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สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู 

ชุดวิชา การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2 

รายวิชาเลือกบังคับ  

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

รหัส พว22002 

 

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 2  พว22002  ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนของชุดวิชาตามที่กําหนด 

เพื่อใหผูเรียนทราบความรูพื้นฐาน  และตรวจคําตอบจากเฉลยแบบทดสอบทายเลมของชุดวิชา 

หลังจากน้ันผูเรียนศึกษาเน้ือหาในชุดวิชาในแตละหนวยการเรียนรู แลวใหทํากิจกรรมทายเรื่อง

ของแตละหนวยการเรียนรูลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู  ผูเรียนสามารถตรวจคําตอบจาก

เฉลยทายเลมของชุดวิชา หากผูเรียนทํากิจกรรมไมถูกตองใหกลับไปทบทวนเน้ือหาสาระในเรื่อง

น้ันใหเขาใจ แลวทํากิจกรรมเรียนรูซ้ําอีกครั้งจนถูกตอง และเมื่อทํากิจกรรมการเรียนรูครบ 

ทุกหนวยการเรียนรูแลว ใหทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจคําตอบจากเฉลยทายเลมของ 

ชุดวิชา 

  ในการทํากิจกรรมการเรียนรู น้ี ผูเรียนตองทํากิจกรรมดวยตนเองใหครบถวน 

ทุกกิจกรรม เพื่อใหการเรียนรูของผูเรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

ของชุดวิชานี ้
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สารบัญ 

                 หนา 

คํานํา 

คําช้ีแจงการใชสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู 

สารบัญ 

แบบทดสอบกอนเรียน          1 

หนวยการเรียนรูที่ 1 พลังงานไฟฟา        7 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 1 การกําเนิดของไฟฟา       7 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน 8 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 3 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย   12 

หนวยการเรียนรูที่ 2 ไฟฟามาจากไหน       13 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 1 เช้ือเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา    13 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 2 โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม     17 

หนวยการเรียนรูที่ 3 อปุกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา      19 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 1 อุปกรณไฟฟา        19 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 2 วงจรไฟฟา        21 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 3 สายดินและหลักดิน       26 

หนวยการเรียนรูที่ 4 การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา     27 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 1 เรื่องกลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา 3 อ.     27 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 2 การเลือกซื้อ เลือกใช และดูแลรักษาเครื่องไฟฟาในครัวเรือน  31 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 3 การคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน      32 

แบบทดสอบหลังเรียน          36 

คณะผูจัดทํา           42 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

คําชี้แจง เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว  

1. ขอใดคือความหมายของไฟฟา 

ก. การเคลื่อนที่ของไฟฟา 

ข. การเคลื่อนที่ของไฟฟาสถิต 

ค. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน 

ง. การเคลื่อนที่ของไฟฟากระแส 

2. ประเทศไทยใชเช้ือเพลิงประเภทใดในการผลิตไฟฟามากที่สุด 

ก. ถานหิน 

ข. ชีวมวล 

ค. กาซธรรมชาติ 

ง. พลังงานทดแทน 

3. ประเทศใดในอาเซียนที่มีการใชถานหินในการผลิตไฟฟามากที่สุด  

ก. ไทย 

ข. ลาว 

ค. เมียนมาร 

ง. อินโดนีเซีย 

4. ขอใดไมใชภารกิจของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

ก. ผลิตไฟฟา 

ข. จายไฟฟาใหกับประชาชน 

ค. รับซื้อไฟฟาจากตางประเทศ 

ง. จัดสงไฟฟาจากโรงไฟฟาใหกับ กฟภ. และ กฟน. 

5. ขอใดไมใชสิ่งที่ตองพิจารณาในการเลือกเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟา 

ก. ซื้อไฟฟาจากตางประเทศใหมาก ๆ 

ข. ตองมีปริมาณเชื้อเพลิงสํารองที่เพียงพอ 

ค. ตองมีการกระจายชนิดและแหลงที่มาของเช้ือเพลิง 

ง. ตองเปนเช้ือเพลิงที่มีราคาเหมาะสมและมีเสถียรภาพ 
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6. ขอใดไมใชขอจํากัดของพลังงานลม 

ก. ตนทุนคาไฟฟาตอหนวยสูง 

ข. เปนแหลงพลังงานสะอาด 

ค. ไมสามารถผลิตไฟฟาไดตลอดเวลา 

ง. มีเสียงดังและมีผลกระทบตอทัศนียภาพ 

7. ขอใดเปนขอจํากัดของพลังงานแสงอาทิตย 

ก. ตนทุนคาไฟฟาตอหนวยสูง 

ข. เปนแหลงพลังงานสะอาด 

ค. เปนแหลงพลังงานที่ไมมีคาเช้ือเพลิง 

ง. สามารถนําไปใชในพื้นที่ท่ีไฟฟายังเขาไมถึง 

8. ขอใดเปนขอจํากัดของพลังงานนิวเคลียร 

ก. ใชเงินลงทุนในการกอสรางสูง 

ข. ไมมีการปลอยกาซเรือนกระจก 

ค. ใชเช้ือเพลิงนอย สามารถผลิตไฟฟาไดมาก 

ง. สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

9.  ปริมาณสํารองของกาซธรรมชาติในอาวไทย เหลือใชไดอีกกี่ป 

ก. 40 ป 

ข. 30 ป 

ค. 20 ป 

ง. ไมถึง 10 ป 

10. ประเทศไทยมีแหลงพลังงานความรอนใตพิภพที่ใชผลิตไฟฟา ตั้งอยูท่ีจังหวัดใด 

ก. ลําพูน 

ข. ลําปาง 

ค. เชียงใหม 

ง. แมฮองสอน 
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11. โรงไฟฟามีวิธีการจัดการดานคุณภาพอากาศ เพื่อลดกาซที่เปนพิษตอสุขภาพอนามัยและ

ชุมชน 

     อยางไร 

ก. ใชหนากากอนามัย 

ข. ฉีดนํ้ากําจัดฝุนละออง 

ค. หยุดเดินเครื่องเปนพัก ๆ 

ง. ติดตั้งเครื่องกําจัดซัลเฟอรไดออกไซด 

12. วิธีการใดเปนมาตรการการจัดการสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับนํ้าที่จะปลอยออกสูสาธารณะ 

