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ชุดวิชา 

การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 2 

รายวิชาเลือกบังคับ  

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รหัส พว22002 

 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 

 ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 2 รหัสวิชา พว 22002 ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้ได้กับผู้ เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดวิชานี้ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้า 
วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนการใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเนื้อหาความรู้
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน กศน. มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และตระหนักถึงความ
จ าเป็นของการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ท่ีให้การสนับสนุนองค์ความรู้ประกอบการน าเสนอเนื้อหาและ
งบประมาณ รวมท้ังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าชุดวิชา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดวิชานี้  จะเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน กศน. และน าไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเห็นคุณค่าต่อไป      

                                                                 
ส านักงาน กศน.  

           เมษายน  2559 
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ค าแนะน าในการศึกษา 

ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 2 รหัสวิชา พว22002 ใช้ส าหรับผู้เรียน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 โครงสร้างของชุดวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน โครงสร้างของหน่วยการเรียนรู้ 

เนื้อหาสาระ กิจกรรมเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลังเรียน 

ส่วนที่ 2 เฉลยแบบทดสอบและกิจกรรม ประกอบด้วย เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียน เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่องเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้ 

วิธีการใช้ชุดวิชา  

ใหผู้้เรียนด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษารายละเอียดโครงสร้างชุดวิชาโดยละเอียด เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนต้องเรียนรู้

เนื้อหาในเรื่องใดบ้างในรายวิชานี้ 

2. วางแผนเพื่อก าหนดระยะเวลาและจัดเวลาท่ีผู้เรียนมีความพร้อมท่ีจะศึกษาชุดวิชา 

เพื่อให้สามารถศึกษารายละเอียดของเนื้อหาได้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมท ากิจกรรม               

ตามท่ีก าหนดให้ทันก่อนสอบปลายภาค 

3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามท่ีก าหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรู้เดิมของ

ผู้เรียน โดยให้ท าลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และตรวจสอบค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบ 

เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเล่ม 

4. ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างละเอียดให้เข้าใจ ท้ังในชุดวิชา

และสื่อประกอบ (ถ้ามี) และท ากิจกรรมท่ีก าหนดไว้ให้ครบถ้วน 

5. เมื่อท ากิจกรรมเสร็จแต่ละกิจกรรมแล้ว ผู้เรียนสามารถตรวจสอบค าตอบได้จากเฉลย/

แนวตอบท้ายเล่ม หากผู้เรียนยังท ากิจกรรมไม่ถูกต้องให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่อง

นั้นซ้ าจนกว่าจะเข้าใจ 
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6. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบ              

หลังเรียน และตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่มว่าผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบได้ถูกต้อง   

ทุกข้อหรือไม่ หากข้อใดยังไม่ถูกต้อง ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นให้เข้าใจ              

อีกครั้งหนึ่ง ผู้เรียนควรท าแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน และ

ควรได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแบบทดสอบท้ังหมด (หรือ 18 ข้อ) เพื่อให้มั่นใจว่าจะ

สามารถสอบปลายภาคผ่าน 

7. หากผู้เรียนได้ท าการศึกษาเนื้อหาและท ากิจกรรมแล้วยังไม่เข้าใจ ผู้เรียนสามารถ

สอบถามและขอค าแนะน าได้จากครูหรือแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมอื่นๆ  

หมายเหตุ : การท าแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน และกิจกรรมท้ายเรื่อง ให้ท าและบันทึกลง

ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 

การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 

ผู้เรียนอาจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น หนังสือเรียนรายวิชา 

การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน รหัสรายวิชา พว02027 การศึกษาจากอินเทอร์เน็ต 

พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ โรงไฟฟ้า หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า และการศึกษาจากผู้รู้ เป็นต้น 

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผู้เรียนต้องวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี้ 

1. ระหว่างภาค วัดผลจากการท ากิจกรรมหรืองานท่ีได้รับมอบหมายระหว่างเรียน 

รายบุคคล 

2. ปลายภาค วัดผลจากการท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค 
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โครงสร้างชุดวิชา 

  

สาระการเรียนรู้ 

 สาระความรู้พื้นฐาน 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่  2.2 มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  มีความรู้  ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นและประเทศ สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและดารา

ศาสตรม์ีจิตวิทยาศาสตร์ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งแวดล้อมในระบบนิ เวศ                       

การถ่ายทอดพลังงาน การแก้ปัญหา การดูแลรักษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและประเทศ 

2. อธิบายเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน แสง

และสมบัติของแสง เลนส์ ประโยชน์และโทษจากแสง การเปลี่ยนรูปพลังงาน พลังงานความร้อน

และแหล่งก าเนิด การน าพลังงานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และการอนุรักษ์พลังงานได้ 

3. อธิบาย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติการเรื่องไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย คิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน 

แบบผสม ประยุกต์และเลือกใช้ความรู้ และทักษะอาชีพช่างไฟฟ้า ให้ เหมาะสมกับด้านบริหาร

จัดการและการบริการเพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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สาระส าคัญ 

 พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการด าเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ ความต้องการใช้

พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ของประเทศยังคงพึ่ งพาเชื้ อ เพลิ งฟอสซิลเป็นเชื้ อ เพลิ งหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า                  

ซึ่งเชื้อเพลิงดังกล่าวก าลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้  ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลน

พลังงานไฟฟ้าในอนาคต จึงต้องมีการจัดหาพลังงานทดแทนเพื่อใช้ เป็นพลังงานส าหรับ                

ผลิตกระแสไฟฟ้าแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล และกระจายการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า                 

ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสมดุลในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้มากขึ้น นอกจากนี้               

ยังต้องช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใช้พลังงานไฟฟ้าให้คุ้มค่าท่ีสุด เพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้

ต่อไปในอนาคตได้อีกยาวไกล 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 พลังงานไฟฟ้า 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ไฟฟ้ามาจากไหน 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 2 รหัสวิชา พว22002 

2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 2 

3. วีดิทัศน์ 

4. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ 

จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม 

2. ศึกษาเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย 

3. ท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดและตรวจสอบค าตอบจากเฉลย/แนวตอบท้ายเล่ม 

4. ท าแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม 

การประเมินผล 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน  

2. ท ากิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

3. เข้ารับการทดสอบปลายภาค 
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สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า  
ค าแนะน าการใช้ชุดวิชา  
โครงสร้างชุดวิชา  
สารบัญ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลังงานไฟฟ้า 1 

เรื่องท่ี 1 การก าเนิดของไฟฟ้า 2 
เรื่องท่ี 2 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน 5 
เรื่องท่ี 3 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 12 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ามาจากไหน  15 
เรื่องท่ี 1 เชื้อเพลิงและพลังงานท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้า     16 
เรื่องท่ี 2 โรงไฟฟ้ากับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 30 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า     33 
   เรื่องท่ี 1 อุปกรณ์ไฟฟ้า 34 
   เรื่องท่ี 2 วงจรไฟฟ้า 40 
   เรื่องท่ี 3 สายดินและหลักดิน 44 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า    47 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

พลังงานไฟฟ้า 

สาระส าคัญ 

 พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง ท่ีก่อให้เกิดพลังงานอื่น ๆ ได้ เช่น ความร้อน                
และแสงสว่าง เป็นต้น จึงเป็นเหตุให้พลังงานไฟฟ้ากลายเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์ในปัจจุบัน จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้า         
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้มาจาก ท้ังแหล่งเชื้อเพลิง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมถึงซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อให้มีพลังงาน
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอท้ังในปัจจุบันและอนาคต หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้า           
ในประเทศไทยจึงต้องมีการวางแผนเพื่อความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าต่อไป 

ตัวชี้วัด 

1. บอกการก าเนิดของไฟฟ้า 
2. บอกสัดส่วนเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
3. ตระหนักถึงสถานการณ์ของเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
4. วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย 
5. เปรียบเทียบสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของไทยและประเทศในอาเซียน 
6. ระบุชื่อและสังกัดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
7. บอกบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้า 

ขอบขา่ยเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 การก าเนิดของไฟฟ้า 

เรื่องท่ี 2 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน 

เรื่องท่ี 3 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา  15 ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 2 รหัสวิชา พว22002 

2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 2 

3. สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง ท าไมค่าไฟฟ้าแพง 

4. สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง ไฟฟ้าซื้อหรือสร้าง 
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เร่ืองที่ 1 การก าเนิดของไฟฟ้า 

ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของค าว่า “ไฟฟ้า” ไว้ว่า “พลังงานรูปหนึ่ ง           

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่น  

ท่ีมีสมบัติแสดงอ านาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ท่ีก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน  

แสงสว่าง การเคลื่อนท่ี เป็นต้น” โดยการก าเนิดพลังงานไฟฟ้าท่ีส าคัญ ม ี5 วิธี ดังนี้ 

1.  ไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ เป็นไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้นจากการน าวัตถุต่างกัน 2 ชนิด    

มาขัดสีกัน เช่น แท่งยางกับผ้าขนสัตว์ แท่งแก้วกับผ้าแพร แผ่นพลาสติกกับผ้า หวีกับผม เป็นต้น 

ผลของการขัดสีดังกล่าวท าให้เกิดความไม่สมดุลขึ้นของประจุไฟฟ้าในวัตถุท้ังสอง เนื่องจากเกิด 

การถ่ายเทประจุไฟฟ้า วัตถุทั้งสองจะแสดงศักย์ไฟฟ้าออกมาต่างกัน วัตถุชนิดหนึ่งแสดงศักย์ไฟฟ้า 

บวก (+) ออกมา วัตถุอีกชนิดหนึ่งแสดงศักย์ไฟฟ้าลบ (–) ออกมา ซึ่งเรียกว่า “ไฟฟ้าสถิต” ดังภาพ 

 
ภาพไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ 

2.  ไฟฟ้าที่เกิดจากการท าปฏิกิริยาทางเคมี เป็นไฟฟ้าท่ีเกิดจากการน าโลหะ 2 ชนิด        

ท่ีแตกต่างกัน โลหะท้ังสองจะท าปฏิกิริยาเคมีกับสารละลายอิเล็กโทรไลท์ ซึ่งปฏิกิริยาทางเคมีแบบนี้  

เรียกว่า โวลตาอิกเซลล ์เช่น สังกะสีกับทองแดงจุ่มลงในสารละลายอิเล็กโทรไลท์ จะเกิดปฏิกิริยาเคมี

ท าให้เกิดไฟฟ้าดังตัวอย่างในแบตเตอรี่ และถ่านอัลคาไลน์ (ถ่านไฟฉาย) เป็นต้น 

   
แบตเตอรี่ ถ่านอัลคาไลน์ 1.5 โวลต์ ถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์ 

ภาพอุปกรณ์ก าเนิดไฟฟ้าจากการท าปฏิกิริยาเคมี 

แท่งแก้ว 

ผ้าขนสัตว์ 
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3. ไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อน เป็นไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้นจากการน าแท่งโลหะหรือแผ่นโลหะ      

ต่างชนิดกัน 2 แท่ง โดยน าปลายด้านหนึ่งของโลหะท้ังสองต่อติดกันด้วยการเชื่อมหรือยึดด้วยหมุด               

ปลายท่ีเหลืออีกด้านน าไปต่อกับมิเตอร์วัดแรงดัน เมื่อให้ความร้อนท่ีปลายด้านต่อติดกันของโลหะ  

ท้ังสอง ส่งผลให้เกิดการแยกตัวของประจุไฟฟ้าเกิดศักย์ไฟฟ้าขึ้นท่ีปลายด้านเปิดของโลหะ แสดงค่า

ออกมาท่ีมิเตอร ์

ภาพการต่ออุปกรณ์ให้เกิดไฟฟ้าจากความร้อน 

 

4.  ไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้นจากการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์  

(Solar Cell) ท่ีท าหน้าท่ีเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า 

ภาพเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ทองแดง 

มิเตอร์ 

เหล็ก 
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5.  ไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้นจากพลังงานแม่เหล็ก      

โดยการใช้ลวดตัวน าไฟฟ้าตัดผ่านสนามแม่เหล็ก หรือการน าสนามแม่เหล็กวิ่งตัดผ่านลวดตัวน า       

อย่างใดอย่างหนึ่ง จะท าให้มีกระแสไฟฟ้าไหลในลวดตัวน านั้น กระแสที่ผลิตได้มีท้ังกระแสตรงและ

กระแสสลับ 

 

ภาพอุปกรณ์ก าเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า 

 

 

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 1 การก าเนิดของไฟฟ้า 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมเร่ืองที่ 1 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปรง 

ทิศการหมุนของขดลวด 

คอมมิวเตเตอร ์
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เร่ืองที่ 2 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน 

 ปัจจุบันการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็น

เชื้อเพลิงหลักท่ีน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเริ่มลดลงเรื่อย ๆ จนอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า  

ในอนาคต หากยังไม่ตระหนักถึงสาเหตุดังกล่าว อาจประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้         

ในอนาคต จึงจ าเป็นต้องเข้าใจถึงสถานการณ์พลังงานไฟฟ้า และแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าในอนาคต      

ในเรื่องท่ี 2 ประกอบด้วย 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย  

ตอนที่ 2 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศในอาเซียน  

ตอนที่ 1 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย 

ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าได้ เข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของประชาชนและ           

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น ท่ีผ่านมาความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 4 – 5 ต่อปี เนื่องจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นและ      

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีการใช้ไฟฟ้าเป็นอันดับท่ี        

24 ของโลก ซึ่งเป็นท่ีน่ากังวลว่าพลังงานไฟฟ้าจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต

หรือไม่  

อนึ่ง ประชาชนทุกคนควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการผลิตไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า  

ในช่วงเวลาต่าง ๆ และแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อวิเคราะห์ และตระหนักถึงสถานการณ์

พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย 

1. สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทย 

     ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงท่ีหลากหลาย ซึ่งได้มาจากแหล่งเชื้อเพลิงภายใน

และภายนอกประเทศ จากข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 พบว่า   

ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่จากก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 69.19 ของการผลิตไฟฟ้าท้ังหมด 

รองลงมา คือ ถ่านหินน าเข้าและถ่านหินในประเทศ (ลิกไนต์) ร้อยละ 18.96 พลังงานหมุนเวียน   

ร้อยละ 11.02 (พลังน้ าลาว ร้อยละ 6.42 พลังน้ าไทย ร้อยละ 2.23 และชีวมวลและอื่น ๆ           

ร้อยละ 2.37) น้ ามันเตา ร้อยละ 0.62 และน้ ามันดีเซลร้อยละ 0.13 นอกจากนี้ยังน าเข้า        

พลังงานไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 0.07  
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ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ภาพสัดส่วนเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 

แม้ว่าปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยยังเพียงพอและสามารถรองรับ  

ความต้องการได้ แต่ในอนาคตมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนด้านพลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูง 

เนื่องจากประเทศไทยพึง่พาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามากเกินไป โดยก๊าซธรรมชาติท่ีน ามาใช้ 

มาจาก 2 แหล่งหลัก ๆ คือ แหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยประมาณร้อยละ 60 ส่วนท่ีเหลือ                     

อีกประมาณร้อยละ 40 น าเข้ามาจากประเทศเมียนมาร์ หากแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติมีปัญหาหรือ

ต้องหยดุการผลิตเพื่อการซ่อมบ ารุง หรือในกรณีของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเกิดความเสียหาย ท าให้             

ไม่สามารถส่งก๊าซธรรมชาติได้ จะท าให้ก าลังการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่หายไป 

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า คือ การให้มีพลังงานไฟฟ้า 
ใช้อย่างเพียงพอในปัจจุบันและอนาคต ประเทศไทยจึงเลือกใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  
โดยค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1) ปริมาณเชื้อเพลิงส ารองเพียงพอและแน่นอนเพื่อความมั่นคงในการจัดหา  
2) การกระจายชนิดของเชื้อเพลิงให้หลากหลาย เช่น การใช้ถ่านหิน หรือ พลังงาน

ทางเลือก และกระจายแหล่งท่ีมาของเชื้อเพลิงให้มากขึ้น เช่น จากประเทศมาเลเซีย ประเทศ 
เมียนมาร์และประเทศลาว เป็นต้น  

3) เชื้อเพลิงท่ีมีราคาเหมาะสมและมีเสถียรภาพ 
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4) เชื้อเพลิงท่ีเมื่อน ามาผลิตไฟฟ้าแล้ว สามารถควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับ

มาตรฐานคุณภาพท่ีสะอาดและยอมรับได้ 

5) การใชท้รัพยากรพลังงานภายในประเทศท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ความต้องการไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาในหนึ่งวันของประเทศไทย 

การเลือกใช้เชื้อเพลิงมาผลิตไฟฟ้า นอกจากการพิจารณาถึงสิ่ งต่าง ๆ ท่ีได้        

กล่าวมาแล้วนั้น ยังต้องพิจารณาถึง ประเภทของโรงไฟฟ้าท่ีผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา         

ท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อความมีประสิทธิภาพของระบบการผลิตและต้นทุนค่าไฟฟ้า          

ท่ีเหมาะสม เพราะโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทมีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา     

ท่ีต่างกัน และโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทก็มีการใช้เชื้อเพลิงท่ีแตกต่างกันด้วย 

ภาพความต้องการใช้ไฟฟ้าแต่ละช่วงเวลาในหนึ่งวัน 

 จากภาพลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าแต่ละช่วงเวลาในหนึ่งวันของประเทศไทย 

จะเห็นได้ว่าปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่สม่ าเสมอ คือ เวลา 9.00 – 22.00 น. เป็นช่วงเวลา  

ท่ีมีความต้องการไฟฟ้าสูง และ เวลา 22.00 – 9.00 น. เป็นช่วงเวลาท่ีมีความต้องการไฟฟ้าต่ า 

ดังนั้นเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอจึงต้องผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงท่ีหลากหลายให้ตรง          

ตามความต้องการใช้ไฟฟ้า 3 ระดับ ดังนี้ 

โรงไฟฟ้าฐาน 

โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
เดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
ราคาถูก 

ความต้องการไฟฟ้าพื้นฐาน 

(โรงไฟฟ้าฐาน) 
ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ 

ความต้องการไฟฟ้าปานกลาง 

ก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน 

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 

พลังน้ า น้ ามัน 

ระดับ 1 
ระดับ 2 

ระดับ 3 
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ระดับ 1 ความต้องการไฟฟ้าพื้นฐาน เป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ าสุดของแต่ละวัน 

ซึ่งในแต่ละวันจะต้องผลิตไฟฟ้าไม่ต่ ากว่าความต้องการในระดับนี้  โดยโรงไฟฟ้าท่ีใช้เดิน 

เครื่อง  ผลิตไฟฟ้าตามความต้องการไฟฟ้าพื้นฐานต้องจะเป็นโรงไฟฟ้าท่ีต้องเดินเครื่องอยู่

ตลอดเวลา จึงควรเป็นโรงไฟฟ้าท่ีใช้เชื้อเพลิงราคาถูกเป็นล าดับแรก เช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 

ท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น 

ระดับ 2 ความต้องการไฟฟ้าปานกลาง เป็นความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น          

กว่าความต้องการพื้นฐานแต่ยั ง ไม่มากถึ งระดับสู งสุด  โรงไฟฟ้า ท่ีผลิตพลังงานไฟฟ้า               

ช่วงท่ีมีความต้องการไฟฟ้าปานกลางควรเดินเครื่องโรงไฟฟ้าตลอดเวลาเหมือนกับโรงไฟฟ้า      

ชนิดแรก แต่สามารถเพิ่มหรือลดก าลังการผลิตได้ โดยการป้อนเชื้อเพลิงมากหรือน้อยขึ้นกับ    

ความต้องการ เช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง พลังงานทดแทน 

เป็นต้น 

ระดับ 3 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด เป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าบางช่วงเวลาเท่านั้น 

ส าหรับโรงไฟฟ้าท่ีผลิตไฟฟ้าในช่วงท่ีมีความต้องการนี้จะท าการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลา    

ท่ีมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่านั้น และเป็นโรงไฟฟ้าท่ีเดินเครื่องแล้วสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทันที 

เช่น โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซท่ีใช้น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าพลังน้ า โรงไฟฟ้าพลังน้ า         

แบบสูบกลับ เป็นต้น 

3. สภาพปัจจุบันและแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้า 

สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปีตามสภาพภูมิอากาศ จ านวน

ประชากรท่ีเพิ่มสูงขึ้น และการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จากภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2553 ใช้พลังงานไฟฟ้า 161,554 ล้านหน่วย และปี พ.ศ. 2558 

ใช้พลังงานไฟฟ้าถึง 183,288 ล้านหน่วย ซึ่งการใช้ไฟฟ้าในช่วง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2558 

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.45 โดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ต่อปี โดยภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ไฟฟ้า

มากท่ีสุด ร้อยละ 45 รองลงมา คือ ภาคครัวเรือน ร้อยละ 22 ภาคธุรกิจ ร้อยละ 19 ภาคกิจการ

ขนาดเล็ก ร้อยละ 11 และ อื่น ๆ ร้อยละ 3 
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ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย 

จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าในปี  พ.ศ. 2559 เศรษฐกิจจะขยายตัว            

ร้อยละ  3.7 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงประมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้า              

ของประเทศภายใต้สมมติฐานดังกล่าว ซึ่งได้มีการคาดการณ์ว่า ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด          

ในปี พ.ศ. 2559 อยู่ท่ี 28,470 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 และจากการพยากรณ์         

ความต้องการไฟฟ้าของประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า พบว่า ประเทศไทยจะมีความต้องการ       

ใช้ไฟฟ้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2579 ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิ 

326,119 ล้านหนว่ย และมีความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ 49,655 เมกะวัตต์  

ตอนที่ 2  สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศในอาเซียน 

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN : Association 

of South East Asian Nations) เป็นองค์กรท่ีก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวกัน

และเป็นฐานการผลิตร่วมท่ีมีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้ากับภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก ปัจจุบัน  

มีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย กัมพูชา 

ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม อาเซียนถือเป็นภูมิภาคท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
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อย่างรวดเร็ว ซึ่งการขยายตัวของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การลงทุน และชีวิตความ เป็นอยู่       

ของประชาชน ส่งผลให้ความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก  

อาเซียน เป็นภูมิภาคท่ีมีทรัพยากรพลังงานมากและมีความหลากหลายกระจายอยู่     

ในประเทศต่าง ๆ ท้ังน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ พลังน้ า และถ่านหิน โดยทางตอนเหนือของภูมิภาค 

ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม มีแหล่งน้ ามากจึงมีศักยภาพในการน าน้ ามาใช้      

ผลิตไฟฟ้า ส่วนตอนกลางและตอนใต้ของภูมิภาค ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ไทย กัมพูชา บรูไน และ

อินโดนีเซีย มีแหล่งก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีแหล่งถ่านหินในประเทศไทย มาเลเซีย และ

อินโดนีเซีย โดยสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกในอาเซียนมีดังนี้ 
 

 
ที่มา: The World Bank-World Development Indicators 

ภาพสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศในอาเซียน ปี พ.ศ. 2557 

จากสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่าประเทศ  

ในภูมิภาคอาเซียนมีการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมากท่ีสุด รองลงมา คือ ถ่านหิน พลังน้ า 

น้ ามัน และพลังงานทดแทน ตามล าดับ 

แนวทางการจัดการด้านพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เน้นการสร้าง     

ความมั่นคงด้านพลังงาน การเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (Securityof Power System) 

โดยกระจายการใช้เชื้อเพลิงท้ังชนิดและแหล่งท่ีมาให้มีความสมดุลและเหมาะสม เพื่อเป็น
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หลักประกันในการมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ อีกท้ังยังต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สังคมจากการผลิตไฟฟ้า โดยการเลือกใช้เชื้อเพลิงท่ีสะอาดควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี    

ท่ีสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด 

 

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 2 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมเร่ืองที่ 2 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับไฟฟ้าในประเทศไทยตั้งแต่ระบบผลิต ระบบส่งจ่าย จนถึง

ระบบจ าหน่ายให้กับผู้ ใช้ไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 ภาคส่วน คือ ภาครัฐบาล และ ภาคเอกชน  

โดยภาครัฐบาลมีหน่วยงาน ดังนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ส าหรับภาคเอกชนมีเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าเท่านั้น  

นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระท่ีท าหน้าท่ี    

ก ากับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน          

  

ภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 

ที่ สัญลักษณ์ของหน่วยงาน หน่วยงาน/บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงาน 

1 

 

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  

สังกัดกระทรวงพลังงาน มีภารกิจในการก ากับดูแล         
การประกอบกิจการพลังงาน ให้มีความมั่นคง และ
เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมต่อท้ังผู้ใช้ และ      
ผู้ประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

Call Center หมายเลข 1204 
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ที่ สัญลักษณ์ของหน่วยงาน หน่วยงาน/บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงาน 

2 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

เป็นรั ฐวิ สาหกิ จด้ านกิจการพลั ง งาน  สั งกั ด
กระทรวงพลังงาน มีภารกิจในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
ให้แก่ประชาชน โดยการผลิตไฟฟ้า รับซื้อไฟฟ้า จัดส่ง
ไฟฟ้า และจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง     
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น ๆ ตามท่ี
กฎหมายก าหนด รวมท้ังประเทศใกล้เคียง 

Call Center หมายเลข 1416 

3 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (กฟภ.)  

เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวง 
มหาดไทย มีภารกิจในการผลิตไฟฟ้า รับซื้อ จัดส่ง และ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ในเขตจ าหน่าย 74 จังหวัดท่ัวประเทศ ยกเว้น 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 

Call Center หมายเลข 1129 

4 

 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  

เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการรับซื้อไฟฟ้า 
และจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 

Call Center หมายเลข 1130 

จากบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานข้างต้นหากประชาชนในเขต 74 จังหวัดท่ัวประเทศ 

ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้รับความขัดข้องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เช่น 

หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด เสาไฟฟ้าล้ม ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก บิลค่าไฟฟ้าไม่ถูกต้อง เป็นต้น นอกจากนี้

ยังรวมไปถึงการขอใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า สามารถติดต่อได้ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ท่ีอยู่ในแต่ละพื้นท่ี หรือ Call Center หมายเลข 1129 ส่วนประชาชนในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี 

และสมุทรปราการ สามารถติดต่อได้ท่ีการไฟฟ้านครหลวงท่ีอยู่ในแต่ละพื้นท่ี หรือ Call Center 

หมายเลข 1130  

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

ไฟฟ้ามาจากไหน 

 

สาระส าคัญ 

 ไฟฟ้าสามารถผลิตได้จากเชื้อเพลิงหลายประเภท เช่น ถ่านหิน น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ    

เป็นต้น เชื้อเพลิงเหล่านี้เป็นเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ซึ่งก าลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้ ท าให้

ต้องมีการแสวงหาเชื้อเพลิงอื่น ๆ มาทดแทน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้าท่ีเพิ่ม            

มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรียกว่า พลังงานทดแทน แต่อย่างไรก็ตามการผลิตไฟฟ้ายังต้องค านึงถึง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมภายใต้ข้อก าหนดและ

กฎหมาย 

ตัวชี้วัด 

1. บอกประเภทเชื้อเพลิงและพลังงานท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้า 
2. เปรียบเทียบข้อดี ข้อจ ากัดของเชื้อเพลิงและพลังงานท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้า 
3. ยกตัวอย่างพลังงานทดแทนท่ีมีในชุมชนของตนเอง 
4. บอกผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้า 
5. บอกการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า 
6. มีเจตคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้าแตล่ะประเภท 

ขอบข่ายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 เชื้อเพลิงและพลังงานท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

เรื่องท่ี 2 โรงไฟฟ้ากับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา  45 ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 2 รหัสวิชา พว22002 

2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 2 

3. วีดิทัศน์ เรื่องผลิตไฟฟ้าอย่างไรดี 
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เร่ืองที่ 1 เช้ือเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

 พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีความส าคัญและมีการใช้งานกันมาอย่างยาวนาน 

โดยสามารถผลิตได้จากเชื้อเพลิงหลากหลายชนิด โดยแบ่งรายละเอียดเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เชื้อเพลิงฟอสซิล  
ตอนที่ 2 พลังงานทดแทน  

ตอนที่ 1 เช้ือเพลิงฟอสซิล  

 เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) หมายถึง พลังงานของสารเชื้อเพลิงท่ีเกิดจากซากพืช

ซากสัตว์ท่ีทับถมจมอยู่ใต้พื้นพิภพเป็นเวลานานหลายร้อยล้านปี โดยอาศัยแรงอัดของเปลือกโลก

และความร้อนใต้ผิวโลก มีท้ังของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เช่น ถ่านหิน น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ    

เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยได้มีการน าเอาเชื้อเพลิงฟอสซิลมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าประมาณ       

ร้อยละ 89 ของแหล่งพลังงานท้ังหมด  

1. ถ่านหิน (Coal) 

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดหนึ่งท่ีอยู่ในสถานะของแข็ง เกิดจากการทับถมกัน

ของซากพืชในยุคดึกด าบรรพ์ ถ่านหินมีปริมาณมากกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่น  ๆ โดยข้อมูล   

พ.ศ. 2557 พบว่าถ่านหินของโลกจะมีเพียงพอต่อการใช้งานไปอีกอย่างน้อย 110 ปี และถ่านหิน

ในประเทศไทยเหลือใช้อยู่ 69 ปี ซึ่งถ่านหินท่ีน ามาเป็นเชื้อเพลิงส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ได้แก่ ลิกไนต์ ซับบิทูมินัส และบิทูมินัส ใน พ.ศ. 2558  ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน

ประมาณร้อยละ 19 โดยมีท้ังการใช้ถ่านหินจากแหล่งในประเทศ คือ ลิกไนต์ท่ีเหมืองแม่เมาะ 

จังหวัดล าปาง และบางส่วนน าเข้าจากต่างประเทศ โดยน าเข้าจากประเทศอินโดนีเซียมากที่สุด  

กระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน เริ่มจากการขนส่งถ่านหินจากลานกองถ่านหิน 

ไปยังยุ้งถ่านหินโดยสายพานส่งไปยังเครื่องบดถ่านหินซึ่งจะบดถ่านหินเป็นผงละเอียดแล้วส่งไปยัง

หม้อไอน้ าเพื่อเผาไหม้ ท าให้น้ าร้อนขึ้นจนเกิดไอน้ าซึ่งจะถูกส่งไปยังกังหันไอน้ า ท าให้กังหันหมุน

โดยแกนของกังหันเชื่อมต่อไปยังเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจึงท าให้ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าท างาน            

ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาดังภาพ  
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ภาพขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน 

 กระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน มีข้อดีและข้อจ ากัดดังนี้ 

ข้อดีของการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน ข้อจ ากัดของการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน 

1. มีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าต่ า 

2. มีปริมาณเชื้อเพลิงส ารองมาก 

3. สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

4. ขนส่งง่าย จัดเก็บง่าย 

1. ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

2. ใช้เชื้อเพลิงในปริมาณมาก 

3. ประชาชนไม่เชื่อมั่นเรื่องมลภาวะทางอากาศ 

 

2. น้ ามัน (Petroleum Oil) 

น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดหนึ่งท่ีมีสถานะเป็นของเหลว เกิดจากซากพืช     

ซากสัตว์ทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี โดยข้อมูลปี พ.ศ. 2557 พบว่าปริมาณน้ ามันดิบส ารองของ

โลกจะมีเพียงพอต่อการใช้งานประมาณ 52.5 ปี เท่านั้น ส่วนประเทศไทยมีแหล่งน้ ามันดิบ  

จากกลางอ่าวไทย เช่น แหล่งเบญจมาศ และแหล่งจัสมิน เป็นต้น และบนบก เช่น แหล่งสิริกิติ์ 

อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร เป็นต้น ซึ่งเหลือใช้อีก 2.8 ปี 
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น้ ามันท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้ามี 2 ประเภท คือ น้ ามันเตา และน้ ามันดีเซล ในปี 

พ.ศ. 2558 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใช้น้ ามันผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนเพียง      

ร้อยละ 1 เท่านั้น เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูง ส าหรับการใช้น้ ามันมาผลิตไฟฟ้านั้นมักจะใช้เป็น

เชื้อเพลิงส ารองในกรณีท่ีเชื้อเพลิงหลักไม่สามารถน ามาใช้ผลิตได้ 

กระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ ามัน 

มี 2 กระบวนการ คือ 

1)  การผลิตไฟฟ้าด้วยน้ ามันเตา ใช้น้ ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนไปต้มน้ า  

เพื่อผลิตไอน้ าไปหมุนกังหันไอน้ าท่ีต่ออยู่กับเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า จึงเกิดการผลิตไฟฟ้าออกมา 

2) การผลิตไฟฟ้าด้วยน้ ามันดีเซล มีหลักการท างานเหมือนกับเครื่องยนต์ในรถยนต์

ท่ัวไป ซึ่งจะอาศัยหลักการสันดาปน้ ามันดีเซลของเครื่องยนต์ดีเซล ท าให้เพลาของเครื่องยนต์หมุน 

ส่งผลให้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าซึ่งต่อกับเพลาของเคร่ืองยนต์หมุน จึงเกิดการผลิตไฟฟ้าออกมา ดังภาพ 

ภาพการผลิตไฟฟ้าจากน้ ามันดีเซล 

กระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ ามัน มีท้ังข้อดีและข้อจ ากัด ดังนี้ 

ข้อดีของการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ ามัน ข้อจ ากัดของการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ ามัน 

1. ขนส่งง่าย  
2. หาซื้อได้ง่าย  
3. มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการผลิต

ด้วยถ่านหิน 

1. ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ  
2. ราคาไม่คงท่ีขึ้นกับราคาน้ ามันของตลาดโลก  
3. ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
4. ไฟฟ้าท่ีผลิตได้มีต้นทุนต่อหน่วยสูง 
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4. สามารถ เดิ น เค รื่ อ ง ไ ด้ อ ย่ า ง รวด เ ร็ ว 
เหมาะส าหรับผลิตไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินหรือ
ช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงได้ 

5. ปริมาณเชื้อเพลิงเหลือน้อย 

3. ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 

ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดหนึ่งท่ีมีสถานะเป็นก๊าซ ซึ่งเกิดจาก       

การทับถมของซากพืชซากสัตว์มานานนับล้านปี โดยข้อมูลปี พ.ศ. 2557 พบว่าปริมาณ          

ก๊าซธรรมชาติส ารองของโลกจะมี เพียงพอต่อการใช้งานประมาณ 54.1 ปี  เท่านั้น และ           

ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย เหลือใช้อีก 5.7 ปี ใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติ  

ผลิตกระแสไฟฟ้าในสัดส่วนท่ีสูงมากถึงประมาณร้อยละ 69 ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติท่ีประเทศไทย

ผลิตร้อยละ 60 และน าเข้าจากประเทศเมียนมาร์ร้อยละ 40 นับเป็นความเสี่ยงด้านความมั่นคง  

ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้และการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

กระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติ เริ่มต้นด้วยกระบวนการเผาไหม้      

ก๊าซธรรมชาติ ในห้องสันดาปของกังหันก๊าซท่ีมีความร้อนสูงมาก เพื่อให้ได้ก๊าซร้อนมาขับกังหัน  

ซึ่งจะไปหมุนเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จากนั้นจะน าก๊าซร้อนส่วนท่ีเหลือไปผลิตไอน้ าส าหรับใช้ขับ    

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ า ส าหรับไอน้ าส่วนท่ีเหลือจะมีแรงดันต่ าก็จะผ่านเข้าสู่

กระบวนการลดอุณหภูมิ เพื่อให้ไอน้ าควบแน่นเป็นน้ าและน ากลับมาป้อนเข้าระบบผลิตใหม่    

อย่างต่อเนื่อง 

ภาพกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติ 

 

หม้อแปลงไฟฟ้า 
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กระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติ มีท้ังข้อดีและข้อจ ากัด ดังนี้ 

ข้อดีของการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติ ข้อจ ากัดของการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติ 

1. มีการเผาไหม้สมบูรณ์จึงส่งผลกระทบ    

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล

ประเภทอื่น ๆ 

2. มีป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ไฟฟ้ า สู ง 

สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

3. มีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าต่ า 

1. ปริ ม าณส า ร อ งของก๊ า ซ ธร รมชาติ ใ น        

อ่าวไทยเหลือน้อย บางส่วนต้องน าเข้า    

จากต่างประเทศ 

2. ราคาก๊าซธรรมชาติไม่คงท่ี ผูกติดกับราคา

น้ ามัน 

3. ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ตอนที่ 2 พลังงานทดแทน 

 พลังงานทดแทน (Alternative Energy) ตามความหมายของกระทรวงพลังงาน คือ 

พลังงานท่ีน ามาใช้แทนน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งจัดเป็นพลังงานหลักท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไปในปัจจุบัน พลังงาน

ทดแทนท่ีส าคัญ ได้แก่ พลังงานน้ า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

พลังงานจากชีวมวล และพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น 

1. ความส าคัญของพลังงานทดแทน 

ปัจจุบันท่ัวโลก โดยเฉพาะประเทศไทย ก าลังเผชิญกับปัญหาด้านพลังงานเชื้อเพลิง

ฟอสซิล เช่น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ท้ังในด้านราคาท่ีสูงขึ้น และปริมาณท่ีลดลง          

อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ปัญหาสภาวะโลกร้อนซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีมากขึ้น  

อย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการคิดค้น

และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีใช้พลังงานชนิดอื่น ๆ ขึ้นมาทดแทน ซึ่งพลังงานทดแทนเป็นพลังงาน   

ชนิดหนึ่งท่ีได้รับความสนใจ และภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน 

พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวางในประเทศ เนื่องจากเป็นพลังงานท่ีใช้แล้วไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

2. ประเภทของพลังงานทดแทน 

พลังงานทดแทนมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภท มีหลักการท างานแตกต่างกันไป 

ท้ังนี ้กระทรวงพลังงานได้แบ่งประเภทของพลังงานทดแทนตามแหล่งท่ีมาออกเป็น 2 ประเภท คือ 

2.1 พลังงานทดแทนประเภทสิ้นเปลือง เป็นพลังงานทดแทนจากแหล่งท่ีได้มาแล้ว 

ใช้หมดไป เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น 
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2.2 พลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน เป็นพลังงานทดแทนจากแหล่งท่ีใช้แล้ว

สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เช่น ลม น้ า แสงอาทิตย์ ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ ไฮโดรเจน เป็นต้น 

3. หลักการท างานของพลังงานทดแทน 

 พลังงานทดแทนท่ีส าคัญและใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ลม น้ า แสงอาทิตย์ ชีวมวล 

ความร้อนใต้พิภพ และนิวเคลียร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 พลังงานลม 

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม จะใช้กังหันลมเป็นอุปกรณ์ในการ   

เปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยจะต่อใบพัดของกังหันลมเข้ากับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า    

เมื่อลมพัดมาปะทะจะท าให้ใบพัดหมุน แรงจากการหมุนของใบพัดจะท าให้แกนหมุนท่ีเชื่อมอยู่กับ

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าหมุน เกิดการเหนี่ยวน าและได้ไฟฟ้าออกมาดังภาพ อย่างไรก็ดีการผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานลมก็จะขึ้นกับความเร็วลมด้วย ส าหรับประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานลมต่ า ท าให้

ผลิตไฟฟ้าได้จ ากัดไม่เต็มก าลังการผลิตติดตั้ง  

  

ภาพกังหันลม 

 

 

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

    การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ า โดยการปล่อยน้ าจากเขื่อนให้ไหลจากท่ีสูง              
ลงสู่ท่ีต่ า เมื่อน้ าไหลลงมาปะทะกับกังหันน้ าก็จะท าให้กังหันหมุน แกนของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า          
ท่ีถูกต่ออยู่กับกังหันน้ าดังกล่าวก็จะหมุนตาม เกิดการเหนี่ยวน าและได้ไฟฟ้าออกมา  จากนั้น        
ก็ปล่อยน้ าให้ไหลสู่แหล่งน้ าตามเดิมดังภาพ แต่ประเทศไทยสร้างเขื่อนโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 
การกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ าจากเขื่อนจึงเป็นเพียงผล
พลอยได้เท่านั้น 

ภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ า 

3.3 พลังงานแสงอาทิตย์ 

  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งเป็น

สิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ท ามาจากสารกึ่งตัวน าพวกซิลิคอน สามารถเปลี่ยน

พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงดังภาพ แม้พลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นพลังงาน

สะอาดแต่ก็มีข้อจ ากัดในการผลิตไฟฟ้า โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้แค่ช่วงท่ีมี แสงแดดเท่านั้น 

ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าขึ้นอยู่กับความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ ซึ่งจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตาม

เส้นละติจูด ช่วงเวลาของวัน ฤดูกาล และสภาพอากาศ 

สายส่งไฟฟ้า 

แม่น้ า 

กังหันน้ า 

หม้อแปลง 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

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

และพฤษภาคม เท่านั้น บริเวณท่ีรับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุดตลอดท้ังปี ท่ีค่อนข้างสม่ าเสมอ           

อยู่ในบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และอุดรธานี 

บางส่วนในภาคกลางท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี ส่วนในบริเวณ

จังหวัดอื่นๆ ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์มีความไม่สม่ าเสมอและมีปริมาณความเข้มต่ า จึงไม่คุ้มค่า 

กับการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์ 

ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

3.4 พลังงานชีวมวล 

พลังงานชีวมวลเป็นพลังงานความร้อนท่ีเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงท่ีมาจาก 

ชีวมวลหรือสิ่งมีชีวิต โดยแบ่งตามแหล่งก าเนิดชีวมวลได้ 3 กลุ่ม คือ 1) เกษตรกรรม ได้แก่      

วัสดุทางการเกษตร และวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 2) อุตสาหกรรม ได้แก่ วัสดุเหลือท้ิง       

ภายหลังปรับเปลี่ยนรูปผลผลิตการเกษตร ของเสียจากกระบวนการผลิต และ 3) ชุมชน ได้แก่  

ขยะมูลฝอย และน้ าเสียจากชุมชน 

กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลมี 2 วิธี ดังนี้ 

1) การเผาไหม้โดยตรง เช่น การน าวัสดุ เหลือท้ิงจากการเกษตรมาเผาให้      

ความร้อนในหม้อไอน้ า จนกลายเป็นไอน้ าท่ีร้อนจัด และมีความดันสูง ไอน้ าจะไปปั่นกังหัน         

ไอน้ าท่ีต่ออยู่กับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าออกมา ดังภาพ 

แสงอาทิตย์ 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

แบตเตอรี่ 

เครื่องแปลงกระแส 
ไฟฟ้า 

อุปกรณ์เครื่องวัด 

หม้อแปลงไฟฟ้า 

ระบบสายส่ง 

DC 

AC 
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2) การเปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวลให้เป็นเชื้อเพลิง เรียกว่า ก๊าซชีวภาพ  ได้แก่     

มูลสัตว์ และของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร เช่น เปลือกสับปะรดจากโรงงานสับปะรด

กระป๋อง หรือน้ าเสียจากโรงงานแป้งมัน แล้วน าก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ส าหรับ

ผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วย  

ภาพการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลโดยการเผาไหม้โดยตรง 

ภาพกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ครัวเรือน 

ผ่านกระบวนการย่อย ขยะจากครัวเรือน 

ถังหมัก 
ป๊ัมลม 

ความร้อนที่ผลิตได้ 

สารปรับปรุงดิน 

ไบโอก๊าซ ระบบท า 
ความสะอาดก๊าซ 

ระบบ 
เพ่ิม 

แรงดัน 

ของแข็ง 

ของเหลว 

อุปกรณ์ 
เก็บก๊าซ 
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ประเทศไทยท าการเกษตรอย่างกว้างขวาง จึงมีวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น 

แกลบ ขี้ เลื่อย ชานอ้อย กากมะพร้าว อยู่จ านวนมาก สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า           

ในเชิงพาณิชย์ได้ แต่มีข้อจ ากัดในการจัดหาชีวมวลในปริมาณท่ีต้องการใช้ให้คงท่ีตลอดปี เพราะ 

ชีวมวลบางประเภทมีจ ากัดบางช่วงเวลาหรือบางฤดูกาลและขึ้นอยู่กับผลผลิต เช่น กากอ้อย แกลบ 

เป็นต้น ท าให้เกิดความผันผวนของราคาชีวมวล นอกจากนี้การผลิตไฟฟ้าด้วยชีวมวลยังมีข้อจ ากัด 

คือ มีการเก็บรักษาและการขนส่งท่ียาก ต้องการพื้นท่ีในการเก็บรักษาขนาดใหญ่ 

3.5 พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานความร้อนตามธรรมชาติ ท่ีได้จาก    

แหล่งความร้อนท่ีถูกกักเก็บอยู่ภายใต้ผิวโลก แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพจะตั้งอยู่ในบริเวณ   

ท่ีเรียกว่าจุดร้อน (Hot Spots) มักตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีการเคลื่อนท่ีของเปลือกโลก เขตท่ีภูเขาไฟ  

ยังคุกรุ่น และบริเวณท่ีมีชั้นของเปลือกโลกบาง ปรากฏให้เห็นในรูปของบ่อน้ าพุร้อน ไอน้ าร้อน 

และบ่อโคลนเดือด เป็นต้น 

ภาพแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพบนโลก 

ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพท่ีมีศักยภาพเป็นแหล่ง         

ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้น้อย จึงมีการการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพเพียงแห่งเดียว คือ 

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพฝาง ตั้งอยู่ท่ี  ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่      

โดยได้เริ่มเดินเครื่องเมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2532 มีขนาดก าลังผลิต 300 กิโลวัตต์               
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มีหลักการท างาน คือ น าน้ าร้อนจากหลุมเจาะไปถ่ายเทความร้อนให้กับของเหลวหรือสารท างาน 

(Working Fluid) ท่ีมีจุดเดือดต่ าจนกระท่ังเดือดเป็นไอ แล้วน าไอนี้ไปหมุนกังหันเพื่อขับ      

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าออกมา  

 

ภาพโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝางของ กฟผ. 

พลังงานความร้อนใต้พิภพมีข้อจ ากัด คือ ใช้ได้เฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ

พลังงานความร้อนใต้พิภพอยู่เท่านั้น นอกจากนี้การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพอาจมีก๊าซและน้ า

ท่ีมีแร่ธาตุท่ีเป็นอันตรายต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิต 

3.6 พลังงานนิวเคลียร์    

พลังงานนิวเคลียร์ เป็นพลังงานท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสของ

อะตอม ซึ่งมนุษย์ได้มีการน าพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ได้แก่ การแพทย์ 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้า  

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์เป็นการใช้ปฏิกิริยาแตกตัวนิวเคลียสของ

อะตอมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ท่ีเรียกว่า ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน (Nuclear Fission)            

ผลิตความร้อนในถังปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ธาตุ ท่ีสามารถน ามาใช้ เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า            

พลังงานนิวเคลียร์ คือ ยูเรเนียม – 235 ซึ่งเป็นธาตุตัวหนึ่งท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ โดยนิวเคลียสของ

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์จะแตกออกได้เป็นธาตุใหม่ 2 ธาตุ พร้อมท้ังให้พลังงานหรือความร้อนจ านวน

มหาศาลออกมา ความร้อนท่ีเกิดขึ้นนี้สามารถน ามาให้ความร้อนกับน้ าจนเดือดกลายเป็นไอน้ า          

ไปหมุนกังหันไอน้ าท่ีต่อกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 
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ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิว เคลียร์ได้รับการพัฒนา     

อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านมาตรฐานความปลอดภัย จึงท าใหก้ารผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์    

ในประเทศต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยต่ า รวมไปถึงโรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์ยังมีความพ่ึงพาได้สูง เนื่องจากสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง               

เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้ไม่มีการเผาไหม้ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์   

ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องของการจัดการกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิง       

ท่ีใช้แล้ว 

  

ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และหอระบายความร้อน ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ตั้งอยู่ติดทะเล 

 

แท่งควบคุม 

ระบบระบายความร้อนวงจร 1 ระบบระบายความร้อนวงจร 2 

อาคารคอนกรีต 
คลุมเครื่องปฏิกรณ ์

ถังปฏิกรณ ์

เครื่องผลิต 
ไอน้ า 

กังหันไอน้ า 

เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า 

เครื่องควบแน่น 

แท่งเชื้อเพลิง 

ไอน้ า 
ส่งไฟฟ้าไปยังครัวเรือน 

เครื่องควบคุมความดัน 
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4. ข้อดีและข้อจ ากัดของพลังงานทดแทน 

พลังงานทดแทนท่ีได้ศึกษามาแล้วมีข้อดีและข้อจ ากัดดังตาราง เพื่อจะน าไปใช้เป็นข้อมูล

ในการพิจารณาเลือกใช้พลังงานทดแทนแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

แหล่ง 

พลังงาน 
ข้อดี ข้อจ ากัด 

พลังงานลม 1. เป็นแหล่งพลังงานที่ ได้จากธรรมชาติ  ไม่มี 

ค่าเชื้อเพลิง 

2. เป็นแหล่งพลังงานสะอาด 

3. สามารถใช้ระบบไฮบริดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุด คือ กลางคืนใช้พลังงานลม กลางวัน 

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

1. มีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

บางฤดูอาจไม่มีลมต้องใช้แบตเตอรี่ราคาแพง 

เป็นแหล่งเก็บพลังงาน 

2. สามารถใช้ ได้ ในบาง พ้ืนที่ เท่ านั้น  พ้ืนที่ ที ่

เหมาะสมควรเป็น พ้ืนที่ ที่ มีกระแสลมพัด 

สม่ าเสมอ 

3. มีเสียงดังและมีผลกระทบต่อทัศนียภาพ 

4. ท าให้ เกิดการรบกวนในการส่ งสัญญาณ 

โทรทัศน์ และไมโครเวฟ 

5. ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยสูง 

พลังงานน้ า 1. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือเชื้อเพลิง  

2. ไม่ก่อให้เกิดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์  จาก 

การผลิตไฟฟ้า 

3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าขนาดใหญ่มี ขีด 

ความสามารถสูงในการรักษาความมั่นคง 

ให้แก่ระบบไฟฟ้าส าหรับรองรับช่วงเวลา 

ที่มีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด 

4. ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยต่ า 

1. การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าขึ้นกับปริมาณน้ า 

ในช่วงที่สามารถปล่อยน้ าออกจากเขื่อนได้ 

2. การก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศไทย 

มีข้อจ ากัด เนื่องจากอ่างเก็บน้ าของเขื่อน 

ขนาดใหญ่จะท าให้เกิดน้ าท่วมเป็นบริเวณกว้าง

ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชน 

 

