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ชุดวิชา
การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน 3
รายวิชาเลือกบังคับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รหัส พว32023
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
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คานา
ชุ ด วิ ช าการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ในชี วิ ต ประจ าวั น 3 รหั ส วิ ช า พว32023 ตามหลั ก สู ต ร
การศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ใช้ ไ ด้ กั บ ผู้ เ รี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดวิชานี้ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนการใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเนื้อหาความรู้
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน กศน. มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และตระหนักถึงความ
จาเป็นของการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ประกอบการนาเสนอเนื้อหาและ
งบประมาณ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาชุดวิชา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดวิ ชานี้ จะเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน กศน. และนาไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเห็นคุณค่าต่อไป

สานักงาน กศน.
เมษายน 2559

4

คาแนะนาการใช้ชุดวิชา
ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน 3 รหัสวิชา พว32023 ใช้สาหรับนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 โครงสร้างของชุดวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน โครงสร้างของหน่วยการเรียนรู้
เนื้อหาสาระ กิจกรรมเรียงลาดับตามหน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลังเรียน
ส่วนที่ 2 เฉลยแบบทดสอบและกิจกรรม ประกอบด้วย เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่องเรียงลาดับตามหน่วยการเรียนรู้
วิธีการใช้ชุดวิชา
ให้ผู้เรียนดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดโครงสร้างชุดวิชาโดยละเอียด เพื่อให้ทราบว่า ผู้เรียนต้องเรียนรู้
เนื้อหาในเรื่องใดบ้างในรายวิชานี้
2. วางแผนเพื่อกาหนดระยะเวลาและจัดเวลาที่ ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาชุดวิชา
เพื่อให้สามารถศึกษารายละเอียดของเนื้อหาได้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมทากิจกรรมตามที่
กาหนดให้ทันก่อนสอบปลายภาค
3. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามที่กาหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรู้เดิมของ
ผู้เรียน โดยให้ทาลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และตรวจสอบคาตอบจากเฉลยแบบทดสอบ
เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเล่ม
4. ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างละเอียดให้เข้าใจ ทั้งในชุดวิชา
และสื่อประกอบ (ถ้ามี) และทากิจกรรมที่กาหนดไว้ให้ครบถ้วน
5. เมื่อทากิจกรรมเสร็จแต่ละกิจกรรมแล้ว ผู้เรียนสามารถตรวจสอบคาตอบได้จากเฉลย
แนวตอบท้ายเล่ม หากผู้เรียนยังทากิจกรรมไม่ถูกต้องให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่อง
นั้นซ้าจนกว่าจะเข้าใจ
6. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
และตรวจคาตอบจากเฉลยท้ายเล่มว่าผู้เรียนสามารถทาแบบทดสอบได้ถูกต้องทุกข้อหรือไม่ หาก
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ข้อใดยังไม่ถูกต้อง ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่ง ผู้เรียนควร
ทาแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน และควรได้คะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของแบบทดสอบทั้งหมด (หรือ 24 ข้อ) เพื่อให้ มั่นใจว่าจะสามารถสอบปลายภาค
ผ่าน
7. หากผู้เรียนได้ทาการศึกษาเนื้อหาและทากิจกรรมแล้วยังไม่เข้าใจ ผู้เรียนสามารถ
สอบถามและขอคาแนะนาได้จากครูหรือแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมอื่น ๆ
หมายเหตุ : การทาแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน และกิจกรรมท้ายเรื่อง ให้ทาและ
บันทึกลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ผู้เรียนอาจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น หนังสือเรียนรายวิชา
การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน รหัสรายวิชา พว02027 การศึกษาจากอินเทอร์เน็ต
พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ โรงไฟฟ้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า และการศึกษาจากผู้รู้ เป็นต้น
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้เรียนต้องวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
1. ระหว่ างภาค วั ด ผลจากการทากิ จ กรรมหรือ งานที่ ไ ด้ รั บมอบหมายระหว่ างเรี ย น
รายบุคคล
2. ปลายภาค วัดผลจากการทาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
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โครงสร้างชุดวิชา
สาระการเรียนรู้
สาระความรู้พื้นฐาน
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 2.2 มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการ
ทางวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่ง มีชีวิต ระบบนิ เวศ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อมใน
ท้องถิ่น ประเทศและโลก สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดารา
ศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบาย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติการเรื่องไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบ
ขนาน แบบผสม ประยุกต์และเลือกใช้ความรู้และทักษะอาชีพช่างไฟฟ้าให้เหมาะสมกับด้าน
บริหารจัดการและการบริการเพื่อนาไปสู่การจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์
สาระสาคัญ
พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่สาคัญในการดาเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ ความต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ของประเทศยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่ง เชื้อเพลิง
ดังกล่าวกาลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน
ไฟฟ้าในอนาคต จึงต้องมีการจัดหาพลังงานทดแทนเพื่อใช้เป็นพลังงานสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
แทนเชื้อเพลิงฟอสซิล และกระจายการใช้เชื้อเพลิงในการผลิต กระแสไฟฟ้าให้มีความหลากหลาย
เพื่อให้เกิดความสมดุล ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ มากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องช่วยกันประหยัด
พลังงานไฟฟ้า ใช้พ ลังงานไฟฟ้า ให้คุ้มค่ าที่สุด เพื่อให้ มีพลัง งานไฟฟ้าใช้ต่ อไปในอนาคตได้อี ก
ยาวไกล
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ขอบข่ายเนื้อหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลังงานไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
สื่อประกอบการเรียนรู้
1.หนังสือเรียนรายวิชาเลือก การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน พว02027
2. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน 3 รหัสวิชา พว32023
3. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ใช้ประกอบชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ชีวิตประจาวัน 3
4. วีดิทัศน์
5. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ
จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)
กิจกรรมการเรียนรู้
1. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน ตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายเล่ม
2. ศึกษาเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนดและตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายเล่ม
4. ทาแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายเล่ม
การประเมินผล
1. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
2. ทากิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
3. เข้ารับการทดสอบปลายภาค
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สารบัญ
หน้า
คานา
คาแนะนาการใช้ชุดวิชา
โครงสร้างชุดวิชา
สารบัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลังงานไฟฟ้า
เรื่องที่ 1 การกาเนิดของไฟฟ้า
เรื่องที่ 2 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ประเทศในอาเซียน และโลก
เรื่องที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตไฟฟ้า
เรื่องที่ 1 เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
เรื่องที่ 2 โรงไฟฟ้ากับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
เรื่องที่ 1 อุปกรณ์ไฟฟ้า
เรื่องที่ 2 วงจรไฟฟ้า
เรื่องที่ 3 สายดินและหลักดิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
เรื่องที่ 1 กลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 อ.
เรื่องที่ 2 การเลือกซื้อ การใช้ และการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
เรื่องที่ 3 การวางแผนและการคานวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง
บรรณานุกรม
คณะผู้จัดทา

1
3
6
21
26
27
67
77
78
89
94
97
98
105
125
136
138
140
163
173
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
พลังงานไฟฟ้า
สาระสาคัญ
พลังงานไฟฟ้ามีกาเนิดหลายลักษณะ ซึ่งก่อให้เกิดพลังงานที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น ความร้อน แสงสว่าง เป็นต้น โดยการได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้าจะต้องอาศัย
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ในปัจจุบันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า และมีแนวโน้มจะหมดไปในระยะเวลาอันใกล้ แต่ทุกประเทศมีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามอัตราการขยายตัวของภาคครัวเรือน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริการ
จึงเป็นเหตุผลให้ทุกประเทศต้องมีการวางแผนการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการและเกิด
ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า สาหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกจากจะมีแผนในการจัดการกับ
ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังมีการวางแผนการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมกัน โดย
มีการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าในระดับภูมิภาค การบริการด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล
ตัวชี้วัด
1. บอกการกาเนิดของไฟฟ้า
2. บอกสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียนและโลก
3. ตระหนักถึงสถานการณ์ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
4. วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
5. เปรียบเทียบสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียนและโลก
6. อธิบายองค์ประกอบในการจัดทาแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP)
7. ระบุชื่อและสังกัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
8. อธิบายบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้า
9. แนะนาบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การกาเนิดของไฟฟ้า
เรื่องที่ 2 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียน และโลก
เรื่องที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
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เวลาที่ใช้ในการศึกษา 15 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน 3 รหัสวิชา พว32023
2. วีดิทัศน์ เรื่อง ทาไมค่าไฟฟ้าแพง เรื่อง ไฟฟ้าซื้อหรือสร้าง เรื่อง ขุมพลังอาเซียน
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เรื่องที่ 1 การกาเนิดของไฟฟ้า
ราชบั ณฑิ ต ยสถานได้ ใ ห้ ค วามหมายของค าว่ า “ไฟฟ้ า ” ไว้ ว่ า “พลั ง งานรู ป หนึ่ ง ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มี
สมบัติแสดงอานาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ที่ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน
แสงสว่าง การเคลื่อนที่ ”เป็นต้น โดยการกาเนิดพลังงานไฟฟ้าที่สาคัญ ๆ มี 5 วิธี ดังนี้
1. ไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ เป็นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการนาวัตถุต่างกัน 2 ชนิด
มาขัดสีกัน เช่น จากแท่งยางกับผ้าขนสัตว์ แท่งแก้วกับผ้าแพร แผ่นพลาสติกกับผ้า และหวีกับผม
เป็นต้น ผลของการขัดสีดังกล่าวทาให้เกิดความไม่สมดุลขึ้นของประจุไฟฟ้าในวัตถุทั้งสอง เนื่องจาก
เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้า วัตถุทั้งสองจะแสดงศักย์ไฟฟ้าออกมาต่างกัน วัตถุชนิดหนึ่งแสดง
ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า บวก (+) ออกมา

วั ต ถุ อี ก ชนิ ด หนึ่ ง แสดงศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า ลบ (-) ออกมา ซึ่ ง เรี ย กว่ า

“ไฟฟ้าสถิต” ดังภาพ

แท่งยาง
ภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ

2. ไฟฟ้าที่เกิดจากการทาปฏิกิริยาทางเคมี เป็นไฟฟ้าที่เกิดจากการนาโลหะ 2 ชนิด
ที่แตกต่างกัน โลหะทั้งสองจะทาปฏิกิริยาเคมีกับสารละลายอิเล็กโทรไลท์ ซึ่งปฏิกิริยาทางเคมีแบบนี้
เรี ยกว่ า “โวลตาอิ ก เซลล์ ” เช่ น สั ง กะสี กั บ ทองแดงจุ่ มลงในสารละลายอิ เล็ กโทรไลท์ จะ
เกิดปฏิกิริยาเคมีทาให้เกิดไฟฟ้าดังตัวอย่างในแบตเตอรี่ และถ่านอัลคาไลน์ (ถ่านไฟฉาย) เป็นต้น
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แบตเตอรี่

ถ่านอัลคาไลน์ 1.5 โวลต์

ถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์

ภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการทาปฏิกิริยาทางเคมี

3. ไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อน เป็นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการนาแท่งโลหะหรือแผ่นโลหะต่าง
ชนิดกัน 2 แท่ง โดยนาปลายด้านหนึ่งของโลหะทั้งสองต่อติดกัน ด้วยการเชื่อมหรือยึดด้วยหมุด
ปลายที่เหลืออีกด้านนาไปต่อกับมิเตอร์วัดแรงดัน เมื่อให้ความร้อนที่ปลายด้านต่อติดกันของโลหะทั้ง
สอง ส่งผลให้เกิดการแยกตัวของประจุไฟฟ้าเกิดศักย์ไฟฟ้าขึ้นที่ปลายด้านเปิดของโลหะ แสดงค่า
ออกมาที่มิเตอร์

ภาพการต่ออุปกรณ์ให้เกิดไฟฟ้าจากความร้อน

4. ไฟฟ้ า ที่ เ กิ ด จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โดยสามารถสร้ า งเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์
(Solar Cell) ที่ทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้า
หลายชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ เช่น นาฬิกาข้อมือ เครื่องคิดเลข เป็นต้น แต่ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง
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ภาพเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

5. ไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานแม่เหล็ก
โดยวิธีการใช้ลวดตัวนาไฟฟ้าตัดผ่านสนามแม่เหล็ก หรือการนาสนามแม่เหล็กวิ่งตัดผ่านลวดตัวนา
อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งสองวิธีนี้จะทาให้มีกระแสไฟฟ้าไหลในลวดตัวนานั้น กระแสที่ผลิตได้มีทั้ง
กระแสตรงและกระแสสลับ

ภาพ

อุปกรณ์กาเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า

นอกจากนี้ ไฟฟ้ายังมีกาเนิดจากวิธีอื่น ๆ อีก เช่น ไฟฟ้าจากแรงกดอัด โดยอาศัยผลึกของ
สารบางชนิด ที่มีคุณสมบัติทาให้เกิดไฟฟ้าได้เมื่อได้รับแรงกดอัด กระแสไฟฟ้าจะมากหรือน้อย
ขึ้ น กั บ แรงที่ ก ด กระแสไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ จ ะมี ก าลั ง ต่ า จึ ง น ามาใช้ ไ ด้ กั บ อุ ป กรณ์ บ างประเภท เช่ น
ไมโครโฟน หัวเข็มแผ่นเสียง เป็นต้น
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 การกาเนิดของไฟฟ้า
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้)
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เรื่องที่ 2 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียน และโลก
ปัจจุบันการใช้พลังงานไฟฟ้า ของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเชื้อเพลิงหลักที่นามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า คือ เชื้อเพลิงฟอสซิล เริ่มลดลงเรื่อย ๆ
ดังนั้นหากผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ยังไม่ตระหนักถึงสาเหตุดังกล่าว จนอาจส่งผลกระทบต่อการผลิต
ไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้ จึงจาเป็นต้องเข้าใจถึงสถานการณ์พลังงานไฟฟ้า และแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า
ในอนาคต ในเรื่องที่ 2 ประกอบด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
ตอนที่ 2 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ตอนที่ 3 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของโลก
ตอนที่ 1 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่สาคัญในการดาเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมาความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 4 - 5 ต่อปี ซึ่งสอดคล้อง
กับจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าได้เข้ามามี
บทบาทต่อการดารงชีวิตประจาวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีการใช้ไฟฟ้าเป็นอันดับที่ 24
ของโลก ซึ่งเป็นที่น่ากังวลว่าพลังงานไฟฟ้าจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตหรือไม่
ดังนั้นความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าจึงมีประเด็นสาคัญที่ประชาชนทุกคนควรรู้ ดังนี้
1. สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทย
การผลิ ตไฟฟ้ าของประเทศไทยมี การใช้ เชื้ อเพลิ งที่ หลากหลาย ซึ่ งได้ มาจากแหล่ ง
เชื้อเพลิงทั้งภายในและภายนอกประเทศ จากข้อมูลปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประเทศไทยมีการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 69.19 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด รองลงมา คือ
ถ่านหินนาเข้าและถ่านหินในประเทศ (ลิกไนต์) ร้อยละ 18.96 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 11.02
น้ามันเตาและน้ามันดีเซล ร้อยละ 0.75 และมีการนาเข้าไฟฟ้าจากมาเลเซีย ร้อยละ 0.07
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ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ธันวาคม 2558

แผนภูมิสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558

แม้ว่าในปัจจุบันการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศไทยจะเพียงพอและสามารถรองรับ
ความต้อ งการได้ แต่ในอนาคตยัง คงมีความเสี่ยงต่ อ ความมั่ นคงทางพลังงานไฟฟ้าค่อ นข้างสู ง
เนื่องจากประเทศไทยมีการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามากเกินไป โดยก๊าซธรรมชาติที่
นามาใช้ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมาจาก 2 แหล่งหลัก ๆ คือ แหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย
ประมาณร้อยละ 60 ซึ่งจากการคาดการณ์ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วในอ่าวไทย ข้อมูล
ณ ปี พ.ศ. 2557 มีเหลือใช้อีกเพียง 5.7 ปี เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 40 นาเข้ามา
จากเมียนมาร์ โดยมาจากแหล่งยาดานาและเยตากุน
จากการที่ประเทศไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากเกินไปจึงทาให้
เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องทุกปี เมื่อ แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติมีปัญหาหรือต้องหยุดการผลิตเพื่อการ
ซ่อมบารุง หรือในกรณีของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเกิดความเสียหาย ทาให้ไม่สามารถส่งก๊าซธรรมชาติ
ได้ ส่งผลให้กาลังการผลิตไฟฟ้าส่วนหนึ่งหายไป เช่น ในช่วงระหว่างวันที่ 5 - 14 เมษายน
พ.ศ. 2556 เมียนมาร์ได้หยุดทาการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา เพื่อบารุงรักษาตามวาระ
ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทยเป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากโรงไฟฟ้ า ที่ ใ ช้
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดังกล่าวของเมียนมาร์ เช่น โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้าพระนครใต้
โรงไฟฟ้าวังน้อย เป็นต้น ต้องหยุดการผลิตไฟฟ้า ทาให้กาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหายไป
ร้อยละ 25 ของกาลังการผลิตไฟฟ้าในแต่ละวัน ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อ ความ
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ต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่ได้คาดการณ์ไว้ ทาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้องจัดทา
มาตรการรับมื อไว้หลายด้าน เช่น การประสานงานขอซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน การนา
น้ามันมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับโรงไฟฟ้าทั้งหมดที่สามารถเดินเครื่องด้วยน้ามันได้ เป็นต้น ซึ่งใน
กรณีที่นาน้ามันมาใช้เป็นเชื้อเพลิงอาจทาให้ราคาค่าไฟสูงขึ้น เพราะต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่นามาใช้มี
ราคาสูง นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนประหยัดพลังงาน เพื่อให้สามารถ
ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้
ดังนั้นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า ประเทศไทยจึงควรพิจารณาการเลือกใช้
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
1) ต้องมีปริมาณเชื้อเพลิงสารองเพียงพอและแน่นอนเพื่อความมั่นคงในการจัดหา
2) ต้องมีการกระจายชนิดและแหล่งที่มาของเชื้อเพลิง เช่น การใช้ถ่านหิน หรือ
พลังงานทางเลือกให้มากขึ้น เป็นต้น
3) ต้องเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาเหมาะสมและมีเสถียรภาพ
4) ต้องเป็นเชื้ อเพลิ งที่เมื่อนามาผลิ ตไฟฟ้าแล้ ว สามารถควบคุ มมลพิษให้ อยู่ใน
ระดับมาตรฐานคุณภาพที่สะอาดและยอมรับได้
5) ต้องใช้ทรัพยากรพลังงานภายในประเทศที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. การใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาในหนึ่งวันของประเทศไทย
การเลือกใช้เชื้อเพลิง มาผลิตไฟฟ้า นอกจากการพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าว
มาแล้วนั้น อีกปัจจัยสาคัญที่ต้องนามาพิจารณาด้วย คือ ประเภทของโรงไฟฟ้าที่ต้องการในระบบ
ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา เพื่อความมีประสิทธิภาพของระบบและ
ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม เพราะโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทมีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าใน
แต่ละช่วงเวลาที่ต่างกัน และโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทก็มีการใช้เชื้อเพลิงที่แตกต่างกันด้วย ดังภาพ
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พลังน้า น้ามัน
ก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน

โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
เดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง
ราคาถูก

ความต้องการไฟฟ้าพื้นฐาน
(โรงไฟฟ้าฐาน)
ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์

ระดับ 1

โรงไฟฟ้าฐาน

ระดับ 2

ความต้องการไฟฟ้าปานกลาง

ระดับ 3

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด

ภาพการใช้ไฟฟ้าแต่ละช่วงเวลาในหนึ่งวัน

กล่ าวคื อ การใช้ ไ ฟฟ้ า แต่ ล ะช่ ว งเวลาในหนึ่ ง วั น ของประเทศไทย มี ป ริ ม าณความ
ต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ไม่ ส ม่ าเสมอ โดยความต้ อ งการไฟฟ้ า สู ง สุ ด จะเกิ ด 3 ช่ ว งเวลา คื อ
เวลา 10.00 – 11.00 น. เวลา 14.00 –15.00 น. และเวลา 19.00 –20.00 น. และความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 ความต้องการไฟฟ้าพื้นฐาน (Base Load) เป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าต่าสุด
ของแต่ละวัน ซึ่งในแต่ละวันจะต้องผลิตไฟฟ้าไม่ต่ากว่าความต้องการในระดับนี้ โดยโรงไฟฟ้าที่ใช้
เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตามความต้องการไฟฟ้าพื้นฐานจะเรียกว่า “โรงไฟฟ้าฐาน” ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่และต้องเดินเครื่องอยู่ตลอดเวลา จึงควรเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงราคาถูกเป็นลาดับแรก
ได้ แ ก่ โรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นที่ ใ ช้ ถ่ า นหิ น เป็ น เชื้ อ เพลิ ง โรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นร่ ว มที่ ใ ช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
ระดับ 2 ความต้องการไฟฟ้าปานกลาง (Intermediate Load) เป็นความต้องการใช้
ไฟฟ้ามากขึ้นกว่าความต้องการพื้นฐานแต่ก็ยังไม่มากถึงระดับสูงสุด โรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า
ช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าปานกลางควรเดินเครื่องโรงไฟฟ้าตลอดเวลาเหมือนกับโรงไฟฟ้าชนิด
แรก แต่สามารถเพิ่มหรือลดกาลังการผลิตได้ โดยการป้อนเชื้อเพลิงมากหรือน้อยขึ้นกับความ
ต้องการ เช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง พลังงานทดแทน เป็นต้น
ระดับ 3 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุ ด (Peak Load) เป็นความต้องการใช้ไฟฟ้า บาง
ช่วงเวลาเท่านั้น สาหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการนี้จะทาการเดินเครื่องผลิต
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ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่านั้น และเป็นโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วสามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ทันที เช่น โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซทีใ่ ช้น้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าพลังน้า โรงไฟฟ้า
พลังน้าแบบสูบกลับ เป็นต้น
3. สภาพปัจจุบันและแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้า
กาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 38,774 เมกะวัตต์
แบ่งเป็นกาลังการผลิตภายในประเทศ 35,387 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 91.26 และกาลังผลิตที่มี
สัญญาซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศอีก 3,387 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 8.74 โดยมีความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุดที่ 27,346 เมกะวัตต์ ซึ่งความต้องการไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีตามสภาพภูมิอากาศ
จานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น และการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
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ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

จากภาพ จะเห็น ได้ว่า การใช้พ ลัง งานไฟฟ้า ของประเทศไทยมีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2558 มีการใช้พลังงานไฟฟ้า 183,288 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 3.2 เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้ไ ฟฟ้าเกือบทุกประเภทมีการใช้ไฟฟ้าตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ปรับตัวดีข้ึน โดยภาคอุตสาหกรรม มีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด ถึงร้อยละ 45 รองลงมา
คือ ภาคครัวเรือน ร้อยละ 22 ภาคธุรกิจ ร้อยละ 19 ภาคกิจการขนาดเล็ก ร้อยละ 11 และ
อื่น ๆ ร้อยละ 3
จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าในปี พ.ศ. 2559 เศรษฐกิจจะขยายตัว
ร้อยละ 3.7 สานัก งานนโยบายและแผนพลังงานจึงประมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศภายใต้สมมติฐานดังกล่าว ซึ่งได้มีการคาดการณ์ว่า ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในปี พ.ศ. 2559
อยู่ที่ 28,470 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 และจากการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของ
ประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า พบว่า ประเทศไทยจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้า ขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง
โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2579 ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิ 326,119 ล้านหน่ว ย
และมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ 49,655 เมกะวัตต์
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4. แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan :
PDP)
แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า คือ แผนแม่บทในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ว่าด้วย
การจัดหาพลังงานไฟฟ้า ในระยะยาว 15 – 20 ปี เพื่อสร้างความมั่นคงและความเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
ปัจจุบันใช้แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2558 - 2579 (PDP 2015)
ซึ่งเป็นแผนฉบับล่าสุด และเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน ที่มีเป้าหมายเพื่อประหยัด
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่ง
การจัดทาแผน PDP ต้องจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ เพื่อนาค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าจัดทาแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้เพียงพอในอนาคตต่อไป
การจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศนั้น ใช้ค่าประมาณการแนวโน้ม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว อัตราการเพิ่มของประชากร และมีการประยุกต์ใช้แผนการ
อนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งพิจารณากรอบของแผนพัฒนาและพลังงานทางเลือกด้วย สาหรับกรอบใน
การจัดทาแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าประเทศไทย มีดังนี้
1) ด้ า นความมั่ น คงทางพลั ง งาน (Security) ต้ อ งจั ด หาไฟฟ้ า ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าและใช้เชื้อเพลิงหลากหลาย รวมทั้งมีความเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
พึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป
2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ต้องคานึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมและ
คานึงถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ
3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) ต้องลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน
โดยเฉพาะเป้าหมายในการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า
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•
•
•
•

ภาพปัจจัยที่ต้องคานึงถึงในการจัดทาแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)

จากกรอบแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดทา
แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2558 - 2579 (PDP 2015) ซึ่งได้วางแผน
กาลังการผลิตไฟฟ้าในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2579) เพื่อให้กาลังการผลิตไฟฟ้าเพียงพอต่อ
ความต้ อ งการในปี พ.ศ. 2579 จะต้ อ งมี ก าลั ง การผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น จาก 37,612 เมกะวั ต ต์
เป็น 70,335 เมกะวัตต์ โดยมีการกระจายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ตารางสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง
ตามแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2558 – 2579

ดีเซล / น้ามันเตา
ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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ตอนที่ 2 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศในกลุ่มอาเซียน
อาเซี ยน หรือ สมาคมประชาชาติ แห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of
Southeast Asian Nation : ASEAN) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อันนามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
สั ง คมและวั ฒ นธรรม โดยมุ่ ง เน้ น ให้ อ าเซี ย นเป็ น ตลาดเดี ย วกั น และเป็ น ฐานการผลิ ต ร่ ว มที่ มี
ศักยภาพในการแข่งขันทางการค้ากับภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
แบ่งออกเป็นประเทศสมาชิกอาเซี ยนเดิม 6 ประเทศ คือ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
สิง คโปร์ และประเทศไทย ประเทศสมาชิ ก ใหม่ 4 ประเทศ คื อ กั ม พูช า ลาว เมี ยนมาร์ และ
เวียดนาม อาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่รวดเร็ว ทาให้ความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์
พลังงานไฟฟ้าที่กาลังจะเกิดขึ้น จึงจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เพื่อจะได้เลือกใช้ทรัพยากรพลังงานได้อย่างเหมาะสมและสามารถ
สารองพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในอนาคต
อาเซียน เป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรพลังงานมากและมีความหลากหลาย โดยกระจายอยู่
ในประเทศต่าง ๆ ทั้งน้ามัน ก๊าซธรรมชาติ พลังน้า และถ่านหิน โดยทางตอนเหนือของภูมิภาค
ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม มีแหล่งน้ามากที่มีศักยภาพในการนาน้ามาใช้ผลิต
ไฟฟ้า ส่วนตอนกลางและตอนใต้ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ไทย กัมพูชา บรูไน และอินโดนีเซีย มี
แหล่งก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีแหล่งถ่านหินในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ด้วย
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน
จากความหลากหลายของทรัพยากรพลังงานที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน จึงทาให้แต่ละประเทศมีนโยบายและเป้าหมายทางด้านพลังงานไฟฟ้าที่แตกต่าง
กัน โดยสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ของประเทศในกลุ่มอาเซียนจะแตกต่างกันขึ้นกับ
ทรั พ ยากรพลั ง งานของประเทศนั้ น ๆ โดยประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย นมี ก ารผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
ก๊าซธรรมชาติมากที่สุด รองลงมา คือ ถ่านหิน พลังน้า น้ามัน และพลังงานทดแทน ตามลาดับ
สาหรับสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี พ.ศ. 2557 ดังภาพ
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ภาพสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี พ.ศ. 2557

1) เมียนมาร์ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)
เมียนมาร์ เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ที่สาคัญ คือ ก๊าซธรรมชาติ
และน้ามัน นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าที่มีศักยภาพในการนาน้ามาใช้ผลิตไฟฟ้า อีกด้วย ดังนั้นสัดส่วน
เชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของเมียนมาร์จึงมาจากพลังน้าและก๊าซธรรมชาติ โดย ในปี
พ.ศ. 2557 มี ก ารผลิ ต ไฟฟ้ าทั้ ง สิ้ น 8,910 ล้ า นหน่ ว ย ส่ ว นใหญ่ ม าจากพลั ง น้ า ร้ อ ยละ 71.2
รองลงมา คือ ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 22.3 ถ่านหิน ร้อยละ 6.3 และอื่น ๆ ร้อยละ 0.2
2) กัมพูชา (ราชอาณาจักรกัมพูชา)
กัมพูชา มีแหล่งเชื้อเพลิงที่สาคัญ คือ พลังงานชีวมวล แต่เนื่องจากพลังงานดังกล่าว
ไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า ในปี พ.ศ. 2557 มีการผลิตไฟฟ้า
ทั้ ง สิ้ น 1,220 ล้ า นหน่ ว ย ส่ ว นใหญ่ ผ ลิ ต จากน้ ามั น ร้ อ ยละ 48.4 และพลั ง น้ า ร้ อ ยละ 34.4
รองลงมา คือ พลังงานความร้อนใต้พิภพ ร้อยละ 13.1 ถ่านหิน ร้อยละ 2.5 และอื่น ๆ ร้อยละ 1.6
3) เวียดนาม (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
เวียดนาม มีแหล่งพลังงานที่สาคัญ คือ น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน นอกจากนี้
ยังมีแหล่งน้าที่มีศักยภาพในการนาน้ามาใช้ผลิตไฟฟ้า ด้วย ดังนั้นสัดส่วนเชื้อเพลิงหลักในการผลิต

16

ไฟฟ้าของเวียดนามจึงมาจากพลังน้า ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน โดยในปี พ.ศ. 2557 มีการผลิต
ไฟฟ้าทั้งสิ้น 140,670 ล้านหน่วย ส่วนใหญ่ ผลิตจากพลังน้า ร้อยละ 38.5 และก๊าซธรรมชาติ
ร้อยละ 35.4 รองลงมา คือ ถ่านหิน ร้อยละ 20.9 น้ามัน ร้อยละ 5.1 และอื่น ๆ ร้อยละ 0.1
เวียดนามเป็นประเทศที่จาเป็นต้องเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้าในปริมาณมาก เพื่อรองรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มกาลังการผลิตจากถ่านหินและพลังงานนิวเคลียร์ ทั้งนี้เวียดนามมี
แผนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เป็นแห่งแรกในอาเซียน พร้อมทั้งมีแผนจะพัฒนาทุ่งกังหันลม
(Wind farm) นอกชายฝั่งแห่งแรกในเอเชียด้วย
4) ลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ลาวมีสภาพภูมิประเทศที่มีแม่น้าหลายสายไหลผ่าน จึงทาให้ลาวอุดมไปด้วยพลังงาน
จากน้า ดังนั้นสัดส่วนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศลาวจึงมาจากพลังน้า โดยในปี
พ.ศ. 2557 มีการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 10,130 ล้านหน่วย โดยการผลิตเกือบทั้งหมดมาจากพลังน้าถึง
ร้อยละ 90.7 รองลงมา คือ ถ่านหิน ร้อยละ 6.2 และน้ามัน ร้อยละ 3.1
5) มาเลเซีย (สหพันธรัฐมาเลเซีย)
มาเลเซีย มีแหล่งพลังงานที่สาคัญ คือ ก๊าซธรรมชาติ โดยในปี พ.ศ. 2557 มีการผลิต
ไฟฟ้าทั้งสิ้น 122,460 ล้านหน่วย ถือเป็น ประเทศที่มีกาลังการผลิตไฟฟ้าเป็นอันดับ 3 ของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน โดยเป็นการผลิตจากก๊าซธรรมชาติมากที่สุด ร้อยละ 43.2 รองลงมา คือ ถ่านหิน
ร้อยละ 39.2 น้ามัน ร้อยละ 9.0 พลังน้า ร้อยละ 6.8 และอื่น ๆ ร้อยละ 1.9 อย่างไรก็ตาม
มาเลเซียกาลังเผชิญกับภาวะปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติค่อย ๆ ลดลง จึงมีแผนลดสัดส่วนการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติลง โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้ถ่านหิน ซึ่งต้ องมีการนาเข้าถ่านหินและ
พยายามกระจายแหล่งนาเข้าถ่านหินจากหลาย ๆ ประเทศ นอกจากนี้ยังมีแผนกระจายแหล่ง
เชื้อเพลิงให้หลากหลายมากขึ้น ทั้งมีการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน และมีแผนพัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์
6) อินโดนีเซีย (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีแหล่งเชื้อเพลิงจานวนมาก ทั้งก๊าซธรรมชาติ น้ามัน และ
ถ่านหิน เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเกาะและมีภูเขาไฟ จึงทาให้มีทรัพยากรดังกล่าว
มากกว่าประเทศอื่นในกลุ่มประเทศอาเซียน สาหรับการผลิตไฟฟ้า ในปี พ.ศ. 2557 มีการผลิต
ไฟฟ้าทั้งสิ้น 194,160 ล้ านหน่วย ถือเป็นประเทศที่มีกาลังการผลิตไฟฟ้าเป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม
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ประเทศอาเซียน โดยเป็นการผลิตจากถ่านหินมากที่สุด ร้อยละ 49.2 รองลงมา คือ น้ามัน ร้อยละ
22.5 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 19.8 พลังน้า ร้อยละ 7.0 พลังงานความร้อนใต้พิภพ ร้อยละ1.4 และ
อืน่ ๆ ร้อยละ 0.1
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ต้องเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้าตามความต้องการที่มากขึ้น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีแผนการกระจายเชื้อเพลิงและลดการใช้น้ามัน การที่เป็น
ประเทศที่มีแหล่งเชื้อเพลิงมาก จึงมุ่งเน้นการใช้เชื้อเพลิงในประเทศก่อน แต่เนื่องจากปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติก็เริ่มลดลง จึงมีแผนที่จะลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติลง โดยเพิ่มสัดส่วนพลังงาน
หมุนเวียน ซึ่งเน้นพลังน้าและพลังงานความร้อนใต้พิภพ เนื่องจากมีศักยภาพมากพอ
7) ฟิลิปปินส์ (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)
ฟิลิปปินส์ มีแหล่งพลังงานที่สาคัญ คือ ก๊าซธรรมชาติ สาหรับการผลิตไฟฟ้า ในปี
พ.ศ. 2557 มีการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 62,480 ล้านหน่วย โดยส่วนใหญ่ผลิตจากถ่านหิน ร้อยละ 48.3
เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่า รองลงมา คือ ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 28.9 พลังน้า ร้อยละ
13.8 น้ามัน ร้อยละ 8.6 และอื่น ๆ ร้อยละ 0.4 ฟิลิปปินส์มีแผนเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้า โดยมุ่ง
ส ารวจหาแหล่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ แ ละถ่ า นหิ น ในประเทศมาใช้ เพิ่ ม เติ ม แต่ ข ณะเดี ย วกั น ก็ มี แ ผน
กระจายสัดส่วนการใช้ เชื้อเพลิง โดยการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน ซึ่ งจะเน้ น
พลังน้าและพลังงานความร้อนใต้พิภพ
8) บรูไน (เนการาบรูไนดารุสซาลาม)
บรูไน มีแหล่งพลังงานหลัก คือ ก๊าซธรรมชาติและน้ามัน สาหรับการผลิตไฟฟ้า ในปี
พ.ศ. 2557 มี ก ารผลิ ต ไฟฟ้ า ทั้ ง สิ้ น 3,490 ล้ า นหน่ ว ย โดยการผลิ ต เกื อ บทั้ ง หมดมาจาก
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 99.1 และน้ามัน ร้อยละ 0.9
9) สิงคโปร์ (สาธารณรัฐสิงคโปร์)
สิงคโปร์ เป็นประเทศที่เป็นตลาดการซื้อขายน้ามันแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในอาเซียน จึง
มีการใช้พลังงานหลักจากน้ามันและก๊าซธรรมชาติ สาหรับการผลิตไฟฟ้า ในปี พ.ศ. 2557 มีการ
ผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 47,210 ล้านหน่วย โดยส่วนใหญ่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 48.3 รองลงมา
คือ น้ามัน ร้อยละ 22.1 และอื่น ๆ ร้อยละ 2.5
ในอดีตสิงคโปร์ต้องนาเข้าก๊าซธรรมชาติจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยส่งผ่านทาง
ท่อส่งก๊าซเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 สิงคโปร์ได้สร้างสถานี รับ - จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว
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(Liquid Natural Gas : LNG) แล้วเสร็จ ทาให้สามารถกระจายแหล่งนาเข้าก๊าซธรรมชาติจาก
หลายประเทศมากขึ้น ในอนาคตสิงคโปร์มีแผนจะรับซื้อไฟฟ้าจากหลายประเทศ โดยใช้โครงข่าย
ระบบส่งที่จะเชื่อมต่อกันในภูมิภาค (ASEAN Power Grid) นอกจากนี้รัฐบาลสิงคโปร์ยังลงทุนเพื่อ
พัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และการวิจัยเพื่อหาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ จะเห็นได้ว่า สิงคโปร์พยายามรักษาความมั่นคงทางพลังงาน โดยการกระจายแหล่ง
นาเข้าเชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟ้าจากหลายประเทศ
10) ไทย (ราชอาณาจักรไทย)
ไทย มีแหล่งพลังงานหลัก คือ ก๊าซธรรมชาติและน้ามัน สาหรับการผลิตไฟฟ้า ในปี
พ.ศ. 2557 มีการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 174,960 ล้านหน่วย ถือเป็นประเทศที่มีกาลังการผลิตไฟฟ้าเป็น
อันดับ 2 ของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยส่ว นใหญ่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 70.4 รองลงมา
คือ ถ่านหิน ร้อยละ 21.4 พลังน้า ร้อยละ 3.2 น้ามัน ร้อยละ 2.3 และอื่น ๆ ร้อยละ 2.7
จะเห็นได้ว่า ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน ต้องรับมือกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น และ
เชื้อ เพลิ งฟอสซิล ยังคงเป็ นแหล่งพลังงานหลักที่ ทุกประเทศต้ องพึ่ งพาอยู่ แต่ข ณะเดียวกันทุ ก
ประเทศก็มีแผนในการจัดการกับความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า โดยเน้นการกระจายแหล่งเชื้อเพลิง
ให้หลากหลาย แสวงหาแหล่งพลังงานทดแทนอื่น ๆ ทั้งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานนิวเคลียร์
รวมถึงแผนซื้อไฟฟ้าจากประเทศในภูมิภาคด้วย
นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน กลุ่มประเทศ
สมาชิกจึงได้ดาเนินโครงการผลิตและการใช้พลังงานร่วมกัน เช่น โครงการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้าของอาเซียน (ASEAN Power Grid) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมความมั่นคง
ของการจ่ายไฟฟ้าของภูมิภาค และส่งเสริมให้มีการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศ เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีการดาเนินงานเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทั้งสิ้น 16 โครงการ เป็นต้น
ตอนที่ 3 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของโลก
ปัจจุบันความต้องการไฟฟ้ายังคงเพิ่มขึ้นทั่วโลก สอดคล้องกับจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
และการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ จากการประเมิ น ขององค์ ก ารพลั ง งานระหว่ า งประเทศ
(International Energy Agency : IEA) ระบุว่า การใช้พลังงานของโลกมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
เรื่ อ ยๆ โดยแหล่งพลังงานที่ใช้สูงสุด 3 อั น ดั บ แรก ได้แก่ น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน
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ที่สาคัญหากโลกมีการใช้พลังงานในระดับที่เป็นอยู่ ในปัจจุบันและไม่มีการค้นพบแหล่งพลังงานอื่น
เพิ่มเติมได้อีก คาดว่าโลกจะมีปริมาณสารองน้ามันใช้ได้อีก 52.5 ปี ก๊าซธรรมชาติ 54.1 ปี และ
ถ่านหินอีกประมาณ 110 ปี เท่านั้น ดังนั้นการใช้พ ลั ง งานจากแหล่ ง พลั ง งานเหล่านี้จาเป็นต้อง
คานึงถึงความสมดุลระหว่างความต้องการใช้พลังงานกับปริมาณสารองของพลังงานที่มีเหลืออยู่
อีกทั้งจาเป็นต้องทาการศึกษาและพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ เพื่อทดแทนแหล่งพลังงานเก่า ที่
กาลั ง จะหมดไป นอกจากนี้ สิ่ ง ที่ ต้ อ งตระหนั ก เป็ น อย่ า งยิ่ ง คือ ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
อั น เนื่องมาจากการใช้พลังงานเหล่านี้โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
อัตราการเพิ่มขึ้นของกาลังผลิตไฟฟ้าในทวีปต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ เป็นผล
เนื่องมาจากอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยทวีปเอเชียจะมีอัตราการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
สูงสุด เนื่องจากประเทศในทวีปเอเชียส่วนใหญ่เป็นประเทศที่กาลังพัฒนาจึงมีความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต ในขณะที่ประเทศในทวีปยุโรปซึ่ง เป็นประเทศที่มี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีและประชาชนมีการดารงชีวิตที่สูงกว่ามาตรฐานนั้นจะมีอัตรา
การใช้พลังงานค่อนข้างคงที่
ในอดีตการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่อาศัยแหล่งพลังงานหลักจากน้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ
ถ่านหิน แต่เมื่อพิจารณาถึงแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างจากัด และคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่จะเกิดจากการใช้พลังงานเหล่านี้มาผลิตไฟฟ้า ทาให้ทั่วโลกพยายามแสวงหาแหล่งพลังงานอื่น ๆ
มาใช้ทดแทน เช่น พลังน้า พลังงานนิวเคลียร์ พลังลม พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล เป็นต้น ดังจะ
เห็นได้จากภาพแผนภูมิวงกลมแสดงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต่าง ๆ ของโลก ปี พ.ศ. 2557

