
 



 2     

 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู 

ชุดวิชา การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 1 

รายวิชาเลือกบังคับ  

 

ระดับประถมศึกษา 

รหัส พว12010 

 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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คํานํา 

 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน ทั้ง 3 

ระดับ น้ี เปนสมุดบันทึกสําหรับทํากิจกรรมท่ีกําหนดไวในชุดวิชา เพื่อใหผูเรียนไดทดสอบ ความรู

ความเขาใจ และฝกทักษะประสบการณที่จําเปนในวิชาการใชพลังงานไฟฟา ทั้ง 3 ระดับ 

 กิจกรรมที่กําหนดจะชวยสงเสริมใหผูเรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนรูเพิ่มขึ้นในแตละ

เรื่อง โดยกิจกรรมจะประกอบดวย 

1. กิจกรรมประเมินผลการเรียนรู จากบทเรียนที่ผูเรียนไดศึกษามา ซึ่งกิจกรรมน้ีจะมี 

แนวทางเฉลยคําตอบใหผูเรียนไดตรวจสอบไดดวยตนเองทายเลม 

2. กิจกรรม การนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

3. กิจกรรม ปฏิบัติ และเก็บขอมูลสถิติดวยตนเอง 

4. กิจกรรม การคนควา และแสดงความคิดเห็น 

5. กิจกรรม ทดลอง ปฏิบัติ จากวัสดุอุปกรณที่หาไดจากทองถ่ิน 
 

สํานักงาน กศน. หวังวา เมื่อผูเรียนไดศึกษาจากชุดวิชา พรอมไดทดสอบ ปฏิบัติ  

และทํากิจกรรม ตามคําแนะนําอยางสมบูรณครบถวนแลว ผู เรียนจะประสบความสําเร็จ 

ในการศึกษาได 

   

        สํานักงาน กศน. 

        เมษายน  2559 
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คําช้ีแจงการใชสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู 

 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู น้ี ใชควบคูกับชุดวิชา การใชพลังงานไฟฟา 

ในชีวิตประจําวัน 1 พว12010  ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนของชุดวิชาตามที่กําหนด 

เพื่อใหผูเรียนทราบความรูพื้นฐาน  และตรวจคําตอบจากเฉลยแบบทดสอบทายเลมของชุดวิชา 

หลังจากน้ันผูเรียนศึกษาเน้ือหาในชุดวิชาในแตละหนวยการเรียนรู แลวใหทํากิจกรรมทายเรื่อง

ของแตละหนวยการเรียนรูลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู  ผูเรียนสามารถตรวจคําตอบจาก

เฉลยทายเลมของชุดวิชา หากผูเรียนทํากิจกรรมไมถูกตองใหกลับไปทบทวนเน้ือหาสาระในเรื่อง

น้ันใหเขาใจ แลวทํากิจกรรมเรียนรูซ้ําอีกครั้งจนถูกตอง และเมื่อทํากิจกรรมการเรียนรูครบ 

ทุกหนวยการเรียนรูแลว ใหทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจคําตอบจากเฉลยทายเลมของ 

ชุดวิชา 

  ในการทํากิจกรรมการเรียนรู น้ี ผูเรียนตองทํากิจกรรมดวยตนเองใหครบถวน 

ทุกกิจกรรม เพื่อใหการเรียนรูของผูเรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

ของชุดวิชานี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5     

 

สารบัญ 

           หนา 

คํานํา 

คําช้ีแจงการใชสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู 

สารบัญ 

แบบทดสอบกอนเรียน         1 

หนวยการเรียนรูที่ 1 รูจักไฟฟา       7 
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กิจกรรมทายเรื่องท่ี 1 กลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา    28 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 2 แนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน  29 

แบบทดสอบหลังเรียน         31 

คณะผูจัดทํา          37
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แบบทดสอบกอนเรียน 

คําชี้แจง  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว  

1.  ขอใดกลาวถึงความหมายของไฟฟาไดถูกตอง 

ก.  การเคลื่อนที่ของไฟฟา 

ข.  การเคลื่อนที่ของนิวตรอน 

ค.  การเคลื่อนที่ของไฟฟาสถิต 

ง.  การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน 

2.  จากภาพเปนการนําพลังงานไฟฟาไปใชในดานใด 

 