พลังงาน 

แสงอาทิตย์ 

1. เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุด 

และสามารถใช้เป็นพลังงานได้ไม่มีวันหมด 

2. ไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องเชื้อเพลิง 

3. สามารถน าไปใช้ในแหล่งที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 

และอยู่ห่างไกลจากระบบสายส่งและสาย 

จ าหน่ายไฟฟ้า 

1. ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยสูง 

2. แบตเตอรี่ซึ่งเป็นตัวกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์

ไว้ใช้ในเวลากลางคืนมีอายุการใช้งานต่ า 

3. มีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ โดย

พ้ืนที่ที่เหมาะสมต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีความเข้ม   

รังสีดวงอาทิตย์คงที่และสม่ าเสมอ 
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แหล่ง 

พลังงาน 
ข้อดี ข้อจ ากัด 

4. เป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ  

จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

พลังงาน 

ชีวมวล 

 

1. ใช้ ป ระ โ ยชน์ จ าก เศษวั สดุ เหลื อ ใช้ ทา ง 

การเกษตร 

2. เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 

3. ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องวัสดุเหลือทิ้ง 

ทางการเกษตร 

 

1. ชีวมวลเป็นวัสดุที่เหลือจากการแปรรูป 

ทางการเกษตรมีปริมาณส ารองที่ไมแ่นน่อน 

2. การบริหารจัดการเชื้อเพลิงและจัดเก็บท าได้

ยาก 

3. ราคาชีวมวลมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากมี   

ความต้องการใช้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

4. ชี วมวลที่ มี ศั กยภาพเหลืออยู่ มั กจะอยู่ 

กระจัดกระจาย มีความชื้นสู ง จึงท าให้ 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น เช่น ใบอ้อย 

และยอดอ้อย ทะลายปาล์ม เป็นต้น 

พลังงาน 

ความร้อน 

ใต้พิภพ 

1. เป็นแหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ ไม่มี 

ค่าเชื้อเพลิง 

2. เป็นแหล่งพลังงานสะอาด 

ใช้ ได้ เฉพาะในพื้นที่ที่มีแหล่งความร้อน 

ใต้พิภพอยู่เท่านั้น 

พลังงาน 

นิวเคลียร์ 

1. เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยมีต้นทุน 

การผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยต่ าแข่งขันได้กับ 

โรงไฟฟ้าชนิดอื่นได ้

2. เป็นโรงไฟฟ้าที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และ

ก๊าซเรือนกระจก 

3. ช่วยเสริมสร้ างความมั่นคงให้ ระบบ 

ผลิตไฟฟ้า เนื่องจากใช้เชื้อเพลิงน้อยเมื่อ 

เทียบกับโรงไฟฟ้าความร้อนประเภทอื่น 

4. มีแหล่งเชื้ อเพลิงมากมาย เช่น แคนาดา 

และออสเตรเลีย และราคาไม่ผันแปรมาก 

เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล 

1. ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างสูง 

2. จ าเป็นต้องเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานและ 

พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป 

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. ต้องการเตรียมการจัดการกากกัมมันตรังสี 

และมาตรการควบคุมความปลอดภัยเพ่ือ 

ป้องกันอุบัติเหตุ 

4. ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน ประชาชน 

มีข้อกังวลใจในเรื่องความปลอดภัย 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 เช้ือเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมเร่ืองที่ 1 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 2 โรงไฟฟ้ากับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

     การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 3 ด้าน คือ ด้านอากาศ ด้านน้ า และด้านเสียง ดังนั้น โรงไฟฟ้าจึงต้องมีระบบ       
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมมลภาวะใหอ้ยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือตามมาตรฐาน         
ท่ีกฎหมายก าหนด 
ตอนที่ 1 ผลกระทบและการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ 

1. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ 

ผลกระทบด้านอากาศ ถือเป็นผลกระทบท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีโรงไฟฟ้าต้องค านึงถึง ท้ังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อเพลิงท่ีใช้ผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า ถ้าเป็นโรงไฟฟ้า

พลังน้ าหรือพลังงานทดแทน จะไม่ก่อเกิดใหม้ลพิษ แต่ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าท่ีมีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง 

จะก่อให้เกิดมลพิษในอากาศท่ีส าคัญ ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซโอโซน   

ในระดับพื้นดิน คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่นละออง 

2. การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ 

โรงไฟฟ้ามีการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ เพื่อลดก๊าซท่ีเป็นพิษต่อสุขภาพอนามัย

และชุมชน มี 5 วิธี ดังนี้ 

2.1 การลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ท าโดยติดตั้งเครื่องก าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

ท่ีเรียกว่า เครื่อง FGD (Flue Gas Desulfurization) ซึ่งวิธีการนี้จะสามารถลดก๊าซซัลเฟอร์ 

ไดออกไซด์ได้ ร้อยละ 80 – 90 

2.2 การลดก๊ าซไนโตรเจนออกไซด์  กระบวนการ ท่ี ใช้กั นแพร่หลาย  และ 

มีประสิทธิภาพสูง คือ SCR (Selective Catalytic Reduction) และเลือกใช้เตาเผาท่ีสามารถ   

ลดการเกิดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ 

2.3 การลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ท าโดยการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเผาไหม้  

เป็นประจ า และควบคุมการเผาไหม้ให้มีปริมาณออกซิเจนท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดการเผาไหม้      

ท่ีสมบูรณ ์

2.4 การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท าโดยการรวบรวมและกักเก็บก๊าซคาร์บอน-    

ไดออกไซด์ไว้ใต้ดินหรือน้ า เช่น ในแหล่งน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติท่ีสูบออกมาหมดแล้ว หรืออาจน า

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม 
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2.5 การลดฝุ่นละออง ท าโดยการใช้อุปกรณ์ก าจัดฝุ่นละออง 3 ลักษณะ คือ 

1) เครื่องดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต โดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิต ซึ่งระบบนี้ม ี

  ประสิทธิภาพสูง 

2) เครื่องแยกฝุ่นแบบลมหมุน โดยใช้หลักของแรงเหวี่ยง 

3) เครื่องกรองฝุ่นแบบถุงกรองเป็นอุปกรณ์ท่ีมีถุงกรองเป็นตัวกรองแยกฝุ่นละออง 

   ออกจากก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหิน 

   นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าควรมีระบบตรวจวัดปริมาณสารเจือปนจากปล่องโรงไฟฟ้า

แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง เป็นการตรวจติดตามและเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ เพื่อควบคุมคุณภาพ

อากาศท่ีปล่อยออกจากปล่องโรงไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด  เช่น ปริมาณของ

มลพิษเกินมาตรฐาน ควรมีการจัดเก็บข้อมูลทุกวัน และติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ

พื้นท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยท าการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  

ตอนที่ 2 ผลกระทบและการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ า  

1. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านน้ า 

ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจะใช้น้ า 2 ส่วน คือ น้ าท่ีใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงไฟฟ้า 

ซึ่งต้องเติมสารเคมีบางอย่างลงในน้ า เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติน้ าให้เหมาะสม และน้ าหล่อเย็น  

ท่ีใช้ส าหรับระบายความร้อนให้กับระบบต่าง ๆ ซึ่งน้ าหล่อเย็นนี้จะมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ าจาก  

แหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ล าคลอง เป็นต้น หากน้ าเหล่านี้ ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ  

โดยไม่ผ่านกระบวนการจัดการบ าบัดฟื้นฟูน้ าท่ีดี จะส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์น้ าท่ีอาศัยอยู่ 

2. การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ า 

       โรงไฟฟ้าต้องมีมาตรการจัดการน้ าเสียท่ีมาจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า และ 

จากอาคารส านักงานตามลักษณะหรือประเภทของน้ าเสีย โดยคุณภาพน้ าท้ิงต้องมีการควบคุม  

ให้ครอบคลุมท้ังเรื่องของเสียและอุณหภูมิ ดังนี้ 

2.1 การควบคุมอุณหภูมิของน้ าก่อนท่ีจะปล่อยสู่ลงแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยน้ าท้ิง 
จากท่อหล่อเย็นท่ีมีความขุ่นจะถูกระบายออกไปสู่บ่อพักน้ าท่ี 1 และท้ิงไว้เป็นเวลาอย่างน้อย  
24 ชั่วโมง เพื่อให้ตกตะกอนและลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ 28 – 30 องศาเซลเซียส       
จากนั้นจึงระบายออกสู่บ่อพักท่ี 2 เพื่อปรับสภาพน้ าให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับธรรมชาติ            
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ซึ่งกรมชลประทานได้ก าหนดมาตรฐานไว้ท่ีอุณหภูมิ 33 องศาเซลเซียส ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

2.2 การจัดการสารเคมีต่าง ๆ ท่ีอยู่ในน้ าก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ท าโดย 
การกักน้ าไว้ในบ่อปรับสภาพน้ า เพื่อบ าบัดให้มีสภาพเป็นกลางและมีการตกตะกอน หรือเติม
คลอรีนเพ่ือฆ่าเชื้อโรค 

นอกจากนีใ้นโรงไฟฟ้าควรมีระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ า ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพน้ า
ท่ีระบายออกจากโรงไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพน้ าท่ีจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาตินั้นมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมชลประทาน และมาตรฐานควบคุมการระบาย 
น้ าท้ิงจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม และตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

ตอนที่ 3 ผลกระทบและการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียง  
1. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านเสียง 

       ผลกระทบด้านเสียงท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้าท่ีส าคัญ คือ เสียงท่ีเกิดจากหม้อไอน้ า  
เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ และพาหนะที่เข้ามาในพื้นท่ีโรงไฟฟ้า  

2. การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียง 
       มีมาตรการควบคุมเสียงของโรงไฟฟ้าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียงรบกวนชุมชนในเวลากลางคืน ต้องมีระดับเสียงไม่เกิน 
85 เดซิเบล ในระยะ 1 เมตรจากจุดก าเนิดเสียง ตามมาตรฐานข้อก าหนดความดังของเสียง 
จากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อไม่ให้เป็นท่ีรบกวนต่อผู้อยู่อาศัยโดยรอบโรงไฟฟ้า  

2.2 ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเสียงภายในโรงไฟฟ้าช่วงเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าและติดตั้ง 
อุปกรณ์ดูดซับเสียงแบบเคลื่อนท่ีขณะท าความสะอาดท่อท่ีเครื่องกังหันไอน้ า เพื่อควบคุมความดัง
ของเสียงใหอ้ยู่ในมาตรฐานไม่เกิน 85 เดซิเบล 

       นอกจากนี้  โรงไฟฟ้าควรท าการตรวจวัดเสียงอย่างสม่ าเสมอ โดยก าหนด             
จุดตรวจวัดเสียงท้ังภายในโรงไฟฟ้า และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจ านวน 3 จุด และตรวจวัดตามแผน 
ท่ีก าหนดไว้ เช่น ตรวจครั้งละ 3 วันติดต่อกันทุก 3 เดือน และท าการก่อสร้างแนวป้องกันเสียง 
โดยการปลูกต้นไม้ (Noise Barrier) รอบพื้นท่ีโรงไฟฟ้า เป็นต้น 
 
 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 โรงไฟฟ้ากับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมเร่ืองที่ 2 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

อุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า 

 

สาระส าคัญ 

 การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันมีพลังงานไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น

เพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้ามีความปลอดภัย ผู้ ใช้จึงต้องรู้จักวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมท้ัง

เลือกใช้ได้อย่างถูกวิธ ี

ตัวชี้วัด 

1. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถูกต้อง 

2. ต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 

ขอบข่ายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 อุปกรณ์ไฟฟ้า   
เรื่องท่ี 2 วงจรไฟฟ้า  
เรื่องท่ี 3 สายดินและหลักดิน 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา  30 ชั่วโมง 

 

สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 2 รหัสวิชา พว22002 

2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 2 

3. แผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า 
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เรื่องที่ 1 อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ในวงจรไฟฟ้ามีหลายชนิด แต่ละชนิดมีหน้าท่ีและความส าคัญ          

ท่ีแตกต่างกันออกไป ได้แก่  

1. สายไฟ (Cable) 

สายไฟเป็นอุปกรณ์ส าหรับส่งกระแสไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง โดยกระแสไฟฟ้า

จะผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟท าด้วยสารท่ีมีคุณสมบัติเป็นตัวน าไฟฟ้า (ยอมให้

กระแสไฟฟ้าไหลผา่นได้ดี)  เช่น ทองแดง เป็นต้น โดยจะถูกหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

ของผู้ใช้ไฟฟ้า สายไฟที่ใช้ตามบ้านเรือนแสดงดังตาราง 

ชนิดของสายไฟ พิกัดแรงดันและลักษณะการติดตั้ง 

 
VAF สายแข็ง 

 

พิกัดแรงดัน: 300 โวลต์ 
การติดตั้ง: เดินสายไฟลอยตามบ้าน 

 
VAF-G หรือ VAF 

แบบมีกราวด ์

พิกัดแรงดัน: 300 โวลต์ 
การติดตั้ง: เดินปลั๊กลอยแบบมีสายกราวด์ 
เดินซ่อนในผนัง 
พิกัดแรงดัน: 750 โวลต์ 
การติดตั้ง: ต่อเข้าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

 
VFF สายอ่อน 

พิกัดแรงดัน: 300 โวลต์ 
การติดตั้ง: เครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้าน  
ปลั๊กพ่วงชนิดท าเองในบ้าน 

 
VCT สายอ่อน 

 

พิกัดแรงดัน: 750 โวลต์  
การติดตั้ง: สายฉนวน 2 ชั้น เดินคอนโทรล 
ปลั๊กพ่วงใช้กลางแจ้งได้ 

 

พิกัดแรงดัน: 300 โวลต์ 
การติดตั้ง: เดินลอยหรือตู้คอนโทรล 
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ชนิดของสายไฟ พิกัดแรงดันและลักษณะการติดตั้ง 
VSF สายอ่อน 

 
THW สายแข็งอ่อน 

พิกัดแรงดัน: 750 โวลต์ 
การติดตั้ง: เดินสายไฟฝังท่อและ 
ตู้คอนโทรลโรงงาน 

 

2. ฟิวส์ (Fuse) 

ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลเกินจนเกิดอันตรายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้ามี

กระแสไฟฟ้าไหลเกิน ฟิวส์จะหลอมละลายจนขาด ท าให้ตัดวงจรไฟฟ้าในครัวเรือนโดยอัตโนมัติ                  

ฟิวส์ท าด้วยโลหะผสมระหว่างตะกั่วกับดีบุก มีจุดหลอมเหลวต่ าและมีรูปร่างแตกต่างกันไป       

ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน แสดงดังตาราง 

ชนิดของฟิวส์ ลักษณะและการใช้งาน 
 

 
ฟิวส์เส้น 

มีลักษณะเป็นเส้นลวด นิยมใช้กับสะพานไฟ
ในอาคารบ้านเรือน 

 
ฟิวส์แผ่น หรือฟิวส์ก้ามปู 

มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะผสม ท่ีปลายท้ังสอง
ข้าง มีขอเกี่ยวท าด้วยทองแดง นิยมใช้กับอาคาร
ขนาดใหญ่ เช่น โรงเรียน โรงงานต่าง ๆ 

 
ฟิวส์กระเบื้อง 

มีลักษณะเป็นเส้นฟิวส์อยู่ภายในกระปุก
กระเบื้องท่ีเป็นฉนวน นิยมติดตั้งไว้ท่ีแผงควบคุม
ไฟฟ้าของอาคารบ้านเรือน 
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ชนิดของฟิวส์ ลักษณะและการใช้งาน 

 
ฟิวส์หลอด 

 

เป็นฟิวส์ขนาดเล็ก ๆ บรรจุอยู่ในหลอดแก้ว
เลก็ นิยมใช้มากในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ ปลั๊กพ่วงเต้ารับไฟฟ้า เป็นต้น 

 
3. อุปกรณ์ตัดตอน หรือ เบรกเกอร์ (Breaker) 

เบรกเกอร์ คือ อุปกรณ์ตัดต่อวงจรโดยอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเกินค่า        

ท่ีก าหนด ปุ่มหรือคันโยกท่ีเบรกเกอร์จะดีดมาอยู่ในต าแหน่งตัดวงจรอย่างอัตโนมัติ โดยอาศัย

หลักการท างานของแม่เหล็กไฟฟ้า เบรกเกอร์มีจ าหน่ายตามท้องตลาดหลายแบบ และหลายขนาด 

ดังภาพ 

ภาพเบรกเกอร์แบบต่าง ๆ 
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4. สวิตช ์(Switch) 

สวิตช์ เป็นอุปกรณ์ปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้า เพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ

เครื่องใช้ไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย สวิตช์ทางเดียว และสวิตชส์องทาง 

ชนิดชองสวิตช์ การใช้งาน 

 
สวิตชท์างเดียว 

สามารถโยกปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าได้เพียง
ทางเดียว เช่น วงจรของหลอดไฟฟ้าหลอดใด
หลอดหนึ่ง เป็นต้น 

 
สวิตชส์องทาง 

เป็นการติดตั้งสวิตช์ 2 จุด เพื่อให้สามารถ
ปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าได้สองจุด เช่น สวิตช์ไฟ 
ท่ีบันไดท่ีสามารถ เปิด – ปิด ได้ท้ังอยู่ชั้นบน
และชั้นล่าง ท าให้สะดวกในการใช้งาน 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับสวิตช ์

1) ไม่ควรใช้สวิตช์อันเดียวควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชิ้นให้ท างานพร้อมกัน เพราะ

กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านสวิตช์มากเกินไปจะท าให้จุดสัมผัสเกิดความร้อนสูง อาจท าให้สวิตช์ไหม้ 

และเป็นอันตรายได้ 

2) ไม่ควรใช้สวิตช์ควบคุมเครื่องใช้ ไฟฟ้า ท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสูง เช่น 

เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ควรใช้เบรกเกอร์ เพราะสามารถทนกระแสไฟฟ้าได้สูงกว่า 

5. สะพานไฟ (Cut-out) 

สะพานไฟ หรือ คัทเอาท์ เป็นอุปกรณ์ส าหรับตัดต่อวงจรไฟฟ้าท้ังหมดภายใน

ครัวเรือน ประกอบด้วยฐานและคันโยกท่ีมีลักษณะเป็นขาโลหะ 2 ขา มีท่ีจับเป็นฉนวน เมื่อสับ  

คันโยกขึ้น กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่วงจรไฟฟ้าในครัวเรือน และเมื่อสับคันโยกลงกระแสไฟฟ้า   

จะหยุดไหล ซึ่งเป็นการตัดวงจร 
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ภาพสะพานไฟและฟิวส์ในสะพานไฟ 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับสะพานไฟ 

1) สะพานไฟช่วยให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการซ่อมแซมหรือติดตั้ง                     

อุปกรณ์ไฟฟ้า 

2) ในการสับคันโยกจะต้องให้แนบสนิทกับท่ีรองรับ 

6. เครื่องตัดไฟร่ัว (Earth Leak Circuit Breaker : ELCB) 

เครื่องตัดไฟรั่ว เป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง ท่ีสามารถตัดวงจรไฟฟ้า

กรณีเกิดไฟรั่ว โดยก าหนดความไวของการตัดวงจรไฟฟ้าตามปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีรั่วลงดิน 

เพื่อให้มีการตัดไฟรั่วก่อนท่ีจะเป็นอันตรายกับระบบไฟฟ้า  

ภาพเครื่องตัดไฟรั่ว 

จุดยึดขั้วต่อสาย 

จุดต่อไฟออก 

จุดยึดฟิวส์ หน้าสัมผัส 

จุดต่อไฟเข้า 

ฟิวส์ 
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7. เต้ารับ (Socket) และเต้าเสียบ (Plug) 

เต้ารับและเต้าเสียบ เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า ท าให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  

1) เต้ารับหรือปลั๊กตัวเมีย คือ อุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น 

เต้ารับท่ีติดตั้งบนผนังบ้านหรืออาคาร เป็นต้น เพื่อรองรับการต่อกับเต้าเสียบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

2) เต้าเสียบหรือปลั๊กตัวผู้ คือ อุปกรณ์ส่วนท่ีติดอยู่กับปลายสายไฟของ

เครื่องใช้ไฟฟ้า เต้าเสียบท่ีใช้กันอยู่มี 2 แบบ คือ 

     (1) เต้าเสียบ 2 ขา ใช้กับเต้ารับท่ีมี 2 ช่อง 

     (2) เต้าเสียบ 3 ขา ใช้กับเต้ารับท่ีมี 3 ช่อง โดยขากลางจะต่อกับสายดิน 

 

  

เต้ารับหรือปลั๊กตัวเมีย เต้าเสียบหรือปลั๊กตัวผู ้

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับเต้ารับและเต้าเสียบ 

1) การใช้งานควรเสียบเต้าเสียบให้แน่นสนิทกับเต้ารับและไม่ใช้เต้าเสียบหลายอัน                  

กับเต้ารับอันเดียว เพราะเต้ารับอาจร้อนจนลุกไหม้ได้  

2) เมื่อจะถอดปลั๊กออกควรจับท่ีเต้าเสียบ ไม่ควรดึงที่สายไฟ เพราะจะท าให้สายหลุด

และเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ 

 

 

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 1 อุปกรณ์ไฟฟ้า 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมเร่ืองที่ 1 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 2 วงจรไฟฟ้า 

    วงจรไฟฟ้า คือ การเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าผ่านสายไฟฟ้าไปยัง

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 

    การเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า มี 3 แบบ คือ แบบอนุกรม แบบขนาน 

และแบบผสม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

วงจรไฟฟ้า ลักษณะการต่อวงจรไฟฟ้า 

 

การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  เป็นการ

น าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาต่อเรียงล าดับกันไป โดยน า

ปลายด้านหนึ่งต่อเข้ากับปลายอีกด้านหนึ่งของ

เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวจนถึงตัวสุดท้าย แล้วจึงต่อ

เข้ากับแหล่งก าเนิดไฟฟ้า ท าให้กระแสไฟฟ้าไหลไป

ในทิศทางเดียว และกระแสไฟฟ้าภายในวงจร    

จะมีค่าเท่ากันทุก ๆ จุด 

 

การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน เป็นการน าเอา

เครื่องใช้ไฟฟ้า 2 ชนิดขึ้นไป มาต่อเรียงแบบขนาน

กัน โดยน าปลายด้านเดียวกันของเครื่องใช้ไฟฟ้า  

แต่ละตัวมาต่อเข้าด้วยกัน แล้วต่อปลายของ

เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวท่ีต่อกันแล้ว ต่อเข้ากับ

แหล่ ง ก า เ นิ ด ไ ฟฟ้ า  โ ดยแร งดั น ไ ฟฟ้ า ข อ ง

เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวจะมีค่าเท่ากัน แต่กระแส   

ท่ีไหลในแต่ละสาขาย่อยของวงจรจะมีค่าไม่เท่ากัน 

อย่างไรก็ตามเมื่อน าค่ามารวมกันจะได้ เท่ากับ

กระแสท่ีไหลผ่านวงจรท้ังหมด 
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วงจรไฟฟ้า ลักษณะการต่อวงจรไฟฟ้า 

 

 

 

การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม เป็นการต่อผสม

กันของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและวงจรไฟฟ้าแบบ

ขนาน 

วงจรไฟฟ้าภายในครัวเรือนจะเป็นการต่อแบบขนาน และเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดรับ

แรงดันไฟฟ้าขนาดเดียวกัน หากเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งเกิดขัดข้องเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม  

เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นก็ยังคงใช้งานได้ตามปกติ 

ภาพการต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน 

ส าหรับประเทศไทย ไฟฟ้าท่ีใช้ในครัวเรือนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับท่ีมีความต่างศักย์ไฟฟ้า                 

220 โวลต์ (V) (ความต่างศักย์ไฟฟ้า คือ พลังงานไฟฟ้าท่ีต่างกันระหว่างจุด 2 จุด) ความถี่ 50 เฮิรตซ์ 

(Hz) โดยใช้สายไฟ 3 เส้น คือ 

1)  สายไฟ หรือเรียกว่า สายเส้นไฟ หรือ สาย L (Line) เป็นสายเส้นท่ีมีกระแสไฟไหล

ผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า มีความต่างศักยไ์ฟฟ้า 220 โวลต์ 

2)  สายนิวทรัล หรือเรียกว่า สายศูนย์ หรือ สาย N (Neutral) เป็นส่วนหนึ่งของวงจร  

มีหน้าท่ีท าให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร มคีวามต่างศักย์ไฟฟ้า 0 โวลต์ 

3)  สายดิน หรือเรียกว่า สาย G (Ground) เป็นสายเส้นท่ีไม่มีกระแสไฟฟ้า ท าหน้าท่ีรับ

