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คํานํา
ชุ ด วิ ช าการใช พ ลั ง งานไฟฟ า ในชี วิ ต ประจํ า วั น 3 รหั ส วิ ช า พว32023 ตามหลั ก สู ต ร
การศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ใช ไ ด กั บ ผู เ รี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดวิชานี้ประกอบดวยเนื้อหาความรูเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา การผลิตไฟฟา
วงจรไฟฟา และอุปกรณ ไฟฟา ตลอดจนการใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา ซึ่งเนื้อหาความรู
ดังกล าว มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน กศน. มีความรูความเขาใจ ทักษะ และตระหนักถึงความ
จําเปนของการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณการไฟฟ า
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ที่ใหการสนับสนุนองคความรูประกอบการนําเสนอเนื้อหาและ
งบประมาณ รวมทั้งผู มีส วนเกี่ยวของในการจั ดทํา ชุดวิชา หวังเปนอยา งยิ่งวา ชุดวิชานี้ จะเกิด
ประโยชนตอผูเรียน กศน. และนําไปสูการใชพลังงานไฟฟาอยางเห็นคุณคาตอไป

สํานักงาน กศน.
เมษายน 2559
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คําแนะนําการใชชุดวิชา
ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3 รหัสวิชา พว32023 ใชสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย แบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 โครงสรางของชุดวิชา แบบทดสอบกอนเรียน โครงสรางของหนวยการเรียนรู
เนื้อหาสาระ กิจกรรมเรียงลําดับตามหนวยการเรียนรู และแบบทดสอบหลังเรียน
สวนที่ 2 เฉลยแบบทดสอบและกิจกรรม ประกอบดวย เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน เฉลย/แนวตอบกิจกรรมทายเรื่องเรียงลําดับตามหนวยการเรียนรู
วิธีการใชชุดวิชา
ใหผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดโครงสรางชุดวิชาโดยละเอียด เพื่ อใหทราบวา ผู เรียนตองเรียนรู
เนื้อหาในเรื่องใดบางในรายวิชานี้
2. วางแผนเพื่ อกําหนดระยะเวลาและจัดเวลาที่ผูเรียนมี ความพรอมที่จ ะศึกษาชุดวิชา
เพื่อใหสามารถศึกษารายละเอียดของเนื้อหาไดครบทุกหนวยการเรียนรู พรอมทํากิจกรรมตามที่
กําหนดใหทันกอนสอบปลายภาค
3. ทําแบบทดสอบกอนเรียนของชุดวิชาตามที่กําหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรูเดิมของ
ผูเรียน โดยใหทําลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยแบบทดสอบ
เฉลย/แนวตอบกิจกรรมทายเลม
4. ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแตละหนวยการเรียนรูอยางละเอียดใหเขาใจ ทั้งในชุดวิชา
และสื่อประกอบ (ถามี) และทํากิจกรรมที่กําหนดไวใหครบถวน
5. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแตละกิจกรรมแลว ผูเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบไดจากเฉลย
แนวตอบทายเลม หากผูเรียนยังทํากิจกรรมไมถูกตองใหผูเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่อง
นั้นซ้ําจนกวาจะเขาใจ
6. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระครบทุกหนวยการเรียนรูแลว ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
และตรวจคําตอบจากเฉลยทายเลมวาผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดถูกตองทุกขอหรือไม หาก
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ขอใดยังไมถูกตอง ใหผูเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นใหเขาใจอีกครั้งหนึ่ง ผูเรียนควร
ทําแบบทดสอบหลังเรียนใหไดคะแนนมากกวาแบบทดสอบกอนเรียน และควรไดคะแนนไมนอย
กวารอยละ 60 ของแบบทดสอบทั้งหมด (หรือ 24 ขอ) เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถสอบปลายภาค
ผาน
7. หากผู เรียนไดทํา การศึกษาเนื้อหาและทํา กิจ กรรมแล วยังไมเขา ใจ ผู เรียนสามารถ
สอบถามและขอคําแนะนําไดจากครูหรือแหลงคนควาเพิ่มเติมอื่น ๆ
หมายเหตุ : การทําแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน และกิจกรรมทายเรื่อง ใหทําและ
บันทึกลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
การศึกษาคนควาเพิ่มเติม
ผูเรียนอาจศึกษาหาความรูเพิ่ มเติมไดจ ากแหลงเรียนรูอื่น ๆ เชน หนังสือเรียนรายวิชา
การใชพ ลั งงานไฟฟ า ในชี วิตประจํ า วัน รหั ส รายวิช า พว02027 การศึ กษาจากอินเทอร เน็ ต
พิพิธภัณฑ นิทรรศการ โรงไฟฟา หนวยงานที่เกี่ยวของกับไฟฟา และการศึกษาจากผูรู เปนตน
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผูเรียนตองวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
1. ระหว า งภาค วัดผลจากการทํา กิจ กรรมหรือ งานที่ได รับมอบหมายระหวา งเรีย น
รายบุคคล
2. ปลายภาค วัดผลจากการทําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
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โครงสรางชุดวิชา
สาระการเรียนรู
สาระความรูพื้นฐาน
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐานที่ 2.2 มีความรู ความเขาใจและทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรู มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่ ง มีชีวิต ระบบนิเ วศ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมใน
ทองถิ่น ประเทศและโลก สาร แรง พลั งงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดารา
ศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
อธิบาย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติการเรื่องไฟฟาไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห เปรียบเทียบขอดี ขอเสี ยของการตอวงจรไฟฟ าแบบอนุกรม แบบ
ขนาน แบบผสม ประยุกตและเลื อกใชความรูและทักษะอาชีพ ชา งไฟฟ า ใหเหมาะสมกับดา น
บริหารจัดการและการบริการเพื่อนําไปสูการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร
สาระสําคัญ
พลังงานไฟฟาเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ ความตองการใช
พลังงานไฟฟาของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ในปจจุบันการผลิตพลังงานไฟฟา
ของประเทศยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งเชื้อเพลิ ง
ดังกล า วกําลั งจะหมดไปในอนาคตอันใกล ดังนั้นเพื่อเปนการลดปญหาการขาดแคลนพลั งงาน
ไฟฟาในอนาคต จึงตองมีการจัดหาพลังงานทดแทนเพื่อใชเปนพลังงานสําหรับผลิตกระแสไฟฟ า
แทนเชื้อเพลิงฟอสซิล และกระจายการใชเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาใหมีความหลากหลาย
เพื่ อใหเกิดความสมดุล ในการผลิ ตพลั งงานไฟฟ า ใหมากขึ้น นอกจากนี้ยังตองชวยกันประหยัด
พลั งงานไฟฟ า ใชพ ลั งงานไฟฟ า ใหคุมคา ที่สุ ด เพื่ อใหมีพ ลั งงานไฟฟ า ใชตอไปในอนาคตไดอี ก
ยาวไกล
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ขอบขายเนื้อหา
หนวยการเรียนรูที่ 1 พลังงานไฟฟา
หนวยการเรียนรูที่ 2 การผลิตไฟฟา
หนวยการเรียนรูที่ 3 อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา
หนวยการเรียนรูที่ 4 การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา
สื่อประกอบการเรียนรู
1.หนังสือเรียนรายวิชาเลือก การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน พว02027
2. ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3 รหัสวิชา พว32023
3. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ที่ใชประกอบชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาใน
ชีวิตประจําวัน 3
4. วีดิทัศน
5. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ
จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต (120 ชั่วโมง)
กิจกรรมการเรียนรู
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน ตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม
2. ศึกษาเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรูทุกหนวย
3. ทํากิจกรรมตามที่กําหนดและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม
4. ทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม
การประเมินผล
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน
2. ทํากิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรู
3. เขารับการทดสอบปลายภาค
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สารบัญ
หนา
คํานํา
คําแนะนําการใชชุดวิชา
โครงสรางชุดวิชา
สารบัญ
หนวยการเรียนรูท ี่ 1 พลังงานไฟฟา
เรื่องที่ 1 การกําเนิดของไฟฟา
เรื่องที่ 2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ประเทศในอาเซียน และโลก
เรื่องที่ 3 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย
หนวยการเรียนรูท ี่ 2 การผลิตไฟฟา
เรื่องที่ 1 เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา
เรื่องที่ 2 โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม
หนวยการเรียนรูที่ 3 อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา
เรื่องที่ 1 อุปกรณไฟฟา
เรื่องที่ 2 วงจรไฟฟา
เรื่องที่ 3 สายดินและหลักดิน
หนวยการเรียนรูที่ 4 การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา
เรื่องที่ 1 กลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา 3 อ.
เรื่องที่ 2 การเลือกซื้อ การใช และการดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟาภายในบาน
เรื่องที่ 3 การวางแผนและการคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน
บรรณานุกรม
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เฉลย/แนวตอบกิจกรรมทายเรื่อง
คณะผูจัดทํา

1
3
6
21
26
27
67
77
78
89
94
97
98
105
125
136
146
148
150
173
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หนวยการเรียนรูที่ 1
พลังงานไฟฟา
สาระสําคัญ
พลังงานไฟฟามีกําเนิดหลายลักษณะ ซึ่งกอใหเกิดพลังงานที่สามารถนําไปใชประโยชนใน
ลักษณะตา ง ๆ เชน ความรอน แสงสวา ง เปนตน โดยการไดมาซึ่งพลังงานไฟฟ าจะตองอาศัย
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา ในปจจุบันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลยังคงเปนเชื้อเพลิงหลักที่ใชในการผลิต
ไฟฟา และมีแนวโนมจะหมดไปในระยะเวลาอันใกล แตทุกประเทศมีแนวโนมการใชพลังงานไฟฟา
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามอัตราการขยายตัวของภาคครัวเรือน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริการ
จึงเปนเหตุผลใหทุกประเทศตองมีการวางแผนการผลิตไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการและเกิด
ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟา สําหรับประเทศในกลุมอาเซียนนอกจากจะมีแผนในการจัดการกับ
ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟาแลว ยังมีการวางแผนการผลิตและการใชพลังงานไฟฟารวมกัน โดย
มีการเชื่อมโยงโครงขายระบบไฟฟาในระดับภูมิภาค การบริการดานพลังงานไฟฟาของประเทศไทย
จะมีหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล
ตัวชี้วัด
1. บอกการกําเนิดของไฟฟา
2. บอกสัดสวนเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียนและโลก
3. ตระหนักถึงสถานการณของเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาของประเทศไทย
4. วิเคราะหสถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย
5. เปรียบเทียบสถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียนและโลก
6. อธิบายองคประกอบในการจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP)
7. ระบุชื่อและสังกัดของหนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย
8. อธิบายบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟา
9. แนะนําบริการของหนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การกําเนิดของไฟฟา
เรื่องที่ 2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียน และโลก
เรื่องที่ 3 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย
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เวลาที่ใชในการศึกษา 15 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3 รหัสวิชา พว32023
2. วีดิทัศน เรื่อง ทําไมคาไฟฟาแพง เรื่อง ไฟฟาซื้อหรือสราง เรื่อง ขุมพลังอาเซียน
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เรื่องที่ 1 การกําเนิดของไฟฟา
ราชบัณ ฑิ ต ยสถานไดใ หค วามหมายของคํา วา “ไฟฟ า ” ไว วา “พลั งงานรูป หนึ่ งซึ่ ง
เกี่ยวของกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มี
สมบัติแสดงอํา นาจคลายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ที่กอใหเกิดพลังงานอื่น เชน ความรอน
แสงสวาง การเคลื่อนที่ ”เปนตน โดยการกําเนิดพลังงานไฟฟาที่สําคัญ ๆ มี 5 วิธี ดังนี้
1. ไฟฟาที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ เปนไฟฟาที่เกิดขึ้นจากการนําวัตถุตางกัน 2 ชนิด
มาขัดสีกัน เชน จากแทงยางกับผาขนสัตว แทงแกวกับผาแพร แผนพลาสติกกับผา และหวีกับผม
เปนตน ผลของการขัดสีดังกลาวทําใหเกิดความไมสมดุลขึ้นของประจุไฟฟาในวัตถุทั้งสอง เนื่องจาก
เกิดการถา ยเทประจุ ไฟฟ า วัตถุทั้งสองจะแสดงศักยไฟฟา ออกมาตา งกัน วัตถุชนิดหนึ่งแสดง
ศั ก ย ไ ฟฟ า บวก (+) ออกมา วั ต ถุ อี ก ชนิ ด หนึ่ ง แสดงศั ก ย ไ ฟฟ า ลบ (-) ออกมา ซึ่ ง เรี ย กว า
“ไฟฟาสถิต” ดังภาพ

แทงยาง
ภาพอุปกรณไฟฟาที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ

2. ไฟฟาที่เกิดจากการทํ าปฏิกิริยาทางเคมี เปนไฟฟาที่เกิดจากการนําโลหะ 2 ชนิด
ที่แตกตางกัน โลหะทั้งสองจะทําปฏิกิริยาเคมีกับสารละลายอิเล็กโทรไลท ซึ่งปฏิกิริยาทางเคมีแบบนี้
เรี ยกว า “โวลตาอิ กเซลล ” เช น สั ง กะสี กั บทองแดงจุ มลงในสารละลายอิ เล็ ก โทรไลท จะ
เกิดปฏิกิริยาเคมีทําใหเกิดไฟฟาดังตัวอยางในแบตเตอรี่ และถานอัลคาไลน (ถานไฟฉาย) เปนตน
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แบตเตอรี่

ถานอัลคาไลน 1.5 โวลต

ถานอัลคาไลน 9 โวลต

ภาพอุปกรณไฟฟาที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาทางเคมี

3. ไฟฟาที่เกิดจากความรอน เปนไฟฟาที่เกิดขึ้นจากการนําแทงโลหะหรือแผนโลหะตาง
ชนิดกัน 2 แทง โดยนําปลายดานหนึ่งของโลหะทั้งสองตอติดกันดวยการเชื่อมหรือยึดดวยหมุด
ปลายที่เหลืออีกดานนําไปตอกับมิเตอรวัดแรงดัน เมื่อใหความรอนที่ปลายดานตอติดกันของโลหะทั้ง
สอง สงผลใหเกิดการแยกตัวของประจุไฟฟาเกิดศักยไฟฟาขึ้นที่ปลายดานเปดของโลหะ แสดงคา
ออกมาที่มิเตอร

ภาพการตออุปกรณใหเกิดไฟฟาจากความรอน

4. ไฟฟ า ที่ เ กิ ด จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย โดยสามารถสร า งเซลล แ สงอาทิ ต ย
(Solar Cell) ที่ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา ปจจุบันเครื่องใชไฟฟา
หลายชนิดใชพลังงานแสงอาทิตยได เชน นาฬิกาขอมือ เครื่องคิดเลข เปนตน แตคาใชจายในการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากแสงอาทิตยคอนขางสูง
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ภาพเซลลแสงอาทิตยที่ใชในการผลิตไฟฟาของเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

5. ไฟฟาที่เกิดจากพลังงานแมเหล็กไฟฟา กระแสไฟฟาที่ไดมาจากพลังงานแมเหล็ก
โดยวิธีการใชลวดตัวนําไฟฟาตัดผานสนามแมเหล็ก หรือการนําสนามแมเหล็กวิ่งตัดผานลวดตัวนํา
อยา งใดอยา งหนึ่ง ทั้งสองวิธีนี้จ ะทําใหมีกระแสไฟฟา ไหลในลวดตัวนํา นั้น กระแสที่ผ ลิตไดมีทั้ง
กระแสตรงและกระแสสลับ

ภาพ

อุปกรณกําเนิดไฟฟาจากพลังงานแมเหล็กไฟฟา

นอกจากนี้ ไฟฟายังมีกําเนิดจากวิธีอื่น ๆ อีก เชน ไฟฟาจากแรงกดอัด โดยอาศัยผลึกของ
สารบางชนิด ที่มีคุณสมบัติทํา ใหเกิดไฟฟา ไดเมื่อไดรับแรงกดอัด กระแสไฟฟา จะมากหรือนอย
ขึ้ น กั บ แรงที่ ก ด กระแสไฟฟ า ที่ ไ ด จ ะมี กํ า ลั ง ต่ํ า จึ ง นํ า มาใช ไ ด กั บ อุ ป กรณ บ างประเภท เช น
ไมโครโฟน หัวเข็มแผนเสียง เปนตน
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 การกําเนิดของไฟฟา
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู)
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เรื่องที่ 2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียน และโลก
ปจ จุ บันการใชพ ลังงานไฟฟ าของประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ทั่วโลกเพิ่ มสู งขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยเชื้อเพลิงหลักที่นํามาใชในการผลิตไฟฟา คือ เชื้อเพลิงฟอสซิล เริ่มลดลงเรื่อย ๆ
ดังนั้นหากผู ใชพ ลังงานไฟฟ ายังไมตระหนักถึงสาเหตุดังกล า ว จนอาจส งผลกระทบตอการผลิ ต
ไฟฟาในอนาคตอันใกล จึงจําเปนตองเขาใจถึงสถานการณพลังงานไฟฟา และแนวโนมการใชไฟฟา
ในอนาคต ในเรื่องที่ 2 ประกอบดวย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย
ตอนที่ 2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศในกลุมอาเซียน
ตอนที่ 3 สถานการณพลังงานไฟฟาของโลก
ตอนที่ 1 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย
พลังงานไฟฟาเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ ที่ผานมาความ
ตองการใชไฟฟาของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องประมาณรอยละ 4 - 5 ตอป ซึ่งสอดคลอง
กับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปจจุบันพลังงานไฟฟาไดเขามามี
บทบาทตอการดํารงชีวิตประจําวันอยางหลีกเลี่ยงไมได รวมทั้งเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น โดยในป พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีการใชไฟฟา เปนอันดับที่ 24
ของโลก ซึ่งเปนที่นากังวลวาพลังงานไฟฟาจะเพียงพอตอความตองการใชไฟฟาในอนาคตหรือไม
ดังนั้นความมั่นคงทางพลังงานไฟฟาจึงมีประเด็นสําคัญที่ประชาชนทุกคนควรรู ดังนี้
1. สัดสวนการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ของประเทศไทย
การผลิ ตไฟฟ า ของประเทศไทยมี การใช เชื้ อเพลิ งที่ หลากหลาย ซึ่ งได มาจากแหล ง
เชื้อเพลิงทั้งภายในและภายนอกประเทศ จากขอมูลป พ.ศ. 2558 พบวา ประเทศไทยมีการผลิ ต
ไฟฟาจากกาซธรรมชาติเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 69.19 ของการผลิตไฟฟาทั้งหมด รองลงมา คือ
ถานหินนําเขาและถานหินในประเทศ (ลิกไนต) รอยละ 18.96 พลังงานหมุนเวียน รอยละ 11.02
น้ํามันเตาและน้ํามันดีเซล รอยละ 0.75 และมีการนําเขาไฟฟาจากมาเลเซีย รอยละ 0.07
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ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ธันวาคม 2558

แผนภูมิสัดสวนเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาของประเทศไทย ป พ.ศ. 2558

แมวาในปจจุบันการผลิตกระแสไฟฟาของประเทศไทยจะเพียงพอและสามารถรองรับ
ความตองการได แต ในอนาคตยังคงมีความเสี่ ยงตอ ความมั่นคงทางพลั ง งานไฟฟ า คอนขา งสู ง
เนื่องจากประเทศไทยมีการพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟามากเกินไป โดยกาซธรรมชาติที่
นํามาใชผลิตไฟฟาของประเทศไทยมาจาก 2 แหลงหลัก ๆ คือ แหลงกาซธรรมชาติในประเทศไทย
ประมาณรอยละ 60 ซึ่งจากการคาดการณปริมาณกาซธรรมชาติที่พิสูจนแล วในอาวไทย ขอมูล
ณ ป พ.ศ. 2557 มีเหลือใชอีกเพียง 5.7 ป เทานั้น สวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 40 นําเขามา
จากเมียนมาร โดยมาจากแหลงยาดานาและเยตากุน
จากการที่ประเทศไทยพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟามากเกินไปจึงทําให
เกิดปญหาอยางตอเนื่องทุกป เมื่อแหลงผลิตกาซธรรมชาติมีปญหาหรือตองหยุดการผลิตเพื่อการ
ซอมบํารุง หรือในกรณีของทอสงกาซธรรมชาติเกิดความเสียหาย ทําใหไมสามารถสงกาซธรรมชาติ
ได ส งผลใหกํา ลังการผลิ ตไฟฟา สวนหนึ่งหายไป เชน ในชวงระหวางวันที่ 5 - 14 เมษายน
พ.ศ. 2556 เมียนมารไดหยุดทําการผลิตกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา เพื่อบํารุงรักษาตามวาระ
ได ส ง ผลกระทบต อ การผลิ ต ไฟฟ า ของประเทศไทยเป น อย า งมาก เนื่ อ งจากโรงไฟฟ า ที่ ใ ช
กาซธรรมชาติจากแหลงดังกลาวของเมียนมาร เชน โรงไฟฟาพระนครเหนือ โรงไฟฟาพระนครใต
โรงไฟฟาวังนอย เปนตน ตองหยุดการผลิตไฟฟา ทําใหกําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทยหายไป
รอยละ 25 ของกําลังการผลิตไฟฟาในแตละวัน สงผลใหไมสามารถผลิตไฟฟาไดเพียงพอตอความ
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ตองการไฟฟาสูงสุดที่ไดคาดการณไว ทําใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตองจัดทํา
มาตรการรับมือไวหลายดา น เชน การประสานงานขอซื้อไฟฟ า จากประเทศเพื่ อนบา น การนํา
น้ํามันมาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟาทั้งหมดที่สามารถเดินเครื่องดวยน้ํามันได เปนตน ซึ่งใน
กรณีที่นําน้ํามันมาใชเปนเชื้อเพลิงอาจทําใหราคาคาไฟสูงขึ้น เพราะตนทุนคาเชื้อเพลิงที่นํามาใชมี
ราคาสูง นอกจากนี้ยังไดมีการประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนประหยัดพลังงาน เพื่อใหสามารถ
ผานพนชวงวิกฤตไปได
ดังนั้นการสรางความมั่นคงทางพลังงานไฟฟา ประเทศไทยจึงควรพิจารณาการเลือกใช
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา โดยคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้
1) ตองมีปริมาณเชื้อเพลิงสํารองเพียงพอและแนนอนเพื่อความมั่นคงในการจัดหา
2) ตองมีการกระจายชนิดและแหลงที่มาของเชื้อเพลิ ง เชน การใชถา นหิน หรือ
พลังงานทางเลือกใหมากขึ้น เปนตน
3) ตองเปนเชื้อเพลิงที่มีราคาเหมาะสมและมีเสถียรภาพ
4) ตองเปนเชื้อ เพลิ งที่เมื่อนํ า มาผลิ ตไฟฟ า แล ว สามารถควบคุมมลพิ ษใหอยูใ น
ระดับมาตรฐานคุณภาพที่สะอาดและยอมรับได
5) ตองใชทรัพยากรพลังงานภายในประเทศที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. การใชไฟฟาในแตละชวงเวลาในหนึ่งวันของประเทศไทย
การเลือกใชเชื้อเพลิ งมาผลิตไฟฟ า นอกจากการพิ จารณาถึงปจ จัยตาง ๆ ที่ไดกลา ว
มาแลวนั้น อีกปจจัยสําคัญที่ตองนํามาพิจารณาดวย คือ ประเภทของโรงไฟฟาที่ตองการในระบบ
ใหสอดคลองกับความตองการใชไฟฟาในแตละชวงเวลา เพื่อความมีประสิทธิภาพของระบบและ
ตนทุนคาไฟฟ าที่เหมาะสม เพราะโรงไฟฟาแตละประเภทมีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟาใน
แตละชวงเวลาที่ตางกัน และโรงไฟฟาแตละประเภทก็มีการใชเชื้อเพลิงที่แตกตางกันดวย ดังภาพ
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พลังน้ํา น้ํามัน
กาซธรรมชาติ พลังงานทดแทน

โรงไฟฟาขนาดใหญ
เดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง
ราคาถูก

ความตองการไฟฟาพื้นฐาน
(โรงไฟฟาฐาน)
กาซธรรมชาติ ลิกไนต

ระดับ 1

โรงไฟฟาฐาน

ระดับ 2

ความตองการไฟฟาปานกลาง

ระดับ 3

ความตองการไฟฟาสูงสุด

ภาพการใชไฟฟาแตละชวงเวลาในหนึ่งวัน

กล า วคื อ การใชไ ฟฟ า แต ล ะช ว งเวลาในหนึ่ง วั นของประเทศไทย มีป ริ มาณความ
ต อ งการใช ไ ฟฟ า ไม ส ม่ํ า เสมอ โดยความต อ งการไฟฟ า สู ง สุ ด จะเกิ ด 3 ช ว งเวลา คื อ
เวลา 10.00 – 11.00 น. เวลา 14.00 –15.00 น. และเวลา 19.00 –20.00 น. และความตองการ
ใชไฟฟาในแตละวันจะแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 ความตองการไฟฟาพื้นฐาน (Base Load) เปนความตองการใชไฟฟาต่ําสุด
ของแตละวัน ซึ่งในแตละวันจะตองผลิตไฟฟาไมต่ํากวาความตองการในระดับนี้ โดยโรงไฟฟาที่ใช
เดินเครื่องผลิตไฟฟาตามความตองการไฟฟาพื้นฐานจะเรียกวา “โรงไฟฟาฐาน” ซึ่งเปนโรงไฟฟา
ขนาดใหญและตองเดินเครื่องอยูตลอดเวลา จึงควรเปนโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงราคาถูกเปนลําดับแรก
ได แ ก โรงไฟฟ า พลั ง ความร อ นที่ ใ ช ถ า นหิ น เป น เชื้ อ เพลิ ง โรงไฟฟ า พลั ง ความร อ นร ว มที่ ใ ช
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง และโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร
ระดับ 2 ความตองการไฟฟาปานกลาง (Intermediate Load) เปนความตองการใช
ไฟฟามากขึ้นกวาความตองการพื้นฐานแตก็ยังไมมากถึงระดับสูงสุด โรงไฟฟาที่ผลิตพลังงานไฟฟา
ชวงที่มีความตองการไฟฟาปานกลางควรเดินเครื่องโรงไฟฟาตลอดเวลาเหมือนกับโรงไฟฟาชนิด
แรก แตส ามารถเพิ่ มหรือลดกําลั งการผลิ ตได โดยการปอนเชื้อเพลิ งมากหรือนอยขึ้นกับความ
ตองการ เชน โรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง พลังงานทดแทน เปนตน
ระดับ 3 ความตอ งการไฟฟ า สู ง สุ ด (Peak Load) เป นความต องการใช ไฟฟ า บาง
ชวงเวลาเทานั้น สํ าหรับโรงไฟฟาที่ผลิ ตไฟฟาในชวงที่มีความตองการนี้จะทํา การเดินเครื่องผลิ ต
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ไฟฟาในชวงเวลาที่มีความตองการไฟฟาสูงสุดเทานั้น และเปนโรงไฟฟาที่เดินเครื่องแลวสามารถ
ผลิตไฟฟาไดทันที เชน โรงไฟฟากังหันกาซที่ใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง โรงไฟฟาพลังน้ํา โรงไฟฟา
พลังน้ําแบบสูบกลับ เปนตน
3. สภาพปจจุบันและแนวโนมการใชพลังงานไฟฟา
กําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2558 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 38,774 เมกะวัตต
แบงเปนกําลังการผลิตภายในประเทศ 35,387 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 91.26 และกําลังผลิตที่มี
สัญญาซื้อไฟฟาจากตางประเทศอีก 3,387 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 8.74 โดยมีความตองการ
ไฟฟาสูงสุดที่ 27,346 เมกะวัตต ซึ่งความตองการไฟฟามีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปตามสภาพภูมิอากาศ
จํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น และการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
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ภาพการใชพลังงานไฟฟาของประเทศไทย

จากภาพ จะเห็น ไดวา การใชพ ลัง งานไฟฟา ของประเทศไทยมีแ นวโนม เพิ ่ม ขึ ้น
อยา งตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2558 มีการใชพ ลังงานไฟฟา 183,288 ลา นหนวย เพิ่มขึ้นจาก
ป พ.ศ. 2557 รอยละ 3.2 เนื่องจากกลุมผูใชไฟฟา เกือ บทุกประเภทมีการใชไฟฟา ตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น โดยภาคอุตสาหกรรม มีการใชไฟฟา มากที่สุด ถึงรอยละ 45 รองลงมา
คือ ภาคครัวเรือน รอยละ 22 ภาคธุรกิจ รอยละ 19 ภาคกิจ การขนาดเล็ก รอยละ 11 และ
อื่น ๆ รอยละ 3
จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ (สศช.) คาดวา ในป พ.ศ. 2559 เศรษฐกิจ จะขยายตัว
รอยละ 3.7 สํา นักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงประมาณความตองการพลังงานไฟฟา ของ
ประเทศภายใตสมมติฐานดังกลาว ซึ่งไดมีการคาดการณวา ความตองการไฟฟาสูงสุดในป พ.ศ. 2559
อยูที่ 28,470 เมกะวัตต หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 และจากการพยากรณความตองการไฟฟา ของ
ประเทศในอีก 20 ปขา งหนา พบวา ประเทศไทยจะมีค วามตองการใชไฟฟา ขึ้นอยา งตอเนื่อ ง
โดยคาดการณวา ในป พ.ศ. 2579 ความตองการพลังงานไฟฟา รวมสุทธิ 326,119 ลา นหนวย
และมีความตองการไฟฟาสูงสุดสุทธิ 49,655 เมกะวัตต
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4. แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย (Power Development Plan :
PDP)
แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา คือ แผนแมบทในการผลิตไฟฟาของประเทศ วาดวย
การจัดหาพลังงานไฟฟา ในระยะยาว 15 – 20 ป เพื่อสรางความมั่นคงและความเพียงพอตอความ
ตองการใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของ
ประเทศ
ปจจุบันใชแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทยป 2558 - 2579 (PDP 2015)
ซึ่งเปนแผนฉบับลาสุด และเปนแผนที่สอดคลองกับแผนอนุรักษพลังงาน ที่มีเปาหมายเพื่อประหยัด
และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่ง
การจัดทําแผน PDP ตองจัดทําคาพยากรณความตองการไฟฟาของประเทศ เพื่อนําคาพยากรณ
ความตองการไฟฟาจัดทําแผนการกอสรางโรงไฟฟาใหเพียงพอในอนาคตตอไป
การจัดทําคาพยากรณความตองการไฟฟาของประเทศนั้น ใชคาประมาณการแนวโนม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว อัตราการเพิ่มของประชากร และมีการประยุกตใชแผนการ
อนุรักษพลังงาน รวมทั้งพิจารณากรอบของแผนพัฒนาและพลังงานทางเลือกดวย สําหรับกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาประเทศไทย มีดังนี้
1) ดา นความมั่ น คงทางพลั ง งาน (Security) ต อ งจั ด หาไฟฟ า ให เพี ย งพอต อ ความ
ตองการใชไฟฟาและใชเชื้อเพลิงหลากหลาย รวมทั้งมีความเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
พึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป
2) ดา นเศรษฐกิจ (Economy) ตองคํา นึงถึงตนทุนการผลิ ตไฟฟ า ที่เหมาะสมและ
คํานึงถึงการใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจตาง ๆ
3) ดานสิ่งแวดลอม (Ecology) ตองลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมและชุมชน
โดยเฉพาะเปาหมายในการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหนวยการผลิตไฟฟา
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ภาพปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP)

จากกรอบแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย ที่ใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนากํา ลังการผลิตไฟฟา ของประเทศไทยป 2558 - 2579 (PDP 2015) ซึ่งไดวางแผน
กํา ลังการผลิตไฟฟา ในอีก 20 ปขา งหนา (พ.ศ. 2579) เพื่อใหกํา ลังการผลิตไฟฟา เพียงพอตอ
ความต อ งการในป พ.ศ. 2579 จะต อ งมี กํ า ลั ง การผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น จาก 37,612 เมกะวั ต ต
เปน 70,335 เมกะวัตต โดยมีการกระจายสัดสวนการใชเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟา
ตารางสัดสวนการใชเชื้อเพลิง
ตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทยป 2558 – 2579

ดีเซล / น้ํามันเตา
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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ตอนที่ 2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศในกลุมอาเซียน
อาเซีย น หรื อ สมาคมประชาชาติแ ห ง เอเชี ยตะวั นออกเฉี ย งใต (Association of
Southeast Asian Nation : ASEAN) เปนองคกรที่กอตั้งขึ้นเพื่อสรางสันติภาพในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต อันนํา มาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญกา วหนาทางเศรษฐกิจ
สั ง คมและวั ฒ นธรรม โดยมุ ง เนน ให อ าเซี ย นเป น ตลาดเดี ย วกัน และเป น ฐานการผลิ ต ร ว มที่ มี
ศักยภาพในการแขงขันทางการคากับภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก ปจจุบันมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
แบงออกเปนประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ คือ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟ ลิปปนส
สิ งคโปร และประเทศไทย ประเทศสมาชิ กใหม 4 ประเทศ คือ กัม พู ช า ลาว เมี ยนมาร และ
เวียดนาม อาเซียนถือเปนภูมิภาคที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่รวดเร็ ว ทําใหความ
ตองการพลังงานไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณ
พลังงานไฟฟาที่กําลังจะเกิดขึ้น จึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจถึงสถานการณพลังงานไฟฟาของ
ประเทศตาง ๆ ในอาเซียน เพื่ อจะไดเลือกใชทรัพยากรพลั งงานไดอยางเหมาะสมและสามารถ
สํารองพลังงานใหเพียงพอกับความตองการใชในอนาคต
อาเซียน เปนภูมิภาคที่มีทรัพยากรพลังงานมากและมีความหลากหลาย โดยกระจายอยู
ในประเทศตาง ๆ ทั้งน้ํามัน กา ซธรรมชาติ พลังน้ํา และถา นหิ น โดยทางตอนเหนือของภูมิภาค
ไดแก ประเทศเมียนมาร ลาว และเวียดนาม มีแหล งน้ํา มากที่มีศักยภาพในการนํา น้ํา มาใชผลิ ต
ไฟฟา สวนตอนกลางและตอนใต ไดแก ประเทศมาเลเซีย ไทย กัมพูชา บรูไน และอินโดนีเซีย มี
แหลงกาซธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีแหลงถานหินในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ดวย
สัดสวนการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ของประเทศในกลุมอาเซียน
จากความหลากหลายของทรัพ ยากรพลังงานที่ แตกตา งกันของแตละประเทศในกลุ ม
ประเทศอาเซียน จึงทําใหแตละประเทศมีนโยบายและเปาหมายทางดานพลังงานไฟฟาที่แตกตาง
กัน โดยสัดสวนการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของประเทศในกลุมอาเซียนจะแตกตางกันขึ้นกับ
ทรั พ ยากรพลั ง งานของประเทศนั้ น ๆ โดยประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย นมี ก ารผลิ ต ไฟฟ า จาก
กาซธรรมชาติมากที่สุด รองลงมา คือ ถานหิน พลังน้ํา น้ํามัน และพลังงานทดแทน ตามลําดับ
สําหรับสัดสวนการใชเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาของแตละประเทศในกลุมอาเซียน ป พ.ศ. 2557 ดังภาพ
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ภาพสัดสวนการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของประเทศในกลุมอาเซียน ป พ.ศ. 2557

1) เมียนมาร (สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร)
เมียนมาร เปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ที่สําคัญ คือ กาซธรรมชาติ
และน้ํามัน นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําที่มีศักยภาพในการนําน้ํามาใชผลิตไฟฟาอีกดวย ดังนั้นสัดสวน
เชื้อเพลิ งหลั กในการผลิ ตไฟฟ า ของเมียนมาร จึ งมาจากพลั งน้ํา และก า ซธรรมชาติ โดย ในป
พ.ศ. 2557 มีก ารผลิ ตไฟฟ า ทั้ งสิ้ น 8,910 ล า นหน วย ส วนใหญม าจากพลั งน้ํ า รอ ยละ 71.2
รองลงมา คือ กาซธรรมชาติ รอยละ 22.3 ถานหิน รอยละ 6.3 และอื่น ๆ รอยละ 0.2
2) กัมพูชา (ราชอาณาจักรกัมพูชา)
กัมพูชา มีแหลงเชื้อเพลิงที่สําคัญ คือ พลังงานชีวมวล แตเนื่องจากพลังงานดังกลาว
ไมเหมาะสมที่จ ะนํามาใชเปนเชื้อเพลิ งหลักในการผลิ ตไฟฟ า ในป พ.ศ. 2557 มีการผลิตไฟฟ า
ทั้ง สิ้ น 1,220 ล า นหน ว ย ส ว นใหญ ผ ลิ ต จากน้ํ า มั น รอ ยละ 48.4 และพลั ง น้ํ า ร อยละ 34.4
รองลงมา คือ พลังงานความรอนใตพิภพ รอยละ 13.1 ถานหิน รอยละ 2.5 และอื่น ๆ รอยละ 1.6
3) เวียดนาม (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
เวียดนาม มีแหลงพลังงานที่สําคัญ คือ น้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหิน นอกจากนี้
ยังมีแหลงน้ําที่มีศักยภาพในการนําน้ํามาใชผลิตไฟฟาดวย ดังนั้นสัดสวนเชื้อเพลิงหลักในการผลิต
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ไฟฟาของเวียดนามจึงมาจากพลังน้ํา กาซธรรมชาติ และถานหิน โดยในป พ.ศ. 2557 มีการผลิต
ไฟฟา ทั้งสิ้น 140,670 ล านหนวย สวนใหญผลิ ตจากพลั งน้ํา รอยละ 38.5 และกาซธรรมชาติ
รอยละ 35.4 รองลงมา คือ ถา นหิน รอยละ 20.9 น้ํา มัน รอยละ 5.1 และอื่น ๆ รอยละ 0.1
เวียดนามเปนประเทศที่จําเปนตองเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาในปริมาณมาก เพื่อรองรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยเนนการเพิ่มกําลังการผลิตจากถานหินและพลังงานนิวเคลียร ทั้งนี้เวียดนามมี
แผนสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเปนแหงแรกในอาเซียน พรอมทั้งมีแผนจะพัฒนาทุงกังหันลม
(Wind farm) นอกชายฝงแหงแรกในเอเชียดวย
4) ลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ลาวมีสภาพภูมิประเทศที่มีแมน้ําหลายสายไหลผาน จึงทําใหลาวอุดมไปดวยพลังงาน
จากน้ํา ดังนั้นสัดสวนเชื้อเพลิงหลั กในการผลิ ตไฟฟ าของประเทศลาวจึงมาจากพลังน้ํา โดยในป
พ.ศ. 2557 มีการผลิตไฟฟาทั้งสิ้น 10,130 ลานหนวย โดยการผลิตเกือบทั้งหมดมาจากพลังน้ําถึง
รอยละ 90.7 รองลงมา คือ ถานหิน รอยละ 6.2 และน้ํามัน รอยละ 3.1
5) มาเลเซีย (สหพันธรัฐมาเลเซีย)
มาเลเซีย มีแหลงพลังงานที่สําคัญ คือ กาซธรรมชาติ โดยในป พ.ศ. 2557 มีการผลิต
ไฟฟา ทั้งสิ้น 122,460 ลา นหนวย ถือเปนประเทศที่มีกําลั งการผลิตไฟฟาเปนอั นดับ 3 ของกลุ ม
ประเทศอาเซียน โดยเปนการผลิตจากกาซธรรมชาติมากที่สุด รอยละ 43.2 รองลงมา คือ ถานหิน
รอยละ 39.2 น้ํา มัน รอยละ 9.0 พลั งน้ํา รอยละ 6.8 และอื่น ๆ รอยละ 1.9 อยา งไรก็ตาม
มาเลเซียกําลังเผชิญกับภาวะปริมาณสํ ารองกาซธรรมชาติคอย ๆ ลดลง จึงมีแผนลดสัดสวนการ
ผลิ ตไฟฟา ดวยกา ซธรรมชาติลง โดยเพิ่มสั ดส วนการใชถานหิน ซึ่งตองมีการนําเขาถานหินและ
พยายามกระจายแหลงนํา เขา ถา นหินจากหลาย ๆ ประเทศ นอกจากนี้ยังมีแผนกระจายแหล ง
เชื้อเพลิงใหหลากหลายมากขึ้น ทั้งมีการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน และมีแผนพัฒนาโรงไฟฟา
พลังงานนิวเคลียร
6) อินโดนีเซีย (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
อินโดนีเซีย เปนประเทศที่มีแหลงเชื้อเพลิงจํานวนมาก ทั้งกาซธรรมชาติ น้ํามัน และ
ถา นหิน เนื่องจากมีลั กษณะภูมิประเทศที่เปนเกาะและมีภูเขาไฟ จึ งทํา ใหมีทรัพ ยากรดังกล า ว
มากกวา ประเทศอื่นในกลุมประเทศอาเซียน สํ าหรับการผลิตไฟฟา ในป พ.ศ. 2557 มีการผลิ ต
ไฟฟา ทั้งสิ้น 194,160 ลา นหนวย ถือเปนประเทศที่มีกําลั งการผลิตไฟฟาเปนอั นดับ 1 ของกลุ ม
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ประเทศอาเซียน โดยเปนการผลิตจากถานหินมากที่สุด รอยละ 49.2 รองลงมา คือ น้ํามัน รอยละ
22.5 กาซธรรมชาติ รอยละ 19.8 พลังน้ํา รอยละ 7.0 พลังงานความรอนใตพิภพ รอยละ1.4 และ
อื่น ๆ รอยละ 0.1
อินโดนีเซียเปนประเทศที่ตองเพิ่ มกําลั งการผลิตไฟฟา ตามความตองการที่มากขึ้น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีแผนการกระจายเชื้อเพลิงและลดการใชน้ํามัน การที่เปน
ประเทศที่มีแหลงเชื้อเพลิ งมาก จึงมุงเนนการใชเชื้อเพลิงในประเทศกอน แตเนื่องจากปริมาณ
กาซธรรมชาติก็เริ่มลดลง จึงมีแผนที่จะลดสัดสวนการใชกาซธรรมชาติลง โดยเพิ่มสัดสวนพลังงาน
หมุนเวียน ซึ่งเนนพลังน้ําและพลังงานความรอนใตพิภพ เนื่องจากมีศักยภาพมากพอ
7) ฟลิปปนส (สาธารณรัฐฟลิปปนส)
ฟลิปปนส มีแหลงพลั งงานที่สํา คัญ คือ กาซธรรมชาติ สํ าหรับการผลิ ตไฟฟ า ในป
พ.ศ. 2557 มีการผลิตไฟฟาทั้งสิ้น 62,480 ลานหนวย โดยสวนใหญผลิตจากถานหิน รอยละ 48.3
เนื่องจากมีตนทุนการผลิ ตที่ต่ํากวา รองลงมา คือ กาซธรรมชาติ รอยละ 28.9 พลั งน้ํา รอยละ
13.8 น้ํามัน รอยละ 8.6 และอื่น ๆ รอยละ 0.4 ฟลิปปนสมีแผนเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟา โดยมุง
สํ า รวจหาแหล ง ก า ซธรรมชาติ และถา นหิ น ในประเทศมาใช เพิ่ มเติ ม แต ขณะเดี ยวกั นก็ มีแ ผน
กระจายสั ดส วนการใชเ ชื้อเพลิ ง โดยการเพิ่ ม การผลิ ตไฟฟ า ดวยพลั งงานหมุนเวียน ซึ่งจะเน น
พลังน้ําและพลังงานความรอนใตพิภพ
8) บรูไน (เนการาบรูไนดารุสซาลาม)
บรูไน มีแหลงพลังงานหลัก คือ กาซธรรมชาติและน้ํามัน สําหรับการผลิตไฟฟา ในป
พ.ศ. 2557 มี ก ารผลิ ต ไฟฟ า ทั้ ง สิ้ น 3,490 ล า นหน ว ย โดยการผลิ ต เกื อ บทั้ ง หมดมาจาก
กาซธรรมชาติ รอยละ 99.1 และน้ํามัน รอยละ 0.9
9) สิงคโปร (สาธารณรัฐสิงคโปร)
สิงคโปร เปนประเทศที่เปนตลาดการซื้อขายน้ํามันแหลงใหญแหงหนึ่งในอาเซียน จึง
มีการใชพลังงานหลักจากน้ํามันและกาซธรรมชาติ สําหรับการผลิตไฟฟา ในป พ.ศ. 2557 มีการ
ผลิตไฟฟาทั้งสิ้น 47,210 ลานหนวย โดยสวนใหญผลิตจากกาซธรรมชาติ รอยละ 48.3 รองลงมา
คือ น้ํามัน รอยละ 22.1 และอื่น ๆ รอยละ 2.5
ในอดีตสิงคโปรตองนําเขากาซธรรมชาติจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยสงผานทาง
ทอส งกา ซเทานั้น ตอมาในป พ.ศ. 2556 สิงคโปรไดส รา งสถานี รับ - จ าย กา ซธรรมชาติเหลว
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(Liquid Natural Gas : LNG) แลวเสร็จ ทําใหสามารถกระจายแหลงนําเขากาซธรรมชาติจาก
หลายประเทศมากขึ้น ในอนาคตสิงคโปรมีแผนจะรับซื้อไฟฟาจากหลายประเทศ โดยใชโครงขาย
ระบบสงที่จะเชื่อมตอกันในภูมิภาค (ASEAN Power Grid) นอกจากนี้รัฐบาลสิงคโปรยังลงทุนเพื่อ
พัฒนาการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย และการวิจัยเพื่อหาความเปนไปไดในการใชพลังงาน
นิวเคลี ยร จะเห็นไดวา สิ งคโปรพ ยายามรักษาความมั่นคงทางพลั งงาน โดยการกระจายแหล ง
นําเขาเชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟาจากหลายประเทศ
10) ไทย (ราชอาณาจักรไทย)
ไทย มีแหลงพลังงานหลัก คือ กาซธรรมชาติและน้ํามัน สําหรับการผลิตไฟฟา ในป
พ.ศ. 2557 มีการผลิตไฟฟาทั้งสิ้น 174,960 ลานหนวย ถือเปนประเทศที่มีกําลังการผลิตไฟฟาเปน
อันดับ 2 ของกลุมประเทศอาเซียน โดยสวนใหญผลิตจากกาซธรรมชาติ รอยละ 70.4 รองลงมา
คือ ถานหิน รอยละ 21.4 พลังน้ํา รอยละ 3.2 น้ํามัน รอยละ 2.3 และอื่น ๆ รอยละ 2.7
จะเห็นไดวา ทุกประเทศในกลุมอาเซียน ตองรับมือกับความตองการใชไฟฟาที่สูงขึ้น และ
เชื้อเพลิ ง ฟอสซิล ยั งคงเปน แหล งพลั ง งานหลั ก ที่ทุกประเทศตองพึ่ งพาอยู แตขณะเดียวกันทุ ก
ประเทศก็มีแผนในการจัดการกับความมั่นคงทางพลังงานไฟฟา โดยเนนการกระจายแหลงเชื้อเพลิง
ใหหลากหลาย แสวงหาแหลงพลังงานทดแทนอื่น ๆ ทั้งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานนิวเคลียร
รวมถึงแผนซื้อไฟฟาจากประเทศในภูมิภาคดวย
นอกจากนี้เพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางพลังงานไฟฟาในภูมิภาคอาเซียน กลุมประเทศ
สมาชิกจึงไดดําเนินโครงการผลิตและการใชพลังงานรวมกัน เชน โครงการเชื่อมโยงโครงขายระบบ
ไฟฟาของอาเซียน (ASEAN Power Grid) เปนโครงการที่มีวัตถุประสงค ในการสงเสริมความมั่นคง
ของการจายไฟฟาของภูมิภาค และสงเสริมใหมีการซื้อขายพลังงานไฟฟาระหวางประเทศ เพื่อลด
ตนทุนการผลิตไฟฟา ซึ่งมีการดําเนินงานเพื่อเชื่อมโยงโครงขายทั้งสิ้น 16 โครงการ เปนตน
ตอนที่ 3 สถานการณพลังงานไฟฟาของโลก
ปจจุบันความตองการไฟฟายังคงเพิ่มขึ้นทั่วโลก สอดคลองกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
และการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ จากการประเมิ น ขององค ก ารพลั ง งานระหว า งประเทศ
(International Energy Agency : IEA) ระบุวา การใชพลังงานของโลกมี แ นวโน ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
เรื่ อ ยๆ โดยแหล งพลังงานที่ใชสู งสุด 3 อั น ดั บ แรก ไดแก น้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหิ น
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ที่สําคัญหากโลกมีการใชพลังงานในระดับที่เปนอยูในปจจุบันและไมมีการคนพบแหลงพลังงานอื่น
เพิ่มเติมไดอีก คาดวาโลกจะมีปริมาณสํา รองน้ํามันใชไดอีก 52.5 ป กา ซธรรมชาติ 54.1 ป และ
ถานหินอีกประมาณ 110 ป เทานั้น ดังนั้นการใชพ ลั ง งานจากแหล ง พลั ง งานเหลานี้จําเปนตอง
คํานึงถึงความสมดุลระหวางความตองการใชพลังงานกับปริมาณสํารองของพลังงานที่มีเหลืออยู
อีกทั้งจําเปนตองทําการศึกษาและพัฒนาแหลงพลังงานใหม ๆ เพื่ อทดแทนแหลงพลังงานเกา ที่
กํา ลั ง จะหมดไป นอกจากนี้ สิ่ ง ที่ ต อ งตระหนั ก เป น อย า งยิ่ ง คือ ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
อั น เนื่องมาจากการใชพลังงานเหลานี้โดยเฉพาะปญหาดานสิ่งแวดลอม
อัตราการเพิ่มขึ้นของกําลังผลิตไฟฟาในทวีปตาง ๆ จะมีความแตกตางกัน ทั้งนี้เปนผล
เนื่องมาจากอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยทวีปเอเชียจะมีอัตราการผลิตไฟฟา เพิ่มขึ้น
สูงสุด เนื่องจากประเทศในทวีปเอเชียส วนใหญเปนประเทศที่กํา ลังพั ฒนาจึงมีความตองการใช
ไฟฟาสูง และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต ในขณะที่ประเทศในทวีปยุโรปซึ่งเปนประเทศที่มี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ดีและประชาชนมีการดํา รงชีวิตที่สู งกวามาตรฐานนั้นจะมีอัตรา
การใชพลังงานคอนขางคงที่
ในอดีตการผลิตไฟฟาสวนใหญอาศัยแหลงพลังงานหลักจากน้ํามัน กาซธรรมชาติ และ
ถานหิน แตเมื่อพิจารณาถึงแหลงพลังงานที่มีอยูอยางจํากัด และคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ที่จะเกิดจากการใชพลังงานเหลานี้มาผลิตไฟฟา ทําใหทั่วโลกพยายามแสวงหาแหลงพลังงานอื่น ๆ
มาใชทดแทน เชน พลังน้ํา พลังงานนิวเคลียร พลังลม พลังงานแสงอาทิตย ชีวมวล เปนตน ดังจะ
เห็นไดจากภาพแผนภูมิวงกลมแสดงการผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานตาง ๆ ของโลก ป พ.ศ. 2557