ก. เติมเบกกิ้งโซดาเพื่อกําจัดเช้ือโรค 

ข. เลี้ยงปลาในบอพักกอนปลอยน้ําออกไป 

ค. ผานตะแกรงกรองสิ่งสกปรกแลวปลอยน้ําออกสูสาธารณะ 

ง. พักนํ้าไวที่บอพักที่ 1 แลวปลอยไปสูบอพักที่ 2 เพื่อปรับอุณหภูมิกอนปลอยสู

สาธารณะ 

13. การผลิตกระแสไฟฟา โดยใชเช้ือเพลิงฟอสซลิ มีวิธีการอยาไร 

ก. นําเชื้อเพลิงฟอสซิลวิ่งผานกังหันไอนํ้า 

ข. นําเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเผาแลวเอาควันที่ไดไปปนกังหันไอนํ้า 

ค. นําเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเผาเพื่อตมน้ํา แลวนําไอนํ้าที่ไดไปปนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 

ง. ผิดทุกขอ 

14. ประเทศไทยยังไมมีโรงไฟฟาประเภทใด 

ก. โรงไฟฟาพลังงานลม 

ข. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

ค. โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

ง. โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ 

15. ขอใดไมใชเช้ือเพลิงของโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล 

ก. แกลบ 

ข. ถานหิน 

ค. ชานออย 

ง. เศษไม 
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16. วงจรไฟฟาของที่อยูอาศัย ตอวงจรเปนลักษณะใด 

ก. วงจรผสม 

ข. วงจรขนาน 

ค. วงจรอนุกรม 

ง. ถูกทุกขอ 

17. ความหมายของการกดเพื่อเปดไฟ คืออะไร 

ก. การทําใหวงจรเปด ไมมีกระแสไฟฟาไหล 

ข. การทําใหวงจรเปด มีกระแสไฟฟาไหล 

ค. การทําใหวงจรปด ไมมีกระแสไฟฟาไหล 

ง. การทําใหวงจรปด มีกระแสไฟฟาไหล 

18. คุณสมบัติท่ีดีของฟวส ควรมีลักษณะเปนอยางไร 

ก. ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานเปนชวง ๆ 

ข. ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานคอยเปนคอยไป 

ค. ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดตลอด โดยไมเกินกระแสไฟฟาที่ฟวสกําหนด 

ง. ถูกทุกขอ 

19. เบรกเกอร มีหนาที่อะไร 

ก. เปนฉนวนปองกันไฟฟาเกิน 

ข. ตอวงจรใหมีกระแสไฟฟาไหล 

ค. เปนอุปกรณ เปด – ปด วงจรไฟฟา 

ง. เปนอุปกรณตัดตอวงจรอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานเกินคาที่กําหนด 

20. ในบานมีเคร่ืองใชไฟฟา ดังน้ี ตูเย็น โทรทัศน เครื่องทํานํ้าอุน เครื่องซักผา และถาเครื่อง                 

ซักผาช็อตเน่ืองจากกระแสไฟฟาลัดวงจร เครื่องใชไฟฟาที่เหลือจะเปนอยางไร 

ก. เครื่องใชไฟฟาทุกเครื่องทํางานไมได 

ข. เครื่องทํานํ้าอุนยังทํางาน ตูเย็น โทรทัศน ทํางานไมได 

ค. ตูเย็นยังทํางาน โทรทัศนและเครื่องทํานํ้าอุนไมทํางาน 

ง. เครื่องใชไฟฟาที่เหลือทุกเครื่องทํางานได ยกเวนเครื่องซักผา 
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21. หนาที่ของสายดิน คืออะไร 

ก. ค้ําตัวบาน 

ข. ปองกันไมใหเครื่องใชไฟฟาเปนสนิม 

ค. ปองกันอันตรายที่เกิดจากไฟช็อตหรือรั่วขณะใชเคร่ืองใชไฟฟา 

ง. ถูกทุกขอ 

22. เคร่ืองใชไฟฟาชนิดใดไมจําเปนตองติดต้ังสายดิน 

ก. โทรทัศน 

ข. โทรศัพทมือถือ 

ค. เครื่องทํานํ้าอุน 

ง. เครื่องซักผา 

23. ขอใดไมใชกลยุทธประหยัดพลังงาน 3 อ. 

ก. อุปกรณประหยัดไฟฟา 

ข. อาคารประหยัดไฟฟา 

ค. อาหารประหยัดไฟฟา 

ง. อุปนิสัยประหยัดไฟฟา 

24. ขอใดไมใชลักษณะของฉลากเบอร 5 

ก. ตองแสดงตัวเลขการใชพลังงานไฟฟาตอป 

ข. จะตองแสดงยี่หอ รุน ขนาด ของอุปกรณไฟฟา 

ค. จะตองระบุปที่มีการปรับคาประสิทธิภาพพลังงาน 

ง. ตองมีลายน้ําสัญลักษณของการไฟฟาผายผลิตแหงประเทศไทย 

25. การใชเครื่องทํานํ้าอุนที่เหมาะสมและประหยัด ควรต้ังอุณหภูมิอยูที่เทาใด 

ก. 30 – 35 องศา 

ข. 35 – 45 องศา 

ค. 45 – 55 องศา 

ง. 55 – 65 องศา 
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26.  ขอใดไมใชวิธีการใชและการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศอยางถูกวิธี 

ก. เปดเครื่องปรับอากาศท่ี 26 องศา 

ข. ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน 

ค. ปดเคร่ืองปรับอากาศกอนออกจากหอง 1 ช่ัวโมง 

ง. เปดประตูหองนอนขณะเปดเคร่ืองปรับอากาศ 

27. โทรทัศนแบบใดประหยัดไฟฟามากที่สุดเมื่อเปดใชในจํานวนชั่วโมงเทากัน 

ก. LED 46 น้ิว 

ข. LCD 46 น้ิว 

ค. ทีวีจอแบน 20 น้ิว 

ง. ทีวีจอแบน 25 น้ิว 

28. ขอใดเปนวิธีรีดผาที่ถูกตองและประหยัดที่สุด 

ก. รีดชุดที่จะใสคร้ังละชุด 

ข. พรมน้ํามาก ๆ เพื่อจะไดรีดงาย ๆ 

ค. รีดผาจนเสร็จทั้งหมด แลวคอยถอดปลั๊กออก 

ง. รวบรวมผาที่จะรีด แลวรีดภายในคร้ังเดียว 

29. ขอใดไมใชการใชตูเย็นอยางถูกวิธีและประหยัด 

ก. เปด – ปดตูเย็นบอย ๆ  

ข. ไมนําอาหารรอนไปใสไวในตูเย็น 

ค. เก็บอาหารใสไวในตูเย็นเทาที่จําเปน 

ง. ตั้งตูเย็นหางจากผนังอยางนอย 15 ซม. 