 ก. ดานบริการ ข. ดานเกษตรกรรม ค. ดานคมนาคม ง. ดานอุตสาหกรรม 

3.  ขอใดไมใชผลกระทบจากการขาดแคลนพลังงานไฟฟา 

 ก.  ตากับยายน่ังรถไฟฟาไปหาหมอที่โรงพยาบาล 

 ข.  ภาคอุตสาหกรรมจะขาดความตอเน่ืองในระบบการผลิตสินคา  

ค.  การสัญจรบริเวณสี่แยกติดขัดมากเน่ืองจากสัญญาณไฟจราจรดับ 

ง.  ไกตายเน่ืองจากขาดพลังงานไฟฟาที่จายใหกับโรงเพาะเลี้ยงแบบปด 
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4.  จากภาพเปนผลกระทบจากการนําพลังงานไฟฟาไปใชในดานใด 

 

ก.  ดานบริการ 

ข.  ดานคมนาคม 

ค.  ดานเกษตรกรรม 

ง.  ดานอุตสาหกรรม 

5.  ภาคสวนใดใชพลังงานไฟฟาปริมาณมากที่สุด 

ก.  เกษตรกรรม 

ข.  อุตสาหกรรม 

ค.  บานและที่อยูอาศัย 

ง.  คมนาคมขนสง 

6.  ประเทศไทยเร่ิมนําไฟฟามาใชในสมัยใด 

ก.  รัชกาลที่ 4     

ข.  รัชกาลที่ 5  

ค.  รัชกาลที่ 6 

ง.  รัชกาลที่ 7 
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7.  กระแสไฟฟาที่ใชตามบานเปนไฟฟาชนิดใด 

ก.  ไฟฟาสถิต 

ข.  ไฟฟาเหนี่ยวนํา   

ค.  ไฟฟากระแสสลับ 

ง.  ไฟฟากระแสตรง 

8.  ขอใดไมใชไฟฟาสถิต  

ก.  ฟารั่ว    

ข.  ฟาผา  

ค.  ฟารอง 

ง.  ฟาแลบ 

9.  ประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟาจากแหลงพลังงานใดมากที่สุด  

ก.  พลังงานลม     

ข.  กาซธรรมชาติ  

ค.  พลังงานนิวเคลียร  

ง.  พลังงานแสงอาทิตย 

10.  โรงไฟฟาประเภทใดที่ยังไมมใีนประเทศไทย 

ก.  โรงไฟฟาพลังงานลม 

ข.  โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

ค.  โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม 

ง.  โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ 
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11.  ประเทศไทยรับซื้อกาซธรรมชาติมาจากประเทศใด เพื่อเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา 

ก.  ลาว 

ข.  กัมพูชา 

ค.  สิงคโปร 

ง.  เมียนมาร 

12. ปริมาณการใชไฟฟาสูงสุดในแตละวันมักอยูในชวงเวลาใด  

ก.  ตีหา 

ข.  แปดโมงเชา 

ค.  บายสองโมง 

ง.  หน่ึงทุมยี่สิบนาที 

13. ขอใดเปนการใชพลังงานไฟฟาเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน 

ก.  การสงออกสินคา 

ข.  การเลี้ยงไกระบบปด 

ค.  การผลิตอาหารกระปอง 

ง.  การเปดไฟอานหนังสือในเวลากลางคืน 

14. ผลกระทบในขอใดท่ีเกิดข้ึนจากการใชพลังงานไฟฟาดานเศรษฐกิจ 

ก.  ความลาชาจากการเดินทาง 

ข.  การแขงขันทางดานการผลิต 

ค.  ความสะดวกในการดําเนินชีวิต 

ง.  ขาดความเช่ือมั่นทางดานการลงทุน 
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15. ผลกระทบในขอใดท่ีเกิดข้ึนจากการใชพลังงานไฟฟาดานคมนาคม 

ก.  ความลาชาจากการเดินทาง 

ข.  การแขงขันทางดานการผลิต 

ค.  ความสะดวกในการดําเนินชีวิต 

ง.  ขาดความเช่ือมั่นทางดานการลงทุน 

16. เช้ือเพลิงชนิดใดท่ีสามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง 

ก. ลม 

ข. นิวเคลียร 

ค. แสงอาทิตย 

ง. พลังนํ้าขนาดเล็ก 

17. สายไฟฟาหลักของวงจรไฟฟาในครัวเรือนมีสายอะไรบาง 

ก.  สายไฟ สายลอฟา 

ข.  สายไฟ สายนิวทรัล 

ค.  สายไฟ สายนิวทรัล สายดิน 

ง.  สายไฟ สายนิวทรัล สายดิน สายลอฟา 

18. จากภาพเปนอุปกรณไฟฟาชนิดใด 

 

 ก. เตารับ ข. เซฟทีคัท ค. สะพานไฟ ง. มิเตอรไฟฟา 
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19. การประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนขอใดไมถูกตอง 

ก.  ตั้งตูเย็นไวหางจากผนังบาน 15 ซม. 