กระแสไฟฟ้าท่ีรั่วมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และป้องกันอันตราย    

แก่บุคคล อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า 

การต่อวงจรแบบผสม 
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กระแสไฟฟ้าจะส่งผ่านมิเตอร์ไฟฟ้ามายังแผงควบคุมไฟฟ้า ซึ่งแผงควบคุมไฟฟ้า        

ท าหน้าท่ีจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

แผงควบคุมไฟฟ้าประกอบด้วยอุปกรณ์ตัดตอนหลัก หรือเรียกว่า เบรกเกอร์ (Main 

Circuit Breaker หรือ Cut–out) ซึ่งมี 1 ตัวต่อครัวเรือน และมีอุปกรณ์ตัดตอนย่อยหลายตัวได้

ขึ้นอยู่กับจ านวนเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีจุดต่อสายดินท่ีจะต่อไปยังเต้ารับ

หรือปลั๊กตัวเมียทุกจุดในครัวเรอืน เพื่อต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ภาพตัวอย่างแผงวงจรไฟฟ้าในครัวเรือน 

 

สาย L สาย N 

สาย G 
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ข้อควรรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า 

1) การกดสวิตช์ เพื่อเปิดไฟ คือ การท าให้วงจรปิด มีกระแสไฟฟ้าไหล 

2) การกดสวิตช์ เพื่อปิดไฟ คือ การท าให้วงจรเปิด ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล 

3) ไฟตก คือ แรงดันไฟฟ้าตก อาจมีสาเหตุมาจากการท่ีโรงไฟฟ้าขัดข้อง หรือมีการใช้

ไฟฟ้ามากขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ภาพวงจรปิด     ภาพวงจรเปิด 

 

 

 

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 2 วงจรไฟฟ้า 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมเร่ืองที่ 2 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 3 สายดินและหลักดิน 

1. สายดิน (Ground Wire) 

สายดิน คือ สายไฟท่ีต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยการต่อลงดิน เพื่อให้สายดิน    

เป็นตัวน ากระแสไฟฟ้าท่ีอาจเกิดการรั่วไหล จากเครื่องใช้ไฟฟ้าลงสู่พื้นดิน เป็นการป้องกันไม่ให้

ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า 

ส่วนปลายของสายดินจะถูกฝังไว้ในดิน ด้วยการรวมสายดินจากทุกจุดภายในบ้าน  

มาไว้ท่ีตู้ควบคุมไฟฟ้า และต่อสายอีกเส้นจากตู้ควบคุมไฟฟ้าลงสู่พื้นดิน ส่วนท่ีถูกฝังไว้ในดิน      

จะเป็นแท่งทองแดงเปลือย ไม่มีฉนวนหุ้ม ยาวประมาณ 6 ฟุต เรียกว่า “หลักดิน” เนื่องจาก      

ดินมีความชื้นอยู่เสมอ จึงท าให้เกิดความต้านทานไฟฟ้าต่ า กระแสไฟฟ้าจึงไม่ไหลมาท าอันตราย 

สายดินมีไว้เพื่อป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากไฟช็อตหรือไฟรั่ว เพราะหากเกิดไฟช็อต

หรือไฟรั่วขณะท่ีใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนั้น กระแสไฟจะไหลเข้าสู่ส่วนท่ีเป็นโลหะ ซึ่งถ้าสัมผัสโลหะ  

ของอุปกรณ์นั้น โดยท่ีไม่มีการติดตั้งสายดินไว้ กระแสไฟฟ้าท้ังหมดก็จะไหลเข้าสู่ตัวผู้ใช้

เครื่องใช้ไฟฟ้า อาจท าให้ได้รับอันตรายและเสียชีวิตได้  แต่ถ้าท่ีบ้านมีการติดตั้งสายดินไว้ 

กระแสไฟฟ้าเหล่านั้น ก็จะไหลผ่านเข้าไปที่สายดินแทน อันตรายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากไฟช็อตหรือไฟรั่ว

ก็จะไม่เกิดขึ้น ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่า สายดินท าหน้าท่ีเหมือนท่อน้ าล้นของอ่างล้างจานในครัว     

เมื่อเปิดน้ าจนถึงท่อน้ าล้นแล้ว น้ าก็จะไหลออกมาตามท่อนั้น น้ าจึงไม่ล้นอ่าง 

2. หลักดิน (Ground Rod) 

หลักดิน คือ อุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีน ากระแสไฟฟ้าท่ีรั่วไหลจากเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน   

สายดินลงสู่พื้นดิน โดยหลักดินจะมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร 

และยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร ท าจากวัสดุท่ีทนการผุกร่อน เช่น แท่งทองแดงหรือแท่งแม่เหล็ก  

หุ้มทองแดง เป็นต้น โดยหลักดินเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของระบบสายดิน ดังนี้ 

1) เป็นอุปกรณ์ปลายทางท่ีจะท าหน้าท่ีสัมผัสกับพื้นดิน 

2) เป็นส่วนท่ีจะท าให้สายดินหรืออุปกรณ์ท่ีต่อลงดินมีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์เท่ากับดิน 

3) เป็นเส้นทางไหลของประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าท่ีจะไหลลงสู่พ้ืนดิน 

4) เป็นตัวก าหนดคุณภาพ อายุความทนทาน และความปลอดภัยของระบบการต่อ 

ลงดินในระยะยาว 
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ภาพสายดินและหลักดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการต่อสายดิน 

 ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีแนะน าให้ติดตั้ งสายดิน เช่ น เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้า ตู้ เย็น

เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 

 

สายดิน 

หลักดิน 
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จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถน ามาใช้ต่อระบบ

ไฟฟ้าภายในบ้านได้ ดังตัวอย่างในภาพ 

 
ภาพตัวอย่างการต่อระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 3 สายดินและหลักดิน 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมเร่ืองที่ 3 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

การใช้และการประหยดัพลังงานไฟฟ้า 
 

สาระส าคัญ 

 ปัจจุบันมนุษย์พึ่งพาสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า จึงท าให้

พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินชีวิต ดังนั้นเพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้ามีความปลอดภัย 

ผู้ใช้จึงต้องรู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมท้ังเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้า

เกิดความคุ้มค่าและประหยัด ผู้ใช้ต้องรู้จักวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงรู้จักการค านวณ 

ค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในครัวเรือนอย่างถูกต้องเพื่อวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนได้อย่างคุ้มค่า 

ตัวชี้วัด 

1. อธิบายกลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

2. จ าแนกฉลากเบอร์ 5 ของแท้กับของลอกเลียนแบบ 

3. ปฏิบัติตนเป็นผู้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน 

4. เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

5. อธิบายวิธีการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 

6. บอกองค์ประกอบของค่าไฟฟ้า 

7. ค านวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือน 

ขอบข่ายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 กลยุทธก์ารประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 อ. 

เรื่องท่ี 2 การเลือกซื้อ เลือกใช้ และดูแลรักษาเคร่ืองไฟฟ้าในครัวเรือน 

เรื่องท่ี 3 การค านวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือน 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา  30 ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 2 รหัสวิชา พว22002 

2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 2 

3. แผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า 
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เร่ืองที่ 1 กลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 อ. 

พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นอย่างหนึ่งในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ และมี    

ความต้องการท่ีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้า       

มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในอนาคต ดังนั้น

ประชาชนควรตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 

การประหยัดพลังงาน คือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้คุณค่า การประหยัด

พลังงานนอกจากช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและ

ประเทศชาติแล้ว ยังช่วยลดปัญหาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมได้ด้วย กลยุทธ์หนึ่งของประเทศไทย 

ท่ีประสบความส าเร็จด้านการประหยัดการใช้ไฟฟ้าและพลังงานของชาติคือ กลยุทธ์ประหยัด

พลังงานไฟฟ้า 3 อ. ได้แก่ อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า อาคารประหยัดไฟฟ้า และอุปนิสัยประหยัด

ไฟฟ้า 

กลยุทธ์การประหยัดพลังงาน 3 อ. 

1. กลยุทธ์ อ. 1 อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า 

กลยุทธ์ อ. 1 คือ อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เป็นการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนเปลี่ยนมาใช้

อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟ กฟผ. จึงได้ด าเนินโครงการ “ฉลากประหยัดไฟฟ้า

เบอร์ 5 หรือ ฉลากเบอร์ 5” ซึ่งเป็นการด าเนินงานด้านมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน โดยใช้

ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพไฟฟ้า ปัจจุบันอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีติดฉลากเบอร์ 5  

มีหลายชนิด เช่น ตู้เยน็ เครื่องปรับอากาศ พัดลมไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และหลอด LED เป็นต้น 
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ภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าทีต่ิดฉลากประสิทธิภาพสูง 

ภาพฉลากเบอร์ 5 ของแท้ 
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ปัจจุบันฉลากเบอร์ 5 มีผู้ลอกเลียนแบบเป็นจ านวนมาก โดยมีการติดฉลากเลียนแบบ 

หรือติดเพียงครึ่งเดียว ซึ่งหาก กฟผ. ตรวจพบจะแจ้งด าเนินคดีตามกฎหมาย ท้ังนี้  กฟผ.           

ได้จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า หากบุคคลใด

ลอกเลียนแบบถือว่า มีความผิด สามารถสังเกตลักษณะของฉลากเบอร์ 5 ของปลอมได้ ดังภาพ 

ภาพฉลากเบอร์ 5 ของปลอม 

2. กลยุทธ์ อ. 2 อาคารประหยัดไฟฟ้า 

กลยุทธ์ อ . 2 คือ อาคารประหยัด ไฟฟ้า  เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ     

ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เห็นความส าคัญและพร้อมใจกันใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า         

ท่ีมีประสิทธิภาพสูง พร้อมกับการใช้มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นการประหยัดไฟฟ้า ได้แก่ การบริหาร

การใช้ไฟฟ้า การปรับปรุงระบบป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร การใช้ระบบปรับอากาศ

ประสิทธิภาพสูง การปรับปรุงระบบแสงสว่าง และการจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้พลังงาน 

ท้ังนีก้ารประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสามารถด าเนินการได้ ดังนี้  

1) ออกแบบวางต าแหน่งอาคาร ควรออกแบบให้ด้านยาวของอาคารหันหน้าเข้าหา  

ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก 

2) ปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงาแก่อาคาร พร้อมท้ิงชายคาหลังคาหรือจัดท าแผงบังแดด  

ช่วยเสริมการบังแดด 
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3) ออกแบบภูมิทัศน์รอบอาคารเพื่อลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร เช่น ปลูกหญ้า    

รอบอาคาร ขุดสระน้ า ติดตั้งน้ าพุ ดักลมก่อนพัดเข้าสู่อาคาร และปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงา เป็นต้น 

4) ใช้วัสดุท่ีมีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อน สะท้อน หรือป้องกันความร้อนเป็นผนัง 

หลังคา และฝ้าเพดานของอาคาร 

5) ใช้วัสดุหรือนวัตกรรมท่ีช่วยระบายความร้อน เช่น ลูกระบายอากาศอลูมิเนียม      

ท่ีท างานโดยไม่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้า 

6) ใช้ระบบปรับอากาศ ชนิดประหยัดไฟ และแยกสวิตช์เปิด – ปิดเฉพาะเครื่อง 

เพื่อให้ควบคุมการเปิด – ปิดตามความต้องการใช้งานในแต่ละบริเวณ  

7) ลดจ านวนพัดลมดูดอากาศ เพื่อป้องกันการสูญเสียอากาศเย็นมิให้ออกไป        

จากห้องปรับอากาศมากเกินไป 

8) ใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติในเวลากลางวันแทนแสงสว่างจากไฟฟ้า เช่น        

ใช้กระเบื้องโปร่งแสง หน้าต่างกระจกใส เป็นต้น 

9) ใช้หลอดไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเกิดความร้อนน้อยท่ีดวงโคม เช่น หลอดฟลูออเรส-

เซนต์ ลดความร้อนจากหลอดไฟฟ้าแสงสว่างโดยไม่จ าเป็น 

10) ใช้อุปกรณ์นวัตกรรม คือ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ กับหลอดฟลูออเรสเซนต์  

เพื่อยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ และประหยัดค่าไฟฟ้า รวมท้ังใช้ครอบโลหะสะท้อนแสง 

เพื่อช่วยเพิ่มความสว่างแก่หลอดไฟ 2 – 3 เท่า โดยใช้จ านวนหลอดไฟเท่าเดิม  

3. กลยุทธ์ อ. 3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า 

กลยุทธ์ อ. 3 คือ อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า เป็นการปลูกจิตส านึกและอุปนิสัยให้คนไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทย ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีแนวปฏิบัติหลักในการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน ดังนี้ 

1) ปิดและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

2) หมั่นท าความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ 

3) เลือกขนาดของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

ท้ังนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีวิธีการใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าท่ีแตกต่างกัน              

ดังภาพ 
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ภาพวิธีการประหยัดไฟฟ้า 

 

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 1 เร่ืองกลยุทธก์ารประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 อ.  

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมเร่ืองที่ 1 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เรื่องที่ 2 การเลือกซื้อ เลือกใช้ และดูแลรักษาเครื่องไฟฟ้าในครัวเรือน 

  โดยท่ัวไปเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน มักมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงเกือบทุกชนิด   

เพื่อเป็นการประหยัดและคุ้มค่า ผู้ใช้จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี ในท่ีนี้

จะกล่าวถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมีใช้ท่ัวไปในครัวเรือน เช่น เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้า กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 

พัดลม โทรทัศน์ เตารีดไฟฟ้า ตู้เย็น เป็นต้น 

1. เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้า 

เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ท่ีท าให้น้ าร้อนขึ้น โดยอาศัยการพาความร้อนจาก              

ขดลวดความร้อนขณะท่ีกระแสน้ าไหลผ่าน ส่วนประกอบหลักของเครื่องท าน้ าอุ่น ไฟฟ้า คือ               

ขดลวดความร้อน หรือเรียกว่า ฮีตเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ หรือเรียกว่าเทอร์โมสตัท                 

ซึ่งส่วนประกอบแต่ละส่วนมีหน้าท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 

1) ขดลวดความร้อน มีหน้าท่ีให้ความร้อนกับน้ า 

2) อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ มีหน้าท่ีตัดกระแสไฟฟ้าเมื่ออุณหภูมิของน้ าถึงระดับ               
ท่ีตั้งไว ้

ภาพส่วนประกอบของเครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้า 

 

ฝาบน (ฝาครอบเครื่อง) 
เทอร์โมสตัท ฮีตเตอร์ 

ฟิวส์ 
(ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร) 

กระบอกท าความร้อน 

จุดต่อสายไฟเข้าเครื่อง 

ESD 
(อุปกรณ์ป้องกัน 

ไฟดูด) 

ชุดควบคุม (VR) 

ปุ่มเทส ESD 

ทางน้ าออก ทางน้ าเข้า 

เซนเซอร ์

ไทแอก 
หลอดไฟ 

แสดงสภาวะ 
การท างาน 
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การใชเ้ครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน  

1) เลือกเครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน เครื่องท าน้ าอุ่นท่ีใช้

โดยทั่วไปควรมีขนาดไม่เกิน 4,500 วัตต์ 

2) ตั้งอุณหภูมิน้ าใหอ้ยู่ในช่วง 35 – 45   C 

3) ใช้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ า จะประหยัดน้ าได้ถึงร้อยละ 25 – 75 

4) ใช้เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้าท่ีมีถังน้ าภายในตัวเครื่องและมีฉนวนหุ้ม เพราะ

สามารถลดการใช้พลังงานได้มากกว่าชนิดที่ไม่มีถังน้ าภายในร้อยละ 10 – 20 

5) ปิดวาล์วน้ าทุกครั้งขณะฟอกสบูห่รือสระผม 

6) ปิดวาล์วน้ าและสวิตชทั์นทีเมื่อเลิกใช้งาน 

การดูแลรักษาเครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้า 

การดูแลรักษาเครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้าให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น ลดการใช้พลังงาน 

และปัองกันอุบัติเหตุ หรืออันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้น มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

1) หมั่นตรวจสอบการท างานของเครื่องอย่างสม่ าเสมอ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบความปลอดภัยของเครื่อง  

2) ตรวจดูระบบท่อน้ าและรอยต่อ ไม่ให้มีการร่ัวซึม 

3) เมื่อพบความผิดปกติในการท างานของเครื่อง ควรให้ช่างผู้ช านาญตรวจสอบ 

4) ต้องมีการต่อสายดิน 

ค่าไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ เมื่อใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

ขนาดเคร่ืองท าน้ าอุ่นไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าต่อช่ัวโมงโดยประมาณ 

ขนาดเล็ก (3,000 – น้อยกว่า 5,000 วัตต์) 13.20 บาท 

ขนาดกลาง (5,000 – น้อยกว่า 8,000 วัตต์) 18.00 บาท 

ขนาดใหญ่ (8,000 วัตต์ ขึน้ไป) 24.00 บาท 
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2. กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 

กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ในการต้มน้ าให้ร้อน ประกอบด้วยขดลวดความร้อน 

อยู่ด้านล่างของกระติก และอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์ควบคุมการท างาน 

เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดจะเกิดความร้อน และถ่ายเทไปยังน้ าภายในกระติก             

ท าให้น้ ามีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงจุดเดือด จากนั้นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะตัดกระแสไฟฟ้า           

ในวงจรหลักออกไป แต่ยังคงมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดความร้อน และแสดงสถานะนี้       

โดยหลอดไฟสัญญาณอุ่นจะสว่างขึ้น เมื่ออุณหภูมิของน้ าร้อนภายในกระติกลดลงจนถึงจุด ๆ หนึ่ง 

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะท างานโดยปล่อยให้กระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดความร้อนเต็มท่ีท าให้     

น้ าเดือดอีกครั้ง 

กระติกน้ าร้อนไฟฟ้าโดยท่ัวไปท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาดจะมีขนาดความจุตั้งแต่ 2 – 4 

ลิตร และใช้ก าลังไฟฟ้าระหว่าง 500 – 1,300 วัตต์ 

 

ภาพตัดขวางกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 

การใชก้ระติกน้ าร้อนไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน  

1) เลือกซื้อรุ่นท่ีมีตรามาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 

2) ใส่น้ าให้พอเหมาะกับความต้องการหรือไม่สูงกว่าระดับท่ีก าหนดไว้ เพราะ     

จะท าให้กระติกเกิดความเสียหาย 

3) ระวังไม่ให้น้ าแห้ง หรือปล่อยให้ระดับน้ าต่ ากว่าขีดท่ีก าหนด เพราะจะท าให้  

เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในกระติกน้ าร้อน 

ที่กดน้ า 
ตัวหมุนล็อคที่กดน้ า 
ปุ่มล็อค 

ฝาปิดด้านใน 
ตัวกระติกด้านในเคลือบ 
ด้วยสาร Poly-Flon 

จุดบอกระดับน้ าสูงสุด 
ที่ดูระดับน้ า 
ไฟแสดงการอุ่น 
ไฟแสดงการต้ม 
ช่องเสียบปลั๊กแมเ่หล็ก 
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4) ไม่ควรเสียบปลั๊กท้ิงไว้ตลอดเวลา ควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้น้ าร้อนแล้ว เพื่อลด

การสิ้นเปลืองพลังงาน แต่หากมีความจ าเป็นต้องใช้น้ าร้อนเป็นระยะ ๆ เช่น ในท่ีท างานบางแห่ง  

ท่ีมีน้ าร้อนไว้ส าหรับเตรียมเครื่องดื่มต้อนรับแขก ก็ไม่ควรถอดปลั๊กออกบ่อย ๆ เพราะการดึงปลั๊ก

ในแต่ละครั้งจะท าให้อุณหภูมิของน้ าค่อย ๆ ลดลง กระติกน้ าร้อนไม่สามารถเก็บความร้อนได้นาน 

เมื่อจะใช้งานใหม่ก็ต้องเสียบปลั๊ก และเริ่มต้มน้ าใหม่ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน 

5) ไม่น าส่ิงใด ๆ มาปิดช่องไอน้ าออก 

6) ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ 

7) ไม่ควรตั้งไว้ในห้องท่ีมีเครื่องปรับอากาศ 

การดูแลรักษากระติกน้ าร้อนไฟฟ้า  

การดูแลรักษากระติกน้ าร้อนไฟฟ้าให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น ลดการใช้พลังงานลง 

และป้องกันอุบัติเหตุ หรืออันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้น มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี ้

1) หมั่นตรวจสายไฟฟ้าและขั้วปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ  

2) ควรใช้น้ าสะอาดส าหรับต้ม เพื่อป้องกันการเกิดคราบสนิมและตะกรัน           

ท่ีผิวด้านในกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 

3) หมั่นท าความสะอาดด้านในกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า ไม่ให้มีคราบตะกรัน เนื่องจาก

ตะกรันจะเป็นตัวต้านทาน การถ่ายเทความร้อนจากขดลวดความร้อนไปสู่น้ า ท าให้เวลา           

ในการต้มน้ าเพิ่มขึ้น เป็นการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์  

4) การท าความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 

(1) ตัวและฝากระติกน้ าร้อนไฟฟ้า ใช้ผ้าชุบน้ าบิดให้หมาดแล้วเช็ด       

อย่างระมัดระวัง 

(2) ฝาปิดด้านใน ใช้น้ าหรือน้ ายาล้างจานล้างให้สะอาด 

(3) ด้านในกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า ใช้ฟองน้ าชุบน้ าเช็ด และล้างให้สะอาด   

ด้วยน้ า โดยไม่ราดน้ าลงบนส่วนอื่นของตัวกระติก นอกจากภายใน 

กระติกน้ าร้อนไฟฟ้าเท่านั้น อย่าใช้ของมีคมหรือฝอยขัดหม้อขูดหรือขัด

ตัวกระติกน้ าร้อนไฟฟ้าด้านใน เพราะจะท าให้สารเคลือบหลุดออกได้ 
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5) เมื่อไม่ต้องการใช้กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า ก่อนเก็บควรล้างด้านในกระติกน้ าร้อน

ไฟฟ้าให้สะอาด และคว่ ากระติกน้ าร้อนไฟฟ้า เพื่อให้น้ าออกจากตัวกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า แล้วใช้ผ้า

เช็ดด้านในให้แห้ง 

ภาพกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 

ค่าไฟฟ้าของกระติกน้ าร้อนไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ เมื่อใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

ขนาดของกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าต่อโมงโดยประมาณ 

2 ลิตร 2.40 บาท 

2.5 ลิตร 2.60 บาท 

3.2 ลิตร 2.88 บาท 
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3. พัดลม  

พัดลม เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยในการหมุนเวียนอากาศ และระบายความร้อนภายในบ้าน 

ซึ่งในปัจจุบันพัดลมท่ีใช้มีหลากหลายลักษณะและประเภทขึ้นอยู่กับการใช้งาน 

ส่วนประกอบหลักของพัดลม ได้แก่ ใบพัด ตะแกรงหน้า ตะแกรงหลัง มอเตอร์ไฟฟ้า 

สวิตชค์วบคุมการท างาน และกลไกควบคุมการหมุนและส่าย ดังภาพ 

ภาพส่วนประกอบหลักของพัดลม 

การใชพ้ัดลมอย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน  

1) เลือกใช้ความแรงของลมให้เหมาะกับความต้องการ ความแรงของลมยิ่งมาก     

ยิ่งใชไ้ฟฟ้ามาก 

2) ปิดพัดลมทันทีเมื่อไม่ใช้งาน 

3) ในกรณีท่ีพัดลมมีระบบรีโมทคอนโทรล ไม่ควรเสียบปลั๊กท้ิงไว้ เพราะจะมี    

ไฟฟ้าเลี้ยงอุปกรณ์ตลอดเวลา 

4) ควรวางพัดลมในท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะพัดลมใช้หลักการดูดอากาศจาก

บริเวณด้านหลังของตัวใบพัด แล้วปล่อยออกสู่ด้านหน้า ถ้าอากาศบริเวณรอบพัดลมมีการถ่ายเทดี 

ไม่ร้อนหรืออับชื้น ก็จะได้รับลมเย็นรู้สึกสบาย และยังท าให้มอเตอร์สามารถระบายความร้อนได้ดี 

เป็นการยืดอายุการใช้งานอีกด้วย 

 

มอเตอรไ์ฟฟ้า ใบพัด 

ตะแกรงหลัง ตัวยึดใบพัดกับแกนมอเตอร ์
ตะแกรงหน้า 

เปิด – ปิด 
และปรับความแรง 
ของพัดลม 

กลไกควบคมุการหมุนและส่าย 
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 การดูแลรักษาพัดลม  

การดูแลรักษาพัดลมอย่างสม่ าเสมอ จะช่วยให้พัดลมท างานได้เต็มประสิทธิภาพ และ

ยังช่วยยืดอายุการท างาน มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้  

1) ท าความสะอาดเป็นประจ า โดยเฉพาะ ใบพัด ตะแกรงครอบใบพัด และช่องลม

ตรงฝาครอบมอเตอร์ ไม่ใหม้ีฝุ่นละอองและคราบน้ ามัน 

2) ดูแลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้แตกหัก ช ารุด หรือโค้งงอผิดส่วน จะท าให้     