ที่มา: The World Bank-World Development Indicators
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ภาพแผนภูมิแสดงการผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานตาง ๆ ของโลก ป พ.ศ. 2557

จากขอมูลป พ.ศ. 2557 พบวา ทั่วโลกมีการผลิตไฟฟาจากถานหินมากที่สุด รอยละ 38.9
รองลงมา คือ กาซธรรมชาติ รอยละ 22.0 พลังน้ํา รอยละ 16.8 พลังงานนิวเคลียร รอยละ 10.8
น้ํามัน รอยละ 4.6 และพลังงานทดแทนอื่น ๆ อีกรอยละ 3.7 ถึงแมวาปจจุบันการผลิตไฟฟายังคง
พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนหลัก ซึ่งผลิตจากถานหินมากที่สุด เนื่องจากถานหินเปนเชื้อเพลิงราคา
ถูก แตในหลายประเทศไดมีนโยบายเรื่องสิ่ งแวดลอมและมีการกระตุนใหเปลี่ ยนไปใชเชื้อเพลิ ง
สะอาด ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกเริ่มลดลง สงผลใหมีการใช
เชื้อเพลิงหมุนเวียนมากขึ้น นอกจากนี้พลังงานนิวเคลียรถูกพิจารณาวาจะมีการนํามาใชมากขึ้น
โดยจะสูงขึ้นกวาเดิมรอยละ 80 ภายในป พ.ศ. 2583 แตปจจุบันการกอสรางโรงไฟฟาพลังงาน
นิวเคลียรชะลอตัวลงหลังอุบัติเหตุโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรที่เมืองฟุกุชิมะในประเทศญี่ปุน เมื่อ
พ.ศ. 2554 เนื่องจากการพิจารณาเรื่อง กฎระเบียบดานความปลอดภัย แตอยางไรก็ดี การผลิ ต
ไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียรยังคงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในประเทศจีน เกาหลีใต อินเดีย และรัสเซีย

กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียนและโลก
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู)
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เรื่องที่ 3 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย
หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไฟฟาในประเทศไทยตั้งแตระบบผลิต ระบบสงจายจนถึง
ระบบจําหนายใหกับผูใชไฟฟา แบงเปน 2 ภาคสวน คือ
1) ภาครัฐ ไดแก การไฟฟา ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟาส วนภูมิภาค
(กฟภ.) และการไฟฟานครหลวง (กฟน.)
2) ภาคเอกชน มีเฉพาะระบบผลิตไฟฟาเทานั้น เชน บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง
จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) เปนตน
นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการกํากับกิจการพลั งงาน (กกพ.) ซึ่งเปนองคกรอิส ระที่ทํา
หนาที่กํากับกิจการไฟฟาและกิจการกาซธรรมชาติภายใตกรอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
พลังงาน

ระบบผลิต

ระบบจําหนาย

ภาพการสงไฟฟาจากโรงไฟฟาถึงผูใชไฟฟา

1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
การไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทย (กฟผ.) ก อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2512 โดยรัฐบาลไดรวมรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในการจัดหาไฟฟา ซึ่งไดแก การลิกไนท (กลน.)
การไฟฟ ายันฮี (กฟย.) และการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟ.อน.) เปนหนวยงานเดียวกัน คือ
“การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย” มีชื่อยอวา “กฟผ.” มีนายเกษม จาติกวณิช เปนผูวาการ
คนแรก
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กฟผ. เปนรัฐวิสาหกิจดานกิจการพลังงานภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน
และกระทรวงการคลัง มีภารกิจในการจัดหาพลังงานไฟฟาใหแกประชาชน โดยการผลิต จัดสง และ
จําหนายพลั งงานไฟฟา ใหแกการไฟฟ านครหลวง การไฟฟา สวนภูมิภาค และผู ใชไฟฟ ารายอื่น ๆ
ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งประเทศใกลเคียง พรอมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ า
ภายใตกรอบพระราชบัญญัติ การไฟฟ าฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยระบบผลิ ตไฟฟ าของ กฟผ.
ประกอบดวยโรงไฟฟา 5 ประเภท คือ โรงไฟฟา พลังความรอน โรงไฟฟ าพลังความรอนร วม
โรงไฟฟาพลังน้ํา โรงไฟฟาพลังงานทดแทน และโรงไฟฟาดีเซล
นอกจากการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาของ กฟผ. แลว กฟผ. ยังรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟาเอกชน รวมทั้งรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาในประเทศเพื่อนบาน ไดแก ลาว และมาเลเซีย ซึ่ง
ดํา เนินการจัดส งไฟฟ าที่ผลิ ตจากโรงไฟฟ าของ กฟผ. รวมถึงที่รับซื้อจากผู ผลิ ตไฟฟา รายอื่นผา น
ระบบสงไฟฟา ของ กฟผ. ซึ่งมีโครงขายครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อจํา หนายไฟฟาใหแก การไฟฟ า
นครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค ผูใชไฟฟาที่รับซื้อโดยตรง และประเทศเพื่อนบาน ไดแก ลาว
เมียนมาร และกัมพูชา

Call center
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
หมายเลข 1416

2. การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค (กฟภ.) เป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ด า นสาธารณู ป โภค

สั ง กั ด

กระทรวงมหาดไทย กอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยรั บ โอน
ทรั พ ย สิ น หนี้ สิ น และความรับผิดชอบขององคการไฟฟาสวนภูมิภาคในขณะนั้นมาดําเนินการ
อยู ภ ายใต ก ารกํา กั บ ดู แ ลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการผลิ ต จั ด ให ไ ด ม า จั ด ส ง
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จัดจําหนายและการบริการดานพลังงานไฟฟาใหแกป ระชาชน ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมต า งๆ
ในเขตจําหนาย 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
การไฟฟาสวนภูมิภาคมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร มีหนาที่กําหนดนโยบาย
และแผนงาน ใหคําแนะนํา ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหหนวยงานในสวนภูมิภาค สําหรับ
ในสวนภูมิภาค แบงการบริหารงานออกเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางและภาคใต แตละภาคแบงออกเปนเขต รวมเปน 12 การไฟฟาเขต มีหนาที่ควบคุมและ
ใหคํา แนะนํา แกสํา นักงานการไฟฟา ตา ง ๆ ในสังกัดรวม 894 แหง ในความรับผิดชอบ 74
จังหวัดทั่วประเทศ ไดแก การไฟฟาจังหวัด 74 แหง การไฟฟาอําเภอ 732 แหง การไฟฟาตําบล
88 แหง หากประชาชนในสวนภูมิภาคไดรับความขัดของเกี่ยวกับระบบไฟฟา เชน หมอแปลงไฟฟา
ระเบิดเสาไฟฟ า ล ม ไฟฟ า ดับ ไฟฟ า ตก บิล คา ไฟฟ า ไมถูกตอง เปนตน นอกจากนี้ยังรวมไปถึง
การขอใชไฟฟา เปลี่ยนขนาดมิเตอรไฟฟา สามารถติดตอไดที่การไฟฟาสวนภูมิภาคที่อยูในแตละ
พื้นที่ หรือติดตอ Call Center
Call Center ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
หมายเลข 1129

3. การไฟฟานครหลวง (กฟน.)
การไฟฟานครหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2501ตามพระราชบัญญัติ
การไฟฟ า นครหลวง พ.ศ. 2501 ซึ่ ง มีก ารแก ไ ขเพิ่ มเติ ม ในป พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2535
เปนรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัด
ใหไดมา จํา หนา ย ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา และธุรกิจเกี่ยวเนื่องหรือที่เปนประโยชน
แกการไฟฟานครหลวง โดยมีพื้นที่เขตจําหนายใน 3 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ
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หากประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร นนทบุ รี และสมุ ทรปราการ ไดรั บความ
ขัดของเกี่ยวกับระบบไฟฟา เชน หมอแปลงไฟฟ าระเบิด เสาไฟฟาลม ไฟฟาดับ ไฟฟาตก บิลคา
ไฟฟาไมถูกตอง เปนตน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการขอใชไฟฟา เปลี่ยนขนาดมิเตอรไฟฟา สามารถ
ติดตอไดที่การไฟฟานครหลวงที่อยูในแตละพื้นที่ และมีชองทางการติดตอ คือ ศูนยบริการขอมูล
ขาวสาร และศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (MEA Call Center)
ศูนยบริการขอมูลขาวสารการไฟฟานครหลวง
โทรศัพท 0-2252-8670
ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (MEA Call Center)
โทรศัพท 1130 หรือ อีเมล แอดเดรส :
CallCenter@mea.or.th (ตลอด 24 ชั่วโมง)
4. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2551 ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพื่ อ แยกงานนโยบาย
และงานกํา กั บ ดู แ ล ออกจากการประกอบกิจการพลังงาน โดยเปดโอกาสใหภาคเอกชน ชุมชน
และประชาชนมีสวนรวมและมี บ ทบาทมากขึ้ น รวมทั้งใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เปนธรรมและมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน โดย กกพ. ทําหนาที่กํากับกิจการไฟฟาและกิจการกาซธรรมชาติภายใตกรอบนโยบาย
ของรัฐ
ในการดําเนินงานของ กกพ. มีเ ป า หมายสู ง สุ ด คือ การกํากับดูแลกิจการพลังงาน
ไทยใหเกิดความมั่นคง และสรางความมั่นใจใหแกประชาชน โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการกํากับกิจการพลังงาน การจัดทํารางกฎหมายลําดับรองตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบกิจการพลังงาน เชน การเสนอรางพระราชกฤษฎีกา การออกประกาศและ
ระเบียบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ทั้งนี้ ในการออกระเบียบและ
ประกาศที่เกี่ยวของกับการบริหารและกํากับดูแลกิจการพลั งงานที่มีผูไดรับผลกระทบ จะตอง
ดํา เนินการดา นกระบวนการรับฟ งความคิดเห็นดวย การออกใบอนุญาตการประกอบกิจ การ
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พลังงานและการอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม กําหนดโครงสรางคาไฟฟา โดยพิจารณาปรับคาไฟฟา
ฐานและคาไฟฟาผันแปร (Ft) สามารถติดตอได ตามชองทางตาง ๆ

โทร: 0 2207 3599
Call Center: 1204
อีเมล: support@erc.or.th

กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 3 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู)
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หนวยการเรียนรูที่ 2
การผลิตไฟฟา
สาระสําคัญ
การผลิ ตไฟฟ าสามารถผลิ ตไดจากเชื้อเพลิงและพลั งงานหลายประเภท ซึ่งเชื้อเพลิงและ
พลังงานแตละประเภทก็มีขอดีขอจํากัดทั้งในแงตนทุนและผลกระทบ สําหรับเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่ง
เปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตพลังงานไฟฟาในปจจุบันกําลังจะหมดไปในอนาคต สงผลใหตองมีการ
จัดหาพลังงานทดแทนอื่นมาใชในการผลิตพลังงานไฟฟา อยางไรก็ตามการผลิตพลังงานไฟฟาไมวา
จะเชื้อเพลิงประเภทใด อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและประชาชน ดังนั้นจึงตองมีขอกําหนดให
โรงไฟฟาตองมีการดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และ
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสังคมและสุขภาพ (EHIA)
ตัวชี้วัด
1. อธิบายกระบวนการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภท
2. วิเคราะหศักยภาพพลังงานทดแทนที่มีในชุมชนของตนเอง
3. เปรียบเทียบขอดี ขอจํากัดของเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา
4. เปรียบเทียบตนทุนการผลิตพลังงานไฟฟาตอหนวยจากเชื้อเพลิงแตละประเภท
5. อธิบายผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงไฟฟา
6. อธิบายการจัดการดานสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟา
7. อธิบายขอกําหนดเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ (EHIA)
8. เปรียบเทียบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ (EHIA)
9. มีเจตคติที่ดีตอโรงไฟฟาแตละประเภท
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา
เรื่องที่ 2 โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม
เวลาที่ใชในการศึกษา 45 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3 รหัสวิชา พว32023
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เรื่องที่ 1 เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา
พลังงานไฟฟาเปนพลังงานรูปหนึ่งที่มีความสําคัญและมีการใชงานกันมาอยางยาวนาน
โดยสามารถผลิตไดจากเชื้อเพลิงตาง ๆ ไดแก เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทน ปจจุบันมีการ
ใชพ ลั งงานไฟฟ า เพิ่ มมากขึ้นทํา ใหตองมีการแสวงหาเชื้อเพลิ งชนิดตา ง ๆ ใหเพี ยงพอตอความ
ตองการโดยแตละประเทศมีสั ดส วนการใชเชื้อเพลิงในการผลิ ตกระแสไฟฟ า แตกตางกันไปตาม
ศักยภาพของประเทศนั้น ๆ อยา งไรก็ตามการผลิ ตกระแสไฟฟ า ยังตองคํา นึงถึงผลกระทบต อ
สิ่งแวดล อมจึงตองมีการจัดการและแนวทางปองกันที่เหมาะสมภายใตขอกํา หนดและกฎหมาย
แบงเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เชื้อเพลิงฟอสซิล
ตอนที่ 2 พลังงานทดแทน
ตอนที่ 3 พลังงานทดแทนในชุมชน
ตอนที่ 4 ตนทุนการผลิตพลังงานไฟฟาตอหนวยจากเชื้อเพลิงแตละประเภท
ตอนที่ 5 ขอดีและขอจํากัดของการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภท
ตอนที่ 1 เชื้อเพลิงฟอสซิล
เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) หมายถึง เชื้อเพลิงที่เกิดจากซากพืช ซากสัตวที่ทับถม
จมอยูใตพื้นพิภพเปนเวลานานหลายรอยลานปโดยอาศัยแรงอัดของเปลือกโลกและความรอนใตผิว
โลกมีทั้งของแข็ง ของเหลวและกาซ เชน ถานหินน้ํามัน กาซธรรมชาติ เปนตน แหลงพลังงานนี้เปน
แหล งพลั งงานที่สํ า คัญในการผลิ ตไฟฟ า ในปจ จุ บันสํ า หรับประเทศไทยไดมีการนํา เอาพลั งงาน
ฟอสซิลมาใชในการผลิตไฟฟาประมาณรอยละ 90
1. ถานหิน (Coal)
ถานหิน เปนเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลที่อยูในสถานะของแข็ง เกิดจากการทับถมกัน
ของซากพื ชในยุคดึกดําบรรพ ถานหินมีปริมาณมากกวาเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่น ๆ และมีแหล ง
กระจายอยูประมาณ 70 ประเทศทั่วโลก เชน อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย แอฟริกา เปนตน จากการ
คาดการณปริมาณถานหินที่พิสูจนแลว ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2557 จาก BP Statistical Review of
World Energy คาดวา ถานหินในโลกจะมีเพี ยงพอตอการใชงานไปอีก 110 ป และถานหินใน
ประเทศไทยมีเหลือใชอีก 69 ป ซึ่งถานหินที่นํามาเปนเชื้อเพลิงสําหรับการผลิตกระแสไฟฟา ไดแก
ลิกไนต ซับบิทูมินัส บิทูมินัส
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ถานหินสวนใหญที่พบในประเทศไทยเปนลิกไนตที่มีคุณภาพต่ํา ปริมาณสํารองสวน
ใหญ ที่ นํ า มาใช เ ป น เชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต กระแสไฟฟ า อยู ที่ เ หมื อ งแม เ มาะ จั ง หวั ด ลํ า ปาง
ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมี ก ารผลิ ต ไฟฟ า ด ว ยถ า นหิ น ร อ ยละ 18.96 ซึ่ ง มาจากถ า นหิ น
ภายในประเทศและบางสวนนําเขาจากตางประเทศ โดยนําเขาจากอินโดนีเซียมากที่สุด
กระบวนการผลิตไฟฟาจากถานหิน
การผลิตไฟฟา ดวยถานหิน เริ่มจากการขนสงถานหินจากลานกองถานหินไปยังยุง
ถาน จากนั้นถานหินจะถูกลําเลียงไปยังเครื่องบด เพื่อบดถานหินใหเปนผงละเอียดกอนที่จะถูกพน
เขาไปเผายังหมอไอน้ํา เมื่อถานหินเกิดการเผาไหมก็จะถายเทความรอนใหแกน้ํา ทําใหน้ํารอนขึ้น
จนเกิดไอน้ํา จะมีความดันสูงสามารถขับใบพัดกังหันไอน้ําทําใหกังหันไอน้ําหมุนโดยแกนของกังหัน
ไอน้ําเชื่อมตอกับเครื่องกําเนิดไฟฟาจึงทําใหเครื่องกําเนิดไฟฟาทํางาน สามารถผลิตกระแสไฟฟา
ออกมาได

ภาพขั้นตอนการผลิตไฟฟาดวยถานหิน

การเผาไหม ข องถ า นหิ น จะเกิ ด ก า ซไนโตรเจนออกไซด ฝุ น ละออง และก า ซ
ซัลเฟอรไดออกไซด ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูใกล
โรงไฟฟ า ได ดั งนั้น โรงไฟฟ า ถ า นหินในปจ จุ บั น เรีย กวา “โรงไฟฟ า เทคโนโลยีถา นหิ นสะอาด
(Clean Coal Technology)” ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องกําจั ดกาซไนโตรเจนออกไซด เครื่องกําจั ด
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กาซซัลเฟอรไดออกไซด และเครื่องดักจับฝุนแบบไฟฟาสถิต ทําใหลดมลสารที่เกิดขึ้นจากการเผา
ไหม และสามารถควบคุมการปลอยมลสารใหอยูในเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด จึงไม
กระทบตอสิ่งแวดลอม
แมประเทศไทยจะเคยประสบปญหาเรื่องผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอันเกิดมาจากฝุน
ละออง กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจนไดออกไซด จากการใชถานหินลิกไนตมาผลิตไฟฟา
ของโรงไฟฟ า แมเมาะ เนื่องจากถา นหิน มีคุณ ภาพไมดีและเทคโนโลยีใ นขณะนั้นยั งไมทันสมั ย
แตหลังจากที่ประเทศไทยไดมีการนําเอาเทคโนโลยีถานหินสะอาดมาใชในการผลิตกระแสไฟฟ า
โดยการติ ด ตั้ ง ระบบกํ า จั ด และควบคุ ม มลสารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ซึ่ ง ช ว ยรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม
ของชุมชนไดเปนอยางดี ปจจุบันแมเมาะเปนชุมชนที่นาอยูและมีอากาศบริสุทธิ์
2. น้ํามัน (Petroleum Oil)
น้ํามันเปนเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลที่มีสถานะเปนของเหลว เกิดจากซากสัตวและ
ซากพืชทับถมเปนเวลาหลายรอยลานป พบมากในภูมิภาคตะวันออกกลาง สํา หรั บ ประเทศไทย
มี แ หล ง น้ํา มั น ดิ บ จากแหล งกลางอา วไทย เชน แหล งเบญจมาศ แหล งยูโ นแคล แหล งจั ส มิ น
เปนตน และแหล งบนบก ไดแก แหล งสิ ริกิติ์ อํา เภอลานกระบือ จั งหวัดกํา แพงเพชร จากการ
คาดการณปริมาณน้ํามันที่พิสูจนแลว ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2557 จาก BP Statistical Review of
World Energy คาดวาน้ํามันในโลกจะมีเพียงพอตอการใชงานไปอีก 52.5 ป และน้ํามันในประเทศ
ไทยมีเหลือใชอีก 2.8 ป
น้ํ า มั น ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต ไฟฟ า มี 2 ประเภท คื อ น้ํ า มั น เตา และน้ํ า มั น ดี เ ซ ล
ในป พ.ศ. 2558 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ใชน้ํามันผลิตไฟฟาในสัดสวนเพียง
รอยละ 1 เทานั้น เนื่องจากมีตนทุนการผลิตสูงสําหรับการใชน้ํามันมาผลิตไฟฟานั้นมักจะใชเปน
เชื้อเพลิงสํารองในกรณีที่เชื้อเพลิงหลัก เชน กาซธรรมชาติ มีปญหาไมสามารถนํามาใชได เปนตน
กระบวนการผลิตไฟฟาจากน้ํามัน
1) การผลิตไฟฟาจากน้ํามันเตาใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงใหความรอนไปตมน้ํา เพื่อ
ผลิตไอน้ําไปหมุนกังหันไอน้ําที่ตออยูกับเครื่องกําเนิดไฟฟา
2) การผลิตไฟฟาจากน้ํามันดีเซล มีหลักการทํางานเหมือนกับเครื่องยนตในรถยนต
ทั่วไป ซึ่งจะอาศัยหลักการสันดาปของน้ํามันดีเซลที่ถูกฉีดเขาไปในกระบอกสูบของเครื่องยนตที่ถูก
อัดอากาศจนมีอุณหภูมิสูง และเกิดระเบิดดันใหลูกสูบเคลื่อนที่ลงไปหมุนเพลาขอเหวี่ยงซึ่งตอกับ
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เพลาของเครื่องยนต ทําใหเพลาของเครื่องยนตหมุน และทําใหเครื่องกําเนิดไฟฟาซึ่งตอกับเพลา
ของเครื่องยนตหมุนตามไปดวยจึงเกิดการผลิตไฟฟาออกมา

ภาพการผลิตไฟฟาจากน้ํามันดีเซล

เนื่องจากการเผาไหมน้ํามันในกระบวนการผลิตไฟฟานั้น จะมีการปลดปลอยกา ซ
กํามะถัน กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจนออกไซด รวมทั้งฝุนละออง ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูใกลโรงไฟฟาได จึงไดมีการติดตั้งเครื่องกําจัด
กาซซัลเฟอรไดออกไซด (Flue Gas Desulfurization: FGD) เพื่อลดการปลอยกาซกํามะถัน และมี
การควบคุมคุณภาพอากาศใหไดตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม
3. กาซธรรมชาติ (Natural Gas)
กาซธรรมชาติ เปนเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลที่มีสถานะเปนกาซ ซึ่งเกิดจากการทับถม
ของซากสัตวและซากพืชมานานนับลานป พบมากในภูมิภาคตะวันออกกลาง จากการคาดการณ
ปริมาณกาซธรรมชาติที่พิ สูจนแลว ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2557 จาก BP Statistical Review of
World Energy คาดวา กาซธรรมชาติในโลกจะมีเพียงพอตอการใชงานไปอีก 54.1 ป และกาซ
ธรรมชาติในประเทศไทยมีเหลือใชอีก 5.7 ป
กระบวนการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ
เริ่มตนดวยกระบวนการเผาไหมกา ซธรรมชาติ ในหองสั นดาปของกังหันกา ซที่มี
ความรอนสูงมาก เพื่อใหไดกาซรอนมาขับกังหัน ซึ่งจะไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟา จากนั้นจะนํากาซ
รอนสวนที่เหลื อไปผลิ ตไอน้ําสําหรับใชขับเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ํา สําหรับไอน้ําส วนที่
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เหลื อ จะมีแ รงดัน ต่ํา ก็ จ ะผ า นเขา สู กระบวนการลดอุณ หภูมิ เพื่ อใหไอน้ํ า ควบแนน เปนน้ํ า และ
นํากลับมาปอนเขาระบบผลิตใหมอยางตอเนื่อง

หมอแปลงไฟฟา

ภาพกระบวนการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ
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ตอนที่ 2 พลังงานทดแทน
พลั ง งานทดแทน (Alternative Energy) ตามความหมายของกระทรวงพลั ง งานคื อ
พลั งงานที่ นํา มาใชแทนน้ํามันเชื้อเพลิ งซึ่งเปนพลั งงานหลั กที่ใชกันอยูทั่วไปในปจ จุ บันพลั งงาน
ทดแทนที่ สํ า คัญ เชน พลั งงานน้ํา พลั งงานลม พลั งงานแสงอาทิตย พลั งงานความรอนใตพิ ภพ
พลังงานจากชีวมวล และพลังงานนิวเคลียร เปนตน
ปจ จุบันทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทย กํา ลังเผชิญกับปญหาดา นพลังงานเชื้อเพลิ ง
ฟอสซิล เชน น้ํา มัน กา ซธรรมชาติ เปนต น ทั้งในดา นราคาที่สู งขึ้น และปริ มาณที่ล ดลงอยา ง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ปญหาสภาวะโลกรอนซึ่งสวนหนึ่งมาจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มากขึ้นอยาง
ตอเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการกระตุนใหเกิดการคิดคนและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ใชพลังงานชนิดอื่น ๆ ขึ้นมาทดแทนซึ่งพลังงานทดแทนเปนพลังงานชนิดหนึ่งที่
ไดรับความสนใจ และภาครัฐไดมีนโยบายสงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน
อยางกวางขวางในประเทศ เนื่องจากเปนพลังงานที่ใชแลวไมทําลายสิ่งแวดลอม
โดยพลังงานทดแทนที่สําคัญและใชกันอยูในปจจุบัน ไดแก ลม น้ํา แสงอาทิตย ชีวมวล
ความรอนใตพิภพ และนิวเคลียร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. พลังงานลม
การผลิ ตกระแสไฟฟ า จากพลั งงานลมจะใชกังหันลมเปนอุปกรณ ในการเปลี่ ย น
พลังงานลมเปนพลังงานไฟฟา โดยจะตอใบพัดของกังหันลมเขากับเครื่องกําเนิดไฟฟา เมื่อลมพัด
มาปะทะจะทํา ใหใบพั ดหมุน แรงจากการหมุนของใบพั ดจะทํา ใหแกนหมุนที่ เชื่อมอยูกับเครื่อง
กําเนิดไฟฟาหมุน เกิดการเหนี่ยวนําและไดไฟฟาออกมา อยางไรก็ดีการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลม
ก็จะขึ้นอยูกับความเร็วลม สําหรับประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานลมต่ําทําใหผลิตไฟฟาไดจํากัด
ไมเต็มกําลังการผลิตติดตั้งพลังงานที่ไดรับจากกังหันลม สามารถแบงชวงการทํางานของกังหันลม
ไดดังนี้
1) ความเร็ วลมต่ํ า ในช วง 1 - 3 เมตรตอ วิ นาที กัง หั น ลมจะยัง ไม ทํา งานจึ ง ยั ง
ไมสามารถผลิตไฟฟาออกมาได
2) ความเร็วลมระหวาง 2.5 - 5 เมตรตอวินาที กังหันลมจะเริ่มทํางาน เรียกชวงนี้
วา “ชวงเริ่มความเร็วลม” (Cut in wind speed)
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3) ความเร็วลมชวงประมาณ 12 - 15 เมตรตอวิ นาที เปน ชวงที่ เรีย กวา “ชว ง
ความเร็วลม” (Rate wind speed) ซึ่งเปนชวงที่กังหันลมทํางานอยูบนพิกัดกําลังสูงสุด ในชวงที่
ความเร็วลมไตระดับไปสูชวงความเร็วลม เปนการทํา งานของกังหันลมดวยประสิทธิภาพสูงสุ ด
(Maximum rotor efficiency)
4) ชวงที่ความเร็วลมสูงกวา 25 เมตรตอวินาที กังหันลมจะหยุดทํางาน เนื่องจาก
ความเร็วลมสู งเกินไป ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอกลไกของกังหันลมได เรียกวา “ชวงเลย
ความเร็วลม” (Cut out wind speed)
กังหันลมขนาดใหญในปจ จุบันนั้นมีขนาดเส นผ านศูนย กลางของใบพัดมากกวา
65 เมตร ในขณะที่กังหันลมขนาดที่เล็ กลงมามีขนาดประมาณ 30 เมตร (ซึ่งสวนมากใชอยูใน
ประเทศกําลังพัฒนา) สวนเสาของกังหันมีความสูงอยูระหวาง 25 - 80 เมตร

ภาพกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา

ศักยภาพของพลังงานลมกับการผลิตพลังงานไฟฟา
ศักยภาพของพลังงานลม ไดแก ความเร็วลม ความสม่ําเสมอของลม ความยาวนาน
ของการเกิดลม ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ ลวนมีผลตอการทํางานของกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา
ดังนั้นการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟาในพื้นที่ตาง ๆ จึงตองพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ดังที่
กลาวมา และตองออกแบบลักษณะของกังหันลมที่จะติดตั้ง ไดแก รูปแบบของใบพัด วัสดุที่ใชทํา
ใบพั ด ความสู งของเสาที่ติ ดตั้งกังหันลม ขนาดของเครื่องกํา เนิดไฟฟ า และระบบควบคุมให มี
ลักษณะที่สอดคลองกับศักยภาพของพลังงานลมในพื้นที่นั้น ๆ
ปจจุ บันมี การติดตั้งเครื่องวัดความเร็วลมในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศไทย เพื่ อหา
ความเร็วลมในแตละพื้นที่ ซึ่งแผนที่แสดงความเร็วลมมีประโยชนมากมาย เชน ใชพิจารณากําหนด
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ตํ า แหน ง สถานที่ สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง กั ง หั น ลมเพื่ อ ผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า ใช อ อกแบบกั ง หั น ลมให มี
ประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด ใชประเมินพลังงานไฟฟาที่กังหันลมจะสามารถผลิตได และนํามาใช
วิเคราะหและพั ฒนาเทคโนโลยีพ ลั งงานลมในดา นตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับศักยภาพของ
พลังงานลม เปนตน

1 ขอมูล 1 ป
ขอมูลนอยกวา 1 ป

แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย

ความเร็วลมในประเทศไทยในพื้นที่สวนใหญเปนความเร็วลมต่ําประมาณ 4 เมตร
ตอวินาที บางพื้นที่มีระดับความเร็วลมเฉลี่ย 6 - 7 เมตรตอวินาที ซึ่งไดแก บริเวณเทือกเขาสูงของ
ภาคตะวั น ตกและภาคใต พื้ น ที่ บ างส ว นตรงบริ เ วณรอยต อ ระหว า งภาคกลางกั บ ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ บริ เ วณรอยต อ ระหว า งภาคตะวั น ออกกั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
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และชายฝงบางบริเวณของภาคใต ดังนั้นการใชประโยชนจ ากพลังงานลมจึงควรพัฒนากังหันลม
ผลิตไฟฟาใหมีความเหมาะสมกับความเร็วลมที่มีอยู
ประเทศไทยมีการนําพลังงานลมมาใชเพื่อผลิตพลังงานไฟฟายังไมคอยแพรหลาย
เนื่องจากความเร็วลมโดยเฉลี่ยมีคาคอนขางต่ํา ทําใหหลายพื้นที่ยังไมมีความเหมาะสมที่จะติดตั้ง
กังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟาในเชิงพาณิชย ที่ตองใชความเร็วลมในระดับ 6 เมตรตอวินาที ขึ้นไป

ภาพโรงไฟฟากังหันลมบนเขายายเที่ยง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2. พลังงานน้ํา
การผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ําโดยการปลอยน้ําจากเขื่อนใหไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ํา
เมื่อน้ําไหลลงมาปะทะกับกังหันน้ําก็จะทําใหกังหันหมุนแกนของเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ถูกตออยูกับ
กังหันน้ําดังกลาวก็จะหมุนตาม เกิดการเหนี่ยวนําและไดไฟฟาออกมา จากนั้นก็ปลอยน้ําใหไหลสู
แหล งน้ํา ตามเดิม แต ประเทศไทยสร า งเขื่อนโดยมีวั ตถุป ระสงคห ลั กคื อการกั กเก็ บน้ํา ไวใ ชใ น
การเกษตร ดังนั้นการผลิตไฟฟาดวยพลังงานน้ําจากเขื่อนจึงเปนเพียงผลพลอยไดเทานั้น
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ภาพการผลิตไฟฟาดวยพลังงานน้ํา

โรงไฟฟ าพลั งน้ํา ในปจ จุ บันที่ มีทั้งโรงไฟฟ า ขนาดใหญและขนาดเล็ ก ซึ่งหลั กการ
ทํางานและลักษณะของโรงไฟฟาทั้ง 2 ประเภท มีดังนี้
2.1 โรงไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญ มีกําลังผลิ ตพลังงานไฟฟ ามากกวา 15 เมกะวัตต
จะใชน้ําในแมน้ําหรือในลําน้ํามาเปนแหลงผลิตพลังงานไฟฟา โดยจะสรางเขื่อนกั้ น น้ํา ไว 2 แบบ
คือ 1) ในลั ก ษณะของฝายกั้ น น้ํา และ 2) ในลั ก ษณะของอางเก็บน้ําโดยใชหลักการปลอยน้ําไป
ตามอุ โ มงค ส ง น้ํ า จากที่ สู ง ลงสู ที่ มี ร ะดั บ ต่ํ า กว า เพื่ อ นํ า พลั ง งานน้ํ า ที่ ไ หลไปหมุ น กั ง หั น น้ํ า
ใหเครื่องกําเนิดไฟฟาทํางานและผลิตพลังงานไฟฟาออกมาจากนั้นก็จะปลอยน้ําใหไหลลงสูแมน้ํา
หรือลําน้ําตามเดิม

โรงไฟฟาพลังน้ํา เขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี
กั้นแมน้ํามูล มีกําลังการผลิต 136 เมกะวัตต

โรงไฟฟาพลังน้ํา เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
กั้นแมน้ําปง มีกําลังการผลิต 779.2 เมกะวัตต

ภาพโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญ
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2.2 โรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก เปนแหลงผลิตพลังงานไฟฟาที่สําคัญของประเทศ
ไทย จุดประสงคหลักของโรงไฟฟาขนาดเล็ก คือ เพื่อใหชุมชนที่อยูหางไกลจากระบบสายสงไฟฟา
มีพลังงานไฟฟาใชในครัวเรือน และชวยแกปญหาขอจํากัดของโรงไฟฟาขนาดใหญที่ตองใชพื้นที่ใน
การกั ก เก็ บ น้ํ า เป น บริ เ วณกว า ง โรงไฟฟ า พลั ง น้ํ า ขนาดเล็ ก มี กํ า ลั ง ผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า ตั้ ง แต
200 กิโลวัตต จนถึง 15 เมกะวัตต จะใชน้ําในลําน้ําเปนแหลงในการผลิตพลังงานไฟฟา โดยจะกั้น
น้ําไวในลักษณะของฝายกั้นน้ําใหอยูในระดับที่สูงกวาระดับของโรงไฟฟา จากนั้นจะปลอยน้ําจาก
ฝายกั้นน้ําใหไหลไปตามทอส งน้ําเขาไปยังโรงไฟฟ า เพื่ อนํา พลังงานน้ําที่ไหลไปหมุนกังหันของ
เครื่องกําเนิดไฟฟ า เพื่ อผลิตพลังงานไฟฟ า จากนั้นจะปลอยน้ําลงสูลําน้ําตามเดิม ซึ่งหลั กการนี้
จะคลายคลึงกับหลักการทํางานของโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญ สําหรับโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก
ในประเทศไทย เชน โรงไฟฟาบานขุนกลางจังหวัดเชียงใหม โรงไฟฟาพลังน้ําคลองชองกล่ําจังหวัด
สระแกว เปนตน

ภาพแสดงแผนผังองคประกอบของโรงไฟฟาพลังงานน้ําขนาดเล็ก

3. พลังงานแสงอาทิตย
การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยใชเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) ซึ่งเปน
สิ่งประดิษฐทางอิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่งทํามาจากสารกึ่งตัวนําพวกซิลิคอนสามารถเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง เซลลแสงอาทิตยแบงตามวัสดุที่ใชผลิตได 3 ชนิดหลักๆ
คือ เซลล แสงอาทิตยแบบผลึกเดี่ยว เซลล แสงอาทิตยแบบผลึกรวม และเซลล แสงอาทิตยแบบ
อะมอรฟส มีลักษณะดังภาพ
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ภาพเซลลแสงอาทิตยแบบผลึกเดี่ยว

ภาพเซลลแสงอาทิตยแบบผลึกเดี่ยว

ภาพเซลลแสงอาทิตยแบบผลึกรวม

ภาพเซลลแสงอาทิตยแบบอะมอรฟส

เซลล แ สงอาทิ ต ย แ ต ล ะชนิ ด จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการแปรเปลี่ ย นพลั ง งาน
แสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟาตางกัน ดังนี้
1) เซลลแสงอาทิตยแบบผลึกเดี่ยว มีประสิทธิภาพ รอยละ 10 – 16
2) เซลลแสงอาทิตยแบบผลึกรวม มีประสิทธิภาพ รอยละ 10 - 14.5
3) เซลลแสงอาทิตยแบบอะมอรฟส มีประสิทธิภาพ รอยละ 4 – 9
แมพลังงานแสงอาทิตยจะเปนพลังงานสะอาดแตก็มีขอจํากัดในการผลิตไฟฟา โดย
สามารถผลิตไฟฟาไดแคชวงที่มีแสงแดดเทานั้น ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟา ขึ้นอยูกับความ
เขมรังสีดวงอาทิตย ซึ่งจะมีคา เปลี่ ยนแปลงไปตามเส นละติจู ด ชวงเวลาของวัน ฤดูกาล สภาพ
อากาศ
ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตยกับการผลิตพลังงานไฟฟา
ศักยภาพของพลั งงานแสงอาทิตยของพื้ นที่แหงหนึ่งจะสู งหรือต่ํา ขึ้นกับปริมาณ
ความเขมและความสม่ําเสมอของรังสีดวงอาทิตยโดยหากมีการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยในพื้นที่
ที่มีความเขมรังสีดวงอาทิตยมาก ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาจะสูงขึ้น ในขณะเดียวกันอุณหภูมิ
ของแผงเซลล แ สงอาทิ ต ย ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น จากการตากแดด จะทํ า ให แ ผงเซลล แ สงอาทิ ต ย มี
ประสิทธิภาพลดต่ําลง โดยศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตยเปนดังภาพ
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ภาพแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยตลอดปของประเทศไทย

ความเขมแสงอาทิตยของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และฤดูกาลโดย
ไดรับรังสีดวงอาทิตยคอนขางสูงระหวางเดือนเมษายน และพฤษภาคม เทานั้น บริเวณที่รับรังสีดวง
อาทิตยสู งสุ ดตลอดทั้งปที่คอนขางสม่ําเสมออยูในบริเวณจั งหวัดนครราชสี มา บุรีรัมย ศรีสะเกษ
รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และอุดรธานี บางส วนในภาคกลางที่จั งหวัดสุ พ รรณบุรี ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี สวนในบริเวณจังหวัดอื่น ๆ ความเขมรังสีดวงอาทิตยยังมีความไม
สม่ําเสมอและมีปริมาณความเขมต่ํา ยังไมคุมคา กับการลงทุนสรางโรงไฟฟาพลั งงานแสงอาทิตย
เพื่อหวังผลในเชิงพาณิชย
ในการจั ด ตั้ ง โรงไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ใ นประเทศไทย ควรคํ า นึ ง ถึ ง สภาพ
ภูมิป ระเทศ สภาพภูมิ อากาศดังกล า วไปแล วข า งต น เพราะโรงไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิต ยนั้ น
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ตองการพื้นที่มาก ในการสรางโรงไฟฟาขนาด 1 เมกะวัตต ตองใชพื้นที่มากถึง 15 -25 ไร ซึ่งหาก
เลือกพื้นที่ที่ไมเหมาะสม เชน เลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ มีตนไมใหญหนาแนน
อาจตองมีการโคนถางเพื่อปรับพื้นที่ใหโลง สิ่งนี้อาจเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ นอกจาก
จะไมชวยเรื่องภาวะโลกรอนแลวอาจสรางปจจัยที่ทําใหเกิดสภาวะโลกรอนเพิ่มขึ้นดวย
ตําแหนงที่ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยตองเปนตําแหนงที่สามารถรับแสงอาทิตยไดดี
ตลอดทั้งวัน ตลอดทั้งป ตองไมมีสิ่งปลูกสรางหรือสิ่งอื่นใดมาบังแสงอาทิตยตลอดทั้งวัน และไมควร
เป น สถานที่ ที่ มีฝุ น หรื อไอระเหยจากน้ํ า มัน มากเกิน ไป เพื่ อ ประสิ ท ธิภ าพในการแปรเปลี่ ย น
แสงอาทิตยเปนไฟฟา
โรงไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในประเทศไทยอยู ที่ จั ง หวั ด ลพบุ รี
มีขนาดกําลังการผลิต 84 เมกะวัตต ใชพื้นที่ 1,400 ไร แสดงดังภาพ

ภาพโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดลพบุรี

4. พลังงานชีวมวล
ชีวมวล (Biomass) หมายถึง อินทรียสารที่ไดจากสิ่งมีชีวิต ที่ผานการยอยสลาย
ตามธรรมชาติ โดยมีองคประกอบพื้นฐานเปนธาตุคารบอน และธาตุไฮโดรเจน ซึ่งธาตุดังกลาวไดมา
จากกระบวนการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเหลานั้น แลวสะสมไวถึงแมจะยอยสลายแลวก็ยังคงอยู
ชีวมวลมีแหล งกําเนิดมาจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน
สําหรับประเทศไทยซึ่งเปนประเทศเกษตรกรรม ทํา ใหมีผลผลิตและวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร
ในอดีตชีวมวลส วนใหญจะถูกทิ้งซากใหเปนปุยอินทรียหรือเผาทําลายโดยเปลา ประโยชน อีกทั้ง
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ยังเปนการสรา งมลพิษใหกับสิ่ งแวดลอม อันที่จ ริงแลวผลผลิ ตและวัส ดุเหลื อทิ้งจากการเกษตร
ดังกลาวมีคุณสมบัติเปนเชื้อเพลิงไดอยางดี ซึ่งใหความรอนในปริมาณสูง สามารถนํามาใชประโยชน
ในการผลิตพลังงานทดแทนได หรือนํามาใชโดยผานกระบวนการแปรรูปใหเปนเชื้อเพลิ งที่อยูใน
สถานะตาง ๆ ไดแก ของแข็ง ของเหลว และกาซ เรียกวา “พลังงานชีวมวล”
ชีว มวล สามารถนํ า ไปใช เ ปน แหล ง พลั ง งานหมุ นเวี ยน (Renewable Energy
Source) ทั้งในรูปของเชื้อเพลิงที่ใหความรอนโดยตรง และเปลี่ยนรูปเปนพลังงานไฟฟา อีกทั้งยัง
สามารถนํา มาใชเปนวัตถุดิบ (Materials) สํ า หรับผลิ ตภัณ ฑ อื่น ๆ ที่ไมใชพลั งงานไดดวย เชน
อาหาร ปุย เครื่องจักสาน เปนตน

ภาพแหลงกําเนิดชีวมวล
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ผลผลิตทางการเกษตรที่มีวัสดุเหลือทิ้งสามารถนํามาใชเปนแหลงพลังงานชีวมวลได
ดังตัวอยางตอไปนี้
ชีวมวลที่ไดจากพืชชนิดตาง ๆ
ชนิดของพืช
ขาว
ขาวโพด
ออย
สับปะรด
มันสําปะหลัง
ถั่วเหลือง
มะพราว
ปาลมน้ํามัน
ไม

ชีวมวล
แกลบ ฟาง
ลําตน ยอด ใบ ซัง
ยอดใบ กาก
ตอ ซัง
ลําตน เหงา
ลําตน เปลือก ใบ
กะลา เปลือก กาบ กาน ใบ
กาน ใบ ใย กะลา ทะลาย
เศษไม ขี้เลื่อย ราก

ชีวมวลในทองถิ่นหรือชุมชนแตละชุมชนอาจไมเหมือนกันขึ้นอยูกับพื้นที่ในแตล ะ
ทองถิ่นวามีชีวมวลชนิดใดบางที่สามารถแปรรูปเปนพลังงานหรือนํามาใชประโยชนได เชน พื้นที่ที่
มีการปลูกขาวมากจะมีแกลบที่ไดจากการสีขาวเปลือก สามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิง ใชผสมลงใน
ดินเพื่อปรับสภาพดินกอนเพาะปลู ก หรือในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตวมากทํา ใหมีมูลสั ตว สามารถ
นํามาใชผลิตกาซชีวภาพและทําเปนปุย เปนตน
ป จ จุ บั น ในประเทศไทยมี ก ารผลิ ต ไฟฟ า โดยใช ชี ว มวลเป น เชื้ อ เพลิ ง กั น อย า ง
แพรหลายซึ่งมีหลักการทํางานจําแนกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) โรงไฟฟาพลังความรอนชีวมวล
การผลิตไฟฟาจากชีวมวลสวนใหญเลือกใชระบบการเผาไหมโดยตรง (DirectFired) โดยชีวมวลจะถูกสงไปยังหมอไอน้ํา (Boiler) หมอไอน้ําจะมีการเผาไหมทําใหน้ํารอนขึ้นจน
เกิดไอน้ํา ตอจากนั้นไอน้ําถูกสงไปยังกังหันไอน้ํา เพื่อปนกังหันที่ตออยูกับเครื่องกําเนิดไฟฟา ทําให
ไดกระแสไฟฟาออกมา
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ภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอนชีวมวล

การผลิ ตไฟฟ า จากชีวมวลอาจส งผลกระทบตอสิ่ งแวดลอม คือ การเผาไหม
ชี ว มวลอาจเกิ ด ฝุ น เถ า ขนาดเล็ ก ลอยออกสู บ รรยากาศ เกิ ด ก า ซคาร บ อนไดออกไซด
กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจน และกาซอื่น ๆ เชนเดียวกับการเผาไหมทั่วไป เพื่อไมใหเกิด
ผลกระทบกับสิ่งแวดลอม จึ งจํ า เปนตองติดตั้งระบบในการดักจั บกาซและฝุนละอองที่ออกจาก
กระบวนการเผาไหมกอนปลอยกาซออกสูบรรยากาศ
ระบบกํ า จั ด มลพิ ษ ดั ง กล า วประกอบด ว ยระบบดั ก จั บ ฝุ น ระบบกํ า จั ด ก า ซ
ซัลเฟอรไดออกไซดและระบบลดปริมาณกาซไนโตรเจนออกไซด
2) โรงไฟฟากาซชีวภาพ
การผลิ ต ไฟฟ า จากก า ซชี ว ภาพเป น การหมั ก หรื อ ยอ ยสลายของเสี ย น้ํ า เสี ย
ของทิ้ง และมูล สัตวที่ไดจ ากโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร เชน โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลั ง
โรงงาน ผลิ ต เหล า เบี ย ร อาหารกระป อ ง ฟาร ม ปศุ สั ต ว ให ไ ด ก า ซชี ว ภาพได แ ก มี เ ทน
คารบอนไดออกไซด ไนโตรเจน ไฮโดรเจนซัลไฟด และกาซอื่น ๆ ไปตมน้ําจนเกิดไอน้ํา ตอจากนั้น
ไอน้ําถูกส งไปยังกังหันไอน้ํา เพื่อปนกังหันที่ ตออยูกับเครื่องกํา เนิดไฟฟ า ทํา ใหไดกระแสไฟฟ า
ออกมา
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ภาพการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ

ศักยภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศไทย
ศักยภาพของการผลิ ตชีวมวลในประเทศไทยจะประเมินจากปริมาณผลผลิ ตทาง
การเกษตรที่กอใหเกิดชีวมวลนั้น ๆ
ศักยภาพชีวมวลของประเทศไทย ป พ.ศ. 2552
ชนิด

ผลผลิต (ตัน)

ชีวมวล

ออย

66,816,446

ขาว

31,508,364

ถั่วเหลือง
ขาวโพด

190,480
4,616,119

ปาลมน้ํามัน

8,162,379

มันสําปะหลัง

30,088,025

มะพราว

1,380,980

ชานออย
ยอดและใบ
แกลบ
ฟางขาว
ตน/เปลือก/ใบ
ซัง
ลําตน
ทะลายเปลา
ใย
กะลา
กาน
ลําตน
เหงา
กาน
กาบ
กะลา
กิ่ง/กาน

ไมยางพารา
รวม

3,090,280
145,853,073

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน

ปริมาณชีวมวลเหลือใช
(ตัน)
4,190,794.31
13,439,727.21
3,510,598.90
25,646,547.96
170,383.17
584,539.15
2,758,777.36
1,024,868.34
162,970.06
38,959.04
2,203,740
2,439,236.19
1,834,466.88
628990.8
464250.9
128936.58
312,118.2
59,539,905.20

ศักยภาพพลังงาน
(ktoe)
1,428.54
5,532.52
1,185.87
6,216.73
78.41
249.62
1,178.11
433.29
67.97
17.02
516.62
1,063.60
799.89
229.30
178.36
54.73
110.68
11,938.67
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ถึงแมวาประเทศไทยมีวัสดุเหลือใชจากการเกษตรอยูจํานวนมาก สามารถใชเปน
เชื้อเพลิงผลิตไฟฟาในเชิงพาณิชยไดแตมีขอจํากัดในการจัดหาชีวมวลในปริมาณที่ตองการใชใหคงที่
ตลอดปเพราะชีวมวลบางประเภทมีจํากัดบางชวงเวลาหรือบางฤดูกาลและขึ้นอยูกับผลผลิตเชน
กากออย แกลบ เปนตน ทํา ใหเกิดความผันผวนของราคาชีวมวล นอกจากนี้การผลิตไฟฟา ดวย
ชีวมวลยังมีขอจํากัด คือ มีการเก็บรักษาและการขนสงที่ยาก ตองการพื้นที่ในการเก็บรักษาขนาด
ใหญ
5. พลังงานความรอนใตพิภพ
พลังงานความรอนใตพิภพเปนพลังงานความรอนตามธรรมชาติที่ไดจากแหลงความ
รอนที่ถูกกักเก็บอยูภายใตผิ วโลก แหล งพลังงานความรอนใตพิภพจะตั้งอยูในบริเวณที่เรียกวา
“จุดรอน” (Hot Spots) มักตั้งอยูในบริเวณที่เปลื อกโลกมีการเคลื่อนที่ เขตที่ภูเขาไฟยังคุกรุน
และบริเวณที่มีชั้นของเปลือกโลกบาง ซึ่งทั้งหมดนี้ปรากฏใหเห็นในรูปของบอน้ําพุรอนไอน้ํารอน
และบอโคลนเดือด

ภาพแหลงพลังงานความรอนใตพิภพบนโลก

บริเวณแหลงพลังงานความรอนใตพิภพสามารถพบไดตามบริเวณตาง ๆ ของโลก
เชน ประเทศที่อยูดานตะวันตกของทวีปอเมริกาใต และอเมริกาเหนือ ญี่ปุน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย
ประเทศตาง ๆ บริเวณเทือกเขาหิมาลัย กรีซ อิตาลี และไอซแลนด เปนตน
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แหล ง พลั ง งานความร อ นใต พิ ภ พที่ อ ยู ภ ายในโลกมี รู ป แบบที่ แ ตกต า งกั น
โดยแบงเปนลักษณะใหญ ๆ ได 4 ลักษณะ คือ
5.1 แหลงที่เปนไอน้ํา (Steam Sources) เปนแหลงพลังงานความรอนใตพิภพที่อยู
ใกล กั บ แหล ง หิ น หลอมเหลวในระดั บ ตื้ น ๆ แหล ง พลั ง งานนี้ จ ะมี ลั ก ษณะเป น ไอน้ํ า มากกว า
รอยละ 95 มีอุณหภูมิของไอน้ํารอนสูงเฉลี่ยกวา 240 องศาเซลเซียส สามารถใชผลิตกระแสไฟฟา
ไดดีที่สุดเพราะสามารถนําเอาพลังงานจากไอน้ํารอนไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟาไดโดยตรง
5.2 แหล งที่เปนน้ํา รอน (Hot Brine Sources) ส วนใหญจะเปนน้ํา เค็ม จะมี
อุณหภูมิต่ํากวา 180 องศาเซลเซียส และบางแหลงอาจมีกาซธรรมชาติรวมอยูดวย
5.3 แหลงที่เปนหินรอนแหง (Hot Dry Rock) เปนแหลงที่สะสมพลังงานความรอน
ในรูปของหินเนื้อแนนโดยไมมีน้ํารอนหรือไอน้ําเกิดขึ้นเลย การนําแหลงที่เปนหินรอนแหงนี้มาใช
ประโยชนจะตองมีการอัดน้ําลงไปเพื่อใหน้ําไดรับพลังงานความรอนจากหินรอนนั้น จากนั้นจึงจะ
ทําการสูบน้ํารอนนี้ขึ้นมาใชผลิตไฟฟา
5.4 แหล งที่เปนแมกมา (Molten Magma) เปนแหล งพลั งงานความรอนที่ มี
อุณหภูมิสูงกวา 650 องศาเซลเซียส สวนใหญจะพบในแองใตภูเขาไฟ ในป จจุบันยังไมส ามารถ
นํามาใชผลิตไฟฟาได
ประเทศไทยมีแหลงพลังงานความรอนใตพิภพที่มีศักยภาพเปนแหลงผลิตพลังงาน
ไฟฟาไดนอย จึงมีการผลิตไฟฟาจากความรอนใตพิภพเพียงแหงเดียว คือ โรงไฟฟาพลังงานความ
รอนใตพิภพฝาง ตั้งอยูที่ตําบลมอนปน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โดยไดเริ่มเดินเครื่องเมื่อวันที่
5 ธันวาคม พ.ศ.2532 มีขนาดกําลังผลิต 300 กิโลวัตต มีหลักการทํางาน คือ นําน้ํารอนจากหลุม
เจาะไปถายเทความรอนใหกับของเหลวหรือสารทํางาน (Working Fluid) ที่มีจุดเดือดต่ําจนกระทั่ง
เดือดเปนไอ แลวนําไอนี้ไปหมุนกังหันเพื่อขับเครื่องกําเนิดไฟฟาผลิตไฟฟาออกมา
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ภาพโรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพฝางของ กฟผ.

พลังงานความรอนใตพิภพมีขอจํากัด คือ ใชไดเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงาน
ความรอนใตพิ ภพอยูเทา นั้น นอกจากนี้การใชพ ลั งงานความรอนใตพิ ภพอาจมีกา ซและน้ํา ที่มี
แรธาตุที่เปนอันตรายตอรางกาย
6. พลังงานนิวเคลียร
พลั งงานนิวเคลี ยร คือ พลั งงานที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงภายในนิวเคลียสของ
อะตอมซึ่ ง มนุ ษ ยไ ด มี ก ารนํ า พลั งงานนิ ว เคลี ย รม าใช ป ระโยชนใ นหลายด า น เช น การแพทย
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟา เปนตน
การผลิ ต ไฟฟ า จากพลั ง งานนิ วเคลี ย รเ หมื อนกั บโรงไฟฟ า พลั ง ความร อนทั่ว ไป
แตกตางกันที่แหลงกําเนิดความรอน โรงไฟฟาพลังความรอนจะใชการเผาไหมของเชื้อเพลิงฟอสซิล
เชน ถานหิน กาซธรรมชาติ และน้ํามัน เปนตน สวนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรใชปฏิกิริยาแตกตัว
นิวเคลี ยสของอะตอมของเชื้อเพลิ ง นิวเคลี ยรที่เรียกวา “ปฏิกิริยานิว เคลี ยรฟ ชชัน” (Nuclear
Fission) ผลิตความรอนในถังปฏิกรณนิวเคลียรธาตุที่สามารถนํา มาใชเปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ า
พลังงานนิวเคลียร คือ ยูเรเนียม – 235 ซึ่งเปนธาตุตัวหนึ่งที่มีอยูในธรรมชาติโดยนิวเคลียสของ
เชื้อเพลิงนิวเคลียรที่จะแตกออกไดเปนธาตุใหม 2 ธาตุ พรอมทั้งใหพลังงานหรือความรอนจํานวน
มหาศาลออกมา ความรอนที่เกิดขึ้นนี้สามารถนํามาใหความรอนกับน้ําจนเดือดกลายเปนไอน้ําไป
หมุนกังหันไอน้ําที่ตอกับเครื่องกําเนิดไฟฟาก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟาได

48

เครื่องควบคุมความดัน

อาคารคอนกรีต
คลุมเครื่องปฏิกรณ
เครื่องผลิต
ไอน้ํา

สงไฟฟาไปยังครัวเรือน

ไอน้ํา
กังหันไอน้ํา
เครื่องผลิตกระแสไฟฟา

แทงควบคุม
แทงเชื้อเพลิง
เครื่องควบแนน
ถังปฏิกรณ

ระบบระบายความรอนวงจร 1

ระบบระบายความรอนวงจร2

ภาพโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรโดยทั่วไปมีสวนประกอบสําคัญ 3 สวน ไดแก
1) สวนผลิตไอน้ํามีอุปกรณสําคัญ ไดแก เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ซึ่งภายในบรรจุ
แทงเชื้อเพลิงนิวเคลียร
2) สวนผลิตไฟฟามีอุปกรณสําคัญ ไดแก กังหันไอน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟา
3) สวนระบายความรอน มีอุปกรณสําคัญ ไดแก หอระบายความรอน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโรงไฟฟาที่อยูไกลจากทะเลจะตองมีหอระบายความรอนเพื่อชวยในการระบายความรอน
ของโรงไฟฟา แตถาเปนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรที่อยูติดทะเล จะระบายความรอนออกสูทะเล
ซึ่งจะมีการควบคุมอุณหภูมิไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ภาพโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร Isar
และหอระบายความรอนประเทศเยอรมนี

ภาพโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรตั้งอยูติดทะเล
ในประเทศเกาหลีใต
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การจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียรที่ใชแลว
โรงไฟฟ า พลังงานนิ ว เคลี ย ร รุนใหมมีอายุการใชงาน 60 ป สามารถเดินเครื่อง
ต อ เนื่ อ งเป น เวลานานถึ ง 18 เดื อ น ก อ นที่ จ ะหยุ ด เพื่ อ เปลี่ ย นเชื้ อ เพลิ ง และบํ า รุ ง รั ก ษา
สวนเชื้อเพลิงที่ใชแลวซึ่งเปนสารกัมมันตรังสีจะถูกเก็บอยางปลอดภัยภายในโรงไฟฟาโดยสามารถ
เ ก็ บ แบบเป ย กในส ร ะ น้ํ า หรื อ เก็ บ แบบแห ง ในถั ง ค อ น ก รี ต สํ า ห รั บ วิ ธ ี ก า ร จั ด เก็ บ กาก
กัมมันตรังสีแบบถาวรจะเก็บโดยการบรรจุในถังเก็บซึ่งทําจากเหล็ ก กล า (Stainless Steel)
แล วนํา ไปฝ งใตดินลึกประมาณ 500 เมตร ในโครงสรา งที่มั่นคง นอกจากนี้เชื้อเพลิ งนิวเคลี ยร
ใชแลวบางสวนยังสามารถนําไปแปรสภาพเพื่อนํากลับมาใชใหมได ซึ่งจะชวยลดปริมาณของเสียได
มากถึงรอยละ 95
แทงเชื้อเพลิงถูกเก็บใน
บอน้ําภายในโรงไฟฟา

ภาพการเก็บเชื้อเพลิงใชแลวแบบเปยก

ภาพการเก็บเชื้อเพลิงใชแลวแบบแหง
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ความปลอดภัยของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร
1) ดานการออกแบบและการกอสราง ภายในโรงไฟฟาจะมีโครงสราง 5 ชั้น เพื่อ
ปองกันรังสีรั่วไหล ซึ่งชั้นสุดทายคือ โครงสรางอาคารคลุมปฏิกรณทําจากคอนกรีตเสริมเหล็กหนา
ประมาณ 2 เมตร จึงทําใหไมมีรังสีรั่วไหลออกสูภายนอก และมีความแข็งแรงทนทานสามารถทน
ตอการชนของเครื่องบินได นอกจากนี้โรงไฟฟา พลังงานนิวเคลียรถูกออกแบบใหหยุดเดินเครื่อง
อัตโนมัติเมื่อสภาวะภายในหรือภายนอกไมปกติ ไมวาจะเปน อุณหภูมิ ความดัน รังสี ในอาคาร
เครื่องปฏิกรณสูงเกินกําหนด หรือเกิดแผนดินไหว

ภาพแบบจําลองโครงสรางอาคารคลุมปฏิกรณ

ภาพตัดขวางผนังอาคารคลุมปฏิกรณ

ภาพการทดสอบผนังอาคารคลุมปฏิกรณโดยการชนของเครื่องบิน
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2) ดานการอบรมพนักงานเดินเครื่อง พนักงานเดินเครื่องจะตองสอบใบอนุญาต
เดินเครื่อง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหองควบคุมจําลองโดยพนักงานตองสามารถตัดสินใจ
แกไขปญหาและเหตุขัดของตาง ๆ ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใบอนุญาตที่ไดเฉพาะสําหรับ
แบบปฏิกรณ นิวเคลี ยรและขนาดที่กํา หนดเทา นั้น ในทุ ก 2 - 3 ป พนักงานเดินเครื่องจะตอ ง
เขา รับการอบรมเพิ่ มเติมและสอบเพื่ อตอใบอนุญาต ทั้งนี้พ นักงานทุก คนในโรงไฟฟ า พลั งงาน
นิวเคลียร จะไดรับการอบรมวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยมีมาตรการสงเสริม สนับสนุน และจูงใจ
ให ทุก คนตระหนั ก วา ความปลอดภัย เป น เรื่ องสํ า คั ญ ซึ่ งทุ กคนมีส วนร วมในการสอดส อ งดู แ ล
ปองกันและแกไข

ภาพหองควบคุมจําลองโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร

3) ดานการกํากับดูแลความปลอดภัย นอกจากความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ
ของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรแลว ทุกประเทศที่มีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร จะตองมีหนวยงาน
ที่กํากับดูแลความปลอดภัยโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร โดยการดําเนินการทุกอยางจะตองเปนไป
ตามมาตรฐานดานความปลอดภัยของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International
Atomic Energy Agency : IAEA) ซึ่ง IAEA จะตรวจสอบโรงไฟฟากอนเดินเครื่อง ตรวจสอบ
การเคลื่อนยายเชื้อเพลิงเขา - ออก จากเครื่องปฏิกรณ ติดตั้งกลองวงจรปดเพื่อติดตามการทํางาน
และสุมตรวจโดยไมแ จ ง ล ว งหน า ป ล ะ 2 - 3 ครั้ ง ซึ่งหากการเดินเครื่องโรงไฟฟาไมเปนไปตาม
ขอกําหนดดานความปลอดภัย โรงไฟฟาจะถูกสั่งใหหยุดเดินเครื่องเพื่อแกไข จะสามารถเดินเครื่อง
ไดอีกเมื่อไดรับการตรวจสอบและผานขอกําหนดดานความปลอดภัยแลว
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การปฏิบัติตนใหถูกตองในการใชพลังงานนิวเคลียร
การใชพลังงานทุกรูปแบบ เชน พลังงานไฟฟา พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานความรอน
หรือพลังงานนิวเคลียร ลวนมีขอจํากัด ดังนั้นนอกจากจะศึกษาถึงประโยชนที่ไดรับแลวยังคงตอง
ศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใชและความปลอดภัยในการใชพลังงานทุกรูปแบบ แมวา
จะมีประโยชนมากมาย แตถาหากใชดวยความประมาท ขาดความระมัดระวัง ขาดความรูก็อาจจะ
ทําใหไดรับอันตรายได พลังงานนิวเคลียรก็เชนกันตองใชอยางรูเทาทันและปฏิบัติตนตามขอควร
ปฏิบัติก็จะปลอดภัยไดโดยเฉพาะจากรังสี
ปกติแลวรังสีเปนสิ่งที่เราไดรับจากธรรมชาติตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน ไมวาจะ
เปนรังสีจากพื้นโลกหรือจากนอกโลก เชน รังสีคอสมิก อากาศที่เราหายใจ อาหาร และน้ําที่บริโภค
การรั บ ชมโทรทั ศ น ผนั ง บ า น พื้ น อาคาร ผนั ง โรงเรี ย น และที่ ทํ า งานล ว นประกอบด ว ยสาร
กัมมันตรังสีทั้งสิ้น หรือพู ดไดวารังสีสามารถพบไดในสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวเรา แมแตในรางกาย
ของเราเองก็ มี ธ าตุ กั ม มั น ตรั ง สี อ ยู เ ช น กั น (ธาตุ โ พแทสเซี ย ม - 40 หรื อ K - 40 เป น แหล ง
กัมมันตภาพรังสีหลักในรางกายของมนุษย) สวนรังสีจากโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรนั้นถือเปนรังสี
ที่มนุษยผลิตขึ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรังสีที่เราไดรับจากธรรมชาติแลวถือวามีคานอยกวามาก

ภาพสัดสวนของปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอม

53

ภาพรังสีในชีวิตประจําวัน

แหล งกํ า เนิด พลั งงานนิ ว เคลี ย ร มีอ ยู ทุ กหนแห ง แต ก็ มี ส ถานที่ บ างแห ง ที่อ าจมี
ต น กํ า เนิ ด รั ง สี ห รื อ มี ส ารกั ม มั น ตรั ง สี ซึ่ ง ถู ก นํ า มาใช ป ระโยชน ใ นด า นต า ง ๆ เช น การแพทย
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เปนตน ซึ่งสถานที่ ที่มีตนกํา เนิดรังสีหรือสารกัมมันตรังสีนั้นสามารถ
สังเกตไดจากสัญลักษณรูปใบพัดสีมวงแดงหรือดําบนพื้นสีเหลือง

ภาพสัญลักษณแสดงสถานที่ที่มีตนกําเนิดรังสี
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ตัวอยางสถานที่ที่มีการใชสารกัมมันตรังสี ไดแก
1. โรงพยาบาล
2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ใชสารกัมมันตรังสีในเครื่องมือ เครื่องจักร
3. สถาบันวิ จัยที่ใชส ารกัมมันตรังสี เชน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลี ยรแหงชาติ
(องคการมหาชน) เปนตน
4. สถาบันการศึกษาที่ใชสารกัมมันตรังสีเพื่อจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
หลักการปองกันอันตรายจากรังสี มีอยู 3 ขอ ไดแก
1. เวลา (Time) : การปฏิบัติงานทางดานรังสีตองใชเวลานอยที่สุด เพื่อปองกัน
ไมใหรางกายไดรับรังสีเกินมาตรฐานที่กําหนดไวสําหรับบุคคล
2. ระยะทาง (Distance) : ความเขมของรังสีจะลดลงไปตามระยะทางที่หางจาก
สารตนกําเนิดรังสี
3. การกําบัง (Shielding) : ความเขมของรังสีจะลดลงเมื่อผานวัสดุกําบัง ซึ่งจะ
มากหรือนอยขึ้นอยูกับพลังงานของรังสี คุณสมบัติ ความหนาแนน และความหนาของวัสดุที่ใชใน
การกําบัง
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ตอนที่ 3 พลังงานทดแทนในชุมชน
วิกฤตการณดานพลังงานไดกอตัว และมีแนวโนมทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการ
ขาดแคลนแหล งพลั งงาน และผลกระทบของการใชพ ลั งงาน ที่มีตอสภาวะสิ่ งแวดล อม ดังนั้ น
ทุกภาคสวนจึงตองตระหนักถึงวิกฤตการณเหลานี้ และพยายามคิดคนเพื่อหาทางออก หนทางหนึ่ง
ในการแกไขวิกฤตการณดังกลาว คือ การใชพลังงานทดแทน
เนื่องจากแตละทองถิ่นมีโครงสรางพื้นฐาน สภาพแวดลอมและวัตถุดิบที่จะนํามาแปลง
สภาพเปนพลั งงานเพื่ อใชงานในทองถิ่นที่แตกตา งกันออกไป ดังนั้นแตล ะทองถิ่น หรืออาจจะ
เริ่มตนที่ครัวเรือน จะตองพิจารณาวามีอะไรบางที่มีศักยภาพ เพียงพอที่จะนํามาผลิตเปนพลังงาน
เพื่อใชในครัวเรือน หรือทองถิ่นของตนเองไดบาง อาทิเชน เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ซึ่งเปนวัสดุ
หรื อ สารอิ น ทรี ย ที่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงเป น พลั ง งานได ชี ว มวลนั บ รวมถึ ง วั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทาง
การเกษตร เศษไม ปลายไมจากอุตสาหกรรมไม มูลสัตว ของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร
และของเสี ยจากชุมชน หรือกากจากกระบวนการผลิ ตในอุตสาหกรรมการเกษตร เชน แกลบ
ชานออย เศษไม กากปาลม กากมันสําปะหลัง ซังขา วโพด กาบและกะลามะพราว และสาเหล า
เปนตน
เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) เชื้อเพลิงที่ไดจากชีวมวล (Biomass) เปนพลังงานที่ไดจาก
พืชและสัตวโดยมีพื้นฐานจากการสั งเคราะหแสงแลวเก็บรวบรวมพลั งงานจากดวงอาทิตยเอาไว
ในรูปของพลั งงานเคมี หรือองคประกอบของสิ่ งมีชีวิตหรือสารอินทรีย ตา ง ๆ รวมทั้งการผลิ ต
จากการเกษตรและปาไม เชน ไมฟน แกลบ กากออย วัสดุเหลือใชทางการเกษตรอื่น ๆ พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานน้ําตลอดจนพลังงานลม พลังงานความรอนใตพิภพ เปนตน
เมื่ อ ครัว เรื อน หรือ ท อ งถิ่ น ทราบศั กยภาพว า ตนเองมีค วามพร อ มที่ จ ะผลิ ต พลั ง งาน
จากแหล งใดมากที่สุดแลว ก็ส ามารถพิจารณาดํา เนินการได โดยอาจเริ่มจากการไปศึกษาดูงาน
หรือขอคําแนะนําจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน จากครัวเรือน หรือทองถิ่นที่ประสบความสําเร็จ
ในการผลิตพลังงานขึ้นใชเอง หรือจากหนวยงานราชการ รวมถึงสถาบันการศึกษาตาง ๆ ซึ่งจะ
ทํา ใหไ ด แนวทางในการพั ฒนาพลั ง งานทอ งถิ่น ขึ้ นใช เองอย า งเหมาะสมและมี โอกาสประสบ
ความสําเร็จสูง
ชุมชนแตละชุมชนจะมีศักยภาพของแตละชุมชนแตกตางกันไปตามศักยภาพของแตล ะ
พื้ นที่ เช น พื้ นที่ ที่มีก ารเลี้ ย งสั ตวจํ า นวนมากก็ จ ะมี ศัก ยภาพในการนํา มูล สั ตว มาทํ า ไบโอกา ซ
หรือพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกออย หรือมันสําปะหลัง ก็จะมีศักยภาพในการนํามาทําชีวมวล เปนตน
ตัวอยาง องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดใหความสําคัญกับการผลิตพลังงานทดแทนใช
อยางเปนรูปธรรม
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1. พลังงานทดแทนจากกระแสลม
องคกรปกครองรูปแบบพิเศษอยาง "เมืองพัทยา" อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ก็มี
ความตื่นตัวในการคิดหาพลังงานทดแทน คือ กังหันลมมาใช เพื่อลดการพึ่งพาน้ํามันเชนกัน
โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบนเกาะล านมี ประชากรอาศัยอยู 489 ครัวเรือน หรือ
ประมาณ 3,000 คน ไมรวมประชากรแฝงอีกกวา 2,000 คน และยังมีนักทองเที่ยวทั้งไทยและ
ตางชาติที่หลั่งไหลเขามาพักผอนอยูบนเกาะอีกประมาณ 60,000 คนตอเดือน การผลิตไฟฟาบน
เกาะยังตองพึ่ งพาเครื่องปนไฟของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ที่ตองใชน้ํามันดีเซลเปนตนทุน
หลักที่มีราคาสูงขึ้นทุกวันนอกจากจะมีตนทุนการผลิตไฟสูงขึ้นเรื่อย ๆ เครื่องปนไฟแบบเดิมยังเกิด
การชํา รุดอยูบอยครั้งทํา ใหเครื่องใชไฟฟา ตามบา นและสถานประกอบการบนเกาะไดรับความ
เสียหายจากเหตุกระแสไฟฟาตก และบางวันกระแสไฟฟาที่ผลิตไดก็ไมเพียงพอตอความตองการ
ดวย
เมืองพัทยา จึงมีแนวคิดหาพลังงานรูปแบบใหมมาทดแทนน้ํามัน โดยคํานึงถึงปญหา
สิ่งแวดลอมเปนสําคัญ ทั้งยังนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในดานการ
ใชพลังงานทดแทน และการพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืนมาใช โดยการคัดเลือกพื้นที่เกาะลานที่มีความ
เหมาะสมทางสภาพภู มิ ป ระเทศ ทั้ ง กระแสลมและพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ซึ่ ง สามารถผลิ ต
กระแสไฟฟ า ไดทั้งป และยัง เปนการช วยส งเสริมการทอ งเที่ยว และเปนแหล งเรียนรูพ ลั งงาน
ทดแทนอีกทางหนึ่งดวย
บริเวณหาดแสมหางจากจุดเนินนมสาวประมาณ 20 เมตร คือ ทําเลที่ถูกเลือกใหเปน
สถานที่ ติดตั้งกังหันลม โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 3 ระยะ ระยะละ 15 ตน รวมทั้งสิ้ นมี
กังหันลม 45 ตน จากการตรวจวัดความเร็วลมที่เกาะล านพบวามีความเร็วลมเฉลี่ ยที่ประมาณ
4 - 5 กิโลเมตรตอวินาที ซึ่งจะทําใหระบบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟาไดที่ 25 - 30 กิโลวัตต และ
หากมีลมเฉลี่ยตอเนื่องประมาณ 10 ชั่วโมง จะทําใหระบบสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ
วันละ 200 หนวย และลดการใชน้ํามันดีเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟาไดถึงวันละประมาณ 200 ลิตร
หรือประมาณรอยละ 20 ของปริมาณการใชน้ํามันดีเซล ขณะที่ตนทุนการผลิตไฟฟาจากกังหันลม
อยูที่หนวยละ 6 บาท ซึ่งถูกกวาการใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงถึง 3 บาท
การติดตั้งกังหันลม พรอมทั้งระบบควบคุ ม จนเริ่มตนเดินเครื่องผลิ ตกระแสไฟฟ า
สําเร็จตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2550 โดยพลังงานที่ไดจากการหมุนของกังหันลม จะถูกเก็บ
รวบรวมที่หองสํ า รองพลั งงาน ซึ่งทํา หนา ที่คล ายแบตเตอรี่กอนใหญที่ควบคุมการสั่ งการไดทั้ง
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2 ระบบ คื อ ระบบสั่ ง การโดยมนุ ษ ย และระบบคอมพิ ว เตอร ในระยะแรกกระแสไฟฟ า
ที่ผ ลิ ต ได ถูก จ า ยเพื่ อ ใช ง านโดยตรงบริ เ วณทา หน า บ า น บริ เ วณหาดแสม และกระแสไฟฟ า
สาธารณะต า ง ๆ บนเกาะ แต ใ นป จ จุ บั น กระแสไฟฟ า ถู ก จ า ยรวมเข า สู ร ะบบของการไฟฟ า
สวนภูมิภาค กอนที่จะกระจายตามสายสงเพื่อใชงานในชุมชนตอไป
2. พลังงานทดแทนจากพลังน้ํา
โรงไฟฟาพลังน้ํา ชุมชนบานคลองเรือ หมู 9 ตํา บลปากทรง อําเภอพะโตะ จังหวัด
ชุมพร เปนแหลงตนน้ําอยูในพื้นที่ลุมน้ําหลังสวนตอนบนในเขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน
สภาพพื้ น ที่เ ป นป า ดิบ ชื้ น บนภู เขาสลั บ ซับ ซ อน มี ความหลากหลายทางชี วภาพสู ง มั่ ง คั่ง ด ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติ คลองเรือเปนชุมชนขนาดเล็ก มีประชากรอาศัยอยู 81 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น
183 คน ภายในหมูบานไมมีกระแสไฟฟาในป พ.ศ. 2537 หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ
กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช ไดจัดทําโครงการ “คนอยู - ปายัง” ตามแนวพระราชดําริ
ในสมเด็จ พระนางเจ า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สรา งการมีส วนรวมของชุมชน เพื่อสรา งความ
มั่นคงดา นเศรษฐกิจแกชุมชนภายใตกรอบการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีการจั ดการการใชประโยชน
และปกปองรักษาทรัพยากร ผสมผสานภูมิปญญาชาวบานและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริม
ความรูใหชุมชนเขมแข็งตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทํา ใหชุมชนพัฒนาทางความคิด
และกลไกในการดูแลตนเองมากขึ้นสามารถบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม ใหดํารงชีวิตอยู
รวมกับปาไมอยา งสมดุล อยา งไรก็ตามชุมชนบ า นคลองเรือ เปนหมูบา นที่ไมมีไฟฟา ใชและเปน
ความฝ นอันสูงสุดของชุมชนที่ตองการใหลู กหลานในหมูบานไดเห็นขาวสารภายนอก ซึ่งถือเปน
“แสงสวางแหงปญญา” และชาวบานคลองเรือ ยังคงแสวงหาแหลงความรูและภูมิปญญาจากการ
เดินทางไปดูงานในที่ตาง ๆ อยางตอเนื่อง
ตอมาในป พ.ศ. 2551 ไดมีโครงการการจัดการความรูดานพลังงานไฟฟาในพื้นที่ภาคใต
โดยความรวมมือระหวางนักวิชาการจากคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยชีวิตเมืองนครศรีธรรมราช
ภายใตการสนับสนุนจาก การไฟฟาฝ ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งไดรวมทํา งานกับชุมชน
บานคลองเรือ โดยใชกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมเริ่มตนจากการศึกษาศักยภาพของชุมชน
ในดานสังคม และทรัพยากรธรรมชาติ พรอม ๆ กับการเปดโลกทัศน นําผูนําชุมชนศึกษาดูงานดาน
การผลิ ตไฟฟ า จากแหลงพลั งงานตา ง ๆ ทั้งจากเชื้อเพลิ ง ถา นหิน น้ํา ตก และชีวมวลในพื้ นที่
ภาคเหนือและพบวาชุมชนบานคลองเรือ มีความพรอมในดา นตา ง ๆ โดยเฉพาะศักยภาพทาง
ทรัพ ยากร (น้ํา ) และความเขมแข็งของชุมชน ดังนั้นที มงานดา นวิศวกรรมศาสตร จึ งเริ่มศึกษา
รายละเอียดดานเทคนิค ศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ํา บริเวณน้ําตกเหวตา

58

จันทร หลังจากการสํารวจ เก็บขอมูลสภาพพื้นที่ ชุมชนจึงไดเลือกโรงไฟฟาที่มีกําลังการผลิต 100
กิโลวัตต ที่ไมสงผลกระทบตอสภาพทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนวิถีการดํารงชีวิตของ
ชุมชนที่มีมาแตเดิม ในระหวางการดําเนินโครงการชุมชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนมีการเตรียมชาง
ชุมชนเขาอบรมเพิ่มพูนความรู เรื่องการเดินระบบผลิ ตไฟฟ า การดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ
ตลอดจนรว มกันวางแผนการกอสร า ง การระดมทุน การประสานความรว มมือกั บภาคี ตา ง ๆ
จนเกิดองคกร / กลไกใหมขึ้นมา ทั้งในระดับจังหวัดและในระดับชุมชน
การไฟฟ า ฝ า ยผลิ ตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดเล็ งเห็นถึงศักยภาพทางทรัพ ยากร
โดยการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อใหเกิด
การพัฒนาพลังงานอยางยั่งยืน จึงจัดสงเจาหนาที่ศึกษารายละเอียดความเปนไปไดของการพัฒนา
โรงไฟฟาชุมชนบานคลองเรือ และใหการสนับสนุน ดังนี้
1) เครื่องกําเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณประกอบ ซึ่งเปนผลงานการวิจัยเครื่องกําเนิด
ไฟฟาขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จากทุนการวิจัยของ กฟผ.
2) งบประมาณสําหรับการจัดหาระบบสงไฟฟา จากโรงไฟฟาไปยังหมูบาน จํานวน
9,000,000 บาท (เกาลานบาท)
3) สนับสนุนบุคลากรผูเชี่ยวชาญเครื่องจักรอุปกรณและใหคําแนะนํารวมกับชุมชน
ระหวางการกอสรางทุกขั้นตอน

ภาพโรงไฟฟาพลังน้ําชุมชนบานคลองเรือ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร

การสรางโรงไฟฟาพลังน้ําชุมชนบานคลองเรือแหงนี้ นอกจากจะทําใหชุมชนมีไฟฟาใช
แลว ยังเปนการกระตุนใหคนในชุมชนและจากชุมชนอื่น ๆ ไดตระหนักถึงความสําคัญและคุณคา
ของการรักษาปาเพื่อสวนรวม ซึ่งชวยใหเจาหนาที่ของหนวยพิทักษปาและเขตปองกันรักษาสัตวปา
ในพื้นที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น การใชบทเรียน โรงไฟฟาพลังน้ําชุมชนใน
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ฐานะที่เปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดลอม
แบบบูรณาการ และที่สําคัญที่สุด คือการสรางศูนยรวมพลังชุมชนตาง ๆ ที่มีศักยภาพคลาย ๆ กัน
รวมตัวกันเปนเครือขายจัดการ ดิน ปา น้ํา ไฟฟา อยางยั่งยืนและเขมแข็งตอไป
ปญหาเรื่องพลังงาน จึ งเปนป ญหาเชิงโครงสรา งที่เกี่ยวของทั้งการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม ซึ่งการแกไขปญหาไมใชแคการกําหนดนโยบายจากสวนบน
เทานั้น แตตองสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับประชาชน สรางการมีสวนรวมในการรวมคิด
รว มทํ า ตั้ง แต ร ะดั บ ท อ งถิ่ น ซึ่ ง ตอ งคํ า นึง ถึ ง ทรัพ ยากร แหล ง พลั ง งานในท อ งถิ่ น การกํ า หนด
มาตรการในการอนุรักษพลังงานและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน การจัดการพลังงาน
ระดับ ท องถิ่น จึ งเปน กระบวนการหนึ่ งที่ ชว ยแก ไขป ญหาที่ ก ล า วมาขา งต น เนื่อ งจากเป นเวที
การเรี ยนรูที่ทํ า ใหชุม ชนไดเ ห็นสถานภาพพลั งงานของชุม ชนเอง และไดตระหนักในศั กยภาพ
ของชุ ม ชนด า นการจั ด การทรั พ ยากรภายใน ตลอดจนได รู แ นวทางในการแก ไ ขป ญ หาและ
มีเปาหมายรวมกันในการจัดการพลังงานของชุมชน โดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนนั้น ๆ
นอกจากนี้ยังชวยใหเกิดการกระจายอํานาจสูทองถิ่น และยกระดับขีดความสามารถของประชาคม
ทองถิ่น ในระดับองคการบริหารสวนตําบล อําเภอ จังหวัด โดยชุมชนไดเขามามีสวนรวมอยางเปน
รูปธรรมในการแกไขปญหาดานพลังงานของชุมชนเอง อันเปนกระบวนการแหงประชาธิปไตยที่
ชวยลดความขัดแยงที่เกิดขึ้นและกอใหเกิดพลังของภาคประชาชน ทั้งยังชวยใหเกิดการสรางงาน
ในทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาชนบทและการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป
ตอนที่ 4 ตนทุนการผลิตพลังงานไฟฟาตอหนวยจากเชื้อเพลิงแตละประเภท
การพิจารณาตนทุนของการผลิตไฟฟาของพลังงานทดแทนประกอบไปดวย
1. มูลคาในการวิจัยและพัฒนาระบบของการผลิตไฟฟาดวยพลังงานทดแทน (Research
and Development Cost) เปนคา ใชจายจมหรือคาใชจ ายในอดีต (Sunk Cost) มักไมนํามา
พิจารณาผลประโยชนหรือตนทุน เพราะไมมีผลตอการจะลงทุนหรือไมลงทุนในการติดตั้งระบบ
2. มู ล ค า การลงทุ น หรื อ การจั ด หาการติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ า ด ว ยพลั ง งานทดแทน
(Investment Cost) เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเพื่อทําใหเกิดความพรอมที่จะดําเนินการระบบ ไดแก
2.1 มูลคาที่ดิน ขนาดพื้นที่ขึ้นอยูกับสวนประกอบของโรงไฟฟาพลังงานทดแทนแตละ
ประเภท ซึ่งพื้นที่แตละแหงจะมีราคาประเมินที่แตกตางกัน
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2.2 มูล คา วัส ดุอุ ปกรณ ที่ใชใ นการผลิ ตไฟฟ า เชน มู ล คา กั งหันลมที่ใช ในโรงไฟฟ า
พลังงานลม หรือมูลคาแผงเซลลแสงอาทิตยที่ใชในโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย เปนตน
2.3 มูลคาการติดตั้งระบบ คือ คาใชจายในการติดตั้งซึ่งประกอบไปดวย คาปรับพื้นที่
เช น การทํ า ถนนเพื่ อ ความสะดวกในการขนส ง วัต ถุ ดิ บ ค า ระบบเสริม เช น หม อ แปลงไฟฟ า
คาเชื่อมโยงระบบ เปนตน
3. มูลคาการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษาซึ่งมีรายละเอียดคาใชจายจําแนกไดดังนี้
3.1 คา การปฏิบัติงานเปนคา ใชจา ยในการดํา เนินการ เชน คา น้ํา - คาไฟ คา แรง
ค า โทรศั พ ท ค า ขนส ง ค า โฆษณาประชาสั ม พั น ธ ค า ประกั น ต า ง ๆ ค า ฝ ก อบรม ค า อะไหล
คาที่ปรึกษา เปนตน เปนคา ใชจา ยที่จํานวนเงินไมเปลี่ ยนแปลงตามปริมาณการผลิ ต ไมวาจะทํา
การผลิตในปริมาณมากหรือนอยก็ตาม
3.2 ค า บํ า รุ ง รั ก ษา เปน ค า ใชจ า ยในการบํา รุ ง รัก ษาวั ส ดุ อุ ป กรณ เครื่ อ งจั ก รและ
สิ่งกอสรางเพื่อใหดําเนินการตอไปไดตลอดอายุของระบบ
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ตารางเปรียบเทียบตนทุนการผลิตตอหนวยของพลังงานไฟฟาทีผ่ ลิตจากเชื้อเพลิง
แตละประเภท ขนาด 1,000 เมกะวัตต
ประเภท
ตนทุนการผลิต (บาท/หนวยไฟฟา)
พลังงานลม
5.00 – 6.00
พลังน้ําขนาดเล็ก
2.50 – 2.70
พลังงานแสงอาทิตย
8.00 – 9.00
ชีวมวล
3.00 - 3.50
ถานหินนําเขา
2.50 – 3.00
นิวเคลียร
2.50 – 3.00
ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
เนื่องจากการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ยังมีตนทุน
การผลิตราคาสู งเมื่อเทียบกับการผลิ ตไฟฟ า จากโรงไฟฟ า ที่ใชเชื้อเพลิงจากฟอสซิล ดังนั้นการ
จัดการมาตรการสงเสริมเพื่อสรางสิ่งจูงใจใหกับนักลงทุนเกิดขึ้น เรียกวา มาตรการสวนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ระบบ Adder (Adder Cost) เปนการใหเงินสนับสนุนการผลิต
ตอหนวยการผลิ ต เปนการกํา หนดราคารับซื้อในอัตราพิ เศษหรือเฉพาะสํ า หรับไฟฟ า ที่มาจาก
พลังงานหมุนเวียน ภายในระยะเวลารับซื้อไฟฟาที่ชัดเจนและแนนอน
ชวงที่ผ านมาประเทศไทยไดมีการสนับสนุนใหมีการลงทุนดา นพลังงานทดแทนมากขึ้น
โดยใชม าตรการส วนเพิ่ ม ราคารับ ซื้ อ ไฟฟ า ระบบ Adder การมี ส ว นเพิ่ ม ราคารั บ ซื้อ ไฟฟ า
มีวัตถุประสงคเพื่อชดเชยตนทุนการลงทุน (Capital Cost) ที่มีราคาสูงกวาโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิง
ปกติ ค า ส ว นเพิ่ ม ราคารั บ ซื้ อ ไฟฟ า นี้ เ ปลี่ ย นแปลงตามประเภทของแต ล ะพลั ง งานทดแทน
โดยเฉพาะโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไดรับเงินสวนเพิ่มนี้มากที่สุด คาสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา
ไดใชเงินจากกองทุนสงเสริมอนุรักษพลังงานเพิ่มเติมจากคาไฟฟาปกติ (ราคาที่ผูขายไฟฟาจะไดรับ
คือ คารับซื้อไฟฟาปกติ รวมกับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา) ทําใหมีผลกระทบตออัตราคาไฟฟาที่
ผูใชไฟฟาตองแบกรับ หากมีโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยมากเกินไป
จากมาตรการสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ระบบ Adder มีขอเสีย
คือ ผูผลิตไฟฟาเอกชนจะมีกําไรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากราคาคาไฟฟาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
รับซื้อ เนื่องจากคาไฟฟาฐานมีแนวโนมสูงขึ้นทุก 5 ป ขณะที่ผูผลิตมีการลงทุนครั้งเดียวเฉพาะตอน
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เริ่ม ตนโครงการเทา นั้น ทํา ใหผู ผ ลิ ต มีกํา ไรมากเกินไป และไมเ ปนธรรมกับประเทศ ที่ตอ งนํ า
เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงไปอุดหนุน
คณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห งชาติ (กพช.) ได มี ม ติจ ากการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
28 มิถุนายน 2553 ใหคณะอนุกรรมการ ฯ พิจารณาปรับ มาตรการสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนเปนระบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งถือเปนมาตรการจูงใจที่ประเทศที่พัฒนา
แลวหลายประเทศใชเพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนผลิตพลังงานสะอาด ซึ่งมีความแตกตางจากระบบ
Adder ที่การใหเงินสนับสนุนในลักษณะเดิมจะกระทบกับอัตราคาไฟฟาที่ผูบริโภคจะตองแบกรับ
ในอนาคต สวนระบบ Feed-in Tariff นั้น เปนอัตราคาไฟฟารวมตอหนวยที่สอดคลองกับตนทุน
การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแตละเทคโนโลยี และราคาขายไฟที่ผูลงทุนไดรับภายใต
มาตรการนี้จะคงที่ตลอดอายุโครงการ ไมเปลี่ยนแปลงตามคาไฟฐาน และคา Ft เหมือนระบบ
Adder เดิ ม ทํา ใหเกิดความเปนธรรมทั้ ง ต อ ผู ประกอบการและผู บริโภคโดยเบื้องตนสํ า หรั บ
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย รั ฐ บาลตั้ ง ไว ที่ 5.94 บาท/หน ว ยและยั ง มี แ นวโน ม การยืดระยะเวลา
การทําสัญญาจากเดิม 10 ป ไปเปน 20 ปดวย
ตารางเปรียบมาตรการสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ระบบ Adder และระบบ Feed-in Tariff
มาตรการสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนระบบ Adder

มาตรการสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนระบบ Feed - in Tariff

ผูประกอบการจะไดรับ Adder เพิ่มเติมจากคาไฟฟา ผู ป ระกอบการจะได ร าคารั บ ซื้ อ คงที่ ต ลอดอายุ
ฐาน + Ft ในการขายไฟฟาเปนระยะเวลา 7 หรือ 10 สัญญา 20 ป หรือ 25 ป (ตามแตประเภทพลังงาน
ป (ตามแตประเภทพลังงานหมุนเวียน)
หมุนเวียน)
การสนับสนุนภายใตระยะเวลาจํากัด 7 – 10 ป แมวา FiT ทําใหภาครัฐมีความมั่นใจวา ผูประกอบการจะมี
จะมี ขอ ดี ที่ จู ง ใจให เ อกชนลงทุ นมากกว า เนื่อ งจาก แรงจูงใจในการผลิตไฟฟาจนครบอายุสัญญา
ระยะเวลาคืนทุนเร็วขึ้น แตอาจสงผลใหผูประกอบการ
หยุดดําเนินโครงการภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
รับ Adder
ภายหลัง จากหมดระยะเวลา Adder 7 – 10 ป สะดวกตอ ภาครัฐในการกําหนดนโยบายการจัดหา
ผูประกอบการจะสามารถขายไฟฟาไดในราคาขายสง ไฟฟาและโครงสรางราคา เนื่องจากภายใตโครงสราง
เฉลี่ย + Ft ซึ่งมีความไมแนนอนสูงในอนาคต ทําให FiT ภาครัฐ สามารถทราบตนทุ นไฟฟาล วงหนาใน
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เกิ ด ความเสี่ ยงตอ ผู ป ระกอบการ หรื อ ความไม เ ป น ราคาคงที่เปนระยะเวลา 20 – 25 ป ซึ่งจะลดความ
ธรรมตอภาครัฐ / ประชาชน
ผันผวนดานราคาไฟฟาลงได
FiT ทําใหปญหาความซ้ําซอนในโครงสรางคาไฟฟา
หมดไป

ตอนที่ 5 ขอดีและขอจํากัดของการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภท
พลังงานมีประโยชนเปนสิ่งที่จําเปนตอมนุษยไมวาจะเปนพลังงานสิ้นเปลืองหรือพลังงาน
ทดแทน เพราะพลังงานทั้งหลายทั้งมวลเปนตัวขับเคลื่อนใหกระบวนการพั ฒนาดําเนินไปอยา ง
ตอเนื่องไมวาจะดานใดก็ตาม จึงทําใหอัตราการใชเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทางกลับกันเมื่อมี
การใชเพิ่มขึ้น พลังงานบางอยางก็กําลังมีปริมาณลดนอยลง อยางไรก็ตามเชื้อเพลิงแตละประเภทที่
นํา มาใชในการผลิ ตพลั งงานไฟฟ า มีขอดีและขอจํ า กัดที่แตกตา งกัน ดังนั้นจึ งจํ า เปนตองรูขอ ดี
และขอจํากัดเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพิจารณาเลือกใชเชื้อเพลิงในแตละ
ประเภทไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป
ตารางการเปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดของเชื้อเพลิงแตละประเภท
แหลง
พลังงาน

ขอดี

ขอจํากัด

ถานหิน

1) มีตนทุนในการผลิตต่ํา
2) มีปริมาณเชื้อเพลิงสํารองมาก
3) สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง
4) ขนสงงาย จัดเก็บงาย

1) ปลอยกาซเรือนกระจก
2) ใชเชื้อเพลิงในปริมาณมาก
3) ประชาชนไม เ ชื่ อ มั่ น เรื่ อ งมลภาวะทาง
อากาศ

น้ํามัน

1) ขนสงงาย
2) หาซื้อไดงาย
3) มี ผ ลกระทบตอ สิ่ ง แวดล อ มน อ ยกว าการ
ผลิตดวยถานหิน
4) สามารถเดินเครื่อ งไดอยางรวดเร็วเหมาะ
สํ าหรั บผลิ ตไฟฟ าในกรณีฉุกเฉินหรื อชวง
ความตองการไฟฟาสูงได

1) ปลอยกาซเรือนกระจก
2) มีปริมาณเชื้อเพลิงสํารองเหลือนอย
3) ตองนําเขาจากตางประเทศ
4) ราคาไม ค งที่ ขึ้ น กั บ ราคาน้ํ า มั น ของ
ตลาดโลก
5) ไฟฟาที่ผลิตไดมีตนทุนตอหนวยสูง

กาซธรรมชาติ 1) มีการเผาไหมสมบูร ณจึงส งผลกระทบตอ 1) ปลอยกาซเรือนกระจก
สิ่ ง แวดล อ มน อ ยกว า เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล 2) ตองนําเขาจากตางประเทศ
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พลังงานลม

ประเภทอื่น ๆ
2) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ไฟฟ า สู ง
สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง
3) มีตนทุนในการผลิตต่ํา
1) เปนแหลงพลังงานที่ไดจากธรรมชาติไมมี
คาเชื้อเพลิง
2) เปนแหลงพลังงานสะอาด
3) สามารถใชระบบไฮบริดเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด คือ กลางคืนใชพลังงานลม
กลางวันใชพลังงานแสงอาทิตย

3) ราคากาซธรรมชาติ ไม คงที่ผู กติดกับราคา

น้ํามัน
4) มีปริมาณเชื้อเพลิงสํารองเหลือนอย
1) มีความไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
บางฤดูอาจไมมีลมตองใชแบตเตอรี่ราคา
แพงเปนแหลงเก็บพลังงาน
2) สามารถใชไดในบางพื้นที่เทานั้นพื้นที่ที่
เหมาะสมควรเปนพื้นที่ที่มีกระแสลมพัด
สม่ําเสมอ
3) มีเสียงดังและมีผลกระทบตอทัศนียภาพ
4) ทําใหเกิดการรบกวนในการสงสัญญาณ
โทรทัศนและไมโครเวฟ
5) ตนทุนสูง
6) สาเหตุหนึ่งของการตายของนกจากการ
บินชนกังหันลมที่กําลังหมุนอยู
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ตารางการเปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดของเชื้อเพลิงแตละประเภท (ตอ)
แหลง
พลังงาน
พลังงานน้ํา

ขอดี

1) ไมตองเสียคาใชจายในการซือ้ เชื้อเพลิง
นอกจากใชเงินลงทุนกอสราง
2) ไมกอใหเกิดกาชคารบอนไดออกไซดจาก
การผลิตไฟฟา
3) โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญมีขีด
ความสามารถสูงในการรักษาความมั่นคงให
แกระบบไฟฟาสําหรับรองรับชวงเวลาที่มี
ความตองการใชไฟฟาสูงสุด
พลังงาน 1) เปนแหลงพลังงานธรรมชาติขนาดใหญ
แสงอาทิตย
ที่สุด และสามารถใชเปนพลังงานไดไมมี
วันหมด
2) ไมมีคาใชจายในเรื่องเชื้อเพลิง
3) สามารถนําไปใชในแหลงที่ไมมีไฟฟาใชและ
อยูหางไกลจากระบบสงและสายจําหนาย
ไฟฟา
4) การใชประโยชนไมยุงยาก การดูแลรักษา
งาย
5) เปนพลังงานสะอาดไมกอใหเกิดมลภาวะ
จากกระบวนการผลิตไฟฟา
พลังงาน 1) ใชประโยชนจากเศษวัสดุเหลือใชทางการ
ชีวมวล
เกษตร
2) ชวยเพิ่มรายไดใหเกษตรกร
3) ชวยแกปญหาสิง่ แวดลอมเรื่องของเหลือทิง้
ทางการเกษตร

พลังงาน
ความรอน
ใตพิภพ

ขอจํากัด
1) การเดินเครื่องผลิตไฟฟาขึ้นกับปริมาณน้ํา
ในชวงที่สามารถปลอยน้ําออกจากเขื่อนได
2) การกอสรางเขื่อนขนาดใหญในประเทศไทย
มีขอจํากัด เนื่องจากอางเก็บน้ําของเขื่อน
ขนาดใหญจะทําใหเกิดน้ําทวมเปนวงกวาง
สงผลกระทบตอบานเรือนประชาชน

1) ตนทุนมีราคาแพง
2) แบตเตอรี่ซึ่งเปนตัวกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย
ไวใชในเวลากลางคืนมีอายุการใชงานต่ํา
3) ความเขมของแสงไมคงที่และสม่ําเสมอ
เนื่องจากสภาพอากาศและฤดูกาล

1) ชีวมวลเปนวัสดุทเี่ หลือใชจากการแปรรูป
ทางการเกษตรมีปริมาณสํารองที่ไมแนนอน
2) การบริหารจัดการเชื้อเพลิงทําไดยาก
3) ราคาชีวมวลแนวโนมสูงขึ้นเนือ่ งจากมีความ
ตองการใชเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
4. ชีวมวลที่มีศักยภาพเหลืออยูมักจะอยู
กระจัดกระจาย มีความชื้นสูง จึงทําให
ตนทุนการผลิตไฟฟาสูงขึ้น เชน ใบออย
และยอดออย ทะลายปาลม เปนตน
1) เปนแหลงพลังงานที่ไดจากธรรมชาติ ไมมี ใชไดเฉพาะในทองถิ่นที่มีแหลงความรอนใตพิภพ
คาเชื้อเพลิง
อยูเทานั้น
2) เปนแหลงพลังงานสะอาด
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ตารางการเปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดของเชื้อเพลิงแตละประเภท (ตอ)
แหลง
พลังงาน
พลังงาน
นิวเคลียร

ขอดี

ขอจํากัด

1) เปนแหลงผลิตไฟฟาขนาดใหญโดยมีตนทุน 1) ใชเงินลงทุนในการกอสรางสูง
การผลิตไฟฟาที่แขงขันไดกบั โรงไฟฟาชนิด 2) จําเปนตองเตรียมโครงสรางพื้นฐานและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อใหการดําเนินงานเปน
อื่น ๆ
ไปอยางมีประสิทธิภาพ
2) เปนโรงไฟฟาที่สะอาดไมกอใหเกิดมลพิษ
3) ตองการการเตรียมการจัดการกากกัมมันตรังสี
และกาซเรือนกระจก
และมาตรการควบคุมความปลอดภัยเพื่อ
3) ชวยเสริมสรางความมั่นคงใหระบบผลิตไฟฟา
ปองกันอุบัติเหตุ
เนื่องจากใชเชื้อเพลิงนอยเมือ่ เทียบกับ
4) ยังไมเปนทีย่ อมรับของประชาชน ประชาชน
โรงไฟฟาความรอนประเภทอื่น
4) มีแหลงเชื้อเพลิงมากมาย เชน แคนาดา

มีขอกังวลใจในเรื่องความปลอดภัย

และออสเตรเลีย และราคาไมผันแปรมาก
เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 1 เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู)
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เรื่องที่ 2 โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม
การกอสรางโรงไฟฟาแตละแหงมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่ งแวดล อม ดวยเหตุนี้ใ นการก อสรา งโรงไฟฟ า แต ล ะแห งจึ งให ความสํ า คัญเกี่ยวกับ การใช
ทรัพยากรธรรมชาติ การปองกันแกไขและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม เพื่อสรางความ
สมดุลระหวางโรงไฟฟากับสิ่งแวดลอมและชุมชนใหดีที่สุด เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของภาคเศรษฐกิจและสังคมไดอยางยั่งยืน โดยเนนใหมีการดําเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดผลกระทบนอยที่สุดแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและการจัดการ
ตอนที่ 2 ขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟาดานสิ่งแวดลอม

ภาพโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ตอนที่ 1 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและการจัดการ
การเดินเครื่องโรงไฟฟาเพื่อผลิตกระแสไฟฟา อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ
เชน ผลกระทบทางอากาศเกิดจากกาซพิษ ซึ่งเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง ผลกระทบทางเสียงเกิด
จากเสี ยงของการเดินเครื่องจักร ผลกระทบทางน้ําเกิดจากอุณ หภูมิและสารเคมี เปนตน ดังนั้น
โรงไฟฟ า จึ ง ต อ งมี ร ะบบการจั ด การเพื่ อ ใหอ ยู ใ นเกณฑ ม าตรฐานหรื อ เป น ไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายกําหนด และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม
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1. ดานอากาศ
ผลกระทบดานอากาศ ถือเปนผลกระทบที่สําคัญที่สุดที่โรงไฟฟ าตองคํานึงถึง โดย
ระดับของผลกระทบขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อเพลิงที่ใชในโรงงานไฟฟา ถาเปนโรงไฟฟาพลังน้ําหรือ
พลังงานทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม จะไมกอใหเกิดมลพิษ ถาเปนโรงไฟฟาที่มี
การเผาไหมข องเชื้ อเพลิ ง จะก อใหเ กิด มลพิ ษ ทางอากาศที่สํ า คัญ ไดแ ก ซัล เฟอร ไดออกไซด
ไนโตรเจนออกไซด กาซโอโซนในระดับพื้นดิน คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด และฝุน
ละออง
การจัดการสิ่งแวดลอมดานอากาศ เปนการจัดการดานคุณภาพอากาศของโรงไฟฟา
เพื่อลดกาซที่เปนพิษตอสุขภาพอนามัยและชุมชน โดยมีวิธีการดังนี้
1) การลดก า ซซั ล เฟอร ไ ดออกไซด ทํา โดยติด ตั้งเครื่องกํา จั ดกา ซซั ล เฟอร ไ ด
ออกไซด (Flue Gas Desulfurization : FGD) ซึ่งวิธีการนี้จะสามารถลดกาซซัลเฟอรไ ดออกไซด
ไดรอยละ 80 – 90
2) ก าร ลด ก า ซ ไน โต ร เจ นอ อก ไ ซด ก ระบวนการที่ ใ ช กั น แพ ร ห ล าย แล ะ มี
ประสิทธิภาพสูงคือ Selective Catalytic Reduction (SCR) และเลือกใชเตาเผาที่สามารถลดการ
เกิดไนโตรเจนออกไซด (Low Nitrogen Oxide Burner)
3) การลดกา ซคารบอนมอนอกไซดทํา ไดโดยการเช็คอุปกรณเครื่องเผาไหมเปน
ประจํา และควบคุมการเผาไหมใหมีปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณ
4) ก าร ลด ก า ซค าร บอ นไ ดอ อก ไซ ด โ ดย กา รร วบ รว มแ ละ กั ก เก็ บก า ซ
คารบอนไดออกไซดไวใตดินหรือน้ํา เชน ในแหลงน้ํามันหรือกาซธรรมชาติที่สูบออกมาหมดแล ว
หรืออาจนํากาซคารบอนไดออกไซดไปใชในกระบวนการอุตสาหกรรม
5) การลดฝุนละอองโดยการใชอุปกรณกําจัดฝุนละออง ไดแก เครื่องดักฝุนดวยไฟฟา
สถิต (Electrostatic Precipitator) เปนการกําจัดฝุนละอองโดยใชหลักการไฟฟาสถิต ซึ่งระบบนี้
ถือวามีประสิทธิภาพสูงมากในการดักจั บฝุนเครื่องแยกฝุนแบบลมหมุน (Cyclone Separator)
เปนการกําจัดฝุนละอองโดยใชหลักของแรงเหวี่ยง และเครื่องกรองฝุนแบบถุงกรอง (Bag Filter)
เปนอุปกรณที่มีถุงกรองเปนตัวกรองแยกฝุนละอองออกจากกาซที่เกิดจากการเผาไหมถานหิน
นอกจากนี้ในดานคุณภาพอากาศ โรงไฟฟาควรมีระบบตรวจวัดปริมาณสารเจือปน
จากปลองโรงไฟฟาแบบอัตโนมัติอยางตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems:
CEMs) เพื่อตรวจติดตามและเฝาระวังสิ่งผิดปกติตาง ๆ เชน ปริมาณของมลพิษเกินมาตรฐานจะได
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หาสาเหตุและหาทางแกไข เพื่อใหคาตาง ๆ กลับมาปกติเหมือนเดิม ควรมีการจัดเก็บขอมูลทุกวัน
และติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปแบบตอเนื่อง (Ambient Air Quality
Monitoring Systems: AAQMs) เพื่อวัดคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟาโดยทํา
การเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ตองควบคุมคุณภาพอากาศที่ปลอยออกจากปลองโรงไฟฟาใหอยู
ในเกณฑมาตรฐานและเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. ดานน้ํา
ผลกระทบดานน้ํา น้ําที่ใชในกระบวนการผลิ ต ไฟฟ า จะมีการเติมสารเคมีบางอยาง
เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของน้ําใหเหมาะสมสําหรับนํามาใชกับอุปกรณตาง ๆ ในโรงไฟฟารวมไปถึง
น้ําหลอเย็นที่ใชสําหรับระบายความรอนใหกับระบบตาง ๆ ภายในโรงไฟฟาก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น
กวาแหลงน้ําในธรรมชาติ ซึ่งหากน้ําเหลานี้ถูกปลอยออกจากโรงไฟฟาลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ เชน
แมน้ํา ลําคลอง เปนตน โดยไมผานกระบวนการจัดการบําบัดฟนฟูน้ําที่ดีอาจสงผลกระทบตอพืช
และสัตวน้ําที่อาศัยอยูรอบ ๆ ได
การจัด การสิ่ง แวดลอ มด านน้ํ า โรงไฟฟ า ตองมีม าตรการจั ดการน้ํ า เสี ยที่ มาจาก
กระบวนการผลิตไฟฟา และจากอาคารสํานักงานตามลักษณะหรือประเภทของน้ําเสีย โดยคุณภาพ
น้ําทิ้งตองมีการควบคุมใหครอบคลุมทั้งเรื่องของเสียและอุณหภูมิ ดังนี้
1) การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ข องน้ํ า ก อ นที่ จ ะปล อ ยสู แ หล ง น้ํ า สาธารณะ โดยน้ํ า จาก
ทอหลอเย็น เมื่อน้ําทิ้งมีความขุนในระดับหนึ่งจะถูกระบายออกไปสูบอพักน้ําที่ 1 เพื่อใหตกตะกอน
และลดอุณหภูมิล งเหลือประมาณ 28 - 30 องศาเซลเซียสทิ้งไวเปนเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมง
จากนั้นจึงระบายออกสูบอพักที่ 2 เพื่ อปรับสภาพน้ําใหมีอุณ หภูมิใกลเคียงกับธรรมชาติ ซึ่งกรม
ชลประทานไดกําหนดมาตรฐานไวที่ระดับ 33 องศาเซลเซียส กอนปลอยออกสู คลองระบายน้ํา
ธรรมชาติ
2) การจัดการสารเคมีตาง ๆ ที่อยูภายในน้ํากอนปลอยสูสิ่งแวดลอม ทําโดยการกักน้ํา
ไวในบอปรับสภาพน้ําเพื่อบําบัดใหมีสภาพเปนกลางและมีการตกตะกอน หรือเติมคลอรีนเพื่อฆา
เชื้อโรค
นอกจากนี้ในโรงไฟฟาควรมีระบบเฝาระวังคุณภาพน้ํา ไดแก การตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ที่ระบายออกจากโรงไฟฟาอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาคุณภาพน้ําที่จะปลอยออกสูธรรมชาตินั้น
มีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานและเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
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3. ดานเสียง
ผลกระทบด านเสียง เกิดจากกิ จ กรรมของโรงไฟฟ า ที่สํ า คั ญจะมาจากหมอ ไอน้ํ า
เครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซ และพาหนะที่เขามาในพื้นที่โรงไฟฟา
การจัดการสิ่งแวดลอมเสียง เกิดจากกิจกรรมของโรงไฟฟาที่สําคัญจะมาจากหมอไอ
น้ํา เครื่องกําเนิดไฟฟา กังหันกาซ และพาหนะที่เขามาในพื้นที่โรงไฟฟา ดวยเหตุนี้โรงไฟฟ าควร
กําหนดมาตรการควบคุมระดับเสียงไว ดังนี้
1) กิจกรรมที่กอใหเกิดเสียงรบกวนชุมชนในเวลากลางคืน ตองมีระดับเสียงไมเกิน 85
เดซิเบล ในระยะ 1 เมตรจากจุดกําเนิดเสียง ตามมาตรฐานขอกําหนดความดังของเสียงจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อไมใหเปนที่รบกวนตอผูอยูอาศัยโดยรอบโรงไฟฟา
2) ติดตั้งอุปกรณ ควบคุมเสี ยงภายในโรงไฟฟ าชวงเดินเครื่องผลิ ตไฟฟ าและติดตั้ง
อุปกรณดูดซับเสียงแบบเคลื่อนที่ขณะทําความสะอาดทอที่เครื่องกังหันไอน้ํา เพื่อควบคุมความดัง
ของเสียงใหอยูในมาตรฐานไมเกิน 85 เดซิเบล
นอกจากนี้ในโรงไฟฟาควรทําการตรวจวัดเสียงอยางสม่ําเสมอ โดยกําหนดจุดตรวจวัด
เสียงทั้งภายในโรงไฟฟา และชุมชนรอบโรงไฟฟาไว 3 จุด โดยตรวจวัดตามแผนที่กําหนดไว เชน
ตรวจครั้งละ 3 วัน ติดตอกันทุก 3 เดือน และทําการกอสรา งแนวปองกันเสียง (Noise Barrier)
โดยการปลูกตนไมรอบพื้นที่โรงไฟฟา
ตอนที่ 2 ขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟาดานสิ่งแวดลอม
พระราชบั ญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดให
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ หรือกิจการแตละประเภทและ
แตละขนาดขึ้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
โครงการกอสรางโรงไฟฟา ที่มีขนาดตั้งแต 10 เมกะวัตตขึ้นไป จะตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และ การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ
(EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรื อ กิ จ การ โดยต อ งจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
ตามหลั กเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจั ดทํา รายงานการวิเคราะหผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอม
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1. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA)
EIA (Environmental Impact Assessment) เปนวิธีการอยางหนึ่งที่ใชเพื่อจําแนก
และคาดคะเนผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรม ตลอดจนเสนอแนะมาตรการ
ในการแกไขผลกระทบ (Mitigation Measure) และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
(Monitoring) ทั้งในระหวางการกอสรางและดําเนินโครงการในการจัดทํารายงานสําหรับโครงการ
หรือกิจการทุกประเภทที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) จะตองเสนอ
รายละเอียดของขอมูล เฉพาะที่จ ะเปนประโยชนตอการวิเคราะหผลกระทบจากแตล ะประเภท
โครงการดวย
องคประกอบของ EIA
การจัดทํา EIA ประกอบดวย การศึกษาครอบคลุมระบบสิ่งแวดลอม 4 ดาน คือ
1) ทรัพยากรกายภาพ เปนการศึกษาถึงผลกระทบ เชน ดิน น้ํา อากาศ เสียง เปนตน
วาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร
2) ทรัพยากรชีวภาพ การศึกษาความเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่มีตอระบบนิเวศน
เชน ปาไม สัตวปา สัตวน้ํา ปะการัง เปนตน
3) คุ ณ ค า การใช ป ระโยชน ข องมนุ ษ ย เป น การศึ ก ษาถึ ง การใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรทั้งทางกายภาพ และชีวภาพของมนุษย เชน การใชประโยชนที่ดิน เปนตน
4) คุณ คา ตอ คุ ณ ภาพชี วิต ซึ่ ง จะเป น การศึ กษาถึง ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ตอ มนุ ษ ย
ชุ ม ชน ระบบเศรษฐกิ จ การประกอบอาชี พ วั ฒ นธรรมประเพณี ความเชื่ อ ค า นิ ย ม รวมถึ ง
ทัศนียภาพ คุณคา ความสวยงาม
หลักการและวิธีการ EIA
1) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม กอนตัดสินใจพัฒนาโครงการ
2) การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอม เปนการศึกษาเฉพาะกรณี เพื่อใชสํ าหรับ
การตัดสินใจพัฒนาโครงการใดโครงการหนึ่ง
3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนการศึกษาปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ของโครงการพัฒนา
4) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อม เปนการศึกษาปญหาหลาย ๆ แงมุม เพื่ อ
วิเคราะห หาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
5) การประเมิ นผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม ตอ งอาศั ย หลั ก การป อ งกัน สิ่ ง แวดล อ ม
2 ประการ คือ การวางแผนการใชที่ดิน และการควบคุมมลพิษ
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ดั ง นั้ น ในกระบวนการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม นอกจากจะแสดงให เ ห็ น
ผลกระทบอันเกิดจากการดําเนินโครงการแลว ยังเนนใหมีการปองกันดา นสิ่งแวดลอมเขา ไปทุก
ขั้นตอนของการวางแผนและออกแบบโครงการ ดวยหลักการก็คือ ใหมีการปองกันไวกอน นั่นคือ
ใหมีการพิ จ ารณาทางเลื อกของโครงการเพื่ อที่ จ ะสามารถเปรียบเทีย บ พิ จ ารณาทางเลื อกที่ มี
ผลกระทบทางลบนอยที่สุด และใหประโยชนหรือผลกระทบในทางบวกมากที่สุด
ตารางประเภทและลักษณะโรงไฟฟาที่ตอ งทํารายงานการวิเ คราะหผ ลกระทบสิ่งแวดลอ ม
(EIA : Environmental Impact Assessment)
ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

โรงไฟฟาพลังความรอน

ขนาดกําลังผลิต
กระแสไฟฟารวม ตั้งแต
10 เมกะวัตตขึ้นไป

หลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบตั ิ
ให เ ส นอใ นขั้ น ขออ นุ ญ า ต
กอสรา งเพื่ อประกอบกิจ การ
หรื อ ขั้ น ขออนุ ญ าตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี

2. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ (Environmental Health
Impact Assessment: EHIA)
ป พ.ศ. 2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ไดออกประกาศและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของเพิ่มเติม ในเรื่องประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่
อาจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ชุ ม ชนอย า งรุ น แรง ทั้ ง ทางด า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม ทรั พ ยากร
ธรรมชาติ และสุขภาพ เพื่อใหการเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2550 และโดยเห็นชอบของคณะรัฐ มนตรี และตามมาตรา 46
และมาตรา 51 แหงพระราชบั ญญัติสงเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล อมแหงชาติ พ.ศ. 2535
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่ งแวดล อมแหงชาติ รัฐ มนตรีวา การกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ไดกํา หนดใหการดําเนินงานโรงไฟฟา พลังความรอน ลําดับที่ 11 ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะตองจัดทํา
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รายงาน การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ (EHIA : Environmental Health
Impact Assessment) โดยมีรายละเอียดโครงการ ฯ ที่ตองจัดทํารายงาน ดังนี้
ตารางประเภทและลักษณะโรงไฟฟาที่ตอ งทํารายงานการวิเ คราะหผ ลกระทบสิ่งแวดลอ ม
สังคม และสุขภาพ (EHIA : Environmental Health Impact Assessment)
หลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบตั ิ
1. โรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง ขนาดกําลังผลิต
ให เ สนอในขั้ น ขออนุ ญ าต
กระแสไฟฟารวม ตั้งแต กอสรางเพื่ อประกอบกิจ การ
100 เมกะวัตตขึ้นไป
หรื อ ขั้ น ขออนุ ญ าตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี
2. โรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงชีวมวล
ขนาดกําลังผลิต
ให เ สนอในขั้ น ขออนุ ญ าต
กระแสไฟฟารวม ตั้งแต กอสรางเพื่ อประกอบกิจ การ
150 เมกะวัตตขึ้นไป
หรื อ ขั้ น ขออนุ ญ าตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี
3. โรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปน ขนาดกําลังผลิต
ให เ สนอในขั้ น ขออนุ ญ าต
เชื้อเพลิง ซึ่งเปนระบบพลังความ
กระแสไฟฟารวม ตั้งแต กอสรางเพื่ อประกอบกิจ การ
รอนรวม ชนิด combined cycle 3,000 เมกะวัตตขึ้นไป หรื อ ขั้ น ขออนุ ญ าตประกอบ
หรือ cogeneration
กิจการ แลวแตกรณี
ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด
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ตารางประเภทและลักษณะโรงไฟฟาที่ตอ งทํารายงานการวิเ คราะหผ ลกระทบสิ่งแวดลอ ม
สังคม และสุขภาพ (EHIA : Environmental Health Impact Assessment) (ตอ)
ประเภทโครงการหรือกิจการ
4. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร

ขนาด
ทุกขนาด

หลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบตั ิ
ให เ สนอในขั้ น ขออนุ ญ าต
กอสรางเพื่ อประกอบกิจ การ
หรื อ ขั้ น ขออนุ ญ าตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี

องคประกอบของ EHIA
การจั ดทํ า EHIA ประกอบดว ย การศึ ก ษาครอบคลุ มระบบสิ่ ง แวดล อ ม 4 ด า น
เชนเดียวกับการจัดทํารายงาน EIA แตมีขอแตกตางกัน คือ
1) เนนเรื่องการประเมินผลกระทบสุขภาพใหครอบคลุมปจจัยตาง ๆ ใหชัดเจน
2) เนนกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทุกขั้นตอน
ในการกําหนดขอบเขตการศึกษา ควรพิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
โดยพิจารณาจากปจจัย ดังนี้
1) สิ่งคุกคามสุขภาพ
2) ผลกระทบตอระบบสุขภาพ
3) ปจจัยตอการรับสัมผัส
4) ลักษณะผลกระทบตอสุขภาพ
5) ผลกระทบตอระบบสุขภาพ
6) ผลกระทบตอสังคมและชีวิตความเปนอยู
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ขั้นตอนการจัดทํารายงาน EHIA เปนดังขั้นตอนตอไปนี้

ภาพแผนผังขั้นตอนการจัดทํารายงาน EHIA

ปจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยมีความเสื่ อมโทรม และมีจํานวนลดลง
อยางตอเนื่อง จึงจําเปนตองมีมาตรการจัดสรรการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํานวน
ลดลง ใหเกิดประโยชนคุมคา ตอการลงทุน และเหมาะสมกับปริมาณทรัพ ยากรธรรมชาติที่มีอยู
ในปจจุบัน และที่จะลดลงในอนาคต
ในดานกฎหมาย และสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
กําหนดใหประชาชนเขา มามีส วนรวมในการสงวนบํา รุงรักษา และใชประโยชนจ ากการส งเสริม
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บํา รุ ง รั ก ษา และคุ ม ครองคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มตามหลั ก การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตลอดจนควบคุ ม
และการจัดการภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอม ที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเปนหลัก ในการพัฒนาโครงการตาง ๆ
ในกรณีที่ผูประกอบการโรงไฟฟาที่มีกําลังการผลิตตั้งแต 5 เมกะวัตตขึ้นไป แตไมถึง
10 เมกะวัตต แมวาปจจุบันยังไมตองจัดทํารายงาน EIA และ EHIA แตตามกฎหมายบังคับใหตอง
ทํา รายงานการศึกษาและมาตรการปองกันแกไขผลกระทบต อคุณ ภาพสิ่ งแวดล อมและความ
ปลอดภัย (Environmental Safety Assessment : ESA)
สําหรับผูขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง) ที่มี
กํา ลั งการผลิ ตติดตั้งต่ํา กวา 10 เมกะวัตต จะตองดํา เนินการตามประมวลหลั กการปฏิบัติงาน
(Code of Practice: COP) โดยเสนอรายงานการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม (Environmental
Checklist)
การจัดทํารายงานวิเคราะหทางดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ เพื่อใหการประกอบกิจการผลิต
ไฟฟาสําหรับประเภทและโครงการแตละประเภท มีแนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกันและ
เปนเครื่องมือสํ า คัญที่จ ะชวยปองกันการเกิดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอทรัพ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และสุขภาพของประชาชนที่อยูโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟา
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 2 โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู)
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หนวยการเรียนรูที่ 3
อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา
สาระสําคัญ
การดําเนินชีวิตของมนุษยในปจจุบันมีพลังงานไฟฟาเขามาเกี่ยวของอยูตลอดเวลา ดังนั้น
เพื่อใหการใชพลั งงานไฟฟามีความปลอดภัย ผูใชตองรูจั กวงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา การ
เลือกใชอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ใหถูกตองจะชวยใหเกิดความปลอดภัย รวมทั้งการรูจักใชสายดินและ
หลักดิน ซึ่งเปนอุปกรณที่มีไวเพื่อความปลอดภัยตอการใชเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน
ตัวชี้วัด
1. เลือกใชอุปกรณไฟฟาไดถูกตอง
2. อธิบายการตอวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ
3. ตอวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 อุปกรณไฟฟา
เรื่องที่ 2 วงจรไฟฟา
เรื่องที่ 3 สายดินและหลักดิน
เวลาที่ใชในการศึกษา 30 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3 รหัสวิชา พว32023
2. สื่อการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟา
3. แผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา
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เรื่องที่ 1 อุปกรณไฟฟา
อุป กรณ ไฟฟ า ที่ ใช ในวงจรไฟฟ า มี หลายชนิด แต ล ะชนิด มีห น า ที่ และความสํ า คั ญ ที่
แตกตางกันออกไป ไดแก
1. ฟวส (Fuse)
ฟวสเปนอุปกรณปองกันกระแสไฟฟาไหลเกินจนเกิดอันตรายตอเครื่องใชไฟฟา ถามี
กระแสไฟฟาไหลเกิน ฟวสจะหลอมละลายจนขาดทําใหตัดวงจรไฟฟาในครัวเรือนโดยอัตโนมัติ
ฟวสทําดวยโลหะผสมระหวางตะกั่วกับดีบุก มีจุดหลอมเหลวต่ําและมีรูปรางแตกตาง
กันไปตามวัตถุประสงคของการใชงาน ดังนี้
1.1 ฟวสเสนมีลักษณะเปนเสนลวดนิยมใชกับสะพานไฟในอาคารบานเรือน
1.2 ฟ ว ส แผ น หรื อ ฟ วส ก า มปู มี ลั กษณะเป น แผ น โลหะผสมที่ ป ลายทั้ง สองข า งมี
ขอเกี่ยวทําดวยทองแดงนิยมใชกับอาคารขนาดใหญ เชน โรงเรียน โรงงานตาง ๆ เปนตน
1.3 ฟ วส กระเบื้องมีลั กษณะเป นเส นฟ วส อยูภายในกระปุกกระเบื้องที่เปนฉนวน
นิยมติดตั้งไวที่แผงควบคุมไฟฟาของอาคารบานเรือน
1.4 ฟ ว ส ห ลอดเป น ฟ ว ส ข นาดเล็ ก ๆ บรรจุ อ ยู ใ นหลอดแก ว เล็ ก นิ ย มใช ม ากใน
เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน ปลั๊กพวงเตารับไฟฟา เปนตน

ภาพฟวสชนิดตาง ๆ
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ขนาดและการเลือกใชฟวส
1) ขนาดของฟ วสถูกกําหนดใหเปนคาของกระแสไฟฟาสูงสุ ดที่ไหลผานไดโดยฟวส
ไมขาด มีขนาดตาง ๆ กันเชน 5, 10, 15 และ 30 แอมแปร เชน ฟวสขนาด 15 แอมแปร คือ ฟวส
ที่ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดไมเกิน 15 แอมแปรถาเกินกวานี้ฟวสจะขาด เปนตน
2) การเลือกใชฟวส ควรเลือกขนาดของฟวสใหพอเหมาะกับปริมาณกระแสไฟฟา ที่
ใช ในครัว เรื อ นซึ่ งเราสามารถคํา นวณหาขนาดของฟ วส ใ หเ หมาะสมกั บ ปริ มาณกระแสไฟฟ า
จากความสัมพันธตอไปนี้
P = IV
เมื่อ P คือ กําลังไฟฟา มีหนวยเปนวัตต (Watt)
I คือ กระแสไฟฟา มีหนวยเปนแอมแปร (Ampere)
V คือ ความตางศักยไฟฟา มีหนวยเปนโวลต (Volt)
ตัวอยาง บานหลังหนึ่งใชเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ดังนี้ ตูเย็น 100 วัตต เตารีด 1,000 วัตต
โทรทัศน 150 วัตต หมอหุงขาว 700 วัตต และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต 25 วัตต 4 ดวง
ถาบานหลังนี้ใชไฟฟาที่มีความตางศักย 220 โวลต จะตองใชฟวสขนาดกี่แอมแปร
วิธีทํา

จากโจทย

P

=

100 + 1,000 + 150 + 700 + (25×4)

=

2,050 วัตต

V

=

220 โวลต

I

=

?