30. คาไฟฟาตามใบแจงคาไฟฟาประกอบดวยอะไรบาง 

ก. คาพลังงานไฟฟา คาไฟฟาผันแปร ภาษีมูลคาเพิ่ม 

ข. คาพลังงานไฟฟา คาบริการรายเดือน คาไฟฟาผันแปร 

ค. คาพลังงานไฟฟา คากําลังไฟฟา คาไฟฟาผันแปร ภาษีมูลคาเพิ่ม 

ง. คาพลังงานไฟฟา คาบริการรายเดือน คาไฟฟาผันแปร ภาษีมูลคาเพิ่ม  
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หนวยการเรียนรูท่ี 1  

พลังงานไฟฟา 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 การกําเนดิของไฟฟา 

กิจกรรมที่ 1.1 เขียนบอกการกําเนิดพลังงานไฟฟา พรอมยกตัวอยาง อยางนอย 3 วิธี  

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

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

3. ................................................................................................................................................. 
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน 

กิจกรรมที่ 2.1 จงเลือกชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาของประเทศไทยในป 2558 

ใสลงในตารางใหถูกตอง 

ชนิดของเชื้อเพลิง : นํ้ามันดีเซล พลังงานหมุนเวียน ซื้อไฟฟาจากประเทศมาเลเซีย กาซธรรมชาติ 

นํ้ามันเตา ถานหินนําเขาและถานหินในประเทศ (ลิกไนต) 

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา : 18.96, 0.62, 11.02, 0.07, 69.19, 0.13 

อันดับที ่ ชนิดของเชื้อเพลิง 

ปริมาณเชื้อดพลิงที่ใช 

ในการผลติไฟฟา 

(รอยละ) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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กิจกรรมที่ 2.2 ดูวีดิทัศน เรื่อง “ทําไมคาไฟฟาแพง” และ เรื่อง “ไฟฟาซ้ือหรือสราง” แลวตอบ

คําถามตอไปน้ี 

1) ประเทศไทยมีความตองการไฟฟาเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากสาเหตุใด 

การใชไฟฟาดานตางๆ  สาเหตุที่ทําใหความตองการใชพลังงานไฟฟาสูงขึ้น 

ครัวเรือน  

อุตสาหกรรม  

คมนาคมขนสง  

2) อะไรคือความเสี่ยงที่อาจเปนสาเหตุใหประเทศไทยมีไฟฟาใชไมเพียงพอในอนาคต ใหบอกมา

อยางนอย 3 สาเหตุ 

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

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

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

3) บอกแนวทางพรอมทั้งเหตุผล ในการจัดหาพลังงานไฟฟาของประเทศไทยใหมีใชอยางเพียงพอ

ในอนาคต ใหบอกมาอยางนอย 2 ขอ 

ที่ แนวทาง เหตผุล 

1   

2   

กิจกรรมที่ 2.3 บอกสิ่งที่ตองคํานึงถึงในการเลือกใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา เพื่อใหมีไฟฟาใช

อยางเพียงพอในอนาคต ใหบอกมาอยางนอย 3 ขอ 

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

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

3. .............................................................................................................................................. 
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กิจกรรมที่ 2.4 จากภาพสัดสวนการใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาของประเทศในอาเซียน                         

ใหนักศึกษาเปรียบเทียบขอมูลเช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาของแตละประเทศ เรียงจากปริมาณ

มากไปหานอย มา 3 อันดับ ลงในตารางที่กําหนดให แลวเขียนสรุปผลการเปรียบเทียบ 

 
ที่มา: The World Bank-World Development Indicators 

ภาพสัดสวนการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของประเทศในอาเซียน ป พ.ศ. 2557 

ตารางเปรียบเทียบการใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาของประเทศในอาเซียน 

ประเทศ 
ชนิดและรอยละของเชือ้เพลิงที่ใชในการผลติไฟฟาในแตละอนัดับ 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 

ไทย    
เมียนมาร    
กัมพูชา    

เวียดนาม    
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ประเทศ 
ชนิดและรอยละของเชือ้เพลิงที่ใชในการผลติไฟฟาในแตละอนัดับ 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 

ลาว    
มาเลเซีย    

อินโดนเีซีย    
ฟลปิปนส    

บรูไน    
สิงคโปร    

สรุปผลการเปรียบเทยีบ 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลงังานไฟฟาในประเทศไทย 

กิจกรรมที่ 3.1 เลือกตัวยอของช่ือหนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทยที่กําหนด 

ใสลงในชองวางของตารางดานซาย ใหตรงตามบทบาทหนาที่และสถานการณที่กําหนด 

- สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

- การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

- การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

หนวยงาน บทบาท/หนาที่และสถานการณ 

 1. มีหนาที่ในการจัดหาพลังงานไฟฟา 

 2. มีบานอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แลวเกิดไฟฟาดับตองติดตอกับหนวยงานใด 

 
3. มีบานอยูในจังหวัดนนทบุรี หากไมไดจายคาไฟฟาแลวถูกตัดไฟฟา ตองติดตอกับ

หนวยงานใด 

 4. หากทานพบปญหาเกิดขึ้นกับเสาสงไฟฟาแรงสูง ทานควรแจงตอหนวยงานใด 

 5. ทานสรางบานใหมในจังหวัดสมุทรปราการ ตองไปขอใชไฟฟากับหนวยงานใด 

 6. หากเกิดไฟฟาดับหลายๆ จังหวัดพรอมกัน จะตองติดตอกับหนวยงานใด 

 7. มีหนาที่ควบคุมราคาคาไฟฟา 

 
8. ทานมีบานอยูในจังหวัดสตูล หากมีปญหาเกี่ยวกับไฟฟาในบาน ตองขอขอมูลและ

คําแนะนําจากหนวยงานใด 

 9. หนวยงานที่กํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน 

 
10. ทานอาศัยอยูในจังหวัดขอนแกน เกิดหมอแปลงไฟฟาระเบิด ควรแจงเหตุตอ

หนวยงานใด 
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หนวยการเรียนรูท่ี 2  

ไฟฟามาจากไหน 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา 

กิจกรรมที่ 1.1 ดูวีดิทัศน เรื่อง ผลติไฟฟาอยางไรดี  

1) บอกเช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาวามีอะไรบาง 

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

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

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

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

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

2) เปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดของเช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาแตละชนิด ลงในตารางที่

กําหนดให 

แหลง 

พลังงาน 
ขอดี ขอจํากัด 

ถานหิน 

 

 

 

 

 

น้ํามัน 

 

 

  

กาซธรรมชาต ิ

 

 

 

 

 

 

พลังงานลม   
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แหลง 

พลังงาน 
ขอดี ขอจํากัด 

 

 

พลังงานน้ํา   

พลังงาน 

แสงอาทิตย 

 