ลมท่ีออกมามีความแรงของลมลดลง 

4. โทรทัศน์  

โทรทัศน์ เป็นอุปกรณ์ท่ีแปลงสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นภาพด้วยวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความซับซ้อน ส่วนประกอบของโทรทัศน์ท่ีเห็นได้ชัดเจนมีดังนี้   

1) ส่วนประกอบภายนอก คือ ตัวโครงท่ีห่อหุ้มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จอภาพ    

ปุ่มหรือสวิตชต์่าง ๆ และช่องต่อสายอากาศ เป็นต้น  

2) ส่วนประกอบภายใน คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวรับ – เปลี่ยนสัญญาณ    

เป็นภาพและเสียงท่ีมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบของจอภาพและระบบเสียงรวมท้ัง

ล าโพง เป็นต้น 

 

ภาพการส่งสัญญาณโทรทัศน์มายังเครื่องรับโทรทัศน์ 

ปริมาณพลังงานท่ีโทรทัศน์ใช้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและขนาดของจอภาพ โดยขนาด

จอภาพของโทรทัศน์ ระบุด้วยความยาวเส้นทแยงมุมของจอภาพ โทรทัศน์แต่ละขนาดและแต่ละ

ประเภทจะมีการใช้ไฟฟ้าแตกต่างกัน ยิ่งขนาดจอภาพใหญ่ก็จะใช้ก าลังไฟฟ้ามาก  
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ภาพการวัดเส้นทแยงมุมของโทรทัศน์ 

การเลือกใช้โทรทัศน์อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน 

1) ควรเลือกใช้โทรทัศน์ตามความต้องการใช้งาน โดยพิจารณาจากขนาดและการใช้

ก าลังไฟฟ้า ส าหรับเทคโนโลยีเดียวกัน โทรทัศน์ยิ่งมีขนาดใหญ่ ยิ่งใชไ้ฟฟ้ามากขึ้น 

2) ไม่ เสียบปลั๊ก ทิ้ง ไว้  เพราะจะท าให้มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงระบบภายใน    

อยู่ตลอดเวลา ท าให้สิ้นเปลืองไฟฟ้า และอาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะเกิดฟ้าผ่าได้ 

3) ควรชมโทรทัศน์ด้วยกัน เพ่ือเป็นการประหยัดค่าไฟ 

4) ไม่เปิดโทรทัศน์ท้ิงไว้ 

5) ไม่ควรปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป และไม่ควรเปลี่ยนช่องบ่อย  เพราะจะ

ท าให้หลอดภาพมีอายุการใช้งานลดลง และสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยไม่จ าเป็น 

การดูแลรักษาโทรทัศน ์

การดูแลรักษาและใช้โทรทัศน์ให้ถูกวิธี นอกจากจะช่วยให้โทรทัศน์เกิดความคงทน            

ภาพท่ีได้คมชัด และมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ควรมีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ควรวางโทรทัศน์ไว้ในจุดท่ีมีการถ่ายเทอากาศได้ดี เพื่อให้เครื่องสามารถระบาย

ความร้อนได้สะดวก  

2) หมั่นท าความสะอาดจอภาพเป็นประจ า เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง  โดยใช้ผ้านุ่ม

เช็ดตัวเครื่องโทรทัศน์ ส่วนจอภาพควรใช้ผงซักฟอกอย่างอ่อน หรือน้ ายาล้างจานผสมกับน้ าเช็ด

เบา ๆ จากนั้นเช็ดด้วยผ้านุ่มให้แห้ง และท่ีส าคัญต้องถอดปลั๊กก่อนท าความสะอาดทุกครั้ง  

 

วัดตามเส้นทแยงมุม ชนขอบด า 

หน่วยเป็นนิ้ว 
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ค่าไฟฟ้าของโทรทัศน์ชนิดและขนาดต่าง ๆ เมื่อใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

ชนิดและขนาดของจอโทรทัศน์ ค่าไฟฟ้าต่อช่ัวโมงโดยประมาณ 

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 

5. เตารีดไฟฟ้า  

เตารีดไฟฟ้า เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมีใช้กันแทบทุกครัวเรือน หากเปรียบเทียบกับ

เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น เตารีดจัดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีใช้ก าลังไฟฟ้าสูง การเลือกซื้อและใช้งาน  

อย่างถูกวิธีจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ เตารีดไฟฟ้าสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ เตารีด  

แบบธรรมดา แบบไอน้ า และแบบกดทับ 

เตารีดไฟฟ้าแต่ละประเภทมีส่วนประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ  

1) ไส้เตารีด ท ามาจากโลหะผสมระหว่างนิกเกิลและโครเมียม ท าหน้าท่ีให้ก าเนิด

ความร้อนเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้า โดยความร้อนจะมากหรือน้อยขึ้นกับส่วนผสมของโลหะและ 

ความยาวขดลวด 

2) อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ท าหน้าท่ีปรับความร้อนของไส้เตารีดให้เท่ากับระดับ    

ท่ีได้ตั้งไว้ 

3) แผ่นโลหะด้านล่างของเตารีด ท าหน้าท่ีเป็นตัวกดทับเวลารีด และกระจายความร้อน 
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แบบธรรมดา       แบบไอน้ า           แบบกดทับ 

ภาพเตารีดไฟฟ้าแต่ละชนิด 

เตารีดไฟฟ้าท่ีมีชนิดและขนาดต่างกัน  มีอัตราการใช้ก าลังไฟฟ้าไม่เท่ากัน  ดังนี้ 

ชนิดของ 

เตารีดไฟฟ้า 

ขนาด 

แรงกดทับ 
ลักษณะ 

ก าลังไฟฟ้า 

(วัตต์) 

ธรรมดา 1 – 2 กิโลกรัม 

ตัวเตามีอุปกรณ์ 3 ชิ้น คือ  

แผ่นโลหะ ด้ามจับ 

และปุ่มควบคุมความร้อน 

750 – 1,000 

ไอน้ า 1 – 2 กิโลกรัม 
มีช่องไอน้ าทางด้านล่างเตารีด และ

วาล์วควบคุมการเปิดน้ าไหลออก 
1,100 – 1,750 

กดทับ 
40 – 50 

กิโลกรัม 

มีแผ่นความร้อนท่ีมีขนาดใหญ่กว่า

เตารีดแบบธรรมดาและแบบไอน้ า             

มีคันโยกส าหรับกดทับ 

900 – 1,200 

การใช้เตารีดไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน  

ในการใช้เตารีดไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน ไม่ควรลดปริมาณความร้อน             

ท่ีใช้ในการรีดลง แต่ควรใช้เตารีดไฟฟ้ารีดผ้าอย่างรวดเร็วท่ีระดับความร้อนท่ีเหมาะสมกับ     

ความหนาและชนิดของผ้า รวมท้ังควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1) เก็บผ้าท่ีรอรีดให้เรียบร้อย และให้ผ้ายับน้อยท่ีสุด  

2) แยกประเภทผ้าหนาและผ้าบาง เพื่อความสะดวกในการรีด  
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3) รวบรวมผ้าท่ีจะรีดแต่ละครั้งให้มากพอ การรีดผ้าครั้งละชุดท าให้สิ้นเปลือง 

ไฟฟ้ามาก  

4) ไม่ควรพรมน้ ามากจนเกินไป เพราะจะท าให้สูญเสียความร้อนจากการรีดมาก  

5) เริ่มรีดจากผ้าบาง ๆ หรือต้องการความร้อนน้อยก่อน จากนั้นจึงรีดผ้าท่ีต้องการ

ความร้อนสูง และควรเหลือผ้าท่ีต้องการความร้อนน้อยส่วนหนึ่ง ไว้รีดในตอนท้าย  

6) ถอดปลั๊กก่อนเสร็จส้ินการรีด 3 – 4 นาที 

การดูแลรักษาเตารีดไฟฟ้า 

การดูแลรักษาเตารีดไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้เตารีดท างานได้เต็มประสิทธิภาพ 

และช่วยยืดอายุการท างาน มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

1) หากพบคราบสกปรกบนหน้าสัมผัสเตารีด ให้ใช้ฟองน้ าชุบน้ ายาท าความสะอาด

โดยเฉพาะของเตารีดไฟฟ้าหรือน้ ายาล้างจานเช็ดออก เพราะคราบสกปรกจะเป็นตัวต้านทาน 

ความร้อน ท าให้สิ้นเปลืองไฟฟ้ามากขึ้นในการเพิ่มความร้อน  

2) ส าหรับเตารีดไฟฟ้าไอน้ า น้ าท่ีใช้ควรเป็นน้ ากลั่นเพื่อป้องกันการเกิดตะกรัน      

ซึ่งตะกรันจะเป็นสาเหตุของการเกิดความต้านทานความร้อน  

3) ควรตรวจหรือเปลี่ยนสายไฟซึ่งอาจช ารุดหรือเสื่อมสภาพ เมื่อใช้เตารีดไฟฟ้า    

มาเป็นระยะเวลานาน 

ค่าไฟฟ้าของเตารีดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เมื่อใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

ชนิดของเตารีดไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าต่อช่ัวโมงโดยประมาณ 

เตารีดไฟฟ้าธรรมดา 4.00 บาท 

เตารีดไฟฟ้าไอน้ าขนาดเล็ก 5.32 บาท 

เตารีดไฟฟ้าไอน้ าขนาดใหญ่ 7.20 บาท 
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6. ตู้เย็น 

ตู้เย็น เป็นอุปกรณ์ท าความเย็นเพื่อถนอมอาหารโดยการลดอุณหภูมิ ท่ีใช้พลังงาน

ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นการเลือกและใช้ตู้เย็นอย่างเหมาะสมจะช่วยประหยัดพลังงานได้มาก 

ภาพตู้เย็น 

อุปกรณ์หลัก ท่ีท าให้ภายในตู้เย็นเกิดความเย็น ประกอบด้วย  

1) คอมเพรสเซอร์ ท าหน้าท่ีในการอัดและดูดสารท าความเย็นให้หมุนเวียน                  

ในระบบของตู้เย็น  

2) แผงท าความเย็น มีหน้าท่ีกระจายความเย็นภายในตู้เย็น  

3) แผงระบายความร้อน เป็นส่วนท่ีใช้ระบายความร้อนของสารท าความเย็น 

ติดตั้งอยู่ด้านหลังของตู้เย็น  

4) ตัวตู้เย็นท าจากโลหะ และอัดฉีดโฟมอยู่ระหว่างกลาง เพื่อท าหน้าท่ีเป็นฉนวน

กันความร้อนจากภายนอก โดยปกติเราระบุขนาดของตู้เย็นเป็นคิว หรือลูกบาศก์ฟุต  

5) อุปกรณ์อื่น เช่น อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ สวิตช์โอเวอร์โหลด พัดลมกระจาย

ความเย็น เป็นต้น 
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การใชตู้้เย็นอย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน  

1) ไม่ควรเปิด – ปิดตู้เย็นบ่อยครั้ง และไม่ควรเปิดตู้เย็นท้ิงไว้ เนื่องจากความร้อน

ภายนอกจะไหลเข้าตู้เย็น ท าให้คอมเพรสเซอร์ต้องท างานหนักมากขึ้น เพื่อรักษาอุณหภูมิ     

ภายในตู้เย็นให้คงเดิมตามท่ีตั้งไว้  

2) ไม่ควรติดตั้งตู้เย็นใกล้กับแหล่งก าเนิดความร้อน หรือรับแสงอาทิตย์โดยตรง 

เนื่องจากปริมาณความร้อนจะถูกถ่ายเทเข้าไปในตู้เย็นมากขึ้น เป็นการเพิ่มภาระให้กับระบบ     

ท าความเย็น 

3) ไม่เก็บอาหารในตู้เย็นมากเกินไป เพราะจะท าให้อุณหภูมิในตู้เย็นไม่สม่ าเสมอ            

ควรให้มีช่องว่าง เพื่อให้อากาศภายในไหลเวียนได้สม่ าเสมอ  

4) ไม่ควรน าอาหารร้อนแช่ในตู้เย็น เพราะจะท าให้อาหารท่ีอยู่ในบริเวณเดียวกัน

เสื่อมคุณภาพหรือเสีย คอมเพรสเซอร์มีอายุการใช้งานสั้นลง และสูญเสียพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น  

5) ไม่ควรเสียบปลั๊กใหม่ทันที เพราะจะส่งผลให้มอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์     

ท างานหนัก และเกิดการช ารุดหรืออายุการใช้งานสั้นลง 

การดูแลรักษาตู้เย็น 

การดูแลรักษาตู้เย็นอย่างสม่ าเสมอ จะช่วยให้ตู้เย็นท างานได้เต็มประสิทธิภาพ และ

ช่วยยืดอายุการท างาน มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

1) ส าหรับตู้เย็นท่ีมีแผงระบายความร้อน ควรหมั่นท าความสะอาดแผงระบาย   

ความร้อนตู้เย็นอยา่งสม่ าเสมอ ไม่ให้มีฝุ่นละออง  

2) ตรวจสอบขอบยางประตูไม่ให้ช ารุดหรือเสื่อมสภาพ เพราะความร้อนจะไหลเข้า

ตู้เย็น ท าให้มอเตอร์ต้องท างานหนักและเปลืองไฟฟ้ามาก  

3) อุปกรณ์ระบายความร้อน จะติดตั้งอยู่ด้านหลังตู้เย็น เพื่อให้สามารถระบาย  

ความร้อนได้ดี ควรวางตู้เย็นให้มีระยะห่างจากผนังอย่างน้อย 15 ซม. ด้านบนอย่างน้อย 30 ซม. 

ด้านข้างอย่างน้อย 2 – 10 ซม. 
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ค่าไฟฟ้าของตู้เย็นขนาดต่าง ๆ เมื่อใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

ขนาดของตู้เย็น ค่าไฟฟ้าต่อช่ัวโมงโดยประมาณ 

4 คิว 0.21 บาท 

6 คิว 0.27 บาท 

12 คิว 0.72 บาท 

 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 การเลือกซื้อ เลือกใช้ และดูแลรักษาเครื่องไฟฟ้าในครัวเรือน 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมเร่ืองที่ 2 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เรื่องที่ 3 การค านวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือน 

ค่าไฟฟ้าท่ีช าระในปัจจุบัน ไม่เหมอืนกับค่าสินค้าท่ัวไป เช่น ซื้อน้ าบรรจุขวด ราคาขวดละ 

5 บาท จ านวน 2 ขวด แม่ค้าคิดราคา 10 บาท แต่ถ้าซื้อ 12 ขวด แทนท่ีจะคิดท่ีราคา 60 บาท 

อาจจะลดให้เหลือ 55 บาท นั่นหมายความว่า ยิ่งซื้อจ านวนมาก ราคามีแนวโน้มจะถูกลง  

แต่     ค่าไฟฟ้าจะกลับกัน กล่าวคือ ราคาไฟฟ้าถ้ายิ่งใช้มาก ค่าไฟฟ้าจะยิ่งสูงขึ้น เราเรียกอัตรา

ชนิดนี้ว่า “อัตราก้าวหน้า” สาเหตุท่ีใช้อัตราก้าวหน้านี้ เนื่องจากเชื้อเพลิงท่ีใช้ผลิตไฟฟ้ามีจ ากัด

และ      ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ จึงต้องการให้ประชาชนใช้

ไฟฟ้าเท่าท่ีจ าเป็นและใช้อย่างประหยัด จึงตั้งราคาค่าไฟฟ้าให้เป็นอัตราก้าวหน้า หากดูค่าไฟฟ้า 

ท่ีจ่าย กันอยู่ในปัจจุบัน จะพบว่ามีองค์ประกอบ 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ค่าไฟฟ้าฐาน ค่าไฟฟ้าผัน

แปร (Ft) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
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ตอนที่ 1 องค์ประกอบของค่าไฟ 

1. ค่าไฟฟ้าฐาน 

ค่าไฟฟ้าฐาน ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงใช้ค าว่า ค่าพลังงานไฟฟ้า เป็นค่าไฟฟ้าท่ีสะท้อน

ต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบจ าหน่าย และค่ าการผลิตพลังงานไฟฟ้า  

ภายใต้สมมติฐานความต้องการไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ       

ณ วันท่ีก าหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้า โดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะพิจารณา

ปรับค่าไฟฟ้าฐานคราวละ 3 – 5 ปี ดังนั้นในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ค่าใช้จ่ายท่ีอยู่เหนือ      

การควบคุม คือ ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ท่ีมีผลต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง   

ท้ังเพิ่มขึ้นหรือลดลง คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงใช้กลไกตามสูตรอัตโนมัติ    

มาปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) 

2. ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) 

ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือท่ีนิยมเรียกกันว่าค่าเอฟที (Ft) หมายถึง ค่าไฟฟ้าท่ีสะท้อน  

การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และ

ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐท่ีเปลี่ยนไปจากค่าไฟฟ้าฐาน โดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

(กกพ.) จะพิจารณาปรับค่าไฟฟ้าทุก ๆ 4 เดือน 

3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ตามหลักการภาษีแล้ว ผู้ใช้สินค้าหรือผู้ขอรับบริการ จะเป็นผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม     

ซึ่งค่าไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน ผู้ใช้ไฟฟ้าจะเป็นผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคิดจากค่าไฟฟ้าฐาน    

รวมกับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ในอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 

ตอนที่ 2 อัตราค่าไฟฟ้า 

อัตราค่าไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย เป็นการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย รวมท้ังวัด    

ส านักสงฆ ์และสถานประกอบศาสนกิจของทุกศาสนา 

ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก เป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับ       

บ้านอยู่อาศัย อุตสาหกรรม หน่วยราชการ ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานท่ีท าการของหน่วยงานราชการต่างประเทศ และสถานท่ี              

ท าการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ 
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ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง เป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม  

หน่วยราชการ ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 

สถานทูต สถานท่ีท าการของหน่วยงานราชการต่างประเทศ และสถานท่ีท าการขององค์การ

ระหว่างประเทศ 

ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ เป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม              

หน่วยราชการ ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 

สถานทูต สถานท่ีท าการของหน่วยงานราชการต่างประเทศ และสถานที่ท าการขององค์การ

ระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ 

ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง เป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการโรงแรม และ 

กิจการให้เช่าพักอาศัย ตลอดจนบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภทที่ 6 องค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร เป็นการใช้ไฟฟ้าขององค์กรท่ีไม่ใช่ส่วนราชการ  

แต่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการโดย ไม่คิดค่าตอบแทน 

ประเภทที่ 7 สูบน้ าเพื่อการเกษตร เป็นการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องสูบน้ าเพื่อการเกษตรของ

หน่วยราชการ สหกรณ์เพื่อการเกษตร กลุ่มเกษตรกรท่ีจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร          

กลุ่มเกษตรกรท่ีหน่วยราชการรับรอง 

ประเภทที่ 8 ไฟฟ้าชั่วคราว เป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่องานก่อสร้าง งานท่ีจัดขึ้นเป็นพิเศษ

ชั่วคราว สถานท่ีท่ีไม่มีทะเบียนบ้านของส านักงานทะเบียนส่วนท้องถิ่น และการใช้ไฟฟ้าท่ียังปฏิบัติ

ไม่ถูกต้องตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ซึ่ งสามารถดูข้อมูลได้ ท่ี  การไฟฟ้านครหลวง (www.mea.or.th) และการไฟฟ้า        
ส่วนภูมิภาค (www.pea.co.th) โดยอัตราค่าไฟฟ้าประเภทท่ี 1 บ้านอยู่อาศัย (อัตราปกติ)    
แสดงดังนี้ 

การใช้พลังงานไฟฟ้า 
ค่าพลังงานไฟฟ้า 

(บาท/หน่วย) 
ค่าบริการ  

(บาท/เดือน) 
1. ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน  8.19 

          15 หน่วยแรก      (หน่วยท่ี 0 – 15)  2.3488  

   10 หน่วยต่อไป    (หน่วยท่ี 16 – 25) 2.9882  

   10 หน่วยต่อไป    (หน่วยท่ี 26 – 35) 3.2405  
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   65 หน่วยต่อไป    (หน่วยท่ี 36 – 100) 3.6237  

   50 หน่วยต่อไป    (หน่วยท่ี 101 – 150) 3.7171  

   250 หน่วยต่อไป  (หน่วยท่ี 151 – 400) 4.2218  

    เกิน 400 หน่วยขึ้นไป   (หน่วยท่ี 401 เป็นต้นไป) 4.4217  

2. ใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน  38.22 

   150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 – 150)  3.2484  

   250 หน่วยต่อไป   (หน่วยท่ี 151 – 400) 4.2218  

    เกิน 400 หน่วยขึ้นไป   (หน่วยท่ี 401 เป็นต้นไป) 4.4217  

ตอนที่ 3 การค านวณการใช้ไฟฟ้า 

ค่าพลังงานไฟฟ้าคิดจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าท้ังหมดท่ีใช้ในแต่ละเดือน ซึ่งได้จากการใช้

เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด โดยใช้เครื่องวัดท่ีเรียกว่า “มาตรกิโลวัตต์ – ชั่วโมง” หรือ “มาตร

ก าลังไฟฟ้า” หรือ “มิเตอร์ไฟฟ้า” 

การวัดพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในบ้านนิยมใช้หน่วยใหญ่กว่าจูล โดยใช้เป็น กิโลวัตต์ – ชั่วโมง 

หรือ เรียกว่า หน่วย (Unit : ยูนิต) 

พลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ – ชั่วโมง หมายถึง พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ไป 1,000 วัตต์ในเวลา   

1 ชั่วโมง หรือ พลังงานไฟฟ้า (หน่วย) = ก าลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) x เวลา (ชั่วโมง) 

เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะใช้พลังงานไฟฟ้าต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของ

เครื่องใช้ไฟฟ้า ตามตัวเลขท่ีก ากับบนเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีระบุท้ังความต่างศักย์ (V) และก าลังไฟฟ้า 

(W) รวมไปถึงความถี่ (Hz) ของไฟฟ้าท่ีใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น 

ก าลังไฟฟ้า หมายถึง พลังงานไฟฟ้าท่ีน าไปใช้งานในเวลา 1 วินาที มีหน่วยเป็น จูลต่อวินาที 

หรือ วัตต์ (W) สามารถค านวณหาก าลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้าท่ีถูกใช้ 

ไปในเวลา 1 วินาที ดังนี้ 

ก าลังไฟฟ้า (วัตต์)   =                            

หรือ    พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ (จูล)  =   ก าลังไฟฟ้า (วัตต์) x เวลาท่ีใช้ (วินาที) 

 

พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ (จูล) 

เวลาที่ใช้ (วินาที) 
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ตัวอย่างการค านวณค่าพลังงานไฟฟ้า 

ตัวอย่างที่ 1 เปิดเครื่องปรับอากาศท่ีใช้ก าลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะใช้พลังงาน

ไฟฟ้าไปกี่หน่วย และจะเสียเงินเท่าไร ถ้าพลังงานไฟฟ้าหน่วยละ 2.50 บาท (1,000 วัตต์ เท่ากับ  

1 กิโลวัตต์) 

วิธีท า   พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)  = ก าลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) x เวลา (ชั่วโมง)       

   ก าลังไฟฟ้า    = 2,000 วัตต์ 

= 
2,000

1,000
  = 2 กิโลวัตต์ 

  เวลาที่ใช้    = 2 ชั่วโมง 

  แทนค่า พลังงานไฟฟ้า  = 2 x 2      = 4 หน่วย 

   ดังนั้นจะเสียเงินค่าพลังงานไฟฟ้า    = 4 x 2.50  = 10 บาท 

ตอบ      ใช้พลังงานไฟฟ้าไป 4 หน่วย และเสียเงินค่าพลังงานไฟฟ้า 10 บาท 

ตัวอย่างที่ 2 ถ้าใช้พลังงานไฟฟ้า 100 หน่วย จะต้องจ่ายเงินเท่าไร เมื่อก าหนดค่าพลังงานไฟฟ้า

ตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในอัตราก้าวหน้าดังตาราง 

หน่วยไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) 

   15   หน่วยแรก     (หน่วยท่ี 0 – 15)  1.8632 

   10   หน่วยต่อไป   (หน่วยท่ี 16 – 25) 2.5026 

   10   หน่วยต่อไป   (หน่วยท่ี 26 – 35) 2.7549 

   65   หน่วยต่อไป   (หน่วยท่ี 36 – 100) 3.1381 

   50   หน่วยต่อไป   (หน่วยท่ี 101 – 150) 3.2315 

   250 หน่วยต่อไป   (หน่วยท่ี 151 – 400) 3.7362 

     เกิน 400  หน่วยขึ้นไป   (หน่วยท่ี 401 เป็นต้นไป) 3.9361 
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วิธีท า 

1. ค านวณค่าไฟฟ้าหน่วยท่ี 0 – 15 รวมจ านวน 15 หน่วย ราคาหน่วยละ 1.8632 บาท 

ดังนั้น หน่วยท่ี 0 – 15 คิดเป็นเงิน  15 x 1.8632 = 27.948 บาท 

2. ค านวณค่าไฟฟ้าหน่วยท่ี 16 – 25 รวมจ านวน 10 หน่วย ราคาหน่วยละ 2.5026 บาท 

ดังนั้น หน่วยท่ี 16 – 25 คิดเป็นเงิน  10 x 2.5026 = 25.026 บาท 

3. ค านวณค่าไฟฟ้าหน่วยท่ี 26 – 35 รวมจ านวน 10 หน่วย ราคาหน่วยละ 2.7549 บาท 

ดังนั้น หน่วยท่ี 26 – 35 คิดเป็นเงิน  10 x 2.7549 = 27.549 บาท 

4. ค านวณค่าไฟฟ้าหน่วยท่ี 36 – 100 รวมจ านวน 65 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.1381 บาท 

