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คํานํา 

 ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3 รหัสวิชา พว32023 ตามหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใชไดกับผู เรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดวิชานี้ประกอบดวยเน้ือหาความรูเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา การผลิตไฟฟา 

วงจรไฟฟาและอุปกรณไฟฟา ตลอดจนการใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา ซึ่งเน้ือหาความรู

ดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน กศน. มีความรูความเขาใจ ทักษะ และตระหนักถึงความ

จําเปนของการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ที่ใหการสนับสนุนองคความรูประกอบการนําเสนอเน้ือหาและ

งบประมาณ รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําชุดวิชา หวังเปนอยางยิ่งวาชุดวิชาน้ี จะเกิด

ประโยชนตอผูเรียน กศน. และนําไปสูการใชพลังงานไฟฟาอยางเห็นคุณคาตอไป      

 

 

สํานักงาน กศน. 

                      เมษายน  2559 
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คําแนะนําการใชชุดวิชา 

 

ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3 รหัสวิชา พว32023 ใชสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย แบงออกเปน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 โครงสรางของชุดวิชา แบบทดสอบกอนเรียน โครงสรางของหนวยการเรียนรู 

เน้ือหาสาระ กิจกรรมเรียงลําดับตามหนวยการเรียนรู และแบบทดสอบหลังเรียน 

สวนที่ 2 เฉลยแบบทดสอบและกิจกรรม ประกอบดวย เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน เฉลย/แนวตอบกิจกรรมทายเรื่องเรียงลําดับตามหนวยการเรียนรู 

 

วิธีการใชชุดวิชา  

ใหผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. ศึกษารายละเอียดโครงสรางชุดวิชาโดยละเอียด เพื่อใหทราบวาผูเรียนตองเรียนรู

เน้ือหาในเรื่องใดบางในรายวิชานี้ 

2. วางแผนเพื่อกําหนดระยะเวลาและจัดเวลาที่ผูเรียนมีความพรอมที่จะศึกษาชุดวิชา 

เพื่อใหสามารถศึกษารายละเอียดของเน้ือหาไดครบทุกหนวยการเรียนรู พรอมทํากิจกรรมตามที่

กําหนดใหทันกอนสอบปลายภาค 

3. ทําแบบทดสอบกอนเรียนของชุดวิชาตามที่กําหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรูเดิมของ

ผูเรียน โดยใหทําลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยแบบทดสอบ

เฉลย/แนวตอบกิจกรรมทายเลม 

4. ศึกษาเน้ือหาในชุดวิชาในแตละหนวยการเรียนรูอยางละเอียดใหเขาใจ ทั้งในชุดวิชา

และสื่อประกอบ (ถามี) และทํากิจกรรมท่ีกําหนดไวใหครบถวน 

5. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแตละกิจกรรมแลว ผูเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบไดจากเฉลย

แนวตอบทายเลม หากผูเรียนยังทํากิจกรรมไมถูกตองใหผูเรียนกลับไปทบทวนเน้ือหาสาระในเรื่อง

น้ันซ้ําจนกวาจะเขาใจ 

6. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระครบทุกหนวยการเรียนรูแลว ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน

และตรวจคําตอบจากเฉลยทายเลมวาผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดถูกตองทุกขอหรือไม หาก
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ขอใดยังไมถูกตอง ใหผูเรียนกลับไปทบทวนเน้ือหาสาระในเรื่องน้ันใหเขาใจอีกครั้งหน่ึง ผูเรียนควร

ทําแบบทดสอบหลังเรียนใหไดคะแนนมากกวาแบบทดสอบกอนเรียน และควรไดคะแนนไมนอย

กวารอยละ 60 ของแบบทดสอบทั้งหมด (หรือ 24 ขอ) เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถสอบปลายภาค

ผาน 

7. หากผูเรียนไดทําการศึกษาเน้ือหาและทํากิจกรรมแลวยังไมเขาใจ ผูเรียนสามารถ

สอบถามและขอคําแนะนําไดจากครูหรือแหลงคนควาเพิ่มเติมอื่น ๆ  

หมายเหตุ : การทําแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน และกิจกรรมทายเรื่อง ใหทําและ 

   บันทึกลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา 

 

การศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

ผูเรียนอาจศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ เชน หนังสือเรียนรายวิชา 

การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน รหัสรายวิชา พว02027 การศึกษาจากอินเทอรเน็ต 

พิพิธภัณฑ นิทรรศการ โรงไฟฟา หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับไฟฟา และการศึกษาจากผูรู เปนตน 

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผูเรียนตองวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังน้ี 

1. ระหวางภาค วัดผลจากการทํากิจกรรมหรืองานที่ไดรับมอบหมายระหวางเรียน 

รายบุคคล 

2. ปลายภาค วัดผลจากการทําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค 
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โครงสรางชุดวิชา 

 

สาระการเรียนรู   

สาระความรูพื้นฐาน 

  

มาตรฐานการเรยีนรู 

 มาตรฐานที่ 2.2  มีความรู  ความเขาใจและทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

มาตรฐานการเรียนรู   มีความรู  ความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต  ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ทองถิ่น  ประเทศและโลก  สาร  แรง  พลังงาน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  และดารา

ศาสตร  มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 อธิบาย  ออกแบบ  วางแผน  ทดลอง  ทดสอบ  ปฏิบัติการเรื่องไฟฟาไดอยางถูกตองและ

ปลอดภัย  คิด  วิเคราะห  เปรียบเทียบขอดี  ขอเสียของการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม  แบบ

ขนาน  แบบผสม  ประยุกตและเลือกใชความรูและทักษะอาชีพชางไฟฟาใหเหมาะสมกับดาน

บริหารจัดการและการบริการเพื่อนําไปสูการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร 

สาระสําคญั 

 พลังงานไฟฟาเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ ความตองการใช

พลังงานไฟฟาของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ในปจจุบันการผลิตพลังงานไฟฟา

ของประเทศยังคงพึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิลเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งเช้ือเพลิง

ดังกลาวกําลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล  ดังน้ันเพื่อเปนการลดปญหาการขาดแคลนพลังงาน

ไฟฟาในอนาคต จึงตองมีการจัดหาพลังงานทดแทนเพื่อใชเปนพลังงานสําหรับผลิตกระแสไฟฟา

แทนเช้ือเพลิงฟอสซิล และกระจายการใชเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาใหมีความหลากหลาย 

เพื่อใหเกิดความสมดุลในการผลิตพลังงานไฟฟาใหมากขึ้น นอกจากน้ียังตองชวยกันประหยัด

พลังงานไฟฟา ใชพลังงานไฟฟาใหคุมคาที่สุด เพื่อใหมีพลังงานไฟฟาใชตอไปในอนาคตไดอีก 

ยาวไกล 
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ขอบขายเนื้อหา 

 หนวยการเรียนรูที่ 1 พลังงานไฟฟา 

 หนวยการเรียนรูที่ 2 การผลิตไฟฟา 

 หนวยการเรียนรูที่ 3 อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา 

 หนวยการเรียนรูที่ 4 การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา 

สื่อประกอบการเรียนรู 

1.หนังสือเรียนรายวิชาเลือก การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน พว02027 

2. ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3 รหัสวิชา พว32023 

3. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ท่ีใชประกอบชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาใน   

    ชีวิตประจําวัน 3 

4. วีดิทัศน 

5. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ 

จํานวนหนวยกติ  3  หนวยกิต (120 ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนรู 

1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน ตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม 

2. ศึกษาเน้ือหาสาระในหนวยการเรียนรูทุกหนวย 

3. ทํากิจกรรมตามที่กําหนดและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม 

4. ทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม 

การประเมินผล 

1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน  

2. ทํากิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรู 

3. เขารับการทดสอบปลายภาค 
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สารบัญ 

 หนา 

คํานํา  

คําแนะนําการใชชุดวิชา  

โครงสรางชุดวิชา  

สารบัญ  

หนวยการเรียนรูที่ 1 พลังงานไฟฟา 1 

เรื่องที่ 1 การกําเนิดของไฟฟา 3 

เรื่องที่ 2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ประเทศในอาเซียน และโลก 6 

เรื่องท่ี 3 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย  21 

หนวยการเรียนรูที่ 2 การผลิตไฟฟา  26 

เรื่องที่ 1 เช้ือเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา 27 

เรื่องที่ 2 โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม 67 

หนวยการเรียนรูที่ 3 อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา 77 

เรื่องที่ 1 อุปกรณไฟฟา 78 

เรื่องท่ี 2 วงจรไฟฟา 89 

เรื่องท่ี 3 สายดินและหลักดิน 94 

หนวยการเรียนรูที่ 4 การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา 97 

เรื่องท่ี 1 กลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา 3 อ. 98 

เรื่องท่ี 2 การเลือกซื้อ การใช และการดูแลรักษาเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน 105 

เรื่องท่ี 3 การวางแผนและการคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน 125 

บรรณานุกรม 136 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 146 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 148 

เฉลย/แนวตอบกิจกรรมทายเร่ือง 150 

คณะผูจัดทํา 173 
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                                      หนวยการเรียนรูท่ี 1 

พลังงานไฟฟา 

 

สาระสําคญั 

พลังงานไฟฟามีกําเนิดหลายลักษณะ ซึ่งกอใหเกิดพลังงานที่สามารถนําไปใชประโยชนใน

ลักษณะตาง ๆ เชน ความรอน แสงสวาง เปนตน โดยการไดมาซึ่งพลังงานไฟฟาจะตองอาศัย

เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา ในปจจุบันเช้ือเพลิงจากฟอสซิลยังคงเปนเช้ือเพลิงหลักที่ใชในการผลิต

ไฟฟา และมีแนวโนมจะหมดไปในระยะเวลาอันใกล แตทุกประเทศมีแนวโนมการใชพลังงานไฟฟา

เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ตามอัตราการขยายตัวของภาคครัวเรือน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริการ 

จึงเปนเหตุผลใหทุกประเทศตองมีการวางแผนการผลิตไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการและเกิด

ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟา สําหรับประเทศในกลุมอาเซียนนอกจากจะมีแผนในการจัดการกับ

ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟาแลว ยังมีการวางแผนการผลิตและการใชพลังงานไฟฟารวมกัน  โดย

มีการเช่ือมโยงโครงขายระบบไฟฟาในระดับภูมิภาค การบริการดานพลังงานไฟฟาของประเทศไทย 

จะมีหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล 

ตัวช้ีวัด 

1. บอกการกําเนิดของไฟฟา 

2. บอกสัดสวนเช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียนและโลก 

3. ตระหนักถึงสถานการณของเช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาของประเทศไทย 

4. วิเคราะหสถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย 

5. เปรียบเทียบสถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียนและโลก 

6. อธิบายองคประกอบในการจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP) 

7. ระบุช่ือและสังกัดของหนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

8. อธิบายบทบาทหนาที่ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของดานพลังงานไฟฟา 

9. แนะนําบริการของหนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 การกําเนิดของไฟฟา 

เรื่องท่ี 2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียน และโลก 

เรื่องท่ี 3 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย  
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เวลาที่ใชในการศึกษา  15 ช่ัวโมง 

สื่อการเรียนรู 

1.  ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3 รหัสวิชา  พว32023   

2.  วีดิทัศน เรื่อง ทําไมคาไฟฟาแพง เรื่อง ไฟฟาซื้อหรือสราง เรื่อง ขุมพลังอาเซียน 
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เร่ืองที่ 1 การกําเนิดของไฟฟา 

ราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของคําวา “ไฟฟา” ไววา “พลังงานรูปหน่ึงซึ่ง

เกี่ยวของกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มี

สมบัติแสดงอํานาจคลายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ที่กอใหเกิดพลังงานอื่น เชน ความรอน 

แสงสวาง การเคลื่อนที่ ”เปนตน โดยการกําเนิดพลังงานไฟฟาที่สําคัญ ๆ มี 5 วิธี ดังน้ี  

1. ไฟฟาที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถ ุเปนไฟฟาที่เกิดขึ้นจากการนําวัตถุตางกัน 2 ชนิด

มาขัดสีกัน เชน จากแทงยางกับผาขนสัตว แทงแกวกับผาแพร แผนพลาสติกกับผา และหวีกับผม 

เปนตน ผลของการขัดสีดังกลาวทําใหเกิดความไมสมดุลขึ้นของประจุไฟฟาในวัตถุทั้งสอง เน่ืองจาก

เกิดการถายเทประจุไฟฟา วัตถุทั้งสองจะแสดงศักยไฟฟาออกมาตางกัน วัตถุชนิดหน่ึงแสดง

ศักยไฟฟาบวก (+) ออกมา วัตถุอีกชนิดหน่ึงแสดงศักยไฟฟาลบ (-) ออกมา ซึ่งเรียกวา              

“ไฟฟาสถิต” ดังภาพ 

 

ภาพอุปกรณไฟฟาที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ 

 

2. ไฟฟาที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาทางเคมี เปนไฟฟาที่เกิดจากการนําโลหะ 2 ชนิด      

ที่แตกตางกัน โลหะทั้งสองจะทําปฏิกิริยาเคมีกับสารละลายอิเล็กโทรไลท  ซึ่งปฏิกิริยาทางเคมีแบบน้ี  

เรียกวา  “โวลตาอิกเซลล”  เชน  สังกะสีกับทองแดงจุมลงในสารละลายอิเล็กโทรไลท  จะ

เกิดปฏิกิริยาเคมีทําใหเกิดไฟฟาดังตัวอยางในแบตเตอรี่ และถานอัลคาไลน (ถานไฟฉาย) เปนตน 

แทงยาง 
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        แบตเตอรี่       ถานอัลคาไลน 1.5 โวลต       ถานอัลคาไลน 9 โวลต 

ภาพอุปกรณไฟฟาที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาทางเคมี 

3. ไฟฟาที่เกิดจากความรอน เปนไฟฟาที่เกิดข้ึนจากการนําแทงโลหะหรือแผนโลหะตาง

ชนิดกัน 2 แทง โดยนําปลายดานหน่ึงของโลหะทั้งสองตอติดกันดวยการเช่ือมหรือยึดดวยหมุด               

ปลายที่เหลืออีกดานนําไปตอกับมิเตอรวัดแรงดัน เมื่อใหความรอนที่ปลายดานตอติดกันของโลหะทั้ง

สอง สงผลใหเกิดการแยกตัวของประจุไฟฟาเกิดศักยไฟฟาขึ้นที่ปลายดานเปดของโลหะ แสดงคา

ออกมาที่มิเตอร 

 

ภาพการตออุปกรณใหเกิดไฟฟาจากความรอน 

4. ไฟฟาที่ เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย  โดยสามารถสรางเซลลแสงอาทิตย          

(Solar Cell) ที่ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา ปจจุบันเครื่องใชไฟฟา

หลายชนิดใชพลังงานแสงอาทิตยได เชน นาฬิกาขอมือ เครื่องคิดเลข เปนตน แตคาใชจายในการ

ผลิตกระแสไฟฟาจากแสงอาทิตยคอนขางสูง 
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ภาพเซลลแสงอาทิตยที่ใชในการผลิตไฟฟาของเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

5. ไฟฟาที่เกิดจากพลังงานแมเหล็กไฟฟา กระแสไฟฟาที่ไดมาจากพลังงานแมเหล็ก

โดยวิธีการใชลวดตัวนําไฟฟาตัดผานสนามแมเหล็ก หรือการนําสนามแมเหล็กวิ่งตัดผานลวดตัวนํา

อยางใดอยางหน่ึง ทั้งสองวิธีน้ีจะทําใหมีกระแสไฟฟาไหลในลวดตัวนําน้ัน กระแสที่ผลิตไดมีทั้ง

กระแสตรงและกระแสสลับ 

 

     
 

ภาพ

อุปกรณกําเนิดไฟฟาจากพลังงานแมเหล็กไฟฟา 

 

นอกจากนี้ ไฟฟายังมีกําเนิดจากวิธีอื่น ๆ อีก เชน ไฟฟาจากแรงกดอัด โดยอาศัยผลึกของ

สารบางชนิด ที่มีคุณสมบัติทําใหเกิดไฟฟาไดเมื่อไดรับแรงกดอัด กระแสไฟฟาจะมากหรือนอย

ขึ้นกับแรงที่กด กระแสไฟฟาที่ไดจะมีกําลังต่ํา จึงนํามาใชไดกับอุปกรณบางประเภท เชน 

ไมโครโฟน หัวเข็มแผนเสียง เปนตน 

 

กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 การกําเนิดของไฟฟา 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู) 
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เรื่องที่ 2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียน และโลก 

ปจจุบันการใชพลังงานไฟฟาของประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น

อยางตอเน่ือง โดยเช้ือเพลิงหลักที่นํามาใชในการผลิตไฟฟา คือ เช้ือเพลิงฟอสซิล เริ่มลดลงเรื่อย ๆ 

ดังน้ันหากผูใชพลังงานไฟฟายังไมตระหนักถึงสาเหตุดังกลาว จนอาจสงผลกระทบตอการผลิต

ไฟฟาในอนาคตอันใกล จึงจําเปนตองเขาใจถึงสถานการณพลังงานไฟฟา และแนวโนมการใชไฟฟา

ในอนาคต ในเรื่องท่ี 2 ประกอบดวย 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย  

ตอนที่ 2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศในกลุมอาเซียน  

ตอนที่ 3 สถานการณพลังงานไฟฟาของโลก 

ตอนที่ 1 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย 

พลังงานไฟฟาเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ ที่ผานมาความ

ตองการใชไฟฟาของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองประมาณรอยละ 4 - 5 ตอป ซึ่งสอดคลอง

กับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปจจุบันพลังงานไฟฟาไดเขามามี

บทบาทตอการดํารงชีวิตประจําวันอยางหลีกเลี่ยงไมได รวมทั้งเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น โดยในป พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีการใชไฟฟาเปนอันดับที่ 24   

ของโลก ซึ่งเปนที่นากังวลวาพลังงานไฟฟาจะเพียงพอตอความตองการใชไฟฟาในอนาคตหรือไม 

ดังน้ันความมั่นคงทางพลังงานไฟฟาจึงมีประเด็นสําคัญท่ีประชาชนทุกคนควรรู ดังน้ี 

1. สัดสวนการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ของประเทศไทย 

การผลิตไฟฟาของประเทศไทยมีการใชเช้ือเพลิงที่หลากหลาย ซึ่งไดมาจากแหลง

เช้ือเพลิงทั้งภายในและภายนอกประเทศ  จากขอมูลป พ.ศ. 2558 พบวา ประเทศไทยมีการผลิต

ไฟฟาจากกาซธรรมชาติเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 69.19 ของการผลิตไฟฟาทั้งหมด รองลงมา คือ 

ถานหินนําเขาและถานหินในประเทศ (ลิกไนต)  รอยละ 18.96 พลังงานหมุนเวียน รอยละ 11.02 

นํ้ามันเตาและนํ้ามันดีเซล รอยละ 0.75 และมีการนําเขาไฟฟาจากมาเลเซีย รอยละ 0.07  
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แผนภูมิสัดสวนเชื้อเพลิงท่ีใชในการผลิตไฟฟาของประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 

แมวาในปจจุบันการผลิตกระแสไฟฟาของประเทศไทยจะเพียงพอและสามารถรองรับ

ความตองการได แตในอนาคตยังคงมีความเสี่ยงตอความมั่นคงทางพลังงานไฟฟาคอนขางสูง 

เน่ืองจากประเทศไทยมีการพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟามากเกินไป โดยกาซธรรมชาติที่

นํามาใชผลิตไฟฟาของประเทศไทยมาจาก 2 แหลงหลัก ๆ คือ แหลงกาซธรรมชาติในประเทศไทย

ประมาณรอยละ 60 ซึ่งจากการคาดการณปริมาณกาซธรรมชาติที่พิสูจนแลวในอาวไทย ขอมูล               

ณ ป พ.ศ. 2557 มีเหลือใชอีกเพียง 5.7 ป เทาน้ัน สวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 40 นําเขามา

จากเมียนมาร โดยมาจากแหลงยาดานาและเยตากุน 

จากการที่ประเทศไทยพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟามากเกินไปจึงทําให

เกิดปญหาอยางตอเน่ืองทุกป เมื่อแหลงผลิตกาซธรรมชาติมีปญหาหรือตองหยุดการผลิตเพื่อการ

ซอมบํารุง หรือในกรณีของทอสงกาซธรรมชาติเกิดความเสียหาย ทําใหไมสามารถสงกาซธรรมชาติ

ได สงผลใหกําลังการผลิตไฟฟาสวนหน่ึงหายไป เชน ในชวงระหวางวันที่ 5 - 14 เมษายน        

พ.ศ. 2556 เมียนมารไดหยุดทําการผลิตกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา เพื่อบํารุงรักษาตามวาระ 

ไดสงผลกระทบตอการผลิตไฟฟาของประเทศไทยเปนอยางมาก เน่ืองจากโรงไฟฟาที่ ใช           

กาซธรรมชาติจากแหลงดังกลาวของเมียนมาร เชน โรงไฟฟาพระนครเหนือ โรงไฟฟาพระนครใต 

โรงไฟฟาวังนอย เปนตน ตองหยุดการผลิตไฟฟา ทําใหกําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทยหายไป

รอยละ 25 ของกําลังการผลิตไฟฟาในแตละวัน สงผลใหไมสามารถผลิตไฟฟาไดเพียงพอตอความ

ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ธันวาคม 2558 
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ตองการไฟฟาสูงสุดที่ไดคาดการณไว ทําใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตองจัดทํา

มาตรการรับมือไวหลายดาน เชน การประสานงานขอซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน การนํา

นํ้ามันมาใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับโรงไฟฟาทั้งหมดที่สามารถเดินเครื่องดวยนํ้ามันได เปนตน ซึ่งใน

กรณีที่นําน้ํามันมาใชเปนเช้ือเพลิงอาจทําใหราคาคาไฟสูงขึ้น เพราะตนทุนคาเช้ือเพลิงที่นํามาใชมี

ราคาสูง นอกจากนี้ยังไดมีการประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนประหยัดพลังงาน เพื่อใหสามารถ

ผานพนชวงวิกฤตไปได 

ดังน้ันการสรางความมั่นคงทางพลังงานไฟฟา ประเทศไทยจึงควรพิจารณาการเลือกใช

เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา โดยคํานึงถึงปจจัยดังตอไปน้ี 

1) ตองมีปริมาณเชื้อเพลิงสํารองเพียงพอและแนนอนเพื่อความมั่นคงในการจัดหา  

2) ตองมีการกระจายชนิดและแหลงที่มาของเช้ือเพลิง เชน การใชถานหิน หรือ

พลังงานทางเลือกใหมากขึ้น เปนตน 

3) ตองเปนเช้ือเพลิงที่มีราคาเหมาะสมและมีเสถียรภาพ 

4) ตองเปนเช้ือเพลิงที่เมื่อนํามาผลิตไฟฟาแลว สามารถควบคุมมลพิษใหอยูใน

ระดับมาตรฐานคุณภาพที่สะอาดและยอมรับได 

5) ตองใชทรัพยากรพลังงานภายในประเทศที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. การใชไฟฟาในแตละชวงเวลาในหนึ่งวันของประเทศไทย 

การเลือกใชเช้ือเพลิงมาผลิตไฟฟา นอกจากการพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ที่ไดกลาว

มาแลวนั้น อีกปจจัยสําคัญท่ีตองนํามาพิจารณาดวย คือ ประเภทของโรงไฟฟาที่ตองการในระบบ 

ใหสอดคลองกับความตองการใชไฟฟาในแตละชวงเวลา เพื่อความมีประสิทธิภาพของระบบและ

ตนทุนคาไฟฟาที่เหมาะสม  เพราะโรงไฟฟาแตละประเภทมีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟาใน  

แตละชวงเวลาที่ตางกัน และโรงไฟฟาแตละประเภทก็มีการใชเช้ือเพลิงที่แตกตางกันดวย ดังภาพ  
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ภาพการใชไฟฟาแตละชวงเวลาในหน่ึงวัน 

กลาวคือ การใชไฟฟาแตละชวงเวลาในหน่ึงวันของประเทศไทย มีปริมาณความ

ตองการใช ไฟฟ าไมสม่ํ า เสมอ โดยความตองการไฟฟาสู งสุ ดจะ เกิด  3 ชวง เวลา คือ                 

เวลา 10.00 – 11.00 น. เวลา 14.00 –15.00 น. และเวลา 19.00 –20.00 น. และความตองการ

ใชไฟฟาในแตละวันจะแบงออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

ระดับ 1 ความตองการไฟฟาพื้นฐาน (Base Load) เปนความตองการใชไฟฟาต่ําสุด

ของแตละวัน ซึ่งในแตละวันจะตองผลิตไฟฟาไมต่ํากวาความตองการในระดับน้ี โดยโรงไฟฟาที่ใช

เดินเครื่องผลิตไฟฟาตามความตองการไฟฟาพื้นฐานจะเรียกวา “โรงไฟฟาฐาน” ซึ่งเปนโรงไฟฟา

ขนาดใหญและตองเดินเครื่องอยูตลอดเวลา จึงควรเปนโรงไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิงราคาถูกเปนลําดับแรก 

ไดแก โรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิง โรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใช         

กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง และโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร  

ระดับ 2 ความตองการไฟฟาปานกลาง (Intermediate Load) เปนความตองการใช

ไฟฟามากขึ้นกวาความตองการพื้นฐานแตก็ยังไมมากถึงระดับสูงสุด โรงไฟฟาที่ผลิตพลังงานไฟฟา

ชวงที่มีความตองการไฟฟาปานกลางควรเดินเครื่องโรงไฟฟาตลอดเวลาเหมือนกับโรงไฟฟาชนิด

แรก แตสามารถเพิ่มหรือลดกําลังการผลิตได โดยการปอนเช้ือเพลิงมากหรือนอยขึ้นกับความ

ตองการ เชน โรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง พลังงานทดแทน เปนตน 

    ระดับ 3 ความตองการไฟฟาสูงสุด (Peak Load) เปนความตองการใชไฟฟาบาง

ชวงเวลาเทาน้ัน สําหรับโรงไฟฟาที่ผลิตไฟฟาในชวงที่มีความตองการน้ีจะทําการเดินเครื่องผลิต

โรงไฟฟาฐาน 

โรงไฟฟาขนาดใหญ 

เดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง 

ราคาถูก 

ความตองการไฟฟาพื้นฐาน 

(โรงไฟฟาฐาน) 

กาซธรรมชาติ ลิกไนต 

ความตองการไฟฟาปานกลาง 

กาซธรรมชาติ พลังงานทดแทน 

ความตองการไฟฟาสูงสุด 

พลังนํ้า นํ้ามัน 
ระดับ 1 

ระดับ 2 
ระดับ 3 
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ไฟฟาในชวงเวลาที่มีความตองการไฟฟาสูงสุดเทาน้ัน และเปนโรงไฟฟาที่เดินเครื่องแลวสามารถ

ผลิตไฟฟาไดทันที เชน โรงไฟฟากังหันกาซที่ใชนํ้ามันดีเซลเปนเช้ือเพลิง โรงไฟฟาพลังน้ํา โรงไฟฟา

พลังนํ้าแบบสูบกลับ เปนตน 

3. สภาพปจจุบันและแนวโนมการใชพลังงานไฟฟา 

กําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2558 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 38,774 เมกะวัตต 

แบงเปนกําลังการผลิตภายในประเทศ 35,387 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 91.26 และกําลังผลิตที่มี

สัญญาซื้อไฟฟาจากตางประเทศอีก 3,387 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 8.74  โดยมีความตองการ

ไฟฟาสูงสุดที่ 27,346 เมกะวัตต ซึ่งความตองการไฟฟามีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปตามสภาพภูมิอากาศ 

จํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น และการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  
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ภาพการใชพลังงานไฟฟาของประเทศไทย 

 

จากภาพ จะเห็นไดวา การใชพลังงานไฟฟาของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ ่มขึ ้น

อยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2558 มีการใชพลังงานไฟฟา 183,288 ลานหนวย เพิ่มขึ้นจาก  

ป พ.ศ. 2557 รอยละ 3.2 เนื่องจากกลุมผูใชไฟฟาเกือบทุกประเภทมีการใชไฟฟาตามภาวะ

เศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น โดยภาคอุตสาหกรรม มีการใชไฟฟามากที่สุด ถึงรอยละ 45 รองลงมา 

คือ ภาคครัวเรือน รอยละ 22 ภาคธุรกิจ รอยละ 19 ภาคกิจการขนาดเล็ก รอยละ 11 และ 

อื่น ๆ รอยละ 3 

จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) คาดวาในป พ.ศ. 2559 เศรษฐกิจจะขยายตัว 

รอยละ 3.7 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงประมาณความตองการพลังงานไฟฟาของ

ประเทศภายใตสมมติฐานดังกลาว ซึ่งไดมีการคาดการณวา ความตองการไฟฟาสูงสุดในป พ.ศ. 2559 

อยูที่ 28,470 เมกะวัตต หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 และจากการพยากรณความตองการไฟฟาของ

ประเทศในอีก 20 ปขางหนา พบวา ประเทศไทยจะมีความตองการใชไฟฟาขึ้นอยางตอเนื่อง 

โดยคาดการณวาในป พ.ศ. 2579 ความตองการพลังงานไฟฟารวมสุทธิ 326,119 ลานหนวย 

และมีความตองการไฟฟาสูงสุดสุทธิ 49,655 เมกะวัตต  
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4. แผนพัฒนากําลังการผลติไฟฟาของประเทศไทย (Power Development Plan : 

PDP) 

แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา คือ แผนแมบทในการผลิตไฟฟาของประเทศ วาดวย

การจัดหาพลังงานไฟฟา ในระยะยาว 15 – 20 ป เพื่อสรางความมั่นคงและความเพียงพอตอความ

ตองการใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ  

 ปจจุบันใชแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทยป 2558 - 2579 (PDP 2015) 

ซึ่งเปนแผนฉบับลาสุด และเปนแผนท่ีสอดคลองกับแผนอนุรักษพลังงาน ที่มีเปาหมายเพื่อประหยัด

และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่ง

การจัดทําแผน PDP ตองจัดทําคาพยากรณความตองการไฟฟาของประเทศ เพื่อนําคาพยากรณ

ความตองการไฟฟาจัดทําแผนการกอสรางโรงไฟฟาใหเพียงพอในอนาคตตอไป  

 การจัดทําคาพยากรณความตองการไฟฟาของประเทศนั้น ใชคาประมาณการแนวโนม

การขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว อัตราการเพิ่มของประชากร และมีการประยุกตใชแผนการ

อนุรักษพลังงาน รวมท้ังพิจารณากรอบของแผนพัฒนาและพลังงานทางเลือกดวย สําหรับกรอบใน

การจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาประเทศไทย มีดังน้ี 

1) ดานความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ตองจัดหาไฟฟาใหเพียงพอตอความ

ตองการใชไฟฟาและใชเช้ือเพลิงหลากหลาย รวมทั้งมีความเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการ

พึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหน่ึงมากเกินไป 

2) ดานเศรษฐกิจ (Economy) ตองคํานึงถึงตนทุนการผลิตไฟฟาที่เหมาะสมและ

คํานึงถึงการใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจตาง ๆ 

3) ดานสิ่งแวดลอม (Ecology) ตองลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมและชุมชน

โดยเฉพาะเปาหมายในการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหนวยการผลิตไฟฟา  
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ภาพปจจัยท่ีตองคํานึงถึงในการจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP) 

 

จากกรอบแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย ที่ใชเปนแนวทางในการจัดทํา

แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทยป 2558 - 2579 (PDP 2015)   ซึ่งไดวางแผน

กําลังการผลิตไฟฟาในอีก 20 ปขางหนา (พ.ศ. 2579) เพื่อใหกําลังการผลิตไฟฟาเพียงพอตอ

ความตองการในป  พ.ศ. 2579  จะตองมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก  37,612 เมกะวัตต   

เปน  70,335 เมกะวัตต โดยมีการกระจายสัดสวนการใชเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟา  

ตารางสัดสวนการใชเชื้อเพลิง 

ตามแผนพฒันากําลังการผลติไฟฟาของประเทศไทยป 2558 – 2579 

 
    ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน

ดีเซล / น้ํามันเตา 
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ตอนที่ 2  สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศในกลุมอาเซียน 

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of 

Southeast Asian Nation : ASEAN) เปนองคกรที่กอตั้งขึ้นเพื่อสรางสันติภาพในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต อันนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม โดยมุงเนนใหอาเซียนเปนตลาดเดียวกันและเปนฐานการผลิตรวมที่มี

ศักยภาพในการแขงขันทางการคากับภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก ปจจุบันมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 

แบงออกเปนประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ คือ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส 

สิงคโปร และประเทศไทย ประเทศสมาชิกใหม 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร และ

เวียดนาม อาเซียนถือเปนภูมิภาคที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ทําใหความ

ตองการพลังงานไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ดังน้ันเพื่อเปนการเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณ

พลังงานไฟฟาที่กําลังจะเกิดขึ้น จึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจถึงสถานการณพลังงานไฟฟาของ

ประเทศตาง ๆ ในอาเซียน เพื่อจะไดเลือกใชทรัพยากรพลังงานไดอยางเหมาะสมและสามารถ

สํารองพลังงานใหเพียงพอกับความตองการใชในอนาคต 

อาเซียน เปนภูมิภาคท่ีมีทรัพยากรพลังงานมากและมีความหลากหลาย โดยกระจายอยู

ในประเทศตาง ๆ ทั้งนํ้ามัน กาซธรรมชาติ พลังนํ้า และถานหิน โดยทางตอนเหนือของภูมิภาค 

ไดแก ประเทศเมียนมาร ลาว และเวียดนาม มีแหลงนํ้ามากที่มีศักยภาพในการนํานํ้ามาใชผลิต

ไฟฟา สวนตอนกลางและตอนใต ไดแก ประเทศมาเลเซีย ไทย กัมพูชา บรูไน และอินโดนีเซีย มี

แหลงกาซธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีแหลงถานหินในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ดวย  

สัดสวนการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ของประเทศในกลุมอาเซียน 

จากความหลากหลายของทรัพยากรพลังงานที่แตกตางกันของแตละประเทศในกลุม

ประเทศอาเซียน จึงทําใหแตละประเทศมีนโยบายและเปาหมายทางดานพลังงานไฟฟาที่แตกตาง

กัน โดยสัดสวนการใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาของประเทศในกลุมอาเซียนจะแตกตางกันขึ้นกับ

ทรัพยากรพลังงานของประเทศน้ัน ๆ โดยประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีการผลิตไฟฟาจาก        

กาซธรรมชาติมากที่สุด รองลงมา คือ ถานหิน พลังนํ้า นํ้ามัน และพลังงานทดแทน ตามลําดับ 

สําหรับสัดสวนการใชเช้ือเพลิงผลิตไฟฟาของแตละประเทศในกลุมอาเซียน ป พ.ศ. 2557  ดังภาพ  
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ภาพสัดสวนการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของประเทศในกลุมอาเซียน ป พ.ศ. 2557 

1) เมียนมาร (สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร) 

เมียนมาร เปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ที่สําคัญ คือ กาซธรรมชาติ 

และน้ํามัน นอกจากน้ียังมีแหลงน้ําที่มีศักยภาพในการนํานํ้ามาใชผลิตไฟฟาอีกดวย ดังน้ันสัดสวน

เช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาของเมียนมารจึงมาจากพลังนํ้าและกาซธรรมชาติ  โดย ในป     

พ.ศ. 2557 มีการผลิตไฟฟาทั้งสิ้น 8,910 ลานหนวย สวนใหญมาจากพลังนํ้า รอยละ 71.2 

รองลงมา คือ กาซธรรมชาติ รอยละ 22.3 ถานหิน รอยละ 6.3 และอื่น ๆ รอยละ 0.2 

2) กัมพูชา (ราชอาณาจักรกัมพูชา)  

กัมพูชา มีแหลงเชื้อเพลิงที่สําคัญ คือ พลังงานชีวมวล แตเน่ืองจากพลังงานดังกลาว

ไมเหมาะสมที่จะนํามาใชเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา ในป พ.ศ. 2557 มีการผลิตไฟฟา

ทั้งสิ้น 1,220 ลานหนวย สวนใหญผลิตจากนํ้ามัน รอยละ 48.4 และพลังนํ้า รอยละ 34.4 

รองลงมา คือ พลังงานความรอนใตพิภพ รอยละ 13.1 ถานหิน รอยละ 2.5 และอื่น ๆ รอยละ 1.6 

3) เวียดนาม (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 

เวียดนาม มีแหลงพลังงานท่ีสําคัญ คือ นํ้ามัน กาซธรรมชาติ และถานหิน นอกจากน้ี

ยังมีแหลงน้ําที่มีศักยภาพในการนํานํ้ามาใชผลิตไฟฟาดวย ดังน้ันสัดสวนเช้ือเพลิงหลักในการผลิต

ที่มา : The World Bank-World Development Indicators 
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ไฟฟาของเวียดนามจึงมาจากพลังน้ํา กาซธรรมชาติ และถานหิน โดยในป พ.ศ. 2557  มีการผลิต

ไฟฟาทั้งสิ้น 140,670 ลานหนวย  สวนใหญผลิตจากพลังนํ้า รอยละ 38.5  และกาซธรรมชาติ  

รอยละ 35.4 รองลงมา คือ ถานหิน รอยละ 20.9 นํ้ามัน รอยละ 5.1 และอื่น ๆ รอยละ 0.1 

เวียดนามเปนประเทศที่จําเปนตองเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาในปริมาณมาก เพื่อรองรับการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ โดยเนนการเพิ่มกําลังการผลิตจากถานหินและพลังงานนิวเคลียร ทั้งน้ีเวียดนามมี

แผนสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเปนแหงแรกในอาเซียน พรอมทั้งมีแผนจะพัฒนาทุงกังหันลม 

(Wind farm) นอกชายฝงแหงแรกในเอเชียดวย 

4) ลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

ลาวมีสภาพภูมิประเทศท่ีมีแมนํ้าหลายสายไหลผาน จึงทําใหลาวอุดมไปดวยพลังงาน

จากนํ้า ดังน้ันสัดสวนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาของประเทศลาวจึงมาจากพลังนํ้า โดยในป 

พ.ศ. 2557 มีการผลิตไฟฟาทั้งสิ้น 10,130 ลานหนวย โดยการผลิตเกือบทั้งหมดมาจากพลังนํ้าถึง 

รอยละ 90.7 รองลงมา คือ ถานหิน รอยละ 6.2 และน้ํามัน รอยละ 3.1 

5) มาเลเซีย (สหพันธรัฐมาเลเซีย) 

มาเลเซีย มีแหลงพลังงานที่สําคัญ คือ กาซธรรมชาติ โดยในป พ.ศ. 2557 มีการผลิต

ไฟฟาทั้งสิ้น 122,460 ลานหนวย ถือเปนประเทศที่มีกําลังการผลิตไฟฟาเปนอันดับ 3 ของกลุม

ประเทศอาเซียน โดยเปนการผลิตจากกาซธรรมชาติมากที่สุด รอยละ 43.2 รองลงมา คือ ถานหิน 

รอยละ 39.2 นํ้ามัน รอยละ 9.0 พลังนํ้า รอยละ 6.8 และอื่น ๆ รอยละ 1.9 อยางไรก็ตาม

มาเลเซียกําลังเผชิญกับภาวะปริมาณสํารองกาซธรรมชาติคอย ๆ ลดลง จึงมีแผนลดสัดสวนการ

ผลิตไฟฟาดวยกาซธรรมชาติลง โดยเพิ่มสัดสวนการใชถานหิน ซึ่งตองมีการนําเขาถานหินและ

พยายามกระจายแหลงนําเขาถานหินจากหลาย ๆ ประเทศ นอกจากน้ียังมีแผนกระจายแหลง

เช้ือเพลิงใหหลากหลายมากขึ้น ทั้งมีการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน และมีแผนพัฒนาโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียร 

6) อินโดนีเซีย (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 

อินโดนีเซีย เปนประเทศท่ีมีแหลงเช้ือเพลิงจํานวนมาก ทั้งกาซธรรมชาติ นํ้ามัน และ

ถานหิน เน่ืองจากมีลักษณะภูมิประเทศที่เปนเกาะและมีภูเขาไฟ จึงทําใหมีทรัพยากรดังกลาว

มากกวาประเทศอื่นในกลุมประเทศอาเซียน สําหรับการผลิตไฟฟา ในป พ.ศ. 2557 มีการผลิต

ไฟฟาทั้งสิ้น 194,160 ลานหนวย ถือเปนประเทศที่มีกําลังการผลิตไฟฟาเปนอันดับ 1 ของกลุม
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ประเทศอาเซียน โดยเปนการผลิตจากถานหินมากที่สุด รอยละ 49.2 รองลงมา คือ นํ้ามัน รอยละ 

22.5 กาซธรรมชาติ รอยละ 19.8 พลังนํ้า รอยละ 7.0 พลังงานความรอนใตพิภพ รอยละ1.4 และ

อื่น ๆ รอยละ 0.1  

อินโดนีเซียเปนประเทศที่ตองเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาตามความตองการที่มากขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีแผนการกระจายเช้ือเพลิงและลดการใชนํ้ามัน การที่เปน

ประเทศที่มีแหลงเช้ือเพลิงมาก จึงมุงเนนการใชเช้ือเพลิงในประเทศกอน แตเน่ืองจากปริมาณ   

กาซธรรมชาติก็เริ่มลดลง จึงมีแผนที่จะลดสัดสวนการใชกาซธรรมชาติลง โดยเพิ่มสัดสวนพลังงาน

หมุนเวียน ซึ่งเนนพลังนํ้าและพลังงานความรอนใตพิภพ เน่ืองจากมีศักยภาพมากพอ 

7) ฟลิปปนส (สาธารณรัฐฟลิปปนส) 

ฟลิปปนส มีแหลงพลังงานที่สําคัญ คือ กาซธรรมชาติ สําหรับการผลิตไฟฟา ในป 

พ.ศ. 2557 มีการผลิตไฟฟาทั้งสิ้น 62,480 ลานหนวย โดยสวนใหญผลิตจากถานหิน รอยละ 48.3 

เน่ืองจากมีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา รองลงมา คือ กาซธรรมชาติ รอยละ 28.9 พลังนํ้า รอยละ 

13.8 นํ้ามัน รอยละ 8.6 และอื่น ๆ รอยละ 0.4 ฟลิปปนสมีแผนเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟา โดยมุง

สํารวจหาแหลงกาซธรรมชาติและถานหินในประเทศมาใชเพิ่มเติม แตขณะเดียวกันก็มีแผน

กระจายสัดสวนการใชเช้ือเพลิง โดยการเพิ่มการผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะเนน    

พลังนํ้าและพลังงานความรอนใตพิภพ  

8) บรูไน (เนการาบรูไนดารุสซาลาม) 

บรูไน มีแหลงพลังงานหลัก คือ กาซธรรมชาติและนํ้ามัน สําหรับการผลิตไฟฟา ในป 

พ.ศ. 2557 มีการผลิตไฟฟาทั้งสิ้น 3,490 ลานหนวย โดยการผลิตเกือบทั้งหมดมาจาก           

กาซธรรมชาติ รอยละ 99.1 และน้ํามัน รอยละ 0.9 

9) สิงคโปร (สาธารณรัฐสิงคโปร) 

สิงคโปร เปนประเทศท่ีเปนตลาดการซื้อขายน้ํามันแหลงใหญแหงหน่ึงในอาเซียน จึง

มีการใชพลังงานหลักจากนํ้ามันและกาซธรรมชาติ สําหรับการผลิตไฟฟา ในป พ.ศ. 2557 มีการ

ผลิตไฟฟาทั้งสิ้น 47,210 ลานหนวย โดยสวนใหญผลิตจากกาซธรรมชาติ รอยละ 48.3 รองลงมา 

คือ นํ้ามัน รอยละ 22.1 และอื่น ๆ รอยละ 2.5  

ในอดีตสิงคโปรตองนําเขากาซธรรมชาติจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยสงผานทาง

ทอสงกาซเทาน้ัน ตอมาในป พ.ศ. 2556 สิงคโปรไดสรางสถานี รับ - จาย กาซธรรมชาติเหลว 
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(Liquid Natural Gas : LNG) แลวเสร็จ ทําใหสามารถกระจายแหลงนําเขากาซธรรมชาติจาก

หลายประเทศมากขึ้น ในอนาคตสิงคโปรมีแผนจะรับซื้อไฟฟาจากหลายประเทศ โดยใชโครงขาย

ระบบสงที่จะเช่ือมตอกันในภูมิภาค (ASEAN Power Grid) นอกจากน้ีรัฐบาลสิงคโปรยังลงทุนเพื่อ

พัฒนาการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย และการวิจัยเพื่อหาความเปนไปไดในการใชพลังงาน

นิวเคลียร จะเห็นไดวา สิงคโปรพยายามรักษาความมั่นคงทางพลังงาน โดยการกระจายแหลง

นําเขาเช้ือเพลิง และพลังงานไฟฟาจากหลายประเทศ 

10)  ไทย (ราชอาณาจักรไทย)  

 ไทย มีแหลงพลังงานหลัก คือ กาซธรรมชาติและนํ้ามัน สําหรับการผลิตไฟฟา ในป 

พ.ศ. 2557 มีการผลิตไฟฟาทั้งสิ้น 174,960 ลานหนวย ถือเปนประเทศท่ีมีกําลังการผลิตไฟฟาเปน

อันดับ 2 ของกลุมประเทศอาเซียน โดยสวนใหญผลิตจากกาซธรรมชาติ รอยละ 70.4 รองลงมา 

คือ ถานหิน รอยละ 21.4 พลังน้ํา รอยละ 3.2 นํ้ามัน รอยละ 2.3 และอื่น ๆ รอยละ 2.7 

จะเห็นไดวา ทุกประเทศในกลุมอาเซียน ตองรับมือกับความตองการใชไฟฟาที่สูงขึ้น  และ

เช้ือเพลิงฟอสซิลยังคงเปนแหลงพลังงานหลักที่ทุกประเทศตองพึ่งพาอยู แตขณะเดียวกันทุก

ประเทศก็มีแผนในการจัดการกับความมั่นคงทางพลังงานไฟฟา โดยเนนการกระจายแหลงเชื้อเพลิง

ใหหลากหลาย แสวงหาแหลงพลังงานทดแทนอื่น ๆ ทั้งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานนิวเคลียร 

รวมถึงแผนซื้อไฟฟาจากประเทศในภูมิภาคดวย 

นอกจากนี้เพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางพลังงานไฟฟาในภูมิภาคอาเซียน กลุมประเทศ

สมาชิกจึงไดดําเนินโครงการผลิตและการใชพลังงานรวมกัน เชน โครงการเช่ือมโยงโครงขายระบบ

ไฟฟาของอาเซียน (ASEAN Power Grid) เปนโครงการที่มีวัตถุประสงค ในการสงเสริมความมั่นคง

ของการจายไฟฟาของภูมิภาค และสงเสริมใหมีการซื้อขายพลังงานไฟฟาระหวางประเทศ เพื่อลด

ตนทุนการผลิตไฟฟา ซึ่งมีการดําเนินงานเพื่อเช่ือมโยงโครงขายทั้งสิ้น 16 โครงการ เปนตน  

 

ตอนที่ 3 สถานการณพลังงานไฟฟาของโลก 

ปจจุบันความตองการไฟฟายังคงเพิ่มขึ้นท่ัวโลก สอดคลองกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  จากการประเมินขององคการพลังงานระหวางประเทศ 

(International Energy Agency : IEA) ระบุวา การใชพลังงานของโลกมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น

เรื่อยๆ โดยแหลงพลังงานที่ใชสูงสุด  3 อันดับแรก ไดแก นํ้ามัน  กาซธรรมชาติ และถานหิน    
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ที่สําคัญหากโลกมีการใชพลังงานในระดับที่เปนอยูในปจจุบันและไมมีการคนพบแหลงพลังงานอื่น

เพิ่มเติมไดอีก คาดวาโลกจะมีปริมาณสํารองนํ้ามันใชไดอีก 52.5 ป กาซธรรมชาติ 54.1 ป และ

ถานหินอีกประมาณ 110 ป เทาน้ัน ดังน้ันการใชพลังงานจากแหลงพลังงานเหลาน้ีจําเปนตอง

คํานึงถึงความสมดุลระหวางความตองการใชพลังงานกับปริมาณสํารองของพลังงานที่มีเหลืออยู   

อีกทั้งจําเปนตองทําการศึกษาและพัฒนาแหลงพลังงานใหม ๆ เพื่อทดแทนแหลงพลังงานเกาที่

กําลังจะหมดไป นอกจากนี้สิ่งที่ตองตระหนักเปนอยางยิ่ง  คือ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

อันเน่ืองมาจากการใชพลังงานเหลาน้ีโดยเฉพาะปญหาดานสิ่งแวดลอม 

อัตราการเพิ่มขึ้นของกําลังผลิตไฟฟาในทวีปตาง ๆ จะมีความแตกตางกัน ทั้งน้ีเปนผล

เน่ืองมาจากอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยทวีปเอเชียจะมีอัตราการผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น

สูงสุด เน่ืองจากประเทศในทวีปเอเชียสวนใหญเปนประเทศที่กําลังพัฒนาจึงมีความตองการใช

ไฟฟาสูง และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต ในขณะที่ประเทศในทวีปยุโรปซึ่งเปนประเทศที่มี

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีและประชาชนมีการดํารงชีวิตที่สูงกวามาตรฐานนั้นจะมีอัตรา 

การใชพลังงานคอนขางคงที่  

ในอดีตการผลิตไฟฟาสวนใหญอาศัยแหลงพลังงานหลักจากนํ้ามัน กาซธรรมชาติ และ   

ถานหิน แตเมื่อพิจารณาถึงแหลงพลังงานที่มีอยูอยางจํากัด และคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ที่จะเกิดจากการใชพลังงานเหลาน้ีมาผลิตไฟฟา ทําใหท่ัวโลกพยายามแสวงหาแหลงพลังงานอื่น ๆ 

มาใชทดแทน เชน พลังนํ้า พลังงานนิวเคลียร พลังลม พลังงานแสงอาทิตย ชีวมวล เปนตน ดังจะ

เห็นไดจากภาพแผนภูมิวงกลมแสดงการผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานตาง ๆ ของโลก ป พ.ศ. 2557 

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

จากขอมูลป พ.ศ. 2557 พบวา ทั่วโลกมีการผลิตไฟฟาจากถานหินมากที่สุด รอยละ  38.9 

รองลงมา คือ กาซธรรมชาติ รอยละ 22.0 พลังนํ้า รอยละ 16.8 พลังงานนิวเคลียร รอยละ 10.8 

นํ้ามัน รอยละ 4.6 และพลังงานทดแทนอื่น ๆ อีกรอยละ 3.7 ถึงแมวาปจจุบันการผลิตไฟฟายังคง

พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนหลัก ซึ่งผลิตจากถานหินมากที่สุด เน่ืองจากถานหินเปนเช้ือเพลิงราคา

ถูก แตในหลายประเทศไดมีนโยบายเรื่องสิ่งแวดลอมและมีการกระตุนใหเปลี่ยนไปใชเช้ือเพลิง

สะอาด ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหการผลิตจากเช้ือเพลิงฟอสซิลทั่วโลกเริ่มลดลง สงผลใหมีการใช

เช้ือเพลิงหมุนเวียนมากขึ้น  นอกจากน้ีพลังงานนิวเคลียรถูกพิจารณาวาจะมีการนํามาใชมากขึ้น

โดยจะสูงขึ้นกวาเดิมรอยละ 80 ภายในป พ.ศ. 2583 แตปจจุบันการกอสรางโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียรชะลอตัวลงหลังอุบัติเหตุโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรที่เมืองฟุกุชิมะในประเทศญี่ปุน เมื่อ 

พ.ศ. 2554 เน่ืองจากการพิจารณาเรื่อง กฎระเบียบดานความปลอดภัย แตอยางไรก็ดี การผลิต

ไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียรยังคงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในประเทศจีน เกาหลีใต อินเดีย และรัสเซีย 

 

 

 

กิจกรรมทายเรื่องที ่2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียนและโลก 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู) 
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เร่ืองที่ 3 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไฟฟาในประเทศไทยตั้งแตระบบผลิต ระบบสงจายจนถึง

ระบบจําหนายใหกับผูใชไฟฟา แบงเปน 2 ภาคสวน คือ  

1) ภาครัฐ ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟาสวนภูมิภาค 

(กฟภ.) และการไฟฟานครหลวง (กฟน.)  

2) ภาคเอกชน มีเฉพาะระบบผลิตไฟฟาเทาน้ัน เชน บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 

จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) เปนตน 

นอกจากน้ียังมีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งเปนองคกรอิสระที่ทํา

หนาที่กํากับกิจการไฟฟาและกิจการกาซธรรมชาติภายใตกรอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง

พลังงาน          

 

ภาพการสงไฟฟาจากโรงไฟฟาถึงผูใชไฟฟา 

1. การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม         

พ.ศ. 2512 โดยรัฐบาลไดรวมรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในการจัดหาไฟฟา ซึ่งไดแก การลิกไนท (กลน.) 

การไฟฟายันฮี (กฟย.) และการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟ.อน.) เปนหนวยงานเดียวกัน คือ 

“การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย” มีช่ือยอวา “กฟผ.” มีนายเกษม จาติกวณิช เปนผูวาการ 

คนแรก  

ระบบผลติ 

ระบบจําหนาย 
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กฟผ. เปนรัฐวิสาหกิจดานกิจการพลังงานภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน 

และกระทรวงการคลัง มีภารกิจในการจัดหาพลังงานไฟฟาใหแกประชาชน โดยการผลิต จัดสง และ

จําหนายพลังงานไฟฟาใหแกการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค และผูใชไฟฟารายอื่น ๆ  

ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งประเทศใกลเคียง พรอมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับกิจการไฟฟา 

ภายใตกรอบพระราชบัญญัติ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยระบบผลิตไฟฟาของ กฟผ. 