 

 

 

พลังงาน 

ชีวมวล 

 

 

 

 

 

พลังงาน 

ความรอน 

ใตพิภพ 

 

 

 

 

พลังงาน 

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

________ 1. พลังงานทดแทน คือ พลังงานท่ีนํามาใชแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล 

________ 2. การนําพลังงานทดแทนมาใชมีวัตถุประสงคเพื่อลดปญหาการขาดแคลนเช้ือเพลิง

ฟอสซลิและลดสภาวะโลกรอน 

________ 3. พลังงานทดแทนแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก พลังงานทดแทนประเภทสิ้นเปลือง

และพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน 

________ 4. พลังงานนิวเคลียร เปนพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน 

________ 5. ประเทศไทยไมมีการใชประโยชนจากพลังงานความรอนใตพิภพ 

________ 6. เชื้อเพลิงฟอสซลิเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตวใตพิภพเปนเวลานานหลาย

รอยลานป  

________ 7.  กระบวนการผลิตไฟฟาดวยถานหิน คือ เผาถานหินเพื่อใหเกิดความรอน แลวนํา

ความรอนไปตมนํ้าใหเกิดเปนไอนํ้า และนําไอนํ้าไปหมุนกังหันไอนํ้าที่ตอกับเครื่อง

กําเนิดไฟฟา จึงเกิดเปนพลังงานไฟฟาออกมา 

________ 8. พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ช่ัวโมง   

________ 9. แหลงถานหินของประเทศไทยท่ีใชผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

คือ ถานหินลิกไนต 

________ 10. การผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร มีการเผาไหมเช้ือเพลิงทําใหเกิดกาซเรือน

กระจก  
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กิจกรรมที่ 1.3 วิเคราะหประเภทของเช้ือเพลิงที่ควรนํามาใชในการผลิตไฟฟาของประเทศไทย 

เพื่อใหมีไฟฟาใชอยางเพียงพอในอนาคต โดยเรียงตามความเหมาะสม 3 อันดับ ลงในตารางที่

กําหนดให 

อันดับ เชื้อเพลิงที่ใชในการผลติไฟฟา เหตผุล 

1   

2   

3   

 

กิจกรรมที่ 1.4 ยกตัวอยางพลังงานทดแทนที่มีอยูในชุมชนของตนเอง 1 ชนิด พรอมทั้งอธิบาย

กระบวนการผลิต 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมที่ 2.1 นําตัวอักษรที่อยูหนาคําตอบดานขวามือ เกี่ยวกับผลกระทบและการจัดการดาน

สิ่งแวดลอมของโรงไฟฟา เติมลงในชองวางดานซายมือใหถูกตอง  

 1. ฝุนละอองจากการเผาไหมของเช้ือเพลิง ก. ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอากาศ 

 2. นํ้ามีอุณหภูมิสูงกวา 30 องศาเซลเซียส ข. ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเสียง 

 3. เสียงจากการเคร่ืองผลิตไฟฟา ค. ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานนํ้า 

 4. ติดตั้งเครื่องดักจับฝุน ง. การจัดการสิ่งแวดลอมดานอากาศ 

 5. มีสารเคมีปนเปอนลงสูแมนํ้า จ. การจัดการสิ่งแวดลอมดานเสียง 

 6. ตรวจสอบคุณภาพน้ํา ฉ. การจัดการสิ่งแวดลอมดานนํ้า 

 7. ปรับอุณหภูมินํ้าใหใกลเคียงกับธรรมชาติ  

 8. การทํางานของกังหันลม  

 9. ปลูกตนไมเปนแนวกัน  

 10.ติดต้ังเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด  
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กิจกรรมที่ 2.2  บอกแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟา  

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

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมที่ 2.3 แสดงความคิดเห็นโดยทําเครื่องหมายถูก () ลงในชองเห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย 

ขอ ความคิดเห็นตอโรงไฟฟา 
เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

1 ไฟฟามีความจําเปนตอการพัฒนาชุมชน   

2  ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิดวิกฤตพลังงานในอนาคต   

3 ตองการใหมีการสรางโรงไฟฟาใหมในชุมชนของทาน   

4 การสรางโรงไฟฟามีการจัดการดานสิ่งแวดลอมเปนอยางด ี   

5 โรงไฟฟาเทคโนโลยีถานหินสะอาดสามารถลดมลภาวะได   

6 พลังงานหมุนเวียน (ลม แสงอาทิตย  นํ้า ชีวมวล) ไมสามารถนํามาใช

เปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาแทนกาซธรรมชาติได 

  

7 พลังงานนิวเคลียรสามารถนํามาใชเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา

แทนกาซธรรมชาติได 

  

8 การผลิตไฟฟาดวยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตยทําใหราคาคา

ไฟฟาแพง 

  

9 โรงไฟฟาถานหินมีความจําเปนตอประเทศไทย   

10 ควรมีโรงไฟฟาหลายๆ ประเภท เพื่อใหมีไฟฟาเพียงพอตอความตองการ

ใชไฟฟา 
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หนวยการเรียนรูท่ี 3 

อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 อุปกรณไฟฟา 

กิจกรรมที่ 1.1 บอกช่ือและหนาที่ของอุปกรณไฟฟา 

อุปกรณไฟฟา ชื่ออุปกรณไฟฟา หนาที ่
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กิจกรรมที่ 1.2 เลือกอุปกรณไฟฟาที่กาํหนดให เติมลงในชองวางใหตรงกับลักษณะการใชงาน 

สายไฟ      ฟวส     เบรกเกอร     สวิตช 

สะพานไฟ    เครื่องตัดไฟฟารั่ว    เตารับ เตาเสียบ 

 

1)  เมื่อผูใชเคร่ืองใชไฟฟาถูกไฟฟาช็อต เกิดไฟกระชาก จะทําให _________ ตัดไฟ 

2)  เมื่อกระแสไฟฟาไหลผานเครื่องใชไฟฟาเกินขนาด จะสงผลให _________ ขาด 

3)  _________ ใชสําหรับควบคุมการ เปด – ปด หลอดไฟ 

4)  กอนดําเนินการซอมระบบไฟฟา เพื่อความปลอดภัย จะตองทําการตัดไฟฟาทั้งหมดภายใน

บานโดยสับคันโยก _________ ลง 

5)  ตองนํา _________ ของเครื่องใชไฟฟา เสียบกับ _________ ใหแนนเมื่อตองการใช

เครื่องใชไฟฟา 

6)  เมื่อมีการใชเครื่องใชไฟฟาหลายชนิดพรอมๆ กัน ทําใหกระแสไฟฟาไหลในวงจรเกินกําหนด 

จะทําให _________ ตัดไฟฟาโดยอัตโนมัติ 
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 วงจรไฟฟา 