ข.  ปดสวิตชไฟและเครื่องใชไฟฟาเมื่อเลิกใชงาน 

ค.  ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 22 องศาเซลเซียส 

ง.  ปดเคร่ืองปรับอากาศทุกครั้งเมื่อไมอยูในหองเกิน 1 ช่ัวโมง 

20. หนวยงานใดมีหนาที่ในการผลิตและสงจายพลังงานไฟฟา 

ก.  กฟผ. 

ข.  กฟภ. 

ค.  กฟน. 

ง.  กกพ. 
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หนวยการเรียนรูท่ี 1 

รูจักไฟฟา 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 ความหมาย และความสําคญัของไฟฟา 

กิจกรรมที่ 1.1  ใหเติมคําหรือขอความลงในชองวางใหถูกตอง 

1)  ไฟฟา คือ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

2)  ประโยชนของพลังงานไฟฟา คือ 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................ 

5. ........................................................................................................................................ 

3)  ผลกระทบของการขาดพลังงานไฟฟา คือ 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................ 

5. ........................................................................................................................................ 
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กิจกรรมที่ 1.2  เก็บใบแจงคาไฟฟา พรอมจดบันทึกคาไฟฟาในเดือนที่แลว และเดือนตอไป               

เพื่อเปรียบเทียบคาไฟฟาของตนเองในแตละเดือน พรอมทั้งบอกเหตุผลของการเพิ่มและลดของคา

ไฟฟาในแตละเดือน 

ลําดับ เดือน-ป คาไฟฟาใน

ครัวเรอืน (บาท) 

เหตผุล 
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 ประวัตคิวามเปนมาของไฟฟาในประเทศไทย 

กิจกรรมที่ 2.1  เติมคําตอบลงในชองวางใหถูกตอง 

1) ประเทศไทยเร่ิมมีไฟฟาใชในรัชสมัยใด

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

2) ประเทศไทยซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟาเคร่ืองแรกมาจากประเทศอะไร 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

3) ประเทศไทยจายกระแสไฟฟาครั้งแรกที่ 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

4) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจัดต้ังขึ้นเมื่อ ป พ.ศ ใด 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

5) ผูที่ซื้อเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเคร่ืองแรกของประเทศไทย คือ  

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 ประเภทของไฟฟา 

กิจกรรมที่ 3.1  ทําการทดลองเรื่องไฟฟาสถิต ดังน้ี 

1)  นําไมบรรทัดพลาสติกถูกับเสนผม แลวนําไปแตะเศษกระดาษ สังเกตผลที่เกิดขึ้น 

2)  เขียนบันทึกผลการทดลอง 

ผลการทดลอง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

กิจกรรมที่ 3.2  เลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1) ขอใดคือไฟฟาที่เกิดจากพลังงานแมเหล็กไฟฟา 

ก. แบตเตอรี่ 

ข. ถานไฟฉาย 

ค. เครื่องคิดเลข 

ง. มอเตอรไฟฟา 

2) ขอใดไมใชไฟฟาสถิต 

ก. พาย ุ

ข. ฟาผา 

ค. ฟารอง 

ง. ฟาแลบ 
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3) ไฟฟามีกี่ประเภท อะไรบาง 

ก.   2 ประเภท คือ ไฟฟาสถิต และไฟฟากระแส 

ข.   2 ประเภท คือ ไฟฟากระแสตรง และไฟฟากระแสสลบั 

ค.   3 ประเภท คือ ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง และไฟฟาเหนี่ยวนํา 

ง.   3 ประเภท คือ ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง และไฟฟากระแสสลับ 

4) ประโยชนของไฟฟากระแสสลับ ขอใดถูกตอง 

ก. ใชกับเครื่องอํานวยความสะดวกและอุปกรณไฟฟาไดเกือบทุกชนิด 

ข. ใชกับเครื่องไฟฟาที่ตองการกําลังมาก ๆ  

ค. ใชกับระบบแสงสวางไดดี 

ง. ถูกทุกขอ 

5) ขอใดเปนไฟฟากระแสตรง 

ก.   ไฟฟาที่มีทิศทางการไหลไปทางเดียวตลอดระยะเวลาที่วงจรไฟฟาปด 

ข.   ไฟฟาที่มีทิศทางการไหลไปทางเดียวตลอดระยะเวลาที่วงจรไฟฟาเปด 

ค.   ไฟฟาที่มีการไหลกลับไป กลับมา 

ง.   ไมมีขอถูก 
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หนวยการเรียนรูท่ี 2 