ที่มา: The World Bank-World Development Indicators
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ภาพแผนภูมิแสดงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต่าง ๆ ของโลก ปี พ.ศ. 2557

จากข้อมูลปี พ.ศ. 2557 พบว่า ทั่วโลกมีการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมากที่สุด ร้อยละ 38.9
รองลงมา คือ ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 22.0 พลังน้า ร้อยละ 16.8 พลังงานนิวเคลียร์ ร้อยละ 10.8
น้ามัน ร้อยละ 4.6 และพลังงานทดแทนอื่น ๆ อีกร้อยละ 3.7 ถึงแม้ว่าปัจจุบันการผลิตไฟฟ้ายังคง
พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก ซึ่งผลิตจากถ่านหินมากที่สุด เนื่องจากถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงราคา
ถูก แต่ในหลายประเทศได้มีนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีการกระตุ้นให้เปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิง
สะอาด ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้การผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ทั่วโลกเริ่มลดลง ส่งผลให้มีการใช้
เชื้อเพลิงหมุนเวียนมากขึ้น นอกจากนี้พลังงานนิวเคลียร์ถูกพิจารณาว่าจะมีการนามาใช้มากขึ้น
โดยจะสูงขึ้นกว่าเดิมร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ. 2583 แต่ปัจจุบันการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ชะลอตัวลงหลังอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เมืองฟุ กุชิมะในประเทศญี่ปุ่น เมื่อ
พ.ศ. 2554 เนื่องจากการพิจารณาเรื่อง กฎระเบียบด้านความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ดี การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ยังคงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในประเทศจีน เกาหลีใต้ อินเดีย และรัสเซีย

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียนและโลก
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้)
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เรื่องที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไฟฟ้าในประเทศไทยตั้งแต่ระบบผลิต ระบบส่งจ่ายจนถึง
ระบบจาหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 ภาคส่วน คือ
1) ภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
2) ภาคเอกชน มีเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าเท่านั้น เช่น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
จากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทา
หน้าที่กากับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติภายใต้กรอบนโยบายของรั ฐบาลและกระทรวง
พลังงาน

ระบบผลิต

ระบบจาหน่าย

ภาพการส่งไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถึงผู้ใช้ไฟฟ้า

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
การไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2512 โดยรัฐบาลได้รวมรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในการจัดหาไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ การลิกไนท์ (กลน.)
การไฟฟ้ายันฮี (กฟย.) และการไฟฟ้ าตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟ.อน.) เป็นหน่วยงานเดียวกัน คือ
“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” มีชื่อย่อว่า “กฟผ.” มีนายเกษม จาติกวณิช เป็นผู้ว่าการ
คนแรก
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กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงพลังงาน
และกระทรวงการคลัง มีภารกิจในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน โดยการผลิต จัดส่ง และ
จาหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น ๆ
ตามที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งประเทศใกล้เคียง พร้อมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้า
ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยระบบผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.
ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า 5 ประเภท คือ โรงไฟฟ้า พลัง ความร้อ น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
โรงไฟฟ้าพลังน้า โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และโรงไฟฟ้าดีเซล
นอกจากการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. แล้ว กฟผ. ยังรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชน รวมทั้งรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว และมาเลเซีย ซึ่ง
ดาเนินการจัดส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. รวมถึงที่รับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นผ่าน
ระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้า
นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับซื้อโดยตรง และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว
เมียนมาร์ และกัมพูชา

Call center
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หมายเลข 1416

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค (กฟภ.) เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ด้ า นสาธารณู ป โภค

สั ง กั ด

กระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยรั บ โอน
ทรั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น และความรับผิดชอบขององค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในขณะนั้นมาดาเนินการ
อยู่ ภ ายใต้ ก ารกากั บ ดู แ ลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการผลิ ต จั ด ให้ ไ ด้ ม า จั ด ส่ ง
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จัดจาหน่ายและการบริการด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่ป ระชาชน ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ
ในเขตจาหน่าย 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่กาหนดนโยบาย
และแผนงาน ให้คาแนะนา ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค สาหรับ
ในส่วนภูมิภาค แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางและภาคใต้ แต่ละภาคแบ่งออกเป็นเขต รวมเป็น 12 การไฟฟ้าเขต มีหน้าที่ควบคุมและ
ให้คาแนะนาแก่สานักงานการไฟฟ้าต่าง ๆ ในสังกัดรวม 894 แห่ง ในความรับผิดชอบ 74
จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ การไฟฟ้าจังหวัด 74 แห่ง การไฟฟ้าอาเภอ 732 แห่ง การไฟฟ้าตาบล
88 แห่ง หากประชาชนในส่วนภูมิภาคได้รับความขัดข้องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า
ระเบิดเสาไฟฟ้าล้ม ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก บิลค่าไฟฟ้าไม่ถูกต้อง เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึง
การขอใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า สามารถติดต่อได้ที่การไฟฟ้าส่ว นภูมิภาคที่อยู่ในแต่ละ
พื้นที่ หรือติดต่อ Call Center
Call Center ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หมายเลข 1129

3. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
การไฟฟ้านครหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2501ตามพระราชบัญญัติ
การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501

ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2530

และ พ.ศ. 2535

เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัด
ให้ได้มา จาหน่าย ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องหรือที่เป็น ประโยชน์
แก่การไฟฟ้านครหลวง โดยมีพื้นที่เขตจาหน่ายใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ
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หากประชาชนในเขตกรุง เทพมหานคร นนทบุ รี และสมุ ทรปราการ ได้ รั บความ
ขัดข้องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด เสาไฟฟ้าล้ม ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก บิลค่า
ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการขอใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า สามารถ
ติดต่อได้ที่การไฟฟ้านครหลวงที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ และมีช่องทางการติดต่อ คือ ศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสาร และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (MEA Call Center)
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
โทรศัพท์ 0-2252-8670
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (MEA Call Center)
โทรศัพท์ 1130 หรือ อีเมล์ แอดเดรส :
CallCenter@mea.or.th (ตลอด 24 ชั่วโมง)
4. คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2551 ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพื่ อ แยกงานนโยบาย
และงานกากั บ ดู แ ล ออกจากการประกอบกิจการพลังงาน โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน
และประชาชนมีส่วนร่วมและมี บ ทบาทมากขึ้ น รวมทั้งให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรมและมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน โดย กกพ. ทาหน้าที่กากับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติภายใต้กรอบนโยบาย
ของรัฐ
ในการดาเนินงานของ กกพ. มีเ ป้ า หมายสู ง สุ ด คือ การกากับดูแลกิจการพลังงาน
ไทยให้เกิดความมั่นคง และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน โดยมีการดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การกากับกิจการพลังงาน การจัดทาร่างกฎหมายลาดับรองตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน เช่น การเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา การออกประกาศและ
ระเบียบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ทั้งนี้ ในการออกระเบียบและ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและกากับดูแลกิจการพลังงานที่มีผู้ได้ รับผลกระทบ จะต้อง
ดาเนินการด้านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นด้วย การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการ

25

พลังงานและการอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม กาหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้า โดยพิจารณาปรับค่าไฟฟ้า
ฐานและค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) สามารถติดต่อได้ ตามช่องทางต่าง ๆ

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

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การผลิตไฟฟ้า
สาระสาคัญ
การผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตได้จากเชื้อเพลิงและพลังงานหลายประเภท ซึ่งเชื้อเพลิงและ
พลังงานแต่ละประเภทก็มีข้อดีข้อจากัดทั้งในแง่ต้นทุนและผลกระทบ สาหรับเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่ง
เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันกาลังจะหมดไปในอนาคต ส่งผลให้ต้องมีการ
จัดหาพลังงานทดแทนอื่นมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า อย่างไรก็ตามการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่ว่า
จะเชื้อเพลิงประเภทใด อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ดังนั้นจึงต้องมีข้อกาหนดให้
โรงไฟฟ้าต้องมีการดาเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสังคมและสุขภาพ (EHIA)
ตัวชี้วัด
1. อธิบายกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท
2. วิเคราะห์ศักยภาพพลังงานทดแทนที่มีในชุมชนของตนเอง
3. เปรียบเทียบข้อดี ข้อจากัดของเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
4. เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท
5. อธิบายผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงไฟฟ้า
6. อธิบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า
7. อธิบายข้อกาหนดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ (EHIA)
8. เปรียบเทียบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ (EHIA)
9. มีเจตคติที่ดีต่อโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
เรื่องที่ 2 โรงไฟฟ้ากับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 45 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน 3 รหัสวิชา พว32023
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เรื่องที่ 1 เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีความสาคัญและมีการใช้งานกันมาอย่างยาวนาน
โดยสามารถผลิตได้จากเชื้อเพลิงต่าง ๆ ได้แก่ เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทน ปัจจุบันมีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทาให้ต้องมีการแสวงหาเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการโดยแต่ละประเทศมีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าแตกต่างกันไปตาม
ศักยภาพของประเทศนั้น ๆ อย่ างไรก็ตามการผลิต กระแสไฟฟ้ายัง ต้องคานึง ถึงผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมจึงต้องมีการจัดการและแนวทางป้องกันที่เหมาะสมภายใต้ข้อกาหนดและกฎหมาย
แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เชื้อเพลิงฟอสซิล
ตอนที่ 2 พลังงานทดแทน
ตอนที่ 3 พลังงานทดแทนในชุมชน
ตอนที่ 4 ต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท
ตอนที่ 5 ข้อดีและข้อจากัดของการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท
ตอนที่ 1 เชื้อเพลิงฟอสซิล
เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) หมายถึง เชื้อเพลิงที่เกิดจากซากพืช ซากสัตว์ที่ทับถม
จมอยู่ใต้พื้นพิภพเป็นเวลานานหลายร้อยล้านปีโดยอาศัยแรงอัดของเปลือกโลกและความร้อนใต้ผิว
โลกมีทั้งของแข็ง ของเหลวและก๊าซ เช่น ถ่านหินน้ามัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น แหล่งพลังงานนี้เป็น
แหล่งพลังงานที่สาคัญในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันสาหรับประเทศไทยได้มีการนาเอาพลังงาน
ฟอสซิลมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าประมาณร้อยละ 90
1. ถ่านหิน (Coal)
ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลที่อยู่ในสถานะของแข็ง เกิดจากการทับถมกัน
ของซากพืชในยุคดึกดาบรรพ์ ถ่านหินมีปริมาณมากกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่น ๆ และมีแหล่ง
กระจายอยู่ประมาณ 70 ประเทศทั่วโลก เช่น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย แอฟริกา เป็นต้น จากการ
คาดการณ์ปริมาณถ่านหินที่พิสูจน์แล้ว ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2557 จาก BP Statistical Review of
World Energy คาดว่า ถ่านหินในโลกจะมีเพียงพอต่อการใช้งานไปอีก 110 ปี และถ่านหินใน
ประเทศไทยมีเหลือใช้อีก 69 ปี ซึ่งถ่านหินที่นามาเป็นเชื้อเพลิงสาหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า ได้แก่
ลิกไนต์ ซับบิทูมินัส บิทูมินัส
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ถ่านหินส่วนใหญ่ที่พบในประเทศไทยเป็นลิกไนต์ ที่มีคุณภาพต่า ปริมาณสารองส่วน
ใหญ่ ที่ น ามาใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า อยู่ ที่ เ หมื อ งแม่ เ มาะ จั ง หวั ด ล าปาง
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมี ก ารผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยถ่ า นหิ น ร้ อ ยละ 18.96 ซึ่ ง มาจากถ่ า นหิ น
ภายในประเทศและบางส่วนนาเข้าจากต่างประเทศ โดยนาเข้าจากอินโดนีเซียมากที่สุด
กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
การผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน เริ่มจากการขนส่งถ่านหินจากลานกองถ่านหินไปยังยุ้ง
ถ่าน จากนั้นถ่านหินจะถูกลาเลียงไปยังเครื่องบด เพื่อบดถ่านหินให้เป็นผงละเอียดก่อนที่จะถูกพ่น
เข้าไปเผายังหม้อไอน้า เมื่อถ่านหินเกิดการเผาไหม้ก็จะถ่ายเทความร้อนให้แก่น้า ทาให้ น้าร้อนขึ้น
จนเกิดไอน้า จะมีความดันสูงสามารถขับใบพัดกังหันไอน้าทาให้กังหันไอน้าหมุนโดยแกนของกังหัน
ไอน้าเชื่อมต่อกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าจึงทาให้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าทางาน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า
ออกมาได้

ภาพขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน

การเผาไหม้ ข องถ่ า นหิ น จะเกิ ด ก๊ า ซไนโตรเจนออกไซด์ ฝุ่ น ละออง และก๊ า ซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้
โรงไฟฟ้ า ได้ ดั งนั้ น โรงไฟฟ้ าถ่ านหิ นในปั จจุ บั น เรี ยกว่ า “โรงไฟฟ้า เทคโนโลยี ถ่ านหิ น สะอาด
(Clean Coal Technology)” ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องกาจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ เครื่องกาจัด
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ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต ทาให้ลดมลสารที่เกิดขึ้นจากการเผา
ไหม้ และสามารถควบคุมการปล่อยมลสารให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด จึงไม่
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แม้ประเทศไทยจะเคยประสบปัญหาเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดมาจากฝุ่น
ละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากการใช้ถ่านหินลิกไนต์มาผลิตไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เนื่องจากถ่านหินมีคุณภาพไม่ดี และเทคโนโลยีในขณะนั้นยังไม่ทันสมั ย
แต่หลังจากที่ประเทศไทยได้มีการนาเอาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
โดยการติ ด ตั้ ง ระบบก าจั ด และควบคุ ม มลสารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ซึ่ ง ช่ ว ยรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม
ของชุมชนได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันแม่เมาะเป็นชุมชนที่น่าอยู่และมีอากาศบริสุทธิ์
2. น้ามัน (Petroleum Oil)
น้ามันเป็นเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลที่มีสถานะเป็นของเหลว เกิดจากซากสัตว์และ
ซากพืชทับถมเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี พบมากในภูมิภาคตะวันออกกลาง สาหรั บ ประเทศไทย
มี แ หล่ ง น้ามั น ดิ บ จากแหล่งกลางอ่าวไทย เช่น แหล่งเบญจมาศ แหล่ง ยูโนแคล แหล่งจัสมิ น
เป็นต้น และแหล่งบนบก ได้แก่ แหล่งสิริกิติ์ อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร จากการ
คาดการณ์ปริมาณน้ามันที่พิสูจน์แล้ว ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2557 จาก BP Statistical Review of
World Energy คาดว่าน้ามันในโลกจะมีเพียงพอต่อการใช้งานไปอีก 52.5 ปี และน้ามันในประเทศ
ไทยมีเหลือใช้อีก 2.8 ปี
น้ ามั น ที่ ใช้ ในการผลิ ต ไฟฟ้ า มี 2 ประเภท คื อ น้ ามั น เตาและน้ ามั น ดี เ ซล
ในปี พ.ศ. 2558 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใช้น้ามันผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนเพียง
ร้อยละ 1 เท่านั้น เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูงสาหรับการใช้น้ามันมาผลิตไฟฟ้านั้นมักจะใช้เป็น
เชื้อเพลิงสารองในกรณีที่เชื้อเพลิงหลัก เช่น ก๊าซธรรมชาติ มีปัญหาไม่สามารถนามาใช้ได้ เป็นต้น
กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากน้ามัน
1) การผลิตไฟฟ้าจากน้ามันเตาใช้น้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนไปต้มน้า เพื่อ
ผลิตไอน้าไปหมุนกังหันไอน้าที่ต่ออยู่กับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
2) การผลิตไฟฟ้าจากน้ามันดีเซล มีหลักการทางานเหมือนกับเครื่องยนต์ในรถยนต์
ทั่วไป ซึ่งจะอาศัยหลักการสันดาปของน้ามันดีเซลที่ถูกฉีดเข้าไปในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ที่ถูก
อัดอากาศจนมีอุณหภูมิสูง และเกิดระเบิดดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลงไปหมุนเพลาข้อเหวี่ยงซึ่งต่อกับ
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เพลาของเครื่องยนต์ ทาให้เพลาของเครื่องยนต์หมุน และทาให้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าซึ่งต่อกับเพลา
ของเครื่องยนต์หมุนตามไปด้วยจึงเกิดการผลิตไฟฟ้าออกมา

ภาพการผลิตไฟฟ้าจากน้ามันดีเซล

เนื่องจากการเผาไหม้น้ามันในกระบวนการผลิตไฟฟ้า นั้น จะมีการปลดปล่อยก๊าซ
กามะถัน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ รวมทั้งฝุ่นละออง ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าได้ จึงได้มีการติดตั้งเครื่องกาจัด
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization: FGD) เพื่อลดการปล่อยก๊าซกามะถัน และมี
การควบคุมคุณภาพอากาศให้ได้ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
3. ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลที่มีสถานะเป็นก๊าซ ซึ่งเกิดจากการทับถม
ของซากสัตว์และซากพืชมานานนับล้านปี พบมากในภูมิภาคตะวันออกกลาง จากการคาดการณ์
ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2557 จาก BP Statistical Review of
World Energy คาดว่า ก๊าซธรรมชาติในโลกจะมีเพียงพอต่อการใช้งานไปอีก 54.1 ปี และก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศไทยมีเหลือใช้อีก 5.7 ปี
กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
เริ่มต้นด้วยกระบวนการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ ในห้องสันดาปของกังหันก๊าซที่มี
ความร้อนสูงมาก เพื่อให้ได้ก๊าซร้อนมาขับกังหัน ซึ่งจะไปหมุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้า จากนั้นจะนาก๊าซ
ร้อนส่วนที่เหลือไปผลิตไอน้าสาหรับใช้ขับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้า สาหรับไอน้าส่วนที่
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เหลื อจะมี แรงดั นต่ าก็ จะผ่านเข้าสู่ก ระบวนการลดอุณหภู มิ เพื่ อให้ไ อน้ าควบแน่ นเป็น น้าและ
นากลับมาป้อนเข้าระบบผลิตใหม่อย่างต่อเนื่อง

หม้อแปลงไฟฟ้า

ภาพกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
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ตอนที่ 2 พลังงานทดแทน
พลั ง งานทดแทน (Alternative Energy) ตามความหมายของกระทรวงพลัง งานคื อ
พลังงานที่นามาใช้แทนน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นพลังงานหลักที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันพลังงาน
ทดแทนที่สาคัญ เช่น พลังงานน้า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานจากชีวมวล และพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น
ปัจจุบันทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทย กาลังเผชิญกับปัญหาด้านพลังงานเชื้อเพลิง
ฟอสซิ ล เช่น น้ามั น ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้ น ทั้ งในด้านราคาที่สูง ขึ้น และปริมาณที่ล ดลงอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ปัญหาสภาวะโลกร้อนซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มากขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ งตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานชนิดอื่น ๆ ขึ้นมาทดแทนซึ่งพลังงานทดแทนเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่
ได้รับความสนใจ และภาครัฐ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านพลังงานทดแทน
อย่างกว้างขวางในประเทศ เนื่องจากเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
โดยพลังงานทดแทนที่สาคัญและใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ลม น้า แสงอาทิตย์ ชีวมวล
ความร้อนใต้พิภพ และนิวเคลียร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. พลังงานลม
การผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลังงานลมจะใช้กั งหันลมเป็ นอุปกรณ์ในการเปลี่ย น
พลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยจะต่อใบพัดของกังหันลมเข้ากับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า เมื่อลมพัด
มาปะทะจะทาให้ใบพัดหมุน แรงจากการหมุนของใบพัดจะทาให้แกนหมุนที่เชื่อมอยู่กับเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้าหมุน เกิดการเหนี่ยวนาและได้ไฟฟ้าออกมา อย่างไรก็ดีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม
ก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วลม สาหรับประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานลมต่าทาให้ผลิตไฟฟ้าได้จากัด
ไม่เต็มกาลังการผลิตติดตั้งพลังงานที่ได้รับจากกังหันลม สามารถแบ่งช่วงการทางานของกังหันลม
ได้ดังนี้
1) ความเร็ ว ลมต่ าในช่ ว ง 1 - 3 เมตรต่ อ วิ น าที กั ง หั น ลมจะยั ง ไม่ ท างานจึ ง ยั ง
ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าออกมาได้
2) ความเร็วลมระหว่าง 2.5 - 5 เมตรต่อวินาที กังหันลมจะเริ่มทางาน เรียกช่วงนี้
ว่า “ช่วงเริ่มความเร็วลม” (Cut in wind speed)
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3) ความเร็วลมช่ วงประมาณ 12 - 15 เมตรต่อ วิน าที เป็น ช่ วงที่เรีย กว่ า “ช่ ว ง
ความเร็วลม” (Rate wind speed) ซึ่งเป็นช่วงที่กังหันลมทางานอยู่บนพิกัดกาลังสูงสุด ในช่วงที่
ความเร็วลมไต่ระดับไปสู่ช่วงความเร็วลม เป็นการทางานของกังหันลมด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
(Maximum rotor efficiency)
4) ช่วงที่ความเร็วลมสูงกว่า 25 เมตรต่อวินาที กังหันลมจะหยุดทางาน เนื่องจาก
ความเร็วลมสูงเกินไป ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อกลไกของกังหัน ลมได้ เรียกว่า “ช่วงเลย
ความเร็วลม” (Cut out wind speed)
กังหันลมขนาดใหญ่ในปัจจุบันนั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัดมากกว่า
65 เมตร ในขณะที่กังหันลมขนาดที่เล็กลงมามีขนาดประมาณ 30 เมตร (ซึ่งส่วนมากใช้อยู่ใน
ประเทศกาลังพัฒนา) ส่วนเสาของกังหันมีความสูงอยู่ระหว่าง 25 - 80 เมตร

ภาพกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

ศักยภาพของพลังงานลมกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ศักยภาพของพลังงานลม ได้แก่ ความเร็วลม ความสม่าเสมอของลม ความยาวนาน
ของการเกิดลม ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนมีผลต่อการทางานของกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
ดังนั้นการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ต่าง ๆ จึงต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังที่
กล่าวมา และต้องออกแบบลักษณะของกังหันลมที่จะติดตั้ง ได้แก่ รูปแบบของใบพัด วัสดุที่ใช้ทา
ใบพัด ความสู งของเสาที่ติ ดตั้งกังหันลม ขนาดของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า และระบบควบคุมให้ มี
ลักษณะที่สอดคล้องกับศักยภาพของพลังงานลมในพื้นที่นั้น ๆ
ปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่องวัดความเร็วลมในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อหา
ความเร็วลมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งแผนที่แสดงความเร็วลมมีประโยชน์มากมาย เช่น ใช้พิจารณากาหนด

34

ต าแหน่ ง สถานที่ ส าหรั บ ติ ด ตั้ ง กั ง หั น ลมเพื่ อ ผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า ใช้ อ อกแบบกั ง หั น ลมให้ มี
ประสิทธิภาพการทางานสูงสุด ใช้ประเมินพลังงานไฟฟ้าที่กังหันลมจะสามารถผลิตได้ และนามาใช้
วิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมในด้านต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของ
พลังงานลม เป็นต้น

1 ข้อมูล 1 ปี
ข้อมูลน้อยกว่า 1 ปี

แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย

ความเร็วลมในประเทศไทยในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นความเร็วลมต่าประมาณ 4 เมตร
ต่อวินาที บางพื้นที่มีระดับความเร็วลมเฉลี่ย 6 - 7 เมตรต่อวินาที ซึ่งได้แก่ บริเวณเทือกเขาสูงของ
ภาคตะวั น ตกและภาคใต้ พื้ น ที่ บ างส่ ว นตรงบริ เ วณรอยต่ อ ระหว่ า งภาคกลางกั บ ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ บริ เ วณรอยต่ อ ระหว่ า งภาคตะวั น ออกกั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
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และชายฝั่งบางบริเวณของภาคใต้ ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมจึงควรพัฒนากังหันลม
ผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมกับความเร็วลมที่มีอยู่
ประเทศไทยมีการนาพลังงานลมมาใช้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ายังไม่ค่อยแพร่หลาย
เนื่องจากความเร็วลมโดยเฉลี่ยมีค่าค่อนข้างต่า ทาให้หลายพื้นที่ยังไม่ มีความเหมาะสมที่จะติดตั้ง
กังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ที่ต้องใช้ความเร็วลมในระดับ 6 เมตรต่อวินาที ขึ้นไป

ภาพโรงไฟฟ้ากังหันลมบนเขายายเที่ยง อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2. พลังงานน้า
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้าโดยการปล่อยน้าจากเขื่อนให้ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่า
เมื่อน้าไหลลงมาปะทะกับกังหันน้าก็จะทาให้กังหันหมุน แกนของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่ถูกต่ออยู่กับ
กังหันน้าดังกล่าวก็จะหมุนตาม เกิดการเหนี่ยวนาและได้ไฟฟ้าออกมา จากนั้นก็ปล่อยน้าให้ไหลสู่
แหล่ง น้าตามเดิม แต่ ประเทศไทยสร้างเขื่ อนโดยมี วัต ถุ ประสงค์ หลั กคื อการกั กเก็บ น้าไว้ ใช้ ใน
การเกษตร ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้าจากเขื่อนจึงเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น
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ภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้า

โรงไฟฟ้าพลังน้าในปัจจุบัน ที่มีทั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งหลักการ
ทางานและลักษณะของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภท มีดังนี้
2.1 โรงไฟฟ้าพลังน้าขนาดใหญ่ มีกาลังผลิตพลังงานไฟฟ้ามากกว่า 15 เมกะวัตต์
จะใช้น้าในแม่น้าหรือในลาน้ามาเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยจะสร้างเขื่อนกั้ น น้าไว้ 2 แบบ
คือ 1) ในลั ก ษณะของฝายกั้ น น้าและ 2) ในลั ก ษณะของอ่างเก็บน้าโดยใช้หลักการปล่อยน้าไป
ตามอุ โ มงค์ ส่ ง น้ าจากที่ สู ง ลงสู่ ที่ มี ร ะดั บ ต่ ากว่ า เพื่ อ น าพลั ง งานน้ าที่ ไ หลไปหมุ น กั ง หั น น้ า
ให้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าทางานและผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาจากนั้นก็จะปล่อยน้าให้ไหลลงสู่แม่น้า
หรือลาน้าตามเดิม

โรงไฟฟ้าพลังน้า เขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี
กั้นแม่น้ามูล มีกาลังการผลิต 136 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังน้า เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
กั้นแม่น้าปิง มีกาลังการผลิต 779.2 เมกะวัตต์

ภาพโรงไฟฟ้าพลังน้าขนาดใหญ่
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2.2 โรงไฟฟ้าพลังน้าขนาดเล็ก เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สาคัญของประเทศ
ไทย จุดประสงค์หลักของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก คือ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากระบบสายส่งไฟฟ้า
มีพลังงานไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน และช่วยแก้ปัญหาข้อจากัดของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ต้องใช้พื้นที่ใน
การกั ก เก็ บ น้ าเป็ น บริ เ วณกว้ า ง โรงไฟฟ้ า พลั ง น้ าขนาดเล็ ก มี ก าลั ง ผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า ตั้ ง แต่
200 กิโลวัตต์ จนถึง 15 เมกะวัตต์ จะใช้น้าในลาน้าเป็นแหล่งในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยจะกั้น
น้าไว้ในลักษณะของฝายกั้นน้าให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับของโรงไฟฟ้า จากนั้นจะปล่อยน้าจาก
ฝายกั้นน้าให้ไ หลไปตามท่อส่งน้าเข้าไปยังโรงไฟฟ้า เพื่อนาพลังงานน้าที่ไหลไปหมุนกังหันของ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า จากนั้นจะปล่อยน้าลงสู่ลาน้าตามเดิม ซึ่งหลักการนี้
จะคล้ายคลึงกับหลักการทางานของโรงไฟฟ้าพลังน้าขนาดใหญ่ สาหรับโรงไฟฟ้าพลังน้าขนาดเล็ก
ในประเทศไทย เช่น โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลางจังหวัดเชียงใหม่ โรงไฟฟ้าพลังน้าคลองช่องกล่าจังหวัด
สระแก้ว เป็นต้น

ภาพแสดงแผนผังองค์ประกอบของโรงไฟฟ้าพลังงานน้าขนาดเล็ก

3. พลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งเป็น
สิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งทามาจากสารกึ่งตัวนาพวกซิลิคอนสามารถเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง เซลล์แสงอาทิตย์แบ่งตามวัสดุที่ใช้ผลิตได้ 3 ชนิดหลักๆ
คือ เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยว เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวม และเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
อะมอร์ฟัส มีลักษณะดังภาพ
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ภาพเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยว

ภาพเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยว

ภาพเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวม

ภาพเซลล์แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ฟัส

เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ ต่ ล ะชนิ ด จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการแปรเปลี่ ย นพลั ง งาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าต่างกัน ดังนี้
1) เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยว มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 10 – 16
2) เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวม มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 10 - 14.5
3) เซลล์แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ฟัส มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 4 – 9
แม้พลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นพลังงานสะอาดแต่ก็มีข้อจากัดในการผลิตไฟฟ้า โดย
สามารถผลิตไฟฟ้าได้แค่ช่วงที่มีแสงแดดเท่านั้น ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าขึ้นอยู่กับ ความ
เข้ม รัง สีด วงอาทิตย์ ซึ่งจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามเส้นละติจูด ช่วงเวลาของวั น ฤดูกาล สภาพ
อากาศ
ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์กับการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ของพื้นที่แห่งหนึ่งจะสูงหรือต่า ขึ้นกับ ปริมาณ
ความเข้มและความสม่าเสมอของรังสีดวงอาทิตย์โดยหากมีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่
ที่มีความเข้มรัง สีดวงอาทิตย์มาก ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจะสูงขึ้น ในขณะเดียวกันอุณหภูมิ
ของแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น จากการตากแดด จะท าให้ แ ผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ มี
ประสิทธิภาพลดต่าลง โดยศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์เป็นดังภาพ
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ภาพแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยตลอดปีของประเทศไทย

ความเข้มแสงอาทิตย์ของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และฤดูกาลโดย
ได้รับรังสีดวงอาทิตย์ค่อนข้างสูงระหว่างเดือนเมษายน และพฤษภาคม เท่านั้น บริเวณที่รับรังสี ดวง
อาทิตย์สูงสุดตลอดทั้งปีที่ค่อนข้างสม่าเสมออยู่ในบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ
ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และอุดรธานี บางส่วนในภาคกลางที่จังหวัด สุพรรณบุรี ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี ส่วนในบริเวณจังหวัดอื่น ๆ ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ยังมีความไม่
สม่าเสมอและมีปริมาณความเข้มต่า ยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อหวังผลในเชิงพาณิชย์
ในการจั ด ตั้ ง โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศไทย ควรค านึ ง ถึ ง สภาพ
ภูมิ ป ระเทศ สภาพภู มิ อ ากาศดั ง กล่ าวไปแล้ ว ข้ างต้ น เพราะโรงไฟฟ้ าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ นั้ น
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ต้องการพื้นที่มาก ในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ ต้องใช้พื้นที่มากถึง 15 -25 ไร่ ซึ่งหาก
เลือกพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น เลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีต้นไม้ใหญ่ หนาแน่น
อาจต้องมีการโค่นถางเพื่อ ปรับพื้นที่ให้โล่ง สิ่งนี้อาจเป็นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ นอกจาก
จะไม่ช่วยเรื่องภาวะโลกร้อนแล้วอาจสร้างปัจจัยที่ทาให้เกิดสภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นด้วย
ตาแหน่งที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องเป็นตาแหน่งที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดี
ตลอดทั้งวัน ตลอดทั้งปี ต้องไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดมาบังแสงอาทิตย์ตลอดทั้งวัน และไม่ควร
เป็ น สถานที่ ที่ มี ฝุ่ น หรือ ไอระเหยจากน้ ามั น มากเกิ น ไป เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการแปรเปลี่ ย น
แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า
โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทยอยู่ ที่ จั ง หวั ด ลพบุ รี
มีขนาดกาลังการผลิต 84 เมกะวัตต์ ใช้พื้นที่ 1,400 ไร่ แสดงดังภาพ

ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี

4. พลังงานชีวมวล
ชีวมวล (Biomass) หมายถึง อินทรียสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ที่ผ่านการย่อยสลาย
ตามธรรมชาติ โดยมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นธาตุคาร์บอน และธาตุไฮโดรเจน ซึ่งธาตุดังกล่าวได้มา
จากกระบวนการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น แล้วสะสมไว้ถึงแม้จะย่อยสลายแล้วก็ยังคงอยู่
ชีวมวลมีแหล่งกาเนิดมาจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน
สาหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม ทาให้มีผลผลิตและวัสดุเ หลือทิ้งจากการเกษตร
ในอดีตชีวมวลส่วนใหญ่จะถูกทิ้งซากให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือเผาทาลายโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้ง
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ยังเป็นการสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม อันที่จริงแล้วผลผลิตและวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร
ดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดี ซึ่งให้ความร้อนในปริมาณสูง สามารถนามาใช้ประโยชน์
ในการผลิตพลังงานทดแทนได้ หรือนามาใช้โดยผ่านกระบวนการแปรรูปให้เป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ใน
สถานะต่าง ๆ ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เรียกว่า “พลังงานชีวมวล”
ชีวมวล สามารถนาไปใช้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy
Source) ทั้งในรูปของเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนโดยตรง และเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยัง
สามารถนามาใช้เป็นวัตถุดิบ (Materials) สาหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่พลังงานได้ด้วย เช่น
อาหาร ปุ๋ย เครื่องจักสาน เป็นต้น

ภาพแหล่งกาเนิดชีวมวล
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ผลผลิตทางการเกษตรที่มีวัสดุเหลือทิ้งสามารถนามาใช้ เป็นแหล่งพลังงานชีวมวลได้
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ชีวมวลที่ได้จากพืชชนิดต่าง ๆ
ชนิดของพืช
ข้าว
ข้าวโพด
อ้อย
สับปะรด
มันสาปะหลัง
ถั่วเหลือง
มะพร้าว
ปาล์มน้ามัน
ไม้

ชีวมวล
แกลบ ฟาง
ลาต้น ยอด ใบ ซัง
ยอดใบ กาก
ตอ ซัง
ลาต้น เหง้า
ลาต้น เปลือก ใบ
กะลา เปลือก กาบ ก้าน ใบ
ก้าน ใบ ใย กะลา ทะลาย
เศษไม้ ขี้เลื่อย ราก