กิจกรรมที่ 2.1 เลือกแบบการตอวงจรไฟฟาที่กําหนดให ใสลงในชองวางดานซายมือใหตรงกับ

ภาพการตอวงจรไฟฟา 

ก. การตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม   

ข. การตอวงจรไฟฟาแบบขนาน   

ค. การตอวงจรไฟฟาแบบผสม 

 

 

 

_________ ขอ 1 
 

 

 

 

 
 

_________ ขอ 2  

 

 

 

 
_________ ขอ 3  

 

 

 

_________ ขอ 4  

 



22 
 

กิจกรรมที่ 2.2 ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม โดยใชแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง 

 

ภาพแผงสาธติการตอวงจรไฟฟา (วงจรอนกุรม) 

ขั้นตอนที่ 1 ประกอบวงจรอนุกรมตามภาพแผงสาธติการตอวงจรไฟฟา (วงจรอนุกรม) 

โดยใสหลอด LED ลงในฐานเสียบหลอด LED จํานวน 3 หลอด จากนั้นเปดเบรกเกอร และเปด

สวิตชไฟ โดยหลอด LED โดยทุกหลอดตองติด  

หมายเหตุ : หากใสหลอด LED แลวไฟไมติด ใหสลับขั้วหลอด LED 

ขั้นตอนที่ 2 ทําการถอดหลอด LED ออก 1 หลอด สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล 

ขั้นตอนที่ 3 ปดเบรกเกอร และสรุปผลการทดลอง 

ผลการทดลอง 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมที่ 2.3 ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบขนาน โดยใชแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง 

 

ภาพแผงสาธติการตอวงจรไฟฟา (วงจรขนาน) 

ขั้นตอนที่ 1 ตอวงจรโดยใชสายไฟตามภาพแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา (วงจรขนาน) โดย

นําหลอดไฟทั้งสามประเภท (หลอดไส หลอดตะเกียบ และหลอด LED) มาติดตั้งกับขั้วหลอด 

จากนั้นเปดเบรกเกอร และเปดสวิตชไฟ โดยทุกหลอดตองติด  

หมายเหตุ : หากใสหลอดไฟแลวไฟไมติดใหขยับขั้วหลอด 

ขั้นตอนที่ 2 ทําการถอดหลอดไฟ ออก 1 หลอด หรือทดลองปดสวิตชบางตัวบนแผงสาธิต 

สังเกตการเปลี่ยนแปลงของวงจรไฟฟา และบันทึกผลการทดลอง 

ขั้นตอนที่ 3 ปดเบรกเกอร และสรุปผลการทดลอง 
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ผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 2.4 ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบผสม โดยใชแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง 

 

ภาพแผงวงจรการตอวงจรไฟฟา (วงจรผสม) 

ขั้นตอนที่ 1 ประกอบวงจรผสมตามภาพแผงวงจรการตอวงจรไฟฟา (วงจรผสม) โดยใส

หลอด LED ลงในฐานเสียบหลอด LED จํานวน 3 หลอด และปรับตัวตานทานที่คาต่ําสุด โดยหมุน

ไปซายสุด (ทวนเข็มนาฬิกา) จากน้ันทําการเปดเบรกเกอร และเปดสวิตชไฟ โดยหลอด LED ทุก

หลอดตองติด ทําการปลดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออก สังเกตการเปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ : หากใสหลอด LED แลวหลอดไมติดใหสลับขั้วหลอด LED 

ขั้นตอนที่  2 ประกอบวงจรไฟฟาตามภาพแผงวงจรการตอวงจรไฟฟาแบบผสม                     

ใหครบถวนตามเดิม 

ขั้นตอนที่ 3 ทําการปลดหลอด LED หลอดท่ี 3 ออก สังเกตการเปลี่ยนแปลง 

ขั้นตอนที่ 4 บันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 

ผลการทดลอง 

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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สรุปผลการทดลอง 

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

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

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 สายดินและหลกัดนิ 

กิจกรรมที่ 3.1 บอกถึงความสําคัญของสายดินและหลักดิน 

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

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

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

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

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

 

 

กิจกรรมที่ 3.2 บอกเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนที่ตองติดตั้งสายดิน มาอยางนอย 3 ชนิด 

1. ………………………………………………………………………………………………………………….................... 

2. ………………………………………………………………………………………………………………….................... 

3. ………………………………………………………………………………………………………………….................... 
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หนวยการเรียนรูที่ 4  

การใชและการประหยดัพลังงานไฟฟา 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 เรื่องกลยุทธการประหยัดพลงังานไฟฟา 3 อ.  

กิจกรรมที่ 1.1 เลือกกลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา 3 อ. ใสลงในชองวางใหตรงกับแนว

ทางการประหยัดไฟฟาของแตละกลยุทธ 

ก. กลยุทธ อ. 1 อุปกรณประหยัดไฟฟา  

ข. กลยุทธ อ. 2 อาคารประหยัดไฟฟา  

ค. กลยุทธ อ. 3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟา 

________ 1)  หมั่นทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟาอยางสม่ําเสมอ 

________ 2)  ปลูกไมยืนตน ใหรมเงาแกอาคาร 

________ 3)  เลือกใชตูเย็นที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร 5 

________ 4)  ใชระบบปรับอากาศท่ีแยกสวิตช เปด – ปด เฉพาะเคร่ือง เพื่อใหควบคุมการ               

เปด – ปด ตามความตองการใชงานในแตละบริเวณ 

________ 5)  เลือกขนาดของเครื่องใชไฟฟาใหเหมาะสมกับการใชงาน 

________ 6)  รีดผาครั้งละมากๆ และไมพรมน้ําจนชุมเกินไป 

________ 7)  ใชที่ครอบโลหะสะทอนแสงเพื่อชวยเพิ่มความสวางแกหลอดไฟได 2 – 3 เทา โดย 

ใชจํานวนหลอดไฟเทาเดิม 

________ 8)  เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไสเปนหลอด LED 

________ 9)  ปดสวิตชและถอดปลั๊กเคร่ืองใชไฟฟาทุกคร้ัง หลังเลิกใชงาน 

________ 10) ใชวัสดุที่มีคุณสมบัติเปนฉนวนความรอน สะทอนหรือปองกันความรอน เชน ผนัง  

หลังคา และฝาเพดานของอาคาร  
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กิจกรรมที่ 1.2  บอกวิธีการประหยัดไฟฟาในการใชเครื่องใชไฟฟาในบานมาอยางนอย 5 ชนิด  