ประกอบดวยโรงไฟฟา 5 ประเภท คือ โรงไฟฟาพลังความรอน โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 

โรงไฟฟาพลังนํ้า โรงไฟฟาพลังงานทดแทน และโรงไฟฟาดีเซล  

นอกจากการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาของ กฟผ. แลว กฟผ. ยังรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต

ไฟฟาเอกชน รวมทั้งรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาในประเทศเพื่อนบาน ไดแก ลาว และมาเลเซีย ซึ่ง

ดําเนินการจัดสงไฟฟาที่ผลิตจากโรงไฟฟาของ กฟผ. รวมถึงที่รับซื้อจากผูผลิตไฟฟารายอื่นผาน

ระบบสงไฟฟาของ กฟผ. ซึ่งมีโครงขายครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อจําหนายไฟฟาใหแก การไฟฟา

นครหลวง  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ผูใชไฟฟาที่รับซื้อโดยตรง  และประเทศเพื่อนบาน  ไดแก  ลาว 

เมียนมาร และกัมพูชา 

 

 

 

Call center 

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

หมายเลข 1416 

 

2. การไฟฟาสวนภูมิภาค  (กฟภ.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เปนรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภค สังกัด

กระทรวงมหาดไทย  กอต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยรับโอน

ทรัพยสิน หนี้สิน และความรับผิดชอบขององคการไฟฟาสวนภูมิภาคในขณะน้ันมาดําเนินการ 

อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการผลิต จัดใหไดมา จัดสง 
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จัดจําหนายและการบริการดานพลังงานไฟฟาใหแกประชาชน ธุรกิจ  และอุตสาหกรรมตางๆ 

ในเขตจําหนาย 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ  

การไฟฟาสวนภูมิภาคมีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ีกรุงเทพมหานคร มีหนาที่กําหนดนโยบาย

และแผนงาน ใหคําแนะนํา ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหหนวยงานในสวนภูมิภาค สําหรับ

ในสวนภูมิภาค แบงการบริหารงานออกเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ภาคกลางและภาคใต แตละภาคแบงออกเปนเขต รวมเปน 12 การไฟฟาเขต มีหนาที่ควบคุมและ

ใหคําแนะนําแกสํานักงานการไฟฟาตาง ๆ ในสังกัดรวม 894 แหง ในความรับผิดชอบ 74 

จังหวัดทั่วประเทศ ไดแก การไฟฟาจังหวัด 74 แหง การไฟฟาอําเภอ 732 แหง การไฟฟาตําบล 

88 แหง หากประชาชนในสวนภูมิภาคไดรับความขัดของเกี่ยวกับระบบไฟฟา เชน หมอแปลงไฟฟา

ระเบิดเสาไฟฟาลม ไฟฟาดับ ไฟฟาตก บิลคาไฟฟาไมถูกตอง เปนตน นอกจากน้ียังรวมไปถึง 

การขอใชไฟฟา เปลี่ยนขนาดมิเตอรไฟฟา สามารถติดตอไดที่การไฟฟาสวนภูมิภาคที่อยูในแตละ

พื้นที่ หรือติดตอ Call Center  

 
 

Call Center ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

หมายเลข 1129 

 

3. การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟานครหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 สิงหาคม พ.ศ. 2501ตามพระราชบัญญัติ  

การไฟฟานครหลวง พ.ศ. 2501 ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมในป พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2535  

เปนรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัด

ใหไดมา จําหนาย ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา และธุรกิจเกี่ยวเน่ืองหรือที่เปนประโยชน 

แกการไฟฟานครหลวง โดยมีพื้นท่ีเขตจําหนายใน 3 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ

สมุทรปราการ  
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หากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ไดรับความ

ขัดของเกี่ยวกับระบบไฟฟา เชน หมอแปลงไฟฟาระเบิด เสาไฟฟาลม ไฟฟาดับ ไฟฟาตก บิลคา

ไฟฟาไมถูกตอง เปนตน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการขอใชไฟฟา เปลี่ยนขนาดมิเตอรไฟฟา สามารถ

ติดตอไดท่ีการไฟฟานครหลวงที่อยูในแตละพื้นที่ และมีชองทางการติดตอ คือ ศูนยบริการขอมูล

ขาวสาร และศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (MEA Call Center)  

 

ศนูยบรกิารขอมูลขาวสารการไฟฟานครหลวง 

         โทรศัพท  0-2252-8670 

ศูนยบรกิารขอมูลผูใชไฟฟา (MEA Call Center) 

 โทรศพัท 1130 หรือ อีเมล แอดเดรส : 

CallCenter@mea.or.th (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

 

4. คณะกรรมการกํากบักิจการพลังงาน (กกพ.) 

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.

2551 ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพื่อแยกงานนโยบาย 

และงานกํากับดูแล ออกจากการประกอบกิจการพลังงาน โดยเปดโอกาสใหภาคเอกชน ชุมชน 

และประชาชนมีสวนรวมและมีบทบาทมากขึ้น รวมทั้งใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เปนธรรมและมีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน โดย กกพ. ทําหนาที่กํากับกิจการไฟฟาและกิจการกาซธรรมชาติภายใตกรอบนโยบาย

ของรัฐ  

ในการดําเนินงานของ กกพ. มีเปาหมายสูงสุด คือ การกํากับดูแลกิจการพลังงาน

ไทยใหเกิดความมั่นคง และสรางความมั่นใจใหแกประชาชน โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการกํากับกิจการพลังงาน การจัดทํารางกฎหมายลําดับรองตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบกิจการพลังงาน เชน การเสนอรางพระราชกฤษฎีกา การออกประกาศและ

ระเบียบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ทั้งน้ี ในการออกระเบียบและ

ประกาศที่เกี่ยวของกับการบริหารและกํากับดูแลกิจการพลังงานที่มีผูไดรับผลกระทบ จะตอง

ดําเนินการดานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นดวย การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการ

mailto:CallCenter@mea.or.th
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พลังงานและการอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม กําหนดโครงสรางคาไฟฟา โดยพิจารณาปรับคาไฟฟา

ฐานและคาไฟฟาผันแปร (Ft) สามารถติดตอได ตามชองทางตาง ๆ 

 

 

     โทร: 0 2207 3599    

   Call Center: 1204 

   อีเมล: support@erc.or.th 

 

 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลงังานไฟฟาในประเทศไทย 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู) 
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หนวยการเรียนรูท่ี 2 

การผลิตไฟฟา 
 

สาระสําคญั 

การผลิตไฟฟาสามารถผลิตไดจากเช้ือเพลิงและพลังงานหลายประเภท ซึ่งเช้ือเพลิงและ

พลังงานแตละประเภทก็มีขอดีขอจํากัดทั้งในแงตนทุนและผลกระทบ สําหรับเช้ือเพลิงฟอสซิลซึ่ง

เปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตพลังงานไฟฟาในปจจุบันกําลังจะหมดไปในอนาคต สงผลใหตองมีการ

จัดหาพลังงานทดแทนอื่นมาใชในการผลิตพลังงานไฟฟา อยางไรก็ตามการผลิตพลังงานไฟฟาไมวา

จะเช้ือเพลิงประเภทใด อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและประชาชน ดังน้ันจึงตองมีขอกําหนดให

โรงไฟฟาตองมีการดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และ

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสังคมและสุขภาพ (EHIA) 

ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายกระบวนการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภท 

2. วิเคราะหศักยภาพพลังงานทดแทนที่มีในชุมชนของตนเอง 

3. เปรียบเทียบขอดี ขอจํากัดของเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา 

4. เปรียบเทียบตนทุนการผลิตพลังงานไฟฟาตอหนวยจากเช้ือเพลิงแตละประเภท 

5. อธิบายผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงไฟฟา 

6. อธิบายการจัดการดานสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟา 

7. อธิบายขอกําหนดเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ (EHIA)  

8. เปรียบเทียบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ (EHIA) 

9. มีเจตคติที่ดีตอโรงไฟฟาแตละประเภท 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 เช้ือเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา 

เรื่องท่ี 2 โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

เวลาที่ใชในการศึกษา 45 ช่ัวโมง 

สื่อการเรียนรู 

ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3 รหัสวิชา  พว32023  
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เร่ืองที่ 1 เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา 

 พลังงานไฟฟาเปนพลังงานรูปหน่ึงที่มีความสําคัญและมีการใชงานกันมาอยางยาวนาน

โดยสามารถผลิตไดจากเชื้อเพลิงตาง ๆ ไดแก เช้ือเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทน ปจจุบันมีการ

ใชพลังงานไฟฟาเพิ่มมากขึ้นทําใหตองมีการแสวงหาเช้ือเพลิงชนิดตาง ๆ ใหเพียงพอตอความ

ตองการโดยแตละประเทศมีสัดสวนการใชเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาแตกตางกันไปตาม

ศักยภาพของประเทศน้ัน ๆ อยางไรก็ตามการผลิตกระแสไฟฟายังตองคํานึงถึงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมจึงตองมีการจัดการและแนวทางปองกันที่เหมาะสมภายใตขอกําหนดและกฎหมาย

แบงเปน 5 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เช้ือเพลิงฟอสซิล 

 ตอนที่ 2 พลังงานทดแทน 

 ตอนที่ 3 พลังงานทดแทนในชุมชน 

 ตอนที่ 4 ตนทุนการผลิตพลังงานไฟฟาตอหนวยจากเช้ือเพลิงแตละประเภท 

 ตอนที่ 5 ขอดีและขอจํากัดของการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภท 

ตอนที่ 1 เชื้อเพลิงฟอสซิล 

เช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) หมายถึง เช้ือเพลิงที่เกิดจากซากพืช ซากสัตวที่ทับถม

จมอยูใตพื้นพิภพเปนเวลานานหลายรอยลานปโดยอาศัยแรงอัดของเปลือกโลกและความรอนใตผิว

โลกมีทั้งของแข็ง ของเหลวและกาซ เชน ถานหินนํ้ามัน กาซธรรมชาติ เปนตน แหลงพลังงานนี้เปน

แหลงพลังงานที่สําคัญในการผลิตไฟฟาในปจจุบันสําหรับประเทศไทยไดมีการนําเอาพลังงาน

ฟอสซิลมาใชในการผลิตไฟฟาประมาณรอยละ 90 

 1. ถานหิน (Coal) 

 ถานหิน เปนเช้ือเพลิงประเภทฟอสซิลที่อยูในสถานะของแข็ง เกิดจากการทับถมกัน

ของซากพืชในยุคดึกดําบรรพ ถานหินมีปริมาณมากกวาเช้ือเพลิงฟอสซิลชนิดอื่น ๆ และมีแหลง

กระจายอยูประมาณ 70 ประเทศท่ัวโลก เชน อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย แอฟริกา เปนตน จากการ

คาดการณปริมาณถานหินที่พิสูจนแลว ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2557 จาก BP Statistical Review of 

World Energy คาดวา ถานหินในโลกจะมีเพียงพอตอการใชงานไปอีก 110 ป และถานหินใน

ประเทศไทยมีเหลือใชอีก 69 ป ซึ่งถานหินที่นํามาเปนเช้ือเพลิงสําหรับการผลิตกระแสไฟฟา ไดแก 

ลิกไนต ซับบิทูมินัส บิทูมินัส 
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 ถานหินสวนใหญที่พบในประเทศไทยเปนลิกไนตที่มีคุณภาพต่ํา ปริมาณสํารองสวน

ใหญที่ นํามาใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาอยูที่ เหมืองแมเมาะ จังหวัดลําปาง             

ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟาดวยถานหินรอยละ 18.96 ซึ่งมาจากถานหิน

ภายในประเทศและบางสวนนําเขาจากตางประเทศ โดยนําเขาจากอินโดนีเซียมากที่สุด 

กระบวนการผลิตไฟฟาจากถานหิน 

การผลิตไฟฟาดวยถานหิน เริ่มจากการขนสงถานหินจากลานกองถานหินไปยังยุง

ถาน จากนั้นถานหินจะถูกลําเลียงไปยังเครื่องบด เพื่อบดถานหินใหเปนผงละเอียดกอนที่จะถูกพน

เขาไปเผายังหมอไอนํ้า เมื่อถานหินเกิดการเผาไหมก็จะถายเทความรอนใหแกนํ้า ทําใหนํ้ารอนขึ้น

จนเกิดไอนํ้า จะมีความดันสูงสามารถขับใบพัดกังหันไอนํ้าทําใหกังหันไอนํ้าหมุนโดยแกนของกังหัน

ไอนํ้าเชื่อมตอกับเครื่องกําเนิดไฟฟาจึงทําใหเครื่องกําเนิดไฟฟาทํางาน สามารถผลิตกระแสไฟฟา

ออกมาได 

 

ภาพขั้นตอนการผลิตไฟฟาดวยถานหิน 

การเผาไหมของถานหินจะเกิดกาซไนโตรเจนออกไซด ฝุนละออง และกาซ                 

ซัลเฟอรไดออกไซด ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูใกล

โรงไฟฟาได ดังน้ันโรงไฟฟาถานหินในปจจุบัน เรียกวา “โรงไฟฟาเทคโนโลยีถานหินสะอาด 

(Clean Coal Technology)” ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องกําจัดกาซไนโตรเจนออกไซด เครื่องกําจัด             
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กาซซัลเฟอรไดออกไซด และเครื่องดักจับฝุนแบบไฟฟาสถิต ทําใหลดมลสารที่เกิดขึ้นจากการเผา

ไหม และสามารถควบคุมการปลอยมลสารใหอยูในเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด จึงไม

กระทบตอสิ่งแวดลอม 

แมประเทศไทยจะเคยประสบปญหาเรื่องผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอันเกิดมาจากฝุน

ละออง กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจนไดออกไซด จากการใชถานหินลิกไนตมาผลิตไฟฟา

ของโรงไฟฟาแมเมาะ เน่ืองจากถานหินมีคุณภาพไมดีและเทคโนโลยีในขณะน้ันยังไมทันสมัย          

แตหลังจากที่ประเทศไทยไดมีการนําเอาเทคโนโลยีถานหินสะอาดมาใชในการผลิตกระแสไฟฟา      

โดยการติดตั้งระบบกําจัดและควบคุมมลสารที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งชวยรักษาสิ่งแวดลอม                

ของชุมชนไดเปนอยางดี ปจจุบันแมเมาะเปนชุมชนที่นาอยูและมีอากาศบริสุทธิ์ 

2. น้ํามัน (Petroleum Oil) 

นํ้ามันเปนเช้ือเพลิงประเภทฟอสซิลที่มีสถานะเปนของเหลว  เกิดจากซากสัตวและ

ซากพืชทับถมเปนเวลาหลายรอยลานป พบมากในภูมิภาคตะวันออกกลาง สําหรับประเทศไทย

มีแหลง นํ้ามันดิบจากแหลงกลางอาวไทย เชน แหลงเบญจมาศ แหลงยูโนแคล แหลงจัสมิน   

เปนตน และแหลงบนบก ไดแก แหลงสิริกิติ์ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร จากการ

คาดการณปริมาณนํ้ามันที่พิสูจนแลว ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2557 จาก BP Statistical Review of 

World Energy คาดวาน้ํามันในโลกจะมีเพียงพอตอการใชงานไปอีก 52.5 ป และนํ้ามันในประเทศ

ไทยมีเหลือใชอีก 2.8 ป 

นํ้ามันที่ใชในการผลิต ไฟฟามี 2 ประเภท คือ นํ้ามัน เตา และ นํ้า มันดีเ ซ ล                     

ในป พ.ศ. 2558 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ใชนํ้ามันผลิตไฟฟาในสัดสวนเพียง                 

รอยละ 1 เทาน้ัน เน่ืองจากมีตนทุนการผลิตสูงสําหรับการใชนํ้ามันมาผลิตไฟฟาน้ันมักจะใชเปน

เช้ือเพลิงสํารองในกรณีที่เช้ือเพลิงหลัก เชน กาซธรรมชาติ มีปญหาไมสามารถนํามาใชได เปนตน 

กระบวนการผลิตไฟฟาจากน้ํามัน 

1) การผลิตไฟฟาจากนํ้ามันเตาใชนํ้ามันเตาเปนเช้ือเพลิงใหความรอนไปตมนํ้า เพื่อ

ผลิตไอนํ้าไปหมุนกังหันไอนํ้าที่ตออยูกับเครื่องกําเนิดไฟฟา  

2) การผลิตไฟฟาจากนํ้ามันดีเซล มีหลักการทํางานเหมือนกับเครื่องยนตในรถยนต

ทั่วไป ซึ่งจะอาศัยหลักการสันดาปของนํ้ามันดีเซลที่ถูกฉีดเขาไปในกระบอกสูบของเครื่องยนตที่ถูก

อัดอากาศจนมีอุณหภูมิสูง และเกิดระเบิดดันใหลูกสูบเคลื่อนที่ลงไปหมุนเพลาขอเหวี่ยงซึ่งตอกับ
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เพลาของเครื่องยนต ทําใหเพลาของเครื่องยนตหมุน และทําใหเครื่องกําเนิดไฟฟาซึ่งตอกับเพลา

ของเครื่องยนตหมุนตามไปดวยจึงเกิดการผลิตไฟฟาออกมา 

 
ภาพการผลิตไฟฟาจากนํ้ามันดีเซล 

เน่ืองจากการเผาไหมนํ้ามันในกระบวนการผลิตไฟฟาน้ัน  จะมีการปลดปลอยกาซ

กํามะถัน  กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจนออกไซด รวมทั้งฝุนละออง ซึ่งอาจสงผลกระทบ                   

ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูใกลโรงไฟฟาได จึงไดมีการติดตั้งเครื่องกําจัด

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (Flue Gas Desulfurization: FGD) เพื่อลดการปลอยกาซกํามะถัน และมี

การควบคุมคุณภาพอากาศใหไดตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม 

3. กาซธรรมชาติ (Natural Gas) 

กาซธรรมชาติ เปนเช้ือเพลิงประเภทฟอสซิลที่มีสถานะเปนกาซ ซึ่งเกิดจากการทับถม

ของซากสัตวและซากพืชมานานนับลานป พบมากในภูมิภาคตะวันออกกลาง จากการคาดการณ

ปริมาณกาซธรรมชาติที่พิสูจนแลว ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2557 จาก BP Statistical Review of 

World Energy คาดวา กาซธรรมชาติในโลกจะมีเพียงพอตอการใชงานไปอีก 54.1 ป และกาซ

ธรรมชาติในประเทศไทยมีเหลือใชอีก 5.7 ป 

กระบวนการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ  

เริ่มตนดวยกระบวนการเผาไหมกาซธรรมชาติ  ในหองสันดาปของกังหันกาซที่มี

ความรอนสูงมาก เพื่อใหไดกาซรอนมาขับกังหัน ซึ่งจะไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟา จากน้ันจะนํากาซ

รอนสวนที่เหลือไปผลิตไอนํ้าสําหรับใชขับเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ํา สําหรับไอนํ้าสวนที่
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เหลือจะมีแรงดันต่ําก็จะผานเขาสูกระบวนการลดอุณหภูมิ เพื่อใหไอนํ้าควบแนนเปนนํ้าและ      

นํากลับมาปอนเขาระบบผลิตใหมอยางตอเน่ือง 

 

ภาพกระบวนการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาต ิ

 

  

หมอแปลงไฟฟา 
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ตอนที่ 2 พลังงานทดแทน 

พลังงานทดแทน (Alternative Energy) ตามความหมายของกระทรวงพลังงานคือ 

พลังงานที่นํามาใชแทนนํ้ามันเช้ือเพลิงซึ่งเปนพลังงานหลักที่ใชกันอยูทั่วไปในปจจุบันพลังงาน

ทดแทนที่สําคัญ เชน พลังงานนํ้า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงานความรอนใตพิภพ 

พลังงานจากชีวมวล และพลังงานนิวเคลียร เปนตน 

ปจจุบันทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทย กําลังเผชิญกับปญหาดานพลังงานเช้ือเพลิง

ฟอสซิล เชน นํ้ามัน กาซธรรมชาติ เปนตน ทั้งในดานราคาที่สูงขึ้น และปริมาณที่ลดลงอยาง

ตอเน่ือง นอกจากนี้ปญหาสภาวะโลกรอนซึ่งสวนหน่ึงมาจากการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลที่มากขึ้นอยาง

ตอเน่ืองตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการกระตุนใหเกิดการคิดคนและ

พัฒนาเทคโนโลยีที่ใชพลังงานชนิดอื่น ๆ ข้ึนมาทดแทนซึ่งพลังงานทดแทนเปนพลังงานชนิดหน่ึงที่

ไดรับความสนใจ และภาครัฐไดมีนโยบายสงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน

อยางกวางขวางในประเทศ เน่ืองจากเปนพลังงานท่ีใชแลวไมทําลายสิ่งแวดลอม 

โดยพลังงานทดแทนที่สําคัญและใชกันอยูในปจจุบัน ไดแก ลม นํ้า แสงอาทิตย ชีวมวล

ความรอนใตพิภพ และนิวเคลียร ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. พลังงานลม 

การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมจะใชกังหันลมเปนอุปกรณในการเปลี่ยน

พลังงานลมเปนพลังงานไฟฟา โดยจะตอใบพัดของกังหันลมเขากับเครื่องกําเนิดไฟฟา เมื่อลมพัด

มาปะทะจะทําใหใบพัดหมุน แรงจากการหมุนของใบพัดจะทําใหแกนหมุนที่เช่ือมอยูกับเครื่อง

กําเนิดไฟฟาหมุน เกิดการเหน่ียวนําและไดไฟฟาออกมา อยางไรก็ดีการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลม

ก็จะขึ้นอยูกับความเร็วลม สําหรับประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานลมต่ําทําใหผลิตไฟฟาไดจํากัด 

ไมเต็มกําลังการผลิตติดต้ังพลังงานที่ไดรับจากกังหันลม สามารถแบงชวงการทํางานของกังหันลม

ไดดังน้ี  

1) ความเร็วลมต่ําในชวง 1 - 3 เมตรตอวินาที กังหันลมจะยังไมทํางานจึงยัง 

ไมสามารถผลิตไฟฟาออกมาได 

2) ความเร็วลมระหวาง 2.5 - 5 เมตรตอวินาที กังหันลมจะเริ่มทํางาน เรียกชวงน้ี

วา “ชวงเริ่มความเร็วลม” (Cut in wind speed) 
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3) ความเร็วลมชวงประมาณ 12 - 15 เมตรตอวินาที เปนชวงที่เรียกวา “ชวง

ความเร็วลม” (Rate wind speed) ซึ่งเปนชวงที่กังหันลมทํางานอยูบนพิกัดกําลังสูงสุด ในชวงที่

ความเร็วลมไตระดับไปสูชวงความเร็วลม เปนการทํางานของกังหันลมดวยประสิทธิภาพสูงสุด 

(Maximum rotor efficiency) 

4) ชวงที่ความเร็วลมสูงกวา 25 เมตรตอวินาที กังหันลมจะหยุดทํางาน เน่ืองจาก

ความเร็วลมสูงเกินไป ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอกลไกของกังหันลมได เรียกวา “ชวงเลย

ความเร็วลม” (Cut out wind speed) 

กังหันลมขนาดใหญในปจจุบันน้ันมีขนาดเสนผานศูนยกลางของใบพัดมากกวา              

65 เมตร ในขณะที่กังหันลมขนาดที่เล็กลงมามีขนาดประมาณ 30 เมตร (ซึ่งสวนมากใชอยูใน

ประเทศกําลังพัฒนา) สวนเสาของกังหันมีความสูงอยูระหวาง 25 - 80 เมตร 

 
ภาพกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา 

 

ศักยภาพของพลังงานลมกับการผลิตพลังงานไฟฟา 

ศักยภาพของพลังงานลม ไดแก ความเร็วลม ความสม่ําเสมอของลม ความยาวนาน

ของการเกิดลม ปจจัยตาง ๆ เหลาน้ี ลวนมีผลตอการทํางานของกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา 

ดังน้ันการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟาในพื้นที่ตาง ๆ จึงตองพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ดังที่

กลาวมา และตองออกแบบลักษณะของกังหันลมที่จะติดตั้ง ไดแก รูปแบบของใบพัด วัสดุที่ใชทํา

ใบพัด ความสูงของเสาที่ติดตั้งกังหันลม ขนาดของเครื่องกําเนิดไฟฟา และระบบควบคุมใหมี

ลักษณะที่สอดคลองกับศักยภาพของพลังงานลมในพื้นที่น้ัน ๆ 

ปจจุบันมีการติดตั้งเครื่องวัดความเร็วลมในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศไทย เพื่อหา

ความเร็วลมในแตละพื้นที่ ซึ่งแผนท่ีแสดงความเร็วลมมีประโยชนมากมาย เชน ใชพิจารณากําหนด
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ตําแหนงสถานที่สําหรับติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา ใชออกแบบกังหันลมใหมี

ประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด ใชประเมินพลังงานไฟฟาที่กังหันลมจะสามารถผลิตได และนํามาใช

วิเคราะหและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมในดานตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับศักยภาพของ

พลังงานลม เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย 

ความเร็วลมในประเทศไทยในพื้นที่สวนใหญเปนความเร็วลมต่ําประมาณ 4 เมตร

ตอวินาที บางพื้นที่มีระดับความเร็วลมเฉลี่ย 6 - 7 เมตรตอวินาที ซึ่งไดแก บริเวณเทือกเขาสูงของ

ภาคตะวันตกและภาคใต  พื้ นที่บางสวนตรงบริ เวณรอยตอระหวา งภาคกลางกับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณรอยตอระหวางภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        

1 ขอมูล 1 ป 

ขอมูลนอยกวา 1 ป 
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และชายฝงบางบริเวณของภาคใต ดังน้ันการใชประโยชนจากพลังงานลมจึงควรพัฒนากังหันลม

ผลิตไฟฟาใหมีความเหมาะสมกับความเร็วลมที่มีอยู 

ประเทศไทยมีการนําพลังงานลมมาใชเพื่อผลิตพลังงานไฟฟายังไมคอยแพรหลาย 

เน่ืองจากความเร็วลมโดยเฉลี่ยมีคาคอนขางต่ํา ทําใหหลายพื้นที่ยังไมมีความเหมาะสมที่จะติดตั้ง

กังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟาในเชิงพาณิชย ที่ตองใชความเร็วลมในระดับ 6 เมตรตอวินาที ขึ้นไป 

 
ภาพโรงไฟฟากังหันลมบนเขายายเที่ยง อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

2. พลังงานน้ํา 

การผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ําโดยการปลอยนํ้าจากเขื่อนใหไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ํา 

เมื่อนํ้าไหลลงมาปะทะกับกังหันนํ้าก็จะทําใหกังหันหมุนแกนของเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ถูกตออยูกับ

กังหันนํ้าดังกลาวก็จะหมุนตาม เกิดการเหน่ียวนําและไดไฟฟาออกมา จากน้ันก็ปลอยนํ้าใหไหลสู

แหลงนํ้าตามเดิม แตประเทศไทยสรางเขื่อนโดยมีวัตถุประสงคหลักคือการกักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตร ดังน้ันการผลิตไฟฟาดวยพลังงานนํ้าจากเขื่อนจึงเปนเพียงผลพลอยไดเทาน้ัน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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ภาพการผลิตไฟฟาดวยพลังงานนํ้า 

โรงไฟฟาพลังนํ้าในปจจุบันที่มีทั้งโรงไฟฟาขนาดใหญและขนาดเล็ก ซึ่งหลักการ

ทํางานและลักษณะของโรงไฟฟาทั้ง 2 ประเภท มีดังน้ี 

2.1 โรงไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญ มีกําลังผลิตพลังงานไฟฟามากกวา 15 เมกะวัตต    

จะใชนํ้าในแมนํ้าหรือในลํานํ้ามาเปนแหลงผลิตพลังงานไฟฟา โดยจะสรางเขื่อนกั้น นํ้าไว 2 แบบ 

คือ 1) ในลักษณะของฝายกั้นนํ้าและ 2) ในลักษณะของอางเก็บนํ้าโดยใชหลักการปลอยนํ้าไป

ตามอุโมงคสงนํ้าจากที่สูงลงสูที่มีระดับต่ํากวา เพื่อนําพลังงานนํ้าที่ ไหลไปหมุนกังหันนํ้า                   

ใหเครื่องกําเนิดไฟฟาทํางานและผลิตพลังงานไฟฟาออกมาจากน้ันก็จะปลอยนํ้าใหไหลลงสูแมนํ้า

หรือลํานํ้าตามเดิม 

  

โรงไฟฟาพลังนํ้า เขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี 

กั้นแมนํ้ามูล มีกําลังการผลิต 136 เมกะวัตต 
โรงไฟฟาพลังนํ้า เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

กั้นแมนํ้าปง มีกําลังการผลิต 779.2 เมกะวัตต 

ภาพโรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดใหญ 
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2.2 โรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก เปนแหลงผลิตพลังงานไฟฟาที่สําคัญของประเทศ

ไทย จุดประสงคหลักของโรงไฟฟาขนาดเล็ก คือ เพื่อใหชุมชนที่อยูหางไกลจากระบบสายสงไฟฟา 

มีพลังงานไฟฟาใชในครัวเรือน และชวยแกปญหาขอจํากัดของโรงไฟฟาขนาดใหญที่ตองใชพื้นที่ใน

การกักเก็บนํ้าเปนบริเวณกวาง โรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็กมีกําลังผลิตพลังงานไฟฟาตั้งแต                   