ชีวมวลในท้องถิ่นหรือชุมชนแต่ละชุมชนอาจไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับพื้นที่ในแต่ละ
ท้องถิ่นว่ามีชีวมวลชนิดใดบ้างที่สามารถแปรรูปเป็นพลังงานหรือนามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น พื้นที่ที่
มีการปลูกข้าวมากจะมีแกลบที่ได้จากการสีข้าวเปลือก สามารถนามาใช้เป็นเชื้อเพลิง ใช้ผสมลงใน
ดินเพื่อปรับสภาพดินก่อนเพาะปลูก หรือในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์มากทาให้มีมูลสัตว์ สามารถ
นามาใช้ผลิตก๊าซชีวภาพและทาเป็นปุ๋ย เป็นต้น
ปั จ จุ บั น ในประเทศไทยมี ก ารผลิ ต ไฟฟ้ า โดยใช้ ชี ว มวลเป็ น เชื้ อ เพลิ ง กั น อย่ า ง
แพร่หลายซึ่งมีหลักการทางานจาแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนชีวมวล
การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลส่วนใหญ่เลือกใช้ระบบการเผาไหม้โดยตรง (DirectFired) โดยชีวมวลจะถูกส่งไปยังหม้อไอน้า (Boiler) หม้อไอน้าจะมีการเผาไหม้ทาให้น้าร้อนขึ้นจน
เกิดไอน้า ต่อจากนั้นไอน้าถูกส่งไปยังกังหันไอน้า เพื่อปั่นกังหันที่ต่ออยู่กับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ทาให้
ได้กระแสไฟฟ้าออกมา
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ภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนชีวมวล

การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ การเผาไหม้
ชี ว มวลอาจเกิ ด ฝุ่ น เถ้ า ขนาดเล็ ก ลอยออกสู่ บ รรยากาศ เกิ ด ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน และก๊าซอื่น ๆ เช่นเดียวกับการเผาไหม้ทั่วไป เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม จึงจาเป็นต้องติดตั้งระบบในการดักจับก๊าซและฝุ่นละอองที่ออกจาก
กระบวนการเผาไหม้ก่อนปล่อยก๊าซออกสู่บรรยากาศ
ระบบก าจั ด มลพิ ษ ดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ยระบบดั ก จั บ ฝุ่ น ระบบก าจั ด ก๊ า ซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และระบบลดปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์
2) โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
การผลิ ต ไฟฟ้ า จากก๊ า ซชี ว ภาพเป็ น การหมั ก หรื อ ย่ อ ยสลายของเสี ย น้ าเสี ย
ของทิ้ง และมูลสัตว์ ที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น โรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลัง
โรงงาน ผลิ ต เหล้ า เบี ย ร์ อาหารกระป๋ อ ง ฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ ให้ ไ ด้ ก๊ า ซชี ว ภาพได้ แ ก่ มี เ ทน
คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และก๊าซอื่น ๆ ไปต้มน้าจนเกิดไอน้า ต่อจากนั้น
ไอน้าถูกส่งไปยังกังหันไอน้า เพื่อปั่นกังหันที่ต่ออยู่กับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ทาให้ได้กระแสไฟฟ้า
ออกมา
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ภาพการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ศักยภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศไทย
ศักยภาพของการผลิตชีวมวลในประเทศไทยจะประเมินจากปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตรที่ก่อให้เกิดชีวมวลนั้น ๆ
ศักยภาพชีวมวลของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552
ชนิด

ผลผลิต (ตัน)

ชีวมวล

อ้อย

66,816,446

ข้าว

31,508,364

ถั่วเหลือง
ข้าวโพด

190,480
4,616,119

ปาล์มน้ามัน

8,162,379

มันสาปะหลัง

30,088,025

มะพร้าว

1,380,980

ชานอ้อย
ยอดและใบ
แกลบ
ฟางข้าว
ต้น/เปลือก/ใบ
ซัง
ลาต้น
ทะลายเปล่า
ใย
กะลา
ก้าน
ลาต้น
เหง้า
ก้าน
กาบ
กะลา
กิ่ง/ก้าน

ไม้ยางพารา
รวม

3,090,280
145,853,073

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

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

ศักยภาพพลังงาน
(ktoe)
1,428.54
5,532.52
1,185.87
6,216.73
78.41
249.62
1,178.11
433.29
67.97
17.02
516.62
1,063.60
799.89
229.30
178.36
54.73
110.68
11,938.67
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ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรอยู่จานวนมาก สามารถใช้เป็น
เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้แต่มีข้อจากัดในการจัดหาชีวมวลในปริมาณที่ต้องการใช้ให้คงที่
ตลอดปีเพราะชีวมวลบางประเภทมีจากัดบางช่วงเวลาหรือบางฤดูกาลและขึ้นอยู่กับผลผลิต เช่น
กากอ้อย แกลบ เป็นต้น ทาให้เกิดความผันผวนของราคาชีวมวล นอกจากนี้การผลิตไฟฟ้าด้วย
ชีวมวลยังมีข้อจากัด คือ มีการเก็บรักษาและการขนส่งที่ยาก ต้องการพื้นที่ในการเก็บรักษาขนาด
ใหญ่
5. พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานความร้อนตามธรรมชาติที่ได้จากแหล่งความ
ร้อนที่ถูกกักเก็บอยู่ภายใต้ผิวโลก แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพจะตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า
“จุดร้อน” (Hot Spots) มักตั้งอยู่ในบริเวณที่เปลือกโลกมีการเคลื่อนที่เขตที่ภูเขาไฟยังคุกรุ่น
และบริเวณที่มีชั้นของเปลือกโลกบาง ซึ่งทั้งหมดนี้ปรากฏให้เห็นในรูปของบ่อน้าพุร้อนไอน้าร้อน
และบ่อโคลนเดือด

ภาพแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพบนโลก

บริเวณแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพสามารถพบได้ตามบริเวณต่าง ๆ ของโลก
เช่น ประเทศที่อยู่ด้านตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ และอเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
ประเทศต่าง ๆ บริเวณเทือกเขาหิมาลัย กรีซ อิตาลี และไอซ์แลนด์ เป็นต้น
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แหล่ ง พลั ง งานความร้ อ นใต้ พิ ภ พที่ อ ยู่ ภ ายในโลกมี รู ป แบบที่ แ ตกต่ า งกั น
โดยแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ ๆ ได้ 4 ลักษณะ คือ
5.1 แหล่งที่เป็นไอน้า (Steam Sources) เป็นแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่อยู่
ใกล้ กั บ แหล่ ง หิ น หลอมเหลวในระดั บ ตื้ น ๆ แหล่ ง พลั ง งานนี้ จ ะมี ลั ก ษณะเป็ น ไอน้ ามากกว่ า
ร้อยละ 95 มีอุณหภูมิของไอน้าร้อนสูงเฉลี่ยกว่า 240 องศาเซลเซียส สามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้ดีที่สุดเพราะสามารถนาเอาพลังงานจากไอน้าร้อนไปหมุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้าได้โดยตรง
5.2 แหล่งที่เป็นน้าร้อน (Hot Brine Sources) ส่วนใหญ่จะเป็นน้าเค็ม จะมี
อุณหภูมิต่ากว่า 180 องศาเซลเซียส และบางแหล่งอาจมีก๊าซธรรมชาติรวมอยู่ด้วย
5.3 แหล่งที่เป็นหินร้อนแห้ง (Hot Dry Rock) เป็นแหล่งที่สะสมพลังงานความร้อน
ในรูปของหินเนื้อแน่นโดยไม่มีน้าร้อนหรือไอน้าเกิดขึ้นเลย การนาแหล่งที่เป็นหินร้อนแห้งนี้มาใช้
ประโยชน์จะต้องมีการอัดน้าลงไปเพื่อให้น้าได้รับพลังงานความร้อนจากหินร้อนนั้น จากนั้นจึงจะ
ทาการสูบน้าร้อนนี้ขึ้นมาใช้ผลิตไฟฟ้า
5.4 แหล่งที่เป็นแมกมา (Molten Magma) เป็นแหล่งพลังงานความร้อนที่มี
อุณหภูมิสูงกว่า 650 องศาเซลเซียส ส่วนใหญ่จะพบในแอ่งใต้ภูเขาไฟ ในปัจจุบันยังไม่สามารถ
นามาใช้ผลิตไฟฟ้าได้
ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าได้น้อย จึงมีการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพเพียงแห่งเดียว คือ โรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพฝาง ตั้งอยู่ที่ตาบลม่อนปิ่น อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เริ่มเดินเครื่องเมื่อวันที่
5 ธันวาคม พ.ศ.2532 มีขนาดกาลังผลิต 300 กิโลวัตต์ มีหลักการทางาน คือ นาน้าร้อนจากหลุม
เจาะไปถ่ายเทความร้อนให้กับของเหลวหรือสารทางาน (Working Fluid) ที่มีจุดเดือดต่าจนกระทั่ง
เดือดเป็นไอ แล้วนาไอนี้ไปหมุนกังหันเพื่อขับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าออกมา
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ภาพโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝางของ กฟผ.

พลังงานความร้อนใต้พิภพมีข้อจากัด คือ ใช้ได้เฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพอยู่เท่านั้น นอกจากนี้การใช้ พลังงานความร้อนใต้พิภพอาจมี ก๊าซและน้าที่ มี
แร่ธาตุที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
6. พลังงานนิวเคลียร์
พลังงานนิวเคลียร์ คือ พลังงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสของ
อะตอมซึ่ ง มนุ ษ ย์ ไ ด้ มี ก ารน าพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ม าใช้ ป ระโยชน์ ใ นหลายด้ า น เช่ น การแพทย์
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น
การผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ เ หมื อ นกั บ โรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นทั่ ว ไป
แตกต่างกันที่แหล่งกาเนิดความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนจะใช้การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล
เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และน้ามัน เป็นต้น ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ใช้ปฏิกิริยาแตกตัว
นิวเคลียสของอะตอมของเชื้อ เพลิงนิวเคลีย ร์ ที่เรียกว่า “ปฏิกิริยานิวเคลีย ร์ฟิชชัน ” (Nuclear
Fission) ผลิตความร้อนในถัง ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ธาตุที่สามารถนามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ คือ ยูเรเนียม – 235 ซึ่งเป็นธาตุตัวหนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ โดยนิวเคลียสของ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่จะแตกออกได้เป็นธาตุใหม่ 2 ธาตุ พร้อมทั้งให้พลังงานหรือความร้อนจานวน
มหาศาลออกมา ความร้อนที่ เกิดขึ้นนี้สามารถนามาให้ความร้อนกับน้าจนเดือดกลายเป็นไอน้าไป
หมุนกังหันไอน้าที่ต่อกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
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เครื่องควบคุมความดัน

อาคารคอนกรีต
คลุมเครื่องปฏิกรณ์
เครื่องผลิต
ไอน้า

ส่งไฟฟ้าไปยังครัวเรือน

ไอน้า
กังหันไอน้า
เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

แท่งควบคุม
แท่งเชื้อเพลิง
เครื่องควบแน่น
ถังปฏิกรณ์

ระบบระบายความร้อนวงจร 1

ระบบระบายความร้อนวงจร2

ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โดยทั่วไปมีส่วนประกอบสาคัญ 3 ส่วน ได้แก่
1) ส่วนผลิตไอน้ามีอุปกรณ์สาคัญ ได้แก่ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ซึ่งภายในบรรจุ
แท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
2) ส่วนผลิตไฟฟ้ามีอุปกรณ์สาคัญ ได้แก่ กังหันไอน้าและเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3) ส่วนระบายความร้อน มีอุปกรณ์สาคัญ ได้แก่ หอระบายความร้อน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรงไฟฟ้าที่อยู่ไกลจากทะเลจะต้องมีหอระบายความร้อนเพื่อช่วยในการระบายความร้อน
ของโรงไฟฟ้า แต่ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่อยู่ติดทะเล จะระบายความร้อนออกสู่ทะเล
ซึ่งจะมีการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Isar
และหอระบายความร้อนประเทศเยอรมนี

ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ตั้งอยู่ติดทะเล
ในประเทศเกาหลีใต้
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การจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้ว
โรงไฟฟ้ า พลังงานนิ ว เคลี ย ร์ รุ่นใหม่มีอายุการใช้งาน 60 ปี สามารถเดินเครื่อง
ต่ อ เนื่ อ งเป็ น เวลานานถึ ง 18
เดื อ น ก่ อ นที่ จ ะหยุ ด เพื่ อ เปลี่ ย นเชื้ อ เพลิ ง และบ ารุ ง รั ก ษา
ส่วนเชื้อเพลิงทีใ่ ช้แล้วซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสีจะถูกเก็บอย่างปลอดภัยภายในโรงไฟฟ้าโดยสามารถ
เ ก็ บ แบบเปี ย กในส ร ะ น้ า หรื อ เก็ บ แบบแห้ ง ในถั ง ค อ น ก รี ต ส า ห รั บ วิ ธ ี ก า ร จั ด เก็ บ กาก
กัมมันตรังสีแบบถาวรจะเก็บโดยการบรรจุในถังเก็บซึ่งทาจากเหล็ ก กล้ า (Stainless Steel)
แล้วนาไปฝังใต้ดินลึกประมาณ 500 เมตร ในโครงสร้างที่มั่นคง นอกจากนี้เชื้ อเพลิงนิวเคลียร์
ใช้แล้วบางส่วนยังสามารถนาไปแปรสภาพเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะช่ วยลดปริมาณของเสียได้
มากถึงร้อยละ 95
แท่งเชื้อเพลิงถูกเก็บใน
บ่อน้าภายในโรงไฟฟ้า

ภาพการเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้วแบบเปียก

ภาพการเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้วแบบแห้ง
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ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
1) ด้านการออกแบบและการก่อสร้าง ภายในโรงไฟฟ้าจะมีโครงสร้าง 5 ชั้น เพื่อ
ป้องกันรังสีรั่วไหล ซึ่งชั้นสุดท้ายคือ โครงสร้างอาคารคลุมปฏิกรณ์ทาจากคอนกรีตเสริมเหล็กหนา
ประมาณ 2 เมตร จึงทาให้ไม่มีรังสีรั่วไหลออกสู่ภายนอก และมีความแข็งแรงทนทานสามารถทน
ต่อการชนของเครื่องบินได้ นอกจากนี้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ถูกออกแบบให้หยุดเดินเครื่อง
อัตโนมัติเมื่อสภาวะภายในหรือภายนอกไม่ปกติ ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิ ความดัน รังสี ในอาคาร
เครื่องปฏิกรณ์สูงเกินกาหนด หรือเกิดแผ่นดินไหว

ภาพแบบจาลองโครงสร้างอาคารคลุมปฏิกรณ์

ภาพตัดขวางผนังอาคารคลุมปฏิกรณ์

ภาพการทดสอบผนังอาคารคลุมปฏิกรณ์โดยการชนของเครื่องบิน
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2) ด้านการอบรมพนักงานเดินเครื่อง พนักงานเดินเครื่องจะต้องสอบใบอนุญาต
เดินเครื่อง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในห้องควบคุมจาลองโดยพนักงานต้องสามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาและเหตุขัดข้องต่าง ๆ ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยใบอนุญาตที่ได้เฉพาะสาหรับ
แบบปฏิกรณ์นิวเคลียร์และขนาดที่กาหนดเท่านั้น ในทุ ก 2 - 3 ปี พนักงานเดินเครื่องจะต้อง
เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมและสอบเพื่อต่อใบอนุญาต ทั้งนี้ พนักงานทุก คนในโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ จะได้รับการอบรมวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยมีมาตรการส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ
ให้ ทุก คนตระหนั ก ว่ าความปลอดภั ย เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ซึ่ ง ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการสอดส่ อ งดู แ ล
ป้องกันและแก้ไข

ภาพห้องควบคุมจาลองโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

3) ด้านการกากับดูแลความปลอดภัย นอกจากความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ
ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แล้ว ทุกประเทศที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ จะต้องมี หน่วยงาน
ที่กากับดูแลความปลอดภัยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ โดยการดาเนินการทุกอย่างจะต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International
Atomic Energy Agency : IAEA) ซึ่ง IAEA จะตรวจสอบโรงไฟฟ้าก่อนเดินเครื่อง ตรวจสอบ
การเคลือ่ นย้ายเชื้อเพลิงเข้า - ออก จากเครื่องปฏิกรณ์ ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามการทางาน
และสุ่มตรวจโดยไม่แ จ้ ง ล่ ว งหน้ า ปี ล ะ 2 - 3 ครั้ ง ซึ่งหากการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนดด้านความปลอดภัย โรงไฟฟ้าจะถูกสั่งให้หยุดเดินเครื่องเพื่อแก้ไข จะสามารถเดินเครื่อง
ได้อีกเมื่อได้รับการตรวจสอบและผ่านข้อกาหนดด้านความปลอดภัยแล้ว
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การปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการใช้พลังงานนิวเคลียร์
การใช้พลังงานทุกรูปแบบ เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานความร้อน
หรือพลังงานนิวเคลียร์ ล้วนมีข้อจากัด ดังนั้นนอกจากจะศึกษาถึงประโยชน์ที่ได้รับแล้วยังคงต้อง
ศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้และความปลอดภัยในการใช้พลังงานทุกรูปแบบ แม้ว่า
จะมีประโยชน์มากมาย แต่ถ้าหากใช้ด้วยความประมาท ขาดความระมัดระวัง ขาดความรู้ก็อาจจะ
ทาให้ได้รับอันตรายได้ พลังงานนิวเคลียร์ก็เช่นกันต้องใช้อย่างรู้เท่าทันและปฏิบัติตนตามข้อควร
ปฏิบัติก็จะปลอดภัยได้โดยเฉพาะจากรังสี
ปกติแล้วรังสีเป็นสิ่งที่เราได้รับจากธรรมชาติตลอดเวลาในชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะ
เป็นรังสีจากพื้นโลกหรือจากนอกโลก เช่น รังสีคอสมิก อากาศที่เราหายใจ อาหาร และน้าที่บริโภค
การรั บ ชมโทรทั ศ น์ ผนั ง บ้ า น พื้ น อาคาร ผนั ง โรงเรี ย น และที่ ท างานล้ ว นประกอบด้ ว ยสาร
กัมมันตรังสีทั้งสิ้น หรือพูดได้ว่ารังสีสามารถพบได้ในสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา แม้แต่ในร่างกาย
ของเราเองก็ มี ธ าตุ กั ม มั น ตรั ง สี อ ยู่ เ ช่ น กั น (ธาตุ โ พแทสเซี ย ม - 40 หรื อ K - 40 เป็ น แหล่ ง
กัมมันตภาพรังสีหลักในร่างกายของมนุษย์) ส่วนรังสีจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้นถือเป็นรังสี
ที่มนุษย์ผลิตขึ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรังสีที่เราได้รับจากธรรมชาติแล้วถือว่ามีค่าน้อยกว่ามาก

ภาพสัดส่วนของปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม
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ภาพรังสีในชีวิตประจาวัน

แหล่ ง ก าเนิ ด พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ มี อ ยู่ ทุก หนแห่ ง แต่ ก็ มี ส ถานที่ บ างแห่ ง ที่ อ าจมี
ต้ น ก าเนิ ด รั ง สี ห รื อ มี ส ารกั ม มั น ตรั ง สี ซึ่ ง ถู ก น ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น การแพทย์
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งสถานที่ที่มีต้นกาเนิดรังสีหรือสารกัมมันตรังสีนั้นสามารถ
สังเกตได้จากสัญลักษณ์รูปใบพัดสีม่วงแดงหรือดาบนพื้นสีเหลือง

ภาพสัญลักษณ์แสดงสถานที่ที่มีต้นกาเนิดรังสี
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ตัวอย่างสถานที่ที่มีการใช้สารกัมมันตรังสี ได้แก่
1. โรงพยาบาล
2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารกัมมันตรังสีในเครื่องมือ เครื่องจักร
3. สถาบันวิจัยที่ใช้สารกัมมันตรังสี เช่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) เป็นต้น
4. สถาบันการศึกษาที่ใช้สารกัมมันตรังสีเพื่อจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
หลักการป้องกันอันตรายจากรังสี มีอยู่ 3 ข้อ ได้แก่
1. เวลา (Time) : การปฏิบัติงานทางด้านรังสีต้องใช้เวลาน้อยที่สุด เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ร่างกายได้รับรังสีเกินมาตรฐานที่กาหนดไว้สาหรับบุคคล
2. ระยะทาง (Distance) : ความเข้มของรังสีจะลดลงไปตามระยะทางที่ห่างจาก
สารต้นกาเนิดรังสี
3. การกาบัง (Shielding) : ความเข้มของรังสีจะลดลงเมื่อผ่านวัสดุกาบัง ซึ่งจะ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพลังงานของรังสี คุณสมบัติ ความหนาแน่น และความหนาของวัสดุที่ใช้ใน
การกาบัง
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ตอนที่ 3 พลังงานทดแทนในชุมชน
วิกฤตการณ์ด้านพลังงานได้ก่อตัว และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการ
ขาดแคลนแหล่งพลังงาน และผลกระทบของการใช้พลังงาน ที่มีต่อสภาวะสิ่งแวดล้อม ดังนั้ น
ทุกภาคส่วนจึงต้องตระหนักถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้ และพยายามคิดค้นเพื่อหาทางออก หนทางหนึ่ง
ในการแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าว คือ การใช้พลังงานทดแทน
เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมและวัตถุดิบที่จะนามาแปลง
สภาพเป็นพลังงานเพื่อใช้งานในท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นแต่ละท้องถิ่น หรืออาจจะ
เริ่มต้นที่ครัวเรือน จะต้องพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่มีศักยภาพ เพียงพอที่จะนามาผลิตเป็นพลังงาน
เพื่อใช้ในครัวเรือน หรือท้องถิ่นของตนเองได้บ้าง อาทิเช่น เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ซึ่งเป็นวัสดุ
หรื อ สารอิ น ทรี ย์ ที่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงเป็ น พลั ง งานได้ ชี ว มวลนั บ รวมถึ ง วั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทาง
การเกษตร เศษไม้ ปลายไม้จากอุตสาหกรรมไม้ มูลสัตว์ ของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร
และของเสียจากชุมชน หรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น แกลบ
ชานอ้อย เศษไม้ กากปาล์ม กากมันสาปะหลัง ซังข้าวโพด กาบและกะลามะพร้าว และส่าเหล้า
เป็นต้น
เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) เชื้อเพลิงที่ได้จากชีวมวล (Biomass) เป็นพลังงานที่ได้จาก
พืชและสัตว์โดยมีพื้นฐานจากการสังเคราะห์แสงแล้วเก็บรวบรวมพลังงานจากดวงอาทิตย์เอาไว้
ในรูปของพลังงานเคมี หรือองค์ประกอบของสิ่ งมีชีวิตหรือสารอินทรีย์ต่าง ๆ รวมทั้งการผลิ ต
จากการเกษตรและป่าไม้ เช่ น ไม้ฟืน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่น ๆ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานน้าตลอดจนพลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น
เมื่ อ ครัว เรื อ น หรือ ท้ อ งถิ่ น ทราบศั ก ยภาพว่ า ตนเองมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะผลิ ต พลั ง งาน
จากแหล่งใดมากที่สุดแล้ว ก็สามารถพิจารณาดาเนินการได้ โดยอาจเริ่มจากการไปศึกษาดูงาน
หรือขอคาแนะนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จากครัวเรือน หรือท้องถิ่นที่ประสบความสาเร็จ
ในการผลิตพลังงานขึ้นใช้เอง หรือจากหน่วยงานราชการ รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งจะ
ทาให้ ไ ด้ แ นวทางในการพั ฒ นาพลั ง งานท้ อ งถิ่ น ขึ้ น ใช้ เองอย่ า งเหมาะสมและมี โ อกาสประสบ
ความสาเร็จสูง
ชุมชนแต่ละชุมชนจะมีศักยภาพของแต่ละชุมชนแตกต่างกันไปตามศักยภาพของแต่ละ
พื้น ที่ เช่ น พื้ น ที่ ที่มีก ารเลี้ ยงสั ต ว์ จ านวนมากก็จ ะมี ศั ก ยภาพในการน ามู ล สัต ว์ ม าทาไบโอก๊ าซ
หรือพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกอ้อย หรือมันสาปะหลัง ก็จะมีศักยภาพในการนามาทาชีวมวล เป็นต้น
ตัวอย่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้ความสาคัญกับการผลิตพลังงานทดแทนใช้
อย่างเป็นรูปธรรม
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1. พลังงานทดแทนจากกระแสลม
องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษอย่าง "เมืองพัทยา" อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ก็มี
ความตื่นตัวในการคิดหาพลังงานทดแทน คือ กังหันลมมาใช้ เพื่อลดการพึ่งพาน้ามันเช่นกัน
โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบนเกาะล้านมีประชากรอาศัยอยู่ 489 ครัวเรือน หรือ
ประมาณ 3,000 คน ไม่รวมประชากรแฝงอีกกว่า 2,000 คน และยังมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาพักผ่อนอยู่บนเกาะอีกประมาณ 60,000 คนต่อเดือน การผลิตไฟฟ้าบน
เกาะยังต้องพึ่งพาเครื่องปั่นไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่ต้องใช้น้ามันดีเซลเป็นต้นทุน
หลักที่มีราคาสูงขึ้นทุกวันนอกจากจะมีต้นทุนการผลิตไฟสูงขึ้นเรื่อย ๆ เครื่องปั่นไฟแบบเดิมยังเกิด
การชารุดอยู่บ่อยครั้งทาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านและสถานประกอบการบนเกาะได้รับความ
เสียหายจากเหตุกระแสไฟฟ้าตก และบางวันกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ด้วย
เมืองพัทยา จึงมีแนวคิดหาพลังงานรูปแบบใหม่มาทดแทนน้ามัน โดยคานึงถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ ทั้งยังน้อมนาแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการ
ใช้พลังงานทดแทน และการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนมาใช้ โดยการคัดเลือกพื้นที่เกาะล้านที่มีความ
เหมาะสมทางสภาพภู มิ ป ระเทศ ทั้ ง กระแสลมและพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ซึ่ ง สามารถผลิ ต
กระแสไฟฟ้าได้ทั้ง ปี และยั งเป็ นการช่วยส่งเสริม การท่องเที่ย ว และเป็ นแหล่งเรียนรู้พลั งงาน
ทดแทนอีกทางหนึ่งด้วย
บริเวณหาดแสมห่างจากจุดเนินนมสาวประมาณ 20 เมตร คือ ทาเลที่ถูกเลือกให้เป็น
สถานที่ติดตั้งกังหั นลม โดยแบ่งการดาเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ระยะละ 15 ต้น รวมทั้งสิ้น มี
กังหันลม 45 ต้น จากการตรวจวัดความเร็วลมที่เกาะล้านพบว่ามีความเร็วลมเฉลี่ยที่ประมาณ
4 - 5 กิโลเมตรต่อวินาที ซึ่งจะทาให้ระบบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าได้ที่ 25 - 30 กิโลวัตต์ และ
หากมีลมเฉลี่ยต่อเนื่องประมาณ 10 ชั่วโมง จะทาให้ระบบสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ
วันละ 200 หน่วย และลดการใช้น้ามันดีเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึงวันละประมาณ 200 ลิตร
หรือประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณการใช้น้ามันดีเซล ขณะที่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม
อยู่ที่หน่วยละ 6 บาท ซึ่งถูกกว่าการใช้น้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงถึง 3 บาท
การติดตั้งกังหันลม พร้อมทั้งระบบควบคุ ม จนเริ่มต้นเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ า
สาเร็จตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2550 โดยพลังงานที่ได้จากการหมุนของกังหันลม จะถูกเก็บ
รวบรวมที่ห้องสารองพลังงาน ซึ่งทาหน้าที่คล้ายแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ที่ควบคุมการสั่งการได้ทั้ง
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2 ระบบ คื อ ระบบสั่ ง การโดยมนุ ษ ย์ และระบบคอมพิ ว เตอร์ ในระยะแรกกระแสไฟฟ้ า
ที่ ผ ลิ ต ได้ ถู ก จ่ า ยเพื่ อ ใช้ ง านโดยตรงบริ เ วณท่ า หน้ า บ้ า น บริ เ วณหาดแสม และกระแสไฟฟ้ า
สาธารณะต่ า ง ๆ บนเกาะ แต่ ใ นปั จ จุ บั น กระแสไฟฟ้ า ถู ก จ่ า ยรวมเข้ า สู่ ร ะบบของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค ก่อนที่จะกระจายตามสายส่งเพื่อใช้งานในชุมชนต่อไป
2. พลังงานทดแทนจากพลังน้า
โรงไฟฟ้าพลังน้า ชุมชนบ้านคลองเรือ หมู่ 9 ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ ะ จังหวัด
ชุมพร เป็นแหล่งต้นน้าอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าหลังสวนตอนบนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน
สภาพพื้ น ที่ เ ป็ น ป่ า ดิ บ ชื้ น บนภู เขาสลั บ ซั บ ซ้ อ น มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพสู ง มั่ ง คั่ ง ด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติ คลองเรือเป็นชุมชนขนาดเล็ก มีประชากรอาศัยอยู่ 81 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น
183 คน ภายในหมู่บ้านไม่มีกระแสไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2537 หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้าพะโต๊ะ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดทาโครงการ “คนอยู่ - ป่ายัง” ตามแนวพระราชดาริ
ในสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างความ
มั่นคงด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชนภายใต้กรอบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการจัดการการใช้ประโยชน์
และปกป้องรักษาทรัพยากร ผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริม
ความรู้ให้ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้ชุมชนพัฒนาทางความคิด
และกลไกในการดูแลตนเองมากขึ้น สามารถบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้า ป่าไม้ ให้ดารงชีวิตอยู่
ร่วมกับป่าไม้อย่างสมดุล อย่างไรก็ตามชุมชนบ้านคลองเรือ เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และเป็น
ความฝันอันสูงสุดของชุมชนที่ต้องการให้ลูกหลานในหมู่บ้านได้เห็นข่าวสารภายนอก ซึ่งถือเป็น
“แสงสว่างแห่งปัญญา” และชาวบ้านคลองเรือ ยังคงแสวงหาแหล่งความรู้และภูมิปัญญาจากการ
เดินทางไปดูงานในที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้มีโครงการการจัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้
โดยความร่วมมือระหว่างนักวิชาการจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยชีวิตเมืองนครศรีธรรมราช
ภายใต้การสนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งได้ร่วมทางานกับชุมชน
บ้านคลองเรือ โดยใช้กระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วมเริ่มต้นจากการศึกษาศักยภาพของชุมชน
ในด้านสังคม และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อม ๆ กับการเปิดโลกทัศน์ นาผู้นาชุมชนศึกษาดูงานด้าน
การผลิตไฟฟ้า จากแหล่งพลังงานต่าง ๆ ทั้งจากเชื้อเพลิง ถ่านหิน น้าตก และชีวมวลในพื้นที่
ภาคเหนือและพบว่าชุมชนบ้านคลองเรือ มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะศักยภาพทาง
ทรัพยากร (น้า) และความเข้มแข็งของชุมชน ดังนั้นทีมงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ จึงเริ่มศึกษา
รายละเอียดด้านเทคนิค ศึกษาความเป็นไปได้ ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้า บริเวณน้าตกเหวตา
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จันทร์ หลังจากการสารวจ เก็บข้อมูลสภาพพื้นที่ ชุมชนจึงได้เลือกโรงไฟฟ้าที่มีกาลังการผลิต 100
กิโลวัตต์ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิ ถีการดารงชีวิตของ
ชุมชนที่มีมาแต่เดิม ในระหว่างการดาเนินโครงการชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนมีการเตรียมช่าง
ชุมชนเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ เรื่องการเดินระบบผลิตไฟฟ้า การดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์
ตลอดจนร่ว มกั นวางแผนการก่อ สร้าง การระดมทุ น การประสานความร่ วมมือ กับ ภาคีต่ าง ๆ
จนเกิดองค์กร / กลไกใหม่ขึ้นมา ทั้งในระดับจังหวัดและในระดับชุมชน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพทางทรัพยากร
โดยการนาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิด
การพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน จึงจัดส่งเจ้าหน้าที่ศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ของการพัฒนา
โรงไฟฟ้าชุมชนบ้านคลองเรือ และให้การสนับสนุน ดังนี้
1) เครื่องกาเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากทุนการวิจัยของ กฟผ.
2) งบประมาณสาหรับการจัดหาระบบส่งไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าไปยังหมู่บ้าน จานวน
9,000,000 บาท (เก้าล้านบาท)
3) สนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเครื่องจักรอุปกรณ์และให้คาแนะนาร่วมกับชุมชน
ระหว่างการก่อสร้างทุกขั้นตอน

ภาพโรงไฟฟ้าพลังน้าชุมชนบ้านคลองเรือ อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

การสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้าชุมชนบ้านคลองเรือแห่งนี้ นอกจากจะทาให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้
แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนและจากชุมชนอื่น ๆ ได้ตระหนักถึงความสาคัญและคุณค่า
ของการรักษาป่าเพื่อส่วนรวม ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยพิทักษ์ป่าและเขตป้องกันรักษาสัตว์ป่า
ในพื้นที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้บทเรียน โรงไฟฟ้าพลังน้าชุมชนใน
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ฐานะที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ และที่สาคัญที่สุด คือการสร้างศูนย์รวมพลังชุมชนต่าง ๆ ที่มีศักยภาพคล้าย ๆ กัน
รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดการ ดิน ป่า น้า ไฟฟ้า อย่างยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป
ปัญหาเรื่องพลังงาน จึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องทั้งการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม ซึ่งการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่การกาหนดนโยบายจากส่วนบน
เท่านั้น แต่ต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด
ร่ ว มทาตั้ ง แต่ ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ทรั พ ยากร แหล่ ง พลั ง งานในท้ อ งถิ่ น การก าหนด
มาตรการในการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน การจัดการพลังงาน
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น จึ ง เป็ น กระบวนการหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น เนื่ อ งจากเป็ น เวที
การเรียนรู้ ที่ทาให้ชุมชนได้เห็นสถานภาพพลัง งานของชุม ชนเอง และได้ต ระหนั กในศั กยภาพ
ของชุ ม ชนด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรภายใน ตลอดจนได้ รู้ แ นวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาและ
มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการพลังงานของชุมชน โดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนนั้น ๆ
นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น และยกระดับขีดความสามารถของประชาคม
ท้องถิ่น ในระดับองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอ จังหวัด โดยชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็น
รูปธรรมในการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของชุมชนเอง อันเป็นกระบวนการแห่งประชาธิปไตยที่
ช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและก่อให้เกิดพลังของภาคประชาชน ทั้งยังช่วยให้เกิดการสร้างงาน
ในท้องถิ่น นาไปสู่การพัฒนาชนบทและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
ตอนที่ 4 ต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท
การพิจารณาต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าของพลังงานทดแทนประกอบไปด้วย
1. มูลค่าในการวิจัยและพัฒนาระบบของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน (Research
and Development Cost) เป็นค่าใช้จ่ายจมหรือค่าใช้จ่ายในอดีต (Sunk Cost) มักไม่นามา
พิจารณาผลประโยชน์หรือต้นทุน เพราะไม่มีผลต่อการจะลงทุนหรือไม่ลงทุนในการติดตั้งระบบ
2. มู ล ค่ า การลงทุ น หรื อ การจั ด หาการติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยพลั ง งานทดแทน
(Investment Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อทาให้เกิดความพร้อมที่จะดาเนินการระบบ ได้แก่
2.1 มูลค่าที่ดิน ขนาดพื้นที่ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแต่ละ
ประเภท ซึ่งพื้นที่แต่ละแห่งจะมีราคาประเมินที่แตกต่างกัน
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2.2 มู ลค่ าวั สดุ อุป กรณ์ที่ใช้ ในการผลิต ไฟฟ้ า เช่ น มูล ค่า กัง หั น ลมที่ใ ช้ใ นโรงไฟฟ้ า
พลังงานลม หรือมูลค่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เป็นต้น
2.3 มูลค่าการติดตั้งระบบ คือ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งซึ่งประกอบไปด้วย ค่าปรับพื้นที่
เช่ น การทาถนนเพื่ อ ความสะดวกในการขนส่ ง วั ต ถุ ดิ บ ค่ า ระบบเสริ ม เช่ น หม้ อ แปลงไฟฟ้ า
ค่าเชื่อมโยงระบบ เป็นต้น
3. มูลค่าการปฏิบัติงานและการบารุงรักษาซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายจาแนกได้ดังนี้
3.1 ค่าการปฏิบัติงานเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ เช่น ค่าน้า - ค่าไฟ ค่าแรง
ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า ขนส่ ง ค่ า โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า ประกั น ต่ า ง ๆ ค่ า ฝึ ก อบรม ค่ า อะไหล่
ค่าที่ปรึกษา เป็นต้น เป็นค่าใช้จ่ายที่จานวนเงินไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต ไม่ว่าจะทา
การผลิตในปริมาณมากหรือน้อยก็ตาม
3.2 ค่ าบ ารุง รั ก ษา เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบ ารุ ง รั ก ษาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งจั ก รและ
สิ่งก่อสร้างเพื่อให้ดาเนินการต่อไปได้ตลอดอายุของระบบ
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ตารางเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิง
แต่ละประเภท ขนาด 1,000 เมกะวัตต์
ประเภท
ต้นทุนการผลิต (บาท/หน่วยไฟฟ้า)
พลังงานลม
5.00 – 6.00
พลังน้าขนาดเล็ก
2.50 – 2.70
พลังงานแสงอาทิตย์
8.00 – 9.00
ชีวมวล
3.00 - 3.50
ถ่านหินนาเข้า
2.50 – 3.00
นิวเคลียร์
2.50 – 3.00
ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ยังมีต้นทุน
การผลิตราคาสูงเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ดังนั้นการ
จัดการมาตรการส่งเสริมเพื่อสร้างสิ่งจูงใจให้กับนักลงทุนเกิดขึ้น เรียกว่า มาตรการส่วนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ระบบ Adder (Adder Cost) เป็นการให้เงินสนับสนุนการผลิต
ต่อหน่วยการผลิต เป็นการกาหนดราคารับซื้อในอัตราพิเศษหรือเฉพาะสาหรับไฟฟ้าที่มาจาก
พลังงานหมุนเวียน ภายในระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าที่ชัดเจนและแน่นอน
ช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้ มีการสนับสนุนให้มีการลงทุน ด้านพลังงานทดแทนมากขึ้น
โดยใช้ มาตรการส่ วนเพิ่ม ราคารับ ซื้อ ไฟฟ้ า ระบบ Adder การมี ส่ว นเพิ่ ม ราคารั บซื้ อ ไฟฟ้ า
มีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยต้นทุนการลงทุน (Capital Cost) ที่มีราคาสูงกว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิง
ปกติ ค่ า ส่ ว นเพิ่ ม ราคารั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า นี้ เ ปลี่ ย นแปลงตามประเภทของแต่ ล ะพลั ง งานทดแทน
โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับเงินส่วนเพิ่มนี้มากที่สุด ค่าส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
ได้ใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานเพิ่มเติมจากค่าไฟฟ้าปกติ (ราคาที่ผู้ขายไฟฟ้าจะได้รับ
คือ ค่ารับซื้อไฟฟ้าปกติ รวมกับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า) ทาให้มีผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าที่
ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแบกรับ หากมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากเกินไป
จากมาตรการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุน เวียน ระบบ Adder มีข้อเสีย
คือ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจะมีกาไรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากราคาค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
รับซื้อ เนื่องจากค่าไฟฟ้าฐานมีแนวโน้มสูงขึ้นทุก 5 ปี ขณะที่ผู้ผลิตมีการลงทุนครั้งเดียวเฉพาะตอน
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เริ่ มต้ น โครงการเท่ านั้น ทาให้ ผู้ผ ลิ ตมี กาไรมากเกิน ไป และไม่ เป็ น ธรรมกั บประเทศ ที่ ต้ องน า
เงินกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงไปอุดหนุน
คณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห่ ง ชาติ (กพช.) ได้ มี ม ติ จ ากการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
28 มิถุนายน 2553 ให้คณะอนุกรรมการ ฯ พิจารณาปรับ มาตรการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเป็นระบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งถือเป็นมาตรการจูงใจที่ประเทศที่พัฒนา
แล้วหลายประเทศใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนผลิตพลังงานสะอาด ซึ่งมีความแตกต่างจากระบบ
Adder ที่การให้เงินสนับสนุนในลักษณะเดิมจะกระทบกับอัตราค่าไฟฟ้าที่ผู้บริโภคจะต้องแบกรับ
ในอนาคต ส่วนระบบ Feed-in Tariff นั้น เป็นอัตราค่าไฟฟ้ารวมต่อหน่วยที่สอดคล้องกับต้นทุน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละเทคโนโลยี และราคาขายไฟที่ผู้ลงทุนได้รับภายใต้
มาตรการนี้จะคงที่ตลอดอายุโครงการ ไม่เปลี่ยนแปลงตามค่าไฟฐาน และค่า Ft เหมือนระบบ
Adder เดิ ม ทาให้เกิดความเป็น ธรรมทั้ ง ต่ อ ผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยเบื้องต้นสาหรับ
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ รั ฐ บาลตั้ ง ไว้ ที่ 5.94 บาท/หน่ ว ยและยั ง มี แ นวโน้ ม การยืดระยะเวลา
การทาสัญญาจากเดิม 10 ปี ไปเป็น 20 ปีด้วย
ตารางเปรียบมาตรการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ระบบ Adder และระบบ Feed-in Tariff
มาตรการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนระบบ Adder

มาตรการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนระบบ Feed - in Tariff

ผู้ประกอบการจะได้รับ Adder เพิ่มเติมจากค่าไฟฟ้า ผู้ ป ระกอบการจะได้ ร าคารั บ ซื้ อ คงที่ ต ลอดอายุ
ฐาน + Ft ในการขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 7 หรือ 10 สัญญา 20 ปี หรือ 25 ปี (ตามแต่ประเภทพลังงาน
ปี (ตามแต่ประเภทพลังงานหมุนเวียน)
หมุนเวียน)
การสนับสนุนภายใต้ระยะเวลาจากัด 7 – 10 ปี แม้ว่า FiT ทาให้ภาครัฐมีความมั่นใจว่า ผู้ประกอบการจะมี
จะมี ข้ อ ดี ที่ จู ง ใจให้ เ อกชนลงทุ น มากกว่ า เนื่ อ งจาก แรงจูงใจในการผลิตไฟฟ้าจนครบอายุสัญญา
ระยะเวลาคืนทุนเร็วขึ้น แต่อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการ
หยุดดาเนินโครงการภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
รับ Adder
ภายหลังจากหมดระยะเวลา Adder 7 – 10 ปี สะดวกต่อภาครัฐในการกาหนดนโยบายการจัดหา
ผู้ประกอบการจะสามารถขายไฟฟ้าได้ในราคาขายส่ง ไฟฟ้าและโครงสร้างราคา เนื่องจากภายใต้โครงสร้าง
เฉลี่ย + Ft ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงในอนาคต ทาให้ FiT ภาครัฐสามารถทราบต้นทุนไฟฟ้าล่วงหน้าใน
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เกิ ด ความเสี่ ย งต่ อ ผู้ ป ระกอบการ หรื อ ความไม่ เ ป็ น ราคาคงที่เป็นระยะเวลา 20 – 25 ปี ซึ่งจะลดความ
ธรรมต่อภาครัฐ / ประชาชน
ผันผวนด้านราคาไฟฟ้าลงได้
FiT ทาให้ปัญหาความซ้าซ้อนในโครงสร้างค่าไฟฟ้า
หมดไป

ตอนที่ 5 ข้อดีและข้อจากัดของการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท
พลังงานมีประโยชน์เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นพลังงานสิ้นเปลืองหรือพลังงาน
ทดแทน เพราะพลังงานทั้งหลายทั้งมวลเป็นตัวขับเคลื่อนให้กระบวนการพัฒนาดาเนินไปอย่าง
ต่อเนื่องไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม จึงทาให้อัตราการใช้เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทางกลับกันเมื่อมี
การใช้เพิ่มขึ้น พลังงานบางอย่างก็กาลังมีปริมาณลดน้อยลง อย่างไรก็ตามเชื้อเพลิงแต่ละประเภทที่
นามาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า มีข้อดีและข้อ จากัด ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจาเป็นต้องรู้ข้อ ดี
และข้อจากัดเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้เชื้อเพลิงในแต่ละ
ประเภทได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
ตารางการเปรียบเทียบข้อดีและข้อจากัดของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท
แหล่ง
พลังงาน

ข้อดี

ข้อจากัด

ถ่านหิน

1) มีต้นทุนในการผลิตต่า
2) มีปริมาณเชื้อเพลิงสารองมาก
3) สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
4) ขนส่งง่าย จัดเก็บง่าย

1) ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2) ใช้เชื้อเพลิงในปริมาณมาก
3) ประชาชนไม่ เ ชื่ อ มั่ น เรื่ อ งมลภาวะทาง
อากาศ

น้ามัน

1) ขนส่งง่าย
2) หาซื้อได้ง่าย
3) มี ผ ลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมน้ อยกว่ าการ
ผลิตด้วยถ่านหิน
4) สามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็วเหมาะ
ส าหรั บผลิ ตไฟฟ้ าในกรณี ฉุ กเฉินหรื อช่ วง
ความต้องการไฟฟ้าสูงได้

1) ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2) มีปริมาณเชื้อเพลิงสารองเหลือน้อย
3) ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
4) ราคาไม่ ค งที่ ขึ้ น กั บ ราคาน้ ามั น ของ
ตลาดโลก
5) ไฟฟ้าที่ผลิตได้มีต้นทุนต่อหน่วยสูง

ก๊าซธรรมชาติ 1) มีการเผาไหม้สมบูรณ์จึงส่ งผลกระทบต่อ 1) ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ยกว่ า เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล 2) ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
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พลังงานลม

ประเภทอื่น ๆ
2) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ไฟฟ้ า สู ง
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3) มีต้นทุนในการผลิตต่า
1) เป็นแหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติไม่มี
ค่าเชื้อเพลิง
2) เป็นแหล่งพลังงานสะอาด
3) สามารถใช้ระบบไฮบริดเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด คือ กลางคืนใช้พลังงานลม
กลางวันใช้พลังงานแสงอาทิตย์

3) ราคาก๊ าซธรรมชาติ ไม่ คงที่ ผู กติ ดกั บราคา

น้ามัน
4) มีปริมาณเชื้อเพลิงสารองเหลือน้อย
1) มีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
บางฤดูอาจไม่มีลมต้องใช้แบตเตอรี่ราคา
แพงเป็นแหล่งเก็บพลังงาน
2) สามารถใช้ได้ในบางพื้นที่เท่านั้นพื้นที่ที่
เหมาะสมควรเป็นพื้นที่ที่มีกระแสลมพัด
สม่าเสมอ
3) มีเสียงดังและมีผลกระทบต่อทัศนียภาพ
4) ทาให้เกิดการรบกวนในการส่งสัญญาณ
โทรทัศน์และไมโครเวฟ
5) ต้นทุนสูง
6) สาเหตุหนึ่งของการตายของนกจากการ
บินชนกังหันลมที่กาลังหมุนอยู่
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ตารางการเปรียบเทียบข้อดีและข้อจากัดของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท (ต่อ)
แหล่ง
พลังงาน
พลังงานน้า

พลังงาน
แสงอาทิตย์

พลังงาน
ชีวมวล

พลังงาน
ความร้อน
ใต้พิภพ

ข้อดี

ข้อจากัด

1) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเชื้อเพลิง
นอกจากใช้เงินลงทุนก่อสร้าง
2) ไม่ก่อให้เกิดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์จาก
การผลิตไฟฟ้า
3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าขนาดใหญ่มีขีด
ความสามารถสูงในการรักษาความมั่นคงให้
แก่ระบบไฟฟ้าสาหรับรองรับช่วงเวลาที่มี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
1) เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติขนาดใหญ่
ที่สุด และสามารถใช้เป็นพลังงานได้ไม่มี
วันหมด
2) ไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องเชื้อเพลิง
3) สามารถนาไปใช้ในแหล่งที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และ
อยู่ห่างไกลจากระบบส่งและสายจาหน่าย
ไฟฟ้า
4) การใช้ประโยชน์ไม่ยุ่งยาก การดูแลรักษา
ง่าย
5) เป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า
1) ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตร
2) ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
3) ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องของเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร

1) การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าขึ้นกับปริมาณน้า
ในช่วงที่สามารถปล่อยน้าออกจากเขื่อนได้
2) การก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศไทย
มีข้อจากัด เนื่องจากอ่างเก็บน้าของเขื่อน
ขนาดใหญ่จะทาให้เกิดน้าท่วมเป็นวงกว้าง
ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชน

1) ต้นทุนมีราคาแพง
2) แบตเตอรี่ซึ่งเป็นตัวกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
ไว้ใช้ในเวลากลางคืนมีอายุการใช้งานต่า
3) ความเข้มของแสงไม่คงที่และสม่าเสมอ
เนื่องจากสภาพอากาศและฤดูกาล

1) ชีวมวลเป็นวัสดุที่เหลือใช้จากการแปรรูป
ทางการเกษตรมีปริมาณสารองที่ไม่แน่นอน
2) การบริหารจัดการเชื้อเพลิงทาได้ยาก
3) ราคาชีวมวลแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากมีความ
ต้องการใช้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
4. ชีวมวลที่มีศักยภาพเหลืออยู่มักจะอยู่
กระจัดกระจาย มีความชื้นสูง จึงทาให้
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น เช่น ใบอ้อย
และยอดอ้อย ทะลายปาล์ม เป็นต้น
1) เป็นแหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ ไม่มี ใช้ได้เฉพาะในท้องถิ่นที่มีแหล่งความร้อนใต้พิภพ
ค่าเชื้อเพลิง
อยู่เท่านั้น
2) เป็นแหล่งพลังงานสะอาด
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ตารางการเปรียบเทียบข้อดีและข้อจากัดของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท (ต่อ)
แหล่ง
พลังงาน
พลังงาน
นิวเคลียร์

ข้อดี

ข้อจากัด

1) เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยมีต้นทุน 1) ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างสูง
การผลิตไฟฟ้าที่แข่งขันได้กับโรงไฟฟ้าชนิด 2) จาเป็นต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและ
อื่น ๆ
2) เป็นโรงไฟฟ้าที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
และก๊าซเรือนกระจก
3) ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้ระบบผลิตไฟฟ้า
เนื่องจากใช้เชื้อเพลิงน้อยเมื่อเทียบกับ
โรงไฟฟ้าความร้อนประเภทอื่น
4) มีแหล่งเชื้อเพลิงมากมาย เช่น แคนาดา

พัฒนาบุคลากรเพื่อให้การดาเนินงานเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ต้องการการเตรียมการจัดการกากกัมมันตรังสี
และมาตรการควบคุมความปลอดภัยเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ
4) ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน ประชาชน
มีข้อกังวลใจในเรื่องความปลอดภัย

และออสเตรเลีย และราคาไม่ผันแปรมาก
เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้)
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เรื่องที่ 2 โรงไฟฟ้ากับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้ อม ด้ว ยเหตุ นี้ ในการก่อ สร้ างโรงไฟฟ้าแต่ล ะแห่ง จึ งให้ความสาคัญ เกี่ย วกับ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสร้างความ
สมดุลระหว่างโรงไฟฟ้ากับสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้ดีที่สุด เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาคเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นให้มีการดาเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ตอนที่ 2 ข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลาปาง

ตอนที่ 1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ
เช่น ผลกระทบทางอากาศเกิดจากก๊าซพิษ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ผลกระทบทางเสียงเกิด
จากเสียงของการเดินเครื่องจักร ผลกระทบทางน้าเกิดจากอุณ หภูมิและสารเคมี เป็นต้น ดังนั้น
โรงไฟฟ้ า จึ ง ต้ อ งมี ระบบการจั ด การเพื่ อ ให้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหรื อ เป็ น ไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายกาหนด และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
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1. ด้านอากาศ
ผลกระทบด้านอากาศ ถือเป็นผลกระทบที่สาคัญที่สุดที่โรงไฟฟ้าต้องคานึงถึง โดย
ระดับของผลกระทบขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงานไฟฟ้า ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้าหรือ
พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าที่มี
การเผาไหม้ ข องเชื้ อ เพลิ ง จะก่ อ ให้ เกิ ด มลพิ ษทางอากาศที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ซั ล เฟอร์ ไดออกไซด์
ไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซโอโซนในระดับพื้นดิน คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่น
ละออง
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ เป็นการจัดการด้านคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้า
เพื่อลดก๊าซที่เป็นพิษต่อสุขภาพอนามัยและชุมชน โดยมีวิธีการดังนี้
1) การลดก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ ทาโดยติด ตั้งเครื่องกาจัดก๊า ซซั ล เฟอร์ ไ ด
ออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization : FGD) ซึ่งวิธีการนี้จะสามารถลดก๊าซซัลเฟอร์ไ ดออกไซด์
ได้ร้อยละ 80 – 90
2) ก ารลด ก๊ า ซ ไ นโ ต รเจนออก ไ ซ ด์ ก ระบวนการที่ ใ ช้ กั น แ พร่ ห ลายแ ละ มี
ประสิทธิภาพสูงคือ Selective Catalytic Reduction (SCR) และเลือกใช้เตาเผาที่สามารถลดการ
เกิดไนโตรเจนออกไซด์ (Low Nitrogen Oxide Burner)
3) การลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทาได้โดยการเช็คอุปกรณ์เครื่องเผาไหม้เป็น
ประจา และควบคุมการเผาไหม้ให้มีปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์
4) ก ารลด ก๊ าซ คาร์ บ อนไ ด ออก ไ ซ ด์ โ ด ย ก ารรวบรวมแ ละ กั ก เก็ บก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ไว้ใต้ดินหรือน้า เช่น ในแหล่งน้ามันหรือก๊าซธรรมชาติที่สูบออกมาหมดแล้ว
หรืออาจนาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม
5) การลดฝุ่นละอองโดยการใช้อุปกรณ์กาจัดฝุ่นละออง ได้แก่ เครื่องดักฝุ่นด้วยไฟฟ้า
สถิต (Electrostatic Precipitator) เป็นการกาจัดฝุ่นละอองโดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิต ซึ่งระบบนี้
ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมากในการดักจับฝุ่นเครื่องแยกฝุ่นแบบลมหมุ น (Cyclone Separator)
เป็นการกาจัดฝุ่นละอองโดยใช้หลักของแรงเหวี่ยง และเครื่องกรองฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Filter)
เป็นอุปกรณ์ที่มีถุงกรองเป็นตัวกรองแยกฝุ่นละอองออกจากก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหิน
นอกจากนี้ในด้านคุณภาพอากาศ โรงไฟฟ้าควรมีระบบตรวจวัดปริมาณสารเจือปน
จากปล่องโรงไฟฟ้าแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems:
CEMs) เพื่อตรวจติดตามและเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติต่าง ๆ เช่น ปริมาณของมลพิษเกินมาตรฐานจะได้

69

หาสาเหตุและหาทางแก้ไข เพื่อให้ค่าต่าง ๆ กลับมาปกติเหมือนเดิม ควรมีการจัดเก็บข้อมูลทุกวัน
และติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปแบบต่อเนื่อง (Ambient Air Quality
Monitoring Systems: AAQMs) เพื่อวัดคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าโดยทา
การเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องควบคุมคุณ ภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องโรงไฟฟ้าให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านน้า
ผลกระทบด้านน้า น้าที่ใช้ในกระบวนการผลิ ต ไฟฟ้ า จะมีการเติมสารเคมีบางอย่าง
เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของน้าให้เหมาะสมสาหรับนามาใช้กับ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงไฟฟ้ารวมไปถึง
น้าหล่อเย็นที่ใช้สาหรับระบายความร้อนให้กับระบบต่าง ๆ ภายในโรงไฟฟ้าก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น
กว่าแหล่งน้าในธรรมชาติ ซึ่งหากน้าเหล่านี้ถูกปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ เช่น
แม่น้า ลาคลอง เป็นต้น โดยไม่ผ่านกระบวนการจัดการบาบัดฟื้นฟูน้าที่ดีอาจส่งผลกระทบต่อพืช
และสัตว์น้าที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ได้
การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นน้ า โรงไฟฟ้ า ต้ อ งมี ม าตรการจั ด การน้ าเสี ย ที่ ม าจาก
กระบวนการผลิตไฟฟ้า และจากอาคารสานักงานตามลักษณะหรือประเภทของน้าเสีย โดยคุณภาพ
น้าทิ้งต้องมีการควบคุมให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของเสียและอุณหภูมิ ดังนี้
1) การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ข องน้ าก่ อ นที่ จ ะปล่ อ ยสู่ แ หล่ ง น้ าสาธารณะ โดยน้ าจาก
ท่อหล่อเย็น เมื่อน้าทิ้งมีความขุ่นในระดับหนึ่งจะถูกระบายออกไปสู่บ่อพักน้าที่ 1 เพื่อให้ตกตะกอน
และลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ 28 - 30 องศาเซลเซียสทิ้งไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
จากนั้นจึงระบายออกสู่บ่อพักที่ 2 เพื่อปรับสภาพน้าให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับธรรมชาติ ซึ่งกรม
ชลประทานได้กาหนดมาตรฐานไว้ที่ระดับ 33 องศาเซลเซียส ก่อนปล่อยออกสู่คลองระบายน้า
ธรรมชาติ
2) การจัดการสารเคมีต่าง ๆ ที่อยู่ภายในน้าก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ทาโดยการกักน้า
ไว้ในบ่อปรับสภาพน้าเพื่อบาบัดให้มีสภาพเป็นกลางและมีการตกตะกอน หรือเติมคลอรีนเพื่อฆ่า
เชื้อโรค
นอกจากนีใ้ นโรงไฟฟ้าควรมีระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้า ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพน้า
ที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพน้าที่จะปล่อยออกสู่ธรรมชาตินั้น
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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3. ด้านเสียง
ผลกระทบด้ านเสีย ง เกิด จากกิ จกรรมของโรงไฟฟ้ า ที่ สาคั ญ จะมาจากหม้ อ ไอน้ า
เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ และพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โรงไฟฟ้า
การจัดการสิ่งแวดล้อมเสียง เกิดจากกิจกรรมของโรงไฟฟ้าที่สาคัญจะมาจากหม้อไอ
น้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ และพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โรงไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้โรงไฟฟ้าควร
กาหนดมาตรการควบคุมระดับเสียงไว้ ดังนี้
1) กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนชุมชนในเวลากลางคืน ต้องมีระดับเสียงไม่เกิน 85
เดซิเบล ในระยะ 1 เมตรจากจุดกาเนิดเสียง ตามมาตรฐานข้อกาหนดความดังของเสียงจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อไม่ให้เป็นที่รบกวนต่อผู้อยู่อาศัยโดยรอบโรงไฟฟ้า
2) ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเสียงภายในโรงไฟฟ้าช่วงเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าและติดตั้ง
อุปกรณ์ดูดซับเสียงแบบเคลื่อนที่ขณะทาความสะอาดท่อที่เครื่องกังหันไอน้า เพื่อควบคุมความดัง
ของเสียงให้อยู่ในมาตรฐานไม่เกิน 85 เดซิเบล
นอกจากนีใ้ นโรงไฟฟ้าควรทาการตรวจวัดเสียงอย่างสม่าเสมอ โดยกาหนดจุดตรวจวัด
เสียงทั้งภายในโรงไฟฟ้า และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าไว้ 3 จุด โดยตรวจวัดตามแผนที่กาหนดไว้ เช่น
ตรวจครั้งละ 3 วัน ติดต่อกันทุก 3 เดือน และทาการก่อสร้างแนวป้องกันเสียง (Noise Barrier)
โดยการปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โรงไฟฟ้า
ตอนที่ 2 ข้อกาหนดและกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับโรงไฟฟ้าด้านสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กาหนดให้
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการ หรือกิจการแต่ละประเภทและ
แต่ละขนาดขึ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีก่ าหนดโดยสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป จะต้องจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ
(EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรื อ กิ จ การ โดยต้ อ งจั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
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1. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)
EIA (Environmental Impact Assessment) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้เพื่อจาแนก
และคาดคะเนผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรม ตลอดจนเสนอแนะมาตรการ
ในการแก้ไขผลกระทบ (Mitigation Measure) และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(Monitoring) ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและดาเนินโครงการในการจัดทารายงานสาหรับโครงการ
หรือกิจการทุกประเภทที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จะต้องเสนอ
รายละเอียดของข้อมูลเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผลกระทบจากแต่ละประเภท
โครงการด้วย
องค์ประกอบของ EIA
การจัดทา EIA ประกอบด้วย การศึกษาครอบคลุมระบบสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน คือ
1) ทรัพยากรกายภาพ เป็นการศึกษาถึงผลกระทบ เช่น ดิน น้า อากาศ เสียง เป็นต้น
ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
2) ทรัพยากรชีวภาพ การศึกษาความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่มีต่อระบบนิเวศน์
เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น้า ปะการัง เป็นต้น
3) คุ ณ ค่ า การใช้ ป ระโยชน์ ข องมนุ ษ ย์ เป็ น การศึ ก ษาถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรทั้งทางกายภาพ และชีวภาพของมนุษย์ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น
4) คุ ณค่ าต่ อ คุ ณภาพชี วิ ต ซึ่ ง จะเป็ น การศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ต่ อ มนุ ษ ย์
ชุ ม ชน ระบบเศรษฐกิ จ การประกอบอาชี พ วั ฒ นธรรมประเพณี ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม รวมถึ ง
ทัศนียภาพ คุณค่า ความสวยงาม
หลักการและวิธีการ EIA
1) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนตัดสินใจพัฒนาโครงการ
2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี เพื่ อใช้สาหรับ
การตัดสินใจพัฒนาโครงการใดโครงการหนึ่ง
3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ของโครงการพัฒนา
4) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาปัญหาหลาย ๆ แง่มุม เพื่อ
วิเคราะห์ หาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
5) การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ต้ อ งอาศั ย หลั ก การป้ อ งกั น สิ่ ง แวดล้ อ ม
2 ประการ คือ การวางแผนการใช้ที่ดิน และการควบคุมมลพิษ
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ดั ง นั้ น ในกระบวนการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม นอกจากจะแสดงให้ เ ห็ น
ผลกระทบอันเกิดจากการดาเนินโครงการแล้ว ยังเน้นให้มีการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปทุก
ขั้นตอนของการวางแผนและออกแบบโครงการ ด้วยหลักการก็คือ ให้มี การป้องกันไว้ก่อน นั่นคือ
ให้มี การพิจ ารณาทางเลือกของโครงการเพื่อ ที่จ ะสามารถเปรีย บเที ยบ พิ จารณาทางเลือ กที่ มี
ผลกระทบทางลบน้อยที่สุด และให้ประโยชน์หรือผลกระทบในทางบวกมากที่สุด
ตารางประเภทและลักษณะโรงไฟฟ้าที่ต้องท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม
(EIA : Environmental Impact Assessment)
ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน

ขนาดกาลังผลิต
กระแสไฟฟ้ารวม ตั้งแต่
10 เมกะวัตต์ขึ้นไป

หลักเกณฑ์ วิธกี าร
ระเบียบปฏิบัติ
ให้ เ สนอในขั้ น ขออนุ ญ าต
ก่ อ สร้ า งเพื่ อ ประกอบกิ จ การ
หรื อ ขั้ น ขออนุ ญ าตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

2. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ (Environmental Health
Impact Assessment: EHIA)
ปี พ.ศ. 2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศและ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ในเรื่องประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสาหรับโครงการหรือกิจการที่
อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรง ทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ทรั พ ยากร
ธรรมชาติ และสุขภาพ เพื่อให้การเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และโดยเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และตามมาตรา 46
และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กาหนดให้การดาเนินงานโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ลาดับที่ 11 ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ
สาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดทา
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รายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ (EHIA : Environmental Health
Impact Assessment) โดยมีรายละเอียดโครงการ ฯ ที่ต้องจัดทารายงาน ดังนี้
ตารางประเภทและลักษณะโรงไฟฟ้าที่ต้องท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม
สังคม และสุขภาพ (EHIA : Environmental Health Impact Assessment)
หลักเกณฑ์ วิธกี าร
ระเบียบปฏิบัติ
1. โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกาลังผลิต
ให้ เ สนอในขั้ น ขออนุ ญ าต
กระแสไฟฟ้ารวม ตั้งแต่ ก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการ
100 เมกะวัตต์ขึ้นไป
หรื อ ขั้ น ขออนุ ญ าตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี
2. โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
ขนาดกาลังผลิต
ให้ เ สนอในขั้ น ขออนุ ญ าต
กระแสไฟฟ้ารวม ตั้งแต่ ก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการ
150 เมกะวัตต์ขึ้นไป
หรื อ ขั้ น ขออนุ ญ าตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี
3. โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น ขนาดกาลังผลิต
ให้ เ สนอในขั้ น ขออนุ ญ าต
เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบพลังความ
กระแสไฟฟ้ารวม ตั้งแต่ ก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการ
ร้อนร่วม ชนิด combined cycle 3,000 เมกะวัตต์ขึ้นไป หรื อ ขั้ น ขออนุ ญ าตประกอบ
หรือ cogeneration
กิจการ แล้วแต่กรณี
ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

74

ตารางประเภทและลักษณะโรงไฟฟ้าที่ต้องท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม
สังคม และสุขภาพ (EHIA : Environmental Health Impact Assessment) (ต่อ)
ประเภทโครงการหรือกิจการ
4. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ขนาด
ทุกขนาด

หลักเกณฑ์ วิธกี าร
ระเบียบปฏิบัติ
ให้ เ สนอในขั้ น ขออนุ ญ าต
ก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการ
หรื อ ขั้ น ขออนุ ญ าตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

องค์ประกอบของ EHIA
การจัด ทา EHIA ประกอบด้ว ย การศึก ษาครอบคลุมระบบสิ่ง แวดล้ อม 4 ด้าน
เช่นเดียวกับการจัดทารายงาน EIA แต่มีข้อแตกต่างกัน คือ
1) เน้นเรื่องการประเมินผลกระทบสุขภาพให้ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ ให้ชัดเจน
2) เน้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกขั้นตอน
ในการกาหนดขอบเขตการศึกษา ควรพิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
โดยพิจารณาจากปัจจัย ดังนี้
1) สิ่งคุกคามสุขภาพ
2) ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
3) ปัจจัยต่อการรับสัมผัส
4) ลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ
5) ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
6) ผลกระทบต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่
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ขั้นตอนการจัดทารายงาน EHIA เป็นดังขั้นตอนต่อไปนี้

ภาพแผนผังขั้นตอนการจัดทารายงาน EHIA

ปัจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยมีความเสื่อมโทรม และมีจานวนลดลง
อย่างต่อเนื่อง จึงจาเป็นต้องมีมาตรการจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีจานวน
ลดลง ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อการลงทุน และเหมาะสมกับปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และที่จะลดลงในอนาคต
ในด้านกฎหมาย และสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
กาหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสงวนบารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากการส่งเสริม
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บ ารุ ง รั ก ษา และคุ้ ม ครองคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มตามหลั ก การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตลอดจนควบคุ ม
และการจัดการภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเป็นหลัก ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ
ในกรณีที่ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าที่มีกาลังการผลิตตั้งแต่ 5 เมกะวัตต์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง
10 เมกะวัตต์ แม้ว่าปัจจุบันยังไม่ต้องจัดทารายงาน EIA และ EHIA แต่ตามกฎหมายบังคับให้ต้อง
ทารายงานการศึ กษาและมาตรการป้อ งกัน แก้ไ ขผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่ งแวดล้ อมและความ
ปลอดภัย (Environmental Safety Assessment : ESA)
สาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง) ที่มี
กาลังการผลิตติดตั้งต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ จะต้องดาเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติงาน
(Code of Practice: COP) โดยเสนอรายงานการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental
Checklist)
การจัดทารายงานวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้การประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าสาหรับประเภทและโครงการแต่ละประเภท มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและ
เป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยป้องกันการเกิดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 โรงไฟฟ้ากับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
สาระสาคัญ
การดาเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันมีพลังงานไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น
เพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้ามีความปลอดภัย ผู้ใช้ต้องรู้จัก วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า การ
เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้ถูกต้องจะช่วยให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งการรู้จักใช้สายดินและ
หลักดิน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
ตัวชี้วัด
1. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถูกต้อง
2. อธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
3. ต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 อุปกรณ์ไฟฟ้า
เรื่องที่ 2 วงจรไฟฟ้า
เรื่องที่ 3 สายดินและหลักดิน
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 30 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน 3 รหัสวิชา พว32023
2. สื่อการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้า
3. แผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า
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เรื่องที่ 1 อุปกรณ์ไฟฟ้า
อุ ป กรณ์ไ ฟฟ้ าที่ ใ ช้ ในวงจรไฟฟ้ า มี ห ลายชนิ ด แต่ ล ะชนิ ด มี ห น้ า ที่ แ ละความส าคั ญ ที่
แตกต่างกันออกไป ได้แก่
1. ฟิวส์ (Fuse)
ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลเกินจนเกิดอันตรายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้ามี
กระแสไฟฟ้าไหลเกิน ฟิวส์จะหลอมละลายจนขาดทาให้ตัดวงจรไฟฟ้าในครัวเรือนโดยอัตโนมัติ
ฟิวส์ทาด้วยโลหะผสมระหว่างตะกั่วกับดีบุก มีจุดหลอมเหลวต่าและมีรูปร่างแตกต่าง
กันไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ดังนี้
1.1 ฟิวส์เส้นมีลักษณะเป็นเส้นลวดนิยมใช้กับสะพานไฟในอาคารบ้านเรือน
1.2 ฟิ ว ส์ แ ผ่ น หรื อ ฟิ ว ส์ ก้ า มปู มี ลั ก ษณะเป็ น แผ่ น โลหะผสมที่ ป ลายทั้ ง สองข้ า งมี
ขอเกี่ยวทาด้วยทองแดงนิยมใช้กับอาคารขนาดใหญ่ เช่น โรงเรียน โรงงานต่าง ๆ เป็นต้น
1.3 ฟิ วส์กระเบื้องมี ลักษณะเป็นเส้ นฟิวส์อ ยู่ภายในกระปุ กกระเบื้องที่เป็นฉนวน
นิยมติดตั้งไว้ที่แผงควบคุมไฟฟ้าของอาคารบ้านเรือน
1.4 ฟิ ว ส์ ห ลอดเป็ น ฟิ ว ส์ ข นาดเล็ ก ๆ บรรจุ อ ยู่ ใ นหลอดแก้ ว เล็ ก นิ ย มใช้ ม ากใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ปลั๊กพ่วงเต้ารับไฟฟ้า เป็นต้น

ภาพฟิวส์ชนิดต่าง ๆ
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ขนาดและการเลือกใช้ฟิวส์
1) ขนาดของฟิวส์ถูกกาหนดให้เป็นค่าของกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ไหลผ่านได้โดยฟิวส์
ไม่ขาด มีขนาดต่าง ๆ กันเช่น 5, 10, 15 และ 30 แอมแปร์ เช่น ฟิวส์ขนาด 15 แอมแปร์ คือ ฟิวส์
ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ไม่เกิน 15 แอมแปร์ถ้าเกินกว่านี้ฟิวส์จะขาด เป็นต้น
2) การเลือกใช้ฟิวส์ ควรเลือกขนาดของฟิวส์ให้พอเหมาะกับปริมาณกระแสไฟฟ้า ที่
ใช้ ใ นครั ว เรื อ นซึ่ ง เราสามารถค านวณหาขนาดของฟิ ว ส์ ใ ห้ เหมาะสมกั บ ปริ ม าณกระแสไฟฟ้ า
จากความสัมพันธ์ต่อไปนี้
P = IV
เมื่อ P คือ กาลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt)
I คือ กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (Ampere)
V คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต์ (Volt)
ตัวอย่าง บ้านหลังหนึ่งใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ดังนี้ ตู้เย็น 100 วัตต์ เตารีด 1,000 วัตต์
โทรทัศน์ 150 วัตต์ หม้อหุงข้าว 700 วัตต์ และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 25 วัตต์ 4 ดวง
ถ้าบ้านหลังนี้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ 220 โวลต์ จะต้องใช้ฟิวส์ขนาดกี่แอมแปร์
วิธีทา

จากโจทย์

P

=

100 + 1,000 + 150 + 700 + (25×4)

=

2,050 วัตต์

V

=

220 โวลต์

I

=

?