ดังนั้น หน่วยท่ี 36 – 100 คิดเป็นเงิน  65 x 3.1381 = 203.9765 บาท 

ดังนั้นรวมค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีต้องจ่ายท้ังหมดเป็นเงิน 

  = 27.948 + 25.026 + 27.549 + 203.9765 บาท 

  = 284.4995 บาท 

ตอบ ต้องจ่ายเงิน 284.4995 บาท 

ตัวอย่างที่ 3 ถ้าใช้พลังงานไฟฟ้า 100 หน่วย บิลค่าไฟฟ้าท่ีแจ้งมาจะคิดเป็นเงินเท่าไหร่ โดยมี
ค่าบริการรายเดือน เท่ากับ 38.22 บาท ค่า Ft เท่ากับ 0.70 บาทต่อหน่วย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ร้อยละ 7   
วิธีท า   ค่าไฟฟ้าท้ังหมดประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ค่าพลังงานไฟฟ้า + ค่า Ft + ค่าบริการรายเดือน  

+ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
1. ค่าพลังงานไฟฟ้า จากตัวอย่างท่ี 2 ใช้ไฟฟ้า 100 หน่วย = 284.4995 บาท 

2. ค่า Ft     =                                                     = 70 บาท   

3. ค่าบริการรายเดือน                                         = 38.22 บาท  

4. ค่าภาษี    =                                                    = 27.49 บาท 

ดังนั้นรวมค่าไฟฟ้าท่ีปรากฏในบิลไฟฟ้าท้ังหมด 

      = 284.4995 + 70 + 38.22 + 27.49         = 420.21 บาท 

ตอบ ค่าไฟท่ีแจ้งในบิลเป็นเงิน 420.21 บาท 

(100 x 70) 

100 

[(284.4995 + 70 + 38.22) x 7] 

100 
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สรุปขั้นตอนการคิดค่าไฟฟ้า 

1. ค านวณหาพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด (หน่วย) 

พลังงานไฟฟ้า (หน่วย) = ก าลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) x เวลา (ชั่วโมง) 

2. ค านวณค่าพลังงานไฟฟ้าใช้ทั้งหมด (บาท) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท) = พลังงานไฟฟ้า (หน่วย) x อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาท) 

3. ค านวณค่า Ft (บาท) 

ค่า Ft (บาท) = พลังงานไฟฟ้า (หน่วย) x ค่า Ft ต่อหน่วย (บาท) 

4. ค่าบริการรายเดือน ตามท่ีการไฟฟ้าก าหนด 

5. ค านวณค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค านวณจากร้อยละ 7 ของค่าใช้จ่ายรวม 3 ค่า คือ  

         ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่า Ft และค่าบริการรายเดือน 

 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม =   

6. รวมค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายทั้งหมด เท่ากับ ผลรวมของค่าพลังงานไฟฟ้า ค่า Ft ค่าบริการราย

เดือน และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ค่าไฟฟ้าท่ีต้องจ่ายท้ังหมด = ค่าพลังงานไฟฟ้า + ค่า Ft + ค่าบริการรายเดือน +           

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 การค านวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือน 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมเร่ืองที่ 3 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้) 
 
 
 
 
 
 
 

[(ค่าพลังงานไฟฟ้า + ค่า Ft + ค่าบรกิารรายเดือน) x 7] 

100 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

1. ค. การเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอน 
2. ค. ก๊าซธรรมชาต ิ
3. ง. อินโดนีเซีย 
4. ข. จ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน 
5. ก. ซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศให้มาก ๆ 
6. ข. เป็นแหล่งพลังงานสะอาด 
7. ก. ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยสูง 
8. ก. ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างสูง 
9. ง. ไม่ถึง 10 ปี 
10. ค. เชียงใหม่ 
11. ง. ติดตั้งเคร่ืองก าจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
12. ง. พักน้ าไว้ท่ีบ่อพักท่ี 1 แล้วปล่อยไปสู่บ่อพักท่ี 2 เพื่อปรับอุณหภูมิก่อนปล่อยสู่สาธารณะ 
13. ค. น าเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเผาเพื่อต้มน้ า แล้วน าไอน้ าท่ีได้ไปปั่นกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
14. ข. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
15. ข. ถ่านหิน 
16. ข. วงจรขนาน 
17. ง. การท าให้วงจรปิด มีกระแสไฟฟ้าไหล 
18. ค. ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ตลอด โดยไม่เกินกระแสไฟฟ้าท่ีฟิวส์ก าหนด 
19. ง. เป็นอุปกรณ์ตัดต่อวงจรอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟา้ไหลผ่านเกินค่าท่ีก าหนด 
20. ง. เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีเหลือทุกชนิดท างานได้ ยกเว้นเครื่องซักผ้า 
21. ค. ป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟช็อตหรือร่ัวขณะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 
22. ข. โทรศัพท์มือถือ 
23. ค. อาหารประหยัดไฟฟ้า 
24.     ง. ต้องมีลายน้ าสัญลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
25. ข. 35 – 45 องศา 
26. ง. เปิดประตูห้องนอนขณะเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 
27. ค. ทีวีจอแบน 20 นิ้ว 
28. ง. รวบรวมผ้าท่ีจะรีด แล้วรีดภายในครั้งเดียว 
29. ก. เปิด – ปิด ตู้เย็นบ่อย ๆ 
30. ง. ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าบริการรายเดือน ค่าไฟฟ้าผันแปร ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

1. ง. การท าให้วงจรปิด มีกระแสไฟฟ้าไหล 
2. ก. ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยสูง 
3. ข. วงจรขนาน 
4. ง. ติดตั้งเคร่ืองก าจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด ์
5. ค. ป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟช็อตหรือร่ัวขณะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 
6. ค. การเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอน 
7. ค. ทีวีจอแบน 20 นิ้ว 
8. ง. ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าบริการรายเดือน ค่าไฟฟ้าผันแปร ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
9. ง. อินโดนีเซีย 
10.     ง. ต้องมีลายน้ าสัญลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
11. ค. ก๊าซธรรมชาต ิ
12. ง. รวบรวมผ้าท่ีจะรีด แล้วรีดภายในครั้งเดียว 
13. ง. เป็นอุปกรณ์ตัดต่อวงจรอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟา้ไหลผ่านเกินค่าท่ีก าหนด 
14. ข. เป็นแหล่งพลังงานสะอาด 
15. ก. เปิด – ปิด ตู้เย็นบ่อย ๆ 
16. ก. ซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศให้มาก ๆ 
17. ข. 35 – 45 องศา 
18. ง. ไม่ถึง 10 ปี 
19. ข. จ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน 
20. ค. น าเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเผาเพื่อต้มน้ า แล้วน าไอน้ าท่ีได้ไปปั่นกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
21. ง. เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีเหลือทุกชนิดท างานได้ ยกเว้นเครื่องซักผ้า 
22. ง. พักน้ าไว้ท่ีบ่อพักท่ี 1 แล้วปล่อยไปสู่บ่อพักท่ี 2 เพื่อปรับอุณหภูมิก่อนปล่อยสู่สาธารณะ 
23. ง. เปิดประตูห้องนอนขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ 
24. ก. ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างสูง 
25. ข. ถ่านหิน 
26. ข. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
27. ค. อาหารประหยัดไฟฟ้า 
28. ข. โทรศัพท์มือถือ 
29. ค. เชียงใหม่ 
30. ค. ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ตลอด โดยไม่เกินกระแสไฟฟ้าท่ีฟิวส์ก าหนด 
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เฉลย/แนวตอบ กิจกรรมท้ายเรื่อง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

พลังงานไฟฟ้า 

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 1 การก าเนิดของไฟฟ้า 
กิจกรรมที่ 1.1 เขียนบอกการก าเนิดพลังงานไฟฟ้า พร้อมยกตัวอย่าง อย่างน้อย 3 วิธี  

การก าเนิดไฟฟ้าท่ีส าคัญมี 5 วิธี ได้แก่  
1. ไฟฟ้าท่ีเกิดจากการเสยีดสีของวัตถุ เช่น ถูแท่งยางกับผ้าขนสัตว์ 
2. ไฟฟ้าท่ีเกิดจากการท าปฏิกิริยาทางเคมี เช่น แบตเตอรี่ และถ่านอัลคาไลน์ 

(ถ่านไฟฉาย) 
3. ไฟฟ้าท่ีเกิดจากความร้อน  
4. ไฟฟ้าท่ีเกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ 
5. ไฟฟ้าท่ีเกิดจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าไฟฟ้า เช่น เครื่องป่ันไฟ 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน 

กิจกรรมที่ 2.1 จงเลือกชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย           

ในปี พ.ศ. 2558 ใส่ลงในตารางให้ถูกต้อง 

ชนิดของเช้ือเพลิง :  

น้ ามันดีเซล พลังงานหมุนเวียน ซื้อไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซีย 

ก๊าซธรรมชาต ิ น้ ามันเตา ถ่านหินน าเข้าและถ่านหินในประเทศ (ลิกไนต์) 

ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า :  

0.07 0.13 0.62 11.02 18.96 69.19 

อันดับที ่ ชนิดของเช้ือเพลิง 
ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

(ร้อยละ) 
1 ก๊าซธรรมชาติ 69.19 
2 ถ่านหินน าเข้าและถ่านหินในประเทศ (ลิกไนต์) 18.96 
3 พลังงานหมุนเวียน 11.02  
4 น้ ามันเตา  0.62 
5 น้ ามันดีเซล  0.13 
6 น าไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซีย  0.07 
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กิจกรรมที่ 2.2 ดูวีดิทัศน์ เรื่อง “ท าไมค่าไฟฟ้าแพง” และ เรื่อง “ไฟฟ้าซื้อหรือสร้าง” แล้ว  

ตอบค าถามต่อไปนี ้

1) ประเทศไทยมีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสาเหตุใด 

การใช้ไฟฟ้าด้านต่างๆ  สาเหตุที่ท าให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น 

ครัวเรือน 
1. สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า 
2. จ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น 

อุตสาหกรรม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
คมนาคมขนส่ง รถไฟฟ้า 

2) อะไรคือความเสี่ยงท่ีอาจเป็นสาเหตุให้ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอในอนาคต  ให้บอกมา
อย่างน้อย 3 สาเหตุ 

1. ความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่าก าลังการผลิต 
2. พึ่งพาเชื้อเพลิงอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป เช่น ใช้ก๊าซธรรมชาติมากเกินไป     

หากมีการปิดซ่อมท่อก๊าซ ต่างประเทศไม่ขายก๊าซธรรมชาติให้ จะท าให้ผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ 
3. พึ่งพาต่างประเทศมากเกินไป เช่น ซื้อไฟฟ้า ซื้อเชื้อเพลิง หากเกิดปัญหาระหว่าง

ประเทศ หรือมีภาวะสงคราม ก็จะท าให้ต่างประเทศไม่ขายเชื้อเพลิงและไฟฟ้าให้กับประเทศไทย 
3) บอกแนวทางพร้อมท้ังเหตุผล ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีใช้อย่างเพียงพอ
ในอนาคต ให้บอกมาอย่างน้อย 2 ข้อ 

ที่ แนวทาง เหตุผล 

1 ซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ ข้อด ีคือ ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเอง 
ข้อเสีย คือ เงินไหลออกนอกประเทศ มีความเสี่ยงสูง หาก
ต่างประเทศไม่ขายไฟฟ้าให้ เกิดความไม่มั่นคงทางไฟฟ้า 

2 สร้างโรงไฟฟ้าเอง ข้อดี คือ เงินไม่ไหลออกนอกประเทศ มีความมั่นคงทางไฟฟ้า
ในระยะยาว สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริม   ให้
เกิดการขขายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมได้ 
ข้อเสีย คือ ต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องมีระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง 

3 ประหยัดไฟฟ้า ข้อดี คือ ประหยัดค่าใช้จ่าย ท้ังภาครัฐ และครัวเรือน แต่หาก 
มีความต้องการไฟฟ้าสูงเกินก าลังการผลิตมาก ๆ การประหยัด
ไฟฟ้าจะไม่สามารถทดแทนความต้องการไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ 
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กิจกรรมที่ 2.3 บอกสิ่งท่ีต้องค านึงถึงในการเลือกใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้

อย่างเพียงพอในอนาคต ให้บอกมาอย่างน้อย 3 ข้อ 

1. ปริมาณเชื้อเพลิงส ารองเพียงพอและแน่นอนเพื่อความมั่นคงในการจัดหา  

2. การกระจายชนิดของเชื้อเพลิงให้หลากหลาย เช่น การใช้ถ่านหิน หรือพลังงาน

ทางเลือก และกระจายแหล่งท่ีมาของเชื้อเพลิงให้มากขึ้น เช่น จากประเทศมาเลเซีย ประเทศ 

เมียนมาร์และประเทศลาว เป็นต้น  

3. เชื้อเพลิงท่ีมีราคาเหมาะสมและมีเสถียรภาพ 

4. เชื้อเพลิงท่ีเมื่อน ามาผลิตไฟฟ้าแล้ว สามารถควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

คุณภาพท่ีสะอาดและยอมรับได้ 

5. การใช้ทรัพยากรพลังงานภายในประเทศท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กิจกรรมที่ 2.4 จากภาพสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศในอาเซียน          

ให้เปรียบเทียบข้อมูลเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าของแต่ละประเทศ เรียงจากปริมาณมาก              

ไปหาน้อยมา 3 อันดับ ลงในตารางท่ีก าหนดให้ แล้วเขียนสรุปผลการเปรียบเทียบ 

 
ที่มา: The World Bank-World Development Indicators 

ภาพสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศในอาเซียน ปี พ.ศ. 2557 



79 

ตารางเปรียบเทียบเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศในอาเซียน 

ประเทศ 
ชนิดและร้อยละของปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า  

มากอันดับ 1 มากอันดับ 2 มากอันดับ 3 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ (70.4) ถ่านหิน (21.4) พลังน้ า (3.2) 

เมียนมาร์ พลังน้ า (71.2) ก๊าซธรรมชาติ (22.3) ถ่านหิน (6.3) 

กัมพูชา น้ ามัน (48.4) พลังน้ า (34.4) ความร้อนใต้พภิพ (13.1) 

เวียดนาม พลังน้ า (38.5) ก๊าซธรรมชาต ิ(35.4) ถ่านหิน (20.9) 

ลาว พลังน้ า (90.7) ถ่านหิน (6.2) น้ ามัน (3.1) 

มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติ (43.2) ถ่านหิน (39.2) น้ ามัน (9.0) 

อินโดนีเซีย ถ่านหิน (49.2) น้ ามัน (22.5) ก๊าซธรรมชาติ (19.8) 

ฟิลิปปินส ์ ถ่านหิน (48.3) ก๊าซธรรมชาติ (28.9) พลังน้ า (13.8) 

บรูไนดารุสซาลาม ก๊าซธรรมชาติ (99.1) น้ ามัน (0.9) - 

สิงคโปร ์ ก๊าซธรรมชาติ (75.4) น้ ามัน (22.1) อ่ืนๆ (2.5) 

สรุปผลการเปรียบเทียบ 

 ประเทศในอาเซียนใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละประเทศ      

มีทรัพยากรท่ีแตกต่างกัน โดยเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากท่ีสุดของแต่ละประเทศ มีดังนี้ 

ไทย : ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 70.4 

เมียนมาร์ : พลังน้ า ร้อยละ 71.2 

กัมพูชา : น้ ามัน ร้อยละ48.4 

เวียดนาม : พลังน้ า ร้อยละ 38.5 

ลาว : พลังน้ า ร้อยละ 90.7 

มาเลเซีย : ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 43.2 

อินโดนีเซีย : ถ่านหิน ร้อยละ 49.2 

ฟิลิปปินส์ : ถ่านหิน ร้อยละ 48.3 

บรูไนดารุสซาลาม : ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 99.1 และ 

สิงคโปร ์: ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 75.4 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 

กิจกรรมที่ 3.1 เลือกตัวย่อของชื่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยท่ีก าหนด 

ใส่ลงในช่องว่างของตารางด้านซ้าย ให้ตรงตามบทบาท/หน้าท่ี และสถานการณ์ท่ีก าหนด 

1. ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

4. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

หน่วยงาน บทบาท/หน้าท่ีและสถานการณ์ 

กฟผ. 1. มีหน้าท่ีในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า 

กฟภ. 2. มีบ้านอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วเกิดไฟฟ้าดับต้องติดต่อกับหน่วยงานใด 

กฟน. 
3. มีบ้านอยู่ในจังหวัดนนทบุรี หากไม่ได้จ่ายค่าไฟฟ้าแล้วถูกตัดไฟฟ้า ต้องติดต่อกับ

หน่วยงานใด 

กฟผ. 4. หากท่านพบปัญหาเกิดขึ้นกับเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ท่านควรแจ้งต่อหน่วยงานใด 

กฟน. 5. ท่านสร้างบ้านใหม่ในจังหวัดสมุทรปราการ ต้องไปขอใช้ไฟฟ้ากับหน่วยงานใด 

กฟผ. 6. หากเกิดไฟฟ้าดับหลายๆ จังหวัดพร้อมกัน จะต้องติดต่อกับหน่วยงานใด 

กกพ. 7. มีหน้าท่ีควบคุมราคาค่าไฟฟ้า 

กฟภ. 8. ท่านมีบ้านอยู่ในจังหวัดสตูล หากมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าในบ้าน ต้องขอข้อมูลและ
ค าแนะน าจากหน่วยงานใด 

กกพ. 9. หน่วยงานท่ีก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน 

กฟภ. 10. ท่านอาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น เกิดหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ควรแจ้งเหตุต่อ
หน่วยงานใด 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

ไฟฟ้ามาจากไหน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 เช้ือเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

กิจกรรมที่ 1.1 ดูวีดิทัศน ์เร่ือง ผลิตไฟฟ้าอย่างไรดี  

1) บอกเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าว่ามีอะไรบ้าง 

เชื้อเพลิงและพลังงานท่ีสามารถใช้ในการผลิตไฟฟ้า เช่น ถ่านหิน น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ลม 
น้ า แสงอาทิตย ์ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ พลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น                 

2) เปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากัดของเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าแต่ละชนิด ลงในตาราง        
ท่ีก าหนดให ้

แหล่ง 

พลังงาน 
ข้อดี ข้อจ ากัด 

ถ่านหิน 1. มีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าต่ า 

2. มีปริมาณเชื้อเพลิงส ารองมาก 

3. สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

4. ขนส่งง่าย จัดเก็บง่าย 

1. ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

2. ใช้เชื้อเพลิงในปริมาณมาก 

3. ประชาชนไม่เชื่อมั่นเรื่องมลภาวะทางอากาศ 

น้ ามัน 1. ขนส่งง่าย 

2. หาซื้อได้ง่าย  

3. มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการผลิต

ด้วยถ่านหิน 

4. สามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็ว เหมาะ

ส าหรับผลิตไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินหรือช่วง

ความต้องการไฟฟ้าสูงได้ 

1. ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ  

2. ราคาไม่คงที่ขึ้นกับราคาน้ ามันของตลาดโลก  

3. ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

4. ไฟฟ้าที่ผลิตได้มีต้นทุนต่อหน่วยสูง 

5. ปริมาณเชื้อเพลิงเหลือน้อย 
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แหล่ง 

พลังงาน 
ข้อดี ข้อจ ากัด 

ก๊าซ 

ธรรมชาติ 

1. มีการเผาไหม้สมบูรณ์จึงส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท

อื่น ๆ 

2. มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงทสามารถ

ผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

3. มีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าต่ า 

1. ปริมาณส ารองของก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย

เหลือน้อยบางส่วนต้องน าเขา้จากต่างประเทศ 

2. ราคาก๊าซธรรมชาติไมค่งที่ผูกติดกับราคา

น้ ามัน 

3. ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

พลังงานลม 1. เป็นแหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ  ไม่มี 

ค่าเชื้อเพลิง 

2. เป็นแหล่งพลังงานสะอาด 

3. สามารถใช้ระบบไฮบริดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุด คือ กลางคืนใช้พลังงานลม กลางวัน 

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

1. มีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

บางฤดูอาจไม่มีลมต้องใช้แบตเตอรี่ราคาแพง 

เป็นแหล่งเก็บพลังงาน 

2. สามารถใช้ ได้ ในบาง พ้ืนที่ เ ท่ านั้ น  พ้ืนที่ 

ที่เหมาะสมควรเป็นพ้ืนที่ที่มีกระแสลมพัด 

สม่ าเสมอ 

3. มีเสียงดังและมีผลกระทบต่อทัศนียภาพ 

4. ท าให้ เกิดการรบกวนในการส่งสัญญาณ 

โทรทัศน ์และไมโครเวฟ 

5. ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยสูง 

พลังงานน้ า 1. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือเชื้อเพลิง  

2. ไม่ก่อให้เกิดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์  จาก 

การผลิตไฟฟ้า 

3. โครงการโ ร ง ไฟฟ้าพลั งน้ า ขนาดใหญ่มี 

ขีดความสามารถสูงในการรักษาความมั่นคง 

ให้แก่ระบบไฟฟ้าส าหรับรองรับช่วงเวลา 

ที่มีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด 

4. ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยต่ า 

1. การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าขึ้นกับปริมาณน้ า 

ในช่วงที่สามารถปล่อยน้ าออกจากเขือ่นได้ 

2. การก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศไทย 

มีข้อจ ากัดเนื่องจากอ่างเก็บน้ าของเขื่อน 

ขนาดใหญ่จะท าให้เกิดน้ าท่วมเป็นบริเวณ 

กว้างส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชน 

 

พลังงาน 

 แสงอาทิตย์ 

1. เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุด 

และสามารถใช้เป็นพลังงานได้ไม่มีวันหมด 

2. ไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องเชื้อเพลิง 

1. ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยสูง 

2. แบตเตอรี่ซึ่งเป็นตัวกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์

ไว้ใช้ในเวลากลางคืนมีอายุการใช้งานต่ า 
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แหล่ง 

พลังงาน 
ข้อดี ข้อจ ากัด 

3. สามารถน าไปใช้ในแหล่งที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 

และอยู่ห่างไกลจากระบบสายส่งและสาย 

จ าหน่ายไฟฟ้า 

4. เป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ  

จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

3. มีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

โ ดย พ้ืนที่ ที่ เ หมา ะสม ต้ อ ง เป็ น พ้ืนที่ ที่ มี 

ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์คงที่และสม่ าเสมอ 

พลังงาน 

ชีวมวล 

 

1. ใช้ ป ระ โ ยชน์ จ าก เศษวั สดุ เหลื อ ใช้ ทา ง 

การเกษตร 

2. เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 

3. ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องวัสดุเหลือทิ้ง 

ทางการเกษตร 

 

1. ชีวมวลเป็นวัสดุที่เหลือจากการแปรรูป 

ทางการเกษตรมีปริมาณส ารองที่ไมแ่นน่อน 

2. การบริหารจัดการเชื้อเพลิงและจัดเก็บ    

ท าได้ยาก 

3. ราคาชีวมวลมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากมี   

ความต้องการใช้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

4. ชี ว ม วลที่ มี ศั ก ยภาพ เหลื ออยู่ มั ก จ ะอยู่ 

กระจัดกระจาย มีความชื้นสู ง จึงท าให้ 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น เช่น ใบอ้อยและ 

ยอดอ้อย ทะลายปาล์ม เป็นต้น 

พลังงาน 

ความร้อน 

ใต้พิภพ 

1. เป็นแหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ ไม่มี 

ค่าเชื้อเพลิง 

2. เป็นแหล่งพลังงานสะอาด 

ใช้ ได้ เฉพาะในพื้นที่ที่มีแหล่งความร้อน 

ใต้พิภพอยู่เท่านั้น 

พลังงาน 

นิวเคลียร์ 

1. เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยมีต้นทุน 

การผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยต่ าแข่งขันได้กับ 

โรงไฟฟ้าชนิดอื่นได ้

2. เป็นโรงไฟฟ้าที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และ

ก๊าซเรือนกระจก 

3. ช่วยเสริมสร้ างความมั่นคงให้ ระบบ 

ผลิตไฟฟ้า เนื่องจากใช้เชื้อเพลิงน้อย เมื่อ 

เทียบกับโรงไฟฟ้าความร้อนประเภทอื่น 

4. มีแหล่งเชื้อเพลิงมากมาย เช่น แคนาดา   

1. ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างสูง 

2. จ าเป็นต้องเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานและ 

พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป 

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. ต้องการเตรียมการจัดการกากกัมมันตรังสี 

และมาตรการควบคุมความปลอดภัยเพ่ือ 

ป้องกันอุบัติเหตุ 

4. ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน ประชาชน 

มีข้อกังวลใจในเรื่องความปลอดภัย 
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แหล่ง 