จากสูตร

P

=

IV

แทนคา

I

=

2,050/220

=

9.32 แอมแปร

ตอบ บานหลังนี้ควรใชฟวสขนาด 10 แอมแปร
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2. อุปกรณตัดตอน หรือ เบรกเกอร (Breaker)
เบรกเกอร คือ อุปกรณตัดตอวงจรโดยอัตโนมัติเมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานเกินไปปุม
หรือคันโยกที่เบรกเกอรจะดีดมาอยูในตําแหนงที่เปนการตัดวงจรอยางอัตโนมัติ โดยอาศัยหลักการ
ทํางานของแมเหล็กไฟฟาไมใชการหลอมละลายเหมือนฟวสจึงไมจําเปนตองเปลี่ยนฟวส เบรกเกอร
มีจําหนายตามทองตลาดหลายแบบหลายขนาด ดังภาพ

ภาพเบรกเกอรแบบตาง ๆ

3. สวิตช (Switch)
สวิตช เปนอุ ปกรณปดหรือเปดวงจรไฟฟา เพื่ อควบคุมการจา ยกระแสไฟฟ าใหกับ
เครื่องใชไฟฟา แบงออกเปน 2 ประเภท ประกอบดวย
3.1 สวิตชทางเดียว สามารถโยกปดหรือเปดวงจรไฟฟาไดเพียงทางเดียว เชน วงจร
ของหลอดไฟฟาหลอดใดหลอดหนึ่ง เปนตน
3.2 สวิตชสองทาง เปนการติดตั้งสวิตช 2 จุด เพื่อใหสามารถปดหรือเปดวงจรไฟฟา
ได ส องจุ ด เชน สวิ ตช ไ ฟที่ บัน ไดที่ ส ามารถเป ด - ป ด ไดทั้ ง อยู ชั้น บนและชั้ น ล า งทํ า ใหส ะดวก
ในการใชงาน

ภาพสวิตชแบบทางเดียว

ภาพสวิตชแบบสองทาง
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ขอควรรูเ กี่ยวกับสวิตช
1) ไมควรใชส วิ ต ช อั น เดี ย วควบคุมเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า หลายชิ้นใหทํางานพรอมกั น
เพราะกระแสไฟฟ าที่ไหลผ านสวิตชมากเกินไปจะทําใหจุดสั ม ผั ส เกิ ด ความร อ นสู ง อาจทําให
สวิตชไหม และเปนอันตรายได
2) ไมควรใชส วิตชธรรมดาควบคุมเครื่องใชไฟฟ าที่มีกระแสไฟฟาไหลผ านสูง เชน
มอเตอรเครื่องปรับอากาศ เปนตน ควรใชเบรกเกอรแทน เนื่องจากสามารถทนกระแสไฟฟาที่ไหล
ผานไดสูงกวา
4. สะพานไฟ (Cut-Out)
สะพานไฟเปนอุปกรณสําหรับตัดตอวงจรไฟฟาทั้งหมดภายในครัวเรือนประกอบดวย
ฐานและคันโยกที่มีลักษณะเปนขาโลหะ 2 ขา ซึ่งมีที่จับเปนฉนวนเมื่อสับคันโยกขึ้นกระแสไฟฟาจะ
ไหลเขาสูวงจรไฟฟาในครัวเรือนและเมื่อสับคันโยกลงกระแสไฟฟาจะหยุดไหล ซึ่งเปนการตัดวงจร

ภาพสะพานไฟและฟวสในสะพานไฟ

ขอควรรูเ กี่ยวกับสะพานไฟ
1) สะพานไฟชวยใหเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการซอมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟา
2) ถาตองการใหวงจรเปด (ไมมีกระแสไฟฟาไหลผาน) ใหสับคันโยกลงแตถาตองการ
ใหวงจรปด (มีกระแสไฟฟาไหลผาน) ใหสับคันโยกขึ้น
3) ในการสับคันโยกจะตองใหแนบสนิทกับที่รองรับ
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5. เครื่องตัดไฟรั่ว (Earth Leak Circuit Breaker : ELCB)
เครื่องตัดไฟรั่ว เปนอุปกรณเสริมความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งที่สามารถตัดวงจรไฟฟา
กรณี เ กิด ไฟรั่ ว โดยกํ า หนดความไวของการตัด ตอนวงจรไฟฟ า ตามปริ มาณกระแสไฟฟ า ที่ รั่ ว
ลงดินเพื่อใหมีการตัดไฟรั่วกอนที่จะเปนอันตรายกับระบบไฟฟา

ภาพเครื่องตัดไฟรั่ว

6. เตารับ (Socket) และเตาเสียบ (Plug)
เตารับและเตาเสียบ เปนอุปกรณที่ใชเชื่อมตอวงจรไฟฟา ทําใหกระแสไฟฟาไหลเขาสู
อุปกรณและเครื่องใชไฟฟา
1) เตา รับหรือปลั๊ กตัวเมีย คือ อุปกรณที่เชื่อมตอกับวงจรไฟฟา ในครัวเรือน เชน
เตารับที่ติดตั้งบนผนังบานหรืออาคาร เปนตน เพื่อรองรับการตอกับเตาเสียบของเครื่องใชไฟฟา
2) เตาเสียบหรือปลั๊กตัวผู คือ อุปกรณสวนที่ติดอยูกับปลายสายไฟของเครื่องใชไฟฟา
เตาเสียบที่ใชกันอยูมี 2 แบบ คือ
(1) เตาเสียบ 2 ขา ใชกับเตารับที่มี 2 ชอง
(2) เตาเสียบ 3 ขา ใชกับเตารับที่มี 3 ชอง โดยขากลางจะตอกับสายดิน
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ภาพเตารับและเตาเสียบ

ขอควรรูเ กี่ยวกับเตารับและเตาเสียบ
1) การใชงานควรเสียบเตา เสียบใหแนนสนิทกับเตารับและไมใชเตาเสียบหลายอัน
กับเตารับอันเดียว เพราะเตารับอาจรอนจนลุกไหมได
2) เมื่อจะถอดปลั๊กออกควรจับที่เตาเสียบ ไมควรดึงที่สายไฟเพราะจะทําใหสายหลุด
และเกิดไฟฟาลัดวงจรได
7. สายไฟ (Cable)
สายไฟเป น อุ ป กรณ สํ า หรั บ ส ง พลั ง งานไฟฟ า จากที่ ห นึ่ ง ไปยั ง อี ก ที่ ห นึ่ ง โดย
กระแสไฟฟ าจะนําพลังงานไฟฟา ผา นไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใชไฟฟ า สายไฟทํา ดวยสารที่มี
คุณสมบัติเปนตัวนําไฟฟา (ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดดี) เชน ทองแดง เปนตน โดยจะถูกหุม
ดวยฉนวนไฟฟาเพื่อความปลอดภัยของผูใชไฟฟา สายไฟที่ใชกันตามบานเรือนมีดังภาพ
ชนิดของสายไฟ

VAF สายแข็ง

พิกัดแรงดันและลักษณะการติดตัง้
พิกัดแรงดัน : 300 โวลต
การติดตั้ง : ใชในบานอยูอาศัยทั่วไป ใชใน
การเดิ น สายไฟติ ด ผนั ง สํ า หรั บ ระบบแสง
สวาง หรือเตารับไฟฟา
พิกัดแรงดัน : 300 โวลต
การติดตั้ง : เดินปลั๊กลอยแบบมีสายกราวด
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VAF-G หรือสาย VAF แบบมีกราวด

VFF สายออน

VCT สายออน
ชนิดของสายไฟ

VSF สายออน

NYY

THW สายแข็งออน

เดินซอนในผนัง
พิกัดแรงดัน : 750 โวลต
การติดตั้ง : ตอเขาเครื่องอุปกรณไฟฟาหรือ
เครื่องใชไฟฟา
พิกัดแรงดัน : 300 โวลต
การติดตั้ง : เครื่องใชไฟฟาตามบาน ปลั๊ ก
พวงชนิดทําเองในบาน
พิกัดแรงดัน : 750 โวลต
การติดตั้ง : ใชเปนสายเดินเขาเครื่องจักรใช
ใ น ก า ร เ ดิ น ส า ย ไ ฟ สํ า ห รั บ ป ม น้ํ า
เครื่องปรับอากาศ หรืออุปกรณ ไฟฟ า ที่ใช
กําลังไฟฟาสูง
พิกัดแรงดันและลักษณะการติดตัง้
พิกัดแรงดัน : 300 โวลต
การติ ด ตั้ ง : ใช เ ดิ น สายลํ า โพง เดิ น สาย
ภายในเครื่อ งใช ไฟฟ า ต า งๆ, เดิน ระบบ
ควบคุมไฟฟ าโรงงานเหมาะสํา หรับเดินไฟ
ในตูควบคุม
พิกัดแรงดัน : 750 โวลต
การติ ด ตั้ ง : นิ ย มใช อ ย า งกว า งขวาง
เนื่ อ งจากทนต อ สภาพแวดล อ มเพราะมี
เปลื อ กหุม อี กหนึ่ งชั้ น นํ า ไปใช ใ นการเดิ น
สายไฟสําหรับระบบไฟฟาแสงสวางบริเวณ
สนามหญาและฝงสายไฟลงใตดิน
พิกัดแรงดัน : 750 โวลต
การติดตั้ง : นิยมใชกันอยางกวางขวางทั้ง
ในครัวเรือนและในโรงงานอุตสาหกรรม
ปกติจะเดินรอยในทอรอยสาย

85

การเลือกขนาดของสายไฟ
ในการเลื อกขนาดสายไฟใหมีความเหมาะสมกับการใชงานนั้น จะดูที่พิ กัดการทน
กระแสไฟฟาของสายไฟเปนสําคัญ โดยดูไดจากตารางเปรียบเทียบ
ตารางเปรียบเทียบขนาดของตัวนํา ฉนวน และปริมาณกระแสไฟฟาที่สายไฟสามารถทนได
ตัวนําไฟฟา
พื้นที่หนาตัด
หมายเลข/
(ตารางมิลลิเมตร)
เสนผาศูนยกลาง
หรือ (sq.mm)
(มิลลิเมตร)
0.5
1/0.80
1.0
1/1.13
1.0
7/0.40
1.5
1/1.38
1.5
7/0.50
2.5
1/1.78
2.5
7/0.67
4
1/2.25
4
7/0.85
6
7/1.04
10
7/1.35
16
7/1.70
25
7/2.14
35
19/1.53

ความหนาของ
ฉนวนไฟฟา
(มิลลิเมตร)

ความหนาของ
เปลือกหุมสายไฟ
(มิลลิเมตร)

พิกัดการทน
กระแสไฟฟา
(แอมป)

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.9
1.0
1.2
1.2

0.9
0.9
0.9
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.4
1.4

7
11
11
16
16
21
21
29
29
36
51
67
91
111

ตารางดานบน ใชสําหรับเลือกขนาดสายไฟใหมีความเหมาะสมกับการใชงานแบบ
งาย ๆ โดยใหดู 2 ชองหลัก คือ ชองพื้นที่หนาตัด และชองพิกัดการทนกระแสไฟฟา
ตัวอยาง สายไฟชนิด VAF ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร จะมีพิกัดการทนกระแสไฟฟาได 21 แอมป
หรือ สายไฟขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จะมีพิกัดการทนกระแสไฟฟาได 91 แอมป จะ
เห็นไดวา ขนาดของสายไฟยิ่งมากเทาไร อัตราพิกัดการทนกระแสไฟฟาก็จะยิ่งมากขึ้น
เทา นั้น ดั งนั้นจึ งตอ งเลื อกใชขนาดของสายไฟใหเหมาะสมกับขนาดการใช ไฟฟ า ของ
อุปกรณ
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ขั้ น ตอนง า ย ๆ ในการหาขนาดของสายไฟให มี ค วามเหมาะสมกั บ อุ ป กรณ ไ ฟฟ า
มีดังนี้
1) ตองรูคากระแสไฟฟาของอุปกรณไฟฟา สําหรับคากระแสไฟฟานั้นหาไดจากแผน
ปายที่ติดอยูที่โครงอุปกรณไฟฟา แสดงดังภาพตัวอยางฉลากบอกคากระแสไฟฟาของอุปกรณไฟฟา

ภาพตัวอยางฉลากบอกคากระแสไฟฟาของอุปกรณไฟฟา

จากภาพตัวอยางฉลากบอกคากระแสไฟฟาของอุปกรณไฟฟา ตัวอยางอุปกรณไฟฟา
คือ เครื่องปรับอากาศ (รูปซายมือ) จะเห็นวาแผนปายที่บอกขอมูลทางไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ
เครื่องนี้อยูดา นขา งของเครื่อง (รูปขวามือ) จากแผ นปา ยจะบอกไววา เครื่องปรับอากาศจะกิน
กระแสไฟฟา มีคา 10.50 แอมป
หมายเหตุ ในกรณีที่แผนปายของอุปกรณไฟฟานั้น ๆ ไมบอกคากระแสไฟฟามา ก็มี
วิธีคํานวณเพื่อหาคากระแสไฟฟาดวยวิธีงาย ๆ คือ นําคากําลังไฟฟา (หนวยเปนวัตต :W) หารดวย
คาแรงดันไฟฟา (หนวยเปนโวลต :V) ถาเขียนเปนสูตรก็จะไดวา
สูตร P = I x V
กําหนดให

Current : I = คากระแสไฟฟาของอุปกรณไฟฟา มีหนวยเปน แอมป (A)
Power : P = คากําลังไฟฟาของอุปกรณไฟฟา มีหนวยเปน วัตต (W)
Voltage : V = คาแรงดันไฟฟาที่อุปกรณไฟฟาใชงาน มีหนวยเปน โวลต (V)
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ถาเครื่องปรับอากาศดังรูป ไมบอกคากระแสไฟฟามา ใหคํานวณหาคากระแสไฟฟาดังนี้
จากแผนปายจะไดคา กําลังไฟฟา (P) = 2,330 วัตต (W)
คาแรงดันไฟฟา
(V) = 220 โวลต (V)
จะได
I = 2,330 W
220 V
= 10.6 แอมป
2) เผื่อคากระแสไฟฟ า อีกรอยละ 25 โดยทั่วไปวัสดุและอุปกรณ ไฟฟา เมื่อทํา งาน
ติดตอกันเกินกวา 3 ชั่วโมงขึ้นไป ประสิ ทธิภาพการทํา งานจะลดลงเหลื อประมาณรอยละ 80
ดังนั้นสายไฟ ที่จะนํามาใชงานก็เชนเดียวกัน เมื่อใชงานติดตอกันเกินกวา 3 ชั่วโมง ประสิทธิภาพ
ในการทนกระแสไฟฟาก็จะลดลงเหลือประมาณรอยละ 80 เพื่อเปนการชดเชยประสิทธิภาพในการ
ทนกระแสไฟฟาของสายไฟในสวนที่หายไป จึ งตองมีการเผื่อคา กระแสไฟฟา เพิ่มอีกรอยละ 25
กอน แลวนําคากระแสไฟฟาที่ไดไปหาขนาดสายไฟในขั้นตอนตอไป
จากขั้นตอนการหาคากระแสไฟฟา คากระแสไฟฟามีคา 10.6 แอมป
ทําการเผื่ออีก 25% = (10.6 X 25)
100
= 2.65
คากระแสไฟฟาเมื่อทําการเผื่อคากระแส 25% = 10.6 + 2.65
= 13.25
จะไดคากระแสไฟฟาเทากับ 13.25 แอมป
3) นําคากระแสไฟฟา เปดตารางหาขนาดสายไฟ โดยนําคากระแสไฟฟาที่ไดทําการ
เผื่อไวแลวรอยละ 25 ซึ่งมีคาเทากับ 13.25 แอมป นําไปเทียบกับตาราง พบวา ตองใชสายไฟที่มี
ขนาด 1.5 ตารางมิ ล ลิ เมตร (ทนพิ กัด กระแสไฟฟ า ได 16 แอมป) มาใช ในการเดิน สายไฟใหกั บ
เครื่ องปรั บอากาศ ดั งรู ป ทั้ งนี้ เ นื่ องจากสายไฟมี อั ต ราพิ กั ดการทนกระแสไฟฟ า ได มากกว า ค า
กระแสไฟฟาที่ไหลจริงในวงจรจึงทําใหสายไฟไมรอนและไมเกิดอุบัติเหตุอัคคีภัย
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บทสรุปการเลือกขนาดสายไฟชนิด VAF มี 3 ขั้นตอน ดังรูป
หาคากระแสไฟฟาของอุปกรณไฟฟา

เผื่อคากระแสไฟฟาอีกรอยละ 25

เปดตารางหาขนาดสายไฟ
ขั้นตอนการเลือกขนาดสายไฟ

กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 1 อุปกรณไฟฟา
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู)
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เรื่องที่ 2 วงจรไฟฟา
วงจรไฟฟา (Electrical Circuit) คือ การเชื่อมตอกระแสไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาผาน
สายไฟไปยังเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน
สํ า หรั บ การเชื่ อ มต อ กระแสไฟฟ า จากแหล ง จ า ยไฟฟ า มี 3 แบบ คื อ แบบอนุ ก รม
แบบขนาน และแบบผสม ดังนี้
วงจรไฟฟา

ลักษณะการตอวงจรไฟฟา
การต อ วงจรไฟฟ า แบบอนุ ก รม เป น การ
นําเอาเครื่องใชไฟฟามาตอเรียงลําดับกันไป โดยนํา
ปลายด า นหนึ่ ง ต อ เข า กั บ ปลายอี ก ด า นหนึ่ ง ของ
เครื่องใชไฟฟาแตละตัวจนถึงตัวสุดทาย แลวจึงตอ
เขากับแหลงกําเนิดไฟฟาทําใหกระแสไฟฟาไหลไป
ในทิศทางเดียว และกระแสไฟฟาภายในวงจรจะมี
คาเทากันทุก ๆ จุด
การต อ วงจรแบบนี้ ไม เ หมาะที่ จ ะใช กั บ
เครื่องใชไฟฟา เนื่องจากหากอุปกรณตัวใดตัวหนึ่ง
เกิ ด ขาดหรื อ ชํ า รุ ด เสี ย หายกระแสไฟฟ า จะไม
สามารถไหลผ านไปยังอุปกรณ ตัวอื่น ๆ ได ดังนั้น
การตอวิธีนี้จึงไมคอยนิยมใชกันทั่วไป จะมีใชกันอยู
ในวงจรวิทยุ โทรทัศน
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วงจรไฟฟา

ลักษณะการตอวงจรไฟฟา
การตอวงจรไฟฟาแบบขนาน เปนการนําเอา
เครื่องใชไฟฟา 2 ชนิดขึ้นไป มาตอเรียงแบบขนาน
กัน โดยนําปลายดานเดียวกันของเครื่องใชไฟฟาแต
ละตั ว ม าต อ เข าด ว ย กั น แล วต อ ปล ายขอ ง
เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า แต ล ะตั ว ที่ ต อ กั น แล ว ต อ เข า กั บ
แห ล ง กํ า เ นิ ด ไฟ ฟ า โด ย แ รง ดั นไ ฟฟ า ข อ ง
เครื่องใชไฟฟาแตละตัวจะมีคาเทากัน แตกระแสที่
ไหลในแตละสาขายอยของวงจรจะมีคา ไมเทา กัน
อย า งไรก็ ต ามเมื่ อ นํ า ค า มารวมกั น จะได เ ท า กั บ
กระแสที่ไหลผานวงจรทั้งหมด
การตอวงจรไฟฟาแบบผสม เปนการตอผสม
กันของวงจรไฟฟาแบบอนุกรมและวงจรไฟฟาแบบ
ขนานแตไมนิยมใชงาน เพราะยุงยาก

การตอวงจรแบบผสม

วงจรไฟฟา ภายในครัวเรือนจะเปนการตอแบบขนานและเครื่องใชไฟฟาแตละชนิดรับ
แรงดันไฟฟ า ขนาดเดี ยวกัน หากเครื่ องใชไฟฟ า ชนิด หนึ่ง เกิด ขัดข องเนื่อ งจากสาเหตุ ใดก็ ตาม
เครื่องใชไฟฟาชนิดอื่นก็ยังคงใชงานไดตามปกติ

ภาพการตอวงจรไฟฟาภายในบาน
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สําหรับประเทศไทย ไฟฟาที่ใชในครัวเรือนเปนไฟฟากระแสสลับที่มีความตางศักยไฟฟา
(ความตางศักยไฟฟา คือ พลังงานไฟฟ าที่ตางกันระหวางจุด 2 จุด) 220 โวลต (V) ความถี่ 50 เฮิรตซ
(Hz) โดยใชสายไฟ 3 เสน คือ
1) สายไฟหรือเรียกวา “สายเสนไฟ หรือสาย L” (Line) เปนสายเสนที่มีกระแสไฟไหล
ผานไปยังเครื่องใชไฟฟา มีความตางศักยไฟฟา 220 โวลต
2) สายนิวทรัลหรือเรียกวา “สายศูนย หรือสาย N” (Neutral) เปนสวนหนึ่งของวงจร
มีหนาที่ทําใหกระแสไฟฟาไหลครบวงจรมีความตางศักยไฟฟา 0 โวลต
3) สายดิน หรือเรียกวา “สาย G” (Ground) เปนสายเสนที่ไมมีกระแสไฟฟา ทําหนาที่
รับกระแสไฟฟาที่รั่วมาจากเครื่องใชไฟฟา เพื่อปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจร และปองกันอันตราย
แกบุคคล อุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา
กระแสไฟฟ า จะส ง ผ า นมิ เ ตอร ไ ฟฟ า มายั ง แผงควบคุ ม ไฟฟ า ซึ่ ง แผงควบคุ ม ไฟฟ า
ทําหนาที่จายกระแสไฟฟาไปยังอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
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แผงควบคุมไฟฟาประกอบดวยอุปกรณตัดตอนหลั ก หรือเรียกวา “เบรกเกอร” (Main Circuit
Breaker หรือ Cut-Out) ซึ่งมี 1 ตัวตอครัวเรือน และมีอุปกรณตัดตอนยอยหลายตัวไดขึ้นอยูกับ
จํานวนเครื่องใชไฟฟาที่ใชในครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีจุดตอสายดินที่จะตอไปยังเตารับ หรือปลั๊ก
ตัวเมีย ทุกจุดในครัวเรือน เพื่อตอเขาเครื่องใชไฟฟา

สาย N

สาย L

สาย G

ภาพตัวอยางแผงวงจรไฟฟาในครัวเรือน

จากภาพตัวอยางแผงวงจรไฟฟาในครัวเรือน กระแสไฟฟาจะไหลจากสายไฟหลักไปยัง
อุปกรณตัดตอนหลัก และจายไปยังอุปกรณตัดตอนยอย เพื่อจายกระแสไฟฟาไปยังเครื่องใชไฟฟา
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โดยปกติสายไฟ สายนิวทรัล และสายดิน จะเปนการตอวงจรไฟฟาเขากับแผงควบคุมไฟฟาภายใน
ครัวเรือน
ขอควรรูเกี่ยวกับวงจรไฟฟา
1) การกดสวิตชเพื่อเปดไฟ คือ การทําใหวงจรปด เพื่อใหมีกระแสไฟฟาไหลเขาสูวงจร
2) การกดสวิตชเพื่อปดไฟ คือ การทําใหวงจรเปด ไมมีกระแสไฟฟาไหลเขาสูวงจร
3) ไฟตก คือ แรงดันไฟฟาตก อาจมีสาเหตุมาจากการที่โรงไฟฟาขัดของ หรือมีการใช
ไฟฟามากขึ้นอยางรวดเร็ว
4) วงจรลัด หมายถึง กระแสไฟฟาที่ไมไดไหลผานโหลดหรือตัวตานทาน เพราะเกิดการ
ลัดวงจรขึ้นหรือเรียกวา “ไฟช็อต” สาเหตุเกิดจากสายไฟชํา รุดหรือเกา เกินไป ฉนวนหุ มสายไฟ
เปอย สายไฟทั้งสองเสนแตะกัน นอกจากนี้แลวสายไฟแรงสูงซึ่งเปนสายเปลือย (สายไมหุมฉนวน)
อาจจะมีวัตถุซึ่งเปนสื่อไฟฟาวางพาดระหวางสายทั้งสองนั้น หรือการเดินวงจรไฟฟาผิดจะทําใหเกิด
การลัดวงจรได
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 2 วงจรไฟฟา
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู)
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เรื่องที่ 3 สายดินและหลักดิน
สายดิน (Ground Wire) คือ สายไฟที่ตอเขากับเครื่องใชไฟฟา โดยการตอลงดิน เพื่อให
สายดินเปนตัวนํากระแสไฟฟาที่อาจเกิดการรั่วไหล จากเครื่องใชไฟฟาลงสูพื้นดิน เปนการปองกัน
ไมใหไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟา
สวนปลายของสายดินจะถูกฝงไวในดิน ดวยการรวมสายดินจากทุกจุดภายในบานมาไวที่
ตูควบคุมไฟฟา และตอสายอีกเสนจากตูควบคุมไฟฟาลงสูพื้นดิน สวนที่ถูกฝงไวในดิน จะเปนแทง
ทองแดงเปลือย ไมมีฉนวนหุม ยาวประมาณ 6 ฟุต เรียกวา “หลักดิน” เนื่องจากดินมีความชื้นอยู
เสมอ จึงทําใหเกิดความตานทานไฟฟาต่ํา กระแสไฟฟาจึงไมไหลมาทําอันตราย
สายดินมีไวเพื่อปองกันอันตรายที่เกิดจากไฟช็อตหรือไฟรั่ว เพราะหากเกิดไฟช็อตหรือ
ไฟรั่วขณะที่ใชงานอุปกรณ ชิ้นนั้น กระแสไฟจะไหลเขา สู สวนที่ เปนโลหะ ซึ่งถาสั มผัส โลหะของ
อุปกรณนั้น โดยที่ไมมีการติดตั้งสายดินไว กระแสไฟฟาทั้งหมดก็จะไหลเขาสูตัวผูใชเครื่องใชไฟฟา
อาจทําใหไดรับอันตรายและเสียชีวิตได แตถาที่บานมีการติดตั้งสายดินไว กระแสไฟฟาเหลานั้นก็
จะไหลผานเขาไปที่สายดินแทน อันตรายตาง ๆ ที่เกิดจากไฟช็อตหรือไฟรั่วก็จะไมเกิดขึ้น ที่เปน
เช น นี้ เ พราะว า สายดิ น ทํ า หน า ที่ เ หมื อ นท อ น้ํ า ล น ของอ า งล า งจานในครั ว เมื่ อ เป ด น้ํ า จนถึ ง
ทอน้ําลนแลว น้ําก็จะไหลออกมาตามทอนั้น น้ําจึงไมลนอาง
หลั ก ดิ น (Ground Rod) คื อ อุ ป กรณ ที่ทํ า หน า ที่นํ า กระแสไฟฟ า ที่ รั่ว ไหลจาก
เครื่องใชไฟฟ า ผา นสายดินลงสู พื้ นดิน โดยหลั กดินจะมีลั กษณะเปนแทงทรงกระบอก เส นผ า น
ศูนยกลาง 16 มิล ลิ เมตร และยาวไมนอยกวา 2.4 เมตร ทํา จากวัส ดุ ที่ทนการผุ กรอ น เช น
แทงทองแดงหรือแทงแมเหล็กหุมทองแดง เปนตน โดยหลักดินเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบ
สายดิน ดังนี้
1) เปนอุปกรณปลายทางที่จะทําหนาที่สัมผัสกับพื้นดิน
2) เปนสวนที่จะทําใหสายดินหรืออุปกรณที่ตอลงดินมีศักยไฟฟาเปนศูนยเทากับดิน
3) เปนเสนทางไหลของประจุไฟฟาหรือกระแสไฟฟาที่จะไหลลงสูพื้นดิน
4) เปนตัวกําหนดคุณภาพ อายุความทนทาน และความปลอดภัยของระบบการตอ
ลงดินในระยะยาว
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สายดิน
หลักดิน

ภาพสายดินและหลักดิน

ภาพการตอสายดิน

สํ า หรับเครื่ องใช ไฟฟ าที่ แนะนํ าให ติดตั้ งสายดิ น เช น เครื่ องทํ า น้ํา อุ นไฟฟ า ตูเย็ น
เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน
จากการศึกษาความรูเกี่ยวกับวงจรไฟฟาและอุปกรณไฟฟา สามารถนํามาใชตอระบบ
ไฟฟาภายในบานได ดังตัวอยางในภาพตอไปนี้
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ภาพการตอระบบไฟฟาภายในบาน

กิจกรรมทายเรื่องที่ 3 สายดินและหลักดิน
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู)
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หนวยการเรียนรูที่ 4
การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา
สาระการเรียนรู
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากจะชวยลดการใชพลังงาน ยังชวยใหประหยัด
คาใชจายอีกดวย ซึ่งในการประหยัดพลังงานนั้นสามารถดําเนินไดโดยใชกลยุทธ 3 อ. คือ อุปกรณ
ประหยัดพลังงานไฟฟ า อาคารประหยัดพลั งงานไฟฟ า และอุปนิสัยประหยัดพลั งไฟฟ า สิ่ งที่มี
ความสําคัญอยางมากอยางหนึ่ง ที่จะชวยในการประหยัดพลังงานไฟฟา คือ การเลือกซื้อ เลือกใช
และดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟาใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิ ทธิภาพและมีอายุงานไดยาวนาน
รวมทั้งความรูเกี่ยวกับการคํานวณคาใชไฟฟาในเบื้องตนจะชวยใหสามารถวางแผนเพื่อลดการใช
พลังงานไฟฟาไดงายขึ้น
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. อธิบายกลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา
2. จําแนกฉลากเบอร 5 ของแทกับของลอกเลียนแบบ
3. เลือกใชเครื่องใชไฟฟาไดเหมาะสมกับสถานการณที่กําหนดให
4. วางแผนการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน
5. อธิบายวิธีการดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน
6. อธิบายองคประกอบของคาไฟฟา
7. อธิบายปจจัยที่มีผลตอคาไฟฟาแปรผัน (Ft)
8. คํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 กลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา 3 อ.
เรื่องที่ 2 การเลือกซื้อ การใช และการดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟาภายในบาน
เรื่องที่ 3 การวางแผนและการคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน
เวลาที่ใชในการศึกษา 30 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3 รหัสวิชา พว32023
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ประกอบชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3
3. แผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา
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เรื่องที่ 1 กลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา 3 อ.
การประหยั ด พลั ง งาน คื อ การใช พ ลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และรู คุ ณ ค า
การประหยัดพลังงานนอกจากชวยลดปริมาณการใชพลังงาน ยังเปนการประหยัดคา ใชจา ยของ
ครัวเรือนและประเทศชาติแลว ยังชวยลดปญหาผลกระทบจากสิ่งแวดลอมไดดวย กลยุทธหนึ่งของ
ประเทศไทย ที่ประสบความสําเร็จ ดานการประหยัดการใชไฟฟ าและพลังงานของชาติ คือ การ
เลื อ กแนวทางที่ เหมาะสมสอดคล องกั บชี วิ ตและอุปนิ สั ยของคนไทย ด วยการใช “กลยุ ทธ การ
ประหยัดพลังงาน 3 อ.” ไดแก อุปกรณประหยัดไฟฟา อาคารประหยัดไฟฟา และอุปนิสัยประหยัด
ไฟฟา ซึ่งฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ที่ดําเนินการโดย กฟผ. เปนตัวอยางหนึ่งของกลยุทธประหยัด
พลังงานที่ประสบความสําเร็จ ตามกลยุทธ 3 อ. โดยแบงรายละเอียดเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 กลยุทธ อ. 1 อุปกรณประหยัดไฟฟา
ตอนที่ 2 กลยุทธ อ. 2 อาคารประหยัดไฟฟา
ตอนที่ 3 กลยุทธ อ. 3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟา

กลยุทธการประหยัดพลังงาน 3 อ.

1. กลยุทธ อ. 1 อุปกรณประหยัดไฟฟา
กลยุทธ อ. 1 อุปกรณประหยัดไฟฟ า เปนการส งเสริมใหทุกครัวเรือนเปลี่ยนมาใช
อุปกรณไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟ กฟผ. จึงไดดําเนินโครงการ “ฉลากประหยัดไฟฟา
เบอร 5 หรื อ ฉลากเบอร 5” มุ ง ส ง เสริ ม ให ผู ผ ลิ ตเครื่อ งใช ไ ฟฟ า ผลิ ต เครื่ องใชไ ฟฟ า ที่ มี
ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน โดยมีการรับรองภายใตสัญลักษณ “ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร
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5” โดยในปจจุบัน กฝผ. ไดใหการรับรองอุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาฉลากเบอร 5 รวม 24
รายการ ดังนี้
• ป 2536 โครงการประชารวมใจ ใชหลอดผอม
• ป 2537 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ตูเย็น
• ป 2538 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เครื่องปรับอากาศ
• ป 2539 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 หลอดตะเกียบ
• ป 2541 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 บัลลาสตนิรภัย
• ป 2542 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ขาวกลองหอมมะลิ
• ป 2544 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 พัดลมไฟฟา
• ป 2547 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 หมอหุงขาวไฟฟา
• ป 2547 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
• ป 2550 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส T5
• ป 2551 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 พัดลมสายรอบตัว
• ป 2552 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 หลอดผอมเบอร 5
• ป 2553 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 Standby Power 1 Watt (เครื่องรับ
โทรทัศน/จอคอมพิวเตอร)
• ป 2554 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เตารีดไฟฟา
• ป 2554 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 Retrofeit
• ป 2555 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 พัดลมระบายอากาศ
• ป 2555 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา
• ป 2556 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เครื่องซักผาชนิดฝาบนถังเดี่ยว
• ป 2556 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 LED (Light Emitting Diode)
• ป 2557 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เตาไมโครเวฟ
• ป 2557 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เตาแมเหล็กไฟฟา
• ป 2557 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 กาตมน้ําไฟฟา
• ป 2557 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เครื่องรับโทรทัศน
• ป 2558 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ตูแชแสดงสินคา
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อุปกรณติดฉลากประสิทธิภาพสูง

ปจจุบันฉลากเบอร 5 มีผูลอกเลียนแบบจํานวนมากเพื่อใหประชาชนหลงเชื่อ โดยมีการ
ติดฉลากเลียนแบบ หรือติดเพียงครึ่งเดียว ซึ่งหาก กฟผ. ตรวจพบจะแจงดําเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ กฟผ. ไดจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา หากบุคคลใด
ลอกเลียนแบบถือวามีความผิดตามกฎหมาย ดังนั้น ในการเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟา เพื่อใหมั่นใจวา
ไดเครื่องใชไฟฟาที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานไดจริง ผูบริโภคหรือผูซื้อตองสังเกตและ
ตรวจสอบใหมั่นใจวาเปนฉลากเบอรที่ไดรับการรับรองจริงจาก กฟผ. โดยสามารถสังเกตลักษณะ
ของฉลากเบอร 5 ได ดังภาพ
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ภาพฉลากเบอร 5 ของแท

ภาพฉลากเบอร 5 ของปลอม

2. กลยุทธ อ. 2 อาคารประหยัดไฟฟา
กลยุ ท ธ อ. 2 อาคารประหยั ด ไฟฟ า เปนการสงเสริมใหผูประกอบการภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรม เห็นความสําคัญและพรอมใจกันใชอุปกรณประหยัดไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ
สูง เชนเดียวกับกลุมภาคที่อยูอาศัยพรอมไปกับการใชมาตรการตาง ๆ ที่เปนการประหยัดไฟฟา ซึ่ง
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ไดแก การบริหารการใชไฟฟ า การปรับปรุงระบบปองกันความรอนเขา สู อาคาร การใชระบบ
ปรั บ อากาศประสิ ท ธิ ภ าพสู ง การปรั บ ปรุ ง ระบบแสงสว า ง และการจั ด การอบรมให ค วามรู
ดานการใชพลังงานอยางถูกตอง ลดตนทุนการผลิตสินคาใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาในอาคารสามารถดําเนินการได ดังนี้
1) การออกแบบวางตําแหนงอาคาร ใหหันอาคารไปยังทิศที่หลบแดดทิศตะวันตก
2) ถาพื้ นที่ดินไมเอื้ออํานวยใหวางอาคารหลบแดดทิศตะวันตก ใหใชไมยืนตนให
รมเงาแกอาคาร พรอมทิ้งชายคาหลังคาหรือจัดทําแผงบังแดดชวยเสริมการบังแดด
3) ผนัง หลังคา และฝาเพดานอาคาร ใหใชวัสดุที่มีคุณสมบัติเปนฉนวนความรอน
สะทอน หรือปองกันความรอน
4) ใชวัสดุนวัตกรรมชวยระบายความรอน เชน ลูกระบายอากาศอลูมิเนียมที่ทํางาน
โดยไมตองอาศัยพลังงานไฟฟา
5) ระบบปรับอากาศ ใหใชชนิดประหยัดไฟ และแยกสวิตชเปด – ปดเฉพาะเครื่อง
เพื่อใหควบคุมการเปด - ปดตามความประสงคการใชงานในแตละบริเวณ
6) ลดจํานวนพัดลมดูดอากาศ เพื่อปองกันการสูญเสียอากาศเย็นมิใหออกไปจาก
หองปรับอากาศมากเกินไป
7) ระบบไฟฟาแสงสวางใหพยายามใชประโยชนจากแสงธรรมชาติในเวลากลางวัน
เชน ใชกระเบื้องโปรงแสง หนาตางใชกระจกใส เปนตน
8) หลอดไฟใหใช ชนิดเกิดความรอนที่ดวงโคมนอย เชน หลอดฟลู ออเรสเซนต
เพื่อเครื่องปรับอากาศไมตองใชพลังงานมาลดความรอนจากหลอดไฟแสงสวางโดยไมจําเปน
9) หลอดฟลู ออเรสเซนตใหใชอุปกรณ นวัตกรรม คือ บัล ลาสตอิเล็ กทรอนิกส
เพื่อยืดอายุการใชงานของหลอดไฟ และประหยัดคาไฟฟา ใชครอบโลหะสะทอนแสงชวยเพิ่มความ
สวางแกหลอดไฟเปน 2 – 3 เทา โดยใชจํานวนหลอดไฟเทาเดิม
10) ออกแบบภูมิทัศนรอบอาคารเพื่อลดความรอนเขาสูตัวอาคาร เชน ปลูกหญา
รอบอาคาร ขุดสระน้ํา ติดตั้งน้ําพุ ดักลมกอนพัดเขาสูอาคาร และปลูกไมยืนตนใหรมเงา เปนตน

103

3. กลยุทธ อ. 3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟา
กลยุทธ อ. 3 คือ อุปนิสัยประหยัดไฟฟา เปนการปลูกจิตสํานึกและอุปนิสัยใหคนไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนไทย ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดย กฟผ. ไดมีการนํารองจัดทํา
โครงการหองเรียนสีเขียวขึ้นในโรงเรียนระดับตา ง ๆ ทั่วประเทศกวา 420 โรงเรียน ไดจั ดเปน
ฐานการเรียนรู มีการติดตั้งอุปกรณการเรียนรูใหเปนฐานกิจกรรมตาง ๆ เชน ฐานการเรียนรูไฟฟา
มี ป ระโยชน ม ากมาย แหล ง กํ า เนิ ด ไฟฟ า เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพอุ ป กรณ ไ ฟฟ า เป น ต น
และสอดแทรกแบบฝ ก หั ด เกี่ ย วกั บ การใช พ ลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเข า ไปในบทเรี ย น
เพื่อเสริมสรางทัศนคติใหกับเยาวชน และผลการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จสามารถขยายผล
ไปยั ง ชุ ม ชน จึ ง นั บ ว า เป น โครงการที่ เ สริ ม สร า งทั ศ นคติ ใ นการใช พ ลั ง งานไฟฟ า ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมสงเสริมอุปนิสัยประหยัดพลังงาน

การสรางหรือพัฒนาอุปนิสัยประหยัดพลังงานอาจไมใชเรื่องงา ย จํา เปนตองไดรับ
ความรวมมือ รวมใจจากสมาชิกในครัวเรือน องคการหรือสํ านักงาน ซึ่งจํา เปนตองสรางความรู
ความเขาใจ ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติที่นําไปสูอุปนิสั ยการประหยัดพลังงาน และผลที่จะไดรับ
ทั้งในสวนของตนเอง คือ สามารถประหยัดคาใชพลังงานไฟฟา และการชวยประเทศชาติใหลดการ
ใชพลังงานไฟฟาในภาพรวม ซึ่งจะเปนการเสริมสรางและสนับสนุนความมั่นคงของพลังงานไฟฟา
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 กระทรวงพลั งงานไดจั ดโครงการ “รวมพลั งคนไทย
ลดพีคไฟฟา” เพื่อขอความรวมมือใหคนไทยรวมกันประหยัดการใชไฟฟาในชวงหนารอนที่มีโอกาส
จะเกิดการใชไฟฟาสูงสุด เรียกวา “ปฏิบัติการ 4 ป. ไดแก ปด – ปรับ – ปลด – เปลี่ยน”
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ภาพปฏิบัติการ 4 ป.