200 กิโลวัตต จนถึง 15 เมกะวัตต จะใชนํ้าในลําน้ําเปนแหลงในการผลิตพลังงานไฟฟา โดยจะกั้น

นํ้าไวในลักษณะของฝายกั้นนํ้าใหอยูในระดับที่สูงกวาระดับของโรงไฟฟา จากน้ันจะปลอยนํ้าจาก

ฝายกั้นนํ้าใหไหลไปตามทอสงนํ้าเขาไปยังโรงไฟฟา เพื่อนําพลังงานนํ้าที่ไหลไปหมุนกังหันของ

เครื่องกําเนิดไฟฟา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา จากน้ันจะปลอยนํ้าลงสูลํานํ้าตามเดิม ซึ่งหลักการน้ี 

จะคลายคลึงกับหลักการทํางานของโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญ สําหรับโรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็ก

ในประเทศไทย เชน โรงไฟฟาบานขุนกลางจังหวัดเชียงใหม โรงไฟฟาพลังนํ้าคลองชองกล่ําจังหวัด

สระแกว เปนตน 

 
ภาพแสดงแผนผังองคประกอบของโรงไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็ก 

3. พลังงานแสงอาทิตย 

การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยใชเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) ซึ่งเปน

สิ่งประดิษฐทางอิเล็กทรอนิกสชนิดหน่ึงทํามาจากสารกึ่งตัวนําพวกซิลิคอนสามารถเปลี่ยนพลังงาน

แสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง เซลลแสงอาทิตยแบงตามวัสดุที่ใชผลิตได 3 ชนิดหลักๆ 

คือ เซลลแสงอาทิตยแบบผลึกเดี่ยว เซลลแสงอาทิตยแบบผลึกรวม และเซลลแสงอาทิตยแบบ

อะมอรฟส มีลักษณะดังภาพ  
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ภาพเซลลแสงอาทิตยแบบผลึกเดี่ยว     ภาพเซลลแสงอาทิตยแบบผลึกรวม      ภาพเซลลแสงอาทิตยแบบอะมอรฟส 

เซลลแสงอาทิตยแตละชนิดจะมีประสิทธิภาพของการแปรเปลี่ยนพลังงาน

แสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟาตางกัน ดังน้ี 

1) เซลลแสงอาทิตยแบบผลึกเด่ียว มีประสิทธิภาพ รอยละ 10 – 16 

2) เซลลแสงอาทิตยแบบผลึกรวม มีประสิทธิภาพ รอยละ 10 - 14.5 

3) เซลลแสงอาทิตยแบบอะมอรฟส มีประสิทธิภาพ รอยละ 4 – 9 

แมพลังงานแสงอาทิตยจะเปนพลังงานสะอาดแตก็มีขอจํากัดในการผลิตไฟฟา โดย

สามารถผลิตไฟฟาไดแคชวงที่มีแสงแดดเทาน้ัน ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟาขึ้นอยูกับความ

เขมรังสีดวงอาทิตย ซึ่งจะมีคาเปลี่ยนแปลงไปตามเสนละติจูด ชวงเวลาของวัน ฤดูกาล สภาพ

อากาศ  

ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตยกับการผลิตพลังงานไฟฟา 

ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตยของพื้นที่แหงหน่ึงจะสูงหรือต่ํา ขึ้นกับปริมาณ

ความเขมและความสม่ําเสมอของรังสีดวงอาทิตยโดยหากมีการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยในพื้นที่

ที่มีความเขมรังสีดวงอาทิตยมาก ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาจะสูงขึ้น ในขณะเดียวกันอุณหภูมิ

ของแผงเซลลแสงอาทิตยที่จะเพิ่มขึ้นจากการตากแดด จะทําใหแผงเซลลแสงอาทิตยมี

ประสิทธิภาพลดต่ําลง โดยศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตยเปนดังภาพ 

ภาพเซลลแสงอาทิตยแบบผลึกเดี่ยว 
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ภาพแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยตลอดปของประเทศไทย 

ความเขมแสงอาทิตยของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และฤดูกาลโดย

ไดรับรังสีดวงอาทิตยคอนขางสูงระหวางเดือนเมษายน และพฤษภาคม เทานั้น บริเวณที่รับรังสีดวง

อาทิตยสูงสุดตลอดทั้งปที่คอนขางสม่ําเสมออยูในบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ 

รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และอุดรธานี บางสวนในภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท 

พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี สวนในบริเวณจังหวัดอื่น ๆ ความเขมรังสีดวงอาทิตยยังมีความไม

สม่ําเสมอและมีปริมาณความเขมต่ํา ยังไมคุมคากับการลงทุนสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

เพื่อหวังผลในเชิงพาณิชย 

ในการจัดตั้งโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย ควรคํานึงถึงสภาพ       

ภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศดังกลาวไปแลวขางตน เพราะโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยน้ัน 
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ตองการพื้นที่มาก ในการสรางโรงไฟฟาขนาด 1 เมกะวัตต ตองใชพื้นที่มากถึง 15 -25 ไร ซึ่งหาก

เลือกพื้นที่ท่ีไมเหมาะสม เชน เลือกพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ มีตนไมใหญหนาแนน

อาจตองมีการโคนถางเพื่อปรับพื้นที่ใหโลง สิ่งน้ีอาจเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ นอกจาก

จะไมชวยเร่ืองภาวะโลกรอนแลวอาจสรางปจจัยที่ทําใหเกิดสภาวะโลกรอนเพิ่มขึ้นดวย  

ตําแหนงที่ติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตยตองเปนตําแหนงที่สามารถรับแสงอาทิตยไดดี

ตลอดท้ังวัน ตลอดทั้งป ตองไมมีสิ่งปลูกสรางหรือสิ่งอื่นใดมาบังแสงอาทิตยตลอดท้ังวัน และไมควร

เปนสถานที่ที่มีฝุน หรือไอระเหยจากนํ้ามันมากเกินไป เพื่อประสิทธิภาพในการแปรเปลี่ยน

แสงอาทิตยเปนไฟฟา 

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ ใหญที่สุดในประเทศไทยอยูที่จังหวัดลพบุรี 

มีขนาดกําลังการผลิต 84 เมกะวัตต ใชพื้นที่ 1,400 ไร แสดงดังภาพ 

 
ภาพโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดลพบุรี 

 

4. พลังงานชีวมวล 

ชีวมวล (Biomass) หมายถึง อินทรียสารที่ไดจากสิ่งมีชีวิต ที่ผานการยอยสลาย

ตามธรรมชาติ โดยมีองคประกอบพื้นฐานเปนธาตุคารบอน และธาตุไฮโดรเจน ซึ่งธาตุดังกลาวไดมา

จากกระบวนการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเหลานั้น แลวสะสมไวถึงแมจะยอยสลายแลวก็ยังคงอยู 

ชีวมวลมีแหลงกําเนิดมาจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน 

สําหรับประเทศไทยซึ่งเปนประเทศเกษตรกรรม ทําใหมีผลผลิตและวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร  

ในอดีตชีวมวลสวนใหญจะถูกทิ้งซากใหเปนปุยอินทรียหรือเผาทําลายโดยเปลาประโยชน อีกทั้ง 
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ยังเปนการสรางมลพิษใหกับสิ่งแวดลอม อันที่จริงแลวผลผลิตและวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร

ดังกลาวมีคุณสมบัติเปนเช้ือเพลิงไดอยางดี ซึ่งใหความรอนในปริมาณสูง สามารถนํามาใชประโยชน

ในการผลิตพลังงานทดแทนได หรือนํามาใชโดยผานกระบวนการแปรรูปใหเปนเช้ือเพลิงที่อยูใน

สถานะตาง ๆ ไดแก ของแข็ง ของเหลว และกาซ เรียกวา “พลังงานชีวมวล” 

ชีวมวล สามารถนําไปใชเปนแหลงพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy 

Source) ทั้งในรูปของเช้ือเพลิงที่ใหความรอนโดยตรง และเปลี่ยนรูปเปนพลังงานไฟฟา อีกทั้งยัง

สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบ (Materials) สําหรับผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ไมใชพลังงานไดดวย เชน 

อาหาร ปุย เครื่องจักสาน เปนตน 

 

 
ภาพแหลงกําเนิดชีวมวล 
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ผลผลิตทางการเกษตรที่มีวัสดุเหลือทิ้งสามารถนํามาใชเปนแหลงพลังงานชีวมวลได 

ดังตัวอยางตอไปน้ี 

ชีวมวลที่ไดจากพืชชนดิตาง ๆ 

ชนิดของพืช ชีวมวล 

ขาว แกลบ ฟาง 

ขาวโพด ลําตน ยอด ใบ ซัง 

ออย ยอดใบ กาก 

สับปะรด ตอ ซัง 

มันสําปะหลัง ลําตน เหงา 

ถั่วเหลือง ลําตน เปลือก ใบ 

มะพราว กะลา เปลือก กาบ กาน ใบ 

ปาลมนํ้ามัน กาน ใบ ใย กะลา ทะลาย 

ไม เศษไม ขี้เลื่อย ราก 

 

ชีวมวลในทองถิ่นหรือชุมชนแตละชุมชนอาจไมเหมือนกันขึ้นอยูกับพื้นที่ในแตละ

ทองถิ่นวามีชีวมวลชนิดใดบางที่สามารถแปรรูปเปนพลังงานหรือนํามาใชประโยชนได เชน พื้นที่ที่

มีการปลูกขาวมากจะมีแกลบที่ไดจากการสีขาวเปลือก สามารถนํามาใชเปนเช้ือเพลิง ใชผสมลงใน

ดินเพื่อปรับสภาพดินกอนเพาะปลูก หรือในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตวมากทําใหมีมูลสัตว สามารถ

นํามาใชผลิตกาซชีวภาพและทําเปนปุย เปนตน  

ปจจุบันในประเทศไทยมีการผลิตไฟฟาโดยใชชีวมวลเปนเช้ือเพลิงกันอยาง

แพรหลายซึ่งมีหลักการทํางานจําแนกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1) โรงไฟฟาพลังความรอนชีวมวล 

การผลิตไฟฟาจากชีวมวลสวนใหญเลือกใชระบบการเผาไหมโดยตรง (Direct-

Fired) โดยชีวมวลจะถูกสงไปยังหมอไอนํ้า (Boiler) หมอไอนํ้าจะมีการเผาไหมทําใหนํ้ารอนขึ้นจน

เกิดไอนํ้า ตอจากนั้นไอนํ้าถูกสงไปยังกังหันไอนํ้า เพื่อปนกังหันที่ตออยูกับเครื่องกําเนิดไฟฟา ทําให

ไดกระแสไฟฟาออกมา  
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ภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอนชีวมวล 

การผลิตไฟฟาจากชีวมวลอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม คือ การเผาไหม               

ชีวมวลอาจ เกิดฝุน เถ าขนาดเล็ กลอยออกสู บรรยากาศ เกิดก าซคารบอนไดออกไซด                

กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจน และกาซอื่น ๆ เชนเดียวกับการเผาไหมทั่วไป เพื่อไมใหเกิด

ผลกระทบกับสิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองติดตั้งระบบในการดักจับกาซและฝุนละอองที่ออกจาก

กระบวนการเผาไหมกอนปลอยกาซออกสูบรรยากาศ  

ระบบกําจัดมลพิษดังกลาวประกอบดวยระบบดักจับฝุนระบบกําจัดกาซ

ซัลเฟอรไดออกไซดและระบบลดปริมาณกาซไนโตรเจนออกไซด 

2) โรงไฟฟากาซชีวภาพ 

การผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพเปนการหมักหรือยอยสลายของเสีย นํ้าเสีย     

ของทิ้ง และมูลสัตวที่ไดจากโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร เชน โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 

โรงงาน ผลิตเหลา เบียร  อาหารกระปอง ฟารมปศุสัตว  ให ไดกาซชีวภาพไดแก  มี เทน 

คารบอนไดออกไซด ไนโตรเจน ไฮโดรเจนซัลไฟด และกาซอื่น ๆ  ไปตมนํ้าจนเกิดไอนํ้า ตอจากน้ัน

ไอนํ้าถูกสงไปยังกังหันไอนํ้า เพื่อปนกังหันที่ตออยูกับเครื่องกําเนิดไฟฟา  ทําใหไดกระแสไฟฟา

ออกมา 
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ภาพการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ 

 ศักยภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศไทย 

ศักยภาพของการผลิตชีวมวลในประเทศไทยจะประเมินจากปริมาณผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีกอใหเกิดชีวมวลนั้น ๆ  

ศักยภาพชีวมวลของประเทศไทย ป พ.ศ. 2552  

ชนิด ผลผลิต (ตัน) ชีวมวล 
ปริมาณชีวมวลเหลือใช 

(ตัน) 

ศักยภาพพลังงาน 

(ktoe) 

ออย 66,816,446 ชานออย 4,190,794.31 1,428.54 

  ยอดและใบ 13,439,727.21 5,532.52 

ขาว 31,508,364 แกลบ 3,510,598.90 1,185.87 

  ฟางขาว 25,646,547.96 6,216.73 

ถั่วเหลือง 190,480 ตน/เปลือก/ใบ 170,383.17 78.41 

ขาวโพด 4,616,119 ซัง 584,539.15 249.62 

  ลําตน 2,758,777.36 1,178.11 

ปาลมน้ํามัน 8,162,379 ทะลายเปลา 1,024,868.34 433.29 

  ใย 162,970.06 67.97 

  กะลา 38,959.04 17.02 

  กาน 2,203,740 516.62 

มันสําปะหลัง 30,088,025 ลําตน 2,439,236.19 1,063.60 

  เหงา 1,834,466.88 799.89 

มะพราว 1,380,980 กาน 628990.8 229.30 

  กาบ 464250.9 178.36 

  กะลา 128936.58 54.73 

ไมยางพารา 3,090,280 กิ่ง/กาน 312,118.2 110.68 

รวม 145,853,073  59,539,905.20 11,938.67 

ที่มา : กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรกัษพลงังาน 
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ถึงแมวาประเทศไทยมีวัสดุเหลือใชจากการเกษตรอยูจํานวนมาก สามารถใชเปน

เช้ือเพลิงผลิตไฟฟาในเชิงพาณิชยไดแตมีขอจํากัดในการจัดหาชีวมวลในปริมาณที่ตองการใชใหคงที่

ตลอดปเพราะชีวมวลบางประเภทมีจํากัดบางชวงเวลาหรือบางฤดูกาลและขึ้นอยูกับผลผลิตเชน 

กากออย แกลบ เปนตน ทําใหเกิดความผันผวนของราคาชีวมวล นอกจากน้ีการผลิตไฟฟาดวย 

ชีวมวลยังมีขอจํากัด คือ มีการเก็บรักษาและการขนสงที่ยาก ตองการพื้นที่ในการเก็บรักษาขนาด

ใหญ  

5. พลังงานความรอนใตพิภพ 

พลังงานความรอนใตพิภพเปนพลังงานความรอนตามธรรมชาติที่ไดจากแหลงความ

รอนที่ถูกกักเก็บอยูภายใตผิวโลก  แหลงพลังงานความรอนใตพิภพจะตั้งอยูในบริเวณที่เรียกวา 

“จุดรอน” (Hot Spots) มักตั้งอยูในบริเวณที่เปลือกโลกมีการเคลื่อนที่เขตที่ภูเขาไฟยังคุกรุน    

และบริเวณที่มีช้ันของเปลือกโลกบาง ซึ่งทั้งหมดน้ีปรากฏใหเห็นในรูปของบอนํ้าพุรอนไอนํ้ารอน

และบอโคลนเดือด  

 
ภาพแหลงพลังงานความรอนใตพิภพบนโลก 

บริเวณแหลงพลังงานความรอนใตพิภพสามารถพบไดตามบริเวณตาง ๆ ของโลก 

เชน ประเทศท่ีอยูดานตะวันตกของทวีปอเมริกาใต และอเมริกาเหนือ ญี่ปุน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 

ประเทศตาง ๆ บริเวณเทือกเขาหิมาลัย กรีซ อิตาลี และไอซแลนด เปนตน 
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แหลงพลั งงานความรอนใตพิภพที่อยูภายในโลกมี รูปแบบที่แตกต างกัน  

โดยแบงเปนลักษณะใหญ ๆ ได 4 ลักษณะ คือ 

5.1 แหลงที่เปนไอนํ้า (Steam Sources) เปนแหลงพลังงานความรอนใตพิภพที่อยู

ใกลกับแหลงหินหลอมเหลวในระดับตื้น ๆ แหลงพลังงานน้ีจะมีลักษณะเปนไอนํ้ามากกวา        

รอยละ 95 มีอุณหภูมิของไอนํ้ารอนสูงเฉลี่ยกวา 240 องศาเซลเซียส สามารถใชผลิตกระแสไฟฟา

ไดดีท่ีสุดเพราะสามารถนําเอาพลังงานจากไอนํ้ารอนไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟาไดโดยตรง  

5.2 แหลงที่เปนนํ้ารอน (Hot Brine Sources) สวนใหญจะเปนน้ําเค็ม จะมี

อุณหภูมิต่ํากวา 180 องศาเซลเซียส และบางแหลงอาจมีกาซธรรมชาติรวมอยูดวย  

5.3 แหลงที่เปนหินรอนแหง (Hot Dry Rock) เปนแหลงที่สะสมพลังงานความรอน

ในรูปของหินเน้ือแนนโดยไมมีนํ้ารอนหรือไอนํ้าเกิดขึ้นเลย การนําแหลงที่เปนหินรอนแหงน้ีมาใช

ประโยชนจะตองมีการอัดนํ้าลงไปเพื่อใหนํ้าไดรับพลังงานความรอนจากหินรอนนั้น จากน้ันจึงจะ

ทําการสูบนํ้ารอนน้ีขึ้นมาใชผลิตไฟฟา 

5.4 แหลงที่เปนแมกมา (Molten Magma) เปนแหลงพลังงานความรอนที่มี

อุณหภูมิสูงกวา 650 องศาเซลเซียส สวนใหญจะพบในแองใตภูเขาไฟ ในปจจุบันยังไมสามารถ

นํามาใชผลิตไฟฟาได  

ประเทศไทยมีแหลงพลังงานความรอนใตพิภพที่มีศักยภาพเปนแหลงผลิตพลังงาน

ไฟฟาไดนอย จึงมีการผลิตไฟฟาจากความรอนใตพิภพเพียงแหงเดียว คือ โรงไฟฟาพลังงานความ

รอนใตพิภพฝาง ต้ังอยูที่ตําบลมอนปน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  โดยไดเริ่มเดินเครื่องเมื่อวันที่ 

5 ธันวาคม พ.ศ.2532 มีขนาดกําลังผลิต 300 กิโลวัตต มีหลักการทํางาน คือ นํานํ้ารอนจากหลุม

เจาะไปถายเทความรอนใหกับของเหลวหรือสารทํางาน (Working Fluid) ท่ีมีจุดเดือดต่ําจนกระทั่ง

เดือดเปนไอ แลวนําไอน้ีไปหมุนกังหันเพื่อขับเครื่องกําเนิดไฟฟาผลิตไฟฟาออกมา 
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ภาพโรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพฝางของ กฟผ. 

พลังงานความรอนใตพิภพมีขอจํากัด คือ ใชไดเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงาน

ความรอนใตพิภพอยูเทาน้ัน นอกจากน้ีการใชพลังงานความรอนใตพิภพอาจมีกาซและนํ้าที่มี      

แรธาตุที่เปนอันตรายตอรางกาย 

6. พลังงานนิวเคลียร 

พลังงานนิวเคลียร คือ พลังงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสของ

อะตอมซึ่งมนุษยไดมีการนําพลังงานนิวเคลียรมาใชประโยชนในหลายดาน เชน การแพทย 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟา เปนตน 

การผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียรเหมือนกับโรงไฟฟาพลังความรอนทั่วไป 

แตกตางกันท่ีแหลงกําเนิดความรอน โรงไฟฟาพลังความรอนจะใชการเผาไหมของเช้ือเพลิงฟอสซิล 

เชน ถานหิน กาซธรรมชาติ และนํ้ามัน เปนตน สวนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรใชปฏิกิริยาแตกตัว

นิวเคลียสของอะตอมของเช้ือเพลิงนิวเคลียรที่เรียกวา “ปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชัน” (Nuclear 

Fission) ผลิตความรอนในถังปฏิกรณนิวเคลียรธาตุที่สามารถนํามาใชเปนเช้ือเพลิงในโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียร คือ ยูเรเนียม – 235 ซึ่งเปนธาตุตัวหน่ึงที่มีอยูในธรรมชาติโดยนิวเคลียสของ

เช้ือเพลิงนิวเคลียรที่จะแตกออกไดเปนธาตุใหม 2 ธาตุ พรอมทั้งใหพลังงานหรือความรอนจํานวน

มหาศาลออกมา ความรอนที่เกิดขึ้นนี้สามารถนํามาใหความรอนกับนํ้าจนเดือดกลายเปนไอนํ้าไป

หมุนกังหันไอนํ้าที่ตอกับเครื่องกําเนิดไฟฟาก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟาได  
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ภาพโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรโดยทั่วไปมีสวนประกอบสําคัญ 3 สวน ไดแก  

1) สวนผลิตไอนํ้ามีอุปกรณสําคัญ ไดแก เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ซึ่งภายในบรรจุ

แทงเช้ือเพลิงนิวเคลียร  

2) สวนผลิตไฟฟามีอุปกรณสําคัญ ไดแก กังหันไอนํ้าและเครื่องกําเนิดไฟฟา  

3) สวนระบายความรอน มีอุปกรณสําคัญ ไดแก หอระบายความรอน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งโรงไฟฟาที่อยูไกลจากทะเลจะตองมีหอระบายความรอนเพื่อชวยในการระบายความรอน

ของโรงไฟฟา แตถาเปนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรที่อยูติดทะเล จะระบายความรอนออกสูทะเล

ซึ่งจะมีการควบคุมอุณหภูมิไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

  
ภาพโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร Isar  

และหอระบายความรอนประเทศเยอรมนี 

ภาพโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรตั้งอยูติดทะเล 

ในประเทศเกาหลีใต 

 

ถังปฏกิรณ 

เครื่องผลติ 

ไอน้ํา 
กังหันไอน้ํา 

เครื่องผลติกระแสไฟฟา 

เครื่องควบแนน 

แทงเชื้อเพลิง 

เครื่องควบคุมความดัน 

ไอน้ํา 
สงไฟฟาไปยังครัวเรือน 

อาคารคอนกรีต 

คลุมเครื่องปฏิกรณ 

แทงควบคุม 

ระบบระบายความรอนวงจร 1 ระบบระบายความรอนวงจร2 
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การจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียรที่ใชแลว 

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรรุนใหมมีอายุการใชงาน 60 ป สามารถเดินเครื่อง

ตอเน่ืองเปนเวลานานถึง 18 เดือน กอนที่จะหยุดเพื่อเปลี่ยนเช้ือเพลิงและบํารุงรักษา             

สวนเช้ือเพลิงที่ใชแลวซึ่งเปนสารกัมมันตรังสีจะถูกเก็บอยางปลอดภัยภายในโรงไฟฟาโดยสามารถ

เ ก ็บ แบบเปยกในส ระ นํ้า หรือเก็บแบบแหงในถัง คอนก รีต  สํา ห ร ับ ว ิธ ีก า ร จัดเก็บกาก

กัมมันตรังสีแบบถาวรจะเก็บโดยการบรรจุในถังเก็บซึ่งทําจากเหล็กกลา  (Stainless Steel) 

แลวนําไปฝงใตดินลึกประมาณ 500 เมตร ในโครงสรางที่มั่นคง นอกจากน้ีเช้ือเพลิงนิวเคลียร     

ใชแลวบางสวนยังสามารถนําไปแปรสภาพเพื่อนํากลับมาใชใหมได ซึ่งจะชวยลดปริมาณของเสียได

มากถึงรอยละ 95  

 
ภาพการเก็บเชื้อเพลิงใชแลวแบบเปยก 

 
ภาพการเก็บเชื้อเพลิงใชแลวแบบแหง 

 

แทงเชื้อเพลิงถูกเก็บใน 

บอน้ําภายในโรงไฟฟา 
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ความปลอดภัยของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

1) ดานการออกแบบและการกอสราง ภายในโรงไฟฟาจะมีโครงสราง 5 ช้ัน เพื่อ

ปองกันรังสีรั่วไหล ซึ่งชั้นสุดทายคือ โครงสรางอาคารคลุมปฏิกรณทําจากคอนกรีตเสริมเหล็กหนา

ประมาณ 2 เมตร จึงทําใหไมมีรังสีรั่วไหลออกสูภายนอก และมีความแข็งแรงทนทานสามารถทน

ตอการชนของเครื่องบินได นอกจากน้ีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรถูกออกแบบใหหยุดเดินเครื่อง

อัตโนมัติเมื่อสภาวะภายในหรือภายนอกไมปกติ ไมวาจะเปน อุณหภูมิ ความดัน รังสี ในอาคาร

เครื่องปฏิกรณสูงเกินกําหนด หรือเกิดแผนดินไหว 

 

 
 

ภาพแบบจําลองโครงสรางอาคารคลุมปฏิกรณ ภาพตัดขวางผนังอาคารคลุมปฏิกรณ 

 
ภาพการทดสอบผนังอาคารคลุมปฏิกรณโดยการชนของเครื่องบิน 
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2) ดานการอบรมพนักงานเดินเครื่อง พนักงานเดินเครื่องจะตองสอบใบอนุญาต

เดินเครื่อง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหองควบคุมจําลองโดยพนักงานตองสามารถตัดสินใจ

แกไขปญหาและเหตุขัดของตาง ๆ ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใบอนุญาตที่ไดเฉพาะสําหรับ

แบบปฏิกรณนิวเคลียรและขนาดที่กําหนดเทาน้ัน ในทุก  2 - 3 ป พนักงานเดินเครื่องจะตอง     

เขารับการอบรมเพิ่มเติมและสอบเพื่อตอใบอนุญาต ทั้งน้ีพนักงานทุกคนในโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียร จะไดรับการอบรมวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยมีมาตรการสงเสริม สนับสนุน และจูงใจ 

ใหทุกคนตระหนักวาความปลอดภัยเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งทุกคนมีสวนรวมในการสอดสองดูแล 

ปองกันและแกไข 

 
ภาพหองควบคุมจําลองโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

3) ดานการกํากับดูแลความปลอดภัย นอกจากความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ

ของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรแลว ทุกประเทศท่ีมีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร จะตองมีหนวยงาน

ที่กํากับดูแลความปลอดภัยโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร โดยการดําเนินการทุกอยางจะตองเปนไป

ตามมาตรฐานดานความปลอดภัยของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International 

Atomic Energy Agency : IAEA) ซึ่ง IAEA จะตรวจสอบโรงไฟฟากอนเดินเครื่อง ตรวจสอบ  

การเคลื่อนยายเช้ือเพลิงเขา - ออก จากเครื่องปฏิกรณ ติดตั้งกลองวงจรปดเพื่อติดตามการทํางาน    

และสุมตรวจโดยไมแจงลวงหนาปละ 2 - 3 ครั้ง  ซึ่งหากการเดินเครื่องโรงไฟฟาไมเปนไปตาม

ขอกําหนดดานความปลอดภัย โรงไฟฟาจะถูกสั่งใหหยุดเดินเครื่องเพื่อแกไข จะสามารถเดินเครื่อง

ไดอีกเมื่อไดรับการตรวจสอบและผานขอกําหนดดานความปลอดภัยแลว 
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การปฏิบัติตนใหถูกตองในการใชพลังงานนิวเคลียร 

การใชพลังงานทุกรูปแบบ เชน พลังงานไฟฟา พลังงานเช้ือเพลิง พลังงานความรอน 

หรือพลังงานนิวเคลียร ลวนมีขอจํากัด ดังน้ันนอกจากจะศึกษาถึงประโยชนที่ไดรับแลวยังคงตอง

ศึกษาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชและความปลอดภัยในการใชพลังงานทุกรูปแบบ แมวา

จะมีประโยชนมากมาย แตถาหากใชดวยความประมาท ขาดความระมัดระวัง ขาดความรูก็อาจจะ

ทําใหไดรับอันตรายได พลังงานนิวเคลียรก็เชนกันตองใชอยางรูเทาทันและปฏิบัติตนตามขอควร

ปฏิบัติก็จะปลอดภัยไดโดยเฉพาะจากรังสี   

ปกติแลวรังสีเปนสิ่งที่เราไดรับจากธรรมชาติตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน ไมวาจะ

เปนรังสีจากพื้นโลกหรือจากนอกโลก เชน รังสีคอสมิก อากาศที่เราหายใจ อาหาร และนํ้าที่บริโภค 

การรับชมโทรทัศน ผนังบาน พื้นอาคาร ผนังโรงเรียน และที่ทํางานลวนประกอบดวยสาร

กัมมันตรังสีทั้งสิ้น หรือพูดไดวารังสีสามารถพบไดในสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวเรา แมแตในรางกาย

ของเราเองก็มีธาตุกัมมันตรังสีอยูเชนกัน (ธาตุโพแทสเซียม - 40 หรือ K - 40 เปนแหลง

กัมมันตภาพรังสีหลักในรางกายของมนุษย) สวนรังสีจากโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรน้ันถือเปนรังสี

ที่มนุษยผลิตข้ึน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรังสีที่เราไดรับจากธรรมชาติแลวถือวามีคานอยกวามาก 

 

ภาพสัดสวนของปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอม 
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ภาพรังสีในชีวิตประจําวัน 

แหลงกําเนิดพลังงานนิวเคลียรมีอยูทุกหนแหง แตก็มีสถานที่บางแหงที่อาจมี 

ตนกําเนิดรังสีหรือมีสารกัมมันตรังสีซึ่งถูกนํามาใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การแพทย 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เปนตน ซึ่งสถานที่ที่มีตนกําเนิดรังสีหรือสารกัมมันตรังสีน้ันสามารถ

สังเกตไดจากสัญลักษณรูปใบพัดสีมวงแดงหรือดําบนพื้นสีเหลือง 
 

 

ภาพสัญลักษณแสดงสถานที่ท่ีมีตนกําเนิดรังสี 
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ตัวอยางสถานที่ท่ีมีการใชสารกัมมันตรังสี ไดแก 

1. โรงพยาบาล 

2. โรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชสารกัมมันตรังสีในเครื่องมือ เครื่องจักร 

3. สถาบันวิจัยที่ใชสารกัมมันตรังสี เชน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ 

(องคการมหาชน) เปนตน 

4. สถาบันการศึกษาที่ใชสารกัมมันตรังสีเพื่อจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  

หลักการปองกันอันตรายจากรังสี มีอยู 3 ขอ ไดแก 

1. เวลา (Time) : การปฏิบัติงานทางดานรังสีตองใชเวลานอยที่สุด เพื่อปองกัน

ไมใหรางกายไดรับรังสีเกินมาตรฐานที่กําหนดไวสําหรับบุคคล 

2. ระยะทาง (Distance) : ความเขมของรังสีจะลดลงไปตามระยะทางที่หางจาก

สารตนกําเนิดรังสี  

3. การกําบัง (Shielding) : ความเขมของรังสีจะลดลงเมื่อผานวัสดุกําบัง ซึ่งจะ

มากหรือนอยขึ้นอยูกับพลังงานของรังสี คุณสมบัติ ความหนาแนน และความหนาของวัสดุที่ใชใน

การกําบัง 
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ตอนที่ 3 พลงังานทดแทนในชุมชน 

วิกฤตการณดานพลังงานไดกอตัว และมีแนวโนมทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการ

ขาดแคลนแหลงพลังงาน และผลกระทบของการใชพลังงาน ที่มีตอสภาวะสิ่งแวดลอม ดังน้ัน     

ทุกภาคสวนจึงตองตระหนักถึงวิกฤตการณเหลานี้ และพยายามคิดคนเพื่อหาทางออก หนทางหน่ึง

ในการแกไขวิกฤตการณดังกลาว คือ การใชพลังงานทดแทน 

เน่ืองจากแตละทองถิ่นมีโครงสรางพื้นฐาน สภาพแวดลอมและวัตถุดิบที่จะนํามาแปลง

สภาพเปนพลังงานเพื่อใชงานในทองถิ่นที่แตกตางกันออกไป ดังน้ันแตละทองถิ่น หรืออาจจะ

เริ่มตนที่ครัวเรือน จะตองพิจารณาวามีอะไรบางที่มีศักยภาพ เพียงพอที่จะนํามาผลิตเปนพลังงาน

เพื่อใชในครัวเรือน หรือทองถิ่นของตนเองไดบาง อาทิเชน เช้ือเพลิงชีวมวล (Biomass) ซึ่งเปนวัสดุ

หรือสารอินทรียที่สามารถเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานได ชีวมวลนับรวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตร เศษไม ปลายไมจากอุตสาหกรรมไม มูลสัตว ของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร 

และของเสียจากชุมชน หรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เชน แกลบ            

ชานออย เศษไม กากปาลม กากมันสําปะหลัง ซังขาวโพด กาบและกะลามะพราว และสาเหลา 

เปนตน 

เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) เช้ือเพลิงที่ไดจากชีวมวล (Biomass) เปนพลังงานที่ไดจาก

พืชและสัตวโดยมีพื้นฐานจากการสังเคราะหแสงแลวเก็บรวบรวมพลังงานจากดวงอาทิตยเอาไว              

ในรูปของพลังงานเคมี หรือองคประกอบของสิ่งมีชีวิตหรือสารอินทรียตาง ๆ รวมทั้งการผลิต                

จากการเกษตรและปาไม เชน ไมฟน แกลบ กากออย วัสดุเหลือใชทางการเกษตรอื่น ๆ พลังงาน

แสงอาทิตย พลังงานนํ้าตลอดจนพลังงานลม พลังงานความรอนใตพิภพ เปนตน 

เมื่อครัวเรือน หรือทองถิ่นทราบศักยภาพวาตนเองมีความพรอมที่จะผลิตพลังงาน                

จากแหลงใดมากที่สุดแลว ก็สามารถพิจารณาดําเนินการได โดยอาจเริ่มจากการไปศึกษาดูงาน 

หรือขอคําแนะนําจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน จากครัวเรือน หรือทองถิ่นที่ประสบความสําเร็จ 

ในการผลิตพลังงานขึ้นใชเอง หรือจากหนวยงานราชการ รวมถึงสถาบันการศึกษาตาง ๆ ซึ่งจะ              

ทําใหไดแนวทางในการพัฒนาพลังงานทองถิ่นขึ้นใชเองอยางเหมาะสมและมีโอกาสประสบ

ความสําเร็จสูง 

ชุมชนแตละชุมชนจะมีศักยภาพของแตละชุมชนแตกตางกันไปตามศักยภาพของแตละ

พื้นที่ เชน พื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตวจํานวนมากก็จะมีศักยภาพในการนํามูลสัตวมาทําไบโอกาซ     

หรือพื้นที่ท่ีมีการเพาะปลูกออย หรือมันสําปะหลัง ก็จะมีศักยภาพในการนํามาทําชีวมวล เปนตน 

ตัวอยาง องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดใหความสําคัญกับการผลิตพลังงานทดแทนใช

อยางเปนรูปธรรม  
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1. พลังงานทดแทนจากกระแสลม 

องคกรปกครองรูปแบบพิเศษอยาง "เมืองพัทยา" อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ก็มี

ความตื่นตัวในการคิดหาพลังงานทดแทน คือ กังหันลมมาใช เพื่อลดการพึ่งพาน้ํามันเชนกัน 

โครงการน้ีเกิดขึ้นเน่ืองจากบนเกาะลานมีประชากรอาศัยอยู 489 ครัวเรือน หรือ

ประมาณ 3,000 คน ไมรวมประชากรแฝงอีกกวา 2,000 คน และยังมีนักทองเที่ยวทั้งไทยและ

ตางชาติที่หลั่งไหลเขามาพักผอนอยูบนเกาะอีกประมาณ 60,000 คนตอเดือน การผลิตไฟฟาบน

เกาะยังตองพึ่งพาเครื่องปนไฟของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ที่ตองใชนํ้ามันดีเซลเปนตนทุน

หลักที่มีราคาสูงขึ้นทุกวันนอกจากจะมีตนทุนการผลิตไฟสูงขึ้นเรื่อย ๆ เครื่องปนไฟแบบเดิมยังเกิด

การชํารุดอยูบอยครั้งทําใหเครื่องใชไฟฟาตามบานและสถานประกอบการบนเกาะไดรับความ

เสียหายจากเหตุกระแสไฟฟาตก และบางวันกระแสไฟฟาที่ผลิตไดก็ไมเพียงพอตอความตองการ

ดวย  

เมืองพัทยา จึงมีแนวคิดหาพลังงานรูปแบบใหมมาทดแทนน้ํามัน โดยคํานึงถึงปญหา

สิ่งแวดลอมเปนสําคัญ ทั้งยังนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในดานการ

ใชพลังงานทดแทน และการพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืนมาใช โดยการคัดเลือกพื้นที่เกาะลานที่มีความ

เหมาะสมทางสภาพภูมิประเทศ ทั้งกระแสลมและพลังงานแสงอาทิตย ซึ่ งสามารถผลิต

กระแสไฟฟาไดทั้งป และยังเปนการชวยสงเสริมการทองเที่ยว และเปนแหลงเรียนรูพลังงาน

ทดแทนอีกทางหน่ึงดวย 

บริเวณหาดแสมหางจากจุดเนินนมสาวประมาณ 20 เมตร คือ ทําเลที่ถูกเลือกใหเปน

สถานที่ติดตั้งกังหันลม โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 3 ระยะ ระยะละ 15 ตน รวมทั้งสิ้นมี

กังหันลม 45 ตน จากการตรวจวัดความเร็วลมที่เกาะลานพบวามีความเร็วลมเฉลี่ยที่ประมาณ    

4 - 5 กิโลเมตรตอวินาที ซึ่งจะทําใหระบบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟาไดที่ 25 - 30 กิโลวัตต และ

หากมีลมเฉลี่ยตอเน่ืองประมาณ 10 ช่ัวโมง จะทําใหระบบสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ               

วันละ 200 หนวย และลดการใชนํ้ามันดีเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟาไดถึงวันละประมาณ 200 ลิตร 

หรือประมาณรอยละ 20 ของปริมาณการใชนํ้ามันดีเซล ขณะที่ตนทุนการผลิตไฟฟาจากกังหันลม 

อยูที่หนวยละ 6 บาท ซึ่งถูกกวาการใชนํ้ามันดีเซลเปนเช้ือเพลิงถึง 3 บาท 

การติดตั้งกังหันลม พรอมทั้งระบบควบคุม จนเริ่มตนเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟา 

สําเร็จตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2550 โดยพลังงานที่ไดจากการหมุนของกังหันลม จะถูกเก็บ

รวบรวมที่หองสํารองพลังงาน ซึ่งทําหนาที่คลายแบตเตอรี่กอนใหญที่ควบคุมการสั่งการไดทั้ง      
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2 ระบบ คือ ระบบสั่ งการโดยมนุษย และระบบคอมพิวเตอร ในระยะแรกกระแสไฟฟา                  

ที่ผลิตได ถูกจายเพื่อใชงานโดยตรงบริเวณทาหนาบาน บริเวณหาดแสม และกระแสไฟฟา

สาธารณะตาง ๆ บนเกาะ แตในปจจุบันกระแสไฟฟาถูกจายรวมเขาสูระบบของการไฟฟา                   

สวนภูมิภาค กอนที่จะกระจายตามสายสงเพื่อใชงานในชุมชนตอไป 

2. พลังงานทดแทนจากพลงัน้ํา 

โรงไฟฟาพลังนํ้า ชุมชนบานคลองเรือ หมู 9 ตําบลปากทรง อําเภอพะโตะ จังหวัด

ชุมพร เปนแหลงตนนํ้าอยูในพื้นที่ลุมน้ําหลังสวนตอนบนในเขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน 

สภาพพื้นที่เปนปาดิบช้ืนบนภูเขาสลับซับซอน มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มั่งคั่งดวย

ทรัพยากรธรรมชาติ คลองเรือเปนชุมชนขนาดเล็ก มีประชากรอาศัยอยู 81 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 

183 คน ภายในหมูบานไมมีกระแสไฟฟาในป พ.ศ. 2537 หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ 

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช ไดจัดทําโครงการ “คนอยู - ปายัง” ตามแนวพระราชดําริ

ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สรางการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อสรางความ

มั่นคงดานเศรษฐกิจแกชุมชนภายใตกรอบการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีการจัดการการใชประโยชน

และปกปองรักษาทรัพยากร ผสมผสานภูมิปญญาชาวบานและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริม

ความรูใหชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหชุมชนพัฒนาทางความคิด

และกลไกในการดูแลตนเองมากขึ้นสามารถบริหารจัดการทรัพยากรดิน นํ้า ปาไม ใหดํารงชีวิตอยู

รวมกับปาไมอยางสมดุล อยางไรก็ตามชุมชนบานคลองเรือ เปนหมูบานที่ไมมีไฟฟาใชและเปน

ความฝนอันสูงสุดของชุมชนที่ตองการใหลูกหลานในหมูบานไดเห็นขาวสารภายนอก ซึ่งถือเปน 

“แสงสวางแหงปญญา” และชาวบานคลองเรือ ยังคงแสวงหาแหลงความรูและภูมิปญญาจากการ

เดินทางไปดูงานในที่ตาง ๆ อยางตอเน่ือง 

ตอมาในป พ.ศ. 2551 ไดมีโครงการการจดัการความรูดานพลังงานไฟฟาในพื้นที่ภาคใต 

โดยความรวมมือระหวางนักวิชาการจากคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

และคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยชีวิตเมืองนครศรีธรรมราช

ภายใตการสนับสนุนจาก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งไดรวมทํางานกับชุมชน

บานคลองเรือ โดยใชกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมเริ่มตนจากการศึกษาศักยภาพของชุมชน

ในดานสังคม และทรัพยากรธรรมชาติ พรอม ๆ กับการเปดโลกทัศน นําผูนําชุมชนศึกษาดูงานดาน

การผลิตไฟฟา จากแหลงพลังงานตาง ๆ ทั้งจากเช้ือเพลิง ถานหิน นํ้าตก และชีวมวลในพื้นที่

ภาคเหนือและพบวาชุมชนบานคลองเรือ มีความพรอมในดานตาง ๆ โดยเฉพาะศักยภาพทาง

ทรัพยากร (นํ้า) และความเขมแข็งของชุมชน ดังน้ันทีมงานดานวิศวกรรมศาสตร จึงเริ่มศึกษา

รายละเอียดดานเทคนิค ศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางโรงไฟฟาพลังนํ้า บริเวณนํ้าตกเหวตา
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จันทร หลังจากการสํารวจ เก็บขอมูลสภาพพื้นที่ ชุมชนจึงไดเลือกโรงไฟฟาที่มีกําลังการผลิต 100 

กิโลวัตต ที่ไมสงผลกระทบตอสภาพทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนวิถีการดํารงชีวิตของ

ชุมชนที่มีมาแตเดิม ในระหวางการดําเนินโครงการชุมชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนมีการเตรียมชาง

ชุมชนเขาอบรมเพิ่มพูนความรู เรื่องการเดินระบบผลิตไฟฟา การดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ 

ตลอดจนรวมกันวางแผนการกอสราง การระดมทุน การประสานความรวมมือกับภาคีตาง ๆ      

จนเกิดองคกร / กลไกใหมขึ้นมา ทั้งในระดับจังหวัดและในระดับชุมชน 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดเล็งเห็นถึงศักยภาพทางทรัพยากร     

โดยการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อใหเกิด

การพัฒนาพลังงานอยางยั่งยืน จึงจัดสงเจาหนาที่ศึกษารายละเอียดความเปนไปไดของการพัฒนา

โรงไฟฟาชุมชนบานคลองเรือ และใหการสนับสนุน ดังน้ี 

1) เครื่องกําเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณประกอบ ซึ่งเปนผลงานการวิจัยเครื่องกําเนิด 

ไฟฟาขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จากทุนการวิจัยของ กฟผ. 

2) งบประมาณสําหรับการจัดหาระบบสงไฟฟา จากโรงไฟฟาไปยังหมูบาน จํานวน  

9,000,000 บาท (เกาลานบาท) 

3) สนับสนุนบุคลากรผูเชี่ยวชาญเครื่องจักรอุปกรณและใหคําแนะนํารวมกับชุมชน 

ระหวางการกอสรางทุกขั้นตอน 

 

 
ภาพโรงไฟฟาพลังนํ้าชุมชนบานคลองเรือ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร 

การสรางโรงไฟฟาพลังน้ําชุมชนบานคลองเรือแหงน้ี นอกจากจะทําใหชุมชนมีไฟฟาใช

แลว ยังเปนการกระตุนใหคนในชุมชนและจากชุมชนอื่น ๆ ไดตระหนักถึงความสําคัญและคุณคา

ของการรักษาปาเพื่อสวนรวม ซึ่งชวยใหเจาหนาที่ของหนวยพิทักษปาและเขตปองกันรักษาสัตวปา 

ในพื้นที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น การใชบทเรียน โรงไฟฟาพลังนํ้าชุมชนใน
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ฐานะที่เปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

แบบบูรณาการ และที่สําคัญที่สุด คือการสรางศูนยรวมพลังชุมชนตาง ๆ ที่มีศักยภาพคลาย ๆ กัน 

รวมตัวกันเปนเครือขายจัดการ ดิน ปา นํ้า ไฟฟา อยางยั่งยืนและเขมแข็งตอไป 

ปญหาเรื่องพลังงาน จึงเปนปญหาเชิงโครงสรางที่เกี่ยวของทั้งการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม ซึ่งการแกไขปญหาไมใชแคการกําหนดนโยบายจากสวนบน

เทาน้ัน แตตองสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับประชาชน สรางการมีสวนรวมในการรวมคิด 

รวมทําตั้งแตระดับทองถิ่น ซึ่งตองคํานึงถึงทรัพยากร แหลงพลังงานในทองถิ่น การกําหนด

มาตรการในการอนุรักษพลังงานและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน การจัดการพลังงาน

ระดับทองถิ่นจึงเปนกระบวนการหน่ึงที่ชวยแกไขปญหาที่กลาวมาขางตน เน่ืองจากเปนเวที             

การเรียนรูที่ทําใหชุมชนไดเห็นสถานภาพพลังงานของชุมชนเอง และไดตระหนักในศักยภาพ             

ของชุมชนดานการจัดการทรัพยากรภายใน ตลอดจนไดรูแนวทางในการแกไขปญหาและ                     

มีเปาหมายรวมกันในการจัดการพลังงานของชุมชน โดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนน้ัน ๆ 

นอกจากนี้ยังชวยใหเกิดการกระจายอํานาจสูทองถิ่น และยกระดับขีดความสามารถของประชาคม

ทองถ่ิน ในระดับองคการบริหารสวนตําบล อําเภอ จังหวัด โดยชุมชนไดเขามามีสวนรวมอยางเปน

รูปธรรมในการแกไขปญหาดานพลังงานของชุมชนเอง อันเปนกระบวนการแหงประชาธิปไตยที่

ชวยลดความขัดแยงที่เกิดขึ้นและกอใหเกิดพลังของภาคประชาชน ทั้งยังชวยใหเกิดการสรางงาน 

ในทองถ่ิน นําไปสูการพัฒนาชนบทและการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป 

 

ตอนที่ 4 ตนทุนการผลติพลังงานไฟฟาตอหนวยจากเชื้อเพลิงแตละประเภท  

การพิจารณาตนทุนของการผลิตไฟฟาของพลังงานทดแทนประกอบไปดวย 

1. มูลคาในการวิจัยและพัฒนาระบบของการผลิตไฟฟาดวยพลังงานทดแทน (Research 

and Development Cost) เปนคาใชจายจมหรือคาใชจายในอดีต (Sunk Cost) มักไมนํามา

พิจารณาผลประโยชนหรือตนทุน เพราะไมมีผลตอการจะลงทุนหรือไมลงทุนในการติดต้ังระบบ 

2. มูลคาการลงทุนหรือการจัดหาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานทดแทน 

(Investment Cost) เปนคาใชจายที่เกิดข้ึนเพื่อทําใหเกิดความพรอมที่จะดําเนินการระบบ ไดแก 

2.1 มูลคาที่ดิน ขนาดพื้นที่ข้ึนอยูกับสวนประกอบของโรงไฟฟาพลังงานทดแทนแตละ

ประเภท ซึ่งพื้นที่แตละแหงจะมีราคาประเมินที่แตกตางกัน 
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2.2 มูลคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิตไฟฟา เชน มูลคากังหันลมที่ใชในโรงไฟฟา

พลังงานลม หรือมูลคาแผงเซลลแสงอาทิตยท่ีใชในโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย เปนตน 

2.3 มูลคาการติดตั้งระบบ คือ คาใชจายในการติดตั้งซึ่งประกอบไปดวย คาปรับพื้นที่ 

เชน การทําถนนเพื่อความสะดวกในการขนสงวัตถุดิบ คาระบบเสริม เชน หมอแปลงไฟฟา                 

คาเช่ือมโยงระบบ เปนตน 

3. มูลคาการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษาซึ่งมีรายละเอียดคาใชจายจําแนกไดดังน้ี 

 3.1 คาการปฏิบัติงานเปนคาใชจายในการดําเนินการ เชน คานํ้า - คาไฟ คาแรง              

คาโทรศัพท คาขนสง คาโฆษณาประชาสัมพันธ คาประกันตาง ๆ คาฝกอบรม คาอะไหล 

คาที่ปรึกษา เปนตน เปนคาใชจายที่จํานวนเงินไมเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต ไมวาจะทํา

การผลิตในปริมาณมากหรือนอยก็ตาม 

 3.2 คาบํารุงรักษา เปนคาใชจายในการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เครื่องจักรและ

สิ่งกอสรางเพื่อใหดําเนินการตอไปไดตลอดอายุของระบบ 
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ตารางเปรียบเทียบตนทนุการผลิตตอหนวยของพลงังานไฟฟาทีผ่ลติจากเชื้อเพลงิ 

แตละประเภท ขนาด 1,000 เมกะวัตต  

ประเภท ตนทนุการผลิต (บาท/หนวยไฟฟา) 

พลังงานลม 5.00 – 6.00 

พลังนํ้าขนาดเล็ก 2.50 – 2.70 

พลังงานแสงอาทิตย 8.00 – 9.00 

ชีวมวล 3.00 - 3.50 

ถานหินนําเขา 2.50 – 3.00 

นิวเคลียร 2.50 – 3.00 

ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

เน่ืองจากการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ยังมีตนทุน

การผลิตราคาสูงเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิงจากฟอสซิล ดังน้ันการ

จัดการมาตรการสงเสริมเพื่อสรางสิ่งจูงใจใหกับนักลงทุนเกิดขึ้น เรียกวา มาตรการสวนเพิ่มราคา

รับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ระบบ Adder (Adder Cost) เปนการใหเงินสนับสนุนการผลิต

ตอหนวยการผลิต เปนการกําหนดราคารับซื้อในอัตราพิเศษหรือเฉพาะสําหรับไฟฟาที่มาจาก

พลังงานหมุนเวียน ภายในระยะเวลารับซื้อไฟฟาที่ชัดเจนและแนนอน  

ชวงที่ผานมาประเทศไทยไดมีการสนับสนุนใหมีการลงทุนดานพลังงานทดแทนมากขึ้น  

โดยใชมาตรการสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา ระบบ Adder การมีสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา 

มีวัตถุประสงคเพื่อชดเชยตนทุนการลงทุน (Capital Cost) ที่มีราคาสูงกวาโรงไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิง

ปกติ  คาสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาน้ีเปลี่ยนแปลงตามประเภทของแตละพลังงานทดแทน 

โดยเฉพาะโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไดรับเงินสวนเพิ่มนี้มากที่สุด  คาสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา

ไดใชเงินจากกองทุนสงเสริมอนุรักษพลังงานเพิ่มเติมจากคาไฟฟาปกติ (ราคาที่ผูขายไฟฟาจะไดรับ 

คือ คารับซื้อไฟฟาปกติ รวมกับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา)  ทําใหมีผลกระทบตออัตราคาไฟฟาที่

ผูใชไฟฟาตองแบกรับ  หากมีโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยมากเกินไป    

จากมาตรการสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ระบบ Adder มีขอเสีย

คือ ผูผลิตไฟฟาเอกชนจะมีกําไรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากราคาคาไฟฟาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

รับซื้อ เน่ืองจากคาไฟฟาฐานมีแนวโนมสูงขึ้นทุก 5 ป ขณะที่ผูผลิตมีการลงทุนคร้ังเดียวเฉพาะตอน
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เริ่มตนโครงการเทาน้ัน ทําใหผูผลิตมีกําไรมากเกินไป และไมเปนธรรมกับประเทศ ที่ตองนํา

เงินกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงไปอุดหนุน 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดมีมติจากการประชุมเมื่อวันที่       

28 มิถุนายน 2553 ใหคณะอนุกรรมการ ฯ พิจารณาปรับ มาตรการสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจาก

พลังงานหมุนเวียนเปนระบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งถือเปนมาตรการจูงใจที่ประเทศที่พัฒนา

แลวหลายประเทศใชเพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนผลิตพลังงานสะอาด ซึ่งมีความแตกตางจากระบบ 

Adder  ที่การใหเงินสนับสนุนในลักษณะเดิมจะกระทบกับอัตราคาไฟฟาที่ผูบริโภคจะตองแบกรับ

ในอนาคต สวนระบบ Feed-in Tariff น้ัน เปนอัตราคาไฟฟารวมตอหนวยที่สอดคลองกับตนทุน

การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแตละเทคโนโลยี และราคาขายไฟที่ผูลงทุนไดรับภายใต

มาตรการน้ีจะคงที่ตลอดอายุโครงการ ไมเปลี่ยนแปลงตามคาไฟฐาน และคา Ft เหมือนระบบ

Adder เดิมทําใหเกิดความเปนธรรมทั้งตอผูประกอบการและผูบริโภคโดยเบื้องตนสําหรับ

พลังงานแสงอาทิตยรัฐบาลตั้ง ไวที่  5.94 บาท/หนวยและยังมีแนวโนมการยืดระยะเวลา

การทําสัญญาจากเดิม 10 ป ไปเปน 20 ปดวย 

ตารางเปรียบมาตรการสวนเพิ่มราคารบัซื้อไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียน 

ระบบ Adder และระบบ Feed-in Tariff 

มาตรการสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนระบบ Adder 

มาตรการสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนระบบ Feed - in Tariff  

ผูประกอบการจะไดรับ Adder เพิ่มเติมจากคาไฟฟา

ฐาน + Ft ในการขายไฟฟาเปนระยะเวลา 7 หรือ 10 

ป (ตามแตประเภทพลังงานหมุนเวียน) 

ผูประกอบการจะไดราคารับซื้อคงที่ตลอดอายุ

สัญญา 20 ป หรือ 25 ป (ตามแตประเภทพลังงาน

หมุนเวียน) 

การสนับสนุนภายใตระยะเวลาจํากัด 7 – 10 ป แมวา

จะมีขอดีที่จูงใจใหเอกชนลงทุนมากกวา เนื่องจาก

ระยะเวลาคืนทุนเร็วข้ึน แตอาจสงผลใหผูประกอบการ

หยุดดําเนินโครงการภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ

รับ Adder 

FiT ทําใหภาครัฐมีความมั่นใจวา ผูประกอบการจะมี

แรงจูงใจในการผลิตไฟฟาจนครบอายุสัญญา 

ภายหลังจากหมดระยะเวลา Adder 7 – 10 ป 

ผูประกอบการจะสามารถขายไฟฟาไดในราคาขายสง

เฉลี่ย + Ft ซึ่งมีความไมแนนอนสูงในอนาคต ทําให

สะดวกตอภาครัฐในการกําหนดนโยบายการจัดหา

ไฟฟาและโครงสรางราคา เนื่องจากภายใตโครงสราง 

FiT ภาครัฐสามารถทราบตนทุนไฟฟาลวงหนาใน
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เกิดความเสี่ยงตอผูประกอบการ หรือความไมเปน