พลังงานไฟฟาของประเทศไทย 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 สถานการณพลงังานไฟฟาของประเทศไทย 

กิจกรรมที่ 1.1  เติมขอความในภาพใหถูกตองสมบูรณ 
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กิจกรรมที่ 1.2 เลือกคําที่กําหนดเติมลงในชองวางใหถูกตอง 

ต่ําสุด พลังงานนิวเคลียร พลังนํ้า 

ปานกลาง สูง ตลอดเวลา 

1)  ความตองการไฟฟาพื้นฐาน เปนความตองการใชไฟฟา.....................ของแตละวัน ซึ่งในแตละวัน

จะตองผลิตไฟฟาไมต่ํากวาความตองการในระดับน้ี โดยโรงไฟฟาที่ใชผลิตไฟฟาตามความตองการ

ไฟฟาพื้นฐาน จะเปนโรงไฟฟาที่ตองเดินเครื่อง.............................จึงควรเปนโรงไฟฟาที่ใช

เช้ือเพลิงราคาถูกเปนลําดับแรก ไดแก โรงไฟฟาถานหิน โรงไฟฟากาซธรรมชาติ และ

โรงไฟฟา………………………………… 

2)  ความตองการไฟฟา.............................เปนความตองการใชไฟฟามากขึ้นกวาความตองการ

ไฟฟาพื้นฐาน แตยังไมถึงระดับสูงสุด โรงไฟฟาที่ผลิตพลังงานไฟฟาชวงท่ีมีความตองการไฟฟา

ปานกลางจะใชโรงไฟฟากาซธรรมชาติ และหากกาซธรรมชาติไมเพียงพอ จะตองใชนํ้ามัน

ดีเซล หรือพลังงานทดแทนอื่น ๆ มาผลิตไฟฟา จึงทําใหตนทุนเช้ือเพลิง........................ 

3)  ความตองการไฟฟาสูงสุด เปนความตองการใชไฟฟาบางชวงเวลาเทาน้ัน สําหรับโรงไฟฟา 

ที่ผลิตพลังงานไฟฟาไดทันทีในชวงที่มีความตองการสูงสุด เชน โรงไฟฟากังหันกาซที่ใชนํ้ามัน

ดีเซลเปนเช้ือเพลิง โรงไฟฟา............................ เปนตน  
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กิจกรรมที่ 1.3  เลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1) ขอใดเปนชวงเวลาที่ใชไฟฟาสูงสุดของวัน 

ก. เวลา 03.00 – 04.00 น. 

ข. เวลา 07.00 – 08.00 น. 

ค. เวลา 10.00 – 11.00 น. 

ง. เวลา 21.00 – 22.00 น. 

2) โรงไฟฟาประเภทใดที่เหมาะนํามาผลิตไฟฟาตามความตองการไฟฟาพื้นฐาน 

ก. โรงไฟฟาถานหิน 

ข. โรงไฟฟากังหันลม 

ค. โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

ง. โรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพ 

3) โรงไฟฟาประเภทใดที่เหมาะนํามาผลิตไฟฟาตามความตองไฟฟาสูงสุด 

ก. โรงไฟฟาถานหิน 

ข. โรงไฟฟาพลังน้ํา 

ค. โรงไฟฟากาชธรรมชาติ 

ง. โรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพ 

4) การเลือกใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาในแตละชวงของวันตองคํานึงถึงสิ่งใด 

ก. ความตองการใชไฟฟาในแตละชวงเวลา 

ข. ความมีประสิทธิภาพของโรงไฟฟา 

ค. ตนทุนคาไฟฟา 

ง. ถูกทุกขอ 

5) ขอใดถูกตอง 

ก. โรงไฟฟาฐาน คือโรงไฟฟาขนาดใหญ สามารถเดินเคร่ืองไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

ข. โรงไฟฟาฐานเปนโรงไฟฟาที่ใชผลิตไฟฟาในบางชวงเวลาเทาน้ัน 

ค. โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย สามารถเปนโรงไฟฟาฐานได 

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

นารู” เรื่อง ทําไมคาไฟแพง ไฟฟาซื้อหรือสราง และผลิตไฟฟาอยางไรดี แลวสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู                 