ปด คือ ปดไฟดวงที่ไมจําเปน
ปรับ คือ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศาเซลเซียส
ปลด คือ ปลดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาที่ไมใชงาน
เปลี่ยน คือ เปลี่ยนมาใชอุปกรณหรือเครื่องใชไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้การใชเครื่องใชไฟฟ าทุกชนิด ควรศึกษา ทํา ความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
การทํ า งาน การติ ดตั้ งและการใช การดู แ ลรั กษาให ถู กต อ ง ซึ่ งจะชว ยให ปลอดภั ย สามารถ
ประหยัดคาไฟฟา สามารถยืดอายุการใชงานไดยาวนานอีกดวย

กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 1 กลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา 3 อ.
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู)
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เรื่องที่ 2 การเลือกซื้อ การใช และการดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟาภายในบาน
โดยทั่วไป เครื่องใชไฟฟาภายในครัวเรือน มักมีการใชพลังงานสูงแทบทุกชนิด ดังนั้น
ผูใชตองมีความรูเกี่ยวกับการเลือกซื้อและการใชเครื่องใชไฟฟาแตละชนิดใหเหมาะสมและถูกวิธี
เพื่อทําใหเกิดความประหยัดและคุมคา ในที่นี้จะกลาวถึงเครื่องใชไฟฟาที่มีการใชทั่วไปในครัวเรือน
ดังนี้
1. เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา
เครื่องทําน้ําอุนไฟฟาเปนอุปกรณที่ทําใหน้ํารอนขึ้น โดยอาศัยการพาความรอนจาก
ขดลวดความรอน (Electrical Heater) ขณะที่กระแสน้ําไหลผาน สวนประกอบหลักของเครื่อง
ทําน้ําอุนไฟฟา คือ
1) ตัวถังน้ํา จะบรรจุน้ําซึ่งจะถูกทําใหรอน
2) ขดลวดความรอน เปนอุปกรณที่ใหความรอนกับน้ํา
3) อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ จะทําหนาที่ตัดกระแสไฟฟ า เมื่ออุณหภูมิของน้ํา ถึง
ระดับที่ตั้งไว

ภาพสวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องทําน้ําอุนไฟฟา
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การเลือกซือ้ และการใชอยางถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
1) เลือกเครื่องทําน้ําอุนไฟฟาใหเหมาะสมกับการใช สําหรับบานทั่วไปเครื่องทําน้ําอุน
ไฟฟา ขนาดไมเกิน 4,500 วัตต ก็นาจะเพียงพอ ซึ่งจะชวยทั้งประหยัดไฟฟาที่ใชในเครื่องทําน้ําอุน
ไฟฟาและปมน้ํา
2) ตั้งอุณหภูมิน้ําไมสูงจนเกินไป (ปกติอยูในชวง 35 - 45 ํC)
3) ใชหัวฝกบัวชนิดประหยัดน้ํา จะชวยประหยัดน้ําไดถึง รอยละ 25 - 75
4) ใชเครื่องทําน้ําอุนที่มีถังน้ําภายในตัวเครื่องและมีฉนวนหุม เพราะสามารถลดการ
ใชพลังงานไดมากกวาชนิดที่ไมมีถังน้ําภายใน รอยละ 10 - 20
5) ปดวาลวน้ําและสวิตชทันทีเมื่อเลิกใชงาน
6) ไมเปดเครื่องตลอดเวลาขณะฟอกสบูอาบน้ํา หรือขณะสระผม
คาไฟฟาของเครือ่ งทําน้ําอุนไฟฟาขนาดตาง ๆ เมื่อใชงานเปนเวลา 1 ชั่วโมง
ขนาดเครือ่ งทําน้ําอุนไฟฟา

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

การดูแลรักษาและความปลอดภัย
1) หมั่นตรวจสอบการทํางานของเครื่องใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระบบความปลอดภัยของเครื่อง
2) ตรวจดูระบบทอน้ําและรอยตออยาใหมีการรั่วซึม
3) เมื่อพบความผิดปกติในการทํางานของเครื่อง ควรใหชางผูชํานาญตรวจสอบ
4) ตองมีการตอสายดิน
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2. กระติกน้ํารอนไฟฟา
กระติกน้ํารอนไฟฟาเปนอุปกรณในการตมน้ําใหรอน ประกอบดวยขดลวดความรอน
(Electrical Heater) อยู ด า นล า งของกระติ กน้ํ า ร อนไฟฟ า และอุ ป กรณ ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ
(Thermostat) เปนอุปกรณควบคุมการทํางาน
เมื่อกระแสไฟฟาไหลผานขดลวด จะเกิดความรอน และถายเทไปยังน้ําภายในกระติก
น้ํา รอนไฟฟ า ทํา ใหน้ํ ามี อุ ณหภู มิสู งขึ้ นจนถึ งจุ ดเดื อด จากนั้ นอุ ปกรณควบคุ มอุณหภู มิ จะตั ด
กระแสไฟฟาในวงจรหลักออกไป แตยังคงมีกระแสไฟฟ าไหลผา นขดลวดความรอน และแสดง
สถานะนี้ โดยหลอดไฟสัญญาณอุนจะสวางขึ้น เมื่ออุณหภูมิของน้ํารอนภายในกระติกน้ํารอนไฟฟา
ลดลงจนถึงจุ ด ๆ หนึ่ง อุปกรณควบคุ มอุณหภูมิจ ะทํ า งานโดยปล อยให กระแสไฟฟ า ผ า นขด
ลวดความรอนเต็มที่ทําใหน้ําเดือดอีกครั้ง
กระติกน้ํารอนไฟฟาโดยทั่วไปที่มีจําหนายในทองตลาดจะมีขนาดความจุตั้งแต 2 - 4
ลิตร และใชกําลังไฟฟาระหวาง 500 - 1,300 วัตต

ภาพสวนประกอบหลักของกระติกน้ํารอนไฟฟา
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การเลือกซือ้ และการใชอยางถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
1) เลือกซื้อรุนที่มีตรามาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
2) ใสน้ําใหพอเหมาะกับความตองการหรือไมสูงกวาระดับที่กําหนดไว เพราะจะทํา
ใหกระติกน้ํารอนไฟฟาเกิดความเสียหาย
3) ระวังอยาใหน้ําแหง หรือปลอยใหระดับน้ําต่ํากวาขีดที่กําหนด เพราะจะทําใหเกิด
ไฟฟาลัดวงจรในกระติกน้ํารอนไฟฟา เปนอันตรายอยางยิ่ง
4) ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใชน้ํารอนแลว เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ไมควรเสียบปลั๊ก
ตลอดเวลา แตหากมีความตองการใชน้ํารอนเปนระยะ ๆ ติดตอกัน เชน ในที่ทํางานบางแหงที่มี
น้ํารอนไวสําหรับเตรียมเครื่องดื่มตอนรับแขก ก็ไมควรถอดปลั๊กออกบอย ๆ เพราะทุกครั้งเมื่อดึง
ปลั๊กออกอุณหภูมิของน้ําจะคอย ๆ ลดลง กระติกน้ํารอนไฟฟาไมสามารถเก็บความรอนไดนาน เมื่อ
จะใชงานใหมก็ตองเสียบปลั๊ก และเริ่มตมน้ําใหมซึ่งเปนการสิ้นเปลืองพลังงาน
5) อยานําสิ่งใด ๆ มาปดชองไอน้ําออก
6) ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณควบคุมอุณหภูมิใหอยูในสภาพใชงานไดเสมอ
7) ไมควรตั้งไวในหองที่มีการปรับอากาศ
คาไฟฟาของกระติกน้ํารอนไฟฟาขนาดตาง ๆ เมื่อใชงานเปนเวลา 1 ชั่วโมง
ขนาดของกระติกน้ํารอนไฟฟา

คาไฟฟาตอชั่วโมงโดยประมาณ

2 ลิตร

2.40 บาท

2.5 ลิตร

2.60 บาท

3.2 ลิตร

2.88 บาท

การดูแลรักษา
การดูแลรักษากระติกน้ํารอนไฟฟาใหมีอายุการใชงานนานขึ้น ลดการใชพลังงานลง
และปองกันอุบัติเหตุ หรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
1. หมั่นตรวจดูสายไฟฟาและขั้วปลั๊กใหอยูในสภาพสมบูรณเสมอ
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2. ควรนําน้ําที่สะอาดเทานั้นมาตม มิฉะนั้นผิวในกระติกน้ํารอนไฟฟาอาจเปลี่ยนสี
เกิดคราบสนิมและตะกรัน
3. หมั่นทําความสะอาดตัวกระติกน้ํารอนไฟฟาดานใน อยาใหมีคราบตะกรัน ซึ่งจะ
เปนตัวตานทาน การถายเทความรอนจากขดลวดความรอนไปสูน้ํา ทําใหเวลาในการตมน้ําเพิ่มขึ้น
เปนการสูญเสียพลังงานโดยเปลาประโยชน
4. เมื่อไมตองการใชกระติกน้ํารอนไฟฟา ควรล า งดานในใหส ะอาด แล วคว่ํา ลง
เพื่อใหน้ําออกจากตัวกระติกน้ํารอนไฟฟา แลวใชผาเช็ดดานในใหแหง
5. การทําความสะอาดสวนตาง ๆ ของกระติกน้ํารอนไฟฟา
- ตัวและฝากระติกน้ํารอนไฟฟา ใชผาชุบน้ําบิดใหหมาดแลวเช็ดอยางระมัดระวัง
- ฝาปดดานใน ใชน้ําหรือน้ํายาลางจานลางใหสะอาด
- ตัวกระติกน้ํารอนไฟฟาดานใน ใชฟองน้ําชุบน้ําเช็ดใหทั่ว ลางใหสะอาดดวยน้ํา
โดยอยา ราดน้ํา ลงบนสวนอื่ นของตัวกระติกน้ํารอนไฟฟา นอกจากภายในกระติกน้ํารอนไฟฟ า
เทานั้น อยาใชของมีคมหรือฝอยขัดหมอขูดหรือขัดตัวกระติกน้ํารอนไฟฟาดานใน เพราะจะทําให
สารเคลือบหลุดออกได
3. พัดลม
พัดลมที่ใชในบานเปนอุปกรณหลักที่ชวยในการหมุนเวียนอากาศ และระบายความ
รอนภายในบาน ซึ่งในปจจุบันพัดลมที่ใชมีหลากหลายลักษณะและประเภทขึ้นอยูกับการใชงาน
สวนประกอบหลักของพัดลม ไดแก ใบพัด ตะแกรงคลุมใบพัด มอเตอรไฟฟา สวิตช
ควบคุมการทํางาน และกลไกควบคุมการหมุนและสาย ดังรูป

ภาพสวนประกอบหลักของพัดลม
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การเลือกซือ้ และการใชอยางถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
1. เลื อ กซื้ อ พั ด ลมที่ เ ป น ระบบธรรมดา เพราะจะประหยั ด ไฟกว า ระบบที่ มี
รีโมทคอนโทรล หรือระบบไอน้ํา
2. เลือกซื้อยี่หอและรุนที่ไดรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมีฉลากเบอร 5
3. เลือกที่มีขนาดใบพัดและกําลังไฟฟาใหเหมาะสม และตรงกับความตองการใชงาน
4) เลือกใชความแรงของลมใหเหมาะกับความตองการ ความแรงของลมยิ่งมากยิ่ง
เปลืองไฟ
5) ปดพัดลมทันทีเมื่อไมใชงาน
6) ในกรณีที่พัดลมมีระบบรีโมทคอนโทรลอยาเสียบปลั๊กทิ้งไว เพราะจะมีไฟฟาเลี้ยง
อุปกรณตลอดเวลา
7) ควรวางพัดลมในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก เพราะพัดลมใชหลักการดูดอากาศจาก
บริเวณรอบ ๆ ทางดานหลังของตัวใบพัด แลวปลอยออกสูดานหนา เชน ถาอากาศบริเวณรอบ
พัดลมมีการถายเทดี ไมรอนหรืออับชื้น ก็จะไดรับลมเย็น รูสึกสบาย และยังทําใหมอเตอรสามารถ
ระบายความรอนไดดี เปนการยืดอายุการใชงานอีกดวย
การดูแลรักษา
การดูแลรักษาพัดลมอยางสม่ําเสมอ จะชวยใหพัดลมทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ และ
ยังชวยยืดอายุการทํางาน มีขอควรปฏิบัติ ดังนี้
1) หมั่นทําความสะอาดตามจุดตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใบพัด และตะแกรงครอบ
ใบพัด อยาใหฝุนละอองเกาะจับ และตองดูแลใหมีสภาพดีอยูเสมอ อยาใหแตกหัก ชํารุด หรือโคง
งอ ผิดสวน จะทําใหลมที่ออกมามีความแรงของลมลดลง
2) หมั่นทําความสะอาดชองลมตรงฝาครอบมอเตอรของพัดลม ซึ่งเปนชองระบาย
ความรอนของมอเตอร อยาใหมีคราบน้ํามันหรือฝุนละอองเกาะจับ เพราะจะทําใหประสิทธิภาพ
ของมอเตอรลดลง และสิ้นเปลืองไฟฟามากขึ้น
4. โทรทัศน
โทรทั ศ น เ ป น อุ ป กรณ ที่ แ ปลงสั ญ ญาณคลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า เป น ภาพด ว ยวงจร
อิเล็กทรอนิกสที่มีความซับซอน มีสวนประกอบ ดังนี้
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1) สวนประกอบภายนอก คือ ตัวโครงที่หอหุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จอภาพซึ่งจะมี
การเคลือบสารพิเศษทางดานใน ปุมหรือสวิตชตาง ๆ และชองตอสายอากาศ เปนตน
2) สวนประกอบภายใน คือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตัวรับเปลี่ยนสัญญาณที่มาในรูป
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟา เปนภาพและเสียง สวนประกอบของจอภาพและระบบเสียงรวมทั้งลําโพง
เปนตน

วัดตามเสนทแยงมุม ชนขอบดํา
หนวยเปนนิ้ว

ภาพการสงสัญญาณโทรทัศนมายังเครื่องรับโทรทัศน

ปริมาณพลังงานที่โทรทัศนใชขึ้นอยูกับเทคโนโลยีและขนาดของจอภาพ โดยขนาด
จอภาพของโทรทัศน ระบุดวยความยาวเสนทแยงของมุมจอภาพ โทรทัศนแตละขนาดและแตละ
ประเภทจะมีการใชไฟฟาแตกตางกัน ยิ่งขนาดจอภาพใหญก็จะใชกําลังไฟฟามาก
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คาไฟฟาของโทรทัศนชนิดและขนาดตาง ๆ เมื่อใชงานเปนเวลา 1 ชั่วโมง
ชนิดและขนาดของจอโทรทัศน

คาไฟฟาตอชั่วโมงโดยประมาณ

จอแบน 20 นิ้ว

0.28 บาท

จอแบน 25 นิ้ว

0.67 บาท

จอ LCD 26 นิ้ว

0.35 บาท

จอ LCD 46 นิ้ว

0.76 บาท

จอ LED 26 นิ้ว

0.20 บาท

จอ LED 46 นิ้ว

0.40 บาท

การเลือกซือ้ และการใชอยางถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
1) การเลื อ กใช โ ทรทั ศ น ควรคํานึงถึงความตองการในการใชงาน โดยพิจารณาจาก
ขนาดและการใชกําลังไฟฟา สําหรับเทคโนโลยีเดียวกัน โทรทัศนที่มีขนาดใหญ ยิ่งกินไฟมากขึ้น
2) อย า เสี ย บปลั ๊ ก ทิ้ ง ไว เพราะโทรทั ศ น จะมีไฟฟ าหลอเลี้ยงระบบภายในอยู
ตลอดเวลา ทําใหสิ้นเปลืองไฟ และอาจกอใหเกิดอันตรายในขณะเกิดฟาแลบได
3) ป ด และถอดปลั๊ ก ทันทีเมื่อไมมีคนดู หากชอบหลับหนาโทรทัศนบอย ๆ ควรใช
โทรทัศน รุนที่ตั้งเวลาปดโดยอัตโนมัติ เพื่อชวยประหยัดไฟฟา
4) หากชมโทรทัศนชองเดียวกันควรดูดวยกัน ประหยัดทั้งคาไฟ และอบอุนใจไดอยู
ดวยกันทั้งครอบครัว
5) เลิ กเปดโทรทัศนล วงหนา เพื่ อรอดูรายการที่ชื่นชอบ เปดดูรายการเมื่อถึงเวลา
ออกอากาศ
6) ไมควรปรับจอภาพใหสวางมากเกินไป และไม ค วรเปลี่ ย นช อ งบ อ ย เพราะจะ
ทําใหหลอดภาพมีอายุการใชงานลดลง และสิ้นเปลืองไฟฟาโดยไมจําเปน
การดูแลรักษา
การดูแลรักษาและใชโทรทัศนใหถูกวิธี นอกจากจะชวยใหโทรทัศนเกิดความคงทน
ภาพที่ไดคมชัด และมีอายุการใชงานยาวนานขึ้น ควรมีขอปฏิบัติ ดังนี้
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1) ควรวางโทรทัศนไวในจุดที่มีการถายเทอากาศไดดี เพื่อใหเครื่องสามารถระบาย
ความรอนไดสะดวก
2) หมั่นทําความสะอาดเปนประจํ าเพื่ อลดปริมาณฝุ  น ละอองที่เ กาะบนจอภาพ
โดยใชผานุมเช็ดตัวเครื่องโทรทัศน สวนจอภาพควรใชผงซักฟอกอยางออน หรือน้ํายาลางจานผสม
กับน้ําเช็ดเบา ๆ จากนั้นเช็ดดวยผานุมใหแหง และตองถอดปลั๊กออกกอนทําความสะอาดทุกครั้ง
5. เตารีดไฟฟา
เตารีดไฟฟ า เปนเครื่องใชไฟฟ า ที่มีใชกันแทบทุกครัวเรือน หากเปรียบเทียบกั บ
เครื่องใชไฟฟาอื่น ๆ เตารีดจัดเปนเครื่องใชไฟฟาที่ใชกําลังไฟฟาสูง การทราบแนวทางการเลือกซื้อ
และใชง านอยา งถู กวิ ธีจ ะสามารถลดการใช ไฟฟ า ลงได ในท องตลาดเตารีด สามารถแบง ได
3 ลักษณะ คือ เตารีดแบบธรรมดา แบบมีไอน้ํา และแบบกดทับ
สวนประกอบและการทํางานเตารีดมีสวนประกอบสําคัญ 3 สวน คือ
1) ไสเตารีดไฟฟา ทํามาจากโลหะผสมระหวางนิกเกิล และโครเมียม ทําหนาที่ให
กําเนิดความรอนเมื่อไดรับกระแสไฟฟา โดยความรอนจะมากหรือนอยขึ้นกับสวนผสมของโลหะ
และความยาวขดลวด
2) เทอรมอสแตต ทําหนาที่ปรับความรอนของไสเตารีดใหเทากับระดับที่ไดตั้งไว
3) แผนโลหะดานลางของเตารีด ทําหนาที่เปนตัวกดทับเวลารีด และกระจายความรอน

แบบธรรมดา

แบบไอน้ํา

แบบกดทับ

114

เตารีดไฟฟาที่มีชนิดและขนาดตางกัน มีอัตราการใชกําลังไฟฟาไมเทากัน ดังนี้
ชนิดของ
เตารีดไฟฟา

ขนาด
แรงกดทับ

ลักษณะ

ตัวเตามีอุปกรณ 3 ชิ้น คือ
ธรรมดา 1 – 2 กิโลกรัม
แผนโลหะ ดามจับ
และปุมควบคุมความรอน
มีชองไอน้ําทางดานลางเตารีด และ
ไอน้ํา
1 – 2 กิโลกรัม
วาลวควบคุมการเปดน้ําไหลออก
ชนิดของ
ขนาด
ลักษณะ
เตารีดไฟฟา แรงกดทับ
กดทับ

40 – 50
กิโลกรัม

มีแผนความรอนที่มีขนาดใหญกวา
เตารีดแบบธรรมดาและแบบไอน้ํา
มีคันโยกสําหรับกดทับ

กําลังไฟฟา
(วัตต)
750 – 1,000

1,100 – 1,750
กําลังไฟฟา
(วัตต)
900 – 1,200

การเลือกซือ้ และการใชเตารีดไฟฟาอยางถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
ในการใชเตารีดไฟฟาอยางประหยัดพลังงาน เราไมควรที่จะลดปริมาณความรอนที่ใช
ในการรีดลง แตควรใชเตารีดไฟฟา รีดผาอยางรวดเร็วที่ระดับความรอนที่เหมาะสมกับความหนา
และชนิดของผา รวมทั้งควรปฏิบัติดังนี้
1) เลือกซื้อเฉพาะเตารีดไฟฟาที่ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมีฉลากเบอร 5
2) เลือกซื้อขนาดและกําลังไฟฟาใหเหมาะกับความตองการและลักษณะการใชงาน
3) ควรเก็บผาที่รอรีดใหเรียบรอย และใหผายับนอยที่สุด
4) ควรแยกประเภทผาหนาและผาบาง เพื่อความสะดวกในการรีด
5) ควรรวบรวมผ าที่จะรีดแตละครั้งใหมากพอ การรีดผ าครั้งละชุดทํา ใหสิ้นเปลือง
ไฟฟามาก
6) ไมควรพรมน้ํามากจนเกินไป เพราะจะทําใหสูญเสียความรอนจากการรีดมาก
7) ควรเริ่มรีดจากผ าบาง ๆ หรือตองการความรอนนอยกอน จากนั้นจึงรีดผ า ที่
ตองการความรอนสูง และควรเหลือผาที่ตองการความรอนนอยสวนหนึ่ง ไวรีดในตอนทาย
8) ควรถอดปลั๊กกอนเสร็จสิ้นการรีด 3 - 4 นาที
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คาไฟฟาของเตารีดไฟฟาชนิดตาง ๆ เมื่อใชงานเปนเวลา 1 ชั่วโมง
ชนิดของเตารีดไฟฟา

คาไฟฟาตอชั่วโมงโดยประมาณ

เตารีดไฟฟาธรรมดา

4.00 บาท

เตารีดไฟฟาไอน้ําขนาดเล็ก

5.32 บาท

เตารีดไฟฟาไอน้ําขนาดใหญ

7.20 บาท

การดูแลรักษา
1. ตรวจดูหนา สั มผั ส เตารีดไฟฟ า หากพบคราบสกปรก ใหใชฟ องน้ํา ชุบน้ํา ยา
ทําความสะอาดเช็ดออก เพราะคราบสกปรกจะเปนตัวตานทานความรอน ทําใหสิ้นเปลืองไฟฟา
มากขึ้นในการเพิ่มความรอน
2. สําหรับเตารีดไฟฟาไอน้ํา น้ําที่ใชควรเปนน้ํากลั่นเพื่อปองกันการเกิดตะกรัน ซึ่ง
ตะกรันจะเปนสาเหตุของการเกิดความตานทานความรอน
3. เมื่อเกิดการอุดตันของชองไอน้ําซึ่งเกิดจากตะกรัน เราสามารถกําจัดไดโดยเติม
น้ํา ส ม สายชู ล งในถัง เก็ บ น้ํา ของเตารีด ไฟฟ า ไอน้ํ า แล วเสี ย บสายไฟใหเ ตารีด รอ นเพื่ อ ทํา ให
น้ําสมสายชูกลายเปนไอ จากนั้นเติมน้ําลงไป เพื่อลางน้ําสมสายชูออกใหหมด แลวจึงใชแปรงเล็ก ๆ
ทําความสะอาดชองไอน้ํา
4. การใชเตารีดไฟฟาไปนาน ๆ แมวาจะไมเกิดการเสียหายชํารุด ก็ควรมีการตรวจ
หรือเปลี่ยนอุปกรณภายในบางอยาง รวมทั้งสายไฟที่ตอกันอยูซึ่งอาจชํารุด เสื่อมสภาพ ทําใหวงจร
ภายในทํางานไมสมบูรณ
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6. ตูเย็น
ตูเย็น เปนอุปกรณที่มีใชแพรหลายในครัวเรือน เปนอุปกรณทําความเย็นเพื่อถนอม
อาหารโดยการลดอุณหภูมิ ตูเย็นเปนอุปกรณที่ใชพลังงานตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นการเลือกและใช
ตูเย็นอยางเหมาะสมจะชวยประหยัดพลังงานไดมาก

ภาพตูเย็น

อุปกรณหลัก ๆ ที่ทําใหภายในตูเย็นเกิดความเย็น ประกอบดวย
1. คอมเพรสเซอร ทําหนาที่ในการอัดและดูดสารทําความเย็นใหหมุนเวียนในระบบ
ของตูเย็น
2. แผงทําความเย็น มีหนาที่กระจายความเย็นภายในตูเย็น
3. แผงระบายความรอ น เปน ส ว นที่ ใช ระบายความร อนของสารทํา ความเย็ น
แผงระบายความรอนนี้ติดตั้งอยูดานหลังของตูเย็น
4. ตัวตูเย็นทําจากโลหะ และอัดฉีดโฟมอยูระหวางกลาง เพื่อทําหนาที่เปนฉนวนกัน
ความรอนจากภายนอก โดยปกติเราระบุขนาดของตูเย็นเปนคิว หรือลูกบาศกฟุต
5. อุปกรณอื่น ๆ เชน อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ สวิตชโอเวอรโหลด พัดลมกระจาย
ความเย็น ฯลฯ
ความเย็นของตูเย็นเกิดขึ้นจากระบบทําความเย็น เมื่อเราเสียบปลั๊กไฟฟาใหกับตูเย็น
คอมเพรสเซอรจ ะดูดและอัดไอสารทํ า ความเย็นใหมีความดันสู งขึ้น และไหลไปยังแผงระบาย
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ความรอนเพื่ อถา ยเทความรอนสู สิ่ งแวดล อมภายนอก จากนั้นจะเปลี่ ยนสถานะเปนของเหลว
ไหลผ า นวาล ว ควบคุ ม สารทํ า ความเย็ น เพื่ อ ลดความดั น ไหลต อ ไปที่ แ ผงทํ า ความเย็ น เพื่ อ
ดูดความรอนจากอาหารและเครื่องดื่มที่แชอยูในตูเย็น ณ จุดนี้ สารทําความเย็นจะเปลี่ยนสถานะ
กลายเปนไอ และกลับไปยังคอมเพรสเซอรเพื่อเริ่มวงจรทําความเย็นใหมอีกครั้ง
การเลือกซือ้ และการใชอยางถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
1) เลือกซื้อตูเย็นที่ไดรับการรับรองฉลากเบอร 5
2) เลือกซื้อประเภทและขนาดใหเหมาะกับความตองการและลักษณะการใชงาน
3) คาไฟฟาจะเพิ่มตามจํานวนครั้งของการเปด - ปดตูเย็น เพราะเมื่อเปดตูเย็น
ความรอนภายนอกจะไหลเขาตูเย็น ทําใหคอมเพรสเซอรตองทํางานหนักมากขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิ
ภายในตูเย็นใหคงเดิมตามที่ตั้งไว
4) ถาอุณหภูมิโดยรอบสูงขึ้น ปริมาณความรอนจะถูกถายเทเขาไปในตูเย็นมากขึ้น
เปน การเพิ่ ม ภาระใหกั บระบบทํ า ความเย็ น ดัง นั้น จึ ง ไมค วรติด ตั้ง ตูเ ย็น ใกล กับ แหล ง กํา เนิ ด
ความรอนใด ๆ หรือรับแสงอาทิตยโดยตรง
5) ไมเก็บอาหารในตูเย็นมากเกินไป เพราะจะทําใหอุณหภูมิในตูเย็นไมส ม่ําเสมอ
ควรใหมีชองวาง เพื่อใหอากาศภายในไหลเวียนไดสม่ําเสมอ
6) ถานําอาหารที่มีอุณหภูมิสูงไปแชในตูเย็นจะสงผลกระทบดังนี้
(1) ทําใหอาหารตาง ๆ ที่อยูในบริเวณขางเคียงเสื่อมคุณภาพหรือเสียได
(2) หากตูเย็นกําลังทํางานเต็มที่จะทําใหไอสารทําความเย็นกอนเขาเครื่องอัดรอน
จนไมสามารถทําหนาที่หลอเย็นคอมเพรสเซอรไดเพียงพอ และสงผลใหอายุคอมเพรสเซอรสั้นลง
(3) สูญเสียพลังงานไฟฟามากขึ้น
7) เมื่อดึงปลั๊กออกแลวไมควรเสียบปลั๊ กใหมทันที เพราะเมื่อเครื่องหยุด สารทํา
ความเย็นจากส วนที่มีความดันสู งจะไหลไปทางที่มีความดันต่ํา จนความดันภายในวงจรเทา กัน
ดังนั้นถาคอมเพรสเซอรเริ่มทํางานทันที สารทําความเย็นยังไหลกลับไมทัน เครื่องจึงตองออกแรง
ฉุดมากเพื่อเอาชนะแรงเฉื่อยและแรงเสียดทาน ซึ่งจะสงผลใหมอเตอรของเครื่องอัดทํางานหนัก
และเกิดการชํารุดหรืออายุการใชงานสั้นลง
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คาไฟฟาของตูเ ย็นขนาดตาง ๆ เมื่อใชงานเปนเวลา 1 ชั่วโมง
ขนาดของตูเย็น

คาไฟฟาตอชั่วโมงโดยประมาณ

4 คิว

0.21 บาท

6 คิว

0.27 บาท

12 คิว

0.72 บาท

การดูแลรักษา
1. สําหรับตูเย็นที่มีแผงระบายความรอนควรทําความสะอาดแผงระบายความรอน
ตูเย็นสม่ําเสมอ ถามีฝุนเกาะสกปรกมาก จะระบายความรอนไมดี มอเตอรตองทํางานหนัก เปลือง
ไฟมากขึ้น
2. อยาใหขอบยางประตูมีจุดชํารุดหรือเสื่อมสภาพ เพราะความรอนจะไหลเขาตูเย็น
ทําใหมอเตอรตองทํางานหนักและเปลืองไฟฟามาก ตรวจสอบโดยเสียบกระดาษระหวางขอบยาง
ประตูแลวปดประตู ถาสามารถเลื่อนกระดาษไปมาไดแสดงวาขอบยางเสื่อมสภาพ ควรติดตอชาง
มาเปลี่ยนขอบยาง
3. อุปกรณระบายความรอน จะติดตั้งอยูดานหลังตูเย็น เพื่อใหสามารถระบายความ
รอนไดดี ควรวางตูเย็นใหมีระยะหางจากผนังไมนอยกวา 10 ซม. ดานบนอยางนอย 30 ซม. ดานขาง
อยางนอย 2 - 10 ซม.
7. หลอดไฟ
หลอดไฟ เปนอุปกรณใหแสงสวางที่มีใชกันทุกครัวเรือน ถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับการ
ดํา รงชีวิ ต นอกจากประโยชน ในเรื่ องแสงสวา งแล ว ยั งสามารถใช ในการตกแตง และสร า ง
บรรยากาศอีกดวย โดยหลอดไฟที่ใชกันอยูมีหลายชนิด มีคุณ สมบัติในการใหแสงสวา งและทาง
ไฟฟ า ต า งกัน ดั งนั้ นหากผู ใช รูจั กเลื อ กใชห ลอดไฟอย า งเหมาะสม จะทํ า ใหส ามารถประหยั ด
พลังงานไฟฟาและคาใชจายไดมาก เพื่อใหสามารถเลือกซื้อไดอยางถูกตอง ผูใชควรรูจักคุณสมบัติ
ของหลอดไฟกอน ซึ่งคุณสมบัติของหลอดไฟตาง ๆ เหล านี้ สวนมากมักจะมีบอกอยูที่ขางกลอง
หรือฉลากกํากับผลิตภัณฑ กอนซื้อจึ งควรมีความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกลา ว เพื่ อเลื อกซื้อ
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หลอดไฟประเภทตา ง ๆ ไดอยา งเหมาะสม ตอไปนี้คือ ชนิด คุณ สมบัติและลั กษณะการใชของ
หลอดไฟประเภทตาง ๆ ที่นิยมใชในบานพักและอาคารตาง ๆ
ชนิดของหลอดไฟ

หลอดไส

คุณสมบัติและลักษณะการใช
หลอดไส มีใชกันมาหลายสิบป สมัยกอนนิยมใชกับงานให
แสงสวางในบานพักอาศัย หองอาหาร หองรับแขก แตปจจุบัน
ไมค อยนิ ยมเพราะกิน ไฟมาก คายความรอ น เปดใชไม นาน
หลอดจะร อน อายุก ารใชง านสั้ น ตอง มี หลายขนาด เช น 3
วัตต 25 วัตต 40 วัตต 100 วัตต เปนตน ใชคูกับขั้วชนิด E14
หรือ E27 แสงของหลอดไส เมื่อส องกับวัตถุตางๆ แลวสี ของ
วัต ถุ จ ะไม ผิ ด เพี้ ย น ตามร า นเสื้ อ ผ า กระเป า รองเท า ของ
ประดั บ ต า ง ๆ ชอบใช กั น เพราะสี สั น ของสิ น ค า จะไม
ผิดเพี้ยน และยังควบคุมปรับความเขมของแสงดวยสวิตชหรี่ไฟ
(Dimmer) ไดดวย
หลอดฟลู ออเรสเซนต หรื อหลอดนีอ อน นิย มใช ให แสง
สว า งทั่ ว ไปทั้ ง ภายในและภายนอกบ า น อายุ ก ารใช ง าน
ยาวนานกวา หลอดไส ที่จะพบไดบอย เชน

หลอด T5

หลอด T8

หลอดวงกลม

หลอดฟลูออเรสเซนต

- หลอด T8 ขั้วที่ใชรวมกันจะเปน G13
- หลอดผอมจอมประหยัด T5 เปนหลอดฟลูออเรสเซนต
รุนเล็กที่สุด แตใหแสงสวา งเทา กับหลอดนีออนทั่วไปและกิน
ไฟนอยกวา มี 3 เฉดสี ไดแก สีเดยไลท สีคูลไวท และสีวอรม
ไวท หลอดรุนนี้ใชกับขั้ว G5
- หลอดวงกลมเหมือนโดนัท ที่ติดตั้งพรอมโคมเพดาน
มีหลายขนาด เชน 22 วัตต 32 วัตต 40 วัตต เปนตน ใชงาน
พรอมชุดขั้วหลอด
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ชนิดของหลอดไฟ

คุณสมบัติและลักษณะการใช

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต เปนหลอดที่พัฒนาขึ้นมา
แทนหลอดไส เพื่อใหกินไฟนอยลง ขนาดเล็กลง แตกําลังสอง
สวางสูงขึ้น มีทั้งหลอดตะเกียบ หลอดเกลียว เปนหลอดที่กิน
ไฟนอยกวาหลอดชนิดอื่น ๆ สวนใหญใชงานใหแสงสวางทั่วไป
ในบานพักอาศัย บริเวณที่ตองเปดไฟทิ้งไวนาน ๆ อายุการใช
งานหลอดจะยาวนานกวาหลอดไสถึง 8 เทา และยาวนานกวา
หลอดนีออน 4 เทา มี 2 แบบ คือ แบบมีบัลลาสตภายใน ใช
สวมแทนกับขั้วหลอดไสชนิดเกลียวได และแบบ บัลลาสต
ภายนอก ตองมีขาเสี ยบกับบัล ลาสต เชน หลอดตะเกียบ
หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต หลอดเกลียว หลอดจะมีอยูใหเลือก 3 สี ไดแก สีเดยไลท สีคูล
ไวท และสีวอรมไวท เหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต

หลอด LED

หลอด LED (Light Emitting Diodes) เปนหลอดไฟ
ขนาดเล็ ก ที่ สุ ด แต ใ ห แ สงสว า งสู เ ท า กั บ หลอดรุ น อื่ น ๆ
หลักการทํางานของหลอด LED ตางจากหลอดไส เนื่องจาก
เปนหลอดไมมีไส จึงไมมีการเผาไสหลอด หลอด LED ถึงไม
แผ ค วามร อ น เพราะพลั ง งานส ว นใหญ เ ปลี่ ย นเป น แสงไป
หมดแลว แลวก็อายุการใชงานของหลอดยาวนานขึ้น ก็เพราะ
ไมมีการเผาไหมนั่นเอง

นอกจากชนิดของหลอดดังที่กลาวมาแลว ยังมีหลอดไฟชนิดอื่น ๆ อีกมากมายใหผู
ใชไดเลือกใชตามลักษณะหรือวัตถุประสงคของงาน เชน ไฟสองสวางในรูปแบบตาง ๆ ไฟประดับ
และตกแตง เปนตน
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การเลือกซื้อและการใชอยางถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
1) สํารวจรูปทรงของหลอดไฟ เพื่อกําหนดการใชงาน ทิศทางการใหแสง และองศา
ของแสง
2) สํารวจขั้วหลอดที่ใช ซึ่งมีแบบขั้วเกลียว ขั้วเกลียวเล็ก ขั้วเข็ม หรือขั้วเสียบ
3) ตรวจสอบวา ตองมีอุปกรณใดที่ใชกับหลอดไฟ หรือ โคมไฟ เชน หมอแปลง บัล
ลาสต สวิตชหรี่ไฟ เปนตน
4) พิจารณาคุณสมบัติของหลอดไฟ ใหเหมาะสมกับการใชงาน โดยคุณสมบัติของ
หลอดไฟที่ตองนํามาพิจารณา มีดังนี้
- คาฟลักซการสองสวาง (Luminous Flux) เปนปริมาณแสงสวางทั้งหมดที่ได
จากแหลงกําเนิดแสง มีหนวยวัดเปนลูเมน (lm)
- คา ความสว า ง (Illuminance) เป นปริม าณแสงสว า งที่ต กกระทบบนวั ต ถุ
(lumen) ตอ 1 หนวยพื้นที่ มีหนวยเปน ลูเมนตอตารางเมตร (lm/sq.m.) หรือ ลักซ (Lux) นั่นเอง
โดยทั่วไป อาจเรียกวา ระดับความสวาง (Lighting level) จึงเปนตัวที่บอกวาแสงที่ไดเพียงพอ
หรือไม
- คาความเขมการสองสวาง (Luminous Intensity) เปนความเขมของแสงที่
สองออกมาจากวัตถุ โดยทั่วไปจะวัดเปนจํานวนเทาของความเขมที่ไดจากเทียนไข 1 เลม จึงมี
หนวยเปนแคนเดลา (Candela, cd)
- คาความสองสวาง (Luminance) เปนตัวที่บอกปริมาณแสงที่สะทอนออกมา
จากวัตถุ (candela) ตอ 1 หนวยพื้นที่ มีหนวยเปน แคนเดลาตอตารางเมตร (cd/sq.m.) บางครั้ง
จึงอาจเรียกวา ความจา (Brightness)
- คาประสิทธิผล (Efficacy) เปนปริมาณแสงสวางที่ออกมาตอกําลังไฟฟาที่ใช มี
หนวยวัดเปน ลูเมนตอวัตต (lm/w) หลอดที่มีคาประสิทธิผลสูง แสดงวา หลอดนี้ใหปริมาณแสง
ออกมามากแตใชกําลังไฟฟานอย
- คาความถูกตองของสี (Colour Rendering, Ra หรือ CRI) เปนคาที่ใชบอกวา
หลอดไฟประเภทตาง ๆ เมื่อแสงสองสีไปบนวัตถุจะทําใหสีของวัตถุนั้นผิดเพี้ยนจากความเปนจริง
มากนอยเพียงใด ไมมีหนวยแตมักเรียกเปน เปอรเซ็นต (%) ตามคาความถูกตอง เชน แสงอาทิตยมี
คา Ra = 100 เพราะแสงอาทิตยใหสเปกตรัมครบทุกสี เมื่อสองไปบนวัตถุจะไมเห็นความผิดเพี้ยน
ของสี เปนตน
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- คาอุณหภูมิสีของแสง (Color Temperature) สีของแสงที่ไดจากหลอดไฟ
เทียบกับสีที่เกิดจากการเผาวัตถุดําอุดมคติใหรอนที่อุณหภูมินั้น มีหนวยเปนเคลวิน (K) อุณหภูมิสี
เปนตัวที่ บอกวา แสงที่ไดมี ความขาวมากน อยแคไหน ถา มีค า อุณ หภู มิสี ของแสงต่ํา แสงที่ไดจ ะ
ออกมาในโทนเหลืองหรือแดง ถามีคาอุณหภูมิสีของแสงสูงแสงที่ไดจะออกมาในโทนขาวกวา ใน
ทองตลาดทั่วไปมีใหเลือก 3 โทนสี
นอกจากนี้ แ ล ว สิ่ ง ที่ค วรรู เพิ่ ม เติม คื อ โทนสี ข องอุณ หภู มิสี ข องแสง เพื่ อ ให
สามารถไดแสงตามตองการ โดยโทนสีของหลอดไฟในปจจุบัน มีดังนี้
สี ว อร ม ไวท (Warm White) ให แ สงสี แ ดงออกโทนส ม เป น โทนสี ร อ น
โทนอบอุน คาอุณหภูมิสีของแสงอยูที่ ต่ํากวา 3,000 เคลวิน
 สี คูล ไวท (Cool White) ให แสงสี จ ะเริ่มออกมาทางสี ขาว เปนโทนสี ที่ดูเย็ น
สบายตา ดูคอนขางสวางกวาเมื่อเทียบกับสีวอรมไวท คาอุณหภูมิสีของแสงอยูที่ 3,000 - 4,500 เคลวิน
 สี เดย ไลท (Day Light) ใหแสงสี โทนออกขาวอมฟ า แตคล า ยแสงธรรมชาติ
ตอนเวลากลางวัน ดังนั้นคาความถูกตองของสีจึ งมีมากกวาเมื่อเทียบกับสีวอรมไวทหรือสีคูลไวท
คาอุณหภูมิสีของแสงอยูที่ 4,500 - 6,500 เคลวิน ขึ้นไป


5) พิจารณาถึงคาความสวางที่เหมาะสม โดยสมาคมไฟฟาและแสงสวางแหงประเทศ
ไทย ไดมีการกําหนดคาความสองสวางที่เหมาะสมของแตละหองในบาน ดังตาราง
ตารางความสองสวางในพืน้ ที่ใชงานตาง ๆ ในบานอยูอาศัย
พื้นที่

ความสองสวางที่พนื้ ที่
(ลักซ)

ความสองสวางรอบขาง
(ลักซ)

ทางเขา

150/500

60/100

หองครัว

500/750

250/350

300

100

หองนั่งเลน

60/300

60

หองทํางาน

300

150

หองน้ํา

500

200

หองน้ําแขก

250

100

หองรับประทานอาหาร
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หองเปลี่ยนเสื้อผา

500

200

หองนอนใหญ

300/500

100/150

หองนอนเด็ก

300

150

ทางเดิน

150

50

บันได

200

60

ถนนทางเขาบาน

300

100

ที่มา : สมาคมไฟฟาและแสงสวางแหงประเทศไทย
สามารถคํานวณจํานวนหลอดไฟที่ตองติดในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อใหไดความสองสวางที่
เหมาะสม ไดดังนี้
จํานวนหลอดไฟ

= คาความสวาง (ลักซ) × พื้นที่รับแสง (ตารางเมตร)
อัตราพลังงานแสงที่ตกบนพื้นที่ (ลูเมน)