จากสูตร

P

=

IV

แทนค่า

I

=

2,050/220

=

9.32 แอมแปร์

ตอบ บ้านหลังนี้ควรใช้ฟิวส์ขนาด 10 แอมแปร์
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2. อุปกรณ์ตัดตอน หรือ เบรกเกอร์ (Breaker)
เบรกเกอร์ คือ อุปกรณ์ตัดต่อวงจรโดยอัตโนมัติเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเกินไปปุ่ม
หรือคันโยกที่เบรกเกอร์จะดีดมาอยู่ในตาแหน่งที่เป็นการตัดวงจรอย่างอัตโนมัติ โดยอาศัยหลักการ
ทางานของแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ใช่การหลอมละลายเหมือนฟิวส์จึงไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนฟิวส์ เบรกเกอร์
มีจาหน่ายตามท้องตลาดหลายแบบหลายขนาด ดังภาพ

ภาพเบรกเกอร์แบบต่าง ๆ

3. สวิตช์ (Switch)
สวิตช์ เป็นอุปกรณ์ปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้า เพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย
3.1 สวิตช์ทางเดียว สามารถโยกปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าได้เพียงทางเดียว เช่น วงจร
ของหลอดไฟฟ้าหลอดใดหลอดหนึ่ง เป็นต้น
3.2 สวิตช์สองทาง เป็นการติดตั้งสวิตช์ 2 จุด เพื่อให้สามารถปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้า
ได้ ส องจุ ด เช่ น สวิ ต ช์ ไ ฟที่ บั น ไดที่ ส ามารถเปิ ด - ปิ ด ได้ ทั้ง อยู่ ชั้ น บนและชั้ น ล่ า งท าให้ ส ะดวก
ในการใช้งาน

ภาพสวิตช์แบบทางเดียว

ภาพสวิตช์แบบสองทาง
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ข้อควรรู้เกี่ยวกับสวิตช์
1) ไม่ควรใช้ส วิ ต ช์ อั น เดี ย วควบคุมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า หลายชิ้นให้ทางานพร้อมกั น
เพราะกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสวิตช์มากเกินไปจะทาให้จุด สั ม ผั ส เกิ ด ความร้ อ นสู ง อาจทาให้
สวิตช์ไหม้ และเป็นอันตรายได้
2) ไม่ควรใช้สวิตช์ธรรมดาควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสูง เช่น
มอเตอร์เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ควรใช้เบรกเกอร์แทน เนื่องจากสามารถทนกระแสไฟฟ้าที่ไหล
ผ่านได้สูงกว่า
4. สะพานไฟ (Cut-Out)
สะพานไฟเป็นอุปกรณ์สาหรับตัดต่อวงจรไฟฟ้าทั้งหมดภายในครัวเรือนประกอบด้วย
ฐานและคันโยกที่มีลักษณะเป็นขาโลหะ 2 ขา ซึ่งมีที่จับเป็นฉนวนเมื่อสับคันโยกขึ้นกระแสไฟฟ้าจะ
ไหลเข้าสู่วงจรไฟฟ้าในครัวเรือนและเมื่อสับคันโยกลงกระแสไฟฟ้าจะหยุดไหล ซึ่งเป็นการตัดวงจร

ภาพสะพานไฟและฟิวส์ในสะพานไฟ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับสะพานไฟ
1) สะพานไฟช่วยให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้า
2) ถ้าต้องการให้วงจรเปิด (ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน) ให้สับคันโยกลงแต่ถ้าต้องการ
ให้วงจรปิด (มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน) ให้สับคันโยกขึ้น
3) ในการสับคันโยกจะต้องให้แนบสนิทกับที่รองรับ
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5. เครื่องตัดไฟรั่ว (Earth Leak Circuit Breaker : ELCB)
เครื่องตัดไฟรั่ว เป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งที่ สามารถตัดวงจรไฟฟ้า
กรณีเกิ ด ไฟรั่ว โดยก าหนดความไวของการตั ด ตอนวงจรไฟฟ้ า ตามปริ ม าณกระแสไฟฟ้ า ที่ รั่ ว
ลงดินเพื่อให้มีการตัดไฟรั่วก่อนที่จะเป็นอันตรายกับระบบไฟฟ้า

ภาพเครื่องตัดไฟรั่ว

6. เต้ารับ (Socket) และเต้าเสียบ (Plug)
เต้ารับและเต้าเสียบ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า ทาให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่
อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
1) เต้ารับหรือปลั๊กตัวเมีย คือ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น
เต้ารับที่ติดตั้งบนผนังบ้านหรืออาคาร เป็นต้น เพื่อรองรับการต่อกับเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้า
2) เต้าเสียบหรือปลั๊กตัวผู้ คือ อุปกรณ์ส่วนที่ติดอยู่กับปลายสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า
เต้าเสียบที่ใช้กันอยู่มี 2 แบบ คือ
(1) เต้าเสียบ 2 ขา ใช้กับเต้ารับที่มี 2 ช่อง
(2) เต้าเสียบ 3 ขา ใช้กับเต้ารับที่มี 3 ช่อง โดยขากลางจะต่อกับสายดิน
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ภาพเต้ารับและเต้าเสียบ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับเต้ารับและเต้าเสียบ
1) การใช้งานควรเสียบเต้าเสียบให้แน่นสนิทกับเต้ารับและไม่ใช้เต้าเสียบหลายอัน
กับเต้ารับอันเดียว เพราะเต้ารับอาจร้อนจนลุกไหม้ได้
2) เมื่อจะถอดปลั๊กออกควรจับที่เต้าเสียบ ไม่ควรดึงที่สายไฟเพราะจะทาให้สายหลุด
และเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
7. สายไฟ (Cable)
สายไฟเป็ น อุ ป กรณ์ ส าหรั บ ส่ ง พลั ง งานไฟฟ้ า จากที่ ห นึ่ ง ไปยั ง อี ก ที่ ห นึ่ ง โดย
กระแสไฟฟ้าจะนาพลังงานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟทาด้วยสารที่มี
คุณสมบัติเป็นตัวนาไฟฟ้า (ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี) เช่น ทองแดง เป็นต้น โดยจะถูกหุ้ม
ด้วยฉนวนไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า สายไฟที่ใช้กันตามบ้านเรือนมีดังภาพ
ชนิดของสายไฟ

VAF สายแข็ง

พิกัดแรงดันและลักษณะการติดตั้ง
พิกัดแรงดัน : 300 โวลต์
การติดตั้ง : ใช้ในบ้านอยู่อาศัยทั่วไป ใช้ใน
การเดิ น สายไฟติ ด ผนั ง ส าหรั บ ระบบแสง
สว่าง หรือเต้ารับไฟฟ้า
พิกัดแรงดัน : 300 โวลต์
การติดตั้ง : เดินปลั๊กลอยแบบมีสายกราวด์
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VAF-G หรือสาย VAF แบบมีกราวด์

VFF สายอ่อน

VCT สายอ่อน
ชนิดของสายไฟ

VSF สายอ่อน

NYY

THW สายแข็งอ่อน

เดินซ่อนในผนัง
พิกัดแรงดัน : 750 โวลต์
การติดตั้ง : ต่อเข้าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
พิกัดแรงดัน : 300 โวลต์
การติดตั้ง : เครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้าน ปลั๊ก
พ่วงชนิดทาเองในบ้าน
พิกัดแรงดัน : 750 โวลต์
การติดตั้ง : ใช้เป็นสายเดินเข้าเครื่องจักรใช้
ใ น ก า ร เ ดิ น ส า ย ไ ฟ ส า ห รั บ ปั๊ ม น้ า
เครื่องปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้
กาลังไฟฟ้าสูง
พิกัดแรงดันและลักษณะการติดตั้ง
พิกัดแรงดัน : 300 โวลต์
การติ ด ตั้ ง : ใช้ เ ดิ น สายล าโพง เดิ น สาย
ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ, เดินระบบ
ควบคุมไฟฟ้าโรงงานเหมาะสาหรับเดินไฟ
ในตู้ควบคุม
พิกัดแรงดัน : 750 โวลต์
การติ ด ตั้ ง : นิ ย มใช้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง
เนื่ อ งจากทนต่ อ สภาพแวดล้ อ มเพราะมี
เปลื อ กหุ้ ม อี ก หนึ่ ง ชั้ น น าไปใช้ ใ นการเดิ น
สายไฟสาหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
สนามหญ้าและฝังสายไฟลงใต้ดิน
พิกัดแรงดัน : 750 โวลต์
การติดตั้ง : นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางทั้ง
ในครัวเรือนและในโรงงานอุตสาหกรรม
ปกติจะเดินร้อยในท่อร้อยสาย
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การเลือกขนาดของสายไฟ
ในการเลือกขนาดสายไฟให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานนั้น จะดูที่พิกัดการทน
กระแสไฟฟ้าของสายไฟเป็นสาคัญ โดยดูได้จากตารางเปรียบเทียบ
ตารางเปรียบเทียบขนาดของตัวนา ฉนวน และปริมาณกระแสไฟฟ้าที่สายไฟสามารถทนได้
ตัวนาไฟฟ้า
พื้นที่หน้าตัด
หมายเลข/
(ตารางมิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
หรือ (sq.mm)
(มิลลิเมตร)
0.5
1/0.80
1.0
1/1.13
1.0
7/0.40
1.5
1/1.38
1.5
7/0.50
2.5
1/1.78
2.5
7/0.67
4
1/2.25
4
7/0.85
6
7/1.04
10
7/1.35
16
7/1.70
25
7/2.14
35
19/1.53

ความหนาของ
ฉนวนไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)

ความหนาของ
เปลือกหุ้มสายไฟ
(มิลลิเมตร)

พิกัดการทน
กระแสไฟฟ้า
(แอมป์)

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

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

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

ตารางด้านบน ใช้ สาหรับเลือกขนาดสายไฟให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานแบบ
ง่าย ๆ โดยให้ดู 2 ช่องหลัก คือ ช่องพื้นที่หน้าตัด และช่องพิกัดการทนกระแสไฟฟ้า
ตัวอย่าง สายไฟชนิด VAF ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร จะมีพิกัดการทนกระแสไฟฟ้าได้ 21 แอมป์
หรือ สายไฟขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จะมีพิกัดการทนกระแสไฟฟ้าได้ 91 แอมป์ จะ
เห็นได้ว่า ขนาดของสายไฟยิ่งมากเท่าไร อัตราพิกัดการทนกระแสไฟฟ้าก็จะยิ่งมากขึ้น
เท่านั้น ดังนั้น จึงต้องเลือกใช้ขนาดของสายไฟให้ เหมาะสมกับขนาดการใช้ไฟฟ้าของ
อุปกรณ์
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ขั้ น ตอนง่ า ย ๆ ในการหาขนาดของสายไฟให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
มีดังนี้
1) ต้องรู้ค่ากระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า สาหรับค่ากระแสไฟฟ้านั้นหาได้จากแผ่น
ป้ายที่ติดอยู่ที่โครงอุปกรณ์ไฟฟ้า แสดงดังภาพตัวอย่างฉลากบอกค่ากระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพตัวอย่างฉลากบอกค่ากระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า

จากภาพตัวอย่างฉลากบอกค่ากระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้า
คือ เครื่องปรับอากาศ (รูปซ้ายมือ) จะเห็นว่าแผ่นป้ายที่บอกข้อมูลทางไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
เครื่องนี้อยู่ด้านข้างของเครื่อง (รูปขวามือ) จากแผ่นป้ายจะบอกไว้ว่าเครื่องปรับอากาศจะกิน
กระแสไฟฟ้า มีค่า 10.50 แอมป์
หมายเหตุ ในกรณีที่แผ่นป้ายของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น ๆ ไม่บอกค่ากระแสไฟฟ้ามา ก็มี
วิธีคานวณเพื่อหาค่ากระแสไฟฟ้าด้วยวิธีง่าย ๆ คือ นาค่ากาลังไฟฟ้า (หน่วยเป็นวัตต์ :W) หารด้วย
ค่าแรงดันไฟฟ้า (หน่วยเป็นโวลต์ :V) ถ้าเขียนเป็นสูตรก็จะได้ว่า
สูตร P = I x V
กาหนดให้

Current : I = ค่ากระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า มีหน่วยเป็น แอมป์ (A)
Power : P = ค่ากาลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า มีหน่วยเป็น วัตต์ (W)
Voltage : V = ค่าแรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งาน มีหน่วยเป็น โวลต์ (V)
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ถ้าเครื่องปรับอากาศดังรูป ไม่บอกค่ากระแสไฟฟ้ามา ให้คานวณหาค่ากระแสไฟฟ้าดังนี้
จากแผ่นป้ายจะได้ค่า กาลังไฟฟ้า (P) = 2,330 วัตต์ (W)
ค่าแรงดันไฟฟ้า
(V) = 220 โวลต์ (V)
จะได้
I = 2,330 W
220 V
= 10.6 แอมป์
2) เผื่อค่ากระแสไฟฟ้า อีก ร้อยละ 25 โดยทั่วไปวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อทางาน
ติดต่อกันเกินกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป ประสิทธิภาพการทางานจะลดลงเหลือประมาณร้อยละ 80
ดังนั้นสายไฟ ที่จะนามาใช้งานก็เช่นเดียวกัน เมื่อใช้งานติดต่อกันเกินกว่า 3 ชั่วโมง ประสิทธิภาพ
ในการทนกระแสไฟฟ้าก็จะลดลงเหลือประมาณร้อยละ 80 เพื่อเป็นการชดเชยประสิทธิภาพในการ
ทนกระแสไฟฟ้าของสายไฟในส่วนที่หายไป จึงต้องมีการเผื่อค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มอีก ร้อยละ 25
ก่อน แล้วนาค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้ไปหาขนาดสายไฟในขั้นตอนต่อไป
จากขั้นตอนการหาค่ากระแสไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้ามีค่า 10.6 แอมป์
ทาการเผื่ออีก 25% = (10.6 X 25)
100
= 2.65
ค่ากระแสไฟฟ้าเมื่อทาการเผื่อค่ากระแส 25% = 10.6 + 2.65
= 13.25
จะได้ค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากับ 13.25 แอมป์
3) นาค่ากระแสไฟฟ้า เปิดตารางหาขนาดสายไฟ โดยนาค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้ทาการ
เผื่อไว้แล้วร้อยละ 25 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 13.25 แอมป์ นาไปเทียบกับตาราง พบว่า ต้องใช้สายไฟที่มี
ขนาด 1.5 ตารางมิ ล ลิ เมตร (ทนพิ กั ด กระแสไฟฟ้ าได้ 16 แอมป์ ) มาใช้ ในการเดิ น สายไฟให้ กั บ
เครื่ องปรั บอากาศ ดั งรู ป ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากสายไฟมี อั ต ราพิ กั ด การทนกระแสไฟฟ้ า ได้ ม ากกว่ าค่ า
กระแสไฟฟ้าที่ไหลจริงในวงจรจึงทาให้สายไฟไม่ร้อนและไม่เกิดอุบัติเหตุอัคคีภัย
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บทสรุปการเลือกขนาดสายไฟชนิด VAF มี 3 ขั้นตอน ดังรูป
หาค่ากระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า

เผื่อค่ากระแสไฟฟ้าอีกร้อยละ 25

เปิดตารางหาขนาดสายไฟ
ขั้นตอนการเลือกขนาดสายไฟ

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้)
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เรื่องที่ 2 วงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า (Electrical Circuit) คือ การเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าผ่าน
สายไฟไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
ส าหรับ การเชื่ อ มต่ อ กระแสไฟฟ้ า จากแหล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า มี 3 แบบ คื อ แบบอนุ ก รม
แบบขนาน และแบบผสม ดังนี้
วงจรไฟฟ้า

ลักษณะการต่อวงจรไฟฟ้า
การต่ อ วงจรไฟฟ้ า แบบอนุ ก รม เป็ น การ
นาเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาต่อเรียงลาดับกันไป โดยนา
ปลายด้ า นหนึ่ ง ต่ อ เข้ า กั บ ปลายอี ก ด้ า นหนึ่ ง ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวจนถึงตัวสุดท้าย แล้วจึงต่อ
เข้ากับแหล่งกาเนิดไฟฟ้าทาให้กระแสไฟฟ้าไหลไป
ในทิศทางเดียว และกระแสไฟฟ้าภายในวงจรจะมี
ค่าเท่ากันทุก ๆ จุด
การต่ อ วงจรแบบนี้ ไม่ เ หมาะที่ จ ะใช้ กั บ
เครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากหากอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่ง
เกิ ด ขาดหรื อ ช ารุ ด เสี ย หายกระแสไฟฟ้ า จะไม่
สามารถไหลผ่านไปยังอุปกรณ์ตัวอื่น ๆ ได้ ดังนั้น
การต่อวิธีนี้จึงไม่ค่อยนิยมใช้กันทั่วไป จะมีใช้กันอยู่
ในวงจรวิทยุ โทรทัศน์
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วงจรไฟฟ้า

ลักษณะการต่อวงจรไฟฟ้า
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน เป็นการนาเอา
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2 ชนิดขึ้นไป มาต่อเรียงแบบขนาน
กัน โดยนาปลายด้านเดียวกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่
ละตั วมาต่ อ เข้ า ด้ วยกั น แล้ ว ต่ อ ปลายของ
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า แต่ ล ะตั ว ที่ ต่ อ กั น แล้ ว ต่ อ เข้ า กั บ
แ ห ล่ ง ก า เนิ ด ไ ฟฟ้ า โ ด ยแ รง ดั น ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวจะมีค่าเท่ากัน แต่กระแสที่
ไหลในแต่ละสาขาย่อยของวงจรจะมีค่าไม่เท่ากัน
อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ น าค่ า มารวมกั น จะได้ เ ท่ า กั บ
กระแสที่ไหลผ่านวงจรทั้งหมด
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม เป็นการต่อผสม
กันของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและวงจรไฟฟ้าแบบ
ขนานแต่ไม่นิยมใช้งาน เพราะยุ่งยาก

การต่อวงจรแบบผสม

วงจรไฟฟ้าภายในครัวเรือนจะเป็นการต่อแบบขนานและเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดรับ
แรงดั นไฟฟ้ า ขนาดเดีย วกั น หากเครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ าชนิด หนึ่ งเกิด ขั ดข้ องเนื่ องจากสาเหตุ ใดก็ต าม
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นก็ยังคงใช้งานได้ตามปกติ

ภาพการต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน
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สาหรับประเทศไทย ไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความต่างศักย์ ไฟฟ้า
(ความต่างศักย์ไฟฟ้า คือ พลังงานไฟฟ้าที่ต่างกันระหว่างจุด 2 จุด) 220 โวลต์ (V) ความถี่ 50 เฮิรตซ์
(Hz) โดยใช้สายไฟ 3 เส้น คือ
1) สายไฟหรือเรียกว่า “สายเส้นไฟ หรือสาย L” (Line) เป็นสายเส้นที่มีกระแสไฟไหล
ผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า มีความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์
2) สายนิวทรัลหรือเรียกว่า “สายศูนย์ หรือสาย N” (Neutral) เป็นส่วนหนึ่งของวงจร
มีหน้าที่ทาให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรมีความต่างศักย์ไฟฟ้า 0 โวลต์
3) สายดิน หรือเรียกว่า “สาย G” (Ground) เป็นสายเส้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า ทาหน้าที่
รับกระแสไฟฟ้าที่รั่วมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และป้องกันอันตราย
แก่บุคคล อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้ า จะส่ ง ผ่ า นมิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ า มายั ง แผงควบคุ ม ไฟฟ้ า ซึ่ ง แผงควบคุ ม ไฟฟ้ า
ทาหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
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แผงควบคุมไฟฟ้าประกอบด้วยอุปกรณ์ตัดตอนหลัก หรือเรียกว่า “เบรกเกอร์” (Main Circuit
Breaker หรือ Cut-Out) ซึ่งมี 1 ตัวต่อครัวเรือน และมีอุปกรณ์ตัดตอนย่อยหลายตัวได้ขึ้นอยู่กับ
จานวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีจุดต่อสายดินที่จะต่อไปยังเต้ารับ หรือปลั๊ก
ตัวเมีย ทุกจุดในครัวเรือน เพื่อต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

สาย N

สาย L

สาย G

ภาพตัวอย่างแผงวงจรไฟฟ้าในครัวเรือน

จากภาพตัวอย่างแผงวงจรไฟฟ้าในครัวเรือน กระแสไฟฟ้าจะไหลจากสายไฟหลักไปยัง
อุปกรณ์ตัดตอนหลัก และจ่ายไปยังอุปกรณ์ตัดตอนย่อย เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า
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โดยปกติสายไฟ สายนิวทรัล และสายดิน จะเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับแผงควบคุมไฟฟ้าภายใน
ครัวเรือน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
1) การกดสวิตช์เพื่อเปิดไฟ คือ การทาให้วงจรปิด เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่วงจร
2) การกดสวิตช์เพื่อปิดไฟ คือ การทาให้วงจรเปิด ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่วงจร
3) ไฟตก คือ แรงดันไฟฟ้าตก อาจมีสาเหตุมาจากการที่โรงไฟฟ้าขัดข้อง หรือมีการใช้
ไฟฟ้ามากขึ้นอย่างรวดเร็ว
4) วงจรลัด หมายถึง กระแสไฟฟ้าที่ไม่ได้ไหลผ่านโหลดหรือตัวต้านทาน เพราะเกิดการ
ลัดวงจรขึ้นหรือเรียกว่า “ไฟช็อต” สาเหตุเกิดจากสายไฟชารุดหรือเก่าเกินไป ฉนวนหุ้มสายไฟ
เปื่อย สายไฟทั้งสองเส้นแตะกัน นอกจากนี้แล้วสายไฟแรงสูงซึ่งเป็นสายเปลือย (สายไม่หุ้มฉนวน)
อาจจะมีวัตถุซึ่งเป็นสื่อไฟฟ้าวางพาดระหว่างสายทั้งสองนั้น หรือการเดินวงจรไฟฟ้าผิดจะทาให้เกิด
การลัดวงจรได้
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 วงจรไฟฟ้า
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้)
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เรื่องที่ 3 สายดินและหลักดิน
สายดิน (Ground Wire) คือ สายไฟที่ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยการต่อลงดิน เพื่อให้
สายดินเป็นตัวนากระแสไฟฟ้าที่อาจเกิดการรั่วไหล จากเครื่องใช้ไฟฟ้าลงสู่พื้นดิน เป็นการป้องกัน
ไม่ให้ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
ส่วนปลายของสายดินจะถูกฝังไว้ในดิน ด้วยการรวมสายดินจากทุกจุดภายในบ้านมาไว้ที่
ตู้ควบคุมไฟฟ้า และต่อสายอีกเส้นจากตู้ควบคุมไฟฟ้าลงสู่พื้นดิน ส่วนที่ถูกฝังไว้ในดิน จะเป็นแท่ง
ทองแดงเปลือย ไม่มีฉนวนหุ้ม ยาวประมาณ 6 ฟุ ต เรียกว่า “หลักดิน” เนื่องจากดินมีความชื้นอยู่
เสมอ จึงทาให้เกิดความต้านทานไฟฟ้าต่า กระแสไฟฟ้าจึงไม่ไหลมาทาอันตราย
สายดินมีไว้เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟช็อตหรือไฟรั่ว เพราะหากเกิดไฟช็อตหรือ
ไฟรั่วขณะที่ใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนั้น กระแสไฟจะไหลเข้าสู่ส่วนที่เ ป็นโลหะ ซึ่งถ้าสัมผัสโลหะของ
อุปกรณ์นั้น โดยที่ไม่มีการติดตั้งสายดินไว้ กระแสไฟฟ้าทั้งหมดก็จะไหลเข้าสู่ตัวผู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อาจทาให้ได้รับอันตรายและเสียชีวิตได้ แต่ถ้าที่บ้านมีการติดตั้งสายดินไว้ กระแสไฟฟ้าเหล่านั้นก็
จะไหลผ่านเข้าไปที่สายดินแทน อันตรายต่ าง ๆ ที่เกิดจากไฟช็อตหรือไฟรั่วก็จะไม่เกิดขึ้น ที่เป็น
เช่ น นี้ เ พราะว่ า สายดิ น ท าหน้ า ที่ เ หมื อ นท่ อ น้ าล้ น ของอ่ า งล้ า งจานในครั ว เมื่ อ เปิ ด น้ าจนถึ ง
ท่อน้าล้นแล้ว น้าก็จะไหลออกมาตามท่อนั้น น้าจึงไม่ล้นอ่าง
หลัก ดิน (Ground

Rod) คื อ อุป กรณ์ ที่ทาหน้ าที่ นากระแสไฟฟ้า ที่รั่ วไหลจาก

เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านสายดินลงสู่พื้นดิน โดยหลักดินจะมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก เส้นผ่า น
ศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร ทาจากวัสดุที่ทนการผุกร่อน เช่น
แท่งทองแดงหรือแท่งแม่เหล็กหุ้มทองแดง เป็นต้น โดยหลักดินเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของระบบ
สายดิน ดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์ปลายทางที่จะทาหน้าที่สัมผัสกับพื้นดิน
2) เป็นส่วนที่จะทาให้สายดินหรืออุปกรณ์ที่ต่อลงดินมีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์เท่ากับดิน
3) เป็นเส้นทางไหลของประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่จะไหลลงสู่พน้ื ดิน
4) เป็นตัวกาหนดคุณภาพ อายุความทนทาน และความปลอดภัยของระบบการต่อ
ลงดินในระยะยาว
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สายดิน
หลักดิน

ภาพสายดินและหลักดิน

ภาพการต่อสายดิน

ส าหรับเครื่องใช้ ไฟฟ้ าที่ แนะน าให้ ติ ดตั้ งสายดิ น เช่ น เครื่ องท าน้ าอุ่ นไฟฟ้ า ตู้ เย็ น
เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถนามาใช้ต่อระบบ
ไฟฟ้าภายในบ้านได้ ดังตัวอย่างในภาพต่อไปนี้
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ภาพการต่อระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 สายดินและหลักดิน
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
สาระการเรียนรู้
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงาน ยังช่วยให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายอีกด้วย ซึ่งในการประหยัดพลังงานนั้นสามารถดาเนินได้โดยใช้กลยุทธ์ 3 อ. คือ อุปกรณ์
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า อาคารประหยัดพลังงานไฟฟ้า และอุปนิสัยประหยัดพลังไฟฟ้า สิ่งที่มี
ความสาคัญอย่างมากอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า คือ การเลือกซื้อ เลือกใช้
และดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุงานได้ยาวนาน
รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการคานวณค่าใช้ไฟฟ้าในเบื้องต้นจะช่วยให้สามารถวางแผนเพื่อลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายกลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
2. จาแนกฉลากเบอร์ 5 ของแท้กับของลอกเลียนแบบ
3. เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กาหนดให้
4. วางแผนการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
5. อธิบายวิธีการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
6. อธิบายองค์ประกอบของค่าไฟฟ้า
7. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าแปรผัน (Ft)
8. คานวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือน
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 กลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 อ.
เรื่องที่ 2 การเลือกซื้อ การใช้ และการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
เรื่องที่ 3 การวางแผนและการคานวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือน
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 30 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน 3 รหัสวิชา พว32023
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน 3
3. แผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า
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เรื่องที่ 1 กลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 อ.
การประหยั ด พลั ง งาน คื อ การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และรู้ คุ ณ ค่ า
การประหยัดพลังงานนอกจากช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือนและประเทศชาติแล้ว ยังช่วยลดปัญหาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมได้ด้วย กลยุทธ์หนึ่งของ
ประเทศไทย ที่ประสบความสาเร็จด้านการประหยัดการใช้ไฟฟ้าและพลังงานของชาติ คือ การ
เลื อ กแนวทางที่ เหมาะสมสอดคล้ องกั บชี วิ ตและอุ ปนิ สั ยของคนไทย ด้ วยการใช้ “กลยุ ทธ์ การ
ประหยัดพลังงาน 3 อ.” ได้แก่ อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า อาคารประหยัดไฟฟ้า และอุปนิสัยประหยัด
ไฟฟ้า ซึ่งฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่ดาเนินการโดย กฟผ. เป็นตัวอย่างหนึ่งของกลยุทธ์ประหยัด
พลังงานที่ประสบความสาเร็จ ตามกลยุทธ์ 3 อ. โดยแบ่งรายละเอียดเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 กลยุทธ์ อ. 1 อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
ตอนที่ 2 กลยุทธ์ อ. 2 อาคารประหยัดไฟฟ้า
ตอนที่ 3 กลยุทธ์ อ. 3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า

กลยุทธ์การประหยัดพลังงาน 3 อ.

1. กลยุทธ์ อ. 1 อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
กลยุทธ์ อ. 1 อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เป็นการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนเปลี่ยนมาใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟ กฟผ. จึงได้ดาเนินโครงการ “ฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 หรือ ฉลากเบอร์ 5” มุ่ งส่ งเสริ มให้ ผู้ ผลิ ตเครื่ องใช้ไ ฟฟ้ า ผลิต เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ าที่ มี
ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน โดยมีการรับรองภายใต้สัญลักษณ์ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์
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5” โดยในปัจจุบัน กฝผ. ได้ให้การรับรองอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์ 5 รวม 24
รายการ ดังนี้
• ปี 2536 โครงการประชาร่วมใจ ใช้หลอดผอม
• ปี 2537 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น
• ปี 2538 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ
• ปี 2539 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดตะเกียบ
• ปี 2541 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 บัลลาสต์นิรภัย
• ปี 2542 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ข้าวกล้องหอมมะลิ
• ปี 2544 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พัดลมไฟฟ้า
• ปี 2547 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
• ปี 2547 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
• ปี 2550 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5
• ปี 2551 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พัดลมส่ายรอบตัว
• ปี 2552 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดผอมเบอร์ 5
• ปี 2553 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 Standby Power 1 Watt (เครื่องรับ
โทรทัศน์/จอคอมพิวเตอร์)
• ปี 2554 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เตารีดไฟฟ้า
• ปี 2554 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 Retrofeit
• ปี 2555 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พัดลมระบายอากาศ
• ปี 2555 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องทาน้าอุ่นไฟฟ้า
• ปี 2556 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องซักผ้าชนิดฝาบนถังเดี่ยว
• ปี 2556 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 LED (Light Emitting Diode)
• ปี 2557 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เตาไมโครเวฟ
• ปี 2557 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
• ปี 2557 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กาต้มน้าไฟฟ้า
• ปี 2557 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องรับโทรทัศน์
• ปี 2558 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้แช่แสดงสินค้า
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อุปกรณ์ติดฉลากประสิทธิภาพสูง

ปัจจุบันฉลากเบอร์ 5 มีผู้ลอกเลียนแบบจานวนมากเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ โดยมีการ
ติดฉลากเลียนแบบ หรือติดเพียงครึ่งเดียว ซึ่งหาก กฟผ. ตรวจพบจะแจ้งดาเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ กฟผ. ได้จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หากบุคคลใด
ลอกเลียนแบบถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ดังนั้น ในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่ อให้มั่นใจว่า
ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานได้จริง ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อต้องสังเกตและ
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเป็นฉลากเบอร์ที่ได้รับการรับรองจริงจาก กฟผ. โดยสามารถสังเกตลักษณะ
ของฉลากเบอร์ 5 ได้ ดังภาพ
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ภาพฉลากเบอร์ 5 ของแท้

ภาพฉลากเบอร์ 5 ของปลอม

2. กลยุทธ์ อ. 2 อาคารประหยัดไฟฟ้า
กลยุ ท ธ์ อ. 2 อาคารประหยั ด ไฟฟ้ า เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรม เห็นความสาคัญและพร้อมใจกันใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
สูง เช่นเดียวกับกลุ่มภาคที่อยู่อาศัยพร้อมไปกับการใช้มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นการประหยัดไฟฟ้า ซึ่ง
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ได้แก่ การบริหารการใช้ไ ฟฟ้า การปรับ ปรุงระบบป้อ งกันความร้อนเข้าสู่อาคาร การใช้ระบบ
ปรั บ อากาศประสิ ท ธิ ภ าพสู ง การปรั บ ปรุ ง ระบบแสงสว่ า ง และการจั ด การอบรมให้ ค วามรู้
ด้านการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง ลดต้นทุนการผลิตสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
1) การออกแบบวางตาแหน่งอาคาร ให้หันอาคารไปยังทิศที่หลบแดดทิศตะวันตก
2) ถ้าพื้นที่ดินไม่เอื้ออานวยให้วางอาคารหลบแดดทิศตะวันตก ให้ใช้ไม้ยืนต้นให้
ร่มเงาแก่อาคาร พร้อมทิ้งชายคาหลังคาหรือจัดทาแผงบังแดดช่วยเสริมการบังแดด
3) ผนัง หลังคา และฝ้าเพดานอาคาร ให้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อน
สะท้อน หรือป้องกันความร้อน
4) ใช้วัสดุนวัตกรรมช่วยระบายความร้อน เช่น ลูกระบายอากาศอลูมิเนียมที่ทางาน
โดยไม่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้า
5) ระบบปรับอากาศ ให้ใช้ชนิดประหยัดไฟ และแยกสวิตช์เปิด – ปิดเฉพาะเครื่อง
เพื่อให้ควบคุมการเปิด - ปิดตามความประสงค์การใช้งานในแต่ละบริเวณ
6) ลดจานวนพัดลมดูดอากาศ เพื่อป้องกันการสูญเสียอากาศเย็นมิให้ออกไปจาก
ห้องปรับอากาศมากเกินไป
7) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้พยายามใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติในเวลากลางวัน
เช่น ใช้กระเบื้องโปร่งแสง หน้าต่างใช้กระจกใส เป็นต้น
8) หลอดไฟให้ใช้ชนิดเกิดความร้อนที่ดวงโคมน้อย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์
เพื่อเครื่องปรับอากาศไม่ต้องใช้พลังงานมาลดความร้อนจากหลอดไฟแสงสว่างโดยไม่จาเป็น
9) หลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ใช้อุปกรณ์นวัตกรรม คือ บัลลาสต์อิเล็ก ทรอนิกส์
เพื่อยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ และประหยัดค่าไฟฟ้า ใช้ครอบโลหะสะท้อนแสงช่วยเพิ่มความ
สว่างแก่หลอดไฟเป็น 2 – 3 เท่า โดยใช้จานวนหลอดไฟเท่าเดิม
10) ออกแบบภูมิทัศน์รอบอาคารเพื่อลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร เช่น ปลูกหญ้า
รอบอาคาร ขุดสระน้า ติดตั้งน้าพุ ดักลมก่อนพัดเข้าสู่อาคาร และปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงา เป็นต้น
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3. กลยุทธ์ อ. 3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า
กลยุทธ์ อ. 3 คือ อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า เป็นการปลูกจิตสานึกและอุปนิสัยให้คนไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทย ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย กฟผ. ได้มีการนาร่องจัดทา
โครงการห้องเรียนสีเขียวขึ้นในโรงเรียนระดับต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 420 โรงเรียน ได้จัดเป็น
ฐานการเรียนรู้ มีการติดตั้งอุปกรณ์การเรียนรู้ให้เป็นฐานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฐานการเรียนรู้ไฟฟ้า
มี ป ระโยชน์ ม ากมาย แหล่ ง ก าเนิ ด ไฟฟ้ า เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า เป็ น ต้ น
และสอดแทรกแบบฝึ ก หั ด เกี่ ย วกั บ การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเข้ า ไปในบทเรี ย น
เพื่อเสริมสร้างทัศนคติให้กับเยาวชน และผลการดาเนินโครงการประสบผลสาเร็จสามารถขยายผล
ไปยั ง ชุ ม ชน จึ ง นั บ ว่ าเป็ น โครงการที่ เสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ใ นการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมส่งเสริมอุปนิสัยประหยัดพลังงาน

การสร้างหรือพัฒนาอุปนิสัยประหยัดพลังงานอาจไม่ใช่เรื่องง่าย จาเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือ ร่วมใจจากสมาชิกในครัวเรือน องค์การหรือสานักงาน ซึ่งจาเป็นต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจ ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติที่นาไปสู่อุปนิสัยการประหยัดพลังงาน และผลที่จะได้รับ
ทั้งในส่วนของตนเอง คือ สามารถประหยัดค่าใช้พลังงานไฟฟ้า และการช่วยประเทศชาติให้ลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้า
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 กระทรวงพลังงานได้จัดโครงการ “รวมพลังคนไทย
ลดพีคไฟฟ้า” เพื่อขอความร่วมมือให้คนไทยร่วมกันประหยัดการใช้ไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนที่มีโอกาส
จะเกิดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เรียกว่า “ปฏิบัติการ 4 ป. ได้แก่ ปิด – ปรับ – ปลด – เปลี่ยน”
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ภาพปฏิบัติการ 4 ป.






ปิด คือ ปิดไฟดวงที่ไม่จาเป็น
ปรับ คือ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศาเซลเซียส
ปลด คือ ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน
เปลี่ยน คือ เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ควรศึกษา ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การท างาน การติ ด ตั้ ง และการใช้ การดู แ ลรั ก ษาให้ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ป ลอดภั ย สามารถ
ประหยัดค่าไฟฟ้า สามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานอีกด้วย

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 กลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 อ.
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้)
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เรื่องที่ 2 การเลือกซื้อ การใช้ และการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
โดยทั่วไป เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน มักมีการใช้พลังงานสูงแทบทุกชนิด ดังนั้น
ผู้ใช้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดให้เหมาะสมและถูกวิธี
เพื่อทาให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า ในที่นี้จะกล่าวถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ทั่วไปในครัวเรือน
ดังนี้
1. เครื่องทาน้าอุ่นไฟฟ้า
เครื่องทาน้าอุ่นไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ทาให้น้าร้อนขึ้น โดยอาศัยการพาความร้อนจาก
ขดลวดความร้อน (Electrical Heater) ขณะที่กระแสน้าไหลผ่าน ส่วนประกอบหลักของเครื่อง
ทาน้าอุ่นไฟฟ้า คือ
1) ตัวถังน้า จะบรรจุน้าซึ่งจะถูกทาให้ร้อน
2) ขดลวดความร้อน เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนกับน้า
3) อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ จะทาหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่ออุณหภูมิของน้าถึง
ระดับที่ตั้งไว้

ภาพส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องทาน้าอุ่นไฟฟ้า
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การเลือกซื้อและการใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
1) เลือกเครื่องทาน้าอุ่นไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้ สาหรับบ้านทั่วไปเครื่องทาน้าอุ่น
ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 4,500 วัตต์ ก็น่าจะเพียงพอ ซึ่งจะช่วยทั้งประหยัดไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องทาน้าอุ่น
ไฟฟ้าและปั๊มน้า
2) ตั้งอุณหภูมิน้าไม่สูงจนเกินไป (ปกติอยู่ในช่วง 35 - 45 C)
3) ใช้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้า จะช่วยประหยัดน้าได้ถึง ร้อยละ 25 - 75
4) ใช้เครื่องทาน้าอุ่นที่มีถังน้าภายในตัวเครื่องและมีฉนวนหุ้ม เพราะสามารถลดการ
ใช้พลังงานได้มากกว่าชนิดที่ไม่มีถังน้าภายใน ร้อยละ 10 - 20
5) ปิดวาล์วน้าและสวิตช์ทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
6) ไม่เปิดเครื่องตลอดเวลาขณะฟอกสบู่อาบน้า หรือขณะสระผม
ค่าไฟฟ้าของเครื่องทาน้าอุ่นไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ เมื่อใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
ขนาดเครื่องทาน้าอุ่นไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้าต่อชั่วโมงโดยประมาณ

ขนาดเล็ก (3,000 - น้อยกว่า 5,000 วัตต์)

13.20 บาท

ขนาดกลาง (5,000 - น้อยกว่า 8,000 วัตต์)

18.00 บาท

ขนาดใหญ่ (8,000 วัตต์ ขึน้ ไป)

24.00 บาท

การดูแลรักษาและความปลอดภัย
1) หมั่นตรวจสอบการทางานของเครื่องให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระบบความปลอดภัยของเครื่อง
2) ตรวจดูระบบท่อน้าและรอยต่ออย่าให้มีการรั่วซึม
3) เมื่อพบความผิดปกติในการทางานของเครื่อง ควรให้ช่างผู้ชานาญตรวจสอบ
4) ต้องมีการต่อสายดิน
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2. กระติกน้าร้อนไฟฟ้า
กระติกน้าร้อนไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ในการต้มน้าให้ร้อน ประกอบด้วยขดลวดความร้อน
(Electrical Heater) อยู่ ด้านล่ างของกระติ กน้ าร้ อนไฟฟ้ า และอุ ปกรณ์ค วบคุม อุณหภู มิ
(Thermostat) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทางาน
เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด จะเกิดความร้อน และถ่ายเทไปยังน้าภายในกระติก
น้าร้อนไฟฟ้า ทาให้น้ามีอุณหภูมิ สูงขึ้ นจนถึ งจุ ดเดื อด จากนั้นอุปกรณ์ควบคุ มอุณหภูมิ จะตั ด
กระแสไฟฟ้าในวงจรหลักออกไป แต่ยังคงมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดความร้อน และแสดง
สถานะนี้ โดยหลอดไฟสัญญาณอุ่นจะสว่างขึ้น เมื่ออุณหภูมิของน้าร้อนภายในกระติกน้าร้อนไฟฟ้า
ลดลงจนถึงจุด ๆ หนึ่ง อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะทางานโดยปล่อยให้กระแสไฟฟ้าผ่านขด
ลวดความร้อนเต็มที่ทาให้น้าเดือดอีกครั้ง
กระติกน้าร้อนไฟฟ้าโดยทั่วไปที่มีจาหน่ายในท้องตลาดจะมีขนาดความจุตั้งแต่ 2 - 4
ลิตร และใช้กาลังไฟฟ้าระหว่าง 500 - 1,300 วัตต์

ภาพส่วนประกอบหลักของกระติกน้าร้อนไฟฟ้า
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การเลือกซื้อและการใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
1) เลือกซื้อรุ่นที่มีตรามาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
2) ใส่น้าให้พอเหมาะกับความต้องการหรือไม่สูงกว่าระดับที่กาหนดไว้ เพราะจะทา
ให้กระติกน้าร้อนไฟฟ้าเกิดความเสียหาย
3) ระวังอย่าให้น้าแห้ง หรือปล่อยให้ระดับน้าต่ากว่าขีดที่กาหนด เพราะจะทาให้เกิด
ไฟฟ้าลัดวงจรในกระติกน้าร้อนไฟฟ้า เป็นอันตรายอย่างยิ่ง
4) ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้น้าร้อนแล้ว เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ไม่ควรเสียบปลั๊ก
ตลอดเวลา แต่หากมีความต้องการใช้น้าร้อนเป็นระยะ ๆ ติดต่อกัน เช่น ในที่ทางานบางแห่งที่มี
น้าร้อนไว้สาหรับเตรียมเครื่องดื่มต้อนรับแขก ก็ไม่ควรถอดปลั๊กออกบ่อย ๆ เพราะทุกครั้งเมื่อดึง
ปลั๊กออกอุณหภูมิของน้าจะค่อย ๆ ลดลง กระติกน้าร้อนไฟฟ้าไม่สามารถเก็บความร้อนได้นาน เมื่อ
จะใช้งานใหม่ก็ต้องเสียบปลั๊ก และเริ่มต้มน้าใหม่ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน
5) อย่านาสิ่งใด ๆ มาปิดช่องไอน้าออก
6) ตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ
7) ไม่ควรตั้งไว้ในห้องที่มีการปรับอากาศ
ค่าไฟฟ้าของกระติกน้าร้อนไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ เมื่อใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
ขนาดของกระติกน้าร้อนไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้าต่อชั่วโมงโดยประมาณ