ในประเด็นดังตอไปน้ี  

1)  สถานการณการใชไฟฟาในปจจุบัน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)  ควรซื้อไฟฟาหรือสรางโรงไฟฟา พรอมใหเหตุผลประกอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)  ควรใชเช้ือเพลิงประเภทใดผลิตไฟฟา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที่ 1.5 เก็บใบแจงคาไฟฟา พรอมจดบันทึกคาไฟฟาในเดือนที่แลว และเดือนตอไป               

และเปรียบเทียบคาไฟฟาของตนเองในแตละเดือน พรอมทั้งบอกเหตุผลของการเพิ่มและลดของ 

คาไฟฟาในแตละเดือน 

ลําดับ เดือน – ป คาไฟฟาใน

ครัวเรอืน (บาท) 

เหตผุล 

    

    

    

    

 

กิจกรรมที่ 1.6  จัดอันดับความเหมาะสมในการใชเชื้อเพลิงผลิตไฟฟา 
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลงังานไฟฟาในประเทศไทย 

กิจกรรมที่ 2.1 บอกบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไฟฟาในประเทศไทย 

1) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที่ 2.2  เลือกคําตอบขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 

1) ขอใดคือภารกิจของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

ก. กํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ใหมีความมั่นคง และเช่ือถือได 

ข. รับซื้อ จัดสง และจําหนายไฟฟาใหแกประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมตาง ๆ ในเขต

จําหนาย 74 จังหวัดทั่วประเทศ 

ค. การรับซื้อไฟฟา และจําหนายไฟฟาใหกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี และสมุทรปราการ 

ง. ผลิตไฟฟา รับซื้อไฟฟา จัดสงไฟฟา และจําหนายไฟฟาใหแก การไฟฟานครหลวง และ

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

2) บานนายแดง ต้ังอยูอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เกิดหมอแปลงไฟฟาระเบิด ทําใหไฟฟาดับ 

นายแดงควรแจงเหตุการณตอหนวยงานใด  

ก. การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

ข. การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ค. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

ง. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

3) นางกาญจน ตองการเปดรานอาหารแหงใหมในจังหวัดสมุทรปราการ จะตองติดตอหนวยงาน

ใดเพื่อขอใชไฟฟาในรานอาหาร 

ก. การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

ข. การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ค. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

ง. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

4) หากทานพบปญหาเกิดขึ้นกับเสาสงไฟฟาแรงสูง ทานควรแจงหนวยงานใด 

ก. การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

ข. การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ค. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

ง. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
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5) ขอใดคือภารกิจของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

ก. ผสานความรวมมือระหวางประเทศดานพลังงาน 

ข. กําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการดานพลังงาน 

ค. กํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ใหมีความมั่นคง และเช่ือถือได 

ง. กําหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ และกํากับดูแล ควบคุมการดําเนินงานดานพลังงาน 
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หนวยการเรียนรูท่ี 3 

อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 อปุกรณไฟฟา 

กิจกรรมที่ 1.1  นําตัวอักษรที่อยูหนาคําตอบดานขวามือมาเติมลงในชองวางดานซายมือใหถูกตอง 
 

…..…. 1. สายไฟ ก. อุปกรณที่เช่ือมตอกับวงจรไฟฟาในครัวเรือน 

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

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

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

เกิดไฟฟารั่ว 

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

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

วงจรไฟฟาไดเพียงทางเดียว 

......... 7. เตารับ ช. อุปกรณสําหรับสงพลังงานไฟฟาจากที่หน่ึงไปยังอีกทีห่น่ึง 

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

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

โยกปดหรือเปดวงจรไฟฟาไดสองจุด 

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

อุปกรณไฟฟา ขอควรรู 

1) สะพานไฟ 
 

 

2) สวิตช 
 

 

3) เตารับและเตาเสียบ 
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 วงจรไฟฟา 

กิจกรรมที่ 2.1 เขียนภาพวงจรไฟฟา 3 แบบ ไดแก แบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม   

วงจรไฟฟาแบบอนุกรม 

 

 

 

 

 

 

วงจรไฟฟาแบบขนาน 

 

 

 

 

 

 

วงจรไฟฟาแบบผสม 
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 กิจกรรมที่ 2.2  ทดลองตอวงจรไฟฟา 

1) ทดลองตอวงจรไฟฟา  3 แบบ ดังน้ี แบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม โดยใชอุปกรณ   

คือ ถานไฟฉาย 2A จํานวน 2 กอน สายไฟ และหลอดไฟฉาย 

2) บันทึกผลการเรียนรูที่ไดจากการทดลอง  

ผลการทดลอง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที่ 2.3  เลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว  