เครื่องใชไฟฟา วิธีการประหยดัไฟฟา 
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กิจกรรมที่ 1.3  เลือกฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ของแทจากรูปท่ีกําหนดให พรอมอธิบาย

ลักษณะของฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ของแท  

  

รูปที่ 1 รูปที่ 2 

 

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 1.4 นําบิลคาไฟฟาจํานวน 3 เดือน ที่ไดปฏิบัติวิธีการประหยัดไฟฟา มาบันทึกผลการ

ใชไฟฟาในครัวเรือนลงในตารางที่กําหนดให และสังเกตการเปลี่ยนแปลงวาการใชไฟฟาในแตละ

เดือนประหยัดไฟฟาไดเปนจํานวนเทาไหร พรอมอธิบายวิธีการประหยัดไฟฟาของแตละเดือนลงใน

ตารางที่กําหนด 

เดือน 

คาไฟฟาใน

ครัวเรอืน 

(บาท) 

วิธีการประหยดัไฟฟา 
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 การเลอืกซ้ือ เลอืกใช และดูแลรักษาเครื่องไฟฟาในครัวเรือน 

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

ผิด 

________ 1) ถาตองการลดคาไฟฟา ควรเปลี่ยนหลอดตะเกียบเปนหลอด LED  

________ 2) บานอยูริมคลองมีตาและยายอาศัยอยู จําเปนตองซื้อตูเย็นขนาดใหญ 

________ 3) สมศรีมีรานซัก อบ รีด จึงเลือกซื้อเตารีดไฟฟาขนาดเล็กเพื่อการเคลื่อนยายได

สะดวก 

________ 4) เมื่อเลิกดูโทรทัศนแลว จึงปดดวยรีโมทคอนโทรลอยางเดียวแลวจึงเขานอน 

________ 5) เพื่อการประหยัดไฟ ควรลางเครื่องปรับอากาศทุก ๆ 6 เดือน 

________ 6) การหมั่นทําความสะอาดฝาครอบและใบพัดของพัดลม รวมถึงมอเตอรของพัดลม 

จะชวยประหยัดไฟฟาได 

________ 7) ควรตรวจสอบความพรอมของเครื่องใชไฟฟากอนการใชงาน 

________ 8) ระหวางพักกลางวันควรเปดคอมพิวเตอรไวตลอด เพราะหากทําการ เปด – ปด 

บอย ๆ จะทําใหเปลืองไฟ 

________ 9) ควรถอดปลั๊กกระติกนํ้ารอนไฟฟากอนเลิกงานประมาณ 1 ช่ัวโมง เพราะหลังจาก

ถอดปลั๊กออกแลวนํ้ายังคงรอนอยางตอเน่ืองจนกวาจะเลิกงาน 

________ 10) ควรตั้งตูเย็นชิดผนังเพื่อปองกันอันตราย  
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 การคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน 

กิจกรรมที่ 3.1 บันทึกขอมูลจากใบแจงคาไฟฟาที่นํามา ลงในแบบบันทึกที่กําหนดให  

ตัวอยางใบเสร็จคาไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ใบแจงคาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใบแจงคาไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 

แบบบนัทกึขอมูล 

1. ช่ือผูใชไฟฟา.................................................................................................................................. 

2. ที่อยู…………………….……………………………………………………………………………………………………… 

3. คาไฟฟาประจําเดือน................................................................... พ.ศ.......................................... 

4. พลังงานไฟฟาที่ใชครั้งกอน.........................................หนวย 

5. พลังงานไฟฟาที่อานครั้งหลัง.......................................หนวย 
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6. พลังงานไฟฟาที่ใชไป...................................................หนวย 

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

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

9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% = ........................................บาท 

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

11. ผูเรียนสรุปการคิดคาไฟฟาของการไฟฟาคิดจากคาใดบาง 

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมที่ 3.2  แสดงวิธีคํานวณคาไฟฟาตามใบแจงคาไฟฟาที่นํามา โดยคาไฟฟาทั้งหมด

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 3.3 ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบขนาน โดยใชแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา 

ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง 

 

ภาพแผงสาธติการตอวงจรไฟฟา (วงจรขนาน) 

ขั้นตอนที่ 1 ตอวงจรโดยใชสายไฟตามภาพแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา (วงจรขนาน) โดย

นําหลอดไฟทั้งสามประเภท (หลอดไส หลอดตะเกียบ และหลอด LED) มาติดต้ังกับขั้วหลอด  

ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นเปดเบรกเกอร แลวอานคาแรงดันไฟฟาและบันทึกผลการทดลอง      

ขั้นตอนที่ 3 เปดสวิตชทุกตัว แลวสังเกตความแตกตางของระดับความสวางของหลอดไฟ

แตละชนิด แลวปดสวิตชไฟทุกตัว 

ขั้นตอนที่ 4 เปดสวิตชไฟหลอดท่ี 1 หลอดไส แลวอานคากระแสไฟฟาจากมิเตอร บันทึก

ผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง แลวปดสวิตชไฟหลอดท่ี 1  

ขั้นตอนที่ 5 เปดสวิตชไฟหลอดที่ 2 หลอดตะเกียบ แลวอานคากระแสไฟฟาจากมิเตอร 

บันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง แลวปดสวิตชไฟหลอดท่ี 2 

ขั้นตอนที่ 6 เปดสวิตชไฟหลอดที่ 3 หลอด LED แลวอานคากระแสไฟฟาจากมิเตอร 

บันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง แลวปดสวิตชไฟหลอดท่ี 3 

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

หลอดไฟแตละชนิดจากสูตรท่ีกําหนดใหในตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกคาที่ไดลงใน 

ตารางบันทึกผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง 
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บันทกึผลการทดลอง 

1. คาแรงดันไฟฟา (V)                 โวลต  

2. สมมุติใหใชงานอุปกรณไฟฟาเปนเวลา                ชั่วโมง  

3. สมมุติใหคาไฟฟา                 บาท ตอ หนวย  

ตารางบนัทกึผลการทดลอง 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

ลําดับ อุปกรณไฟฟา 
คากระแสไฟฟา 

(แอมป) 

คากําลังไฟฟา 

(วัตต) 

P = V x I 

คาพลังงานไฟฟา 

(หนวย) 
ยูนิต = (Pxชั่วโมง)/1,000 

คาไฟฟา 

(บาท) 
คาไฟฟา = ยูนิต x ราคา

ตอหนวย 

1 หลอดไส 
 

 

   

2 หลอดตะเกียบ     

3 หลอด LED 
 

 

   