ธรรมตอภาครัฐ / ประชาชน 

ราคาคงที่เปนระยะเวลา 20 – 25 ป ซึ่งจะลดความ

ผันผวนดานราคาไฟฟาลงได 

FiT ทําใหปญหาความซ้ําซอนในโครงสรางคาไฟฟา

หมดไป 

 

ตอนที่ 5 ขอดีและขอจํากัดของการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภท 

พลังงานมีประโยชนเปนสิ่งที่จําเปนตอมนุษยไมวาจะเปนพลังงานสิ้นเปลืองหรือพลังงาน

ทดแทน เพราะพลังงานทั้งหลายทั้งมวลเปนตัวขับเคลื่อนใหกระบวนการพัฒนาดําเนินไปอยาง

ตอเน่ืองไมวาจะดานใดก็ตาม จึงทําใหอัตราการใชเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทางกลับกันเมื่อมี

การใชเพิ่มขึ้น พลังงานบางอยางก็กําลังมีปริมาณลดนอยลง อยางไรก็ตามเชื้อเพลิงแตละประเภทที่

นํามาใชในการผลิตพลังงานไฟฟามีขอดีและขอจํากัดที่แตกตางกัน ดังน้ันจึงจําเปนตองรูขอดี    

และขอจํากัดเช้ือเพลิงประเภทตาง ๆ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพิจารณาเลือกใชเช้ือเพลิงในแตละ

ประเภทไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป 
 

ตารางการเปรียบเทียบขอดีและขอจํากดัของเชื้อเพลิงแตละประเภท 

แหลง 

พลังงาน 
ขอดี ขอจํากัด 

ถานหิน 1) มีตนทุนในการผลิตต่ํา 

2) มีปริมาณเชื้อเพลิงสํารองมาก 

3) สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง 

4) ขนสงงาย จัดเก็บงาย 

1) ปลอยกาซเรือนกระจก 

2) ใชเช้ือเพลิงในปริมาณมาก 

3) ประชาชนไมเชื่อมั่นเรื่องมลภาวะทาง

อากาศ 

น้ํามัน 1) ขนสงงาย  

2) หาซื้อไดงาย  

3) มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาการ

ผลิตดวยถานหิน 

4) สามารถเดินเครื่องไดอยางรวดเร็วเหมาะ

สําหรับผลิตไฟฟาในกรณีฉุกเฉินหรือชวง

ความตองการไฟฟาสูงได 

1) ปลอยกาซเรือนกระจก 

2) มีปริมาณเชื้อเพลิงสํารองเหลือนอย 

3) ตองนําเขาจากตางประเทศ 

4)  ร าคา ไมคงที่ ขึ้ นกับร าคาน้ํ ามั นของ

ตลาดโลก 

5) ไฟฟาที่ผลิตไดมีตนทุนตอหนวยสูง 

กาซธรรมชาต ิ 1) มีการเผาไหมสมบูรณจึงสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมนอยกวาเชื้อเพลิงฟอสซิล

1) ปลอยกาซเรือนกระจก 

2) ตองนําเขาจากตางประเทศ  



64 

 

ประเภทอื่น ๆ 

2) มีประสิ ทธิภาพในการผลิ ต ไฟฟ าสู ง 

สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง 

3) มีตนทุนในการผลิตต่ํา 

3) ราคากาซธรรมชาติไมคงที่ผูกติดกับราคา

น้ํามัน 

4)  มีปริมาณเชื้อเพลิงสํารองเหลือนอย 

พลังงานลม 1) เปนแหลงพลังงานที่ไดจากธรรมชาติไมมี 

คาเชื้อเพลิง 

2)  เปนแหลงพลังงานสะอาด 

3) สามารถใชระบบไฮบริดเพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุด คือ กลางคืนใชพลังงานลม  

กลางวันใชพลังงานแสงอาทิตย 

1) มีความไมแนนอนข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 

บางฤดูอาจไมมีลมตองใชแบตเตอรี่ราคา

แพงเปนแหลงเก็บพลังงาน 

2) สามารถใชไดในบางพื้นที่เทานั้นพื้นที่ที่    

เหมาะสมควรเปนพื้นที่ที่มีกระแสลมพัด  

สม่ําเสมอ 

3) มีเสียงดังและมผีลกระทบตอทัศนียภาพ 

4) ทําใหเกิดการรบกวนในการสงสัญญาณ   

โทรทัศนและไมโครเวฟ 

5) ตนทุนสูง 

6) สาเหตุหนึ่งของการตายของนกจากการ  

บินชนกังหันลมที่กําลงัหมุนอยู 
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ตารางการเปรียบเทียบขอดีและขอจํากดัของเชื้อเพลิงแตละประเภท (ตอ) 
แหลง 

พลังงาน 
ขอดี ขอจํากัด 

พลังงานน้ํา 1) ไมตองเสียคาใชจายในการซือ้เชื้อเพลงิ 

นอกจากใชเงินลงทุนกอสราง 

2) ไมกอใหเกิดกาชคารบอนไดออกไซดจาก 

การผลิตไฟฟา 

3) โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญมีขีด 

ความสามารถสูงในการรักษาความมั่นคงให 

แกระบบไฟฟาสําหรับรองรับชวงเวลาที่ม ี

ความตองการใชไฟฟาสงูสุด 

1) การเดินเครื่องผลิตไฟฟาขึ้นกับปรมิาณน้ํา 

ในชวงที่สามารถปลอยน้ําออกจากเขื่อนได 

2) การกอสรางเขื่อนขนาดใหญในประเทศไทย

มีขอจํากัด เนื่องจากอางเก็บน้ําของเขื่อน 

ขนาดใหญจะทําใหเกิดน้ําทวมเปนวงกวาง 

สงผลกระทบตอบานเรือนประชาชน 

พลังงาน 

แสงอาทิตย 

1) เปนแหลงพลงังานธรรมชาติขนาดใหญ 

ที่สุด และสามารถใชเปนพลังงานไดไมม ี

วันหมด 

2) ไมมีคาใชจายในเรื่องเชื้อเพลงิ 

3) สามารถนําไปใชในแหลงที่ไมมีไฟฟาใชและ

อยูหางไกลจากระบบสงและสายจําหนาย 

ไฟฟา 

4) การใชประโยชนไมยุงยาก การดูแลรักษา 

งาย 

5) เปนพลังงานสะอาดไมกอใหเกิดมลภาวะ 

จากกระบวนการผลิตไฟฟา 

1) ตนทุนมีราคาแพง 

2) แบตเตอรี่ซึ่งเปนตัวกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย 

ไวใชในเวลากลางคืนมีอายุการใชงานต่ํา 

3) ความเขมของแสงไมคงที่และสม่ําเสมอ 

เนื่องจากสภาพอากาศและฤดูกาล 

พลังงาน 

ชีวมวล 

 

1) ใชประโยชนจากเศษวัสดุเหลือใชทางการ 

เกษตร 

2) ชวยเพิ่มรายไดใหเกษตรกร 

3) ชวยแกปญหาสิง่แวดลอมเรื่องของเหลือทิง้ 

ทางการเกษตร 

 

1) ชีวมวลเปนวัสดุทีเ่หลือใชจากการแปรรูป 

ทางการเกษตรมีปริมาณสํารองที่ไมแนนอน 

2) การบริหารจัดการเชื้อเพลงิทําไดยาก 

3) ราคาชีวมวลแนวโนมสูงขึ้นเนือ่งจากมีความ 

ตองการใชเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

4. ชีวมวลที่มีศักยภาพเหลืออยูมักจะอยู 

กระจัดกระจาย มีความชื้นสูง จงึทําให 

ตนทุนการผลิตไฟฟาสูงขึ้น เชน  ใบออย 

และยอดออย ทะลายปาลม เปนตน 

พลังงาน 

ความรอน 

ใตพิภพ 

1)  เปนแหลงพลังงานที่ไดจากธรรมชาติ ไมม ี

คาเชื้อเพลงิ 

2) เปนแหลงพลงังานสะอาด 

ใชไดเฉพาะในทองถิ่นที่มีแหลงความรอนใตพิภพ

อยูเทานั้น 
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ตารางการเปรียบเทียบขอดีและขอจํากดัของเชื้อเพลิงแตละประเภท (ตอ) 

แหลง 

พลังงาน 
ขอดี ขอจํากัด 

พลังงาน 

นิวเคลียร 

1) เปนแหลงผลิตไฟฟาขนาดใหญโดยมีตนทุน 

การผลิตไฟฟาที่แขงขันไดกบัโรงไฟฟาชนิด

อื่น ๆ  

2) เปนโรงไฟฟาที่สะอาดไมกอใหเกิดมลพิษ 

และกาซเรอืนกระจก  

3) ชวยเสริมสรางความมั่นคงใหระบบผลิตไฟฟา 

เนื่องจากใชเชื้อเพลิงนอยเมือ่เทียบกบั 

โรงไฟฟาความรอนประเภทอื่น 

4) มีแหลงเชื้อเพลงิมากมาย เชน แคนาดา  

และออสเตรเลีย และราคาไมผันแปรมาก 

เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซลิ 

1) ใชเงินลงทุนในการกอสรางสูง 

2) จําเปนตองเตรียมโครงสรางพื้นฐานและ 

พัฒนาบุคลากรเพื่อใหการดําเนินงานเปน 

ไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

3) ตองการการเตรียมการจัดการกากกัมมันตรังส ี

และมาตรการควบคุมความปลอดภัยเพื่อ 

ปองกันอุบัติเหตุ  

4) ยังไมเปนทีย่อมรบัของประชาชน ประชาชน

มีขอกังวลใจในเรื่องความปลอดภัย 

 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู) 
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เรื่องที่ 2 โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

การกอสรางโรงไฟฟาแตละแหงมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและอาจกอใหเกิดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม ดวยเหตุน้ีในการกอสรางโรงไฟฟาแตละแหงจึงใหความสําคัญเกี่ยวกับการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ การปองกันแกไขและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม เพื่อสรางความ

สมดุลระหวางโรงไฟฟากับสิ่งแวดลอมและชุมชนใหดีที่สุด เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ

ของภาคเศรษฐกิจและสังคมไดอยางยั่งยืน โดยเนนใหมีการดําเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

ใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดผลกระทบนอยที่สุดแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

ตอนที่ 2 ขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟาดานสิ่งแวดลอม 

 

 

ภาพโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

ตอนที่ 1 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

การเดินเครื่องโรงไฟฟาเพื่อผลิตกระแสไฟฟา อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ 

เชน ผลกระทบทางอากาศเกิดจากกาซพิษ ซึ่งเกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิง ผลกระทบทางเสียงเกิด

จากเสียงของการเดินเครื่องจักร ผลกระทบทางนํ้าเกิดจากอุณหภูมิและสารเคมี เปนตน ดังน้ัน

โรงไฟฟาจึงตองมีระบบการจัดการเพื่อใหอยูในเกณฑมาตรฐานหรือเปนไปตามมาตรฐานที่

กฎหมายกําหนด และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม 
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1. ดานอากาศ 

ผลกระทบดานอากาศ ถือเปนผลกระทบที่สําคัญที่สุดที่โรงไฟฟาตองคํานึงถึง  โดย

ระดับของผลกระทบขึ้นอยูกับชนิดของเช้ือเพลิงที่ใชในโรงงานไฟฟา ถาเปนโรงไฟฟาพลังนํ้าหรือ

พลังงานทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม  จะไมกอใหเกิดมลพิษ  ถาเปนโรงไฟฟาที่มี

การเผาไหมของเช้ือเพลิง จะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศที่สําคัญ ไดแก ซัลเฟอรไดออกไซด 

ไนโตรเจนออกไซด กาซโอโซนในระดับพื้นดิน คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด และฝุน

ละออง 

การจัดการสิ่งแวดลอมดานอากาศ เปนการจัดการดานคุณภาพอากาศของโรงไฟฟา 

เพื่อลดกาซที่เปนพิษตอสุขภาพอนามัยและชุมชน โดยมีวิธีการดังน้ี 

1) การลดกา ซซัล เฟอรไดออกไซดทําโดยติดตั้งเครื่องกําจัดกาซซัล เฟอรได

ออกไซด (Flue Gas Desulfurization : FGD) ซึ่งวิธีการนี้จะสามารถลดกาซซัลเฟอรไดออกไซด

ไดรอยละ 80 – 90  

2) ก า รลดกา ซ ไน โต ร เจ นออก ไซดกระบวนการที่ใชกันแพ รห ล ายแล ะ มี

ประสิทธิภาพสูงคือ Selective Catalytic Reduction (SCR) และเลือกใชเตาเผาที่สามารถลดการ

เกิดไนโตรเจนออกไซด (Low Nitrogen Oxide Burner) 

3) การลดกาซคารบอนมอนอกไซดทําไดโดยการเช็คอุปกรณเครื่องเผาไหมเปน

ประจํา และควบคุมการเผาไหมใหมีปริมาณออกซิเจนท่ีเหมาะสมเพื่อใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณ 

4) ก า ร ลดก า ซคาร บอนไดออก ไซ ด  โ ดยกา รร วบ รวมและ กั ก เก็ บก า ซ

คารบอนไดออกไซดไวใตดินหรือนํ้า เชน ในแหลงนํ้ามันหรือกาซธรรมชาติที่สูบออกมาหมดแลว 

หรืออาจนํากาซคารบอนไดออกไซดไปใชในกระบวนการอุตสาหกรรม  

5) การลดฝุนละอองโดยการใชอุปกรณกําจัดฝุนละออง ไดแก เครื่องดักฝุนดวยไฟฟา

สถิต (Electrostatic Precipitator) เปนการกําจัดฝุนละอองโดยใชหลักการไฟฟาสถิต ซึ่งระบบน้ี

ถือวามีประสิทธิภาพสูงมากในการดักจับฝุนเครื่องแยกฝุนแบบลมหมุน (Cyclone Separator) 

เปนการกําจัดฝุนละอองโดยใชหลักของแรงเหวี่ยง และเครื่องกรองฝุนแบบถุงกรอง (Bag Filter)

เปนอุปกรณที่มีถุงกรองเปนตัวกรองแยกฝุนละอองออกจากกาซที่เกิดจากการเผาไหมถานหิน 

นอกจากน้ีในดานคุณภาพอากาศ โรงไฟฟาควรมีระบบตรวจวัดปริมาณสารเจือปน

จากปลองโรงไฟฟาแบบอัตโนมัติอยางตอเน่ือง (Continuous Emission Monitoring Systems: 

CEMs) เพื่อตรวจติดตามและเฝาระวังสิ่งผิดปกติตาง ๆ เชน ปริมาณของมลพิษเกินมาตรฐานจะได
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หาสาเหตุและหาทางแกไข เพื่อใหคาตาง ๆ กลับมาปกติเหมือนเดิม ควรมีการจัดเก็บขอมูลทุกวัน

และติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปแบบตอเน่ือง (Ambient Air Quality 

Monitoring Systems: AAQMs) เพื่อวัดคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟาโดยทํา

การเก็บขอมูลอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีตองควบคุมคุณภาพอากาศที่ปลอยออกจากปลองโรงไฟฟาใหอยู

ในเกณฑมาตรฐานและเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2. ดานน้ํา 

ผลกระทบดานน้ํา นํ้าที่ใชในกระบวนการผลิตไฟฟาจะมีการเติมสารเคมีบางอยาง

เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของนํ้าใหเหมาะสมสําหรับนํามาใชกับอุปกรณตาง ๆ ในโรงไฟฟารวมไปถึง

นํ้าหลอเย็นที่ใชสําหรับระบายความรอนใหกับระบบตาง ๆ ภายในโรงไฟฟาก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น

กวาแหลงน้ําในธรรมชาติ ซึ่งหากน้ําเหลาน้ีถูกปลอยออกจากโรงไฟฟาลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ เชน 

แมนํ้า ลําคลอง เปนตน โดยไมผานกระบวนการจัดการบําบัดฟนฟูนํ้าที่ดีอาจสงผลกระทบตอพืช

และสัตวนํ้าที่อาศัยอยูรอบ ๆ ได 

การจัดการสิ่งแวดลอมดานน้ํา โรงไฟฟาตองมีมาตรการจัดการนํ้าเสียที่มาจาก

กระบวนการผลิตไฟฟา และจากอาคารสํานักงานตามลักษณะหรือประเภทของนํ้าเสีย โดยคุณภาพ

นํ้าทิ้งตองมีการควบคุมใหครอบคลุมทั้งเรื่องของเสียและอุณหภูมิ ดังน้ี 

1) การควบคุมอุณหภูมิของนํ้ากอนที่จะปลอยสูแหลงนํ้าสาธารณะ โดยนํ้าจาก       

ทอหลอเย็น เมื่อนํ้าทิ้งมีความขุนในระดับหน่ึงจะถูกระบายออกไปสูบอพักน้ําที่ 1 เพื่อใหตกตะกอน

และลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ 28 - 30 องศาเซลเซียสทิ้งไวเปนเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมง

จากน้ันจึงระบายออกสูบอพักที่ 2 เพื่อปรับสภาพนํ้าใหมีอุณหภูมิใกลเคียงกับธรรมชาติ ซึ่งกรม

ชลประทานไดกําหนดมาตรฐานไวที่ระดับ 33 องศาเซลเซียส กอนปลอยออกสูคลองระบายนํ้า

ธรรมชาติ 

2) การจัดการสารเคมีตาง ๆ ท่ีอยูภายในนํ้ากอนปลอยสูสิ่งแวดลอม ทําโดยการกักนํ้า

ไวในบอปรับสภาพนํ้าเพื่อบําบัดใหมีสภาพเปนกลางและมีการตกตะกอน หรือเติมคลอรีนเพื่อฆา

เช้ือโรค 

นอกจากนี้ในโรงไฟฟาควรมีระบบเฝาระวังคุณภาพน้ํา ไดแก การตรวจวัดคุณภาพนํ้า

ที่ระบายออกจากโรงไฟฟาอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาคุณภาพน้ําที่จะปลอยออกสูธรรมชาติน้ัน

มีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานและเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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3. ดานเสียง 

ผลกระทบดานเสียง เกิดจากกิจกรรมของโรงไฟฟาที่สําคัญจะมาจากหมอไอนํ้า 

เครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซ และพาหนะที่เขามาในพื้นที่โรงไฟฟา  

การจัดการสิ่งแวดลอมเสียง เกิดจากกิจกรรมของโรงไฟฟาที่สําคัญจะมาจากหมอไอ

นํ้า เครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซ และพาหนะที่เขามาในพื้นที่โรงไฟฟา ดวยเหตุน้ีโรงไฟฟาควร

กําหนดมาตรการควบคุมระดับเสียงไว ดังน้ี 

1) กิจกรรมท่ีกอใหเกิดเสียงรบกวนชุมชนในเวลากลางคืน ตองมีระดับเสียงไมเกิน 85 

เดซิเบล ในระยะ 1 เมตรจากจุดกําเนิดเสียง ตามมาตรฐานขอกําหนดความดังของเสียงจากโรงงาน

อุตสาหกรรมเพื่อไมใหเปนที่รบกวนตอผูอยูอาศัยโดยรอบโรงไฟฟา 

2) ติดตั้งอุปกรณควบคุมเสียงภายในโรงไฟฟาชวงเดินเครื่องผลิตไฟฟาและติดตั้ง

อุปกรณดูดซับเสียงแบบเคลื่อนที่ขณะทําความสะอาดทอที่เครื่องกังหันไอนํ้า เพื่อควบคุมความดัง

ของเสียงใหอยูในมาตรฐานไมเกิน 85 เดซิเบล 

นอกจากนี้ในโรงไฟฟาควรทําการตรวจวัดเสียงอยางสม่ําเสมอ โดยกําหนดจุดตรวจวัด

เสียงทั้งภายในโรงไฟฟา และชุมชนรอบโรงไฟฟาไว 3 จุด โดยตรวจวัดตามแผนที่กําหนดไว เชน 

ตรวจครั้งละ 3 วัน ติดตอกันทุก 3 เดือน และทําการกอสรางแนวปองกันเสียง (Noise Barrier) 

โดยการปลูกตนไมรอบพื้นท่ีโรงไฟฟา 

 

ตอนที่ 2 ขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของกบัโรงไฟฟาดานสิ่งแวดลอม 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดให

จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ หรือกิจการแตละประเภทและ

แตละขนาดขึ้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  

โครงการกอสรางโรงไฟฟา ที่มีขนาดตั้งแต 10 เมกะวัตตขึ้นไป จะตองจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และ การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ 

(EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาด

ของโครงการหรือกิจการ โดยตองจั ดทํารายงานการวิ เคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอม              

ตามหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
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1. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) 

EIA (Environmental Impact Assessment) เปนวิธีการอยางหน่ึงที่ใชเพื่อจําแนก

และคาดคะเนผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากโครงการหรือกิจกรรม ตลอดจนเสนอแนะมาตรการ

ในการแกไขผลกระทบ (Mitigation Measure) และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

(Monitoring) ทั้งในระหวางการกอสรางและดําเนินโครงการในการจัดทํารายงานสําหรับโครงการ 

หรือกิจการทุกประเภทที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) จะตองเสนอ

รายละเอียดของขอมูลเฉพาะที่จะเปนประโยชนตอการวิเคราะหผลกระทบจากแตละประเภท

โครงการดวย  

องคประกอบของ EIA 

การจัดทํา EIA ประกอบดวย การศึกษาครอบคลุมระบบสิ่งแวดลอม 4 ดาน คือ 

1) ทรัพยากรกายภาพ เปนการศึกษาถึงผลกระทบ เชน ดิน นํ้า อากาศ เสียง เปนตน

วาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 

2) ทรัพยากรชีวภาพ การศึกษาความเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่มีตอระบบนิเวศน 

เชน ปาไม สัตวปา  สัตวนํ้า ปะการัง เปนตน 

3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย เปนการศึกษาถึงการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรทั้งทางกายภาพ และชีวภาพของมนุษย เชน การใชประโยชนที่ดิน เปนตน 

4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต ซึ่งจะเปนการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดตอมนุษย 

ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือ คานิยม รวมถึง

ทัศนียภาพ คุณคา ความสวยงาม 

หลักการและวิธีการ EIA 

1) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม กอนตัดสินใจพัฒนาโครงการ 

2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนการศึกษาเฉพาะกรณี เพื่อใชสําหรับ                   

การตัดสินใจพัฒนาโครงการใดโครงการหน่ึง 

3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนการศึกษาปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ของโครงการพัฒนา 

4) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนการศึกษาปญหาหลาย ๆ แงมุม เพื่อ

วิเคราะห หาผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น 

5) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตองอาศัยหลักการปองกันสิ่งแวดลอม        

2 ประการ คือ การวางแผนการใชท่ีดิน และการควบคุมมลพิษ 
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ดังน้ัน ในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม นอกจากจะแสดงใหเห็น

ผลกระทบอันเกิดจากการดําเนินโครงการแลว ยังเนนใหมีการปองกันดานสิ่งแวดลอมเขาไปทุก

ขั้นตอนของการวางแผนและออกแบบโครงการ ดวยหลักการก็คือ ใหมีการปองกันไวกอน น่ันคือ 

ใหมีการพิจารณาทางเลือกของโครงการเพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบ พิจารณาทางเลือกที่มี

ผลกระทบทางลบนอยที่สุด และใหประโยชนหรือผลกระทบในทางบวกมากที่สุด 

ตารางประเภทและลักษณะโรงไฟฟาที่ตองทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(EIA : Environmental Impact Assessment)  

ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด 
หลักเกณฑ วิธีการ 

ระเบียบปฏบิตั ิ

โรงไฟฟาพลังความรอน ขนาดกําลังผลิต

กระแสไฟฟารวม ต้ังแต 

10 เมกะวัตตขึ้นไป 

ให เ ส นอ ในขั้ น ขออ นุญา ต

กอสรางเพื่อประกอบกิจการ 

หรือขั้นขออนุญาตประกอบ

กิจการ แลวแตกรณี 

 

2. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ (Environmental Health 

Impact Assessment: EHIA) 

ป พ.ศ. 2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดออกประกาศและ

ขอกําหนดท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติม ในเรื่องประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่

อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสุขภาพ เพื่อใหการเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และโดยเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และตามมาตรา 46   

และมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดใหการดําเนินงานโรงไฟฟาพลังความรอน ลําดับที่ 11 ตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพ

สิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะตองจัดทํา
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รายงาน การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ (EHIA : Environmental Health 

Impact Assessment) โดยมีรายละเอียดโครงการ ฯ ที่ตองจัดทํารายงาน ดังน้ี 

ตารางประเภทและลักษณะโรงไฟฟาที่ตองทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สังคม และสุขภาพ (EHIA : Environmental Health Impact Assessment)  

ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด 
หลักเกณฑ วิธีการ 

ระเบียบปฏบิตั ิ

1. โรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง ขนาดกําลังผลิต

กระแสไฟฟารวม ต้ังแต 

100 เมกะวัตตขึ้นไป 

ให เสนอ ในขั้ นขออ นุญาต

กอสรางเพื่อประกอบกิจการ 

หรือขั้นขออนุญาตประกอบ

กิจการ แลวแตกรณี 

2. โรงไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิงชีวมวล ขนาดกําลังผลิต

กระแสไฟฟารวม ต้ังแต 

150 เมกะวัตตขึ้นไป 

ให เสนอ ในขั้ นขออ นุญาต

กอสรางเพื่อประกอบกิจการ 

หรือขั้นขออนุญาตประกอบ

กิจการ แลวแตกรณี 

3. โรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปน

เช้ือเพลิง ซึ่งเปนระบบพลังความ

รอนรวม ชนิด combined cycle 

หรือ cogeneration 

ขนาดกําลังผลิต

กระแสไฟฟารวม ต้ังแต 

3,000 เมกะวัตตขึ้นไป 

ให เสนอ ในขั้ นขออ นุญาต

กอสรางเพื่อประกอบกิจการ 

หรือขั้นขออนุญาตประกอบ

กิจการ แลวแตกรณี 
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ตารางประเภทและลักษณะโรงไฟฟาที่ตองทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สังคม และสุขภาพ (EHIA : Environmental Health Impact Assessment) (ตอ) 

ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด 
หลักเกณฑ วิธีการ 

ระเบียบปฏบิตั ิ

4. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ทุกขนาด ให เสนอ ในขั้ นขออ นุญาต

กอสรางเพื่อประกอบกิจการ 

หรือขั้นขออนุญาตประกอบ

กิจการ แลวแตกรณี 

 

องคประกอบของ EHIA 

การจัดทํา EHIA ประกอบดวย การศึกษาครอบคลุมระบบสิ่งแวดลอม 4 ดาน

เชนเดียวกับการจัดทํารายงาน EIA แตมีขอแตกตางกัน คือ  

1) เนนเรื่องการประเมินผลกระทบสุขภาพใหครอบคลุมปจจัยตาง ๆ ใหชัดเจน 

2) เนนกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทุกขั้นตอน 

ในการกําหนดขอบเขตการศึกษา ควรพิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบตอสุขภาพ 

โดยพิจารณาจากปจจัย ดังน้ี  

1)  สิ่งคุกคามสุขภาพ  

2)  ผลกระทบตอระบบสุขภาพ  

3)  ปจจัยตอการรับสัมผัส  

4)  ลักษณะผลกระทบตอสุขภาพ  

5)  ผลกระทบตอระบบสุขภาพ  

6)  ผลกระทบตอสังคมและชีวิตความเปนอยู 
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ขั้นตอนการจัดทํารายงาน EHIA เปนดังข้ันตอนตอไปน้ี  