1) กระแสไฟฟาที่ใชในครัวเรือนเปนไฟฟาชนิดใด 

ก. ไฟฟาสถิต 

ข. ไฟฟาเหนี่ยวนํา 

ค. ไฟฟากระแสตรง 

ง. ไฟฟากระแสสลับ 

2) ไฟฟาที่ใชในครัวเรือนของประเทศไทย มีความตางศักยเทาใด 

ก. 50 โวลต 

ข. 110 โวลต 

ค. 200 โวลต 

ง. 220 โวลต 

3) วงจรไฟฟาภายในครัวเรือนเปนการตอวงจรไฟฟาแบบใด 

ก. แบบผสม 

ข. แบบรวม 

ค. แบบขนาน 

ง. แบบอนุกรม 

4) สายไฟฟาหลักของวงจรไฟฟาในครัวเรือนมีสายอะไรบาง 

ก. สายไฟ สายลอฟา 

ข. สายไฟ สายนิวทรัล 

ค. สายไฟ สายนิวทรัล สายดิน 

ง. สายไฟ สายนิวทรัล สายดิน สายลอฟา 
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5) ภาพใดคือการตอวงจรไฟฟาแบบขนาน 

 
    ก.                              ข.                          ค.                            ง. 
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 สายดนิและหลกัดนิ 

กิจกรรมที่ 3.1  ทําเครื่องหมายถูก () หนาชื่อเครื่องใชไฟฟาที่ติดตั้งสายดินและหลักดิน 

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

............................2. เครื่องทํานํ้าอุนไฟฟา 

............................3. พัดลม 

............................4. เครื่องซักผา 

............................5. ตูเย็น 

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

............................7. เครื่องปรับอากาศ 

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

............................9. กระติกนํ้ารอนไฟฟา 

............................10. เครื่องคอมพิวเตอร 
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หนวยการเรียนรูท่ี 4 

การประหยัดพลังงานไฟฟา 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 กลยุทธการประหยดัพลังงานไฟฟา 

กิจกรรมที่ 1.1 บอกกลยุทธที่ใชในการประหยัดพลังงานไฟฟา  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรมที่ 1.2 เขียนวิธีการดูฉลากเบอร 5 ที่ถูกตอง มาอยางนอย 3 ขอ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 แนวปฏบิัตกิารประหยัดพลงังานไฟฟาในครัวเรือน 

กิจกรรมที่ 2.1  ใหเขียนเครื่องหมายถูก (√) หนาขอที่ถูก และเขียนเครื่องหมายกากบาท (×)     

หนาขอที่ผิด 

............. 1. เลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาที่ไดมาตรฐานดูฉลากแสดงประสิทธิภาพใหแนใจทุกครั้งกอน   

  ตัดสินใจซื้อ หากมีอุปกรณไฟฟาเบอร 5 ตองเลือกใชเบอร 5 

............. 2. จัดวางตูเย็นในจุดที่อากาศถายเทไดสะดวกและหางจากผนังอยางนอย 15 เซนติเมตร 

…………. 3.  ควรพรมน้ําจนเปยกเวลารีดผา เพราะจะไดรีดผาไดเรียบมากขึ้น 

…………. 4.  ควรปรับจอโทรทัศนใหสวางและเปดเสียงใหดัง จะทําใหประหยัดไฟมากขึ้น 

.............5. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศาเซลเซียส เพราะการปรับอุณหภูมิที่ลดลง              

1 องศาเซลเซียส  จะตองใชพลังงานเพิ่มขึ้นรอยละ 5 - 10 

............. 6.  เปดจอภาพคอมพิวเตอรตลอดเวลาถึงแมวาไมมีการใชงาน 

............. 7. หมั่นถอดหนากากพัดลมลางอยูเสมอ  

............. 8.  ควรติดตั้งเครื่องใชไฟฟาที่ปลอยความรอน เชน กาตมนํ้ารอนไฟฟา เครื่องถายเอกสาร    

เปนตน ไวในหองทํางานท่ีติดเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อสะดวกตอการใชงาน 

............. 9. ควรนําตนไมมาปลูกในหองที่มี เครื่องปรับอากาศ เพราะตนไมจะคายไอนํ้า           

ทําใหอากาศเย็นขึ้น 

............10.  ถอดปลั๊กหมอหุงขาวไฟฟาเมื่อเลิกใชงาน 
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กิจกรรมที่ 2.2 

นําความรูจากการศึกษา เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟาไปปรับใชในชีวิตประจําวัน    

และเปรียบเทียบคาไฟฟาของตนเองกอนและหลังการปฎิบัติการประหยัดไฟฟา พรอมใหเหตุผล

ประกอบ  

เดือน คาไฟฟาในครัวเรือน (บาท) วิธีการประหยดัไฟฟา 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