รวม      
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แบบทดสอบหลังเรียน 

คําชี้แจง เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว  

1. ความหมายของการกดเพื่อเปดไฟ คืออะไร 

ก. การทําใหวงจรเปด ไมมีกระแสไฟฟาไหล 

ข. การทําใหวงจรเปด มีกระแสไฟฟาไหล 

ค. การทําใหวงจรปด ไมมีกระแสไฟฟาไหล 

ง. การทําใหวงจรปด มีกระแสไฟฟาไหล 

2. ขอใดเปนขอจํากัดของพลังงานแสงอาทิตย 

ก. ตนทุนคาไฟฟาตอหนวยสูง 

ข. เปนแหลงพลังงานสะอาด 

ค. เปนแหลงพลังงานที่ไมมีคาเช้ือเพลิง 

ง. สามารถนําไปใชในพื้นที่ท่ีไฟฟายังเขาไมถึง 

3. วงจรไฟฟาของที่อยูอาศัย ตอวงจรเปนลักษณะใด 

ก. วงจรผสม 

ข. วงจรขนาน 

ค. วงจรอนุกรม 

ง. ถูกทุกขอ 

4. โรงไฟฟามีวิธีการจัดการดานคุณภาพอากาศ เพื่อลดกาซที่เปนพิษตอสุขภาพอนามัยและชุมชน

อยางไร 

ก. ใชหนากากอนามัย 

ข. ฉีดนํ้ากําจัดฝุนละออง 

ค. หยุดเดินเครื่องเปนพัก ๆ 

ง. ติดตั้งเครื่องกําจัดซัลเฟอรไดออกไซด 

5. หนาที่ของสายดิน คืออะไร 

ก. มีไวเพื่อค้ําตัวบาน 

ข. ปองกันไมใหเครื่องใชไฟฟาเปนสนิม 

ค. ปองกันอันตรายที่เกิดจากไฟช็อตหรือรั่วขณะใชเคร่ืองใชไฟฟา 

ง. ถูกทุกขอ 



37 
 

6. ขอใดคือความหมายของไฟฟา 

ก. การเคลื่อนที่ของไฟฟา 

ข. การเคลื่อนที่ของไฟฟาสถิต 

ค. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน 

ง. การเคลื่อนที่ของไฟฟากระแส 

7. โทรทัศนแบบใดประหยัดไฟฟามากที่สุดเมื่อเปดใชจํานวนช่ัวโมงเทากัน 

ก. LED 46 น้ิว 

ข. LCD 46 น้ิว 

ค. ทีวีจอแบน 20 น้ิว 

ง. ทีวีจอแบน 25 น้ิว 

8. คาไฟฟาตามใบแจงคาไฟฟาประกอบดวยอะไรบาง 

ก. คาพลังงานไฟฟา คาไฟฟาผันแปร ภาษีมูลคาเพิ่ม 

ข. คาพลังงานไฟฟา คาบริการรายเดือน คาไฟฟาผันแปร 

ค. คาพลังงานไฟฟา คากําลังไฟฟา คาไฟฟาผันแปร ภาษีมูลคาเพิ่ม 

ง. คาพลังงานไฟฟา คาบริการรายเดือน คาไฟฟาผันแปร ภาษีมูลคาเพิ่ม 

9. ประเทศใดในอาเซียนที่มีการใชถานหินในการผลิตไฟฟามากทีสุ่ด  

ก. ไทย 

ข. ลาว 

ค. เมียนมาร 

ง. อินโดนีเซีย 

10. ขอใดไมใชลักษณะของฉลากเบอร 5 

ก. ตองแสดงตัวเลขการใชพลังงานไฟฟาตอป 

ข. จะตองแสดงยี่หอ รุน ขนาด ของอุปกรณไฟฟา 

ค. จะตองระบุปที่มีการปรับคาประสิทธิภาพพลังงาน 

ง. ตองมีลายน้ําสัญลักษณของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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11. ประเทศไทยใชเช้ือเพลิงประเภทใดในการผลิตไฟฟามากที่สุด 

ก. ถานหิน 

ข. ชีวมวล 

ค. กาซธรรมชาติ 

ง. พลังงานทดแทน 

12. วิธีรีดผาที่ถูกตองและประหยัดที่สุด 

ก. รีดชุดที่จะใสคร้ังละชุด 

ข. พรมน้ํามาก ๆ เพื่อจะไดรีดงาย ๆ 

ค. รีดจนครบ แลวคอยถอดปลั๊กออก 

ง. รวบรวมผาที่จะรีด แลวรีดภายในคร้ังเดียว 

13. เบรกเกอร มีหนาที่อะไร 

ก. เปนฉนวนปองกันไฟฟาเกิน 

ข. ตอวงจรใหมีกระแสไฟฟาไหล 

ค. เปนอุปกรณเปด – ปด วงจรไฟฟา 

ง. เปนอุปกรณตัดตอวงจรอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานเกินคาที่กําหนด 

14. ขอใดไมใชขอจํากัดของพลังงานลม 

ก. ตนทุนคาไฟฟาตอหนวยสูง 

ข. เปนแหลงพลังงานสะอาด 

ค. ไมสามารถผลิตไฟฟาไดตลอดเวลา 

ง. มีเสียงดังและมีผลกระทบตอทัศนียภาพ 

15. ขอใดไมใชการใชตูเย็นอยางถูกวิธีและประหยัด 

ก. เปด – ปดตูเย็นบอย ๆ 

ข. ไมนําอาหารรอนไปใสไวในตูเย็น 

ค. เก็บอาหารไวในตูเย็นเทาที่จําเปน 

ง. ตั้งตูเย็นหางจากกําแพงอยางนอย 15 ซม. 
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16. ขอใดไมใชสิ่งที่ตองพิจารณาในการเลือกเชื้อพลิงเพื่อผลิตไฟฟา 

ก. ซื้อไฟฟาจากตางประเทศใหมาก ๆ 

ข. ตองมีปริมาณเชื้อเพลิงสํารองที่เพียงพอ 

ค. ตองมีการกระจายชนิดและแหลงที่มาของเช้ือเพลิง 

ง. ตองเปนเช้ือเพลิงที่มีราคาเหมาะสมและมีเสถียรภาพ 

17. การใชเครื่องทําน้ําอุนที่เหมาะสมและประหยัด ควรต้ังอุณหภูมิอยูที่เทาใด 

ก. 30 – 35 องศา 

ข. 35 – 45 องศา 

ค. 45 – 55 องศา 

ง. 55 – 65 องศา 

18. ปริมาณสํารองของกาซธรรมชาติในอาวไทย เหลือใชไดอีกกี่ป 

ก. 40 ป 

ข. 30 ป 

ค. 20 ป 

ง. ไมถึง 10 ป 

19. ขอใดไมใชภารกิจของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

ก. ผลิตไฟฟา 

ข. จายไฟฟาใหกับประชาชน 

ค. รับซื้อไฟฟาจากตางประเทศ 

ง. จัดสงไฟฟาจากโรงไฟฟาใหกับ กฟภ. และ กฟน. 