2 ลิตร

2.40 บาท

2.5 ลิตร

2.60 บาท

3.2 ลิตร

2.88 บาท

การดูแลรักษา
การดูแลรักษากระติกน้าร้อนไฟฟ้าให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น ลดการใช้พลังงานลง
และป้องกันอุบัติเหตุ หรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
1. หมั่นตรวจดูสายไฟฟ้าและขั้วปลั๊กให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เสมอ
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2. ควรนาน้าที่สะอาดเท่านั้นมาต้ม มิฉะนั้นผิวในกระติกน้าร้อนไฟฟ้าอาจเปลี่ยนสี
เกิดคราบสนิมและตะกรัน
3. หมั่นทาความสะอาดตัวกระติกน้าร้อนไฟฟ้าด้านใน อย่าให้มีคราบตะกรัน ซึ่งจะ
เป็นตัวต้านทาน การถ่ายเทความร้อนจากขดลวดความร้อนไปสู่น้า ทาให้เวลาในการต้มน้าเพิ่มขึ้น
เป็นการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์
4. เมื่อไม่ต้องการใช้กระติกน้าร้อนไฟฟ้า ควรล้างด้านในให้สะอาด แล้วคว่าลง
เพื่อให้น้าออกจากตัวกระติกน้าร้อนไฟฟ้า แล้วใช้ผ้าเช็ดด้านในให้แห้ง
5. การทาความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของกระติกน้าร้อนไฟฟ้า
- ตัวและฝากระติกน้าร้อนไฟฟ้า ใช้ผ้าชุบน้าบิดให้หมาดแล้วเช็ดอย่างระมัดระวัง
- ฝาปิดด้านใน ใช้น้าหรือน้ายาล้างจานล้างให้สะอาด
- ตัวกระติกน้าร้อนไฟฟ้าด้านใน ใช้ฟองน้าชุบน้าเช็ดให้ทั่ว ล้างให้สะอาดด้วยน้า
โดยอย่าราดน้า ลงบนส่วนอื่นของตัว กระติกน้าร้อนไฟฟ้า นอกจากภายในกระติกน้าร้อนไฟฟ้า
เท่านั้น อย่าใช้ของมีคมหรือฝอยขัดหม้อขูดหรือขัดตัวกระติกน้าร้อนไฟฟ้าด้านใน เพราะจะทาให้
สารเคลือบหลุดออกได้
3. พัดลม
พัดลมที่ใช้ในบ้านเป็นอุปกรณ์หลักที่ช่วยในการหมุนเวียนอากาศ และระบายความ
ร้อนภายในบ้าน ซึ่งในปัจจุบันพัดลมที่ใช้มีหลากหลายลักษณะและประเภทขึ้นอยู่กับการใช้งาน
ส่วนประกอบหลักของพัดลม ได้แก่ ใบพัด ตะแกรงคลุมใบพัด มอเตอร์ไฟฟ้า สวิตช์
ควบคุมการทางาน และกลไกควบคุมการหมุนและส่าย ดังรูป

ภาพส่วนประกอบหลักของพัดลม
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การเลือกซื้อและการใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
1. เลื อ กซื้ อ พั ด ลมที่ เ ป็ น ระบบธรรมดา เพราะจะประหยั ด ไฟกว่ า ระบบที่ มี
รีโมทคอนโทรล หรือระบบไอน้า
2. เลือกซื้อยี่ห้อและรุ่นที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมีฉลากเบอร์ 5
3. เลือกที่มีขนาดใบพัดและกาลังไฟฟ้าให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการใช้งาน
4) เลือกใช้ความแรงของลมให้เหมาะกับความต้องการ ความแรงของลมยิ่งมากยิ่ง
เปลืองไฟ
5) ปิดพัดลมทันทีเมื่อไม่ใช้งาน
6) ในกรณีที่พัดลมมีระบบรีโมทคอนโทรลอย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ เพราะจะมีไฟฟ้าเลี้ยง
อุปกรณ์ตลอดเวลา
7) ควรวางพัดลมในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะพัดลมใช้หลักการดูดอากาศจาก
บริเวณรอบ ๆ ทางด้านหลังของตัวใบพัด แล้วปล่อยออกสู่ด้านหน้า เช่น ถ้าอากาศบริเวณรอบ
พัดลมมีการถ่ายเทดี ไม่ร้อนหรืออับชื้น ก็จะได้รับลมเย็น รู้สึกสบาย และยังทาให้มอเตอร์สามารถ
ระบายความร้อนได้ดี เป็นการยืดอายุการใช้งานอีกด้วย
การดูแลรักษา
การดูแลรักษาพัดลมอย่างสม่าเสมอ จะช่วยให้พัดลมทางานได้เต็มประสิทธิภาพ และ
ยังช่วยยืดอายุการทางาน มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
1) หมั่นทาความสะอาดตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใบพัด และตะแกรงครอบ
ใบพัด อย่าให้ฝุ่นละอองเกาะจับ และต้องดูแลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ อย่าให้แตกหัก ชารุด หรือโค้ง
งอ ผิดส่วน จะทาให้ลมที่ออกมามีความแรงของลมลดลง
2) หมั่นทาความสะอาดช่องลมตรงฝาครอบมอเตอร์ของพัดลม ซึ่งเป็นช่องระบาย
ความร้อนของมอเตอร์ อย่าให้มีคราบน้ามันหรือฝุ่นละอองเกาะจับ เพราะจะทาให้ประสิทธิภาพ
ของมอเตอร์ลดลง และสิ้นเปลืองไฟฟ้ามากขึ้น
4. โทรทัศน์
โทรทั ศ น์ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ที่ แ ปลงสั ญ ญาณคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า เป็ น ภาพด้ ว ยวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อน มีส่วนประกอบ ดังนี้
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1) ส่วนประกอบภายนอก คือ ตัวโครงที่ห่อหุ้มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จอภาพซึ่งจะมี
การเคลือบสารพิเศษทางด้านใน ปุ่มหรือสวิตช์ต่าง ๆ และช่องต่อสายอากาศ เป็นต้น
2) ส่วนประกอบภายใน คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวรับเปลี่ยนสัญญาณที่มาในรูป
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นภาพและเสียง ส่วนประกอบของจอภาพและระบบเสียงรวมทั้งลาโพง
เป็นต้น

วัดตามเส้นทแยงมุม ชนขอบดา
หน่วยเป็นนิ้ว

ภาพการส่งสัญญาณโทรทัศน์มายังเครื่องรับโทรทัศน์

ปริมาณพลังงานที่โทรทัศน์ใช้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและขนาดของจอภาพ โดยขนาด
จอภาพของโทรทัศน์ ระบุด้วยความยาวเส้นทแยงของมุมจอภาพ โทรทัศน์แต่ละขนาดและแต่ละ
ประเภทจะมีการใช้ไฟฟ้าแตกต่างกัน ยิ่งขนาดจอภาพใหญ่ก็จะใช้กาลังไฟฟ้ามาก
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ค่าไฟฟ้าของโทรทัศน์ชนิดและขนาดต่าง ๆ เมื่อใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
ชนิดและขนาดของจอโทรทัศน์

ค่าไฟฟ้าต่อชั่วโมงโดยประมาณ

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

การเลือกซื้อและการใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
1) การเลื อ กใช้ โ ทรทั ศ น์ ควรคานึงถึงความต้องการในการใช้งาน โดยพิจารณาจาก
ขนาดและการใช้กาลังไฟฟ้า สาหรับเทคโนโลยีเดียวกัน โทรทัศน์ที่มีขนาดใหญ่ ยิ่งกินไฟมากขึ้น
2) อย่ า เสี ย บปลั๊ ก ทิ้ ง ไว้ เพราะโทรทั ศ น์ จะมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงระบบภายในอยู่
ตลอดเวลา ทาให้สิ้นเปลืองไฟ และอาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะเกิดฟ้าแลบได้
3) ปิ ด และถอดปลั๊ ก ทันทีเมื่อไม่มีคนดู หากชอบหลับหน้าโทรทัศน์บ่อย ๆ ควรใช้
โทรทัศน์ รุ่นที่ตั้งเวลาปิดโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้า
4) หากชมโทรทัศน์ช่องเดียวกันควรดูด้วยกัน ประหยัดทั้งค่าไฟ และอบอุ่นใจได้อยู่
ด้วยกันทั้งครอบครัว
5) เลิกเปิดโทรทัศน์ล่วงหน้าเพื่อรอดูรายการที่ชื่นชอบ เปิดดูรายการเมื่อถึงเวลา
ออกอากาศ
6) ไม่ควรปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป และไม่ ค วรเปลี่ ย นช่ อ งบ่ อ ย เพราะจะ
ทาให้หลอดภาพมีอายุการใช้งานลดลง และสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยไม่จาเป็น
การดูแลรักษา
การดูแลรักษาและใช้โทรทัศน์ให้ถูกวิธี นอกจากจะช่วยให้โทรทัศน์เกิดความคงทน
ภาพที่ได้คมชัด และมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ควรมีข้อปฏิบัติ ดังนี้
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1) ควรวางโทรทัศน์ไว้ในจุดที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี เพื่อให้เครื่องสามารถระบาย
ความร้อนได้สะดวก
2) หมั่นทาความสะอาดเป็นประจาเพื่อลดปริมาณฝุ่ น ละอองที่เ กาะบนจอภาพ
โดยใช้ผ้านุ่มเช็ดตัวเครื่องโทรทัศน์ ส่วนจอภาพควรใช้ผงซักฟอกอย่างอ่อน หรือน้ายาล้างจานผสม
กับน้าเช็ดเบา ๆ จากนั้นเช็ดด้วยผ้านุ่มให้แห้ง และต้องถอดปลั๊กออกก่อนทาความสะอาดทุกครั้ง
5. เตารีดไฟฟ้า
เตารีดไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีใช้กันแทบทุกครัวเรือน หากเปรียบเทียบกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เตารีดจัดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กาลังไฟฟ้าสูง การทราบแนวทางการเลือกซื้อ
และใช้ งานอย่างถู กวิธีจ ะสามารถลดการใช้ไฟฟ้ าลงได้ ในท้อ งตลาดเตารีดสามารถแบ่งได้
3 ลักษณะ คือ เตารีดแบบธรรมดา แบบมีไอน้า และแบบกดทับ
ส่วนประกอบและการทางานเตารีดมีส่วนประกอบสาคัญ 3 ส่วน คือ
1) ไส้เตารีดไฟฟ้า ทามาจากโลหะผสมระหว่างนิกเกิลและโครเมียม ทาหน้าที่ให้
กาเนิดความร้อนเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้า โดยความร้อนจะมากหรือน้อยขึ้นกับส่วนผสมของโลหะ
และความยาวขดลวด
2) เทอร์มอสแตต ทาหน้าที่ปรับความร้อนของไส้เตารีดให้เท่ากับระดับที่ได้ตั้งไว้
3) แผ่นโลหะด้านล่างของเตารีด ทาหน้าที่เป็นตัวกดทับเวลารีด และกระจายความร้อน

แบบธรรมดา

แบบไอน้า

แบบกดทับ
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เตารีดไฟฟ้าที่มีชนิดและขนาดต่างกัน มีอัตราการใช้กาลังไฟฟ้าไม่เท่ากัน ดังนี้
ชนิดของ
เตารีดไฟฟ้า

ขนาด
แรงกดทับ

ลักษณะ

ตัวเตามีอุปกรณ์ 3 ชิ้น คือ
ธรรมดา 1 – 2 กิโลกรัม
แผ่นโลหะ ด้ามจับ
และปุ่มควบคุมความร้อน
มีช่องไอน้าทางด้านล่างเตารีด และ
ไอน้า
1 – 2 กิโลกรัม
วาล์วควบคุมการเปิดน้าไหลออก
ชนิดของ
ขนาด
ลักษณะ
เตารีดไฟฟ้า แรงกดทับ
กดทับ

40 – 50
กิโลกรัม

มีแผ่นความร้อนที่มีขนาดใหญ่กว่า
เตารีดแบบธรรมดาและแบบไอน้า
มีคันโยกสาหรับกดทับ

กาลังไฟฟ้า
(วัตต์)
750 – 1,000
1,100 – 1,750
กาลังไฟฟ้า
(วัตต์)
900 – 1,200

การเลือกซื้อและการใช้เตารีดไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
ในการใช้เตารีดไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน เราไม่ควรที่จะลดปริมาณความร้อนที่ใช้
ในการรีดลง แต่ควรใช้เตารีดไฟฟ้า รีดผ้าอย่างรวดเร็วที่ระดับความร้อนที่เหมาะสมกับความหนา
และชนิดของผ้า รวมทั้งควรปฏิบัติดังนี้
1) เลือกซื้อเฉพาะเตารีดไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมีฉลากเบอร์ 5
2) เลือกซื้อขนาดและกาลังไฟฟ้าให้เหมาะกับความต้องการและลักษณะการใช้งาน
3) ควรเก็บผ้าที่รอรีดให้เรียบร้อย และให้ผ้ายับน้อยที่สุด
4) ควรแยกประเภทผ้าหนาและผ้าบาง เพื่อความสะดวกในการรีด
5) ควรรวบรวมผ้าที่จะรีดแต่ละครั้งให้มากพอ การรีดผ้าครั้งละชุดทาให้สิ้นเปลือง
ไฟฟ้ามาก
6) ไม่ควรพรมน้ามากจนเกินไป เพราะจะทาให้สูญเสียความร้อนจากการรีดมาก
7) ควรเริ่มรีดจากผ้าบาง ๆ หรือต้องการความร้อนน้อยก่อน จากนั้นจึงรีดผ้าที่
ต้องการความร้อนสูง และควรเหลือผ้าที่ต้องการความร้อนน้อยส่วนหนึ่ง ไว้รีดในตอนท้าย
8) ควรถอดปลั๊กก่อนเสร็จสิ้นการรีด 3 - 4 นาที
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ค่าไฟฟ้าของเตารีดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เมื่อใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
ชนิดของเตารีดไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้าต่อชั่วโมงโดยประมาณ

เตารีดไฟฟ้าธรรมดา

4.00 บาท

เตารีดไฟฟ้าไอน้าขนาดเล็ก

5.32 บาท

เตารีดไฟฟ้าไอน้าขนาดใหญ่

7.20 บาท

การดูแลรักษา
1. ตรวจดูหน้าสัมผัสเตารีดไฟฟ้า หากพบคราบสกปรก ให้ใช้ฟองน้าชุบน้ายา
ทาความสะอาดเช็ดออก เพราะคราบสกปรกจะเป็นตัวต้านทานความร้อน ทาให้สิ้นเปลืองไฟฟ้า
มากขึ้นในการเพิ่มความร้อน
2. สาหรับเตารีดไฟฟ้าไอน้า น้าที่ใช้ควรเป็นน้ากลั่นเพื่อป้องกันการเกิดตะกรัน ซึ่ง
ตะกรันจะเป็นสาเหตุของการเกิดความต้านทานความร้อน
3. เมื่อเกิดการอุดตันของช่องไอน้าซึ่งเกิดจากตะกรัน เราสามารถกาจัดได้โดยเติม
น้าส้มสายชูล งในถั งเก็บน้ าของเตารีด ไฟฟ้า ไอน้า

แล้ว เสียบสายไฟให้เตารีดร้ อนเพื่ อทาให้

น้าส้มสายชูกลายเป็นไอ จากนั้นเติมน้าลงไป เพื่อล้างน้าส้มสายชูออกให้หมด แล้วจึงใช้แปรงเล็ก ๆ
ทาความสะอาดช่องไอน้า
4. การใช้เตารีดไฟฟ้าไปนาน ๆ แม้ว่าจะไม่เกิดการเสียหายชารุด ก็ควรมีการตรวจ
หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในบางอย่าง รวมทั้งสายไฟที่ต่อกันอยู่ซึ่งอาจชารุด เสื่อมสภาพ ทาให้วงจร
ภายในทางานไม่สมบูรณ์
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6. ตู้เย็น
ตู้เย็น เป็นอุปกรณ์ที่มีใช้แพร่หลายในครัวเรือน เป็นอุปกรณ์ทาความเย็นเพื่อถนอม
อาหารโดยการลดอุณหภูมิ ตู้เย็นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นการเลือกและใช้
ตู้เย็นอย่างเหมาะสมจะช่วยประหยัดพลังงานได้มาก

ภาพตู้เย็น

อุปกรณ์หลัก ๆ ที่ทาให้ภายในตู้เย็นเกิดความเย็น ประกอบด้วย
1. คอมเพรสเซอร์ ทาหน้าที่ในการอัดและดูดสารทาความเย็นให้หมุนเวียนในระบบ
ของตู้เย็น
2. แผงทาความเย็น มีหน้าที่กระจายความเย็นภายในตู้เย็น
3. แผงระบายความร้อน เป็นส่วนที่ใช้ระบายความร้อนของสารทาความเย็น
แผงระบายความร้อนนี้ติดตั้งอยู่ด้านหลังของตู้เย็น
4. ตัวตู้เย็นทาจากโลหะ และอัดฉีดโฟมอยู่ระหว่างกลาง เพื่อทาหน้าที่เป็นฉนวนกัน
ความร้อนจากภายนอก โดยปกติเราระบุขนาดของตู้เย็นเป็นคิว หรือลูกบาศก์ฟุต
5. อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ สวิตช์โอเวอร์โหลด พัดลมกระจาย
ความเย็น ฯลฯ
ความเย็นของตู้เย็นเกิดขึ้นจากระบบทาความเย็น เมื่อเราเสียบปลั๊กไฟฟ้าให้กับตู้เย็น
คอมเพรสเซอร์จะดูดและอัดไอสารทาความเย็ นให้มีความดันสู งขึ้น และไหลไปยังแผงระบาย
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ความร้อนเพื่อ ถ่ายเทความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก จากนั้นจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว
ไหลผ่ า นวาล์ ว ควบคุ ม สารทาความเย็ น เพื่ อ ลดความดั น ไหลต่ อ ไปที่ แ ผงทาความเย็ น เพื่ อ
ดูดความร้อนจากอาหารและเครื่องดื่มที่แช่อยู่ในตู้เย็น ณ จุดนี้ สารทาความเย็นจะเปลี่ยนสถานะ
กลายเป็นไอ และกลับไปยังคอมเพรสเซอร์เพื่อเริ่มวงจรทาความเย็นใหม่อีกครั้ง
การเลือกซื้อและการใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
1) เลือกซื้อตู้เย็นที่ได้รับการรับรองฉลากเบอร์ 5
2) เลือกซื้อประเภทและขนาดให้เหมาะกับความต้องการและลักษณะการใช้งาน
3) ค่าไฟฟ้าจะเพิ่มตามจานวนครั้งของการเปิด - ปิดตู้เย็น เพราะเมื่อเปิดตู้เย็น
ความร้อนภายนอกจะไหลเข้าตู้เย็น ทาให้คอมเพรสเซอร์ต้องทางานหนักมากขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิ
ภายในตู้เย็นให้คงเดิมตามที่ตั้งไว้
4) ถ้าอุณหภูมิโดยรอบสูงขึ้น ปริมาณความร้อนจะถูกถ่ายเทเข้าไปในตู้เย็นมากขึ้น
เป็นการเพิ่มภาระให้กับระบบทาความเย็น ดังนั้นจึงไม่ควรติดตั้งตู้เย็นใกล้กับแหล่งกาเนิด
ความร้อนใด ๆ หรือรับแสงอาทิตย์โดยตรง
5) ไม่เก็บอาหารในตู้เย็นมากเกินไป เพราะจะทาให้อุณหภูมิในตู้เย็นไม่สม่าเสมอ
ควรให้มีช่องว่าง เพื่อให้อากาศภายในไหลเวียนได้สม่าเสมอ
6) ถ้านาอาหารที่มีอุณหภูมิสูงไปแช่ในตู้เย็นจะส่งผลกระทบดังนี้
(1) ทาให้อาหารต่าง ๆ ที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงเสื่อมคุณภาพหรือเสียได้
(2) หากตู้เย็นกาลังทางานเต็มที่จะทาให้ไอสารทาความเย็นก่อนเข้าเครื่องอัด ร้อน
จนไม่สามารถทาหน้าที่หล่อเย็นคอมเพรสเซอร์ได้เพียงพอ และส่งผลให้อายุคอมเพรสเซอร์สั้นลง
(3) สูญเสียพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น
7) เมื่อดึงปลั๊กออกแล้วไม่ควรเสียบปลั๊กใหม่ทันที เพราะเมื่อเครื่องหยุด สารทา
ความเย็นจากส่วนที่มีความดันสูงจะไหลไปทางที่มีความดันต่าจนความดันภายในวงจรเท่ากัน
ดังนั้นถ้าคอมเพรสเซอร์เริ่มทางานทันที สารทาความเย็นยังไหลกลับไม่ทัน เครื่องจึงต้องออกแรง
ฉุดมากเพื่อเอาชนะแรงเฉื่อยและแรงเสียดทาน ซึ่งจะส่งผลให้มอเตอร์ของเครื่องอัดทางานหนัก
และเกิดการชารุดหรืออายุการใช้งานสั้นลง
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ค่าไฟฟ้าของตู้เย็นขนาดต่าง ๆ เมื่อใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
ขนาดของตู้เย็น

ค่าไฟฟ้าต่อชั่วโมงโดยประมาณ

4 คิว

0.21 บาท

6 คิว

0.27 บาท

12 คิว

0.72 บาท

การดูแลรักษา
1. สาหรับตู้เย็นที่มีแผงระบายความร้อนควรทาความสะอาดแผงระบายความร้อน
ตู้เย็นสม่าเสมอ ถ้ามีฝุ่นเกาะสกปรกมาก จะระบายความร้อนไม่ดี มอเตอร์ต้องทางานหนัก เปลือง
ไฟมากขึ้น
2. อย่าให้ขอบยางประตูมีจุดชารุดหรือเสื่อมสภาพ เพราะความร้อนจะไหลเข้าตู้เย็น
ทาให้มอเตอร์ต้องทางานหนักและเปลืองไฟฟ้ามาก ตรวจสอบโดยเสียบกระดาษระหว่างขอบยาง
ประตูแล้วปิดประตู ถ้าสามารถเลื่อนกระดาษไปมาได้แสดงว่าขอบยางเสื่อมสภาพ ควรติดต่อช่าง
มาเปลี่ยนขอบยาง
3. อุปกรณ์ระบายความร้อน จะติดตั้งอยู่ด้านหลังตู้เย็น เพื่อให้สามารถระบายความ
ร้อนได้ดี ควรวางตู้เย็นให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 10 ซม. ด้านบนอย่างน้อย 30 ซม. ด้านข้าง
อย่างน้อย 2 - 10 ซม.
7. หลอดไฟ
หลอดไฟ เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่มีใช้กันทุกครัวเรือน ถือเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการ
ดารงชีวิ ต นอกจากประโยชน์ในเรื่องแสงสว่างแล้ว ยังสามารถใช้ ใ นการตกแต่ง และสร้าง
บรรยากาศอีกด้วย โดยหลอดไฟที่ใช้กันอยู่มีหลายชนิด มีคุณสมบัติ ในการให้แสงสว่างและทาง
ไฟฟ้ า ต่ า งกั น ดั ง นั้ น หากผู้ ใช้ รู้จั ก เลื อ กใช้ ห ลอดไฟอย่ า งเหมาะสม จะทาให้ ส ามารถประหยั ด
พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายได้มาก เพื่อให้สามารถเลือกซื้อได้อย่างถูกต้อง ผู้ใช้ควรรูจ้ กั คุณสมบัติ
ของหลอดไฟก่อน ซึ่งคุณสมบัติของหลอดไฟต่าง ๆ เหล่านี้ ส่วนมากมักจะมีบอกอยู่ที่ข้างกล่อง
หรือฉลากกากับผลิตภัณฑ์ ก่อนซื้อจึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าว เพื่อเลือกซื้อ
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หลอดไฟประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ต่อไปนี้คือ ชนิด คุณสมบัติและลักษณะการใช้ของ
หลอดไฟประเภทต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในบ้านพักและอาคารต่าง ๆ
ชนิดของหลอดไฟ

หลอดไส้

คุณสมบัติและลักษณะการใช้
หลอดไส้ มีใช้กันมาหลายสิบปี สมัยก่อนนิยมใช้กับงานให้
แสงสว่างในบ้านพักอาศัย ห้องอาหาร ห้องรับแขก แต่ ปัจจุบัน
ไม่ ค่อ ยนิ ยมเพราะกิ น ไฟมาก คายความร้อ น เปิ ดใช้ไ ม่น าน
หลอดจะร้ อ น อายุ ก ารใช้ง านสั้ น ต้อ ง มี ห ลายขนาด เช่ น 3
วัตต์ 25 วัตต์ 40 วัตต์ 100 วัตต์ เป็นต้น ใช้คู่กับขั้วชนิด E14
หรือ E27 แสงของหลอดไส้ เมื่อส่องกับวัตถุต่างๆ แล้วสีของ
วั ต ถุ จ ะไม่ ผิ ด เพี้ ย น ตามร้ า นเสื้ อ ผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า ของ
ประดั บ ต่ า ง ๆ ชอบใช้ กั น เพราะสี สั น ของสิ น ค้ า จะไม่
ผิดเพี้ยน และยังควบคุมปรับความเข้มของแสงด้วยสวิตช์หรี่ไฟ
(Dimmer) ได้ด้วย
หลอดฟลู อ อเรสเซนต์ ห รื อ หลอดนีอ อน นิย มใช้ใ ห้ แ สง
สว่ า งทั่ ว ไปทั้ ง ภายในและภายนอกบ้ า น อายุ ก ารใช้ ง าน
ยาวนานกว่า หลอดไส้ ที่จะพบได้บ่อย เช่น

หลอด T5

หลอด T8

หลอดวงกลม

หลอดฟลูออเรสเซนต์

- หลอด T8 ขั้วที่ใช้ร่วมกันจะเป็น G13
- หลอดผอมจอมประหยัด T5 เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์
รุ่นเล็กที่สุด แต่ให้แสงสว่างเท่ากับหลอดนีออนทั่วไปและกิน
ไฟน้อยกว่า มี 3 เฉดสี ได้แก่ สีเดย์ไลท์ สีคูลไวท์ และสีวอร์ม
ไวท์ หลอดรุ่นนี้ใช้กับขั้ว G5
- หลอดวงกลมเหมือนโดนัท ที่ติดตั้งพร้อมโคมเพดาน
มีหลายขนาด เช่น 22 วัตต์ 32 วัตต์ 40 วัตต์ เป็นต้น ใช้งาน
พร้อมชุดขั้วหลอด
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ชนิดของหลอดไฟ

คุณสมบัติและลักษณะการใช้

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดที่พัฒนาขึ้นมา
แทนหลอดไส้ เพื่อให้กินไฟน้อยลง ขนาดเล็กลง แต่กาลังส่อง
สว่างสูงขึ้น มีทั้งหลอดตะเกียบ หลอดเกลียว เป็นหลอดที่กิน
ไฟน้อยกว่าหลอดชนิดอื่น ๆ ส่วนใหญ่ใช้งานให้แสงสว่างทั่วไป
ในบ้านพักอาศัย บริเวณที่ต้องเปิดไฟทิ้งไว้นาน ๆ อายุการใช้
งานหลอดจะยาวนานกว่าหลอดไส้ถึง 8 เท่า และยาวนานกว่า
หลอดนีออน 4 เท่า มี 2 แบบ คือ แบบมีบัลลาสต์ภายใน ใช้
สวมแทนกับขั้วหลอดไส้ชนิดเกลียวได้ และแบบ บัลลาสต์
ภายนอก ต้องมีขาเสียบกับบัลลาสต์ เช่น หลอดตะเกียบ
หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หลอดเกลียว หลอดจะมีอยู่ให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีเดย์ไลท์ สีคูล
ไวท์ และสีวอร์มไวท์ เหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์

หลอด LED

หลอด LED (Light Emitting Diodes) เป็นหลอดไฟ
ขนาดเล็ ก ที่ สุ ด แต่ ใ ห้ แ สงสว่ า งสู้ เ ท่ า กั บ หลอดรุ่ น อื่ น ๆ
หลักการทางานของหลอด LED ต่างจากหลอดไส้ เนื่องจาก
เป็นหลอดไม่มีไส้ จึงไม่มีการเผาไส้หลอด หลอด LED ถึงไม่
แผ่ ค วามร้ อ น เพราะพลั ง งานส่ ว นใหญ่ เ ปลี่ ย นเป็ น แสงไป
หมดแล้ว แล้วก็อายุการใช้งานของหลอดยาวนานขึ้น ก็เพราะ
ไม่มีการเผาไหม้นั่นเอง

นอกจากชนิดของหลอดดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีหลอดไฟชนิดอื่น ๆ อีกมากมายให้ผู้
ใช้ได้เลือกใช้ตามลักษณะหรือวัตถุประสงค์ของงาน เช่น ไฟส่องสว่างในรูปแบบต่าง ๆ ไฟประดับ
และตกแต่ง เป็นต้น

121

การเลือกซื้อและการใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
1) สารวจรูปทรงของหลอดไฟ เพื่อกาหนดการใช้งาน ทิศทางการให้แสง และองศา
ของแสง
2) สารวจขั้วหลอดที่ใช้ ซึ่งมีแบบขั้วเกลียว ขั้วเกลียวเล็ก ขั้วเข็ม หรือขั้วเสียบ
3) ตรวจสอบว่า ต้องมีอุปกรณ์ใดที่ใช้กับหลอดไฟ หรือ โคมไฟ เช่น หม้อแปลง บัล
ลาสต์ สวิตช์หรีไ่ ฟ เป็นต้น
4) พิจารณาคุณสมบัติของหลอดไฟ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคุณสมบัติของ
หลอดไฟที่ต้องนามาพิจารณา มีดังนี้
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) เป็นปริมาณแสงสว่างทั้งหมดที่ได้
จากแหล่งกาเนิดแสง มีหน่วยวัดเป็นลูเมน (lm)
- ค่าความสว่าง (Illuminance) เป็นปริมาณแสงสว่างที่ตกกระทบบนวัตถุ
(lumen) ต่อ 1 หน่วยพื้นที่ มีหน่วยเป็น ลูเมนต่อตารางเมตร (lm/sq.m.) หรือ ลักซ์ (Lux) นั่นเอง
โดยทั่วไป อาจเรียกว่า ระดับความสว่าง (Lighting level) จึงเป็นตัวที่บอกว่าแสงที่ได้เพียงพอ
หรือไม่
- ค่าความเข้มการส่องสว่าง (Luminous Intensity) เป็นความเข้มของแสงที่
ส่องออกมาจากวัตถุ โดยทั่วไปจะวัดเป็นจานวนเท่าของความเข้มที่ได้จากเทียนไข 1 เล่ม จึงมี
หน่วยเป็นแคนเดลา (Candela, cd)
- ค่าความส่องสว่าง (Luminance) เป็นตัวที่บอกปริมาณแสงที่สะท้อนออกมา
จากวัตถุ (candela) ต่อ 1 หน่วยพื้นที่ มีหน่วยเป็น แคนเดลาต่อตารางเมตร (cd/sq.m.) บางครั้ง
จึงอาจเรียกว่า ความจ้า (Brightness)
- ค่าประสิทธิผล (Efficacy) เป็นปริมาณแสงสว่างที่ออกมาต่อกาลังไฟฟ้าที่ใช้ มี
หน่วยวัดเป็น ลูเมนต่อวัตต์ (lm/w) หลอดที่มีค่าประสิทธิผลสูง แสดงว่า หลอดนี้ให้ปริมาณแสง
ออกมามากแต่ใช้กาลังไฟฟ้าน้อย
- ค่าความถูกต้องของสี (Colour Rendering, Ra หรือ CRI) เป็นค่าที่ใช้บอกว่า
หลอดไฟประเภทต่าง ๆ เมื่อแสงส่องสีไปบนวัตถุจะทาให้สีของวัตถุนั้นผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง
มากน้อยเพียงใด ไม่มีหน่วยแต่มักเรียกเป็น เปอร์เซ็นต์ (%) ตามค่าความถูกต้อง เช่น แสงอาทิตย์มี
ค่า Ra = 100 เพราะแสงอาทิตย์ให้สเปกตรัมครบทุกสี เมื่อส่องไปบนวัตถุจะไม่เห็นความผิดเพี้ยน
ของสี เป็นต้น
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- ค่าอุณหภูมิสีของแสง (Color Temperature) สีของแสงที่ได้จากหลอดไฟ
เทียบกับสีที่เกิดจากการเผาวัตถุดาอุดมคติให้ร้อนที่ อุณหภูมินั้น มีหน่วยเป็นเคลวิน (K) อุณหภูมิสี
เป็นตัว ที่บอกว่าแสงที่ได้มี ความขาวมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีค่ าอุณหภูมิสีของแสงต่าแสงที่ได้จ ะ
ออกมาในโทนเหลืองหรือแดง ถ้ามีค่าอุณหภูมิสีของแสงสูงแสงที่ได้จะออกมาในโทนขาวกว่า ใน
ท้องตลาดทั่วไปมีให้เลือก 3 โทนสี
นอกจากนี้ แ ล้ ว สิ่ ง ที่ ค วรรู้ เพิ่ ม เติ ม คื อ โทนสี ข องอุ ณหภู มิ สี ข องแสง เพื่ อ ให้
สามารถได้แสงตามต้องการ โดยโทนสีของหลอดไฟในปัจจุบัน มีดังนี้
สี ว อร์ ม ไวท์ (Warm White) ให้ แ สงสี แ ดงออกโทนส้ ม เป็ น โทนสี ร้ อ น
โทนอบอุ่น ค่าอุณหภูมิสีของแสงอยู่ที่ ต่ากว่า 3,000 เคลวิน
 สีคูลไวท์ (Cool White) ให้แสงสีจะเริ่มออกมาทางสีขาว เป็นโทนสีที่ดูเย็น
สบายตา ดูค่อนข้างสว่างกว่าเมื่อเทียบกับสีวอร์มไวท์ ค่าอุณหภูมิสีของแสงอยู่ที่ 3,000 - 4,500 เคลวิน
 สีเดย์ไลท์ (Day Light) ให้แสงสีโทนออกขาวอมฟ้า แต่คล้ายแสงธรรมชาติ
ตอนเวลากลางวัน ดังนั้นค่าความถูกต้องของสีจึงมีมากกว่าเมื่อเทียบกับสีวอร์มไวท์หรือสีคูลไวท์
ค่าอุณหภูมิสีของแสงอยู่ที่ 4,500 - 6,500 เคลวิน ขึ้นไป


5) พิจารณาถึงค่าความสว่างที่เหมาะสม โดยสมาคมไฟฟ้าและแสงสว่างแห่งประเทศ
ไทย ได้มีการกาหนดค่าความส่องสว่างที่เหมาะสมของแต่ละห้องในบ้าน ดังตาราง
ตารางความส่องสว่างในพื้นที่ใช้งานต่าง ๆ ในบ้านอยู่อาศัย
พื้นที่

ความส่องสว่างที่พื้นที่
(ลักซ์)

ความส่องสว่างรอบข้าง
(ลักซ์)

ทางเข้า

150/500

60/100

ห้องครัว

500/750

250/350

300

100

ห้องนัง่ เล่น

60/300

60

ห้องทางาน

300

150

ห้องน้า

500

200

ห้องน้าแขก

250

100

ห้องรับประทานอาหาร
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ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

500

200

ห้องนอนใหญ่

300/500

100/150

ห้องนอนเด็ก

300

150

ทางเดิน

150

50

บันได

200

60

ถนนทางเข้าบ้าน

300

100

ที่มา : สมาคมไฟฟ้าและแสงสว่างแห่งประเทศไทย
สามารถคานวณจานวนหลอดไฟที่ต้องติดในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ความส่องสว่างที่
เหมาะสม ได้ดังนี้
จานวนหลอดไฟ

= ค่าความสว่าง (ลักซ์) × พื้นที่รับแสง (ตารางเมตร)
อัตราพลังงานแสงที่ตกบนพื้นที่ (ลูเมน)