คําชี้แจง  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว  

1.  ประเทศไทยเร่ิมนําไฟฟามาใชในสมัยใด 

ก.  รัชกาลที่ 4  

ข.  รัชกาลที่ 5  

ค.  รัชกาลที่ 6 

ง.  รัชกาลที่ 7 

2.  ขอใดกลาวถึงความหมายของไฟฟาไดถูกตอง 

ก.  การเคลื่อนที่ของไฟฟา 

ข.  การเคลื่อนที่ของนิวตรอน 

ค.  การเคลื่อนที่ของไฟฟาสถิต 

ง.  การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน 

3.  ขอใดไมใชผลกระทบจากการขาดแคลนพลังงานไฟฟา 

ก.  ตากับยายน่ังรถไฟฟาไปหาหมอที่โรงพยาบาล 

ข.  ภาคอุตสาหกรรมจะขาดความตอเน่ืองในระบบการผลิตสินคา  

ค.  การสัญจรบริเวณสี่แยกติดขัดมากเน่ืองจากสัญญาณไฟจราจรดับ 

ง.  ไกตายเน่ืองจากขาดพลังงานไฟฟาที่จายใหกับโรงเพาะเลี้ยงแบบปด 

4.  ภาคสวนใดใชพลังงานไฟฟาปริมาณมากที่สุด 

ก.  เกษตรกรรม 

ข.  อุตสาหกรรม 

ค.  บานและที่อยูอาศัย 

ง.  คมนาคมขนสง 

 



 32     

 

5.  กระแสไฟฟาที่ใชตามบานเปนไฟฟาชนิดใด 

ก.  ไฟฟาสถิต 

ข.  ไฟฟาเหนี่ยวนํา 

ค.  ไฟฟากระแสสลับ 

ง.  ไฟฟากระแสตรง 

6.  โรงไฟฟาประเภทใดที่ยังไมมใีนประเทศไทย 

ก.  โรงไฟฟาพลังงานลม 

ข.  โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

ค.  โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม 

ง.  โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ 

7.  จากภาพเปนผลกระทบจากการนําพลังงานไฟฟาไปใชในดานใด 

 

ก.  ดานบริการ 

ข.  ดานคมนาคม 

ค.  ดานเกษตรกรรม 

ง.  ดานอุตสาหกรรม 
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8.  จากภาพเปนอุปกรณไฟฟาชนิดใด 

 

 ก. เตารับ ข. เซฟทีคัท ค. สะพานไฟ ง. มิเตอรไฟฟา 

9.  จากภาพเปนการนําพลังงานไฟฟาไปใชในดานใด 

 

 ก. ดานบริการ ข. ดานเกษตรกรรม ค. ดานคมนาคม ง. ดานอุตสาหกรรม 

10.  ขอใดไมใชไฟฟาสถิต  

ก.  ฟารั่ว  

ข.  ฟาผา  

ค.  ฟารอง 

ง.  ฟาแลบ 
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11.  ประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟาจากแหลงพลังงานใดมากที่สุด  

ก.  พลังงานลม  

ข.  กาซธรรมชาติ  

ค.  พลังงานนิวเคลียร  

ง.  พลังงานแสงอาทิตย 

12. ประเทศไทยรับซื้อกาซธรรมชาติมาจากประเทศใด เพื่อเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา 

ก.  ลาว 

ข.  กัมพูชา 

ค.  สิงคโปร 

ง.  เมียนมาร 

13.  หนวยงานใดมีหนาที่ในการผลิตและสงจายพลังงานไฟฟา 

ก.  กฟผ. 

ข.  กฟภ. 

ค.  กฟน. 

ง.  กกพ. 

14.  ขอใดเปนการใชพลังงานไฟฟาเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน 

ก.  การสงออกสินคา 

ข.  การเลี้ยงไกระบบปด 

ค.  การผลิตอาหารกระปอง 

ง.  การเปดไฟอานหนังสือในเวลากลางคืน 
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15.  ผลกระทบในขอใดท่ีเกิดข้ึนจากการใชพลังงานไฟฟาดานเศรษฐกิจ 