20. การผลิตกระแสไฟฟา โดยใชเช้ือเพลิงฟอสซลิ มีวิธีการอยาไร 

ก. นําเชื้อเพลิงฟอสซิลวิ่งผานกังหันไอนํ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟา 

ข. นําเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเผาแลวเอาควันที่ไดไปปนกังหันไอนํ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟา 

ค. นํา เช้ือเพลิงฟอสซิลไปเผาเพื่ อตมนํ้า แลวนําไอนํ้าที่ ได ไปปนกังหัน เพื่ อผลิต

กระแสไฟฟา 

ง. ผิดทุกขอ 
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21. ในบานมีเครื่องใชไฟฟา ดังน้ี ตูเย็น โทรทัศน เครื่องทํานํ้าอุน เครื่องซักผา และถาเครื่อง               

ซักผาช็อตเน่ืองจากกระแสไฟฟาลัดวงจร เครื่องใชไฟฟาที่เหลือจะเปนอยางไร 

ก. เครื่องใชไฟฟาทุกชนิดทํางานไมได 

ข. เครื่องทํานํ้าอุนยังทํางาน ตูเย็น โทรทัศน ทํางานไมได 

ค. ตูเย็นยังทํางาน โทรทัศนและเครื่องทํานํ้าอุนไมทํางาน 

ง. เครื่องใชไฟฟาที่เหลือทุกชนิดทํางานได ยกเวนเคร่ืองซักผา 

22. มาตรการการจัดการสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับนํ้าที่จะปลอยออกสูสาธารณะ มีวิธีการอยางไร 

ก. เติมเบกกิ้งโซดาเพื่อกําจัดเช้ือโรค 

ข. เลี้ยงปลาในบอพักกอนปลอยน้ําออกไป 

ค. ผานตะแกรงกรองสิ่งสกปรกแลวปลอยน้ําออกสูสาธารณะ 

ง. พักนํ้าไวที่บอพักที่ 1 แลวปลอยไปสูบอพักที่  2 เพื่อปรับอุณหภูมิกอนปลอยสู

สาธารณะ 

23. ขอใดไมใชวิธีการใชและการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศอยางถูกวิธี 

ก. เปดเครื่องปรับอากาศท่ี 26 องศา 

ข. ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน 

ค. ปดเครื่องปรับอากาศกอนออกจากหอง 1 ช่ัวโมง 

ง. เปดประตูหองนอนขณะเปดเครื่องปรับอากาศ 

24. ขอใดเปนขอจํากัดของพลังงานนิวเคลียร 

ก. ใชเงินลงทุนในการกอสรางสูง 

ข. ไมมีการปลอยกาซเรือนกระจก 

ค. ใชเช้ือเพลิงนอย สามารถผลิตไฟฟาไดมาก 

ง. สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

25. ขอใดไมใชเช้ือเพลิงของโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล 

ก. แกลบ 

ข. ถานหิน 

ค. ชานออย 

ง. เศษไม 
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26. ประเทศไทยยังไมมีโรงไฟฟาประเภทใด 

ก. โรงไฟฟาพลังงานลม 

ข. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

ค. โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

ง. โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ 

27. ขอใดไมใชกลยุทธประหยัดพลังงาน 3 อ. 

ก. อุปกรณประหยัดไฟ 

ข. อาคารประหยัดไฟฟา 

ค. อาหารประหยัดไฟฟา 

ง. อุปนิสัยประหยัดไฟฟา 

28.  เครื่องใชไฟฟาชนิดใด ไมจําเปนตองติดต้ังสายดิน 

ก. โทรทัศน 

ข. โทรศัพทมือถือ 

ค. เครื่องทํานํ้าอุน 

ง. เครื่องซักผา 

29. ประเทศไทยมีแหลงพลังงานความรอนใตพิภพที่ใชผลิตไฟฟา ตั้งอยูท่ีจังหวัดใด 

ก. ลําพูน 

ข. ลําปาง 

ค. เชียงใหม 

ง. แมฮองสอน 

30. คุณสมบัติท่ีดีของฟวส ควรมีลักษณะเปนอยางไร 

ก. ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานเปนชวง ๆ 

ข. ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานคอยเปนคอยไป 

ค. ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดตลอด โดยไมเกินกระแสไฟฟาที่ฟวสกําหนด 

ง. ถูกทุกขอ 
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คณะผูจัดทํา 

 

คณะทีป่รกึษา 
 

นายสุรพงษ  จําจด                                      

นายประเสริฐ หอมดี 

เลขาธิการ กศน. สํานักงาน กศน. 

รองเลขาธิการ กศน. สํานักงาน กศน. 

นายรัตนชัย นามวงศ                                                    

นายทนงรักษ  แสงวัฒนะชัย           

นายนรา เหลาวิชยา 

นางตรีนุช  สุขสุเดช 

 

รองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา   

ผูชวยผูวาการวิศวกรรมโรงไฟฟา 

ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 

นายสุรพงษ  คลอวุฒิเสถียร ผูอํานวยการฝายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟาและพลังงาน

นิวเคลียร 

นายศุภผล รัตนากร ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟา 

และพลังงานนิวเคลียร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวนทีกูล เกรียงชัยพร หัวหนาแผนกปฏิกรณนิวเคลียร  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

คณะทํางาน  

นางจารุพร พุทธวิริยากร ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเผยแพรทางการศึกษา สํานักงาน กศน. 

นางสาวจรรยา สิงหทอง ศึกษานิเทศน สํานักงาน กศน. 

นางญาณิศา สุขอุดม นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน. 

นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน. 

นางสาวพจนีย สวัสดิ์รัตน ครูชํานาญการพิเศษ กศน. อําเภอเมืองกําแพงเพชร  

จังหวัดกําแพงเพชร 

นางสาวจีราภา เจียมศักดิ ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงาน กศน. 

นายจักรกริช แกลวกลา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงาน กศน. 

นายพิชัย ชูกาญจนพิทักษ วิศวกร ระดับ 9 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวกาญจนา กิติดี นักวิทยาศาสตร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวจิรดา วิทยพิบูลย วิศวกร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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ผูออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

นางสาวกิติยากรณ เหิมรักษพงศ ครู กศน. จังหวัดนครสวรรค 

 

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 
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