 

ภาพแผนผังขั้นตอนการจัดทํารายงาน EHIA 

ปจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยมีความเสื่อมโทรม และมีจํานวนลดลง              

อยางตอเน่ือง จึงจําเปนตองมีมาตรการจัดสรรการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํานวน

ลดลง ใหเกิดประโยชนคุมคาตอการลงทุน และเหมาะสมกับปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู   

ในปจจุบัน และที่จะลดลงในอนาคต 

ในดานกฎหมาย และสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

กําหนดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการสงวนบํารุงรักษา และใชประโยชนจากการสงเสริม 
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บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุม       

และการจัดการภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอม ที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต            

ของประชาชนเปนหลัก ในการพัฒนาโครงการตาง ๆ 

ในกรณีที่ผูประกอบการโรงไฟฟาที่มีกําลังการผลิตตั้งแต 5 เมกะวัตตขึ้นไป แตไมถึง

10 เมกะวัตต แมวาปจจุบันยังไมตองจัดทํารายงาน EIA และ EHIA แตตามกฎหมายบังคับใหตอง

ทํารายงานการศึกษาและมาตรการปองกันแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย (Environmental Safety Assessment : ESA) 

สําหรับผูขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงชีวมวล (ประเภทเช้ือเพลิงแข็ง) ที่มี

กําลังการผลิตติดตั้งต่ํากวา 10 เมกะวัตต จะตองดําเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติงาน 

(Code of Practice: COP) โดยเสนอรายงานการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม (Environmental 

Checklist)  

การจัดทํารายงานวิเคราะหทางดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ เพื่อใหการประกอบกิจการผลิต

ไฟฟาสําหรับประเภทและโครงการแตละประเภท มีแนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกันและ

เปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยปองกันการเกิดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม และสุขภาพของประชาชนที่อยูโดยรอบพื้นท่ีโรงไฟฟา 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู) 
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หนวยการเรียนรูท่ี 3 

อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา 

 

สาระสําคญั 

 การดําเนินชีวิตของมนุษยในปจจุบันมีพลังงานไฟฟาเขามาเกี่ยวของอยูตลอดเวลา ดังน้ัน 

เพื่อใหการใชพลังงานไฟฟามีความปลอดภัย ผูใชตองรูจักวงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา การ

เลือกใชอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ใหถูกตองจะชวยใหเกิดความปลอดภัย รวมทั้งการรูจักใชสายดินและ

หลักดิน ซึ่งเปนอุปกรณที่มีไวเพื่อความปลอดภัยตอการใชเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือน 

 

ตัวช้ีวัด 

1. เลือกใชอุปกรณไฟฟาไดถูกตอง 

2. อธิบายการตอวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ 

3. ตอวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ 

 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 อุปกรณไฟฟา 

เรื่องท่ี 2 วงจรไฟฟา 

เรื่องท่ี 3 สายดินและหลักดิน 

 

เวลาที่ใชในการศึกษา 30 ช่ัวโมง 

 

สื่อการเรียนรู 

1. ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3 รหัสวิชา  พว32023 

2. สื่อการเรียน เร่ือง วงจรไฟฟา 

3. แผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา 
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เร่ืองที่ 1 อุปกรณไฟฟา 

อุปกรณไฟฟาที่ใชในวงจรไฟฟามีหลายชนิด แตละชนิดมีหนาที่และความสําคัญที่

แตกตางกันออกไป ไดแก 

1. ฟวส (Fuse) 

ฟวสเปนอุปกรณปองกันกระแสไฟฟาไหลเกินจนเกิดอันตรายตอเครื่องใชไฟฟา  ถามี

กระแสไฟฟาไหลเกิน ฟวสจะหลอมละลายจนขาดทําใหตัดวงจรไฟฟาในครัวเรือนโดยอัตโนมัติ 

ฟวสทําดวยโลหะผสมระหวางตะกั่วกับดีบุก มีจุดหลอมเหลวต่ําและมีรูปรางแตกตาง

กันไปตามวัตถุประสงคของการใชงาน ดังน้ี 

1.1 ฟวสเสนมีลักษณะเปนเสนลวดนิยมใชกับสะพานไฟในอาคารบานเรือน 

1.2 ฟวสแผนหรือฟวสกามปูมีลักษณะเปนแผนโลหะผสมที่ปลายทั้งสองขางมี      

ขอเกี่ยวทําดวยทองแดงนิยมใชกับอาคารขนาดใหญ เชน โรงเรียน โรงงานตาง ๆ เปนตน 

1.3 ฟวสกระเบื้องมีลักษณะเปนเสนฟวสอยูภายในกระปุกกระเบื้องที่เปนฉนวน  

นิยมติดตั้งไวที่แผงควบคุมไฟฟาของอาคารบานเรือน 

1.4 ฟวสหลอดเปนฟวสขนาดเล็ก ๆ บรรจุอยูในหลอดแกวเล็กนิยมใชมากใน

เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน ปลั๊กพวงเตารับไฟฟา เปนตน 

 
ภาพฟวสชนิดตาง ๆ 

 

 



79 

 

ขนาดและการเลอืกใชฟวส 

1) ขนาดของฟวสถูกกําหนดใหเปนคาของกระแสไฟฟาสูงสุดที่ไหลผานไดโดยฟวส  

ไมขาด มีขนาดตาง ๆ กันเชน 5, 10, 15 และ 30 แอมแปร เชน ฟวสขนาด 15 แอมแปร คือ ฟวส

ที่ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดไมเกิน 15 แอมแปรถาเกินกวาน้ีฟวสจะขาด เปนตน 

2) การเลือกใชฟวส ควรเลือกขนาดของฟวสใหพอเหมาะกับปริมาณกระแสไฟฟา ที่

ใชในครัวเรือนซึ่งเราสามารถคํานวณหาขนาดของฟวสใหเหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟา            

จากความสัมพันธตอไปน้ี 

 

P = IV 

 

เมื่อ  P   คือ กําลังไฟฟา มีหนวยเปนวัตต (Watt) 

I    คือ กระแสไฟฟา มีหนวยเปนแอมแปร (Ampere) 

V   คือ  ความตางศักยไฟฟา มีหนวยเปนโวลต (Volt) 

 

ตัวอยาง  บานหลังหนึ่งใชเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ดังน้ี ตูเย็น 100 วัตต เตารีด 1,000 วัตต    

โทรทัศน 150 วัตต หมอหุงขาว 700 วัตต และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต 25 วัตต 4 ดวง  

ถาบานหลังน้ีใชไฟฟาที่มีความตางศักย 220 โวลต จะตองใชฟวสขนาดกี่แอมแปร 

วิธีทํา  จากโจทย   P = 100 + 1,000 + 150 + 700 + (25×4) 

  = 2,050  วัตต 

 V = 220  โวลต 

 I = ? 

 จากสูตร P = IV 

 แทนคา I = 2,050/220 

   = 9.32  แอมแปร 

ตอบ  บานหลังนี้ควรใชฟวสขนาด 10 แอมแปร 
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2. อุปกรณตัดตอน หรือ เบรกเกอร (Breaker) 

เบรกเกอร คือ อุปกรณตัดตอวงจรโดยอัตโนมัติเมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานเกินไปปุม

หรือคันโยกที่เบรกเกอรจะดีดมาอยูในตําแหนงที่เปนการตัดวงจรอยางอัตโนมัติ โดยอาศัยหลักการ

ทํางานของแมเหล็กไฟฟาไมใชการหลอมละลายเหมือนฟวสจึงไมจําเปนตองเปลี่ยนฟวส เบรกเกอร

มีจําหนายตามทองตลาดหลายแบบหลายขนาด ดังภาพ 

 

ภาพเบรกเกอรแบบตาง ๆ 

3. สวิตช (Switch) 

สวิตช เปนอุปกรณปดหรือเปดวงจรไฟฟา เพื่อควบคุมการจายกระแสไฟฟาใหกับ

เครื่องใชไฟฟา แบงออกเปน 2 ประเภท ประกอบดวย 

3.1 สวิตชทางเดียว สามารถโยกปดหรือเปดวงจรไฟฟาไดเพียงทางเดียว เชน วงจร

ของหลอดไฟฟาหลอดใดหลอดหน่ึง เปนตน 

3.2 สวิตชสองทาง เปนการติดต้ังสวิตช 2 จุด เพื่อใหสามารถปดหรือเปดวงจรไฟฟา

ไดสองจุด เชน สวิตชไฟที่บันไดที่สามารถเปด - ปดไดทั้งอยู ช้ันบนและช้ันลางทําใหสะดวก                     

ในการใชงาน 

 
ภาพสวิตชแบบทางเดียว        ภาพสวิตชแบบสองทาง 
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ขอควรรูเกี่ยวกับสวติช 

1) ไมควรใชสวิตชอัน เดียวควบคุมเครื่อง ใชไฟฟาหลายช้ินใหทํางานพรอมกัน

เพราะกระแสไฟฟาที่ไหลผานสวิตชมากเกินไปจะทําใหจุดสัมผัส เกิดความรอนสูงอาจทําให

สวิตชไหม และเปนอันตรายได 

2) ไมควรใชสวิตชธรรมดาควบคุมเครื่องใชไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาไหลผานสูง เชน

มอเตอรเครื่องปรับอากาศ เปนตน ควรใชเบรกเกอรแทน เน่ืองจากสามารถทนกระแสไฟฟาที่ไหล

ผานไดสูงกวา 

4. สะพานไฟ (Cut-Out) 

สะพานไฟเปนอุปกรณสําหรับตัดตอวงจรไฟฟาทั้งหมดภายในครัวเรือนประกอบดวย

ฐานและคันโยกที่มีลักษณะเปนขาโลหะ 2 ขา ซึ่งมีที่จับเปนฉนวนเมื่อสับคันโยกขึ้นกระแสไฟฟาจะ

ไหลเขาสูวงจรไฟฟาในครัวเรือนและเมื่อสับคันโยกลงกระแสไฟฟาจะหยุดไหล ซึ่งเปนการตัดวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสะพานไฟและฟวสในสะพานไฟ 

ขอควรรูเกี่ยวกับสะพานไฟ 

1) สะพานไฟชวยใหเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการซอมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ

ไฟฟา 

2) ถาตองการใหวงจรเปด (ไมมีกระแสไฟฟาไหลผาน) ใหสับคันโยกลงแตถาตองการ

ใหวงจรปด (มีกระแสไฟฟาไหลผาน) ใหสับคันโยกขึ้น 

3) ในการสับคันโยกจะตองใหแนบสนิทกับท่ีรองรับ 
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5. เครื่องตัดไฟรั่ว (Earth Leak Circuit Breaker : ELCB) 

เครื่องตัดไฟรั่ว เปนอุปกรณเสริมความปลอดภัยอีกช้ันหน่ึงที่สามารถตัดวงจรไฟฟา

กรณีเกิดไฟรั่ว โดยกําหนดความไวของการตัดตอนวงจรไฟฟาตามปริมาณกระแสไฟฟาที่รั่ว               

ลงดินเพื่อใหมีการตัดไฟรั่วกอนที่จะเปนอันตรายกับระบบไฟฟา  

 

ภาพเครื่องตัดไฟรั่ว 

6. เตารบั (Socket) และเตาเสียบ (Plug) 

เตารับและเตาเสียบ เปนอุปกรณที่ใชเช่ือมตอวงจรไฟฟา ทําใหกระแสไฟฟาไหลเขาสู

อุปกรณและเครื่องใชไฟฟา  

1) เตารับหรือปลั๊กตัวเมีย คือ อุปกรณที่เช่ือมตอกับวงจรไฟฟาในครัวเรือน เชน 

เตารับที่ติดต้ังบนผนังบานหรืออาคาร เปนตน เพื่อรองรับการตอกับเตาเสียบของเคร่ืองใชไฟฟา 

2) เตาเสียบหรือปลั๊กตัวผู คือ อุปกรณสวนที่ติดอยูกับปลายสายไฟของเครื่องใชไฟฟา 

เตาเสียบที่ใชกันอยูมี 2 แบบ คือ 

(1) เตาเสียบ 2 ขา ใชกับเตารับที่มี 2 ชอง 

(2) เตาเสียบ 3 ขา ใชกับเตารับที่มี 3 ชอง โดยขากลางจะตอกับสายดิน 
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ภาพเตารับและเตาเสียบ 

 

ขอควรรูเกี่ยวกับเตารับและเตาเสยีบ 

1) การใชงานควรเสียบเตาเสียบใหแนนสนิทกับเตารับและไมใชเตาเสียบหลายอัน                 

กับเตารับอันเดียว เพราะเตารับอาจรอนจนลุกไหมได 

2) เมื่อจะถอดปลั๊กออกควรจับที่เตาเสียบ ไมควรดึงที่สายไฟเพราะจะทําใหสายหลุด

และเกิดไฟฟาลัดวงจรได 

7. สายไฟ (Cable) 

สายไฟเปนอุปกรณสํ าหรับส งพลั งงานไฟฟาจากที่ห น่ึงไปยังอีกที่หน่ึง โดย

กระแสไฟฟาจะนําพลังงานไฟฟาผานไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใชไฟฟา สายไฟทําดวยสารที่มี

คุณสมบัติเปนตัวนําไฟฟา (ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดดี)  เชน ทองแดง เปนตน โดยจะถูกหุม

ดวยฉนวนไฟฟาเพื่อความปลอดภัยของผูใชไฟฟา สายไฟที่ใชกันตามบานเรือนมีดังภาพ 

 

ชนิดของสายไฟ พกิัดแรงดันและลกัษณะการตดิตัง้ 

 
VAF สายแข็ง 

พิกัดแรงดัน : 300 โวลต 

การติดตั้ง : ใชในบานอยูอาศัยทั่วไป ใชใน

การเดินสายไฟติดผนังสําหรับระบบแสง

สวาง หรือเตารับไฟฟา 

 

พิกัดแรงดัน : 300 โวลต 

การติดตั้ง : เดินปลั๊กลอยแบบมีสายกราวด 
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VAF-G หรือสาย VAF แบบมีกราวด เดินซอนในผนัง 

พิกัดแรงดัน : 750 โวลต 

การติดตั้ง : ตอเขาเครื่องอุปกรณไฟฟาหรือ

เครื่องใชไฟฟา 

 
VFF สายออน 

พกิัดแรงดัน : 300 โวลต 

การติดตั้ง : เครื่องใชไฟฟาตามบาน ปลั๊ก

พวงชนิดทําเองในบาน 

 
VCT สายออน 

พกิัดแรงดัน : 750 โวลต 

การติดตั้ง : ใชเปนสายเดินเขาเคร่ืองจักรใช

ใ น ก า ร เ ดิ น ส า ย ไ ฟ สํ า ห รั บ ป ม นํ้ า 

เครื่องปรับอากาศ หรืออุปกรณไฟฟาที่ใช

กําลังไฟฟาสูง 

 

ชนิดของสายไฟ พกิัดแรงดันและลกัษณะการตดิตัง้ 

 
VSF สายออน 

พกิัดแรงดัน : 300 โวลต 

การติดตั้ง : ใช เดินสายลําโพง เดินสาย

ภายในเครื่องใชไฟฟาตางๆ, เดินระบบ

ควบคุมไฟฟาโรงงานเหมาะสําหรับเดินไฟ

ในตูควบคุม 

 
NYY 

พกิัดแรงดัน : 750 โวลต 

การติดตั้ ง  : นิ ยม ใช อย า งกว า งขวา ง

เน่ืองจากทนตอสภาพแวดลอมเพราะมี

เปลือกหุมอีกหน่ึงช้ัน นําไปใชในการเดิน

สายไฟสําหรับระบบไฟฟาแสงสวางบริเวณ

สนามหญาและฝงสายไฟลงใตดิน 

 
THW สายแข็งออน 

พกิัดแรงดัน : 750 โวลต 

การตดิตั้ง : นิยมใชกันอยางกวางขวางทั้ง

ในครัวเรือนและในโรงงานอุตสาหกรรม

ปกติจะเดินรอยในทอรอยสาย 
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การเลอืกขนาดของสายไฟ 

ในการเลือกขนาดสายไฟใหมีความเหมาะสมกับการใชงานน้ัน จะดูที่พิกัดการทน

กระแสไฟฟาของสายไฟเปนสําคัญ โดยดูไดจากตารางเปรียบเทียบ 

ตารางเปรียบเทียบขนาดของตัวนํา ฉนวน และปรมิาณกระแสไฟฟาที่สายไฟสามารถทนได 

ตัวนําไฟฟา 
ความหนาของ

ฉนวนไฟฟา 

(มิลลิเมตร) 

ความหนาของ

เปลือกหุมสายไฟ

(มิลลิเมตร) 

พิกัดการทน

กระแสไฟฟา 

(แอมป) 

พื้นที่หนาตัด 

(ตารางมิลลิเมตร) 

หรือ (sq.mm) 

หมายเลข/

เสนผาศูนยกลาง 

(มิลลิเมตร) 

0.5 1/0.80 0.6 0.9 7 

1.0 1/1.13 0.6 0.9 11 

1.0 7/0.40 0.6 0.9 11 

1.5 1/1.38 0.6 1.2 16 

1.5 7/0.50 0.6 1.2 16 

2.5 1/1.78 0.7 1.2 21 

2.5 7/0.67 0.7 1.2 21 

4 1/2.25 0.8 1.2 29 

4 7/0.85 0.8 1.2 29 

6 7/1.04 0.8 1.2 36 

10 7/1.35 0.9 1.2 51 

16 7/1.70 1.0 1.2 67 

25 7/2.14 1.2 1.4 91 

35 19/1.53 1.2 1.4 111 

ตารางดานบน ใชสําหรับเลือกขนาดสายไฟใหมีความเหมาะสมกับการใชงานแบบ  

งาย ๆ โดยใหดู 2 ชองหลัก คือ ชองพื้นที่หนาตัด และชองพิกัดการทนกระแสไฟฟา  

 

ตัวอยาง สายไฟชนิด VAF ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร จะมีพิกัดการทนกระแสไฟฟาได 21 แอมป  

 หรือ สายไฟขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จะมีพิกัดการทนกระแสไฟฟาได 91 แอมป จะ

เห็นไดวา ขนาดของสายไฟยิ่งมากเทาไร อัตราพิกัดการทนกระแสไฟฟาก็จะยิ่งมากขึ้น

เทาน้ัน ดังน้ันจึงตองเลือกใชขนาดของสายไฟใหเหมาะสมกับขนาดการใชไฟฟาของ

อุปกรณ 
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ขั้นตอนงาย ๆ ในการหาขนาดของสายไฟใหมีความเหมาะสมกับอุปกรณไฟฟา                 

มีดังน้ี 

1) ตองรูคากระแสไฟฟาของอุปกรณไฟฟา สําหรับคากระแสไฟฟานั้นหาไดจากแผน 

ปายที่ติดอยูที่โครงอุปกรณไฟฟา แสดงดังภาพตัวอยางฉลากบอกคากระแสไฟฟาของอุปกรณไฟฟา 

 
ภาพตัวอยางฉลากบอกคากระแสไฟฟาของอุปกรณไฟฟา 

จากภาพตัวอยางฉลากบอกคากระแสไฟฟาของอุปกรณไฟฟา ตัวอยางอุปกรณไฟฟา 

คือ เครื่องปรับอากาศ (รูปซายมือ) จะเห็นวาแผนปายที่บอกขอมูลทางไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ

เครื่องน้ีอยูดานขางของเครื่อง (รูปขวามือ) จากแผนปายจะบอกไววาเครื่องปรับอากาศจะกิน

กระแสไฟฟา มีคา 10.50 แอมป 

หมายเหตุ ในกรณีที่แผนปายของอุปกรณไฟฟาน้ัน ๆ ไมบอกคากระแสไฟฟามา ก็มี

วิธีคํานวณเพื่อหาคากระแสไฟฟาดวยวิธีงาย ๆ คือ นําคากําลังไฟฟา (หนวยเปนวัตต :W) หารดวย 

คาแรงดันไฟฟา (หนวยเปนโวลต :V)  ถาเขียนเปนสูตรก็จะไดวา 

สูตร     P  =   I x V  

กําหนดให Current : I   =    คากระแสไฟฟาของอุปกรณไฟฟา  มีหนวยเปน   แอมป (A) 

 Power  : P    =    คากําลังไฟฟาของอุปกรณไฟฟา  มีหนวยเปน   วัตต (W) 

 Voltage : V  =    คาแรงดันไฟฟาที่อุปกรณไฟฟาใชงาน  มีหนวยเปน   โวลต (V) 
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ถาเครื่องปรับอากาศดังรูป ไมบอกคากระแสไฟฟามา  ใหคํานวณหาคากระแสไฟฟาดังน้ี 

จากแผนปายจะไดคา กําลังไฟฟา (P)  = 2,330 วัตต (W)   

คาแรงดันไฟฟา           (V)   = 220 โวลต (V)  

จะได                          I   =    2,330 W 
                               220 V                  

=  10.6 แอมป 

2) เผื่อคากระแสไฟฟา อีกรอยละ 25 โดยทั่วไปวัสดุและอุปกรณไฟฟาเมื่อทํางาน

ติดตอกันเกินกวา 3 ช่ัวโมงขึ้นไป ประสิทธิภาพการทํางานจะลดลงเหลือประมาณรอยละ 80 

ดังน้ันสายไฟ ที่จะนํามาใชงานก็เชนเดียวกัน เมื่อใชงานติดตอกันเกินกวา 3 ช่ัวโมง ประสิทธิภาพ

ในการทนกระแสไฟฟาก็จะลดลงเหลือประมาณรอยละ 80 เพื่อเปนการชดเชยประสิทธิภาพในการ

ทนกระแสไฟฟาของสายไฟในสวนที่หายไป จึงตองมีการเผื่อคากระแสไฟฟาเพิ่มอีกรอยละ 25 

กอน แลวนําคากระแสไฟฟาที่ไดไปหาขนาดสายไฟในขั้นตอนตอไป  

จากขั้นตอนการหาคากระแสไฟฟา คากระแสไฟฟามคีา   10.6 แอมป  

ทําการเผื่ออีก 25%  = (10.6 X 25) 
                                                                 100                 

= 2.65 

คากระแสไฟฟาเมื่อทําการเผื่อคากระแส 25% = 10.6 + 2.65 

= 13.25 

                                จะไดคากระแสไฟฟาเทากบั 13.25 แอมป 

3) นําคากระแสไฟฟา เปดตารางหาขนาดสายไฟ โดยนําคากระแสไฟฟาที่ไดทําการ

เผื่อไวแลวรอยละ 25 ซึ่งมีคาเทากับ 13.25 แอมป นําไปเทียบกับตาราง พบวา ตองใชสายไฟที่มี

ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร (ทนพิกัดกระแสไฟฟาได 16 แอมป) มาใชในการเดินสายไฟใหกับ

เครื่องปรับอากาศ ดังรูป ทั้งน้ีเน่ืองจากสายไฟมีอัตราพิกัดการทนกระแสไฟฟาไดมากกวาคา

กระแสไฟฟาที่ไหลจริงในวงจรจึงทําใหสายไฟไมรอนและไมเกิดอุบัติเหตุอัคคีภัย 
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บทสรุปการเลือกขนาดสายไฟชนิด VAF มี 3 ข้ันตอน ดังรูป 

       ขั้นตอนการเลือกขนาดสายไฟ 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 อปุกรณไฟฟา 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หาคากระแสไฟฟาของอปุกรณไฟฟา 

เผื่อคากระแสไฟฟาอีกรอยละ 25 

เปดตารางหาขนาดสายไฟ 



89 

 

เร่ืองที่ 2 วงจรไฟฟา 

วงจรไฟฟา (Electrical Circuit) คือ การเช่ือมตอกระแสไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาผาน

สายไฟไปยังเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน 

สําหรับการเช่ือมตอกระแสไฟฟาจากแหลงจายไฟฟา มี 3 แบบ คือ แบบอนุกรม    

แบบขนาน และแบบผสม ดังน้ี 

วงจรไฟฟา ลักษณะการตอวงจรไฟฟา 

 

การตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม เปนการ

นําเอาเคร่ืองใชไฟฟามาตอเรียงลําดับกันไป โดยนํา

ปลายดานหน่ึงตอเขากับปลายอีกดานหน่ึงของ

เครื่องใชไฟฟาแตละตัวจนถึงตัวสุดทาย แลวจึงตอ

เขากับแหลงกําเนิดไฟฟาทําใหกระแสไฟฟาไหลไป

ในทิศทางเดียว และกระแสไฟฟาภายในวงจรจะมี

คาเทากันทุก ๆ จุด 

การตอวงจรแบบน้ี ไม เหมาะที่จะ ใชกับ

เครื่องใชไฟฟา เน่ืองจากหากอุปกรณตัวใดตัวหน่ึง

เกิดขาดหรือชํารุดเสียหายกระแสไฟฟาจะไม

สามารถไหลผานไปยังอุปกรณตัวอื่น ๆ ได ดังน้ัน

การตอวิธีน้ีจึงไมคอยนิยมใชกันทั่วไป จะมีใชกันอยู

ในวงจรวิทยุ โทรทัศน 
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วงจรไฟฟา ลักษณะการตอวงจรไฟฟา 

 

การตอวงจรไฟฟาแบบขนาน เปนการนําเอา

เครื่องใชไฟฟา 2 ชนิดขึ้นไป มาตอเรียงแบบขนาน

กัน โดยนําปลายดานเดียวกันของเครื่องใชไฟฟาแต

ล ะตั วม าต อ เข า ด วยกั น  แล วต อปล ายขอ ง

เครื่องใชไฟฟาแตละตัวที่ตอกันแลว ตอเขากับ

แหล ง กํ า เ นิ ด ไฟ ฟ า  โ ดยแรงดั น ไฟฟ า ขอ ง

เครื่องใชไฟฟาแตละตัวจะมีคาเทากัน แตกระแสที่

ไหลในแตละสาขายอยของวงจรจะมีคาไมเทากัน 

อยางไรก็ตามเมื่อนําคามารวมกันจะไดเทากับ

กระแสที่ไหลผานวงจรทั้งหมด 

 

การตอวงจรไฟฟาแบบผสม เปนการตอผสม

กันของวงจรไฟฟาแบบอนุกรมและวงจรไฟฟาแบบ

ขนานแตไมนิยมใชงาน เพราะยุงยาก 

วงจรไฟฟาภายในครัวเรือนจะเปนการตอแบบขนานและเครื่องใชไฟฟาแตละชนิดรับ

แรงดันไฟฟาขนาดเดียวกัน หากเครื่องใชไฟฟาชนิดหน่ึงเกิดขัดของเน่ืองจากสาเหตุใดก็ตาม

เครื่องใชไฟฟาชนิดอื่นก็ยังคงใชงานไดตามปกติ 

ภาพการตอวงจรไฟฟาภายในบาน 

     

การตอวงจรแบบผสม 
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สําหรับประเทศไทย ไฟฟาที่ใชในครัวเรือนเปนไฟฟากระแสสลับที่มีความตางศักยไฟฟา

(ความตางศักยไฟฟา คือ พลังงานไฟฟาที่ตางกันระหวางจุด 2 จุด) 220 โวลต (V) ความถี่ 50 เฮิรตซ 

(Hz) โดยใชสายไฟ 3 เสน คือ 

1)  สายไฟหรือเรียกวา “สายเสนไฟ หรือสาย L” (Line) เปนสายเสนที่มีกระแสไฟไหล

ผานไปยังเครื่องใชไฟฟา มีความตางศักยไฟฟา 220 โวลต 

2)  สายนิวทรัลหรือเรียกวา “สายศูนย หรือสาย N” (Neutral) เปนสวนหน่ึงของวงจร  

มีหนาที่ทําใหกระแสไฟฟาไหลครบวงจรมีความตางศักยไฟฟา 0 โวลต 

3)  สายดิน หรือเรียกวา “สาย G” (Ground) เปนสายเสนท่ีไมมีกระแสไฟฟา ทําหนาที่

รับกระแสไฟฟาที่รั่วมาจากเคร่ืองใชไฟฟา เพื่อปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจร และปองกันอันตราย