พลังงาน 
ข้อดี ข้อจ ากัด 

และออสเตรเลีย และราคาไม่ผันแปรมาก 

เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล 

กิจกรรมที่ 1.2 ให้ใส่เครื่องหมายถูก (√) หน้าข้อที่ถูก และท าเครื่องหมายกากบาท (X) หน้าข้อที่ผิด 

____√___ 1. พลังงานทดแทน คือ พลังงานท่ีน ามาใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิล 

____√___ 2. การน าพลังงานทดแทนมาใช้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิง

ฟอสซิลและลดสภาวะโลกร้อน 

____√___ 3. พลังงานทดแทนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พลังงานทดแทนประเภทสิ้นเปลือง

และพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน 

____X___ 4. พลังงานนิวเคลียร์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน 

____X___ 5. ประเทศไทยไม่มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

____√___ 6. เชื้อเพลิงฟอสซิลเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ใต้พิภพเป็นเวลานาน  

หลายร้อยล้านปี  

____√___ 7.  กระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน คือ เผาถ่านหินเพื่อให้เกิดความร้อน แล้วน า

ความร้อนไปต้มน้ าให้เกิดเป็นไอน้ า และน าไอน้ าไปหมุนกังหันไอน้ าท่ีต่อกับ   

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า จึงเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าออกมา 

____X___ 8. พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง   

____√___ 9. แหล่งถ่านหินของประเทศไทยท่ีใช้ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

คือ ถ่านหนิลิกไนต์ 

____X___ 10. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงท าให้เกิด 

ก๊าซเรือนกระจก  
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กิจกรรมที่ 1.3 วิเคราะห์ประเภทของเชื้อเพลิงท่ีควรน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอในอนาคต โดยเรียงตามความเหมาะสม 3 อันดับ ลงในตาราง       

ท่ีก าหนดให ้

ในการตอบควรค านึงสิ่งต่อไปนี้ 
1. ปริมาณเชื้อเพลิงส ารองเพียงพอและแน่นอนเพื่อความมั่นคงในการจัดหา  
2. การกระจายชนิดของเชื้อเพลิงให้หลากหลาย เช่น การใช้ถ่านหิน หรือพลังงาน

ทางเลือก และกระจายแหล่งท่ีมาของเชื้อเพลิงให้มากขึ้น เช่น จากประเทศมาเลเซีย ประเทศ 
เมียนมาร์และประเทศลาว เป็นต้น  

3. เชื้อเพลิงท่ีมีราคาเหมาะสมและมีเสถียรภาพ 
4. เชื้อเพลิงท่ีเมื่อน ามาผลิตไฟฟ้าแล้ว สามารถควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับ

มาตรฐานคุณภาพท่ีสะอาดและยอมรับได้ 
5. การใช้ทรัพยากรพลังงานภายในประเทศท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กิจกรรมที่ 1.4 ยกตัวอย่างพลังงานทดแทนท่ีมีอยู่ในชุมชนของตนเอง 1 ชนิด พร้อมท้ังอธิบาย

กระบวนการผลิต 

ตัวอย่างชุมชนคลองน้ าไหล 
จากการส ารวจพบว่าต าบลคลองน้ าไหล ด าเนินกิจกรรมจนเกิดกลุ่มพลังงาน

ชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2554 จ านวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. กลุ่มเตาเผาถ่าน 200 ลิตร บ้านบึงหล่ม 

2. กลุ่มเตาเศรษฐกิจบ้านบึงหล่ม ซึ่งต่อมาได้ขยายงาน ต่อยอดงาน ปรับโครงสร้างใหม่เปลี่ยนชื่อ

กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม 3. กลุ่มเตาซุปเปอร์อั้งโล่บ้านคลองด้วน 4. กลุ่มเตาย่างไร้ควัน

บ้านมะปรางทอง 5. กลุ่มบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ 6. กลุ่มเตาแก๊สชีวมวลใช้แกลบบ้านคลองพลู 

ปี พ.ศ. 2555 ต.คลองน้ าไหลเป็นแม่ข่ายต าบลน่าอยู่ได้ส ารวจข้อมูลพบทุนและ

ศักยภาพจึงได้พัฒนาวิทยากร แหล่งเรียนรู้เป็นสถานท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงาน มีชุมชนจาก

การน าของพลังงานจังหวัดหลายจังหวัดเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ภายใต้หลักคิดว่าจะไปดูงานไกล ๆ 

ท าไม ของจังหวัดก าแพงเพชรก็จัดการพลังงานได้ประสบผลส าเร็จ  
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กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 2 โรงไฟฟ้ากับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ 2.1 น าตัวอักษรท่ีอยู่หน้าค าตอบด้านขวามือ เกี่ยวกับผลกระทบและการจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า เติมลงในช่องว่างด้านซ้ายมือให้ถูกต้อง 

 

 

ก 1. ฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ก. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ 

ค 2. น้ ามีอุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส ข. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียง 

ข 3. เสียงจากการเครื่องผลิตไฟฟ้า ค. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านน้ า 

ง 4. ติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่น ง. การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ 

ค 5. มีสารเคมีปนเปื้อนลงสู่แม่น้ า จ. การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียง 

ฉ 6. ตรวจสอบคุณภาพน้ า ฉ. การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ า 

ฉ 7. ปรับอุณหภูมิน้ าให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ  

ข 8. การท างานของกังหันลม  

จ 9. ปลูกต้นไม้เป็นแนวกัน  

ง 10.ติดตั้งเครื่องก าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
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กิจกรรมที่ 2.2  บอกแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ้า  

 สังเกตค่าคุณภาพอากาศจากเรื่องตรวจวัดท่ีติดตั้งอยู่ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าว่าคุณภาพ

อากาศอยู่ ใ น เ กณฑ์ ม าตรฐานตามประกาศกระทรว งอุ ตส าหกรรม  และประกาศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ 2.3 แสดงความคิดเห็นโดยท าเครื่องหมายถูก (√) ลงในช่องเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย  

ข้อ ความคิดเห็นต่อโรงไฟฟ้า 
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

1 ไฟฟ้ามีความจ าเป็นต่อการพัฒนาชุมชน √  
2  ประเทศไทยมีโอกาสท่ีจะเกิดวิกฤตพลังงานในอนาคต √  
3 ต้องการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในชุมชนของท่าน √  
4 การสร้างโรงไฟฟ้ามีการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างดี √  
5 โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดสามารถลดมลภาวะได้ √  
6 พลังงานหมุนเวียน (ลม แสงอาทิตย์ น้ า ชีวมวล) ไม่สามารถน ามาใช้

เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าแทนก๊าซธรรมชาติได้ 
√  

7 พลังงานนิวเคลียร์สามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า
แทนก๊าซธรรมชาติได้ 

√  

8 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ท าให้ราคา     
ค่าไฟฟ้าแพง 

√  

9 โรงไฟฟ้าถ่านหินมีความจ าเป็นต่อประเทศไทย √  
10 ควรมีโรงไฟฟ้าหลายๆ ประเภท เพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการ

ใช้ไฟฟ้า 
√  

 รวม 10 คะแนน 

ข้อ 1 – 10 ตอบเห็นด้วย ข้อละ 1 คะแนน 

 ข้อ 1 – 10 ตอบไม่เห็นด้วย ข้อละ 0 คะแนน 

          หากได้คะแนนมากกว่า 8 คะแนน หมายถึงมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้า 

 

 



88 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 อุปกรณ์ไฟฟ้า 

กิจกรรมที่ 1.1 บอกชื่อและหน้าท่ีของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

อุปกรณ์ไฟฟ้า ชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้า หน้าที่ 

 

 

สายไฟ 

 

ส่งพลังงานไฟฟ้าจากท่ีหนึ่งไปอีกที่หนึ่ง 

 

ฟิวส์ 

 

ป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลเกิน จนเกิด

อันตรายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 

อุปกรณ์ตัดตอน 

หรือ เบรกเกอร ์

ตัดวงจรอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้าเกิน

ค่าท่ีก าหนด 

 

สวิตซ ์

 
เปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้า 

 

เครื่องตัดไฟร่ัว ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟฟ้ารั่ว 

 

เต้ารับ หรือ 

ปลั๊กตัวเมีย 

เป็นอปุกรณ์เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าใน

ครัวเรือน 

 

เต้าเสียบ หรือ 

ปลั๊กตัวผู ้

เป็นอุปกรณ์ท่ีติดกับปลายสายไฟของ

เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อต่อกระแสไฟฟ้า

เข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 
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กิจกรรมที่ 1.2 เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีก าหนดให้ เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับลักษณะการใช้งาน 

สายไฟ      ฟิวส์     เบรกเกอร์     สวิตช ์

สะพานไฟ    เครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว    เต้ารับ เต้าเสียบ 

1)  เมื่อผู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกไฟฟ้าช็อต เกิดไฟกระชาก จะท าให้ เครื่องตัดไฟร่ัว ตัดไฟ 

2)  เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเกินขนาด จะส่งผลให้ ฟิวส์ ขาด 

3)  สวิตช์ ใช้ส าหรับควบคุมการ เปิด – ปิด หลอดไฟ 

4)  ก่อนด าเนินการซ่อมระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย จะต้องท าการตัดไฟฟ้าท้ังหมด    

ภายในบ้าน โดยสับคันโยก สะพานไฟ ลง 

5)  ต้องน า เต้าเสียบ ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เสียบกับ เต้ารับ ให้แน่นเมื่อต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 

6)  เมื่อมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดพร้อมๆ กัน ท าให้กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรเกินก าหนด 

จะท าให้ เบรกเกอร ์ตัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 วงจรไฟฟ้า 

กิจกรรมที่ 2.1 เลือกแบบการต่อวงจรไฟฟ้าท่ีก าหนดให้ ใส่ลงในช่องว่างด้านซ้ายมือใหต้รงกับภาพ

การต่อวงจรไฟฟ้า 

ก. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม   

ข. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน   

ค. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม 

 

 
 

 
_________ ข้อ 1 

 

 
 
 
 
 

_________ ข้อ 2 

 

 
 
 

 
 _________ ข้อ 3 

 

 
 
 
  _________ ข้อ 4  

 

 

ข. 

ข. 

ค. 

ก. 
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กิจกรรมที่ 2.2 ท าการทดลองการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม โดยใช้แผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า 

ปฏิบตัิตามขั้นตอนที่ก าหนดให้ แล้วเขียนผลการทดลอง พร้อมท้ังสรุปผลการทดลอง 

 

ภาพแผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า (วงจรอนุกรม) 

ขั้นตอนที่ 1 ประกอบวงจรอนุกรมตามภาพแผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า (วงจรอนุกรม) 

โดยใส่หลอด LED ลงในฐานเสียบหลอด LED จ านวน 3 หลอด จากนั้นเปิดเบรกเกอร์ และเปิดไฟ 

โดยหลอด LED โดยทุกหลอดต้องติด  

หมายเหตุ : หากใส่หลอด LED แล้วไฟไม่ติด ให้สลับขั้วหลอด LED 

ขั้นตอนที่ 2 ท าการถอดหลอด LED ออก 1 หลอด สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล 

ขั้นตอนที่ 3 ปิดเบรกเกอร์ และสรุปผลการทดลอง 

ผลการทดลอง 

เมื่อท าการถอดหลอด LED ออก 1 หลอด พบว่าหลอด LED ท่ีเหลือจะดับ  

สรุปผลการทดลอง 

การต่อวงจรแบบอนุกรม คือ การต่อวงจรด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปเรียงต่อกัน 

โดยกระแสไฟฟ้าจะไหลจากแหล่งจ่ายผ่านไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวท่ี 1 ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวท่ี 2 

และผ่านตัวต่อ ๆ ไป จนกลับมาครบวงจรท่ีแหล่งจ่ายไฟ เมื่ออุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งขาดหรือหลุด

จากวงจร จึงเปรียบเสมือนว่าวงจรขาด กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ครบวงจร ท าให้อุปกรณ์            

ท่ีเหลือในวงจรไม่สามารถท างานได้เช่นกัน จากการทดลองเมื่อท าการถอดหลอด LED ออก                

1 หลอด จึงเป็นเหตุให้หลอด LED ท่ีเหลือดับ 
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กิจกรรมที่ 2.3 ท าการทดลองการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน โดยใช้แผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดให้ แล้วเขียนผลการทดลอง พร้อมท้ังสรุปผลการทดลอง 

 

ภาพแผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า (วงจรขนาน) 

ขั้นตอนที่ 1 ต่อวงจรโดยใช้สายไฟตามภาพแผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า (วงจรขนาน) โดย

น าหลอดไฟท้ังสามประเภท (หลอดไส้ หลอดตะเกียบ และหลอด LED) มาติดตั้งกับขั้วหลอด 

จากนั้นเปิดเบรกเกอร์ และเปิดสวิตช์ไฟ โดยทุกหลอดต้องติด  

หมายเหตุ : หากใส่หลอดไฟแล้วไฟไม่ติดให้ขยับขั้วหลอด 

ขั้นตอนที่ 2 ท าการถอดหลอดไฟ ออก 1 หลอด หรือทดลองปิดสวิตช์บางตัวบนแผงสาธิต 

สังเกตการเปลี่ยนแปลงของวงจรไฟฟ้า และบันทึกผลการทดลอง 

ขั้นตอนที่ 3 ปิดเบรกเกอร์ และสรุปผลการทดลอง 

ผลการทดลอง 

เมื่อถอดหลอดไฟออกหนึ่งหลอด หรือปิดสวิทช์บางตัวบนแผงสาธิต หลอดไฟท่ีเหลือยังคง

ติดอยู่  

สรุปผลการทดลอง 

การต่อวงจรแบบขนาน เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดช ารุดหรือหลุดออกจากวงจร อุปกรณ์ไฟฟ้า

ท่ีเหลือยังสามารถท างานได้ เนื่องจากกระแสในวงจรขนานไหลแยกกันแต่ละวงจร  
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กิจกรรมที่ 2.4 ท าการทดลองการต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม โดยใช้แผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดให้ แล้วเขียนผลการทดลอง พร้อมท้ังสรุปผลการทดลอง 

 

ภาพแผงวงจรการต่อวงจรไฟฟ้า (วงจรผสม) 

ขั้นตอนที่ 1 ประกอบวงจรผสมตามภาพแผงวงจรการต่อวงจรไฟฟ้า (วงจรผสม)         

โดยใส่หลอด LED ลงในฐานเสียบหลอด LED จ านวน 3 หลอด และปรับตัวต้านทานท่ีค่าต่ าสุด 

โดยหมุนไปซ้ายสุด (ทวนเข็มนาฬิกา) จากนั้นท าการเปิดเบรกเกอร์ และเปิดสวิตช์ไฟ โดย      

หลอด LED ทุกหลอดต้องติด ท าการปลดหลอด LED หลอดท่ี 1 หรือ 2 ออก สังเกตการ

เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ : หากใส่หลอด LED แล้วหลอดไม่ตดิให้สลับขั้วหลอด LED 

ขั้นตอนที่  2 ประกอบวงจรไฟฟ้าตามภาพแผงวงจรการต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม                     

ให้ครบถ้วนตามเดิม 

ขั้นตอนที่ 3 ท าการปลดหลอด LED หลอดที่ 3 ออก สังเกตการเปล่ียนแปลง 

ขั้นตอนที่ 4 บันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 

ผลการทดลอง 

- เมื่อท าการถอดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออก พบว่า หลอด LED ท่ีเหลือยังคงติดอยู่ 

- เมื่อท าการปลดหลอด LED หลอดที่ 3 ออก หลอด LED ท่ีเหลือดับ  

สรุปผลการทดลอง 

วงจรไฟฟ้าแบบผสม คือ การต่อวงจรไฟฟ้ารวมกันระหว่างวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและ

วงจรไฟฟ้าแบบขนาน  
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จากการทดลอง เมื่อปลดหลอด LED หลอดท่ี 1 หรือ 2 ออกพบว่า หลอด LED ท่ีเหลือ

ยังคงสว่างอยู่ เนื่องจากเป็นส่วนของวงจรขนาน ซึ่งกระแสไฟฟ้าสามารถไหลครบวงจรได้ แต่เมื่อ

ท าการปลดหลอด LED หลอดท่ี 3 ออก พบว่าหลอด LED ท่ีเหลือดับทุกหลอด เนื่องจากเป็นส่วน

ของวงจรอนุกรม ท าให้กระแสไฟไม่สามารถไหลได้ครบวงจร  

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 3 สายดินและหลักดิน 

กิจกรรมที่ 3.1 บอกถึงความส าคัญของสายดินและหลักดิน 

สายดินและหลักดินท่ีต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยการต่อลงดินนั้น มีไว้เพื่อป้องกัน

อันตรายท่ีเกิดจากไฟช็อตหรือไฟรั่ว หากเกิดไฟช็อตหรือไฟรั่วกระแสไฟเหล่านั้นก็จะไหล        

ผ่านเข้าไปท่ีสายดินแทน แต่ถ้าไม่มีการติดตั้งสายดิน กระแสไฟท้ังหมดก็จะไหลเข้าสู่ตัวเราท าให้

ได้รบัอันตรายและเสียชีวิตได้  

กิจกรรมที่ 3.2 บอกเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนท่ีต้องติดตั้งสายดิน มาอย่างน้อย 3 ชนิด 

1. เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้า 

2. เครื่องซักผ้า 

3. เครื่องปรับอากาศ 

4. ตู้เย็น 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

การใช้และการประหยดัพลังงานไฟฟ้า 

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 1 กลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 อ.  

กิจกรรมที่ 1.1 เลือกกลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 อ. ใส่ลงในช่องว่างให้ตรงกับ 

แนวทางการประหยัดไฟฟ้าของแต่ละกลยุทธ์ 

ก. กลยุทธ์ อ. 1 อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า  

ข. กลยุทธ์ อ. 2 อาคารประหยัดไฟฟ้า  

ค. กลยุทธ์ อ. 3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า 

____ค.___ 1)  หมั่นท าความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ 

____ข.___ 2)  ปลูกไม้ยืนต้น ให้ร่มเงาแก่อาคาร 

____ก.___ 3)  เลือกใช้ตู้เย็นท่ีติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

____ข.___ 4)  ใช้ระบบปรับอากาศท่ีแยกสวิตช์ เปิด – ปิด เฉพาะเครื่อง เพื่อให้ควบคุม       

การเปิด – ปิด ตามความต้องการใช้งานในแต่ละบริเวณ 

____ค.___ 5)  เลือกขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

____ค.___ 6)  รีดผ้าครั้งละมาก ๆ และไม่พรมน้ าจนชุ่มเกินไป 

____ข.___ 7)  ใช้ท่ีครอบโลหะสะท้อนแสงเพื่อช่วยเพิ่มความสว่างแก่หลอดไฟได้ 2 – 3 เท่า   

โดยใช้จ านวนหลอดไฟเท่าเดิม 

____ก.___ 8)  เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส้เป็นหลอด LED 

____ค.___ 9)  ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง หลังเลิกใช้งาน 

____ข.___ 10) ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อน สะท้อนหรือป้องกันความร้อน เช่น ผนัง  

หลังคา และฝ้าเพดานของอาคาร  
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กิจกรรมที่ 1.2  บอกวิธีการประหยัดไฟฟ้าในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมาอย่างน้อย 5 ชนิด  

เครื่องใช้ไฟฟ้า วิธีการประหยัดไฟฟ้า 

โทรทัศน์ 1. ไม่ปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรลอย่างเดียว ต้องปิดด้วยตัวเครื่องและ

ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน 

2. ตั้งโทรทัศน์ห่างจากฝาผนังอย่างน้อย 10 ซม.และอยู่ในท่ีอากาศถ่ายเท

ได้สะดวก 

ไฟฟ้าแสงสว่าง 1. เลือกใช้หลอดผอมหรือฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอด LED 

2. หมั่นท าความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟ 

พัดลม 1. หมั่นท าความสะอาดเป็นประจ า 

2. เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสม 

กระติกน้ าร้อน 1. ใส่น้ าเฉพาะปริมาณท่ีต้องการใช้ 

2. ถอดปลั๊กเมื่อน้ าเดือด แล้วกรอกใส่กระติก 

คอมพิวเตอร์ 1. ปิดจอเมื่อไม่ใช้งานนานกว่า 10 นาที 

2. เลือกซื้อเคร่ืองท่ีมีระบบประหยัดไฟโดยมองหาสัญลักษณ์ Energy Star 

ตู้เย็น 1. ตั้งห่างจากฝาผนังอย่างน้อย 15 ซม. 

2. เลือกขนาดความจุท่ีเหมาะสมและแช่เฉพาะของจ าเป็น 

เตารีด 1. รีดผ้าครั้งละมาก ๆ ไม่พรมน้ าจนชุ่ม 

2. ตากผ้าให้เรียบร้อย ลดการยับ ประหยัดเวลารีด 

เครื่องปรับอากาศ 1. ท าความสะอาดเครื่องทุกครึ่งปี ไม่น าของร้อนเข้าห้องแอร์ 

2. เปิดเครื่องปรับอากาศท่ี 26 องศาเซลเซียส ปรับอุณหภูมิขึ้น 1 องศา

เซลเซียส ประหยัดไฟได้ ร้อยละ 10 

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1. เลือกขนาดความจุท่ีเหมาะสม 

2. ไม่เปดิฝาหม้อหุงข้าวขณะที่ข้าวยังไม่สุก 

เครื่องซักผ้า 1. ซักผ้าครั้งละมาก ๆ ตามปริมาณท่ีเครื่องก าหนดสูงสุด 

2. แช่ผ้าก่อนเข้าเครื่อง ช่วยให้ก าจัดสิ่งสกปรกได้ดีขึ้น 
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กิจกรรมที่ 1.3  เลือกฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของแท้จากรูปที่ก าหนดให้ พร้อมอธิบาย

ลักษณะของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของแท้  

  

รูปที่ 1 รูปที่ 2 

รูปเลือกฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของแท้ คือ รูปที่ 1 โดยสามารถสังเกตุรายละเอียดได้ ดังนี้ 
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กิจกรรมที่ 1.4 น าบิลค่าไฟฟ้าจ านวน 3 เดือน ท่ีได้ปฏิบัติวิธีการประหยัดไฟฟ้า มาบันทึกผล    
การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนลงในตารางท่ีก าหนดให้  และสังเกตการเปลี่ยนแปลงว่าการใช้ไฟฟ้า       
ในแต่ละเดือนประหยัดไฟฟ้าได้เป็นจ านวนเท่าไหร่ พร้อมอธิบายวิธีการประหยัดไฟฟ้าของ       
แต่ละเดือนลงในตารางท่ีก าหนด 

เดือน 
ค่าไฟฟ้าใน
ครัวเรือน 
(บาท) 

วิธีการประหยัดไฟฟ้า 

มีนาคม 520 บาท 
1. ย้ายตู้เย็นออกห่างจากฝาผนังอย่างน้อย 15 ซม. 
2. ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ไม่น าของร้อนเข้าห้องแอร์ 
เปิดแอรท่ี์ 26 องศาเซลเซียส 

เมษายน 480 บาท 
1. รีดผ้าอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ท้ังครอบครัว 
2. เวลาต้มน้ าร้อนใส่น้ าเฉพาะปริมาณท่ีต้องการใช้เมื่อใช้เสร็จ
ถอดปลั๊ก แล้วกรอกใส่กระติกเก็บความร้อน 

พฤษภาคม 450 บาท 
1. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานนานกว่า 10 นาที 
2. ถอดปลั๊กโทรทัศน์ออกทุกคร้ังเมื่อเลิกใช ้

 

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 2 การเลือกซื้อ เลือกใช้ และดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 

กิจกรรมที่ 2.1 ให้ใส่เครื่องหมายถูก (√) หน้าข้อที่ถูก และใส่เครื่องหมายกากบาท (X) หน้าข้อท่ีผิด 

____√___ 1) ถ้าต้องการลดค่าไฟฟ้า ควรเปลี่ยนหลอดตะเกียบเป็นหลอด LED  

____X___ 2) บ้านอยู่ริมคลองมีตาและยายอาศัยอยู่ จ าเป็นต้องซื้อตู้เย็นขนาดใหญ่ 

____X___ 3) สมศรีมีร้านซัก อบ รีด จึงเลือกซื้อเตารีดไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อการเคลื่อนย้าย        

ได้สะดวก 

____X___ 4) เมื่อเลกิดูโทรทัศน์แล้ว จึงปิดด้วยรีโมทคอนโทรลอย่างเดียวแล้วจึงเข้านอน 

____√___ 5) เพื่อการประหยัดไฟ ควรล้างเครื่องปรับอากาศทุก ๆ 6 เดือน 

____√___ 6) การหมั่นท าความสะอาดฝาครอบและใบพัดของพัดลม รวมถึงมอเตอร์ของพัดลม 
จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 

____√___ 7) ควรตรวจสอบความพร้อมของเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนการใช้งาน 
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____X___ 8) ระหว่างพักกลางวันควรเปิดคอมพิวเตอร์ไว้ตลอด เพราะหากท าการ เปิด – ปิด 
บ่อย ๆ จะท าให้เปลืองไฟ 

____√___ 9) ควรถอดปลั๊กกระติกน้ าร้อนไฟฟ้าก่อนเลิกงานประมาณ 1 ชั่วโมง เพราะหลังจาก

ถอดปลั๊กออกแล้วน้ ายังคงร้อนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเลิกงาน 

____X___ 10) ควรตั้งตู้เย็นชิดผนังเพื่อป้องกันอันตราย  

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 การค านวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือน 

กิจกรรมที่ 3.1 บันทึกข้อมูลจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าท่ีน ามา ลงในแบบบันทึกท่ีก าหนดให้  

ตัวอย่างใบแจ้งค่าไฟฟ้า 

ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
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ตัวอย่างจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
1. ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า....................นายประหยัด ไฟฟ้า............................................................................. 
2. ท่ีอยู่..........61/3 ม.7 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 8032.................................. 
3. ค่าไฟฟ้าประจ าเดือน.........................พฤษภาคม..........................พ.ศ...............2557................. 
4. พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้คร้ังก่อน...............3972.000................หนว่ย 
5. พลังงานไฟฟ้าท่ีอ่านคร้ังหลัง.............4046.000................หนว่ย 
6. พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ไป................74.00................................หน่วย 
7. ค่าไฟฟ้าฐาน = ค่าพลังงานไฟฟ้า + ค่าบริการรายเดือน = ..................211.11....................บาท 
8. ค่า Ft หน่วยละ = .............0.6900................ บาท รวมค่า Ft = ...............51.06.............. บาท 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 = .............18.35..............บาท 
10. ค่าไฟฟ้าท้ังหมด = ...............280.52..........................บาท 
11. ผู้เรียนสรุปการคิดค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าคิดจากค่าใดบ้าง 
.............ค่าพลังงานไฟฟ้า, ค่าบริการรายเดือน, ค่า Ft และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7.............. 
 