โดยที่ จานวนหลอดไฟ คือ จานวนหลอดไฟที่จะติดในหนึ่งพื้นที่
ค่าความสว่าง (ลักซ์) คือ ความส่องสว่างในพื้นที่ใช้งานต่าง ๆ ในบ้านอยู่อาศัย ที่
เหมาะสม (สามารถดูได้จากตารางความส่องสว่างในพื้นที่ใช้งานต่าง ๆ ในบ้านอยู่อาศัย)
พื้นที่รับแสง (ตารางเมตร) คือ พื้นที่รับแสงต่อหนึ่งห้อง
อัตราพลังงานแสงที่ตกบนพื้นที่ (ลูเมน) คือ ค่าความสว่างของหลอดไฟ (สามารถดู
ได้จากกล่องหลอดไฟ)
6) พิ จ ารณาโดยค านึ ง ถึ ง การประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า หลอดไฟแต่ ล ะชนิ ด จะใช้
พลังงานไฟฟ้าแตกต่างกัน โดยหลอด LED จะประหยัดไฟฟ้ามากที่สุด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายของหลอดไฟทั้ง 3 แบบ ได้ดังตาราง
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ตารางประสิทธิภาพของพลังงานและค่าใช้จ่ายจากหลอดไฟแต่ละประเภท
หัวข้อ
หลอดไส้
หลอดคอมแพคฟลูออเรส หลอด LED
เซนต์
ค่าเฉลี่ยอายุการใช้งาน
1,200
8,000
50,000
(ชั่วโมง)
ค่ า เฉลี่ ย ประสิ ท ธิ ภ าพการส่ อ ง 12.5 – 17.5
45 – 75
69 – 100
สว่าง (ลูเมนต่อวัตต์)
ปริ ม าณไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ เที ย บกั บ
109.5
25.6
11.0
หลอดไส้ 1 หลอดต่อปี
(กิโลวัตต์ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายต่อปี เทียบกับหลอดไส้
424.8
94.4
37.4
1 หลอดต่อปี (บาท)
ที่มา : http://www.hl.in.th/index/modules/plblog/frontent/details.php?plcn=knowled
ge&plidp=6&plpn=why-we-change-to-use-led
7) ควรเลือกซื้อหลอด LED หรือหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ที่มีฉลากเบอร์ 5
เนื่องจากกินไฟน้อย และมีอายุการใช้งานนาน
8) เลือกใช้หลอดไฟทีไ่ ด้มาตรฐาน
9) ลดจานวนหลอดไฟในบริเวณที่อาศัยแสงธรรมชาติได้
10) ควรตั้งโคมไฟที่โต๊ะทางาน หรือติดตั้งไฟเฉพาะจุด แทนการเปิดไฟทั้งห้องเพื่อทางาน
11) ปิดสวิตช์ไฟ เมื่อไม่ใช้งาน
การดูแลรักษา
1) หมั่นทาความสะอาดหลอดไฟ เพราะจะช่วยเพิ่มแสงสว่าง โดยไม่ต้องใช้พลังงาน
มากขึ้น ควรทาความสะอาดอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี หรือทุก ๆ 3 เดือน
2) สาหรับหลอดไฟที่เก็บไว้ ควรเก็บในบริเวณที่ไม่มีการกระทบกระทั่งกันจนเกิดการ
ชารุดเสียหาย
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 การเลือกซื้อ การใช้ และการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้)
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เรื่องที่ 3 การวางแผนและการคานวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือน
แม้ว่าทุกคนจะช่วยกันประหยัดไฟฟ้า แต่ในบางครัวเรือนยังไม่สามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้
เนื่องจากไม่ทราบว่าค่าไฟฟ้า ในแต่ละเดือนมาจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใด และองค์ประกอบ
ค่าไฟฟ้ามีอะไรบ้าง ดังนั้นหากสามารถคานวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือนและวางแผนการใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือนได้ ก็จะสามารถช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ โดยในเรื่องนี้ประกอบด้วย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การคานวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือน
ตอนที่ 2 การวางแผนการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
ตอนที่ 1 การคานวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือน
ค่าไฟฟ้าที่เราชาระอยู่ทุกวันนี้ ไม่เหมือนกับค่าสินค้าทั่ว ๆ ไป เช่น ซื้อน้าที่บรรจุขวด
ราคาขวดละ 5 บาท จานวน 2 ขวด แม่ค้าคิดราคา 10 บาท แต่ถ้าซื้อ 12 ขวด แทนที่จะคิดที่ราคา
60 บาท อาจจะลดให้เหลือ 55 บาท นั่นหมายถึงว่า ยิ่งซื้อจานวนมาก ราคามีแนวโน้มจะถูกลง
เข้าตาราเหมาโหลถูกกว่า แต่ค่าไฟฟ้ากลับใช้หลักคิดตรงกันข้าม กล่าวคือ ราคาไฟฟ้าถ้ายิ่งใช้มาก
ค่ า ไฟฟ้ า จะยิ่ ง สู ง ขึ้ น เราเรี ย กอั ต ราชนิ ด นี้ ว่ า “อั ต ราก้ า วหน้ า ” สาเหตุ ที่ ใ ช้ อั ต ราก้ า วหน้ า นี้
เนื่ อ งจากเชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า มี จ ากั ด และต้ อ งน าเข้ า จากต่ า งประเทศ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประเทศชาติ จึ ง ต้อ งการให้ ป ระชาชนใช้ไ ฟฟ้า เท่า ที่ จาเป็น และใช้ อย่ า งประหยั ด จึง ตั้ งราคา
ค่าไฟฟ้าให้เป็นอัตราก้าวหน้า
1) องค์ประกอบค่าไฟฟ้า
หากเรามาดูค่าไฟฟ้าที่จ่ายกันอยู่ในปัจจุบัน จะพบว่า มีองค์ประกอบ 3 ส่วนด้วยกัน
ได้แก่ ค่าไฟฟ้าฐาน ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) และภาษีมูลค่าเพิ่ม
(1) ค่าไฟฟ้าฐาน
ค่าไฟฟ้าฐาน ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงใช้คาว่า ค่า พลังงานไฟฟ้า เป็นค่าไฟฟ้าที่
สะท้อนต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบจาหน่าย และค่าการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ภายใต้สมมติฐานความต้ องการไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้ อไฟฟ้า ค่ าใช้ จ่ายตามนโยบายของรัฐ
ณ วันที่กาหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้า โดยคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะพิจารณา
ปรับค่าไฟฟ้าฐานคราวละ 3 - 5 ปี ดังนั้นในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่อยู่เหนือการ
ควบคุม คือ ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
เพิ่มขึ้นหรือลดลง คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงใช้กลไกตามสูตรอัตโนมัติมาปรับ
ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)

126

(2) ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)
ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่นิยมเรียกกันว่าค่าเอฟที (Ft) หมายถึง ค่าไฟฟ้าที่สะท้อน
การเปลี่ ย นแปลงของค่ า ใช้ จ่ า ยที่ อ ยู่ น อกเหนื อ การควบคุ ม ได้ แ ก่ ค่ า เชื้ อ เพลิ ง ค่ า ซื้ อ ไฟฟ้ า
และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนไปจากค่าไฟฟ้าฐาน โดยคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) จะพิจารณาปรับค่าทุก 4 เดือน
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามหลั ก การภาษี แ ล้ ว ผู้ ใ ช้ สิ น ค้ า หรื อ ผู้ ข อรั บ บริ ก าร จะเป็ น ผู้ รั บ ภาระ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งค่าไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน ผู้ใ ช้ไฟฟ้าจะเป็นผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคิดจากค่า
ไฟฟ้าฐานรวมกับค่าไฟฟ้าผันแปร ในอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 โดยภาษีในส่วนนี้จะถูกนาส่ง
ให้กับกรมสรรพากร

ภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

ภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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2) อัตราค่าไฟฟ้า
อัตราค่าไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่
(1) ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย
สาหรับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมทั้งวัด สานักสงฆ์ และสถาน
ประกอบศาสนกิจของทุกศาสนา ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว
(2) ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก
สาหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับบ้านอยู่อาศัย อุตสาหกรรม
หน่วยราชการ สานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
สถานฑูต สถานที่ทาการของหน่วยงานราชการต่างประเทศ และสถานที่ทาการขององค์การ
ระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน
15 นาทีที่สูงสุด ต่ากว่า 30 กิโลวัตต์ โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว
(3) ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
สาหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยราชการ สานักงาน
หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานฑูต สถานที่ทาการของ
หน่วยงานราชการต่างประเทศ และสถานที่ทาการขององค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนบริเวณที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ แต่ไม่ถึง 1,000
กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือนก่อนหน้าไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน
โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว
(4) ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่
สาหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยราชการ สานักงาน
หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานฑูต สถานที่ทาการของ
หน่วยงานราชการต่างประเทศ และสถานที่ ทาการขององค์ ก ารระหว่ า งประเทศ หรื อ อื่ น ๆ
ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต่ 1,000
กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือนก่อนหน้าเกิน 250,000 หน่วยต่อ
เดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว
(5) ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง
สาหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการโรงแรม และ กิจการให้เช่าพักอาศัย
ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต่ 30
กิโลวัตต์ขึ้นไป โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว
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(6) ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร
สาหรับการใช้ ไ ฟฟ้ าขององค์ ก รที่ไ ม่ ใ ช่ส่ ว นราชการ แต่ มีวั ต ถุ ป ระสงค์ใ นการ
ให้บริการโดย ไม่คิดค่าตอบแทน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว
(7) ประเภทที่ 7 สูบน้าเพื่อการเกษตร
สาหรับการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องสูบน้าเพื่อการเกษตรของหน่วยราชการ สหกรณ์
เพื่อการเกษตร กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่หน่วยราชการ
รับรอง โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว
(8) ประเภทที่ 8 ไฟฟ้าชั่วคราว
สาหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่องานก่อสร้าง งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษชั่วคราว สถานที่ที่ไม่มี
ทะเบียนบ้านของสานักงานทะเบียนส่วนท้องถิ่น และการใช้ไฟฟ้าที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้านครหลวง (www.mea.or.th) และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (www.pea.co.th)
อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย มีการกาหนดอัตราก้าวหน้า ดังนี้
อัตราปกติ
การใช้พลังงานไฟฟ้า
ค่าพลังงานไฟฟ้า
ค่าบริการ
(บาท/หน่วย)
(บาท/เดือน)
8.19
1. ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน
15 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 – 15)
2.3488
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 – 25)
2.9882
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 – 35)
3.2405
65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 – 100)
3.6237
50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 – 150)
3.7171
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400)
4.2218
เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป)
4.4217
2. ใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน
38.22
150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 – 150)
3.2484
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400)
4.2218
เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป)
4.4217
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อัตราค่าใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
Peak
Off Peak

ค่าบริการ
(บาท/เดือน)

1. แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์

5.1135

2.6037

312.24

2. แรงดันต่ากว่า 22 กิโลโวลต์

5.7982

2.6369

38.22

หมายเหตุ 1) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย จะจัดเข้า
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ประเภท ก. แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3
เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ประเภท ข. และเมื่อใดที่การใช้
ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภทที่ 1
บ้านอยู่อาศัย ประเภท ก.
2) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าเกิน 5 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย จะจัดเข้า
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ประเภท ข.
3) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ประเภท ก. ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน
ทุกราย ยังคงได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์
จะต้องไม่เป็นนิติบุคคลและมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงเดือนปัจจุบัน
4) ประเภทที่ 2 กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่าของหม้อแปลงซึ่งเป็นสมบัติ
ของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คานวณหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสีย
ในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
5) ประเภทที่ 2 เป็นอัตราเลือก ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชาระค่าใช้จ่ายตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวงกาหนด และหากเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12
เดือน สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนกลับไปใช้อัตราประเภทที่ 1 ได้
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3) การคานวณค่าไฟฟ้า
ค่าพลังงานไฟฟ้าคิดได้จากปริมาณพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในแต่ละเดือน พลังงาน
ไฟฟ้าทั้งหมดจะได้จากค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด ค่าพลังงานไฟฟ้าอ่านได้
จากเครื่องวัดที่เรียกว่า มาตรกิโลวัตต์ – ชั่วโมงหรือที่รู้จักกันว่า “มิเตอร์หรือมาตรวัดไฟฟ้า”
เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะใช้พลังงานไฟฟ้าต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาด
ของเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า ตามตั ว เลขที่ กากับ บนเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าที่ ระบุทั้ง ความต่า งศั กย์ (V) และ
กาลังไฟฟ้า (W) รวมไปถึงความถี่ (Hz) ของไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น
ก าลั งไฟฟ้ า หมายถึ ง พลั งงานไฟฟ้ าที่ น าไปใช้ งานในเวลา 1 วิ นาที มี หน่ วยเป็ น
จูลต่อวินาที หรือ “วัตต์” (W) สามารถคานวณหากาลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน
ไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปในเวลา 1 วินาที ดังนี้
กาลังไฟฟ้า (วัตต์)

= พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (จูล)
เวลาที่ใช้ (วินาที)

หรือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (จูล) = กาลังไฟฟ้า (วัตต์) x เวลาที่ใช้ (วินาที)
ตัวอย่างการคานวณกาลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตัวอย่าง ตู้เย็นหลังหนึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าไป 1,500 จูล ในเวลา 10 วินาที ตู้เย็นหลังนี้มีกาลังไฟฟ้า
เท่าไร
วิธีทา กาลังไฟฟ้า (วัตต์) = พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (จูล)
เวลาที่ใช้ (วินาที)
แทนค่า กาลังไฟฟ้า =
หรือ
ตอบ

1,500
= 150 จูลต่อวินาที
10

= 150 วัตต์

ตู้เย็นหลังนี้มีกาลังไฟฟ้า 150 จูลต่อวินาที หรือ 150 วัตต์
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ตัวอย่างการคานวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตัวอย่าง หลอดไฟขนาด 60 วัตต์ จานวน 2 หลอด เปิดไว้นาน 3 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงาน
ไฟฟ้าเท่าใด
วิธีทา หลอดไฟ 2 หลอด ใช้กาลังไฟฟ้า

= 2 x 60
= 120 วัตต์ = 120/1,000 = 0.120 กิโลวัตต์
เวลาที่ใช้งาน
= 3 ชั่วโมง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (วัตต์-ชั่วโมง)
= กาลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) x เวลาที่ใช้ (ชั่วโมง)
แทนค่า พลังงานไฟฟ้าที่ใช้
= 0.120 x 3 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง
= 0.360 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง
แปลงค่าเป็น หน่วย หรือ ยูนิต โดย 1 ยูนิต เท่ากับ 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ดังนั้น 0.360 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง = 0.360 หน่วย หรือ ยูนิต
ตอบ หลอดไฟใช้พลังงานไฟฟ้า 0.360 หน่วย หรือ ยูนิต
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เรื่องน่ารู้ :
การวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านนิยมใช้หน่วยใหญ่กว่าจูล โดยใช้เป็น กิโลวัตต์ – ชั่วโมง
หรือ เรียกว่า หน่วย (Unit : ยูนิต)
พลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ – ชั่วโมง หมายถึง พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป 1,000 วัตต์ในเวลา
1 ชั่วโมง หรือ พลังงานไฟฟ้า (หน่วย) = กาลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) x เวลา (ชั่วโมง)
ตัวอย่างการคานวณค่าไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตัวอย่าง เปิดเครื่องปรับอากาศที่ใช้กาลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะใช้พลังงานไฟฟ้า
ไปกี่หน่วย และจะเสียเงินเท่าไร ถ้าพลังงานไฟฟ้าหน่วยละ 2.50 บาท
วิธีทา พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)

= กาลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) x เวลา (ชั่วโมง)

กาลังไฟฟ้า

= 2,000 วัตต์ =

เวลาที่ใช้

= 2 ชั่วโมง

แทนค่า พลังงานไฟฟ้า

=2x2

2,000
= 2 กิโลวัตต์
1,000

= 4 หน่วย

จะเสียเงินค่าพลังงานไฟฟ้า = 4 x 2.50 = 10 บาท
ตอบ ใช้พลังงานไฟฟ้าไป 4 หน่วย และเสียเงินค่าพลังงานไฟฟ้า 10 บาท
กาลังไฟฟ้ามีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ ดังนั้นจึง
สามารถคานวณหาค่ากาลังไฟฟ้าได้จากผลคูณระหว่างความต่างศักย์ กับกระแสไฟฟ้าดังนี้
กาลังไฟฟ้า (วัตต์) = กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) x ความต่างศักย์ (โวลต์)
หรือ
P
= IV
เมื่อกาหนดให้ P แทน กาลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็น วัตต์ (W)
I แทน กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็น แอมแปร์ (A)
V แทน ความต่างศักย์ มีหน่วยเป็น โวลต์ (V)
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ตัวอย่าง กาต้มน้าไฟฟ้าใบหนึ่งใช้กาลังไฟฟ้า 990 วัตต์ เมื่อต่อเข้ากับความต่างศักย์ 220 โวลต์
จะมีกระแสไฟฟ้าผ่านเท่าไร
วิธีทา กาต้มน้าไฟฟ้าใช้กาลังไฟฟ้า ( P )
ความต่างศักย์ของกาต้มน้าไฟฟ้า ( V )
จาก
P
ดังนั้น
990

=
=
=
=

990 W
220 V
IV
I x 220

I

=

990
220

I = 4.5 A
ตอบ กระแสไฟฟ้าที่ผ่านกาต้มน้าไฟฟ้าเท่ากับ 4.5 แอมแปร์
ตอนที่ 2 การวางแผนการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
การวางแผนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ในครัวเรือน ช่วยให้สามารถควบคุมค่าไฟฟ้า
ในแต่ละเดือนได้ การเริ่มวางแผนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน สามารถทาได้ดังนี้
5) ส ารวจเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ภายในบ้ า น ก าลั ง ไฟฟ้ า และจ านวนเวลาการใช้ ง านว่ า มี
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดบ้าง มีขนาดกาลังไฟฟ้าเท่าใด และใช้งานเป็นเวลานานเท่าใด
6) นาข้อมูลที่สารวจมาคานวณค่าไฟฟ้า และวางแผนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท
ให้เกิดความประหยัดมากขึ้นต่อไป
นอกจากนีก้ ารวางแผนการใช้ไฟฟ้า ยังช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตได้ถึงความผิดปกติ
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ค่าไฟฟ้าอาจมีค่ามากกว่าที่ประมาณการไว้ ก็เป็นจุดสังเกตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
ทบทวนการใช้งาน และตรวจสอบว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทใดผิดปกติหรือไม่ อาจเกิดไฟฟ้ารั่ว
หรือเสือ่ มสภาพ หมดอายุการใช้งาน เป็นต้น
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ตัวอย่าง ถ้าบ้านของนาย ก. ต้องการจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนประมาณ 500 บาท จะต้อง
วางแผนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไร
1) สารวจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน กาลังไฟฟ้า และจานวนเวลาการใช้งาน (สามารถ
หาค่ากาลังไฟฟ้าได้จากฉลากบอกค่าทางไฟฟ้าที่ติดมากับอุปกรณ์นั้น ๆ)

ชนิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
เตารีด
โทรทัศน์สี
เครื่องปรับอากาศ
ตู้เย็น
รวม

กาลังไฟฟ้า
(วัตต์)
1,000
100
1,500
70

จานวน
เวลาใช้งาน
(ชั่วโมง)
10
150
100
720

จานวน
หน่วยไฟฟ้า
(หน่วย)
10
15
150
50.4

ค่าไฟฟ้า
(บาท)
35
52.5
525
176.4
788.9

* ค่ า กาลั ง ไฟฟ้ า ที่ใช้ในตัวอย่างเป็นค่าประมาณ อาจมากหรือน้อยกว่าที่แสดงไว้ตามขนาดของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
* ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่นามาคานวณ คือ 3.5 บาท
2) วิเคราะห์ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นว่ามาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดมากที่สุด สามารถลด
การใช้งานได้อย่างไรบ้าง โดยสามารถดูคาแนะนาการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดได้ใน
หัวข้อแนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน ที่ได้เรียนรู้มาแล้ว
จากตารางการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าด้านบน แสดงให้เห็นว่าบ้านของนาย ก. มีค่าไฟฟ้าจาก
เครื่องปรับอากาศมากที่สุด เมื่อนาย ก. ทราบดังนั้นจึงปรับลดการใช้เครื่องปรับอากาศ โดยการ
เปิดใช้งานน้อยลงจาก 100 ชั่วโมง / เดือน เหลือ 50 ชั่วโมง เมื่อรีดผ้าก็รีดครั้งละมาก ๆ คือ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จากที่เมื่อก่อนรีดผ้าทุกวัน ส่วนโทรทัศน์ก็ปิดทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน จากที่เมื่อก่อน
เปิดทิ้งไว้จนหลับ ก็สามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ ส่วนตู้เย็นนั้น เนื่องจากต้องเสียบปลั๊ กใช้ไฟฟ้า
ตลอด 24 ชั่วโมง คงไม่สามารถลดการใช้งานเพื่อลดค่าไฟฟ้าได้มากนัก แต่การใช้อย่างถูกวิธีก็เป็น
การยืดอายุการใช้งานและใช้ไฟฟ้าลดลงเล็กน้อย โดยหลังจากนาย ก. ปรับการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
ดังกล่าว ทาให้บ้านของนาย ก. ลดค่าไฟฟ้ารายเดือนให้อยู่ในงบประมาณ 500 บาท ได้ ดังตาราง

135

ชนิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

เตารีด
โทรทัศน์สี
เครื่องปรับอากาศ
ตู้เย็น
รวม

กาลังไฟฟ้า
(วัตต์)
1,000
100
1,500
70

จานวน
เวลาใช้งาน
(ชั่วโมง)
4
120
50
720

จานวน
หน่วยไฟฟ้า
(หน่วย)
4
12
75
50.4

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 การวางแผนและการคานวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือน
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้)

ค่าไฟฟ้า
(บาท)
14
42
262.5
176.4
494.9
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
1. ค. มอเตอร์ไฟฟ้า
2. ก. ถ่านหิน
3. ง. ก๊าซธรรมชาติ
4. ง. เมียนมาร์
5. ก. ลาว
6. ง. เลือกใช้เชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียวในการผลิตไฟฟ้า
7. ค. 14.00 – 15.00 น.
8. ก. โรงไฟฟ้าถ่านหิน
9. ง. คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
10. ข. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
11. ข. น้ามันดีเซล และน้ามันเตา
12. ง. อินโดนีเซีย
13. ข. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
14. ข. กังหันน้าและเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
15. ง. สามารถใช้ได้ในพื้นที่ที่มีกระแสลมพัดสม่าเสมอ
16. ง. ถูกทุกข้อ
17. ค. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
18. ข. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
19. ง. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชนิด combined cycle ขนาดกาลังผลิต 1,000 เมกะวัตต์
20. ง. รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย (ESA)
21. ค. สายไฟ สายนิวทรัล สายดิน
22. ค. แบบขนาน
23. ง. การป้องกันไม่ให้ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
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24. ข.

25. ง. 220 โวลต์
26. ง. เครื่องตัดไฟรั่ว
27. ก. ฟิวส์
28. ข. 10 แอมแปร์
29. ค. หลักดิน
30. ก. การทาให้วงจรปิด มีกระแสไฟฟ้าไหล
31. ก. เครื่องทาน้าอุ่นไฟฟ้า
32. ค. 74.00 หน่วย
33. ง. 280.52 บาท
34. ก. ค่าไฟฟ้าฐาน
35. ค. ค่าไฟฟ้าที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
36. ค. 3 หน่วย
37. ข. เปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน
38. ง. อุปกรณ์ อาคาร อุปนิสัย
39. ข. ปิด – ปรับ – ปลด – เปลี่ยน
40. ก. ถ้ายิ่งใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ค่าไฟฟ้าจะยิ่งสูงขึ้น
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
1. ง. ก๊าซธรรมชาติ
2. ก. ถ่านหิน
3. ข. ปิด – ปรับ – ปลด – เปลี่ยน
4. ก. ลาว
5. ง. เมียนมาร์
6. ง. อุปกรณ์ อาคาร และอุปนิสัย
7. ค. 12.00 – 15.00 น.
8. ง. เลือกใช้เชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียวในการผลิตไฟฟ้า
9. ก. ถ้ายิ่งใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ค่าไฟฟ้าจะยิ่งสูงขึ้น
10. ก. โรงไฟฟ้าถ่านหิน
11. ค. มอเตอร์ไฟฟ้า
12. ง. คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
13. ค. สายไฟ สายนิวทรัล สายดิน
14. ข. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
15. ข. กังหันน้าและเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
16. ง. สามารถใช้ได้ในพื้นที่ที่มีกระแสลมพัดสม่าเสมอ
17. ง. ถูกทุกข้อ
18. ข. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
19. ค. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
20. ง. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชนิด combined cycle ขนาดกาลังผลิต 1,000 เมกะวัตต์
21. ข. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
22. ค. แบบขนาน
23. ค. 74.00 หน่วย
24. ง. 280.52 บาท
25. ง. อินโดนีเซีย
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26. ง. การป้องกันไม่ให้ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
27. ข. ค่าไฟฟ้าฐาน
28. ง. 220 โวลต์
29. ก. ฟิวส์
30. ข. เครื่องทาน้าอุ่นไฟฟ้า
31. ก. การทาให้วงจรปิด มีกระแสไฟฟ้าไหล
32. ข.

33. ง. เครื่องตัดไฟรั่ว
34. ข. 10 แอมแปร์
35. ค. หลักดิน
36. ง. รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย (ESA)
37. ค. ค่าไฟฟ้าที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
38. ค. 3 หน่วย
39. ข. เปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน
40. ข. น้ามันดีเซล และน้ามันเตา
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
พลังงานไฟฟ้า
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 การกาเนิดของไฟฟ้า
กิจกรรมที่ 1.1 จับคู่รูปภาพและประเภทของแหล่งกาเนิดไฟฟ้า
1)
2)
3)
4)
5)

จ
ค
ข
ก
ง

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียนและโลก
กิ จกรรมที่ 2.1 ชมวี ดิ ทัศ น์ เรื่อ ง “ทาไมค่ า ไฟฟ้ า แพง” และเรื่ อ ง “ไฟฟ้ า ซื้ อ หรื อ สร้ า ง”
ประกอบการเรียน เรื่อง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย แล้วตอบคาถามต่อไปนี้
1) สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยของปี พ.ศ.
2558 เป็นดังนี้
ก๊าชธรรมชาติ ร้อยละ 69.19
ถ่านหินนาเข้าและลิกไนต์ ร้อยละ 18.96
พลั ง งานหมุ น เวี ย น ร้ อ ยละ 11.02 ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น พลั ง งานหมุ น เวี ย นจากพลั ง น้ า
ภายในประเทศ การรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตมาจากพลังน้าจากประเทศลาว และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ
น้ามันเตาและน้ามันดีเซล ร้อยละ 0.75
2) ปัจจุบันสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยไม่เหมาะสม เนื่องจากมีการ
พึ่งพาก๊าซธรรมชาติมากเกินไป ซึ่งก๊าซธรรมชาติที่นามาใช้มาจาก 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 อ่าวไทย ซึ่งคาดว่าจะหมดภายใน 5.7 ปี
ส่ว นที่ 2 จากประเทศพม่ า ซึ่ ง ขณะนี้ ก าลั ง มี ก ารขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ ค่ อ นข้ า งสู ง
ทาให้มีความต้องการแหล่งพลังงานไปพัฒนาประเทศของตนเองเพิ่มมากขึ้น
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หากยังมีการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนที่สูงต่อไป อาจไม่มีก๊าซธรรมชาติเพียงพอต่อ
ความต้องการในอนาคต
การวางแผนการเลือกใช้เชื้อเพลิง เราต้องวางแผนการเลือกใช้เชื้อเพลิงโดยการ
กระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงให้สมดุล โดยต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงจากประเภทศต่างๆในสัดส่วนที่เท่ากัน
และเหมาะสม เช่น เพิ่มสัดส่วนการใช้ถ่านหิน แสวงหาแหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆ ทั้งพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานนิวเคลียร์ รวมถึงแผนซื้อไฟฟ้าจากประเทศในภูมิภาคด้วย
3) ปัจจัยที่ต้องคานึงถึงในการจัดทาแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย จัดทาโดย
การหาค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งได้มาจากการพิจารณาแนวโน้มการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อัตราการเพิ่มของประชากร เพื่อนามาจัดทาแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้
เพียงพอในอนาคต โดยพิจารณาจากกรอบ ต่อไปนี้
- ความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่ อความต้องการใช้
ไฟฟ้ า และใช้ เชื้ อ เพลิ งหลากหลาย รวมทั้ ง มี ความเหมาะสมเพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พา
เชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป
- เศรษฐกิจ (Economy) ต้องคานึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม และคานึงถึงการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจต่างๆ
- สิ่งแวดล้อม (Ecology) ต้องลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยเฉพาะ
เป้าหมายในการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า
กิจกรรมที่ 2.2 ชมวีดีทัศน์ เรื่อง “ขุมพลังอาเซียน” ประกอบการเรียนรู้เรื่อง สถานการณ์ไฟฟ้า
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน พร้อมทั้งตอบคาถามในประเด็นต่อไปนี้
1) สัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศในอาเซียน
ประเทศ
อินโดนีเซีย

ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังน้า น้ามัน ความร้อนใต้พิภพ อื่นๆ
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
19.8
49.2
7.0
22.5
1.4
0.1

มาเลเซีย

43.2

39.2

6.8

9.0

-

1.9

บรูไน

99.1

-

-

0.9

-

-

เวียดนาม

35.0

20.9

38.5

5.1

-

0.1

ไทย

70.4

21.4

3.2

2.3

-

2.7
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เมียนมาร์

22.3

6.3

71.2

-

-

0.2

ฟิลิปปินส์

28.9

48.3

13.8

8.6

-

0.4

ลาว

-

6.2

90.7

3.1

-

กัมพูชา

-

2.5

34.4

48.4

13.1

1.6

สิงคโปร์

75.4

-

-

22.1

-

2.5

2) ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ประเทศในอาเซียนมีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกันมาจาก
ความหลากหลายของทรัพยากรแต่ละประเทศ นโยบายและเป้าหมายทางด้านพลังงานไฟฟ้า
กิจกรรมที่ 2.3 บอกแนวโน้มของการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโลก
ในหลายประเทศได้มีนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีการกระตุ้นให้เปลี่ยนไปใช้
เชื้อเพลิงสะอาด ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้สัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ทั่วโลกเริ่มลดลง
ส่งผลให้มีการใช้เชื้อเพลิงหมุนเวียนมากขึ้น และได้พิจารณาถึง การนาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้
มากขึ้น
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
กิจกรรมที่ 3.1 เลือกตัวอักษรที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้า ไปเติมลงในช่องว่าง
ที่เป็นภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าด้านล่างให้ถูกต้อง
1) ง
6) ก และ ง
2) ค
7) ค
3) ข
8) ก
4) ข
9). ข
5) ค
10) ง

143

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การผลิตไฟฟ้า
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
กิจกรรมที่ 1.1 อธิบายกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภทดังนี้
1) กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน การผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน เริ่มจากการขนส่งถ่านหินจาก
ลานกองถ่านหินไปยังยุ้งถ่าน จากนั้นถ่านหินจะถูกลาเลียงไปยังเครื่องบด เพื่อบดถ่านหินให้เป็นผง
ละเอียดก่อนที่จะถูกพ่นเข้าไปเผายังหม้อไอน้า เมื่อถ่านหินเกิดการเผาไหม้ก็จะถ่ายเทความร้อน
ให้แก่น้า ทาให้น้าร้อนขึ้นจนเกิดไอน้า จะมีความดันสูงสามารถขับใบพัดกังหันไอน้าทาให้กังหันไอ
น้ าหมุ น โดยแกนของกั ง หั น ไอน้ าเชื่ อ มต่ อ กั บ เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า จึ ง ท าให้ เ ครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า
ทางาน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้
2) กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากน้ามัน มี 2 แบบ ดังนี้
(1) การผลิตไฟฟ้าจากน้ามันเตา ใช้น้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนไปต้มน้า เพื่อผลิตไอน้า
ไปหมุนกังหันไอน้าที่ต่ออยู่กับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
(2) การผลิตไฟฟ้าจากน้ามันดีเซล มีหลักการทางานเหมือนกับเครื่องยนต์ในรถยนต์ทั่วไป
ซึ่งจะอาศัยหลักการสันดาปของน้ามันดีเซลที่ถูกฉีดเข้าไปในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ที่ถูกอัด
อากาศจนมีอุณหภูมิสูง และเกิดระเบิดดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลงไปหมุนเพลาข้อเหวี่ยงซึ่งต่อกับเพลา
ของเครื่องยนต์ ทาให้เพลาของเครื่องยนต์หมุน และทาให้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าซึ่งต่อกับเพลาของ
เครื่องยนต์หมุนตามไปด้วย จึงเกิดการผลิตไฟฟ้าออกมา
3) กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ เริ่มต้นด้วยกระบวนการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ
ในห้องสันดาปของกังหันก๊าซที่มีความร้อนสูงมาก เพื่อให้ได้ก๊าซร้อนมาขับกังหัน ซึ่งจะไปหมุน
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า จากนั้นจะนาก๊าซร้อนส่วนที่เหลือไปผลิตไอน้าสาหรับใช้ขับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
แบบกังหันไอน้า สาหรับไอน้าส่วนที่เหลือจะมีแรงดันต่าก็จะผ่านเข้าสู่กระบวนการลดอุณหภูมิ
เพื่อให้ไอน้าควบแน่นเป็นน้าและนากลับมาป้อนเข้าระบบผลิตใหม่อย่างต่อเนื่อง
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กิจกรรมที่ 1.2 นาข้อมูลที่กาหนดให้ในตารางตอบประเด็นคาถามข้อ 1) และ 2)
1) พื้นที่ 1 เหมาะสมที่จะสร้างโรงไฟฟ้ากังหันลม เนื่องจาก เป็นความเร็วลมในระดับที่สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้กาลังสูงสุด คืออยู่ในช่วง 12-15 เมตรต่อวินาที และมีลมพัดอย่างสม่าเสมอ ซึ่งเป็น
ปัจจัยสาคัญในการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม
2) พื้นที่ 4 เหมาะสมที่จะสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากมีศักยภาพของเชื้อเพลิงชีวมวล
คือ แกลบ ที่ได้จากการทานา
กิจกรรมที่ 1.3 วิเคราะห์ศักยภาพพลังงานทดแทนในชุมชนของตนเอง ในประเด็นดังต่อไปนี้
1) ชนิดและปริมาณ
2) ความพร้อมของพื้นที่
3) การใช้หรือแนวทางการนามาใช้
4) ประโยชน์ที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดกับชุมชน
หากมีการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน มีพลังงานทดแทนชนิดใด ปริมาณเท่าไร
นามาใช้ประโยชน์อย่างไร พื้นที่สามารถพัฒนานาเอาพลังงานทดแทนชนิดนั้นมาใช้ประโยชน์ได้
และหากนามาใช้จะมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไร
หากไม่มีการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน ให้บอกเหตุผลประกอบ เช่น ไม่มีเชื้อเพลิง
ชีวมวล ไม่ว่าจะเป็นวัสดุทางการเกษตร วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร ขยะมูลฝอย น้าเสียจากชุมชน
วัสดุเหลือทิ้งภายหลังจากกระบวนการเปลี่ยนรูปผลผลิตทางการเกษตร ของเสียจากกระบวนการ
ผลิต เป็นต้น
กิจกรรมที่ 1.4 ตอบคาถามต่อไปนี้
1) ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าของพลังงานทดแทน เกิดจากปัจจัยดังนี้
1.1) มูลค่าในการวิจัยและพัฒนาระบบของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน (Research
and Development Cost) เป็นค่าใช้จ่ายจมหรือค่าใช้จ่ายในอดีต (Suck Cost) มักไม่นามา
พิจารณาผลประโยชน์หรือต้นทุน เพราะไม่มีผลต่อการจะลงทุนหรือไม่ลงทุนในการติดตั้งระบบ
1.2) มู ล ค่ า การลงทุ น หรื อ การจั ด หาการติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยพลั ง งานทดแทน
(Investment Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อทาให้เกิดความพร้อมที่จะดาเนินการระบบ ได้แก่
1.2.1) มู ล ค่ าที่ ดิ น ขนาดพื้ น ที่ ขึ้ น อยู่ กั บ ส่ ว นประกอบของโรงไฟฟ้ า พลั ง งานทดแทน
แต่ละประเภท ซึ่งพื้นที่แต่ละแห่งจะมีราคาประเมินที่แตกต่างกัน
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1.2.2) มูล ค่ าวั ส ดุ อุป กรณ์ที่ใช้ ในการผลิ ตไฟฟ้ า เช่ น มู ล ค่ า กั งหั น ลมที่ ใ ช้ ในโรงไฟฟ้ า
พลังงานลม หรือมูลค่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เป็นต้น
1.2.3) มูลค่าการติดตั้งระบบ คือ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งซึ่งประกอบไปด้วย ค่าปรับพื้นที่
เช่ น การทาถนนเพื่ อ ความสะดวกในการขนส่ ง วั ต ถุ ดิ บ ค่ า ระบบเสริ ม เช่ น หม้ อ แปลงไฟฟ้ า
ค่าเชื่อมโยงระบบ
1.3) มูลค่าการปฏิบัติงานและการบารุงรักษา ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายจาแนกได้ดังนี้
1.3.1) ค่าการปฏิบัติงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ เช่น ค่าน้า - ค่าไฟ ค่าแรง
ค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่ง ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าประกันต่าง ๆ ค่าฝึกอบรม ค่าอะไหล่ ค่าที่ปรึกษา
เป็นต้น เป็นค่าใช้จ่ายที่จานวนเงินไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต ไม่ว่าจะทาการผลิตใน
ปริมาณมากหรือน้อยก็ตาม
1.3.2) ค่ าบ ารุง รั ก ษา เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบ ารุ ง รั ก ษาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งจั ก รและ
สิ่งก่อสร้างเพื่อให้ดาเนินการต่อไปได้ตลอดอายุของระบบ
2) ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ Adder (Adder Cost) คือ เงินสนับสนุน
การผลิตต่อหน่วยการผลิต เป็นการกาหนดราคารับซื้อในอัตราพิเศษหรือเฉพาะสาหรับไฟฟ้าที่มา
จากพลังงานหมุนเวียนของรัฐบาล โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนจะขายไฟได้
ในราคาเท่ากับค่ารับซื้อไฟฟ้าปกติบวกกับ Adder Cost (ราคาที่ผู้ขายจะได้รับ = ค่ารับซื้อไฟฟ้า
ปกติ + Adder) ซึ่ง Adder Cost จะกระทบกับอัตราค่าไฟฟ้าที่ผู้บริโภคจะต้องแบกรับในอนาคต
3) ราคาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย

เชื้อเพลิง
ลม
พลังน้าขนาดเล็ก
แสงอาทิตย์
ชีวมวล
ถ่านหิน
นิวเคลียร์

ต้นทุนการผลิต
(บาท/หน่วยไฟฟ้า)
5.00 – 6.00
2.50 – 2.70
8.00 – 9.00
3.00 - 3.50
2.50 – 3.00
2.50 – 3.00

ลาดับ
5
1
6
4
2
2
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กิจกรรมที่ 1.5 นาข้อมูลที่เป็นข้อดี – ข้อจากัด เขียนลงในตารางให้ตรงกับชนิดของเชื้อเพลิงหรือ
แหล่งพลังงานแต่ละประเภท
เชื้อเพลิง /
แหล่งพลังงาน
ถ่านหิน

ข้อดี-ข้อจากัด ของพลังงานทดแทนแต่ละประเภท
ข้อดี
1. มีปริมาณเชื้อเพลิงสารองจานวนมาก
2. สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3. ต้นทุนค่าไฟต่อหน่วยต่า
ข้อจากัด
1. มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. ใช้เชื้อเพลิงในปริมาณมาก
3. ประชาชนไม่เชื่อมั่นเรื่องมลภาวะทางอากาศ

เชื้อเพลิง /
แหล่งพลังงาน
ก๊าซธรรมชาติ

ข้อดี-ข้อจากัด ของพลังงานทดแทนแต่ละประเภท
ข้อดี
1. สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ต้นทุนค่าไฟต่อหน่วยต่า
ข้อจากัด
1. มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. มีปริมาณสารองเหลือน้อย

น้ามัน

ข้อดี
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อจากัด
1. มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. มีปริมาณสารองเหลือน้อย