โดยที่ จํานวนหลอดไฟ คือ จํานวนหลอดไฟที่จะติดในหนึ่งพื้นที่
คาความสวา ง (ลักซ) คือ ความส องสวางในพื้นที่ ใชงานตาง ๆ ในบ านอยูอาศัยที่
เหมาะสม (สามารถดูไดจากตารางความสองสวางในพื้นที่ใชงานตาง ๆ ในบานอยูอาศัย)
พื้นที่รับแสง (ตารางเมตร) คือ พื้นที่รับแสงตอหนึ่งหอง
อัตราพลังงานแสงที่ตกบนพื้นที่ (ลูเมน) คือ คาความสวางของหลอดไฟ (สามารถดู
ไดจากกลองหลอดไฟ)
6) พิ จ ารณาโดยคํ า นึ งถึ ง การประหยั ด พลั ง งานไฟฟ า หลอดไฟแต ล ะชนิ ด จะใช
พลังงานไฟฟาแตกตางกัน โดยหลอด LED จะประหยัดไฟฟามากที่สุด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบการ
ใชพลังงานไฟฟาและคาใชจายของหลอดไฟทั้ง 3 แบบ ไดดังตาราง
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ตารางประสิทธิภาพของพลังงานและคาใชจายจากหลอดไฟแตละประเภท
หัวขอ
หลอดไส
หลอดคอมแพคฟลูออเรส หลอด LED
เซนต
คาเฉลี่ยอายุการใชงาน
1,200
8,000
50,000
(ชั่วโมง)
คา เฉลี่ ย ประสิ ทธิ ภ าพการส อ ง 12.5 – 17.5
45 – 75
69 – 100
สวาง (ลูเมนตอวัตต)
ปริ ม าณไฟฟ า ที่ ใ ช เที ย บกั บ
109.5
25.6
11.0
หลอดไส 1 หลอดตอป
(กิโลวัตตตอป)
คาใชจายตอป เทียบกับหลอดไส
424.8
94.4
37.4
1 หลอดตอป (บาท)
ที่มา : http://www.hl.in.th/index/modules/plblog/frontent/details.php?plcn=knowled
ge&plidp=6&plpn=why-we-change-to-use-led
7) ควรเลือกซื้อหลอด LED หรือหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ที่มีฉลากเบอร 5
เนื่องจากกินไฟนอย และมีอายุการใชงานนาน
8) เลือกใชหลอดไฟที่ไดมาตรฐาน
9) ลดจํานวนหลอดไฟในบริเวณที่อาศัยแสงธรรมชาติได
10) ควรตั้งโคมไฟที่โตะทํางาน หรือติดตั้งไฟเฉพาะจุด แทนการเปดไฟทั้งหองเพื่อทํางาน
11) ปดสวิตชไฟ เมื่อไมใชงาน
การดูแลรักษา
1) หมั่นทําความสะอาดหลอดไฟ เพราะจะชวยเพิ่มแสงสวาง โดยไมตองใชพลังงาน
มากขึ้น ควรทําความสะอาดอยางนอย 4 ครั้งตอป หรือทุก ๆ 3 เดือน
2) สําหรับหลอดไฟที่เก็บไว ควรเก็บในบริเวณที่ไมมีการกระทบกระทั่งกันจนเกิดการ
ชํารุดเสียหาย
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 2 การเลือกซื้อ การใช และการดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟาภายในบาน
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู)
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เรื่องที่ 3 การวางแผนและการคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน
แมวาทุกคนจะชวยกันประหยัดไฟฟา แตในบางครัวเรือนยังไมสามารถลดคาไฟฟาลงได
เนื่องจากไมทราบวาคาไฟฟาในแตละเดือนมาจากการใชเครื่องใชไฟฟาชนิดใด และองคประกอบ
คาไฟฟามีอะไรบาง ดังนั้นหากสามารถคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือนและวางแผนการใชไฟฟาใน
ครัวเรือนได ก็จะสามารถชวยใหประหยัดคาไฟฟาลงได โดยในเรื่องนี้ประกอบดวย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน
ตอนที่ 2 การวางแผนการใชไฟฟาในครัวเรือน
ตอนที่ 1 การคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน
คา ไฟฟ าที่เราชํา ระอยูทุกวันนี้ ไมเหมือนกับคา สินคาทั่ว ๆ ไป เชน ซื้อน้ําที่บรรจุขวด
ราคาขวดละ 5 บาท จํานวน 2 ขวด แมคาคิดราคา 10 บาท แตถาซื้อ 12 ขวด แทนที่จะคิดที่ราคา
60 บาท อาจจะลดใหเหลื อ 55 บาท นั่นหมายถึงวา ยิ่งซื้อจํานวนมาก ราคามีแนวโนมจะถูกลง
เขาตําราเหมาโหลถูกกวา แตคาไฟฟากลับใชหลักคิดตรงกันขาม กลาวคือ ราคาไฟฟาถายิ่งใชมาก
ค า ไฟฟ า จะยิ่ ง สู ง ขึ้ น เราเรี ย กอั ต ราชนิ ด นี้ ว า “อั ต ราก า วหน า ” สาเหตุ ที่ ใ ช อั ต ราก า วหน า นี้
เนื่ อ งจากเชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช ผ ลิ ต ไฟฟ า มี จํ า กั ด และต อ งนํ า เข า จากต า งประเทศ ส ง ผลกระทบต อ
ประเทศชาติ จึ ง ตองการใหป ระชาชนใช ไฟฟ า เท า ที่จํ า เป นและใชอย า งประหยัด จึ ง ตั้งราคา
คาไฟฟาใหเปนอัตรากาวหนา
1) องคประกอบคาไฟฟา
หากเรามาดูคาไฟฟาที่จายกันอยูในปจจุบัน จะพบวา มีองคประกอบ 3 สวนดวยกัน
ไดแก คาไฟฟาฐาน คาไฟฟาผันแปร (Ft) และภาษีมูลคาเพิ่ม
(1) คาไฟฟาฐาน
คา ไฟฟา ฐาน ซึ่งการไฟฟ า นครหลวงใชคําวา คา พลั งงานไฟฟ า เปนคาไฟฟ า ที่
สะทอนตนทุนในการกอสรางโรงไฟฟา ระบบสายสง ระบบจําหนาย และคาการผลิตพลังงานไฟฟา
ภายใตส มมติฐ านความตองการไฟฟ า คา เชื้อเพลิ ง ค า ซื้อไฟฟ า คา ใชจ า ยตามนโยบายของรั ฐ
ณ วันที่กําหนดโครงสรางคาไฟฟา โดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะพิจารณา
ปรับคาไฟฟา ฐานคราวละ 3 - 5 ป ดังนั้นในระหวางชวงเวลาดังกลา ว คาใชจ า ยที่อยูเหนือการ
ควบคุม คือ คา ไฟฟา ผั นแปร (Ft) ที่มีผ ลตอตนทุนการผลิ ตไฟฟ า ซึ่งอาจมีการเปลี่ ยนแปลงทั้ง
เพิ่มขึ้นหรือลดลง คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงใชกลไกตามสูตรอัตโนมัติมาปรับ
คาไฟฟาผันแปร (Ft)
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(2) คาไฟฟาผันแปร (Ft)
คาไฟฟาผันแปร หรือที่นิยมเรียกกันวาคาเอฟที (Ft) หมายถึง คาไฟฟาที่สะทอน
การเปลี่ ย นแปลงของค า ใช จ า ยที่ อ ยู น อกเหนื อ การควบคุ ม ได แ ก ค า เชื้ อ เพลิ ง ค า ซื้ อ ไฟฟ า
และคาใชจ ายตามนโยบายของรัฐ ที่เปลี่ยนไปจากคา ไฟฟ าฐาน โดยคณะกรรมการกํากับกิจ การ
พลังงาน (กกพ.) จะพิจารณาปรับคาทุก 4 เดือน
(3) ภาษีมูลคาเพิ่ม
ตามหลั ก การภาษี แ ล ว ผู ใ ช สิ น ค า หรื อ ผู ข อรั บ บริ ก าร จะเป น ผู รั บ ภาระ
ภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งคาไฟฟาก็เชนเดียวกัน ผูใชไฟฟาจะเปนผูรับภาระภาษีมูลคาเพิ่ม โดยคิดจากคา
ไฟฟาฐานรวมกับคาไฟฟาผันแปร ในอัตราภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 โดยภาษีในสวนนี้จะถูกนําสง
ใหกับกรมสรรพากร

ภาพใบแจงคาไฟฟาของการไฟฟานครหลวง

ภาพใบแจงคาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
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2) อัตราคาไฟฟา
อัตราคาไฟฟาแบงออกเปน 8 ประเภท ไดแก
(1) ประเภทที่ 1 บานอยูอาศัย
สําหรับการใชไฟฟาภายในบานเรือนที่อยูอาศัย รวมทั้งวัด สํานักสงฆ และสถาน
ประกอบศาสนกิจของทุกศาสนา ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว
(2) ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก
สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับบานอยูอาศัย อุตสาหกรรม
หนวยราชการ สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
สถานฑูต สถานที่ทําการของหนวยงานราชการตา งประเทศ และสถานที่ ทํา การขององคการ
ระหวางประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟ าเฉลี่ยใน
15 นาทีที่สูงสุด ต่ํากวา 30 กิโลวัตต โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว
(3) ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม หนวยราชการ สํานักงาน
หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานฑูต สถานที่ทําการของ
หนวยงานราชการตางประเทศ และสถานที่ทําการขององคการระหวางประเทศ ตลอดจนบริเวณที่
เกี่ยวของ ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต 30 กิโลวัตต แตไมถึง 1,000
กิโลวัตต และมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 3 เดือนกอนหนาไมเกิน 250,000 หนวยตอเดือน
โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว
(4) ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ
สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม หนวยราชการ สํานักงาน
หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานฑูต สถานที่ทําการของ
หนวยงานราชการตางประเทศ และสถานที่ ทํา การขององค ก ารระหว า งประเทศ หรื อ อื่ น ๆ
ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต 1,000
กิโลวัตตขึ้นไป หรือมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 3 เดือนกอนหนาเกิน 250,000 หนวยตอ
เดือน โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว
(5) ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอยาง
สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบกิจการโรงแรม และ กิจการใหเชาพักอาศัย
ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ ซึ่งมีความตองการพลั งไฟฟ า เฉลี่ ยใน 15 นาทีที่สู งสุ ด ตั้งแต 30
กิโลวัตตขึ้นไป โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว
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(6) ประเภทที่ 6 องคกรที่ไมแสวงหากําไร
สํ า หรับ การใช ไฟฟ า ขององค กรที่ไม ใช ส ว นราชการ แต มีวั ตถุป ระสงค ในการ
ใหบริการโดย ไมคิดคาตอบแทน โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว
(7) ประเภทที่ 7 สูบน้ําเพื่อการเกษตร
สําหรับการใชไฟฟากับเครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตรของหนวยราชการ สหกรณ
เพื่อการเกษตร กลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกร กลุมเกษตรกรที่หนวยราชการ
รับรอง โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว
(8) ประเภทที่ 8 ไฟฟาชั่วคราว
สําหรับการใชไฟฟาเพื่องานกอสราง งานที่จัดขึ้นเปนพิเศษชั่วคราว สถานที่ที่ไมมี
ทะเบียนบานของสํานักงานทะเบียนสวนทองถิ่น และการใชไฟฟาที่ยังปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบ
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว
สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ การไฟฟานครหลวง (www.mea.or.th) และการไฟฟา
สวนภูมิภาค (www.pea.co.th)
อัตราคาไฟฟาประเภทที่ 1 บานอยูอาศัย มีการกําหนดอัตรากาวหนา ดังนี้
อัตราปกติ
การใชพลังงานไฟฟา
คาพลังงานไฟฟา
คาบริการ
(บาท/หนวย)
(บาท/เดือน)
8.19
1. ใชพลังงานไฟฟาไมเกิน 150 หนวยตอเดือน
15 หนวยแรก (หนวยที่ 0 – 15)
2.3488
10 หนวยตอไป (หนวยที่ 16 – 25)
2.9882
10 หนวยตอไป (หนวยที่ 26 – 35)
3.2405
65 หนวยตอไป (หนวยที่ 36 – 100)
3.6237
50 หนวยตอไป (หนวยที่ 101 – 150)
3.7171
250 หนวยตอไป (หนวยที่ 151 – 400)
4.2218
เกิน 400 หนวยขึ้นไป (หนวยที่ 401 เปนตนไป)
4.4217
2. ใชพลังงานไฟฟาเกิน 150 หนวยตอเดือน
38.22
150 หนวยแรก (หนวยที่ 0 – 150)
3.2484
250 หนวยตอไป (หนวยที่ 151 – 400)
4.2218
เกิน 400 หนวยขึ้นไป (หนวยที่ 401 เปนตนไป)
4.4217
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อัตราคาใชไฟฟาประเภทที่ 2 อัตราตามชวงเวลาของการใช (Time of Use Rate : TOU)
คาพลังงานไฟฟา
(บาท/หนวย)
Peak
Off Peak

คาบริการ
(บาท/เดือน)

1. แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต

5.1135

2.6037

312.24

2. แรงดันต่ํากวา 22 กิโลโวลต

5.7982

2.6369

38.22

หมายเหตุ 1) ผูใชไฟฟาที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาไมเกิน 5 แอมป 220 โวลต 1 เฟส 2 สาย จะจัดเขา
ประเภทที่ 1 บานอยูอาศัย ประเภท ก. แตหากใชไฟฟาเกิน 150 หนวยติดตอกัน 3
เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเขาประเภทบานอยูอาศัย ประเภท ข. และเมื่อใดที่การใช
ไฟฟาไมเกิน 150 หนวยติดตอกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเขาประเภทที่ 1
บานอยูอาศัย ประเภท ก.
2) ผูใชไฟฟาที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาเกิน 5 แอมป 220 โวลต 1 เฟส 2 สาย จะจัดเขา
ประเภทที่ 1 บานอยูอาศัย ประเภท ข.
3) ผูใชไฟฟาประเภทที่ 1 บานอยูอาศัย ประเภท ก. ที่ใชไฟฟาไมเกิน 50 หนวยตอเดือน
ทุกราย ยังคงไดรับสิทธิคาไฟฟาฟรี ตั้งแตเดือนมกราคม 2559 โดยผูที่จะไดรับสิทธิ์
จะตองไมเปนนิติบุคคลและมีการใชไฟฟ าไมเกิน 50 หนวยตอเดือน ติดตอกันเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน นับถึงเดือนปจจุบัน
4) ประเภทที่ 2 กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาทางดานแรงต่ําของหมอแปลงซึ่งเปนสมบัติ
ของผูใชไฟฟา ใหคํานวณหนวยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสีย
ในหมอแปลงไฟฟาซึ่งมิไดวัดรวมไวดวย
5) ประเภทที่ 2 เปนอัตราเลือก ทั้งนี้ ผูใชไฟฟาจะตองชําระคาใชจายตามที่การไฟฟา
สวนภูมิภาค หรือการไฟฟานครหลวงกําหนด และหากเลือกใชไปแลวไมนอยกวา 12
เดือน สามารถแจงความประสงคขอเปลี่ยนกลับไปใชอัตราประเภทที่ 1 ได
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3) การคํานวณคาไฟฟา
คาพลังงานไฟฟาคิดไดจากปริมาณพลังงานไฟฟาทั้งหมดที่ใชในแตละเดือน พลังงาน
ไฟฟาทั้งหมดจะไดจากคาพลังงานไฟฟาที่ใชกับเครื่องใชไฟฟาแตละชนิด คาพลังงานไฟฟาอานได
จากเครื่องวัดที่เรียกวา มาตรกิโลวัตต – ชั่วโมงหรือที่รูจักกันวา “มิเตอรหรือมาตรวัดไฟฟา”
เครื่องใชไฟฟาแตล ะชนิดจะใชพ ลังงานไฟฟา ตา งกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดและขนาด
ของเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ตามตั ว เลขที่ กํ า กับ บนเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ที่ ร ะบุ ทั้ ง ความต า งศั ก ย (V) และ
กําลังไฟฟา (W) รวมไปถึงความถี่ (Hz) ของไฟฟาที่ใชกับเครื่องใชไฟฟานั้น
กํ า ลั งไฟฟ า หมายถึ ง พลั งงานไฟฟ า ที่ นํ า ไปใช งานในเวลา 1 วิ นาที มี หน วยเป น
จูลตอวินาที หรือ “วัตต” (W) สามารถคํานวณหากําลังไฟฟาไดจากความสัมพันธระหวางพลังงาน
ไฟฟาที่ถูกใชไปในเวลา 1 วินาที ดังนี้
กําลังไฟฟา (วัตต)

= พลังงานไฟฟาที่ใช (จูล)
เวลาที่ใช (วินาที)

หรือ พลังงานไฟฟาที่ใช (จูล) = กําลังไฟฟา (วัตต) x เวลาที่ใช (วินาที)
ตัวอยางการคํานวณกําลังไฟฟาของเครือ่ งใชไฟฟา
ตัวอยาง ตูเย็นหลังหนึ่งใชพลังงานไฟฟาไป 1,500 จูล ในเวลา 10 วินาที ตูเย็นหลังนี้มีกําลังไฟฟา
เทาไร
วิธีทํา กําลังไฟฟา (วัตต) = พลังงานไฟฟาที่ใช (จูล)
เวลาที่ใช (วินาที)
แทนคา กําลังไฟฟา =
หรือ
ตอบ

1,500
= 150 จูลตอวินาที
10

= 150 วัตต

ตูเย็นหลังนี้มีกําลังไฟฟา 150 จูลตอวินาที หรือ 150 วัตต
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ตัวอยางการคํานวณพลังงานไฟฟาของเครื่องใชไฟฟา
ตัวอยาง หลอดไฟขนาด 60 วัตต จํานวน 2 หลอด เปดไวนาน 3 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงาน
ไฟฟาเทาใด
วิธีทํา หลอดไฟ 2 หลอด ใชกําลังไฟฟา

= 2 x 60
= 120 วัตต = 120/1,000 = 0.120 กิโลวัตต
เวลาที่ใชงาน
= 3 ชั่วโมง
พลังงานไฟฟาที่ใช (วัตต-ชั่วโมง)
= กําลังไฟฟา (กิโลวัตต) x เวลาที่ใช (ชั่วโมง)
แทนคา พลังงานไฟฟาที่ใช
= 0.120 x 3 กิโลวัตต - ชั่วโมง
= 0.360 กิโลวัตต - ชั่วโมง
แปลงคาเปน หนวย หรือ ยูนิต โดย 1 ยูนิต เทากับ 1 กิโลวัตต-ชั่วโมง
ดังนั้น 0.360 กิโลวัตต - ชั่วโมง = 0.360 หนวย หรือ ยูนิต
ตอบ หลอดไฟใชพลังงานไฟฟา 0.360 หนวย หรือ ยูนิต
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เรื่องนารู :
การวัดพลังงานไฟฟ าที่ใชในบานนิยมใชหนวยใหญกวาจูล โดยใชเปน กิโลวัตต – ชั่วโมง
หรือ เรียกวา หนวย (Unit : ยูนิต)
พลังงานไฟฟ า 1 กิโลวัตต – ชั่วโมง หมายถึง พลั งงานไฟฟา ที่ใชไป 1,000 วัตตในเวลา
1 ชั่วโมง หรือ พลังงานไฟฟา (หนวย) = กําลังไฟฟา (กิโลวัตต) x เวลา (ชั่วโมง)
ตัวอยางการคํานวณคาไฟฟาจากเครื่องใชไฟฟา
ตัวอยาง เปดเครื่องปรับอากาศที่ใชกําลังไฟฟา 2,000 วัตต เปนเวลา 2 ชั่วโมง จะใชพลังงานไฟฟา
ไปกี่หนวย และจะเสียเงินเทาไร ถาพลังงานไฟฟาหนวยละ 2.50 บาท
วิธีทํา พลังงานไฟฟา (หนวย)

= กําลังไฟฟา (กิโลวัตต) x เวลา (ชั่วโมง)

กําลังไฟฟา

= 2,000 วัตต =

เวลาที่ใช

= 2 ชั่วโมง

แทนคา พลังงานไฟฟา

=2x2

2,000
= 2 กิโลวัตต
1,000

= 4 หนวย

จะเสียเงินคาพลังงานไฟฟา = 4 x 2.50 = 10 บาท
ตอบ ใชพลังงานไฟฟาไป 4 หนวย และเสียเงินคาพลังงานไฟฟา 10 บาท
กําลังไฟฟามีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณกระแสไฟฟาและความตางศักย ดังนั้นจึง
สามารถคํานวณหาคากําลังไฟฟาไดจากผลคูณระหวางความตางศักย กับกระแสไฟฟาดังนี้
กําลังไฟฟา (วัตต) = กระแสไฟฟา (แอมแปร) x ความตางศักย (โวลต)
หรือ
P
= IV
เมื่อกําหนดให P แทน กําลังไฟฟา มีหนวยเปน วัตต (W)
I แทน กระแสไฟฟา มีหนวยเปน แอมแปร (A)
V แทน ความตางศักย มีหนวยเปน โวลต (V)
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ตัวอยาง กาตมน้ําไฟฟาใบหนึ่งใชกําลังไฟฟา 990 วัตต เมื่อตอเขากับความตางศักย 220 โวลต
จะมีกระแสไฟฟาผานเทาไร
วิธีทํา กาตมน้ําไฟฟาใชกําลังไฟฟา ( P )
ความตางศักยของกาตมน้ําไฟฟา ( V )
จาก
P
ดังนั้น
990

=
=
=
=

990 W
220 V
IV
I x 220

I

=

990
220

I = 4.5 A
ตอบ กระแสไฟฟาทีผ่ านกาตมน้ําไฟฟาเทากับ 4.5 แอมแปร
ตอนที่ 2 การวางแผนการใชไฟฟาในครัวเรือน
การวางแผนการใชเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ ในครัวเรือน ชวยใหสามารถควบคุมคาไฟฟา
ในแตละเดือนได การเริ่มวางแผนการใชเครื่องใชไฟฟาภายในบาน สามารถทําไดดังนี้
5) สํ า รวจเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ภายในบ า น กํ า ลั ง ไฟฟ า และจํ า นวนเวลาการใช ง านว า มี
เครื่องใชไฟฟาชนิดใดบาง มีขนาดกําลังไฟฟาเทาใด และใชงานเปนเวลานานเทาใด
6) นําขอมูลที่สํารวจมาคํานวณคาไฟฟา และวางแผนการใชเครื่องใชไฟฟาแตละประเภท
ใหเกิดความประหยัดมากขึ้นตอไป
นอกจากนี้การวางแผนการใชไฟฟา ยังชวยใหผูใชไฟฟาสามารถสังเกตไดถึงความผิดปกติ
ของเครื่องใชไฟฟา เชน คาไฟฟาอาจมีคามากกวาที่ประมาณการไว ก็เปนจุดสังเกตใหผูใชไฟฟ า
ทบทวนการใชงาน และตรวจสอบวามีเครื่องใชไฟฟาประเภทใดผิดปกติหรือไม อาจเกิดไฟฟารั่ว
หรือเสื่อมสภาพ หมดอายุการใชงาน เปนตน
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ตัวอยาง ถาบา นของนาย ก. ตองการจ า ยคา ไฟฟา ในแตล ะเดือนประมาณ 500 บาท จะตอง
วางแผนการใชเครื่องใชไฟฟาอยางไร
1) สํารวจเครื่องใชไฟฟาภายในบาน กําลังไฟฟา และจํานวนเวลาการใชงาน (สามารถ
หาคากําลังไฟฟาไดจากฉลากบอกคาทางไฟฟาที่ติดมากับอุปกรณนั้น ๆ)

ชนิดเครื่องใชไฟฟา
เตารีด
โทรทัศนสี
เครื่องปรับอากาศ
ตูเย็น
รวม

กําลังไฟฟา
(วัตต)
1,000
100
1,500
70

จํานวน
เวลาใชงาน
(ชั่วโมง)
10
150
100
720

จํานวน
หนวยไฟฟา
(หนวย)
10
15
150
50.4

คาไฟฟา
(บาท)
35
52.5
525
176.4
788.9

* ค า กํา ลั ง ไฟฟ า ที่ใชในตัวอยางเปนคาประมาณ อาจมากหรือนอยกวาที่แสดงไวตามขนาดของ
เครื่องใชไฟฟา
* คาไฟฟาตอหนวยที่นํามาคํานวณ คือ 3.5 บาท
2) วิเคราะหคาไฟฟา ที่เกิดขึ้นว า มาจากเครื่องใชไฟฟา ชนิดใดมากที่สุ ด สามารถลด
การใชงานไดอยา งไรบา ง โดยสามารถดูคําแนะนํา การใชงานเครื่องใชไฟฟาอยา งประหยัดไดใน
หัวขอแนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน ที่ไดเรียนรูมาแลว
จากตารางการใชอุปกรณไฟฟาดานบน แสดงใหเห็นวาบานของนาย ก. มีคาไฟฟาจาก
เครื่องปรับอากาศมากที่สุด เมื่อนาย ก. ทราบดังนั้นจึงปรับลดการใชเครื่องปรับอากาศ โดยการ
เปดใชงานนอยลงจาก 100 ชั่วโมง / เดือน เหลือ 50 ชั่วโมง เมื่อรีดผา ก็รีดครั้งละมาก ๆ คือ
สัปดาหละ 1 ครั้ง จากที่เมื่อกอนรีดผาทุกวัน สวนโทรทัศนก็ปดทุกครั้งที่ไมใชงาน จากที่เมื่อกอน
เปดทิ้งไวจนหลับ ก็สามารถชวยลดการใชไฟฟาได สวนตูเย็นนั้น เนื่องจากตองเสียบปลั๊กใชไฟฟา
ตลอด 24 ชั่วโมง คงไมสามารถลดการใชงานเพื่อลดคาไฟฟาไดมากนัก แตการใชอยางถูกวิธีก็เปน
การยืดอายุการใชงานและใชไฟฟาลดลงเล็กนอย โดยหลังจากนาย ก. ปรับการใชงานอุปกรณไฟฟา
ดังกลาว ทําใหบานของนาย ก. ลดคาไฟฟารายเดือนใหอยูในงบประมาณ 500 บาท ได ดังตาราง
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ชนิดเครื่องใชไฟฟา

เตารีด
โทรทัศนสี
เครื่องปรับอากาศ
ตูเย็น
รวม

กําลังไฟฟา
(วัตต)
1,000
100
1,500
70

จํานวน
เวลาใชงาน
(ชั่วโมง)
4
120
50
720

จํานวน
หนวยไฟฟา
(หนวย)
4
12
75
50.4

กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 3 การวางแผนและการคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู)

คาไฟฟา
(บาท)
14
42
262.5
176.4
494.9
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หนวยการเรียนรูที่ 1 พลังงานไฟฟา
ภาพไฟฟาที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ
http://weerajit14.blogspot.com/2011/09/electrostar
tic.html
ภาพอุปกรณไฟฟาที่เกิดจากการทําปฏิกริ ิยา https://market.onlineoops.com/802286
เคมี (แบตเตอรี่)
ภาพอุปกรณไฟฟาที่เกิดจากการทําปฏิกริ ิยา http://www.ksrv.ac.th
เคมี (ถานอัลคาไลน 1.5 โวลต)
ภาพอุปกรณไฟฟาที่เกิดจากการทําปฏิกริ ิยา http://pantip.com/topic/30216515
เคมี (ถานอัลคาไลน 9 โวลต)
ภาพการตออุปกรณใหเกิดไฟฟาจากความรอน http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/elect
ric4/bottee3.htm
ภาพเซลลแสงอาทิตยที่ใชในการผลิตไฟฟา http://thailandindustry.com/indust_newweb/news_
ของเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
preview.php?cid=10072
ภาพอุปกรณทมี่ ีการใชไฟฟาที่เกิดจาก
http://lsp-acsp.exteen.com/20100421/entry
พลังงานแมเหล็กไฟฟา (ซาย)
ภาพอุปกรณทมี่ ีการใชไฟฟาที่เกิดจาก
http://www.kelenor.com/index.php?controller=cate
พลังงานแมเหล็กไฟฟา (ขวา)
gory&path=633
ภาพคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Default.aspx
(กกพ.)
ภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
http://www.egat.co.th/
(กฟผ.)
ภาพการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
https://www.pea.co.th/SitePages/home.aspx
ภาพการไฟฟานครหลวง (กฟน.)
http://www.mea.or.th/home/index.php
หนวยการเรียนรูที่ 2 ไฟฟามาจากไหน
ภาพขั้นตอนการผลิตไฟฟาดวยถานหิน
http://www.banpu.com/operation_coal_process.php
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/
ภาพกระบวนการผลิตไฟฟาดวยกาซธรรมชาติ https://jobs.tva.com/power/cumb_turbineart.htm
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4

ภาพกังหันลม

http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php
?topic=95765.0

5

ภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ํา

6
7

ภาพโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

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/
http://yoghurt11.siam2web.com//?cid=1164245
http://www.dede.go.th/article_attach/solarmap2552
.pdf

8
9
10
11
12

ภาพแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย
เฉลี่ยตลอดปของประเทศไทย
ภาพโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัด
ลพบุรี
ภาพขบวนการผลิตกาซชีวภาพจากขยะ
อินทรียครัวเรือน
ภาพแหลงพลังงานความรอนใตพิภพบนโลก
ภาพโรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพฝางของ
กฟผ.
ภาพโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร

13

ภาพโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร Isar
และหอระบายความรอน ประเทศเยอรมนี

14

ภาพโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรตั้งอยูติด
ทะเลในประเทศเกาหลีใต

15

ภาพการเก็บเชื้อเพลิงใชแลวแบบเปยก

16

ภาพการเก็บเชื้อเพลิงใชแลวแบบแหง

http://www.thailandindustry.com/news/view.php?i
d=11728&section=3&rcount=Y
http://www.ku.ac.th/emagazine/july51/agri/energy.htm
http://teenet.cmu.ac.th/sci/intro01.php
http://teenet.cmu.ac.th/sci/fang_th.php
http://www.npcse.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&i
d_sub=36&id=575
http://www.kernenergie.de/kernenergiewAssets/img/kernkraftwerke/kki-isaratw2009.jpg?viewmode=blank
http://blogs.cfr.org/asia/2012/03/20/what-southkorea-gains-from-hosting-the-nuclear-securitysummit/
http://www.nst.or.th/article/article5001/article5001
d.htm
http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-FuelCycle/Nuclear-Wastes/Waste-ManagementOverview/#.UZXOrqKeOcc
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17

ภาพแบบจําลองโครงสรางภายในปฏิกรณ

18
19
20
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http://www.phanphit.ac.th/it/web/seta/set3/page6.
html
ภาพตัดขวางโครงสรางคลุมปฏิกรณ
http://www.safesecurevital.com/images/containment
wall.jpg
ภาพการทดสอบโครงสรางคลุมปฏิกรณโดย http://mouv4x8.perso.neuf.fr/11Sept01/A0084b_Sand
ia_Collision_Test_F_4_nuclear_plant.jpg
การชนของเครื่องบิน
ภาพหองควบคุมจําลองโรงไฟฟาพลังงาน
นิวเคลียร

คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผูแทนราษฎร. หนีพน...
โรงไฟฟานิวเคลียร?. เอกสารประกอบการเสวนา. หนา 36.
กรุงเทพฯ. 2553
คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผูแทนราษฎร. หนีพน...
โรงไฟฟานิวเคลียร?. เอกสารประกอบการเสวนา. หนา 12.
กรุงเทพฯ. 2553
คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผูแทนราษฎร. หนีพน...
โรงไฟฟานิวเคลียร?. เอกสารประกอบการเสวนา. กรุงเทพฯ.
2553
http://www.iaea.org/newscenter/features/radsources/
radsrc_gallery/gallery_1/pages/015.shtml

21

ภาพสัดสวนของปริมาณรังสีในสิง่ แวดลอม

22

ภาพรังสีในชีวิตประจําวัน

23

ภาพสัญลักษณแสดงสถานที่ที่มีตนกําเนิด
รังสี

24

ภาพโรงไฟฟาพลังน้ําชุมชนบานคลองเรือ http://www.posttoday.com/biz/news/242021
หนวยการเรียนรูที่ 3 วงจรไฟฟาและอุปกรณไฟฟา
ภาพฟวสชนิดตาง ๆ
http://www.maceducation.com/eknowledge/24322
09100/10.html
ภาพเบรกเกอรแบบตาง ๆ
http://www.sp-powerpros.com/344537/emergencyexit-light
ภาพสวิตชแบบทางเดียว (ซาย) และแบบ http://www.maceducation.com/eสองทาง (ขวา)
knowledge/243220
9100/10.html
ภาพสะพานไฟและฟวสในสะพานไฟ (ซาย) http://www.krucherdpua.com/wpcontent/uploads/web/cycle/cutout.htm
ภาพสะพานไฟและฟวสในสะพานไฟ (ขวา) http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanichi
koong&month=25-02-2015&group=17&gblog=18
ภาพเครื่องตัดไฟฟารั่ว
http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?i

1

2
3

4
5
6
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d=91449&uid=36831
ภาพเตารับและเตาเสียบ
http://www.ksv.ac.th/tb/cai/science2007/chap7_22.
htm
ภาพสายไฟ
http://www.cgrow.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84
%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A
2%E0%B9%84%E0%B8%9F.html
ภาพตัวอยางฉลากบอกคากระแสไฟฟาของ http://clover.tatc.ac.th/index.php?usid=0812251313
อุปกรณไฟฟา
2352&p=newsblog
ภาพการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id
=50790
ภาพการตอวงจรไฟฟาแบบขนาน
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id
=50790
ภาพการตอวงจรไฟฟาแบบผสม

https://physicskruadd.wordpress.com/2012/03/13/
การวิเคราะหวงจรไฟฟาเ/
ภาพการตอวงจรไฟฟาภายในบาน
http://webhtml.horhook.com/wbi/ec/4parallel-03.htm
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
ภาพการตอสายดิน
http://teenet.cmu.ac.th/emac/journal/2004/23/04.php
ภาพสายดินและหลักดิน (บน)
http://www.sysnetcenter.com/accessories/649ground-rod-ground-30-cm.html
ภาพสายดินและหลักดิน (ลาง)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8
%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B
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9%8C_(%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0
%B9%89%E0%B8%B2)
ภาพตัวอยางการตอระบบไฟฟาภายในบาน http://www.siambe.com/index.php?lay=show&ac=a
rticle&Id=539549118
หนวยการเรียนรูที่ 4 การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา
ภาพกลยุทธการประหยัดพลังงาน 3 อ.
เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร 5
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ภาพอุปกรณไฟฟาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูง เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร 5
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ภาพฉลากเบอร 5 ของแท
เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร 5
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ภาพฉลากเบอร 5 ของปลอม
เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร 5
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ภาพสวนประกอบตางๆ ของเครื่องทําน้ําอุน http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/homeไฟฟา
utilities.pdf
ภาพสวนประกอบหลักของกระติกน้ํารอน http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/homeไฟฟา
utilities.pdf
ภาพสวนประกอบหลักของพัดลม

http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/homeutilities.pdf
ภาพการสงสัญญาณโทรทัศนมายังเครือ่ งรับ http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/homeโทรทัศน
utilities.pdf
ภาพการวัดเสนทแยงมุมของโทรทัศน
http://suwanneee.blogspot.com/
ภาพเตารีดไฟฟาแตละชนิด (ซาย)
http://checkprice.net/price_list/DEFHkm6N90w.html
ภาพเตารีดไฟฟาแตละชนิด (กลาง)
http://checkprice.net/price_list/AeEkMNPrsTz.html
ภาพเตารีดไฟฟาแตละชนิด (ขวา)
http://www.plazathai.com/show-700803.html
ภาพตูเย็น
http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/200
9/12/R8643243/R8643243.html
ภาพหลอดไส
http://futuretechled.blogspot.com/
ภาพหลอดฟลูออเรสเซนต
http://yusabuy.com/2015/02/25/%E0%B8%81%E0
%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E
0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%
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ภาพหลอด LED

แหลงที่มาของขอมูล
E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB
%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%8
4%E0%B8%9F/
http://futuretechled.blogspot.com/
http://futuretechled.blogspot.com/

146

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
1. ค. มอเตอรไฟฟา
2. ก. ถานหิน
3. ง. กาซธรรมชาติ
4. ง. เมียนมาร
5. ก. ลาว
6. ง. เลือกใชเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียวในการผลิตไฟฟา
7. ค. 14.00 – 15.00 น.
8. ก. โรงไฟฟาถานหิน
9. ง. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
10. ข. การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
11. ข. น้ํามันดีเซล และน้ํามันเตา
12. ง. อินโดนีเซีย
13. ข. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร
14. ข. กังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟา
15. ง. สามารถใชไดในพื้นที่ที่มีกระแสลมพัดสม่ําเสมอ
16. ง. ถูกทุกขอ
17. ค. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร
18. ข. กาซซัลเฟอรไดออกไซด
19. ง. โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชนิด combined cycle ขนาดกําลังผลิต 1,000 เมกะวัตต
20. ง. รายงานเกีย่ วกับการศึกษามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย (ESA)
21. ค. สายไฟ สายนิวทรัล สายดิน
22. ค. แบบขนาน
23. ง. การปองกันไมใหไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟา
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24. ข.

25. ง. 220 โวลต
26. ง. เครื่องตัดไฟรั่ว
27. ก. ฟวส
28. ข. 10 แอมแปร
29. ค. หลักดิน
30. ก. การทําใหวงจรปด มีกระแสไฟฟาไหล
31. ก. เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา
32. ค. 74.00 หนวย
33. ง. 280.52 บาท
34. ก. คาไฟฟาฐาน
35. ค. คาไฟฟาที่สะทอนการเปลี่ยนแปลงของคาใชจายที่อยูนอกเหนือการควบคุม
36. ค. 3 หนวย
37. ข. เปดสวิตชไฟและเครื่องใชไฟฟาเมื่อเลิกใชงาน
38. ง. อุปกรณ อาคาร อุปนิสัย
39. ข. ปด – ปรับ – ปลด – เปลี่ยน
40. ก. ถายิ่งใชไฟฟามากขึ้น คาไฟฟาจะยิ่งสูงขึ้น
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
1. ง. กาซธรรมชาติ
2. ก. ถานหิน
3. ข. ปด – ปรับ – ปลด – เปลี่ยน
4. ก. ลาว
5. ง. เมียนมาร
6. ง. อุปกรณ อาคาร และอุปนิสัย
7. ค. 12.00 – 15.00 น.
8. ง. เลือกใชเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียวในการผลิตไฟฟา
9. ก. ถายิ่งใชไฟฟามากขึ้น คาไฟฟาจะยิ่งสูงขึ้น
10. ก. โรงไฟฟาถานหิน
11. ค. มอเตอรไฟฟา
12. ง. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
13. ค. สายไฟ สายนิวทรัล สายดิน
14. ข. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร
15. ข. กังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟา
16. ง. สามารถใชไดในพื้นที่ที่มีกระแสลมพัดสม่ําเสมอ
17. ง. ถูกทุกขอ
18. ข. กาซซัลเฟอรไดออกไซด
19. ค. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร
20. ง. โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชนิด combined cycle ขนาดกําลังผลิต 1,000 เมกะวัตต
21. ข. การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
22. ค. แบบขนาน
23. ค. 74.00 หนวย
24. ง. 280.52 บาท
25. ง. อินโดนีเซีย
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26. ง. การปองกันไมใหไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟา
27. ข. คาไฟฟาฐาน
28. ง. 220 โวลต
29. ก. ฟวส
30. ข. เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา
31. ก. การทําใหวงจรปด มีกระแสไฟฟาไหล
32. ข.

33. ง. เครื่องตัดไฟรั่ว
34. ข. 10 แอมแปร
35. ค. หลักดิน
36. ง. รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย (ESA)
37. ค. คาไฟฟาที่สะทอนการเปลี่ยนแปลงของคาใชจายที่อยูนอกเหนือการควบคุม
38. ค. 3 หนวย
39. ข. เปดสวิตชไฟและเครื่องใชไฟฟาเมื่อเลิกใชงาน
40. ข. น้ํามันดีเซล และน้ํามันเตา
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมทายเรื่อง
หนวยการเรียนรูที่ 1
พลังงานไฟฟา
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 การกําเนิดของไฟฟา
กิจกรรมที่ 1.1 จับคูรูปภาพและประเภทของแหลงกําเนิดไฟฟา
1)
2)
3)
4)
5)

จ
ค
ข
ก
ง

กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียนและโลก
กิ จ กรรมที่ 2.1 ชมวี ดิ ทั ศ น เรื่ อ ง “ทํ า ไมค า ไฟฟ า แพง” และเรื่ อ ง “ไฟฟ า ซื้ อ หรื อ สร า ง”
ประกอบการเรียน เรื่อง สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย แลวตอบคําถามตอไปนี้
1) สัดส วนการใชเชื้อเพลิ งประเภทตา งๆ ในการผลิ ตพลั งงานไฟฟ า ในประเทศไทยของป พ.ศ.
2558 เปนดังนี้
กาชธรรมชาติ รอยละ 69.19
ถานหินนําเขาและลิกไนต รอยละ 18.96
พลั ง งานหมุ น เวี ย น ร อ ยละ 11.02 ซึ่ ง แบ ง เป น พลั ง งานหมุ น เวี ย นจากพลั ง น้ํ า
ภายในประเทศ การรับซื้อไฟฟาที่ผลิตมาจากพลังน้ําจากประเทศลาว และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ
น้ํามันเตาและน้ํามันดีเซล รอยละ 0.75
2) ปจจุบันสัดสวนการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของประเทศไทยไมเหมาะสม เนื่องจากมีการ
พึ่งพากาซธรรมชาติมากเกินไป ซึ่งกาซธรรมชาติที่นํามาใชมาจาก 2 สวน คือ
สวนที่ 1 อาวไทย ซึ่งคาดวาจะหมดภายใน 5.7 ป
ส วนที่ 2 จากประเทศพมา ซึ่ง ขณะนี้ กํา ลั งมี การขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ ค อนขา งสู ง
ทําใหมีความตองการแหลงพลังงานไปพัฒนาประเทศของตนเองเพิ่มมากขึ้น
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หากยังมีการพึ่งพากาซธรรมชาติในสัดสวนที่สูงตอไป อาจไมมีกาซธรรมชาติเพียงพอตอ
ความตองการในอนาคต
การวางแผนการเลือ กใชเชื้อ เพลิง เราตองวางแผนการเลื อกใชเชื้อเพลิ งโดยการ
กระจายสัดสวนเชื้อเพลิงใหสมดุล โดยตองพึ่งพาเชื้อเพลิงจากประเภทศตางๆในสัดสวนที่เทากัน
และเหมาะสม เชน เพิ่มสัดสวนการใชถา นหิ น แสวงหาแหลงพลั งงานทดแทนอื่ นๆ ทั้งพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานนิวเคลียร รวมถึงแผนซื้อไฟฟาจากประเทศในภูมิภาคดวย
3) ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย จัดทําโดย
การหาคาพยากรณความตองการไฟฟาของประเทศ ซึ่งไดมาจากการพิจารณาแนวโนมการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อัตราการเพิ่มของประชากร เพื่อนํามาจัดทําแผนการกอสรางโรงไฟฟาให
เพียงพอในอนาคต โดยพิจารณาจากกรอบ ตอไปนี้
- ความมั่นคงทางพลั งงาน (Security) ตองจั ดหาไฟฟ า ใหเพี ยงพอตอความตองการใช
ไฟฟ า และใช เชื้อ เพลิ งหลากหลาย รวมทั้ง มีความเหมาะสมเพื่ อลดความเสี่ ยงจากการพึ่ งพา
เชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป
- เศรษฐกิจ (Economy) ตองคํานึงถึงตนทุนการผลิตไฟฟาที่เหมาะสม และคํานึงถึงการ
ใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจตางๆ
- สิ่งแวดลอม (Ecology) ตองลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมและชุมชน โดยเฉพาะ
เปาหมายในการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหนวยการผลิตไฟฟา
กิจกรรมที่ 2.2 ชมวีดีทัศน เรื่อง “ขุมพลังอาเซียน” ประกอบการเรียนรูเรื่อง สถานการณไฟฟา
ของประเทศในกลุมอาเซียน พรอมทั้งตอบคําถามในประเด็นตอไปนี้
1) สัดสวนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของประเทศในอาเซียน
ประเทศ
อินโดนีเซีย

กาซธรรมชาติ ถานหิน พลังน้ํา น้ํามัน ความรอนใตพิภพ อื่นๆ
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
19.8
49.2
7.0
22.5
1.4
0.1

มาเลเซีย

43.2

39.2

6.8

9.0

-

1.9

บรูไน

99.1

-

-

0.9

-

-

เวียดนาม

35.0

20.9

38.5

5.1

-

0.1

ไทย

70.4

21.4

3.2

2.3

-

2.7
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เมียนมาร

22.3

6.3

71.2

-

-

0.2

ฟลิปปนส

28.9

48.3

13.8

8.6

-

0.4

ลาว

-

6.2

90.7

3.1

-

กัมพูชา

-

2.5

34.4

48.4

13.1

1.6

สิงคโปร

75.4

-

-

22.1

-

2.5

2) ปจจัยสําคัญที่ทําใหประเทศในอาเซียนมีสัดสวนการใชเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาที่แตกตางกันมาจาก
ความหลากหลายของทรัพยากรแตละประเทศ นโยบายและเปาหมายทางดานพลังงานไฟฟา
กิจกรรมที่ 2.3 บอกแนวโนมของการใชเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟาของโลก
ในหลายประเทศไดมีนโยบายเรื่องสิ่ งแวดล อมและมีการกระตุนใหเปลี่ ยนไปใช
เชื้อเพลิงสะอาด ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหสัดสวนผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกเริ่มลดลง
สงผลใหมีการใชเชื้อเพลิงหมุนเวียนมากขึ้น และไดพิ จารณาถึง การนํา พลังงานนิวเคลี ยรมาใช
มากขึ้น
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 3 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย
กิจกรรมที่ 3.1 เลือกตัวอักษรที่เปนหนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟา ไปเติมลงในชองวาง
ที่เปนภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาดานลางใหถูกตอง
1) ง
6) ก และ ง
2) ค
7) ค
3) ข
8) ก
4) ข
9). ข
5) ค
10) ง