กิจกรรมที่ 3.2  แสดงวิธีค านวณค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าท่ีน ามา โดยค่าไฟฟ้าท้ังหมด

ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ค่าพลังงานไฟฟ้า + ค่า Ft + ค่าบริการรายเดือน + ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ตัวอย่างจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 

1. ค่าพลังงานไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า 241 หน่วยเท่ากับ 754.41 บาท 

2. ค่า Ft เท่ากับ (241 x 0.59) = 142.19 บาท 

3. ค่าบริการรายเดือน เท่ากับ  38.22 บาท 

 

4. ค่าภาษี =                                                       = 65.44 บาท 

 

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

 

[(754.41 + 142.19 + 38.22) x 7] 

100 



101 

กิจกรรมที่ 3.3 ท าการทดลองการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน โดยใช้แผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดให้ แล้วเขียนผลการทดลอง พร้อมท้ังสรุปผลการทดลอง 

 

ภาพแผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า (วงจรขนาน) 

ขั้นตอนที่ 1 ต่อวงจรโดยใช้สายไฟตามภาพแผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า (วงจรขนาน) โดย

น าหลอดไฟท้ังสามประเภท (หลอดไส้ หลอดตะเกียบ และหลอด LED) มาติดตั้งกับขั้วหลอด  

ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นเปิดเบรกเกอร์ แล้วอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าและบันทึกผลการทดลอง      

ขั้นตอนที่ 3 เปิดสวิตช์ทุกตัว แล้วสังเกตความแตกต่างของระดับความสว่างของหลอดไฟ

แต่ละชนิด แล้วปิดสวิตชไ์ฟทุกตัว 

ขั้นตอนที่ 4 เปิดสวิตช์ไฟหลอดท่ี 1 หลอดไส้ แล้วอ่านค่ากระแสไฟฟ้าจากมิเตอร์ บันทึก

ผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง แล้วปิดสวิตชไ์ฟหลอดท่ี 1  

ขั้นตอนที่ 5 เปิดสวิตช์ไฟหลอดท่ี 2 หลอดตะเกียบ แล้วอ่านค่ากระแสไฟฟ้าจากมิเตอร์ 

บันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง แล้วปิดสวิตชไ์ฟหลอดท่ี 2 

ขั้นตอนที่ 6 เปิดสวิตช์ไฟหลอดท่ี 3 หลอด LED แล้วอ่านค่ากระแสไฟฟ้าจากมิเตอร์ 

บันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง แล้วปิดสวิตชไ์ฟหลอดท่ี 3 

ขั้นตอนที่ 7 ค านวณค่าก าลังไฟฟ้า (วัตต์) ค่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วย) ค่าไฟฟ้า (บาท) ของ

หลอดไฟแต่ละชนิดจากสูตรท่ีก าหนดให้ในตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าท่ีได้ลงใน 

ตารางบันทึกผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง 
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ผลการทดลอง 

1. ค่าแรงดันไฟฟ้า (V) 220 โวลต ์(ให้ใช้ค่าจรงิท่ีอ่านได้จากมิเตอร์) 

2. สมมุติให้ใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเวลา 240 ชั่วโมง (ค่าสมมุติตามความเหมาะสม) 

3. สมมุติให้ค่าไฟฟ้า 4  บาท ต่อ หน่วย (ค่าสมมุติตามความเหมาะสม) 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

สรุปผลการทดลอง 

หลอดไฟท้ัง 3 ชนิด ให้ความสว่างแตกต่างกัน และหลอดไฟท่ีกินไฟมากไปน้อย ได้แก่ 

หลอดไส้ » หลอดตะเกียบ » หลอด LED  ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าจากการใช้หลอดไส้ มีค่ามากท่ีสุด และ 

ค่าไฟฟ้าจากหลอด LED มีค่าน้อยท่ีสุด ดังนั้นในการเลือกใช้หลอดไฟ เราควรเลือกใช้หลอด LED 

เพราะเป็นหลอดท่ีช่วยประหยัดไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีอายุการใช้งานท่ีนานกว่าหลอดทุกชนิดอีก

ด้วย 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ 
อุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ค่ากระแสไฟฟ้า 
(แอมป์) 

(ค่าสมมุติ) 

ค่าก าลังไฟฟ้า 
(วัตต์) 

P = V x I 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(หน่วย) 

ยูนิต=(Pxชั่วโมง)/1,000 

ค่าไฟฟ้า 
(บาท) 

ค่าไฟฟ้า=ยูนิตxราคา
ต่อหน่วย 

1 หลอดไส้ 0.283 
0.283x220 
= 62.26 

(62.26x240)/1000 
= 14.94 

14.94x4 
= 59.76 

2 
หลอด

ตะเกียบ 
0.078 

0.078x220 
= 17.16 

(17.16x240)/1000 
= 4.12 

4.12x4 
= 16.48 

3 หลอด LED 0.061 
0.061x220 
= 13.42 

(13.42x240)/1000 
= 3.22 

3.22x4 
= 12.88 

รวม  0.422 92.84 22.28 89.12 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลังงานไฟฟ้า 
1 ภาพไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ http://weerajit14.blogspot.com/2011/09/electrostar

tic.html 

2 ภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการท าปฏิกิริยา
เคมี (แบตเตอรี่) 

https://market.onlineoops.com/802286  

3 ภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการท าปฏิกิริยา
เคมี (ถ่านอัลคาไลน์ 1.5 โวลต์) 

http://www.ksrv.ac.th 
 

4 ภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการท าปฏิกิริยา
เคมี (ถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์) 

http://pantip.com/topic/30216515  

5 ภาพการต่ออุปกรณ์ให้เกิดไฟฟ้าจากความร้อน http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/elect
ric4/bottee3.htm  

6 ภาพเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ เขื่อนสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี 

http://thailandindustry.com/indust_newweb/news_
preview.php?cid=10072  

7 ภาพอุปกรณ์ท่ีมีการใช้ไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงาน 
แม่เหล็กไฟฟ้า (ซ้าย) 

http://lsp-acsp.exteen.com/20100421/entry 
 

8 ภาพอุปกรณ์ท่ีมีการใช้ไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงาน 
แม่เหล็กไฟฟ้า (ขวา) 

http://www.kelenor.com/index.php?controller=cate
gory&path=633  

9 ภาพคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) 

http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Default.aspx  

10 ภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) 

http://www.egat.co.th/  

11 ภาพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (กฟภ.) https://www.pea.co.th/SitePages/home.aspx 

12 ภาพการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) http://www.mea.or.th/home/index.php  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ามาจากไหน 

1 ภาพขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน http://www.banpu.com/operation_coal_process.php 
2 ภาพการผลิตไฟฟ้าจากน้ ามันดีเซล http://www.balanceenergythai.com/%E0%B8%A3%

E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81
%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A
5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%
9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/  

http://weerajit14.blogspot.com/2011/09/electrostartic.html
http://weerajit14.blogspot.com/2011/09/electrostartic.html
https://market.onlineoops.com/802286
http://www.ksrv.ac.th/
http://pantip.com/topic/30216515
http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electric4/bottee3.htm
http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electric4/bottee3.htm
http://thailandindustry.com/indust_newweb/news_preview.php?cid=10072
http://thailandindustry.com/indust_newweb/news_preview.php?cid=10072
http://lsp-acsp.exteen.com/20100421/entry
http://www.kelenor.com/index.php?controller=category&path=633
http://www.kelenor.com/index.php?controller=category&path=633
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Default.aspx
http://www.egat.co.th/
https://www.pea.co.th/SitePages/home.aspx
http://www.mea.or.th/home/index.php
http://www.banpu.com/operation_coal_process.php
http://www.balanceenergythai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/
http://www.balanceenergythai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/
http://www.balanceenergythai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/
http://www.balanceenergythai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/
http://www.balanceenergythai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/
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3 ภาพกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติ https://jobs.tva.com/power/cumb_turbineart.htm  

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

5 ภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ า https://napeiadotcom.wordpress.com/tag/%E0%B8
%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B
8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B
8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99/  

6 ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=read
knowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%
B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%
CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%B
E%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1
%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%
C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AA%B9%EC
%A8%D2%A1%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%
CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC%20%20%E0
%BE%D7%E8%CD%B9%D3%E4%BB%CA%D9%E8%
AA%D5%C7%D4%B5%B7%D5%E8%BE%CD%E0%BE
%D5%C2%A7%A1%D1%B9%E0%B6%CD%D0%A4%
E8%D0...  

7 ภาพการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลโดยการเผา
ไหม้โดยตรง 

http://infothaifood.wordpress.com/ 
 

8 ภาพขบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ครัวเรือน 

http://www.ku.ac.th/e-
magazine/july51/agri/energy.htm 

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

10 ภาพโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝางของ 
กฟผ. 

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

11 ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ http://www.npc-
se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&i
d_sub=36&id=575  

12 ภาพโรงไฟฟ้าพลั งงานนิว เคลียร์ และ              
หอระบายความร้อน 

http://qubalilar.biz/?tag=erm%C9%99nistan&paged
=9 

https://jobs.tva.com/power/cumb_turbineart.htm
http://www3.egat.co.th/re/egat_wind/wind_technology.htm
http://www3.egat.co.th/re/egat_wind/wind_technology.htm
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://napeiadotcom.wordpress.com/tag/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99/
https://napeiadotcom.wordpress.com/tag/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99/
https://napeiadotcom.wordpress.com/tag/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99/
https://napeiadotcom.wordpress.com/tag/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99/
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AA%B9%EC%A8%D2%A1%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC%20%20%E0%BE%D7%E8%CD%B9%D3%E4%BB%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%B7%D5%E8%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%A1%D1%B9%E0%B6%CD%D0%A4%E8%D0...
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AA%B9%EC%A8%D2%A1%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC%20%20%E0%BE%D7%E8%CD%B9%D3%E4%BB%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%B7%D5%E8%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%A1%D1%B9%E0%B6%CD%D0%A4%E8%D0...
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AA%B9%EC%A8%D2%A1%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC%20%20%E0%BE%D7%E8%CD%B9%D3%E4%BB%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%B7%D5%E8%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%A1%D1%B9%E0%B6%CD%D0%A4%E8%D0...
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AA%B9%EC%A8%D2%A1%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC%20%20%E0%BE%D7%E8%CD%B9%D3%E4%BB%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%B7%D5%E8%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%A1%D1%B9%E0%B6%CD%D0%A4%E8%D0...
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AA%B9%EC%A8%D2%A1%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC%20%20%E0%BE%D7%E8%CD%B9%D3%E4%BB%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%B7%D5%E8%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%A1%D1%B9%E0%B6%CD%D0%A4%E8%D0...
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AA%B9%EC%A8%D2%A1%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC%20%20%E0%BE%D7%E8%CD%B9%D3%E4%BB%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%B7%D5%E8%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%A1%D1%B9%E0%B6%CD%D0%A4%E8%D0...
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AA%B9%EC%A8%D2%A1%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC%20%20%E0%BE%D7%E8%CD%B9%D3%E4%BB%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%B7%D5%E8%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%A1%D1%B9%E0%B6%CD%D0%A4%E8%D0...
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AA%B9%EC%A8%D2%A1%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC%20%20%E0%BE%D7%E8%CD%B9%D3%E4%BB%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%B7%D5%E8%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%A1%D1%B9%E0%B6%CD%D0%A4%E8%D0...
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AA%B9%EC%A8%D2%A1%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC%20%20%E0%BE%D7%E8%CD%B9%D3%E4%BB%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%B7%D5%E8%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%A1%D1%B9%E0%B6%CD%D0%A4%E8%D0...
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AA%B9%EC%A8%D2%A1%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC%20%20%E0%BE%D7%E8%CD%B9%D3%E4%BB%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%B7%D5%E8%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%A1%D1%B9%E0%B6%CD%D0%A4%E8%D0...
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AA%B9%EC%A8%D2%A1%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC%20%20%E0%BE%D7%E8%CD%B9%D3%E4%BB%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%B7%D5%E8%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%A1%D1%B9%E0%B6%CD%D0%A4%E8%D0...
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AA%B9%EC%A8%D2%A1%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC%20%20%E0%BE%D7%E8%CD%B9%D3%E4%BB%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%B7%D5%E8%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%A1%D1%B9%E0%B6%CD%D0%A4%E8%D0...
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AA%B9%EC%A8%D2%A1%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC%20%20%E0%BE%D7%E8%CD%B9%D3%E4%BB%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%B7%D5%E8%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%A1%D1%B9%E0%B6%CD%D0%A4%E8%D0...
http://infothaifood.wordpress.com/
http://www.ku.ac.th/e-magazine/july51/agri/energy.htm
http://www.ku.ac.th/e-magazine/july51/agri/energy.htm
http://teenet.cmu.ac.th/sci/intro01.php
http://teenet.cmu.ac.th/sci/fang_th.php
http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&id_sub=36&id=575
http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&id_sub=36&id=575
http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&id_sub=36&id=575
http://qubalilar.biz/?tag=erm%C9%99nistan&paged=9
http://qubalilar.biz/?tag=erm%C9%99nistan&paged=9
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13 ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ตั้ งอยู่

ติดทะเล  
http://www.telesurtv.net/english/news/3-Dead-in-
South-Korean-Nuclear-Plant-Incident-20141226-
0023.html  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

1 ภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id
=50790  

2 ภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id
=50790  

3 ภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม https://physicskruadd.wordpress.com/2012/03/13/
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเ/  

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

5 ภาพแสดงตัวอย่างแผงวงจรไฟฟ้าในครัวเรือน http://www.praguynakorn.com/tips/3/%E0%B8%AD
%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3
%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5
%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3
%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A
%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89
%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9A
%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E
%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2
%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2  

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

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

8 ภาพสายไฟ http://www.pui108diy.com/wp/basic_electical_diy/
p435-home_electrical_e2a-lamp_switch_circuit-
l_n_g-cable-breaker  

9 ภาพฟิวส์เส้น http://thaigoodview.com/library/contest1/science0
4/110/body02.html  

10 ภาพฟิวส์แผ่น http://www.eofficethailand.com/product.php?id_pr
oduct=1629&id_lang=1  

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

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

http://www.telesurtv.net/english/news/3-Dead-in-South-Korean-Nuclear-Plant-Incident-20141226-0023.html
http://www.telesurtv.net/english/news/3-Dead-in-South-Korean-Nuclear-Plant-Incident-20141226-0023.html
http://www.telesurtv.net/english/news/3-Dead-in-South-Korean-Nuclear-Plant-Incident-20141226-0023.html
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id=50790
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id=50790
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id=50790
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id=50790
https://physicskruadd.wordpress.com/2012/03/13/การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเ/
https://physicskruadd.wordpress.com/2012/03/13/การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเ/
http://webhtml.horhook.com/wbi/ec/4parallel-03.htm
http://www.praguynakorn.com/tips/3/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
http://webhtml.horhook.com/wbi/ec/1circuit-04.htm
http://webhtml.horhook.com/wbi/ec/1circuit-04.htm
http://www.pui108diy.com/wp/basic_electical_diy/p435-home_electrical_e2a-lamp_switch_circuit-l_n_g-cable-breaker
http://www.pui108diy.com/wp/basic_electical_diy/p435-home_electrical_e2a-lamp_switch_circuit-l_n_g-cable-breaker
http://www.pui108diy.com/wp/basic_electical_diy/p435-home_electrical_e2a-lamp_switch_circuit-l_n_g-cable-breaker
http://thaigoodview.com/library/contest1/science04/110/body02.html
http://thaigoodview.com/library/contest1/science04/110/body02.html
http://www.eofficethailand.com/product.php?id_product=1629&id_lang=1
http://www.eofficethailand.com/product.php?id_product=1629&id_lang=1
http://silpa-thai.com/6_robeg
http://th.aliexpress.com/item/WSFS-Wholesale-50-x-Fast-Quick-Blow-5-x-20mm-250V-5Amp-Glass-Tube-Fuse/32604752075.html?spm=2114.54010308.4.6.lOapij
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Fast-Quick-Blow-5-x-20mm-250V-5Amp-Glass-Tube-
Fuse/32604752075.html?spm=2114.54010308.4.6.lOa
pij 

13 ภาพเบรกเกอร์แบบต่าง ๆ http://www.prakaisangengineering.com/15633803/%E
0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E
0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E
0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E
0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E
0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E
0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E
0%B8%A1  

14 ภาพของสวิตช์ทางเดียวและสวิตช์สองทาง http://www.st.ac.th/wp-
content/uploads/sites/10/2013/03/cicuit.pdf  

15 ภาพสะพานไฟและฟิวส์ในสะพานไฟ (ซ้าย) http://www.krucherdpua.com/wp-
content/uploads/web/cycle/cutout.htm  

16 ภาพสะพานไฟและฟิวส์ในสะพานไฟ (ขวา) http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanichi
koong&month=25-02-2015&group=17&gblog=18  

17 ภาพเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?i
d=91449&uid=36831  

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

19 ภาพสายดินและหลักดิน (บน) http://www.sysnetcenter.com/accessories/649-
ground-rod-ground-30-cm.html 

20 ภาพสายดินและหลักดิน (ล่าง) https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8
%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B
9%8C_(%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0
%B9%89%E0%B8%B2)  

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

22 ภาพตัวอย่างการต่อระบบไฟฟ้าภายในบ้าน http://www.siambe.com/index.php?lay=show&ac=a
rticle&Id=539549118  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

1 ภาพกลยุทธ์การประหยัดพลังงาน 3 อ. เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

http://th.aliexpress.com/item/WSFS-Wholesale-50-x-Fast-Quick-Blow-5-x-20mm-250V-5Amp-Glass-Tube-Fuse/32604752075.html?spm=2114.54010308.4.6.lOapij
http://th.aliexpress.com/item/WSFS-Wholesale-50-x-Fast-Quick-Blow-5-x-20mm-250V-5Amp-Glass-Tube-Fuse/32604752075.html?spm=2114.54010308.4.6.lOapij
http://th.aliexpress.com/item/WSFS-Wholesale-50-x-Fast-Quick-Blow-5-x-20mm-250V-5Amp-Glass-Tube-Fuse/32604752075.html?spm=2114.54010308.4.6.lOapij
http://www.prakaisangengineering.com/15633803/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.prakaisangengineering.com/15633803/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.prakaisangengineering.com/15633803/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.prakaisangengineering.com/15633803/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.prakaisangengineering.com/15633803/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.prakaisangengineering.com/15633803/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.prakaisangengineering.com/15633803/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.prakaisangengineering.com/15633803/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.st.ac.th/wp-content/uploads/sites/10/2013/03/cicuit.pdf
http://www.st.ac.th/wp-content/uploads/sites/10/2013/03/cicuit.pdf
http://www.krucherdpua.com/wp-content/uploads/web/cycle/cutout.htm
http://www.krucherdpua.com/wp-content/uploads/web/cycle/cutout.htm
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanichikoong&month=25-02-2015&group=17&gblog=18
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanichikoong&month=25-02-2015&group=17&gblog=18
http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=91449&uid=36831
http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=91449&uid=36831
http://www.ksv.ac.th/tb/cai/science2007/chap7_22.htm
http://www.ksv.ac.th/tb/cai/science2007/chap7_22.htm
http://www.sysnetcenter.com/accessories/649-ground-rod-ground-30-cm.html
http://www.sysnetcenter.com/accessories/649-ground-rod-ground-30-cm.html
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C_(%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C_(%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C_(%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C_(%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2)
http://teenet.cmu.ac.th/emac/journal/2004/23/04.php
http://www.siambe.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539549118
http://www.siambe.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539549118
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ล าดับ ภาพ แหล่งที่มาของข้อมูล 
2 ภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูง เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

3 ภาพฉลากเบอร์ 5 ของแท้ เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

4 ภาพฉลากเบอร์ 5 ของปลอม เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

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

6 ภาพเครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้า http://www.thaihometown.com/knowledge/689  

7 ภาพตัดขวางกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า http://tooktikchamaiporn.blogspot.com/2012/09/10
8-1.html 

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

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

10 ภาพการส่งสัญญาณโทรทัศน์มายังเครื่องรับ
โทรทัศน์ 

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

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

12 ภาพเตารีดไฟฟ้าแต่ละชนิด (ซ้าย) http://checkprice.net/price_list/DEFHkm6N90w.html  

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

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

15 ภาพตู้เย็น http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/200
9/12/R8643243/R8643243.html  

 

 

 

 

 

 

 

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


111 

คณะผู้จัดท า 
 

คณะทีป่รึกษา  
นายสุรพงษ์  จ าจด                                       
นายประเสริฐ หอมดี 

เลขาธิการ กศน. ส านักงาน กศน. 
รองเลขาธิการ กศน. ส านักงาน กศน. 

นายรัตนชัย นามวงศ ์                                                    
นายทนงรักษ์  แสงวัฒนะชัย           
นายนรา เหล่าวิชยา 
นางตรีนุช  สุขสุเดช 
 

รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า   
ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า 
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นายสุรพงษ์  คลอวุฒิเสถียร ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟ้าและพลังงาน
นิวเคลียร์ 

นายศุภผล รัตนากร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟ้า 
และพลังงานนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

นางสาวนทีกูล เกรียงชัยพร หัวหน้าแผนกปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

คณะท างาน 
 

นางจารุพร พุทธวิริยากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ส านักงาน กศน. 

นางสาวจรรยา สิงห์ทอง ศึกษานิเทศน์ ส านักงาน กศน. 

นางญาณิศา สุขอุดม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงาน กศน. 

นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงาน กศน. 

นางสาวพจนีย์ สวัสดิ์รัตน์ ครูช านาญการพิเศษ กศน. อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  

จังหวัดก าแพงเพชร 

นางสาวจีราภา เจียมศักดิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงาน กศน. 

นายจักรกริช แกล้วกล้า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงาน กศน. 

นายพิชัย ชูกาญจนพิทักษ์ วิศวกร ระดับ 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

นางสาวกาญจนา กิติดี นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

นางสาวจิรดา วิทยพิบูลย์ วิศวกร ระดับ 6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

นางสาวกิติยากรณ์ เหิมรักษ์พงศ์ ครู กศน. จังหวัดนครสวรรค์ 
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คณะบรรณาธิการ 

 

นางสาววิมลรัตน์ ภูริคุปต์ ผู้อ านวยการ กศน. เขตบางเขน ส านักงาน กศน. กรุงเทพฯ 

นางสาวอนงค์ ชูชัยมงคล ครูเชี่ยวชาญ กศน. อ าเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 

นายสุพจน์ เชี่ยวชลวิทย์ ครูเชี่ยวชาญ กศน. เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

นางสาวพจนีย์ สวัสดิ์รัตน์ ครูช านาญการพิเศษ กศน. อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  

จังหวัดก าแพงเพชร 

นายเชาวลิต  ธาดาสิทธิเวท ครูช านาญการพิเศษ สถาบันการศึกษาทางไกล 

นางกมลวรรณ  มโนวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ กศน. อ าเภอหางดง  

จังหวัดเชียงใหม่ 

นางญาณิศา สุขอุดม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงาน กศน. 

นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงาน กศน. 

นางสาวนิธิมา ศรีพานิช วิศวกร ระดับ 6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

นางสาวกาญจนา กิติดี นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

นางสาวนภากาญจน์ สุวรรณคช นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

นางสาวจิรดา วิทยพิบูลย์ วิศวกร ระดับ 6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

นางสาวศิรกุล กาญจนปฐมพร นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

นายบุญชนะ ล้อมสิริอุดม ครู คศ. 1 กศน. เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 

นายธณัลฐิวรรธน์ ภคพัฑวัฒนฐากูร ครูศูนย์การเรียนชุมชน กศน. เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 

ผู้ออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป ์  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 
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