ก.  ความลาชาจากการเดินทาง 

ข.  การแขงขันทางดานการผลิต 

ค.  ความสะดวกในการดําเนินชีวิต 

ง.  ขาดความเช่ือมั่นทางดานการลงทุน 

16.  ปริมาณการใชไฟฟาสูงสุดในแตละวันมักอยูในชวงเวลาใด  

ก.  ตีหา 

ข.  แปดโมงเชา 

ค.  บายสองโมง 

ง.  หน่ึงทุมยี่สิบนาที 

17.  ผลกระทบในขอใดท่ีเกิดข้ึนจากการใชพลังงานไฟฟาดานคมนาคม 

ก.  ความลาชาจากการเดินทาง 

ข.  การแขงขันทางดานการผลิต 

ค.  ความสะดวกในการดําเนินชีวิต 

ง.  ขาดความเช่ือมั่นทางดานการลงทุน 

18.  การประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนขอใดไมถูกตอง 

ก.  ตั้งตูเย็นไวหางจากผนังบาน 15 ซม. 

ข.  ปดสวิตชไฟและเครื่องใชไฟฟาเมื่อเลิกใชงาน 

ค.  ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 22 องศาเซลเซียส 

ง.  ปดเคร่ืองปรับอากาศทุกครั้งที่จะไมอยูในหองเกิน 1 ช่ัวโมง 
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19.  สายไฟฟาหลักของวงจรไฟฟาในครัวเรือนมีสายอะไรบาง 

ก.  สายไฟ สายลอฟา 

ข.  สายไฟ สายนิวทรัล 

ค.  สายไฟ สายนิวทรัล สายดิน 

ง.  สายไฟ สายนิวทรัล สายดิน สายลอฟา 

20.  เช้ือเพลิงชนิดใดท่ีสามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง 

ก. ลม 

ข. นิวเคลียร 

ค. แสงอาทิตย 

ง. พลังนํ้าขนาดเล็ก 
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 คณะผูจัดทํา 

 
คณะทีป่รกึษา 

 

นายสุรพงษ  จําจด                                      
นายประเสริฐ หอมดี 

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

นายรัตนชัย นามวงศ                                                    
นายทนงรักษ  แสงวัฒนะชัย           
นายนรา เหลาวิชยา 
นางตรีนุช  สุขสุเดช 
 

รองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา   
ผูชวยผูวาการวิศวกรรมโรงไฟฟา 
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

นายสุรพงษ  คลอวุฒิเสถียร ผูอํานวยการฝายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟาและ
พลังงานนิวเคลียร 

นายศุภผล รัตนากร ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟา 
และพลังงานนิวเคลียร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวนทีกูล เกรียงชัยพร หัวหนาแผนกปฏิกรณนิวเคลียร  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 
คณะทํางาน 

 

นางสาวอนงค ชูชัยมงคล ครูเช่ียวชาญ กศน. อําเภอเมืองอุทัยธาน ีจังหวัดอุทัยธานี  
นางภัทรา พานิชเจริญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  

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

จังหวัดกระบี่ 
นายมนตรี ศรีบุญเรือง ครู กศน. ตําบลกุดนํ้าใส กศน. อําเภอนํ้าพอง  

จังหวัดขอนแกน 
นางวรรณี ศรีศิริวรรณกุล นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน. 
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คณะบรรณาธกิาร 
 

นางสาววิมลรัตน ภูริคุปต ผูอํานวยการ กศน. เขตบางเขน สํานักงาน กศน. กรุงเทพฯ 

นางสาวอนงค ชูชัยมงคล ครูเช่ียวชาญ กศน. อําเภอเมืองอุทัยธาน ีจังหวัดอุทัยธาน ี
นายสุพจน เช่ียวชลวิทย ครูเช่ียวชาญ กศน. เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

นางสาวพจนีย สวัสดิ์รัตน ครูชํานาญการพิเศษ กศน. อําเภอเมืองกําแพงเพชร  

จังหวัดกําแพงเพชร 

นายเชาวลิต  ธาดาสิทธิเวท ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันการศึกษาทางไกล 

นางกมลวรรณ  มโนวงศ ครูชํานาญการพิเศษ กศน. อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

นางญาณิศา สุขอุดม นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน. 

นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน. 

นางสาวนิธิมา ศรีพานิช วิศวกร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวกาญจนา กิติดี นักวิทยาศาสตร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวนภากาญจน สุวรรณคช นักวิทยาศาสตร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวจิรดา วิทยพิบูลย วิศวกร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวศิรกุล กาญจนปฐมพร นักวิทยาศาสตร ระดับ 5 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นายบุญชนะ ลอมสิริอุดม ครู คศ. 1 กศน. เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 

นายธณัลฐิวรรธน ภคพัฑวัฒนฐากูร ครูศูนยการเรียนชุมชน กศน. เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 

ผูออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
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