153

หนวยการเรียนรูที่ 2
การผลิตไฟฟา
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 1 เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา
กิจกรรมที่ 1.1 อธิบายกระบวนการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภทดังนี้
1) กระบวนการผลิตไฟฟาจากถานหิน การผลิตไฟฟาดวยถานหิน เริ่มจากการขนสงถานหินจาก
ลานกองถานหินไปยังยุงถาน จากนั้นถานหินจะถูกลําเลียงไปยังเครื่องบด เพื่อบดถานหินใหเปนผง
ละเอียดกอนที่จะถูกพนเขาไปเผายังหมอไอน้ํา เมื่อถานหินเกิดการเผาไหมก็จะถายเทความรอน
ใหแกน้ํา ทําใหน้ํารอนขึ้นจนเกิดไอน้ํา จะมีความดันสูงสามารถขับใบพัดกังหันไอน้ําทําใหกังหันไอ
น้ํ า หมุ น โดยแกนของกั ง หั น ไอน้ํ า เชื่ อ มต อ กั บ เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า จึ ง ทํ า ให เ ครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า
ทํางาน สามารถผลิตกระแสไฟฟาออกมาได
2) กระบวนการผลิตไฟฟาจากน้ํามัน มี 2 แบบ ดังนี้
(1) การผลิตไฟฟาจากน้ํามันเตา ใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงใหความรอนไปตมน้ํา เพื่อผลิตไอน้ํา
ไปหมุนกังหันไอน้ําที่ตออยูกับเครื่องกําเนิดไฟฟา
(2) การผลิตไฟฟ าจากน้ํา มันดีเซล มีหลักการทํางานเหมือนกับเครื่องยนตในรถยนตทั่วไป
ซึ่งจะอาศัยหลักการสันดาปของน้ํามันดีเซลที่ถูกฉีดเขา ไปในกระบอกสู บของเครื่องยนตที่ถูกอัด
อากาศจนมีอุณหภูมิสูง และเกิดระเบิดดันใหลูกสูบเคลื่อนที่ลงไปหมุนเพลาขอเหวี่ยงซึ่งตอกับเพลา
ของเครื่องยนต ทําใหเพลาของเครื่องยนตหมุน และทํา ใหเครื่องกําเนิดไฟฟาซึ่งตอกับเพลาของ
เครื่องยนตหมุนตามไปดวย จึงเกิดการผลิตไฟฟาออกมา
3) กระบวนการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ เริ่มตนดวยกระบวนการเผาไหมกาซธรรมชาติ
ในหองสั นดาปของกังหันกา ซที่มีความรอนสูงมาก เพื่อใหไดกาซรอนมาขับกังหัน ซึ่งจะไปหมุน
เครื่องกําเนิดไฟฟา จากนั้นจะนํากาซรอนสวนที่เหลือไปผลิตไอน้ําสําหรับใชขับเครื่องกําเนิดไฟฟา
แบบกังหันไอน้ํา สํ า หรับไอน้ําส วนที่เหลื อจะมีแรงดันต่ํา ก็จะผ านเขา สู กระบวนการลดอุณหภูมิ
เพื่อใหไอน้ําควบแนนเปนน้ําและนํากลับมาปอนเขาระบบผลิตใหมอยางตอเนื่อง
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กิจกรรมที่ 1.2 นําขอมูลที่กําหนดใหในตารางตอบประเด็นคาถามขอ 1) และ 2)
1) พื้นที่ 1 เหมาะสมที่จะสรางโรงไฟฟากังหันลม เนื่องจาก เปนความเร็วลมในระดับที่สามารถ
ผลิตไฟฟาไดกําลังสูงสุด คืออยูในชวง 12-15 เมตรตอวินาที และมีลมพัดอยางสม่ําเสมอ ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญในการผลิตไฟฟาจากกังหันลม
2) พื้น ที่ 4 เหมาะสมที่จ ะสรา งโรงไฟฟ า ชีวมวล เนื่อ งจากมี ศักยภาพของเชื้อเพลิ งชีวมวล
คือ แกลบ ที่ไดจากการทํานา
กิจกรรมที่ 1.3 วิเคราะหศักยภาพพลังงานทดแทนในชุมชนของตนเอง ในประเด็นดังตอไปนี้
1) ชนิดและปริมาณ
2) ความพรอมของพื้นที่
3) การใชหรือแนวทางการนํามาใช
4) ประโยชนที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดกับชุมชน
หากมีการใชพลังงานทดแทนในชุมชน มีพลังงานทดแทนชนิดใด ปริมาณเทาไร
นํามาใชประโยชนอยา งไร พื้ นที่สามารถพัฒนานําเอาพลังงานทดแทนชนิดนั้นมาใชประโยชนได
และหากนํามาใชจะมีประโยชนตอชุมชนอยางไร
หากไมมีการใชพลังงานทดแทนในชุมชน ใหบอกเหตุผลประกอบ เชน ไมมีเชื้อเพลิง
ชีวมวล ไมวาจะเปนวัสดุทางการเกษตร วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร ขยะมูลฝอย น้ําเสียจากชุมชน
วัสดุเหลือทิ้งภายหลังจากกระบวนการเปลี่ยนรูปผลผลิตทางการเกษตร ของเสียจากกระบวนการ
ผลิต เปนตน
กิจกรรมที่ 1.4 ตอบคําถามตอไปนี้
1) ตนทุนในการผลิตไฟฟาของพลังงานทดแทน เกิดจากปจจัยดังนี้
1.1) มูล คา ในการวิจัยและพัฒนาระบบของการผลิ ตไฟฟ า ดวยพลั งงานทดแทน (Research
and Development Cost) เปนคาใชจายจมหรือคา ใชจายในอดีต (Suck Cost) มักไมนํามา
พิจารณาผลประโยชนหรือตนทุน เพราะไมมีผลตอการจะลงทุนหรือไมลงทุนในการติดตั้งระบบ
1.2) มู ล ค า การลงทุ น หรื อ การจั ด หาการติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ า ด ว ยพลั ง งานทดแทน
(Investment Cost) เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเพื่อทําใหเกิดความพรอมที่จะดําเนินการระบบ ไดแก
1.2.1) มูล ค า ที่ ดิน ขนาดพื้ น ที่ ขึ้น อยู กั บส ว นประกอบของโรงไฟฟ า พลั ง งานทดแทน
แตละประเภท ซึ่งพื้นที่แตละแหงจะมีราคาประเมินที่แตกตางกัน
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1.2.2) มูล ค า วั ส ดุอุ ปกรณ ที่ ใช ในการผลิ ตไฟฟ า เชน มูล คา กั งหั นลมที่ใ ชใ นโรงไฟฟ า
พลังงานลม หรือมูลคาแผงเซลลแสงอาทิตยที่ใชในโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย เปนตน
1.2.3) มูลคาการติดตั้งระบบ คือ คาใชจายในการติดตั้งซึ่งประกอบไปดวย คาปรับพื้นที่
เช น การทํ า ถนนเพื่ อ ความสะดวกในการขนส ง วัต ถุ ดิ บ ค า ระบบเสริม เช น หม อ แปลงไฟฟ า
คาเชื่อมโยงระบบ
1.3) มูลคาการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา ซึ่งมีรายละเอียดคาใชจายจําแนกไดดังนี้
1.3.1) คา การปฏิบัติงาน เปนคา ใชจ ายในการดํา เนินการ เชน คาน้ํา - คา ไฟ คา แรง
คาโทรศัพท คาขนสง คาโฆษณาประชาสัมพันธ คาประกันตาง ๆ คาฝกอบรม คาอะไหล คาที่ปรึกษา
เปนตน เปนคา ใชจ ายที่จํ านวนเงินไมเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิ ต ไมวา จะทําการผลิ ตใน
ปริมาณมากหรือนอยก็ตาม
1.3.2) คา บํา รุ งรั กษา เปน ค า ใชจ า ยในการบํ า รุ ง รัก ษาวั ส ดุ อุป กรณ เครื่อ งจั ก รและ
สิ่งกอสรางเพื่อใหดําเนินการตอไปไดตลอดอายุของระบบ
2) สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบ Adder (Adder Cost) คือ เงินสนับสนุน
การผลิตตอหนวยการผลิต เปนการกําหนดราคารับซื้อในอัตราพิเศษหรือเฉพาะสําหรับไฟฟาที่มา
จากพลังงานหมุนเวียนของรัฐบาล โดยผูผลิตไฟฟาเอกชนที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนจะขายไฟได
ในราคาเทากับคารับซื้อไฟฟาปกติบวกกับ Adder Cost (ราคาที่ผูขายจะไดรับ = คารับซื้อไฟฟา
ปกติ + Adder) ซึ่ง Adder Cost จะกระทบกับอัตราคาไฟฟาที่ผูบริโภคจะตองแบกรับในอนาคต
3) ราคาตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวย

เชื้อเพลิง
ลม
พลังน้ําขนาดเล็ก
แสงอาทิตย
ชีวมวล
ถานหิน
นิวเคลียร

ตนทุนการผลิต
(บาท/หนวยไฟฟา)
5.00 – 6.00
2.50 – 2.70
8.00 – 9.00
3.00 - 3.50
2.50 – 3.00
2.50 – 3.00

ลําดับ
5
1
6
4
2
2
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กิจกรรมที่ 1.5 นําขอมูลที่เปนขอดี – ขอจํากัด เขียนลงในตารางใหตรงกับชนิดของเชื้อเพลิงหรือ
แหลงพลังงานแตละประเภท
เชื้อเพลิง /
แหลงพลังงาน
ถานหิน

ขอดี-ขอจํากัด ของพลังงานทดแทนแตละประเภท
ขอดี
1. มีปริมาณเชื้อเพลิงสํารองจํานวนมาก
2. สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง
3. ตนทุนคาไฟตอหนวยต่ํา
ขอจํากัด
1. มีการปลอยกาซเรือนกระจก
2. ใชเชื้อเพลิงในปริมาณมาก
3. ประชาชนไมเชื่อมั่นเรื่องมลภาวะทางอากาศ

เชื้อเพลิง /
แหลงพลังงาน
กาซธรรมชาติ

ขอดี-ขอจํากัด ของพลังงานทดแทนแตละประเภท
ขอดี
1. สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง
2. ตนทุนคาไฟตอหนวยต่ํา
ขอจํากัด
1. มีการปลอยกาซเรือนกระจก
2. มีปริมาณสํารองเหลือนอย

น้ํามัน

พลังงานลม

ขอดี
สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง
ขอจํากัด
1. มีการปลอยกาซเรือนกระจก
2. มีปริมาณสํารองเหลือนอย
ขอดี
1. เปนแหลงพลังงานที่ไดจากธรรมชาติไมมีคาเชื้อเพลิง
2. เปนแหลงพลังงานสะอาดไมกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิตไฟฟา
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เชื้อเพลิง /
แหลงพลังงาน

ขอดี-ขอจํากัด ของพลังงานทดแทนแตละประเภท
ขอจํากัด
1. มีความไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
2. สามารถทําไดเฉพาะพื้นทีท่ ี่มีศักยภาพเพียงพอเทานั้น
3. มีเสียงดังและมีผลกระทบตอทัศนียภาพ ทําใหเกิดการรบกวนในการสงสัญญาณ
โทรทัศนและไมโครเวฟ
4. ตนทุนคาไฟตอหนวยสูง

พลังงานน้ํา

ขอดี
1. เปนแหลงพลังงานที่ไดจากธรรมชาติไมมีคาเชื้อเพลิง
2. เปนแหลงพลังงานสะอาด ไมกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิตไฟฟา
3. สามารถนําไปใชในแหลงที่ยงั ไมมีไฟฟาใชและอยูหางไกลจากระบบสายสงและสาย
จําหนายไฟฟา
4. ตนทุนคาไฟตอหนวยต่ํา
ขอจํากัด
การกอสรางเขื่อนขนาดใหญตองใชพื้นทีก่ วางและอาจทําใหเกิดน้ําทวมเปนบริเวณกวาง
สงผลกระทบตอบานเรือนประชาชน

เชื้อเพลิง /
แหลงพลังงาน
พลังงานแสงอาทิตย

ขอดี-ขอจํากัด ของพลังงานทดแทนแตละประเภท
ขอดี
1. เปนแหลงพลังงานที่ไดจากธรรมชาติไมมีคาเชื้อเพลิง
2. เปนแหลงพลังงานสะอาดไมกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิตไฟฟา
ขอจํากัด
1. มีความไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
2. สามารถทําไดเฉพาะพื้นทีท่ ี่มีศักยภาพเพียงพอเทานั้น
3. ตนทุนคาไฟตอหนวยสูง

พลังงานชีวมวล

ขอดี
ใชประโยชนจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และชวยแกปญหาสิง่ แวดลอม เรื่อง ของ
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เชื้อเพลิง /
แหลงพลังงาน

ขอดี-ขอจํากัด ของพลังงานทดแทนแตละประเภท
เหลือทิง้ ทางการเกษตร
ขอจํากัด
ปริมาณสํารองที่ไมแนนอนทําใหการบริหารจัดการเชื้อเพลิงทําไดยาก

พลังงานความรอนใตพิภพ ขอดี
1. เปนแหลงพลังงานที่ไดจากธรรมชาติไมมีคาเชื้อเพลิง
2. เปนแหลงพลังงานสะอาดไมกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิตไฟฟา

พลังงานนิวเคลียร

ขอจํากัด
สามารถทําไดเฉพาะพื้นทีท่ ี่มีศักยภาพเพียงพอเทานั้น
ขอดี
1. ชวยเสริมสรางความมั่นคงใหระบบผลิตไฟฟาเนื่องจากใชเชือ้ เพลิงนอยเมื่อเทียบกับ
โรงไฟฟาความรอนประเภทอื่น
2. มีแหลงเชื้อเพลิงมากมาย เชน แคนาดาและออสเตรเลีย และราคาไมผันแปรมากเมือ่
เทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล
3. เปนแหลงพลังงานสะอาดไมกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิตไฟฟา
ขอจํากัด

1. ใชเงินลงทุนในการกอสรางสูง
2. ตองมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยอยางเขมงวด เพื่อปองกันอุบัตเิ หตุ
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กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 2 โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่ 2.1 เลือกผลกระทบดา นสิ่ งแวดล อมจากโรงไฟฟ า และวิธีการจั ดการสิ่ งแวดล อม
จากนั้นนําคําตอบใสลงในตารางใหถูกตอง
ผลกระทบดานสิง่ แวดลอม

การจัดการสิ่งแวดลอม

ดานน้ํา

น้ํา หล อเย็น ที่ใ ชสํ า หรับ ระบายความ ปรับสภาพน้ํา ใหมี อุณ หภูมิใกล เคีย ง
รอนใหกับระบบตางๆ ภายในโรงไฟฟา กับธรรมชาติ

ดานเสียง

เสียงที่เกิดจากกิจกรรมของโรงไฟฟา

ติดตั้งอุปกรณดูดซับเสียง

1. ไนโตรเจนออกไซด

1. ติดตั้งเครื่อง SCR (Selective
Catalytic Reduction)
2. ติดตั้งเครื่อง FGD (Flue Gas
Desulfurization)
3. ติดตั้งเครื่องดักฝุนดวยไฟฟาสถิต
(Electrostatic Precipitator)

2. ซัลเฟอรออกไซด
ดานอากาศ
3. ฝุนละออง

กิจกรรมที่ 2.2 เลือกอักษรที่แสดงการจัดทํารายงานที่โรงไฟฟาตองทํา โดยนําอักษรมาเติมลงใน
ชองวางดานซายมือโรงไฟฟาแตละประเภทใหถูกตอง
1)
2)
3)
4)
5)

ก
ข
ก
ก
ค

6) ข
7) ก
8) ข
9) ก
10) ข
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กิจกรรมที่ 2.3 การจัดทํารายงาน EIA และรายงาน EHIA มีความเหมือนและความแตกตางกัน
อยางไร
1) การจัดทํารายงาน EIA และรายงาน EHIA มีการศึกษาสิ่งแวดลอมเหมือนกัน 4 ดาน คือ
1.1) ทรัพยากรกายภาพ
1.2) ทรัพยากรชีวภาพ
1.3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
1.4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต
2) การจัดทํารายงาน EHIA แตกตางกับรายงาน EIA คือ
2.1) มีการประเมินผลกระทบสุขภาพดวย ซึ่งไดประเมินปจจัยตาง ๆ ดังนี้
- สิ่งคุกคามสุขภาพ
- ผลกระทบตอระบบสุขภาพ
- ปจจัยตอการรับสัมผัส
- ลักษณะผลกระทบตอสุขภาพ
- ผลกระทบตอระบบสุขภาพ
- ผลกระทบตอสังคมและชีวิตความเปนอยู
2.2) เนนกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทุกขั้นตอน
กิจกรรมที่ 2.4 แสดงความคิดเห็นโดยทําเครื่องหมายถูก () ลงในชองเห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย
เห็นดวย ขอละ 1 คะแนน
ไมเห็นดวย ขอละ 0 คะแนน
รวมคะแนนไดมากกวารอยละ 80 (16 คะแนน) ถือวา มีทัศนคติที่ดี
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หนวยการเรียนรูที่ 3
อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 1 อุปกรณไฟฟา
กิจกรรมที่ 1.1 นําตัวอักษรที่อยูหนาคําตอบดานขวามือมาเติมลงในชองวางดานซายมือใหถูกตอง
1) ช
2) ค
3) ซ
4) ข
5) จ
6) ง
7) ก
8) ญ
9) ฉ
10) ฌ
กิจกรรมที่ 2.1 วาดภาพการตอวงจรไฟฟา พรอมอธิบาย
1) ภาพการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม

การตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม เปนการนําเอาเครื่องใชไฟฟามาตอเรียงลําดับกันไป โดย
นําปลายดานหนึ่งตอเขากับปลายอีกดานหนึ่งของเครื่องใชไฟฟาแตละตัวจนถึงตัวสุดทาย แลวจึง
ตอเขากับแหลงกําเนิดไฟฟา
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2) ภาพการตอวงจรไฟฟาแบบขนาน

การตอวงจรไฟฟ าแบบขนาน เปนการนําเอาเครื่องใชไฟฟา 2 ชนิดขึ้นไป มาตอเรียง
แบบขนานกัน โดยนํา ปลายดา นเดียวกันของเครื่องใชไฟฟ าแตล ะตัวมาตอเขา ดวยกัน แล วตอ
ปลายของเครื่องใชไฟฟาแตละตัวที่ตอกันแลว ตอเขากับแหลงกําเนิดไฟฟา
3) ภาพการตอวงจรไฟฟาแบบผสม

การตอวงจรแบบผสม

การต อ วงจรไฟฟ า แบบผสม เป น การต อ ผสมกั น ของวงจรไฟฟ า แบบอนุ ก รมและ
วงจรไฟฟาแบบขนาน
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กิจกรรมที่ 2.2 ศึกษาสื่อการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟา และทํากิจกรรมตามที่กําหนด
1) การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมใน lab02 หัวขอยอย content2_4
ผลการทดลอง
อุปกรณ
แรงดัน (V)
กระแส (A)
หลอดไฟ 1
2
0.15
หลอดไฟ 2
2
0.15
หลอดไฟ 3
2
0.15
ผลการทดลอง เมื่อถอดหลอดไฟออก 1 หลอด
อุปกรณ
แรงดัน (V)
หลอดไฟ 1
3
หลอดไฟ 2
3

กระแส (A)
0.15
0.15

สรุปผลการทดลอง
เมื่อถอดหลอดไฟออก 1 หลอด กระแสไฟที่ไหลผานอุปกรณจะเพิ่มขึ้น และแรงดันตก
ครอมอุปกรณก็จะเพิ่มขึ้น แตผลรวมของแรงดันที่ตกครอมอุปกรณจะเทากับแหลงจายและกระแส
ที่ไหลผานอุปกรณจะเทากัน
2) การตอหลอดไฟฟาแบบขนานใน lab02 หัวขอยอย content2_5
ผลการทดลอง
อุปกรณ
แรงดัน (V)
หลอดไฟ 1
6
หลอดไฟ 2
6
หลอดไฟ 3
6
สรุปผลการทดลอง
เมื่อตอแบบขนาน แรงดันที่ตกครอมอุปกรณแตละตัวจะเทากับแหลงจาย
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กิจกรรมที่ 2.3 ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม โดยใชแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง
ผลการทดลอง
เมื่อทําการถอดหลอด LED ออก 1 หลอด พบวาหลอด LED ที่เหลือจะดับ
สรุปผลการทดลอง
การตอวงจรแบบอนุกรม คือ การตอวงจรดวยอุปกรณไฟฟา ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปเรียงตอกัน
โดยกระแสไฟฟาจะไหลจากแหลงจายผานไปยังอุปกรณไฟฟาตัวที่ 1 ผานอุปกรณไฟฟาตัวที่ 2และ
ผานตัวตอ ๆ ไป จนกลับมาครบวงจรที่แหลงจายไฟ เมื่ออุปกรณตัวใดตัวหนึ่งขาดหรือ หลุดจาก
วงจร จึงเปรียบเสมือนวาวงจรขาด กระแสไฟฟาไมสามารถไหลไดครบวงจร ทําใหอุปกรณที่เหลือ
ในวงจรไมสามารถทํางานไดเชนกัน จากการทดลองเมื่อทําการถอดหลอด LED
ออก
1 หลอด จึงเปนเหตุใหหลอด LED ที่เหลือดับ
กิจกรรมที่ 2.4 ทํา การทดลองการตอวงจรไฟฟา แบบขนานโดยใชแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟ า
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง
ผลการทดลอง
เมื่อถอดหลอดไฟออกหนึ่งหลอด หรือปดสวิทชบางตัวบนแผงสาธิต หลอดไฟที่เหลือยังคง
ติดอยู
สรุปผลการทดลอง
การตอวงจรแบบขนาน เมื่ออุปกรณไฟฟาตัวใดชํารุดหรือหลุดออกจากวงจร อุปกรณไฟฟา
ที่เหลือยังสามารถทํางานได เนื่องจากกระแสในวงจรขนานไหลแยกกันแตละวงจร
กิจกรรมที่ 2.5 ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟ า แบบผสมโดยใชแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟ า
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง
ผลการทดลอง
- เมื่อทําการถอดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออก พบวา หลอด LED ที่เหลือยังคงติดอยู
- เมื่อทําการปลดหลอด LED หลอดที่ 3 ออก หลอด LED ที่เหลือดับ
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สรุปผลการทดลอง
วงจรไฟฟ าแบบผสม คือ การตอวงจรไฟฟ ารวมกันระหวางวงจรไฟฟ า แบบอนุกรมและ
วงจรไฟฟาแบบขนาน
จากการทดลอง เมื่อปลดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออกพบวา หลอด LED ที่เหลือ
ยังคงสวางอยู เนื่องจากเปนสวนของวงจรขนาน ซึ่งกระแสไฟฟาสามารถไหลครบวงจรได แต
เมื่อทําการปลดหลอด LED หลอดที่ 3 ออก พบวาหลอด LED ที่เหลือดับทุกหลอด เนื่องจากเปน
สวนของวงจรอนุกรม ทําใหกระแสไฟไมสามารถไหลไดครบวงจร
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 3 สายดินและหลักดิน
กิจกรรมที่ 3.1 บอกถึงความสําคัญของสายดินและหลักดิน
สายดินและหลักดินที่ตอเขากับเครื่องใชไฟฟา โดยการตอลงดินนั้น มีไวเพื่อปองกัน
อั น ตรายที่ เ กิ ด จากไฟช็ อ ตหรื อ ไฟรั่ ว หากเกิ ด ไฟช็ อ ตหรื อ ไฟรั่ ว กระแสไฟเหล า นั้ น ก็ จ ะไหล
ผานเขาไปที่สายดินแทน แตถาไมมีการติดตั้งสายดิน กระแสไฟทั้งหมดก็จะไหลเขาสูตัวเราทําให
ไดรับอันตรายและเสียชีวิตได
กิจกรรมที่ 3.2 บอกเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนที่ตองติดตั้งสายดิน มาอยางนอย 3 ชนิด
1. เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา
2. เครื่องซักผา
3. เครื่องปรับอากาศ
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หนวยการเรียนรูที่ 4
การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 1 กลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา 3 อ.
กิจกรรมที่ 1.1 อธิบายแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟา ตามกลยุทธ 3 อ. มาพอสังเขป
แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟาที่เหมาะสมสอดคลองกับชีวิตและอุปนิสัยของ
คนไทย คือ การใช “กลยุทธการประหยัดพลังงาน 3 อ.” ไดแก
- อ.1 อุปกรณประหยัดไฟฟ า เปนการส งเสริมใหทุกครัวเรือนเปลี่ ยนมาใช
อุปกรณไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง ที่เรียกวา “ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 หรือ ฉลากเบอร 5”
- อ.2 อาคารประหยัดไฟฟา เปนการสงเสริมใหผูประกอบการภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม เห็นความสํา คัญและพรอมใจกันใชอุปกรณประหยัดไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสู ง
เชนเดียวกับกลุมภาคที่อยูอาศัยพรอมไปกับการใชมาตรการตาง ๆ ที่เปนการประหยัดไฟฟา ซึ่งจะ
สงผลใหเกิดการประหยัดพลังงานไฟฟาในอาคาร
- อ.3 อุปนิสั ยประหยัดไฟฟ า เปนการปลู กจิ ตสํา นึกและอุปนิสั ยใหคนไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนไทย ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 1.2 อธิบายสาระสําคัญที่ปรากฏอยูบนฉลากประหยัดไฟเบอร 5
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กิจกรรมที่ 1.3 จากความรูที่ไดจ ากการศึกษาแนวทางการประหยัดพลั งงานไฟฟ า ใหจั ดทํ า
แผนพับ/ แผนปลิ ว เพื่อเผยแพรและเชิญชวนใหมีการประหยัดพลังงานไฟฟา โดยใหมีประเด็น
เนื้อหาดังนี้
1) สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย
2) เหตุผลและความจําเปนที่ตองชวยกันลดหรือประหยัดพลังงานไฟฟา
3) รวมแรง รวมใจประหยัดพลังงานไฟฟา (กลยุทธ 3 อ. /ปฏิบัติการ 4 ป.)
แนวทางการประหยัดพลังงานควรจะมีประเด็นเกี่ยวกับ สถานการณพลังงานไฟฟา
ของประเทศไทยในปจจุบันที่มีการพึ่งพากาซธรรมชาติมากเกินไป และกาซธรรมชาติจากอาวไทย
ใกลจะหมดลง จึงควรรวมมือกันประหยัดพลังงานไฟฟา โดยใชกลยุทธประหยัดพลังงานไฟฟา 3 อ.
ไดแก อุปกรณประหยัดไฟฟา อาคารประหยัดไฟฟา และอุปนิสัยประหยัดไฟฟา รวมทั้งปฏิบัติการ
4 ป. คือ ปด ปรับ ปลด เปลี่ยน
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 การเลือกซื้อ การใช และการดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟาภายในบาน
กิจกรรมที่ 2.1 บอกวิธี / แนวทางการเลือกซื้อ และการใชเครื่องใชไฟฟาเพื่อประหยัดพลังงาน
ไฟฟา มา 5 ชนิด
1) กระติกน้ํารอนไฟฟา มีแนวทางการเลือกซื้อ และการใชใหประหยัดพลังงานไฟฟา ดังนี้
(1) เลือกซื้อรุนที่มีตรามาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
(2) ใสน้ําใหพอเหมาะกับความตองการหรือไมสูงกวาระดับที่กําหนดไว เพราะจะทํา
ใหกระติกน้ํารอนไฟฟาเกิดความเสียหาย
(3) ระวังอยาใหน้ําแหง หรือปลอยใหระดับน้ําต่ํากวาขีดที่กําหนด เพราะจะทําใหเกิด
ไฟฟาลัดวงจรในกระติกน้ํารอนไฟฟา เปนอันตรายอยางยิ่ง
(4) ถอดปลั๊ กเมื่อเลิ กใชน้ํา รอนแล ว เพื่ อลดการสิ้ นเปลื องพลั งงาน ไมควรเสี ยบปลั๊ ก
ตลอดเวลา แตหากมีความตองการใชน้ํารอนเปนระยะๆ ติดตอกัน เชน ในที่ทํางานบางแหงที่มี
น้ํารอนไวสําหรับเตรียมเครื่องดื่มตอนรับแขก ก็ไมควรถอดปลั๊กออกบอย ๆ เพราะทุกครั้งเมื่อดึง
ปลั๊กออกอุณหภูมิของน้ําจะคอย ๆ ลดลง กระติกน้ํารอนไฟฟาไมสามารถเก็บความรอนไดนาน เมื่อ
จะใชงานใหมก็ตองเสียบปลั๊ก และเริ่มตมน้ําใหมซึ่งเปนการสิ้นเปลืองพลังงาน
(5) อยานําสิ่งใด ๆ มาปดชองไอน้ําออก
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(6) ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณควบคุมอุณหภูมิใหอยูในสภาพใชงานไดเสมอ
(7) ไมควรตั้งไวในหองที่มีการปรับอากาศ
2) พัดลม มีแนวทางการเลือกซื้อ และการใชใหประหยัดพลังงานไฟฟา ดังนี้
4. เลือกซื้อพัดลมที่เปนระบบธรรมดา เพราะจะประหยัดไฟกวาระบบที่มีรีโมทคอนโทรล
หรือระบบไอน้ํา
5. เลือกซื้อยี่หอและรุนที่ไดรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมีฉลากเบอร 5
6. เลือกที่มีขนาดใบพัดและกําลังไฟฟาใหเหมาะสม และตรงกับความตองการใชงาน
7. เลือกใชความแรงของลมใหเหมาะกับความตองการ ความแรงของลมยิ่งมากยิ่งเปลืองไฟ
8. ปดพัดลมทันทีเมื่อไมใชงาน
9. ในกรณีที่พัดลมมีระบบรีโมทคอนโทรลอยาเสียบปลั๊กทิ้งไว เพราะจะมีไฟฟาเลี้ยง
อุปกรณตลอดเวลา
10. ควรวางพั ดลมในที่ที่มีอากาศถา ยเทสะดวก เพราะพัดลมใชหลั กการดูดอากาศจาก
บริเวณรอบ ๆ ทางดานหลังของตัวใบพัด แลวปลอยออกสูดานหนา เชน ถาอากาศบริเวณรอบ
พัดลมมีการถายเทดี ไมรอนหรืออับชื้น ก็จะไดรับลมเย็น รูสึกสบาย และยังทําใหมอเตอรสามารถ
ระบายความรอนไดดี เปนการยืดอายุการใชงานอีกดวย
3) โทรทัศน มีแนวทางการเลือกซื้อ และการใชใหประหยัดพลังงานไฟฟา ดังนี้
(1) การเลื อ กใช โ ทรทั ศ น ควรคํานึงถึงความตองการในการใชงาน โดยพิจารณาจากขนาด
และการใชกําลังไฟฟา สําหรับเทคโนโลยีเดียวกัน โทรทัศนที่มีขนาดใหญ ยิ่งกินไฟมากขึ้น
(2) อย า เสี ย บปลั๊ ก ทิ้ ง ไว เพราะโทรทั ศ น จะมีไฟฟาหลอเลี้ยงระบบภายในอยูตลอดเวลา
ทําใหสิ้นเปลืองไฟ และอาจกอใหเกิดอันตรายในขณะเกิดฟาแลบได
(3) ป ด และถอดปลั ๊ ก ทั นทีเมื่อไมมีคนดู หากชอบหลั บหนา โทรทัศนบอ ย ๆ ควรใช
โทรทัศน รุนที่ตั้งเวลาปดโดยอัตโนมัติ เพื่อชวยประหยัดไฟฟา
(4) หากชมโทรทัศนชองเดียวกันควรดูดวยกัน ประหยัดทั้งคาไฟ และอบอุนใจไดอยูดวยกัน
ทั้งครอบครัว
(5) เลิ ก เป ด โทรทั ศ น ล ว งหน า เพื่ อ รอดู ร ายการที่ ชื่ น ชอบ เป ด ดู ร ายการเมื่ อ ถึ ง เวลา
ออกอากาศ
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(6) ไมควรปรับจอภาพใหสวางมากเกินไป และไม ค วรเปลี่ ย นช อ งบ อ ย เพราะจะทําให
หลอดภาพมีอายุการใชงานลดลง และสิ้นเปลืองไฟฟาโดยไมจําเปน
4) เตารีดไฟฟา มีแนวทางการเลือกซื้อ และการใชใหประหยัดพลังงานไฟฟา ดังนี้
(1) เลือกซื้อเฉพาะเตารีดไฟฟาที่ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมีฉลาก
เบอร 5
(2) เลือกซื้อขนาดและกําลังไฟฟาใหเหมาะกับความตองการและลักษณะการใชงาน
(3) ควรเก็บผาที่รอรีดใหเรียบรอย และใหผายับนอยที่สุด
(4) ควรแยกประเภทผาหนาและผาบาง เพื่อความสะดวกในการรีด
(5) ควรรวบรวมผาที่จะรีดแตละครั้งใหมากพอ การรีดผาครั้งละชุดทําใหสิ้นเปลือง
ไฟฟามาก
(6) ไมควรพรมน้ํามากจนเกินไป เพราะจะทําใหสูญเสียความรอนจากการรีดมาก
(7) ควรเริ่มรีดจากผาบาง ๆ หรือตองการความรอนนอยกอน จากนั้นจึงรีดผาที่ตองการความ
รอนสูง และควรเหลือผาที่ตองการความรอนนอยสวนหนึ่ง ไวรีดในตอนทาย
(8) ควรถอดปลั๊กกอนเสร็จสิ้นการรีด 3 - 4 นาที
5) ตูเย็น มีแนวทางการเลือกซื้อ และการใชใหประหยัดพลังงานไฟฟา ดังนี้
8) เลือกซื้อตูเย็นที่ไดรับการรับรองฉลากเบอร 5
9) เลือกซื้อประเภทและขนาดใหเหมาะกับความตองการและลักษณะการใชงาน
10) คาไฟฟาจะเพิ่มตามจํานวนครั้งของการเปด - ปดตูเย็น เพราะเมื่อเปดตูเย็น ความรอน
ภายนอกจะไหลเขาตูเย็น ทําใหคอมเพรสเซอรตองทํางานหนักมากขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิภายใน
ตูเย็นใหคงเดิมตามที่ตั้งไว
11) ถาอุณหภูมิโดยรอบสูงขึ้น ปริมาณความรอนจะถูกถายเทเขาไปในตูเย็นมากขึ้น เปน
การเพิ่ ม ภาระให กั บ ระบบทํ า ความเย็ น

ดั ง นั้ น จึ ง ไม ค วรติ ด ตั้ ง ตู เ ย็ น ใกล กั บ แหล ง กํ า เนิ ด

ความรอนใด ๆ หรือรับแสงอาทิตยโดยตรง
12) ไม เ ก็ บ อาหารในตู เ ย็ น มากเกิ นไป เพราะจะทํ า ให อุ ณ หภู มิ ใ นตู เย็ น ไม ส ม่ํ า เสมอ
ควรใหมีชองวาง เพื่อใหอากาศภายในไหลเวียนไดสม่ําเสมอ
13) ถานําอาหารที่มีอุณหภูมิสูงไปแชในตูเย็นจะสงผลกระทบดังนี้
(6.1) ทําใหอาหารตาง ๆ ที่อยูในบริเวณขางเคียงเสื่อมคุณภาพหรือเสียได
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(6.2) หากตูเย็นกําลังทํางานเต็มที่จะทําใหไอสารทําความเย็นกอนเขาเครื่องอัดรอนจน
ไมสามารถทําหนาที่หลอเย็นคอมเพรสเซอรไดเพียงพอ และสงผลใหอายุคอมเพรสเซอรสั้นลง
(6.3) สูญเสียพลังงานไฟฟามากขึ้น
14) เมื่ อดึ งปลั๊ ก ออกแล วไมค วรเสี ย บปลั๊ ก ใหม ทัน ที เพราะเมื่อ เครื่ องหยุ ด สารทํ า
ความเย็นจากส วนที่มีความดันสู งจะไหลไปทางที่มีความดันต่ํา จนความดันภายในวงจรเทา กัน
ดังนั้นถาคอมเพรสเซอรเริ่มทํางานทันที สารทําความเย็นยังไหลกลับไมทัน เครื่องจึงตองออกแรง
ฉุดมากเพื่อเอาชนะแรงเฉื่อยและแรงเสียดทาน ซึ่งจะสงผลใหมอเตอรของเครื่องอัดทํางานหนัก
และเกิดการชํารุดหรืออายุการใชงานสั้นลง
กิจกรรมที่ 2.2 บอกหลักการหรือเหตุผลที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนมา
1 ชนิด (ยี่หอ ขนาด เหตุผลที่เลือก)
ควรเปนการเลือกซื้อโดยยึดหลักการเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาอยางประหยัดพลังงาน
ไฟฟา เชน มีฉลากเบอร 5
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 3 การวางแผนและการคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน
กิจกรรมที่ 3.1 อธิบายเกี่ยวกับคาไฟฟาฐานและคาไฟฟาผันแปร (Ft)
คาไฟฟาฐาน ซึ่งการไฟฟานครหลวงใชคําวา คาพลังงานไฟฟา เปนคาไฟฟาที่
สะทอนตนทุนในการกอสรางโรงไฟฟา ระบบสายสง ระบบจําหนาย และคาการผลิตพลังงานไฟฟา
ภายใตสมมติฐานความตองการไฟฟา คาเชื้อเพลิง คาซื้อไฟฟา คาใชจายตามนโยบายของรัฐ ณ
วันที่กําหนดโครงสรางคาไฟฟา โดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะพิจารณาปรับ
คาไฟฟาฐานคราวละ 3 - 5 ป ดังนั้นในระหวางชวงเวลาดังกลาว คาใชจายที่อยูเหนือการควบคุม
คือ คาไฟฟาผันแปร (Ft) ที่มีผลตอตนทุนการผลิตไฟฟา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงใชกลไกตามสูตรอัตโนมัติมาปรับคาไฟฟาผัน
แปร (Ft)
คาไฟฟาผันแปร หรือที่นิยมเรียกกันวาคาเอฟที (Ft) หมายถึง คาไฟฟาที่สะทอน
การเปลี่ยนแปลงของคาใชจายที่อยูนอกเหนือการควบคุม ไดแก คาเชื้อเพลิง คาซื้อไฟฟา
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และคาใชจายตามนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนไปจากคาไฟฟาฐาน โดยคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) จะพิจารณาปรับคาทุก 4 เดือน
กิจกรรมที่ 3.2 เพราะเหตุใด การคํานวณคาใชไฟฟาในปจจุบัน จึงกําหนดเปน “อัตรากาวหนา”
(ยิ่งใชมากราคายิ่งสูงขึ้น)
เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใชผลิ ตไฟฟ า มีจํา กัดและตองนํา เขา จากตา งประเทศ ส งผล
กระทบตอประเทศชาติ จึงตองการใหประชาชนใชไฟฟาเทาที่จําเปนและใชอยางประหยัด จึงตั้ง
ราคาคาไฟฟาใหเปนอัตรากาวหนา
กิจกรรมที่ 3.3 ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟ าแบบขนาน โดยใชแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟ า
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง
ผลการทดลอง
1. คาแรงดันไฟฟา (V) 220 โวลต (ใหใชคาจริงที่อานไดจากมิเตอร)
2. สมมุติใหใชงานอุปกรณไฟฟาเปนเวลา 240 ชั่วโมง (คาสมมุติตามความเหมาะสม)
3. สมมุติใหคาไฟฟา 4 บาท ตอ หนวย (คาสมมุติตามความเหมาะสม)
ตารางบันทึกผลการทดลอง
อุปกรณ
ไฟฟา

คากระแสไฟฟา
(แอมป)
(คาสมมุติ)

1

หลอดไส

0.283

2

หลอด
ตะเกียบ

0.078

3

หลอด LED

0.061

ลําดับ

รวม

0.422

คาไฟฟา
(บาท)

คากําลังไฟฟา
(วัตต)
P=VxI

ยูนิต=(Pxชั่วโมง)/1,000

คาไฟฟา=ยูนิตxราคา
ตอหนวย

0.283x220
= 62.26
0.078x220
= 17.16
0.061x220
= 13.42
92.84

(62.26x240)/1000
= 14.94
(17.16x240)/1000
= 4.12
(13.42x240)/1000
= 3.22
22.28

14.94x4
= 59.76
4.12x4
= 16.48
3.22x4
= 12.88
89.12

คาพลังงานไฟฟา
(หนวย)
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สรุปผลการทดลอง
หลอดไฟทั้ง 3 ชนิด ใหความสวางแตกตางกัน และหลอดไฟที่กินไฟมากไปนอย ไดแก
หลอดไส » หลอดตะเกียบ » หลอด LED สงผลใหคาไฟฟาจากการใชหลอดไส มีคามากที่สุด และ
คาไฟฟาจากหลอด LED มีคานอยที่สุด ดังนั้นในการเลือกใชหลอดไฟ เราควรเลือกใชหลอด LED
เพราะเปนหลอดที่ชวยประหยัดไฟฟา นอกจากนี้ยังมีอายุการใชงานที่นานกวาหลอดทุกชนิดอีก
ดวย
กิจกรรมที่ 3.4 ใหปฏิบัติการลดคาไฟฟา โดยดําเนินการดังนี้
1) สํารวจชนิด กําลังไฟฟา และจํานวนเครื่องใชไฟฟาที่มีอยูในครัวเรือน และจํานวนชั่วโมงการใช
โดยประมาณในหนึ่งเดือน ลงในตาราง
ชนิดเครื่องใชไฟฟา

กําลังไฟฟา
(วัตต)

จํานวน
เวลาใชงาน
(ชั่วโมง)

จํานวน
หนวยไฟฟา
(หนวย)

คาไฟฟา
(บาท)

รวม

2) พิจารณาวา เครื่องใชไฟฟาจากตารางชนิดใดบางที่สามารถลดจํานวนเวลาในการใชงานลงได
3) ทําการลดการใชงานเครื่องใชไฟฟาชนิดที่สามารถทําไดเปนเวลา 1 เดือน
4) แสดงใบแจงคาไฟฟากอนและหลังดําเนินการลดการใชไฟฟาตามแผน
สรุปผลปฏิบัติการ
หากสามารถลดคาไฟฟาลงได จากการดําเนินการปฏิบัติการลดคาไฟฟา สามารถลดคา
ไฟฟาลงได

บาท หรือคิดเปนรอยละ

หากไมสามารถลดคาไฟฟาลงได จากการดําเนินการปฏิบัติการลดคาไฟฟา ไมสามารถ
ลดคาไฟฟาลงได เนื่องจากใชไฟฟาอยางประหยัดอยูแลว
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คณะผูจัดทํา
คณะทีป่ รึกษา
นายสุรพงษ จําจด
นายประเสริฐ หอมดี
นายรัตนชัย นามวงศ
นายทนงรักษ แสงวัฒนะชัย
นายนรา เหลาวิชยา
นางตรีนุช สุขสุเดช
นายสุรพงษ คลอวุฒิเสถียร
นายศุภผล รัตนากร
นางสาวนทีกูล เกรียงชัยพร
คณะทํางาน
นางสาวกรรณิการ อินทราย
นายเชาวลิต ธาดาสิทธิเวท
นางบุษบา มาลินีกุล
นางกมลวรรณ มโนวงศ
นางปุญญดา ชาวงคศรี
นางสาวบรรยาย ทิมธรรม
นายพิชัย ชูกาญจนพิทักษ
นางสาวนภากาญจน สุวรรณคช
นางสาวศิรกุล กาญจนปฐมพร

เลขาธิการ กศน. สํานักงาน กศน.
รองเลขาธิการ กศน. สํานักงาน กศน.
รองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา
ผูชวยผูวาการวิศวกรรมโรงไฟฟา
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
ผูอํานวยการฝายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟาและพลังงาน
นิวเคลียร
ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟา
และพลังงานนิวเคลียร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
หัวหนาแผนกปฏิกรณนิวเคลียร การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย
ผูอํานวยการ กศน.เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันการศึกษาทางไกล
ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
บรรณารักษชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ
ครูอาสาสมัครฯ กศน.อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วิศวกร ระดับ 9 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
นักวิทยาศาสตร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
นักวิทยาศาสตร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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คณะบรรณาธิการ
นางสาววิมลรัตน ภูริคุปต

ผูอํานวยการ กศน. เขตบางเขน สํานักงาน กศน. กรุงเทพฯ

นางสาวอนงค ชูชัยมงคล
นายสุพจน เชี่ยวชลวิทย
นางสาวพจนีย สวัสดิ์รัตน
นายเชาวลิต ธาดาสิทธิเวท
นางกมลวรรณ มโนวงศ
นางญาณิศา สุขอุดม
นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป
นางสาวนิธิมา ศรีพานิช
นางสาวกาญจนา กิติดี
นางสาวนภากาญจน สุวรรณคช
นางสาวจิรดา วิทยพิบูลย
นางสาวศิรกุล กาญจนปฐมพร
นายบุญชนะ ลอมสิริอุดม
นายธณัลฐิวรรธน ภคพัฑวัฒนฐากูร

ครูเชี่ยวชาญ สํานักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี
ครูเชี่ยวชาญ กศน. เขตประเวศ กรุงเทพฯ
ครูชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดกําแพงเพชร
ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันการศึกษาทางไกล
ครูชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.
วิศวกร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
นักวิทยาศาสตร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
นักวิทยาศาสตร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วิศวกร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
นักวิทยาศาสตร ระดับ 5 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ครู คศ. 1 กศน. เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
ครูศูนยการเรียนชุมชน กศน. เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
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