พลังงานลม

ข้อดี
1. เป็นแหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติไม่มีค่าเชื้อเพลิง
2. เป็นแหล่งพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า
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เชื้อเพลิง /
แหล่งพลังงาน

ข้อดี-ข้อจากัด ของพลังงานทดแทนแต่ละประเภท
ข้อจากัด
1. มีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
2. สามารถทาได้เฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพเพียงพอเท่านั้น
3. มีเสียงดังและมีผลกระทบต่อทัศนียภาพ ทาให้เกิดการรบกวนในการส่งสัญญาณ
โทรทัศน์และไมโครเวฟ
4. ต้นทุนค่าไฟต่อหน่วยสูง

พลังงานน้า

ข้อดี
1. เป็นแหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติไม่มีค่าเชื้อเพลิง
2. เป็นแหล่งพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า
3. สามารถนาไปใช้ในแหล่งที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้และอยู่ห่างไกลจากระบบสายส่งและสาย
จาหน่ายไฟฟ้า
4. ต้นทุนค่าไฟต่อหน่วยต่า
ข้อจากัด
การก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ต้องใช้พื้นที่กว้างและอาจทาให้เกิดน้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง
ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชน

เชื้อเพลิง /
แหล่งพลังงาน
พลังงานแสงอาทิตย์

ข้อดี-ข้อจากัด ของพลังงานทดแทนแต่ละประเภท
ข้อดี
1. เป็นแหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติไม่มีค่าเชื้อเพลิง
2. เป็นแหล่งพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า
ข้อจากัด
1. มีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
2. สามารถทาได้เฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพเพียงพอเท่านั้น
3. ต้นทุนค่าไฟต่อหน่วยสูง

พลังงานชีวมวล

ข้อดี
ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เรื่อง ของ
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เชื้อเพลิง /
แหล่งพลังงาน

ข้อดี-ข้อจากัด ของพลังงานทดแทนแต่ละประเภท
เหลือทิ้งทางการเกษตร
ข้อจากัด
ปริมาณสารองที่ไม่แน่นอนทาให้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงทาได้ยาก

พลังงานความร้อนใต้พิภพ ข้อดี
1. เป็นแหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติไม่มีค่าเชื้อเพลิง
2. เป็นแหล่งพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์

ข้อจากัด
สามารถทาได้เฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพเพียงพอเท่านั้น
ข้อดี
1. ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้ระบบผลิตไฟฟ้าเนื่องจากใช้เชื้อเพลิงน้อยเมื่อเทียบกับ
โรงไฟฟ้าความร้อนประเภทอื่น
2. มีแหล่งเชื้อเพลิงมากมาย เช่น แคนาดาและออสเตรเลีย และราคาไม่ผันแปรมากเมื่อ
เทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล
3. เป็นแหล่งพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า
ข้อจากัด

1. ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างสูง
2. ต้องมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 โรงไฟฟ้ากับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 2.1 เลือกผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้า และวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม
จากนั้นนาคาตอบใส่ลงในตารางให้ถูกต้อง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ด้านน้า

น้ าหล่ อ เย็ น ที่ ใช้ ส าหรั บ ระบายความ ปรับสภาพน้าให้มีอุณหภูมิ ใกล้ เคีย ง
ร้อนให้กับระบบต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้า กับธรรมชาติ

ด้านเสียง

เสียงที่เกิดจากกิจกรรมของโรงไฟฟ้า

ติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับเสียง

1. ไนโตรเจนออกไซด์

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

2. ซัลเฟอร์ออกไซด์
ด้านอากาศ
3. ฝุ่นละออง

กิจกรรมที่ 2.2 เลือกอักษรที่แสดงการจัดทารายงานที่โรงไฟฟ้าต้องทา โดยนาอักษรมาเติมลงใน
ช่องว่างด้านซ้ายมือโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทให้ถูกต้อง
1)
2)
3)
4)
5)

ก
ข
ก
ก
ค

6) ข
7) ก
8) ข
9) ก
10) ข
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กิจกรรมที่ 2.3 การจัดทารายงาน EIA และรายงาน EHIA มีความเหมือนและความแตกต่างกัน
อย่างไร
1) การจัดทารายงาน EIA และรายงาน EHIA มีการศึกษาสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน 4 ด้าน คือ
1.1) ทรัพยากรกายภาพ
1.2) ทรัพยากรชีวภาพ
1.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
1.4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
2) การจัดทารายงาน EHIA แตกต่างกับรายงาน EIA คือ
2.1) มีการประเมินผลกระทบสุขภาพด้วย ซึ่งได้ประเมินปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
- สิ่งคุกคามสุขภาพ
- ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
- ปัจจัยต่อการรับสัมผัส
- ลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ
- ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
- ผลกระทบต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่
2.2) เน้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกขั้นตอน
กิจกรรมที่ 2.4 แสดงความคิดเห็นโดยทาเครื่องหมายถูก () ลงในช่องเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย ข้อละ 1 คะแนน
ไม่เห็นด้วย ข้อละ 0 คะแนน
รวมคะแนนได้มากกว่าร้อยละ 80 (16 คะแนน) ถือว่า มีทัศนคติที่ดี
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 อุปกรณ์ไฟฟ้า
กิจกรรมที่ 1.1 นาตัวอักษรที่อยู่หน้าคาตอบด้านขวามือมาเติมลงในช่องว่างด้านซ้ายมือให้ถูกต้อง
1) ช
2) ค
3) ซ
4) ข
5) จ
6) ง
7) ก
8) ญ
9) ฉ
10) ฌ
กิจกรรมที่ 2.1 วาดภาพการต่อวงจรไฟฟ้า พร้อมอธิบาย
1) ภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม

การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม เป็นการนาเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาต่อเรียงลาดับกันไป โดย
นาปลายด้านหนึ่งต่อเข้ากับปลายอีกด้านหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้ าแต่ละตัวจนถึงตัวสุดท้าย แล้วจึง
ต่อเข้ากับแหล่งกาเนิดไฟฟ้า
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2) ภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน เป็นการนาเอาเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 ชนิดขึ้นไป มาต่อเรียง
แบบขนานกัน โดยนาปลายด้านเดียวกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวมาต่อเข้าด้วยกัน แล้วต่อ
ปลายของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวที่ต่อกันแล้ว ต่อเข้ากับแหล่งกาเนิดไฟฟ้า
3) ภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม

การต่อวงจรแบบผสม

การต่ อ วงจรไฟฟ้ า แบบผสม เป็ น การต่ อ ผสมกั น ของวงจรไฟฟ้ า แบบอนุ ก รมและ
วงจรไฟฟ้าแบบขนาน
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กิจกรรมที่ 2.2 ศึกษาสื่อการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้า และทากิจกรรมตามที่กาหนด
1) การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมใน lab02 หัวข้อย่อย content2_4
ผลการทดลอง
อุปกรณ์
แรงดัน (V)
กระแส (A)
หลอดไฟ 1
2
0.15
หลอดไฟ 2
2
0.15
หลอดไฟ 3
2
0.15
ผลการทดลอง เมื่อถอดหลอดไฟออก 1 หลอด
อุปกรณ์
แรงดัน (V)
หลอดไฟ 1
3
หลอดไฟ 2
3

กระแส (A)
0.15
0.15

สรุปผลการทดลอง
เมื่อถอดหลอดไฟออก 1 หลอด กระแสไฟที่ไหลผ่านอุปกรณ์จะเพิ่มขึ้น และแรงดันตก
คร่อมอุปกรณ์ก็จะเพิ่มขึ้น แต่ผลรวมของแรงดันที่ตกคร่อมอุปกรณ์จะเท่ากับแหล่งจ่ายและกระแส
ที่ไหลผ่านอุปกรณ์จะเท่ากัน
2) การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานใน lab02 หัวข้อย่อย content2_5
ผลการทดลอง
อุปกรณ์
แรงดัน (V)
หลอดไฟ 1
6
หลอดไฟ 2
6
หลอดไฟ 3
6
สรุปผลการทดลอง
เมื่อต่อแบบขนาน แรงดันที่ตกคร่อมอุปกรณ์แต่ละตัวจะเท่ากับแหล่งจ่าย
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กิจกรรมที่ 2.3 ทาการทดลองการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม โดยใช้แผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดให้ แล้วเขียนผลการทดลอง พร้อมทั้งสรุปผลการทดลอง
ผลการทดลอง
เมื่อทาการถอดหลอด LED ออก 1 หลอด พบว่าหลอด LED ที่เหลือจะดับ
สรุปผลการทดลอง
การต่อวงจรแบบอนุกรม คือ การต่อวงจรด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปเรียงต่อกัน
โดยกระแสไฟฟ้าจะไหลจากแหล่งจ่ายผ่านไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวที่ 1 ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวที่ 2และ
ผ่านตัวต่อ ๆ ไป จนกลับมาครบวงจรที่แหล่งจ่ายไฟ เมื่ออุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งขาดหรือ หลุดจาก
วงจร จึงเปรียบเสมือนว่าวงจรขาด กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ครบวงจร ทาให้อุปกรณ์ที่เหลือ
ในวงจรไม่สามารถทางานได้เช่นกัน จากการทดลองเมื่อทาการถอดหลอด LED
ออก
1 หลอด จึงเป็นเหตุให้หลอด LED ที่เหลือดับ
กิจกรรมที่ 2.4 ทาการทดลองการต่อวงจรไฟฟ้า แบบขนานโดยใช้แผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดให้ แล้วเขียนผลการทดลอง พร้อมทั้งสรุปผลการทดลอง
ผลการทดลอง
เมื่อถอดหลอดไฟออกหนึ่งหลอด หรือปิดสวิทช์บางตัวบนแผงสาธิต หลอดไฟที่เหลือยังคง
ติดอยู่
สรุปผลการทดลอง
การต่อวงจรแบบขนาน เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดชารุดหรือหลุดออกจากวงจร อุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่เหลือยังสามารถทางานได้ เนื่องจากกระแสในวงจรขนานไหลแยกกันแต่ละวงจร
กิจกรรมที่ 2.5 ทาการทดลองการต่อวงจรไฟฟ้า แบบผสมโดยใช้แผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดให้ แล้วเขียนผลการทดลอง พร้อมทั้งสรุปผลการทดลอง
ผลการทดลอง
- เมื่อทาการถอดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออก พบว่า หลอด LED ที่เหลือยังคงติดอยู่
- เมื่อทาการปลดหลอด LED หลอดที่ 3 ออก หลอด LED ที่เหลือดับ
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สรุปผลการทดลอง
วงจรไฟฟ้าแบบผสม คือ การต่อวงจรไฟฟ้ารวมกันระหว่างวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและ
วงจรไฟฟ้าแบบขนาน
จากการทดลอง เมื่อปลดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออกพบว่า หลอด LED ที่เหลือ
ยังคงสว่างอยู่ เนื่องจากเป็นส่วนของวงจรขนาน ซึ่งกระแสไฟฟ้าสามารถไหลครบวงจรได้ แต่
เมื่อทาการปลดหลอด LED หลอดที่ 3 ออก พบว่าหลอด LED ที่เหลือดับทุกหลอด เนื่องจากเป็น
ส่วนของวงจรอนุกรม ทาให้กระแสไฟไม่สามารถไหลได้ครบวงจร
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 สายดินและหลักดิน
กิจกรรมที่ 3.1 บอกถึงความสาคัญของสายดินและหลักดิน
สายดินและหลักดินที่ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยการต่อลงดินนั้น มีไว้เพื่อป้องกัน
อั น ตรายที่ เ กิ ด จากไฟช็ อ ตหรื อ ไฟรั่ ว หากเกิ ด ไฟช็ อ ตหรื อ ไฟรั่ ว กระแสไฟเหล่ า นั้ น ก็ จ ะไหล
ผ่านเข้าไปที่สายดินแทน แต่ถ้าไม่มีการติดตั้งสายดิน กระแสไฟทั้งหมดก็จะไหลเข้าสู่ตัวเราทาให้
ได้รับอันตรายและเสียชีวิตได้
กิจกรรมที่ 3.2 บอกเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ต้องติดตั้งสายดิน มาอย่างน้อย 3 ชนิด
1. เครื่องทาน้าอุ่นไฟฟ้า
2. เครื่องซักผ้า
3. เครื่องปรับอากาศ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 กลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 อ.
กิจกรรมที่ 1.1 อธิบายแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ตามกลยุทธ์ 3 อ. มาพอสังเขป
แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ที่เหมาะสมสอดคล้องกับชีวิตและอุปนิสัยของ
คนไทย คือ การใช้ “กลยุทธ์การประหยัดพลังงาน 3 อ.” ได้แก่
- อ.1 อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เป็นการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนเปลี่ยนมาใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ที่เรียกว่า “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หรือ ฉลากเบอร์ 5”
- อ.2 อาคารประหยัดไฟฟ้า เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม เห็นความสาคัญและพร้อมใจกันใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง
เช่นเดียวกับกลุ่มภาคที่อยู่อาศัยพร้อมไปกับการใช้มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นการประหยัดไฟฟ้า ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคาร
- อ.3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า เป็นการปลูกจิตสานึกและอุปนิสัยให้คนไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทย ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 1.2 อธิบายสาระสาคัญที่ปรากฏอยู่บนฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
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กิจกรรมที่ 1.3 จากความรู้ที่ได้จากการศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ให้จัด ทา
แผ่นพับ/ แผ่นปลิว เพื่อเผยแพร่และเชิญชวนให้มีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยให้มีประเด็น
เนื้อหาดังนี้
1) สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
2) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องช่วยกันลดหรือประหยัดพลังงานไฟฟ้า
3) ร่วมแรง ร่วมใจประหยัดพลังงานไฟฟ้า (กลยุทธ์ 3 อ. /ปฏิบัติการ 4 ป.)
แนวทางการประหยัดพลังงานควรจะมีประเด็นเกี่ยวกับ สถานการณ์พลังงานไฟฟ้า
ของประเทศไทยในปัจจุบันที่มีการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติมากเกินไป และก๊ าซธรรมชาติจากอ่าวไทย
ใกล้จะหมดลง จึงควรร่วมมือกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้กลยุทธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 อ.
ได้แก่ อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า อาคารประหยัดไฟฟ้า และอุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า รวมทั้งปฏิบัติการ
4 ป. คือ ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 การเลือกซื้อ การใช้ และการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
กิจกรรมที่ 2.1 บอกวิธี / แนวทางการเลือกซื้อ และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า มา 5 ชนิด
1) กระติกน้าร้อนไฟฟ้า มีแนวทางการเลือกซื้อ และการใช้ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ดังนี้
(1) เลือกซื้อรุ่นที่มีตรามาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
(2) ใส่น้าให้พอเหมาะกับความต้องการหรือไม่สูงกว่าระดับที่กาหนดไว้ เพราะจะทา
ให้กระติกน้าร้อนไฟฟ้าเกิดความเสียหาย
(3) ระวังอย่าให้น้าแห้ง หรือปล่อยให้ระดับน้าต่ากว่าขีดที่กาหนด เพราะจะทาให้เกิด
ไฟฟ้าลัดวงจรในกระติกน้าร้อนไฟฟ้า เป็นอันตรายอย่างยิ่ง
(4) ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้น้าร้อนแล้ว เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ไม่ควรเสียบปลั๊ก
ตลอดเวลา แต่หากมีความต้องการใช้น้าร้อนเป็นระยะๆ ติดต่อกัน เช่น ในที่ทางานบางแห่งที่มี
น้าร้อนไว้สาหรับเตรียมเครื่องดื่มต้อนรับแขก ก็ไม่ควรถอดปลั๊กออกบ่อย ๆ เพราะทุกครั้งเมื่อดึง
ปลั๊กออกอุณหภูมิของน้าจะค่อย ๆ ลดลง กระติกน้าร้อนไฟฟ้าไม่สามารถเก็บความร้อนได้นาน เมื่อ
จะใช้งานใหม่ก็ต้องเสียบปลั๊ก และเริ่มต้มน้าใหม่ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน
(5) อย่านาสิ่งใด ๆ มาปิดช่องไอน้าออก
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(6) ตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ
(7) ไม่ควรตั้งไว้ในห้องที่มีการปรับอากาศ
2) พัดลม มีแนวทางการเลือกซื้อ และการใช้ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ดังนี้
4. เลือกซื้อพัดลมที่เป็นระบบธรรมดา เพราะจะประหยัดไฟกว่าระบบที่มีรีโมทคอนโทรล
หรือระบบไอน้า
5. เลือกซื้อยี่ห้อและรุ่นที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมีฉลากเบอร์ 5
6. เลือกที่มีขนาดใบพัดและกาลังไฟฟ้าให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการใช้งาน
7. เลือกใช้ความแรงของลมให้เหมาะกับความต้องการ ความแรงของลมยิ่งมากยิ่งเปลืองไฟ
8. ปิดพัดลมทันทีเมื่อไม่ใช้งาน
9. ในกรณีที่พัดลมมีระบบรีโมทคอนโทรลอย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ เพราะจะมีไฟฟ้าเลี้ยง
อุปกรณ์ตลอดเวลา
10. ควรวางพัดลมในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะพัดลมใช้หลักการดูดอากาศจาก
บริเวณรอบ ๆ ทางด้านหลังของตัวใบพัด แล้วปล่อยออกสู่ด้านหน้า เช่น ถ้าอากาศบริเวณรอบ
พัดลมมีการถ่ายเทดี ไม่ร้อนหรืออับชื้น ก็จะได้รับลมเย็น รู้สึกสบาย และยังทาให้มอเตอร์สามารถ
ระบายความร้อนได้ดี เป็นการยืดอายุการใช้งานอีกด้วย
3) โทรทัศน์ มีแนวทางการเลือกซื้อ และการใช้ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ดังนี้
(1) การเลื อ กใช้ โ ทรทั ศ น์ ควรคานึงถึงความต้องการในการใช้งาน โดยพิจารณาจากขนาด
และการใช้กาลังไฟฟ้า สาหรับเทคโนโลยีเดียวกัน โทรทัศน์ที่มีขนาดใหญ่ ยิ่งกินไฟมากขึ้น
(2) อย่ า เสี ย บปลั๊ ก ทิ้ ง ไว้ เพราะโทรทั ศ น์ จะมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงระบบภายในอยู่ตลอดเวลา
ทาให้สิ้นเปลืองไฟ และอาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะเกิดฟ้าแลบได้
(3) ปิ ด และถอดปลั๊ ก ทันทีเมื่อไม่มีคนดู หากชอบหลับหน้าโทรทัศน์บ่อย ๆ ควรใช้
โทรทัศน์ รุ่นที่ตั้งเวลาปิดโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้า
(4) หากชมโทรทัศน์ช่องเดียวกันควรดูด้วยกัน ประหยัดทั้งค่าไฟ และอบอุ่นใจได้อยู่ด้วยกัน
ทั้งครอบครัว
(5) เลิ ก เปิ ด โทรทั ศ น์ ล่ ว งหน้ า เพื่ อ รอดู ร ายการที่ ชื่ น ชอบ
ออกอากาศ

เปิ ด ดู ร ายการเมื่ อ ถึ ง เวลา

159

(6) ไม่ควรปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป และไม่ ค วรเปลี่ ย นช่ อ งบ่ อ ย เพราะจะทาให้
หลอดภาพมีอายุการใช้งานลดลง และสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยไม่จาเป็น
4) เตารีดไฟฟ้า มีแนวทางการเลือกซื้อ และการใช้ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ดังนี้
(1) เลือกซื้อเฉพาะเตารีดไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมีฉลาก
เบอร์ 5
(2) เลือกซื้อขนาดและกาลังไฟฟ้าให้เหมาะกับความต้องการและลักษณะการใช้งาน
(3) ควรเก็บผ้าที่รอรีดให้เรียบร้อย และให้ผ้ายับน้อยที่สุด
(4) ควรแยกประเภทผ้าหนาและผ้าบาง เพื่อความสะดวกในการรีด
(5) ควรรวบรวมผ้าที่จะรีดแต่ละครั้งให้มากพอ การรีดผ้าครั้งละชุดทาให้สิ้นเปลือง
ไฟฟ้ามาก
(6) ไม่ควรพรมน้ามากจนเกินไป เพราะจะทาให้สูญเสียความร้อนจากการรีดมาก
(7) ควรเริ่มรีดจากผ้าบาง ๆ หรือต้องการความร้อนน้อยก่อน จากนั้นจึงรีดผ้าที่ต้องการความ
ร้อนสูง และควรเหลือผ้าที่ต้องการความร้อนน้อยส่วนหนึ่ง ไว้รีดในตอนท้าย
(8) ควรถอดปลั๊กก่อนเสร็จสิ้นการรีด 3 - 4 นาที
5) ตู้เย็น มีแนวทางการเลือกซื้อ และการใช้ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ดังนี้
8) เลือกซื้อตู้เย็นที่ได้รับการรับรองฉลากเบอร์ 5
9) เลือกซื้อประเภทและขนาดให้เหมาะกับความต้องการและลักษณะการใช้งาน
10) ค่าไฟฟ้าจะเพิ่มตามจานวนครั้งของการเปิด - ปิดตู้เย็น เพราะเมื่อเปิดตู้เย็น ความร้อน
ภายนอกจะไหลเข้าตู้เย็น ทาให้คอมเพรสเซอร์ต้องทางานหนักมากขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิภายใน
ตู้เย็นให้คงเดิมตามที่ตั้งไว้
11) ถ้าอุณหภูมิโดยรอบสูงขึ้น ปริมาณความร้อนจะถูกถ่ายเทเข้าไปในตู้เย็นมากขึ้น เป็น
การเพิ่ ม ภาระให้ กั บ ระบบท าความเย็ น

ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ ค วรติ ด ตั้ ง ตู้ เ ย็ น ใกล้ กั บ แหล่ ง ก าเนิ ด

ความร้อนใด ๆ หรือรับแสงอาทิตย์โดยตรง
12) ไม่ เก็ บอาหารในตู้ เย็น มากเกิ นไป

เพราะจะทาให้อุ ณหภู มิใ นตู้เย็น ไม่ ส ม่าเสมอ

ควรให้มีช่องว่าง เพื่อให้อากาศภายในไหลเวียนได้สม่าเสมอ
13) ถ้านาอาหารที่มีอุณหภูมิสูงไปแช่ในตู้เย็นจะส่งผลกระทบดังนี้
(6.1) ทาให้อาหารต่าง ๆ ที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงเสื่อมคุณภาพหรือเสียได้
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(6.2) หากตู้เย็นกาลังทางานเต็มที่จะทาให้ไอสารทาความเย็นก่อนเข้าเครื่องอัดร้อนจน
ไม่สามารถทาหน้าที่หล่อเย็นคอมเพรสเซอร์ได้เพียงพอ และส่งผลให้อายุคอมเพรสเซอร์สั้นลง
(6.3) สูญเสียพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น
14) เมื่อดึงปลั๊กออกแล้วไม่ควรเสียบปลั๊กใหม่ทันที

เพราะเมื่อเครื่องหยุด

สารทา

ความเย็นจากส่วนที่มีความดันสูงจะไหลไปทางที่มีความดันต่าจนความดันภายในวงจรเท่ากัน
ดังนั้นถ้าคอมเพรสเซอร์เริ่มทางานทันที สารทาความเย็นยังไหลกลับไม่ทัน เครื่องจึงต้องออกแรง
ฉุดมากเพื่อเอาชนะแรงเฉื่อยและแรงเสียดทาน ซึ่งจะส่งผลให้มอเตอร์ของเครื่องอัดทางานหนัก
และเกิดการชารุดหรืออายุการใช้งานสั้นลง
กิจกรรมที่ 2.2 บอกหลักการหรือเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมา
1 ชนิด (ยี่ห้อ ขนาด เหตุผลที่เลือก)
ควรเป็นการเลือกซื้อโดยยึดหลักการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า เช่น มีฉลากเบอร์ 5
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 การวางแผนและการคานวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือน
กิจกรรมที่ 3.1 อธิบายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)
ค่าไฟฟ้าฐาน ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงใช้คาว่า ค่าพลังงานไฟฟ้า เป็นค่าไฟฟ้าที่
สะท้อนต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบจาหน่าย และค่าการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ภายใต้สมมติฐานความต้องการไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ ณ
วันที่กาหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้า โดยคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะพิจารณาปรับ
ค่าไฟฟ้าฐานคราวละ 3 - 5 ปี ดังนั้นในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่อยู่เหนือการควบคุม
คือ ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงใช้กลไกตามสูตรอัตโนมัติมาปรับค่าไฟฟ้าผัน
แปร (Ft)
ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่นิยมเรียกกันว่าค่าเอฟที (Ft) หมายถึง ค่าไฟฟ้าที่สะท้อน
การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า
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และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนไปจากค่าไฟฟ้าฐาน โดยคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) จะพิจารณาปรับค่าทุก 4 เดือน
กิจกรรมที่ 3.2 เพราะเหตุใด การคานวณค่าใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน จึงกาหนดเป็น “อัตราก้าวหน้า”
(ยิ่งใช้มากราคายิ่งสูงขึ้น)
เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้ามีจากัดและต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ส่งผล
กระทบต่อประเทศชาติ จึงต้องการให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าเท่าที่จาเป็นและใช้อย่างประหยัด จึงตั้ง
ราคาค่าไฟฟ้าให้เป็นอัตราก้าวหน้า
กิจกรรมที่ 3.3 ทาการทดลองการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน โดยใช้แผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดให้ แล้วเขียนผลการทดลอง พร้อมทั้งสรุปผลการทดลอง
ผลการทดลอง
1. ค่าแรงดันไฟฟ้า (V) 220 โวลต์ (ให้ใช้ค่าจริงที่อ่านได้จากมิเตอร์)
2. สมมุติให้ใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเวลา 240 ชั่วโมง (ค่าสมมุติตามความเหมาะสม)
3. สมมุติให้ค่าไฟฟ้า 4 บาท ต่อ หน่วย (ค่าสมมุติตามความเหมาะสม)
ตารางบันทึกผลการทดลอง
อุปกรณ์
ไฟฟ้า

ค่ากระแสไฟฟ้า
(แอมป์)
(ค่าสมมุติ)

1

หลอดไส้

0.283

2

หลอด
ตะเกียบ

0.078

3

หลอด LED

0.061

ลาดับ

รวม

0.422

ค่าไฟฟ้า
(บาท)

ค่ากาลังไฟฟ้า
(วัตต์)
P=VxI

ยูนิต=(Pxชั่วโมง)/1,000

ค่าไฟฟ้า=ยูนิตxราคา
ต่อหน่วย

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

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

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

ค่าพลังงานไฟฟ้า
(หน่วย)

162

สรุปผลการทดลอง
หลอดไฟทั้ง 3 ชนิด ให้ความสว่างแตกต่างกัน และหลอดไฟที่กินไฟมากไปน้อย ได้แก่
หลอดไส้ » หลอดตะเกียบ » หลอด LED ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าจากการใช้หลอดไส้ มีค่ามากที่สุด และ
ค่าไฟฟ้าจากหลอด LED มีค่าน้อยที่สุด ดังนั้นในการเลือกใช้หลอดไฟ เราควรเลือกใช้หลอด LED
เพราะเป็นหลอดที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีอายุการใช้งานที่นานกว่าหลอดทุกชนิดอีก
ด้วย
กิจกรรมที่ 3.4 ให้ปฏิบัติการลดค่าไฟฟ้า โดยดาเนินการดังนี้
1) สารวจชนิด กาลังไฟฟ้า และจานวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่ในครัวเรือน และจานวนชั่วโมงการใช้
โดยประมาณในหนึ่งเดือน ลงในตาราง
ชนิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

กาลังไฟฟ้า
(วัตต์)

จานวน
เวลาใช้งาน
(ชั่วโมง)

จานวน
หน่วยไฟฟ้า
(หน่วย)

ค่าไฟฟ้า
(บาท)

รวม

2) พิจารณาว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าจากตารางชนิดใดบ้างที่สามารถลดจานวนเวลาในการใช้งานลงได้
3) ทาการลดการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดที่สามารถทาได้เป็นเวลา 1 เดือน
4) แสดงใบแจ้งค่าไฟฟ้าก่อนและหลังดาเนินการลดการใช้ไฟฟ้าตามแผน
สรุปผลปฏิบัติการ
หากสามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้ จากการดาเนินการปฏิบัติการลดค่าไฟฟ้า สามารถลดค่า
ไฟฟ้าลงได้

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ

หากไม่สามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้ จากการดาเนินการปฏิบัติการลดค่าไฟฟ้า ไม่สามารถ
ลดค่าไฟฟ้าลงได้ เนื่องจากใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดอยู่แล้ว
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลังงานไฟฟ้า
ภาพไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ
http://weerajit14.blogspot.com/2011/09/electrostar
tic.html
ภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการทาปฏิกิริยา https://market.onlineoops.com/802286
เคมี (แบตเตอรี่)
ภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการทาปฏิกิริยา http://www.ksrv.ac.th
เคมี (ถ่านอัลคาไลน์ 1.5 โวลต์)
ภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการทาปฏิกิริยา http://pantip.com/topic/30216515
เคมี (ถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์)
ภาพการต่ออุปกรณ์ให้เกิดไฟฟ้าจากความร้อน http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/elect
ric4/bottee3.htm
ภาพเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า http://thailandindustry.com/indust_newweb/news_
ของเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
preview.php?cid=10072
ภาพอุปกรณ์ที่มีการใช้ไฟฟ้าที่เกิดจาก
http://lsp-acsp.exteen.com/20100421/entry
พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า (ซ้าย)
ภาพอุปกรณ์ที่มีการใช้ไฟฟ้าที่เกิดจาก
http://www.kelenor.com/index.php?controller=cate
พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า (ขวา)
gory&path=633
ภาพคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Default.aspx
(กกพ.)
ภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
http://www.egat.co.th/
(กฟผ.)
ภาพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
https://www.pea.co.th/SitePages/home.aspx
ภาพการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
http://www.mea.or.th/home/index.php
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ามาจากไหน
ภาพขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน
http://www.banpu.com/operation_coal_process.php
ภาพการผลิตไฟฟ้าจากน้ามันดีเซล
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/
ภาพกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติ https://jobs.tva.com/power/cumb_turbineart.htm
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4

ภาพกังหันลม

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

5

ภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้า

6
7

ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

https://napeiadotcom.wordpress.com/tag/%E0%B8
%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B
8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B
8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99/
http://yoghurt11.siam2web.com//?cid=1164245
http://www.dede.go.th/article_attach/solarmap2552
.pdf

8
9
10
11
12

ภาพแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์
เฉลี่ยตลอดปีของประเทศไทย
ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัด
ลพบุรี
ภาพขบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ครัวเรือน
ภาพแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพบนโลก
ภาพโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝางของ
กฟผ.
ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

13

ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Isar
และหอระบายความร้อน ประเทศเยอรมนี

14

ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ตั้งอยู่ติด
ทะเลในประเทศเกาหลีใต้

15

ภาพการเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้วแบบเปียก

16

ภาพการเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้วแบบแห้ง

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

http://www.phanphit.ac.th/it/web/seta/set3/page6.
html
ภาพตัดขวางโครงสร้างคลุมปฏิกรณ์
http://www.safesecurevital.com/images/containment
wall.jpg
ภาพการทดสอบโครงสร้างคลุมปฏิกรณ์โดย http://mouv4x8.perso.neuf.fr/11Sept01/A0084b_Sand
ia_Collision_Test_F_4_nuclear_plant.jpg
การชนของเครื่องบิน
ภาพห้องควบคุมจาลองโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์

21

ภาพสัดส่วนของปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม

22

ภาพรังสีในชีวิตประจาวัน

23

ภาพสัญลักษณ์แสดงสถานที่ที่มีต้นกาเนิด
รังสี

24
1

2
3

4
5
6

แหล่งที่มาของข้อมูล

คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร. หนีพ้น...
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์?. เอกสารประกอบการเสวนา. หน้า 36.
กรุงเทพฯ. 2553
คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร. หนีพ้น...
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์?. เอกสารประกอบการเสวนา. หน้า 12.
กรุงเทพฯ. 2553
คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร. หนีพ้น...
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์?. เอกสารประกอบการเสวนา. กรุงเทพฯ.
2553
http://www.iaea.org/newscenter/features/radsources/
radsrc_gallery/gallery_1/pages/015.shtml

ภาพโรงไฟฟ้าพลังน้าชุมชนบ้านคลองเรือ http://www.posttoday.com/biz/news/242021
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภาพฟิวส์ชนิดต่าง ๆ
http://www.maceducation.com/eknowledge/24322
09100/10.html
ภาพเบรกเกอร์แบบต่าง ๆ
http://www.sp-powerpros.com/344537/emergencyexit-light
ภาพสวิตช์แบบทางเดียว (ซ้าย) และแบบ http://www.maceducation.com/eสองทาง (ขวา)
knowledge/243220
9100/10.html
ภาพสะพานไฟและฟิวส์ในสะพานไฟ (ซ้าย) http://www.krucherdpua.com/wpcontent/uploads/web/cycle/cutout.htm
ภาพสะพานไฟและฟิวส์ในสะพานไฟ (ขวา) http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanichi
koong&month=25-02-2015&group=17&gblog=18
ภาพเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว
http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?i
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12
13
14

15
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17
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d=91449&uid=36831
ภาพเต้ารับและเต้าเสียบ
http://www.ksv.ac.th/tb/cai/science2007/chap7_22.
htm
ภาพสายไฟ
http://www.cgrow.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84
%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A
2%E0%B9%84%E0%B8%9F.html
ภาพตัวอย่างฉลากบอกค่ากระแสไฟฟ้าของ http://clover.tatc.ac.th/index.php?usid=0812251313
อุปกรณ์ไฟฟ้า
2352&p=newsblog
ภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id
=50790
ภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id
=50790
ภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม

https://physicskruadd.wordpress.com/2012/03/13/
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเ/
ภาพการต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน
http://webhtml.horhook.com/wbi/ec/4parallel-03.htm
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
ภาพการต่อสายดิน
http://teenet.cmu.ac.th/emac/journal/2004/23/04.php
ภาพสายดินและหลักดิน (บน)
http://www.sysnetcenter.com/accessories/649ground-rod-ground-30-cm.html
ภาพสายดินและหลักดิน (ล่าง)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8
%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B
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แหล่งที่มาของข้อมูล

9%8C_(%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0
%B9%89%E0%B8%B2)
ภาพตัวอย่างการต่อระบบไฟฟ้าภายในบ้าน http://www.siambe.com/index.php?lay=show&ac=a
rticle&Id=539549118
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ภาพกลยุทธ์การประหยัดพลังงาน 3 อ.
เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูง เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ภาพฉลากเบอร์ 5 ของแท้
เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ภาพฉลากเบอร์ 5 ของปลอม
เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ภาพส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องทาน้าอุ่น http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/homeไฟฟ้า
utilities.pdf
ภาพส่วนประกอบหลักของกระติกน้าร้อน http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/homeไฟฟ้า
utilities.pdf
ภาพส่วนประกอบหลักของพัดลม

http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/homeutilities.pdf
ภาพการส่งสัญญาณโทรทัศน์มายังเครื่องรับ http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/homeโทรทัศน์
utilities.pdf
ภาพการวัดเส้นทแยงมุมของโทรทัศน์
http://suwanneee.blogspot.com/
ภาพเตารีดไฟฟ้าแต่ละชนิด (ซ้าย)
http://checkprice.net/price_list/DEFHkm6N90w.html
ภาพเตารีดไฟฟ้าแต่ละชนิด (กลาง)
http://checkprice.net/price_list/AeEkMNPrsTz.html
ภาพเตารีดไฟฟ้าแต่ละชนิด (ขวา)
http://www.plazathai.com/show-700803.html
ภาพตู้เย็น
http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/200
9/12/R8643243/R8643243.html
ภาพหลอดไส้
http://futuretechled.blogspot.com/
ภาพหลอดฟลูออเรสเซนต์
http://yusabuy.com/2015/02/25/%E0%B8%81%E0
%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E
0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%
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ภาพ

ภาพหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
ภาพหลอด LED

แหล่งที่มาของข้อมูล
E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB
%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%8
4%E0%B8%9F/
http://futuretechled.blogspot.com/
http://futuretechled.blogspot.com/
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คณะผู้จัดทา
คณะที่ปรึกษา
นายสุรพงษ์ จาจด
นายประเสริฐ หอมดี
นายรัตนชัย นามวงศ์
นายทนงรักษ์ แสงวัฒนะชัย
นายนรา เหล่าวิชยา
นางตรีนุช สุขสุเดช
นายสุรพงษ์ คลอวุฒิเสถียร
นายศุภผล รัตนากร
นางสาวนทีกูล เกรียงชัยพร
คณะทางาน
นางสาวกรรณิการ์ อินทราย
นายเชาวลิต ธาดาสิทธิเวท
นางบุษบา มาลินีกุล
นางกมลวรรณ มโนวงศ์
นางปุญญดา ชาวงค์ศรี
นางสาวบรรยาย ทิมธรรม
นายพิชัย ชูกาญจนพิทักษ์
นางสาวนภากาญจน์ สุวรรณคช
นางสาวศิรกุล กาญจนปฐมพร

เลขาธิการ กศน. สานักงาน กศน.
รองเลขาธิการ กศน. สานักงาน กศน.
รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า
ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟ้าและพลังงาน
นิวเคลียร์
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟ้า
และพลังงานนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หัวหน้าแผนกปฏิกรณ์นิวเคลียร์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้อานวยการ กศน.เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันการศึกษาทางไกล
ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ครูชานาญการพิเศษ กศน.อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ สานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
ครูอาสาสมัครฯ กศน.อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วิศวกร ระดับ 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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คณะบรรณาธิการ
นางสาววิมลรัตน์ ภูริคุปต์

ผู้อานวยการ กศน. เขตบางเขน สานักงาน กศน. กรุงเทพฯ

นางสาวอนงค์ ชูชัยมงคล
นายสุพจน์ เชี่ยวชลวิทย์
นางสาวพจนีย์ สวัสดิ์รัตน์

ครูเชี่ยวชาญ กศน. อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ครูเชี่ยวชาญ กศน. เขตประเวศ กรุงเทพฯ
ครูชานาญการพิเศษ กศน. อาเภอเมืองกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร
นายเชาวลิต ธาดาสิทธิเวท
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันการศึกษาทางไกล
นางกมลวรรณ มโนวงศ์
ครูชานาญการพิเศษ กศน. อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
นางญาณิศา สุขอุดม
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงาน กศน.
นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงาน 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 ศรีรัตนศิลป์

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
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