แกบุคคล อุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา 

กระแสไฟฟาจะสงผานมิเตอรไฟฟามายังแผงควบคุมไฟฟา ซึ่งแผงควบคุมไฟฟา        

ทําหนาที่จายกระแสไฟฟาไปยังอุปกรณเครื่องใชไฟฟา 



92 

 

แผงควบคุมไฟฟาประกอบดวยอุปกรณตัดตอนหลัก หรือเรียกวา “เบรกเกอร” (Main Circuit 

Breaker หรือ Cut-Out) ซึ่งมี 1 ตัวตอครัวเรือน และมีอุปกรณตัดตอนยอยหลายตัวไดขึ้นอยูกับ

จํานวนเครื่องใชไฟฟาที่ใชในครัวเรือน นอกจากน้ียังมีจุดตอสายดินที่จะตอไปยังเตารับ หรือปลั๊ก

ตัวเมีย ทุกจุดในครัวเรือน เพื่อตอเขาเคร่ืองใชไฟฟา 

ภาพตัวอยางแผงวงจรไฟฟาในครัวเรือน 

จากภาพตัวอยางแผงวงจรไฟฟาในครัวเรือน กระแสไฟฟาจะไหลจากสายไฟหลักไปยัง

อุปกรณตัดตอนหลัก และจายไปยังอุปกรณตัดตอนยอย เพื่อจายกระแสไฟฟาไปยังเครื่องใชไฟฟา 

สาย L สาย N 

สาย G 
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โดยปกติสายไฟ สายนิวทรัล และสายดิน จะเปนการตอวงจรไฟฟาเขากับแผงควบคุมไฟฟาภายใน

ครัวเรือน  

ขอควรรูเกี่ยวกับวงจรไฟฟา 

1) การกดสวิตชเพื่อเปดไฟ คือ การทําใหวงจรปด เพื่อใหมีกระแสไฟฟาไหลเขาสูวงจร 

2) การกดสวิตชเพื่อปดไฟ คือ การทําใหวงจรเปด ไมมีกระแสไฟฟาไหลเขาสูวงจร 

3) ไฟตก คือ แรงดันไฟฟาตก อาจมีสาเหตุมาจากการที่โรงไฟฟาขัดของ หรือมีการใช

ไฟฟามากขึ้นอยางรวดเร็ว  

4) วงจรลัด หมายถึง กระแสไฟฟาที่ไมไดไหลผานโหลดหรือตัวตานทาน เพราะเกิดการ

ลัดวงจรขึ้นหรือเรียกวา “ไฟช็อต” สาเหตุเกิดจากสายไฟชํารุดหรือเกาเกินไป ฉนวนหุมสายไฟ

เปอย สายไฟทั้งสองเสนแตะกัน นอกจากนี้แลวสายไฟแรงสูงซึ่งเปนสายเปลือย (สายไมหุมฉนวน) 

อาจจะมีวัตถุซึ่งเปนสื่อไฟฟาวางพาดระหวางสายทั้งสองนั้น หรือการเดินวงจรไฟฟาผิดจะทําใหเกิด

การลัดวงจรได 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 วงจรไฟฟา 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู) 
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เร่ืองที่ 3 สายดินและหลักดิน 

สายดิน (Ground Wire) คือ สายไฟที่ตอเขากับเคร่ืองใชไฟฟา โดยการตอลงดิน เพื่อให

สายดินเปนตัวนํากระแสไฟฟาที่อาจเกิดการรั่วไหล จากเครื่องใชไฟฟาลงสูพื้นดิน เปนการปองกัน

ไมใหไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟา 

สวนปลายของสายดินจะถูกฝงไวในดิน ดวยการรวมสายดินจากทุกจุดภายในบานมาไวที่

ตูควบคุมไฟฟา และตอสายอีกเสนจากตูควบคุมไฟฟาลงสูพื้นดิน สวนที่ถูกฝงไวในดิน จะเปนแทง

ทองแดงเปลือย ไมมีฉนวนหุม ยาวประมาณ 6 ฟุต เรียกวา “หลักดิน” เน่ืองจากดินมีความช้ืนอยู

เสมอ จึงทําใหเกิดความตานทานไฟฟาต่ํา กระแสไฟฟาจึงไมไหลมาทําอันตราย 

สายดินมีไวเพื่อปองกันอันตรายที่เกิดจากไฟช็อตหรือไฟรั่ว เพราะหากเกิดไฟช็อตหรือ

ไฟรั่วขณะที่ใชงานอุปกรณช้ินน้ัน กระแสไฟจะไหลเขาสูสวนที่เปนโลหะ ซึ่งถาสัมผัสโลหะของ

อุปกรณนั้น โดยท่ีไมมีการติดตั้งสายดินไว กระแสไฟฟาทั้งหมดก็จะไหลเขาสูตัวผูใชเครื่องใชไฟฟา 

อาจทําใหไดรับอันตรายและเสียชีวิตได แตถาที่บานมีการติดตั้งสายดินไว กระแสไฟฟาเหลาน้ันก็

จะไหลผานเขาไปที่สายดินแทน อันตรายตาง ๆ ที่เกิดจากไฟช็อตหรือไฟรั่วก็จะไมเกิดขึ้น ที่เปน

เชนน้ีเพราะวา สายดินทําหนาที่เหมือนทอนํ้าลนของอางลางจานในครัว เมื่อเปดนํ้าจนถึง             

ทอนํ้าลนแลว นํ้าก็จะไหลออกมาตามทอน้ัน นํ้าจึงไมลนอาง 

หลักดิน (Ground Rod) คือ อุปกรณที่ทําหนาที่นํากระแสไฟฟาที่รั่วไหลจาก

เครื่องใชไฟฟาผานสายดินลงสูพื้นดิน โดยหลักดินจะมีลักษณะเปนแทงทรงกระบอก เสนผาน

ศูนยกลาง 16 มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา 2.4 เมตร ทําจากวัสดุที่ทนการผุกรอน เชน        

แทงทองแดงหรือแทงแมเหล็กหุมทองแดง เปนตน โดยหลักดินเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบ

สายดิน ดังน้ี 

1) เปนอุปกรณปลายทางที่จะทําหนาที่สัมผัสกับพื้นดิน 

2) เปนสวนที่จะทําใหสายดินหรืออุปกรณที่ตอลงดินมีศักยไฟฟาเปนศูนยเทากับดิน 

3) เปนเสนทางไหลของประจุไฟฟาหรือกระแสไฟฟาที่จะไหลลงสูพื้นดิน 

4) เปนตัวกําหนดคุณภาพ อายุความทนทาน และความปลอดภัยของระบบการตอ 

ลงดินในระยะยาว 
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ภาพสายดินและหลักดิน 

 

 

ภาพการตอสายดิน 

 

สําหรับเครื่องใชไฟฟาที่แนะนําใหติดตั้งสายดิน เชน เครื่องทํานํ้าอุนไฟฟา ตูเย็น 

เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน 

จากการศึกษาความรูเกี่ยวกับวงจรไฟฟาและอุปกรณไฟฟา สามารถนํามาใชตอระบบ

ไฟฟาภายในบานได ดังตัวอยางในภาพตอไปน้ี 

 

สายดิน 

หลักดิน 
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ภาพการตอระบบไฟฟาภายในบาน 

 

 

กิจกรรมทายเรื่องที่ 3 สายดินและหลักดิน 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู) 
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หนวยการเรียนรูท่ี 4 

การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา 

สาระการเรียนรู 

 การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากจะชวยลดการใชพลังงาน ยังชวยใหประหยัด

คาใชจายอีกดวย ซึ่งในการประหยัดพลังงานน้ันสามารถดําเนินไดโดยใชกลยุทธ 3 อ. คือ อุปกรณ

ประหยัดพลังงานไฟฟา อาคารประหยัดพลังงานไฟฟา และอุปนิสัยประหยัดพลังไฟฟา สิ่งที่มี

ความสําคัญอยางมากอยางหนึ่ง ท่ีจะชวยในการประหยัดพลังงานไฟฟา คือ การเลือกซื้อ เลือกใช 

และดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟาใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีอายุงานไดยาวนาน 

รวมท้ังความรูเกี่ยวกับการคํานวณคาใชไฟฟาในเบื้องตนจะชวยใหสามารถวางแผนเพื่อลดการใช

พลังงานไฟฟาไดงายข้ึน 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายกลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา 

2. จําแนกฉลากเบอร 5 ของแทกับของลอกเลียนแบบ 

3. เลือกใชเครื่องใชไฟฟาไดเหมาะสมกับสถานการณที่กําหนดให 

4. วางแผนการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน 

5. อธิบายวิธีการดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน 

6. อธิบายองคประกอบของคาไฟฟา 

7. อธิบายปจจัยที่มีผลตอคาไฟฟาแปรผัน (Ft) 

8. คํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 กลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา 3 อ. 

เรื่องท่ี 2 การเลือกซื้อ การใช และการดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 

เรื่องท่ี 3 การวางแผนและการคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน 

 

เวลาที่ใชในการศึกษา  30 ช่ัวโมง 

 

สื่อการเรียนรู 

1. ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3 รหัสวิชา  พว32023 

2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ประกอบชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3 

3. แผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา  
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เร่ืองท่ี 1 กลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา 3 อ. 

การประหยัดพลังงาน คือ การใชพลั งงานอยางมีประสิทธิภาพ และรู คุณคา             

การประหยัดพลังงานนอกจากชวยลดปริมาณการใชพลังงาน ยังเปนการประหยัดคาใชจายของ

ครัวเรือนและประเทศชาติแลว ยังชวยลดปญหาผลกระทบจากสิ่งแวดลอมไดดวย กลยุทธหน่ึงของ

ประเทศไทย ที่ประสบความสําเร็จดานการประหยัดการใชไฟฟาและพลังงานของชาติ คือ การ

เลือกแนวทางที่เหมาะสมสอดคลองกับชีวิตและอุปนิสัยของคนไทย ดวยการใช “กลยุทธการ

ประหยัดพลังงาน 3 อ.” ไดแก อุปกรณประหยัดไฟฟา อาคารประหยัดไฟฟา และอุปนิสัยประหยัด

ไฟฟา  ซึ่งฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ที่ดําเนินการโดย กฟผ. เปนตัวอยางหน่ึงของกลยุทธประหยัด

พลังงานท่ีประสบความสําเร็จ ตามกลยุทธ 3 อ. โดยแบงรายละเอียดเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 กลยุทธ อ. 1 อุปกรณประหยัดไฟฟา 

ตอนที่ 2 กลยุทธ อ. 2 อาคารประหยัดไฟฟา 

ตอนที่ 3 กลยุทธ อ. 3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟา 

 
กลยุทธการประหยัดพลังงาน 3 อ. 

 

1. กลยุทธ อ. 1 อปุกรณประหยดัไฟฟา  

กลยุทธ อ. 1 อุปกรณประหยัดไฟฟา เปนการสงเสริมใหทุกครัวเรือนเปลี่ยนมาใช

อุปกรณไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟ กฟผ. จึงไดดําเนินโครงการ “ฉลากประหยัดไฟฟา

เบอร 5 หรือ ฉลากเบอร 5” มุงสงเสริมใหผูผลิตเครื่องใชไฟฟา  ผลิตเครื่องใชไฟฟาที่มี

ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน โดยมีการรับรองภายใตสัญลักษณ “ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 
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5” โดยในปจจุบัน กฝผ.  ไดใหการรับรองอุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาฉลากเบอร 5 รวม 24 

รายการ ดังน้ี  

• ป 2536 โครงการประชารวมใจ ใชหลอดผอม 

• ป 2537 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ตูเย็น  

• ป 2538 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เครื่องปรับอากาศ 

• ป 2539 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 หลอดตะเกียบ 

• ป 2541 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 บัลลาสตนิรภัย 

• ป 2542 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ขาวกลองหอมมะล ิ

• ป 2544 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 พัดลมไฟฟา 

• ป 2547 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 หมอหุงขาวไฟฟา 

• ป 2547 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง 

• ป 2550 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส T5  

• ป 2551 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 พัดลมสายรอบตัว 

• ป 2552 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 หลอดผอมเบอร 5  

• ป 2553 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 Standby Power 1 Watt (เครื่องรับ 

โทรทัศน/จอคอมพิวเตอร) 

• ป 2554 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เตารีดไฟฟา 

• ป 2554 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 Retrofeit  

• ป 2555 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 พัดลมระบายอากาศ 

• ป 2555 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เครื่องทํานํ้าอุนไฟฟา 

• ป 2556 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เครื่องซักผาชนิดฝาบนถังเด่ียว 

• ป 2556 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 LED (Light Emitting Diode) 

• ป 2557 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เตาไมโครเวฟ 

• ป 2557 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เตาแมเหล็กไฟฟา 

• ป 2557 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 กาตมน้ําไฟฟา 

• ป 2557 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เครื่องรับโทรทัศน 

• ป 2558 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ตูแชแสดงสินคา 
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อุปกรณติดฉลากประสิทธิภาพสูง 

 

ปจจุบันฉลากเบอร 5 มีผูลอกเลียนแบบจํานวนมากเพื่อใหประชาชนหลงเช่ือ โดยมีการ

ติดฉลากเลียนแบบ หรือติดเพียงครึ่งเดียว ซึ่งหาก กฟผ. ตรวจพบจะแจงดําเนินคดีตามกฎหมาย 

ทั้งน้ี กฟผ. ไดจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา หากบุคคลใด

ลอกเลียนแบบถือวามีความผิดตามกฎหมาย  ดังน้ัน ในการเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟา เพื่อใหมั่นใจวา

ไดเครื่องใชไฟฟาที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานไดจริง ผูบริโภคหรือผูซื้อตองสังเกตและ

ตรวจสอบใหมั่นใจวาเปนฉลากเบอรที่ไดรับการรับรองจริงจาก กฟผ. โดยสามารถสังเกตลักษณะ

ของฉลากเบอร 5 ได ดังภาพ 

 



101 

 

 

ภาพฉลากเบอร 5 ของแท 

 
ภาพฉลากเบอร 5 ของปลอม 

 

2. กลยุทธ อ. 2 อาคารประหยัดไฟฟา  

กลยุทธ อ. 2 อาคารประหยัดไฟฟา เปนการสงเสริมใหผูประกอบการภาคธุรกิจ

และภาคอุตสาหกรรม เห็นความสําคัญและพรอมใจกันใชอุปกรณประหยัดไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ

สูง เชนเดียวกับกลุมภาคท่ีอยูอาศัยพรอมไปกับการใชมาตรการตาง ๆ ท่ีเปนการประหยัดไฟฟา ซึ่ง



102 

 

ไดแก การบริหารการใชไฟฟา การปรับปรุงระบบปองกันความรอนเขาสูอาคาร การใชระบบ     

ปรับอากาศประสิทธิภาพสูง การปรับปรุงระบบแสงสวาง และการจัดการอบรมใหความรู       

ดานการใชพลังงานอยางถูกตอง ลดตนทุนการผลิตสินคาใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยการ

ประหยัดพลังงานไฟฟาในอาคารสามารถดําเนินการได ดังน้ี  

1) การออกแบบวางตําแหนงอาคาร ใหหันอาคารไปยังทิศที่หลบแดดทิศตะวันตก  

2) ถาพื้นที่ดินไมเอื้ออํานวยใหวางอาคารหลบแดดทิศตะวันตก ใหใชไมยืนตนให   

รมเงาแกอาคาร พรอมทิ้งชายคาหลังคาหรือจัดทําแผงบังแดดชวยเสริมการบังแดด  

3) ผนัง หลังคา และฝาเพดานอาคาร ใหใชวัสดุที่มีคุณสมบัติเปนฉนวนความรอน

สะทอน หรือปองกันความรอน  

4) ใชวัสดุนวัตกรรมชวยระบายความรอน เชน ลูกระบายอากาศอลูมิเนียมที่ทํางาน

โดยไมตองอาศัยพลังงานไฟฟา  

 

5) ระบบปรับอากาศ ใหใชชนิดประหยัดไฟ และแยกสวิตชเปด – ปดเฉพาะเครื่อง 

เพื่อใหควบคุมการเปด - ปดตามความประสงคการใชงานในแตละบริเวณ  

6) ลดจํานวนพัดลมดูดอากาศ เพื่อปองกันการสูญเสียอากาศเย็นมิใหออกไปจาก             

หองปรับอากาศมากเกินไป  

7) ระบบไฟฟาแสงสวางใหพยายามใชประโยชนจากแสงธรรมชาติในเวลากลางวัน 

เชน ใชกระเบื้องโปรงแสง หนาตางใชกระจกใส เปนตน  

8) หลอดไฟใหใชชนิดเกิดความรอนที่ดวงโคมนอย เชน หลอดฟลูออเรสเซนต  

เพื่อเคร่ืองปรับอากาศไมตองใชพลังงานมาลดความรอนจากหลอดไฟแสงสวางโดยไมจําเปน  

9) หลอดฟลูออเรสเซนตใหใชอุปกรณนวัตกรรม คือ บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส   

เพื่อยืดอายุการใชงานของหลอดไฟ และประหยัดคาไฟฟา ใชครอบโลหะสะทอนแสงชวยเพิ่มความ

สวางแกหลอดไฟเปน 2 – 3 เทา โดยใชจํานวนหลอดไฟเทาเดิม  

10) ออกแบบภูมิทัศนรอบอาคารเพื่อลดความรอนเขาสูตัวอาคาร เชน ปลูกหญา

รอบอาคาร ขุดสระน้ํา ติดตั้งนํ้าพุ ดักลมกอนพัดเขาสูอาคาร และปลูกไมยืนตนใหรมเงา เปนตน  
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3. กลยุทธ อ. 3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟา 

กลยุทธ อ. 3 คือ อุปนิสัยประหยัดไฟฟา เปนการปลูกจิตสํานึกและอุปนิสัยใหคนไทย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนไทย ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดย กฟผ. ไดมีการนํารองจัดทํา

โครงการหองเรียนสีเขียวขึ้นในโรงเรียนระดับตาง ๆ ทั่วประเทศกวา 420 โรงเรียน ไดจัดเปน   

ฐานการเรียนรู มีการติดต้ังอุปกรณการเรียนรูใหเปนฐานกิจกรรมตาง ๆ เชน ฐานการเรียนรูไฟฟา 

มีประโยชนมากมาย แหลงกําเนิดไฟฟา เปรียบเทียบประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา เปนตน        

และสอดแทรกแบบฝกหัดเกี่ยวกับการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพเขาไปในบทเรียน          

เพื่อเสริมสรางทัศนคติใหกับเยาวชน  และผลการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จสามารถขยายผล

ไปยังชุมชน จึงนับวาเปนโครงการที่เสริมสรางทัศนคติในการใชพลังงานไฟฟาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

          

ภาพกิจกรรมสงเสริมอุปนิสัยประหยัดพลังงาน 

การสรางหรือพัฒนาอุปนิสัยประหยัดพลังงานอาจไมใชเรื่องงาย  จําเปนตองไดรับ

ความรวมมือ รวมใจจากสมาชิกในครัวเรือน องคการหรือสํานักงาน ซึ่งจําเปนตองสรางความรู 

ความเขาใจ ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติที่นําไปสูอุปนิสัยการประหยัดพลังงาน และผลที่จะไดรับ  

ทั้งในสวนของตนเอง คือ สามารถประหยัดคาใชพลังงานไฟฟา และการชวยประเทศชาติใหลดการ

ใชพลังงานไฟฟาในภาพรวม ซึ่งจะเปนการเสริมสรางและสนับสนุนความมั่นคงของพลังงานไฟฟา 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 กระทรวงพลังงานไดจัดโครงการ “รวมพลังคนไทย  

ลดพีคไฟฟา” เพื่อขอความรวมมือใหคนไทยรวมกันประหยัดการใชไฟฟาในชวงหนารอนที่มีโอกาส

จะเกิดการใชไฟฟาสูงสุด เรียกวา “ปฏิบัติการ 4 ป. ไดแก ปด – ปรับ – ปลด – เปลี่ยน”  



104 

 

 

ภาพปฏิบัติการ 4 ป. 

 ปด  คือ ปดไฟดวงท่ีไมจําเปน 

 ปรับ คือ ปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 26 องศาเซลเซียส 

 ปลด คือ ปลดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาที่ไมใชงาน 

 เปลี่ยน คือ เปลี่ยนมาใชอุปกรณหรือเครื่องใชไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน 

 

นอกจากน้ีการใชเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด ควรศึกษา ทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบ   

การทํางาน  การติดตั้งและการใช การดูแลรักษาใหถูกตอง ซึ่งจะชวยใหปลอดภัย สามารถ

ประหยัดคาไฟฟา สามารถยืดอายุการใชงานไดยาวนานอีกดวย 

 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 กลยุทธการประหยดัพลังงานไฟฟา 3 อ. 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 
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เร่ืองท่ี 2 การเลือกซื้อ การใช และการดูแลรักษาเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน 

โดยทั่วไป  เครื่องใชไฟฟาภายในครัวเรือน มักมีการใชพลังงานสูงแทบทุกชนิด ดังน้ัน 

ผูใชตองมีความรูเกี่ยวกับการเลือกซื้อและการใชเครื่องใชไฟฟาแตละชนิดใหเหมาะสมและถูกวิธี 

เพื่อทําใหเกิดความประหยัดและคุมคา ในที่น้ีจะกลาวถึงเครื่องใชไฟฟาที่มีการใชทั่วไปในครัวเรือน 

ดังน้ี 

1. เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา  

เครื่องทําน้ําอุนไฟฟาเปนอุปกรณที่ทําใหนํ้ารอนขึ้น โดยอาศัยการพาความรอนจาก              

ขดลวดความรอน (Electrical Heater) ขณะที่กระแสนํ้าไหลผาน สวนประกอบหลักของเครื่อง            

ทํานํ้าอุนไฟฟา คือ  

1) ตัวถังนํ้า จะบรรจุน้ําซึ่งจะถูกทําใหรอน 

2) ขดลวดความรอน เปนอุปกรณที่ใหความรอนกับนํ้า 

3) อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ จะทําหนาที่ตัดกระแสไฟฟาเมื่ออุณหภูมิของนํ้าถึง  

ระดับที่ต้ังไว 

 
ภาพสวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องทํานํ้าอุนไฟฟา 
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การเลอืกซือ้และการใชอยางถูกวิธีและประหยดัพลงังาน  

1) เลือกเคร่ืองทํานํ้าอุนไฟฟาใหเหมาะสมกับการใช สําหรับบานทั่วไปเครื่องทํานํ้าอุน

ไฟฟา ขนาดไมเกิน 4,500 วัตต ก็นาจะเพียงพอ ซึ่งจะชวยทั้งประหยัดไฟฟาที่ใชในเครื่องทํานํ้าอุน

ไฟฟาและปมนํ้า  

2) ตั้งอุณหภูมิน้ําไมสูงจนเกินไป (ปกติอยูในชวง 35 - 45  ํC)  

3) ใชหัวฝกบัวชนิดประหยัดนํ้า จะชวยประหยัดนํ้าไดถึง รอยละ 25 - 75  

4) ใชเครื่องทํานํ้าอุนที่มีถังนํ้าภายในตัวเครื่องและมีฉนวนหุม เพราะสามารถลดการ

ใชพลังงานไดมากกวาชนิดท่ีไมมีถังนํ้าภายใน รอยละ 10 - 20 

5) ปดวาลวนํ้าและสวิตชทันทีเมื่อเลิกใชงาน  

6) ไมเปดเครื่องตลอดเวลาขณะฟอกสบูอาบน้ํา หรือขณะสระผม 

 

คาไฟฟาของเครือ่งทําน้ําอุนไฟฟาขนาดตาง ๆ เมื่อใชงานเปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

ขนาดเครือ่งทําน้ําอุนไฟฟา คาไฟฟาตอชั่วโมงโดยประมาณ 

ขนาดเล็ก (3,000 - นอยกวา 5,000 วัตต) 13.20 บาท 

ขนาดกลาง (5,000 - นอยกวา 8,000 วัตต) 18.00 บาท 

ขนาดใหญ (8,000 วัตต ขึ้นไป) 24.00 บาท 

 

การดแูลรกัษาและความปลอดภัย  

1) หมั่นตรวจสอบการทํางานของเครื่องใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งระบบความปลอดภัยของเคร่ือง  

2) ตรวจดูระบบทอนํ้าและรอยตออยาใหมีการรั่วซึม  

3) เมื่อพบความผิดปกติในการทํางานของเคร่ือง ควรใหชางผูชํานาญตรวจสอบ 

4) ตองมีการตอสายดิน 
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2. กระตกิน้ํารอนไฟฟา 

กระติกนํ้ารอนไฟฟาเปนอุปกรณในการตมนํ้าใหรอน ประกอบดวยขดลวดความรอน 

(Electrical Heater) อยูดานลางของกระติกนํ้ารอนไฟฟา และอุปกรณควบคุมอุณหภูมิ 

(Thermostat) เปนอุปกรณควบคุมการทํางาน  

เมื่อกระแสไฟฟาไหลผานขดลวด จะเกิดความรอน และถายเทไปยังนํ้าภายในกระติก

นํ้ารอนไฟฟา ทําใหนํ้ามีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงจุดเดือด จากน้ันอุปกรณควบคุมอุณหภูมิจะตัด

กระแสไฟฟาในวงจรหลักออกไป แตยังคงมีกระแสไฟฟาไหลผานขดลวดความรอน และแสดง

สถานะน้ี โดยหลอดไฟสัญญาณอุนจะสวางขึ้น เมื่ออุณหภูมิของนํ้ารอนภายในกระติกนํ้ารอนไฟฟา

ลดลงจนถึงจุด ๆ หน่ึง อุปกรณควบคุมอุณหภูมิจะทํางานโดยปลอยใหกระแสไฟฟาผานขด

ลวดความรอนเต็มที่ทําใหนํ้าเดือดอีกครั้ง 

กระติกนํ้ารอนไฟฟาโดยทั่วไปท่ีมีจําหนายในทองตลาดจะมีขนาดความจุตั้งแต 2 - 4 

ลิตร และใชกําลังไฟฟาระหวาง 500 - 1,300 วัตต 

 

ภาพสวนประกอบหลักของกระติกนํ้ารอนไฟฟา 
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การเลอืกซือ้และการใชอยางถูกวิธีและประหยดัพลงังาน  

1) เลือกซื้อรุนท่ีมีตรามาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 

2) ใสน้ําใหพอเหมาะกับความตองการหรือไมสูงกวาระดับที่กําหนดไว เพราะจะทํา

ใหกระติกนํ้ารอนไฟฟาเกิดความเสียหาย 

3) ระวังอยาใหนํ้าแหง หรือปลอยใหระดับนํ้าต่ํากวาขีดที่กําหนด เพราะจะทําใหเกิด

ไฟฟาลัดวงจรในกระติกน้ํารอนไฟฟา เปนอันตรายอยางยิ่ง  

4) ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใชนํ้ารอนแลว เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ไมควรเสียบปลั๊ก

ตลอดเวลา แตหากมีความตองการใชนํ้ารอนเปนระยะ ๆ ติดตอกัน เชน ในที่ทํางานบางแหงที่มี           

นํ้ารอนไวสําหรับเตรียมเครื่องดื่มตอนรับแขก ก็ไมควรถอดปลั๊กออกบอย ๆ เพราะทุกครั้งเมื่อดึง

ปลั๊กออกอุณหภูมิของนํ้าจะคอย ๆ ลดลง กระติกนํ้ารอนไฟฟาไมสามารถเก็บความรอนไดนาน เมื่อ

จะใชงานใหมก็ตองเสียบปลั๊ก และเริ่มตมนํ้าใหมซึ่งเปนการสิ้นเปลืองพลังงาน 

5) อยานําสิ่งใด ๆ มาปดชองไอนํ้าออก  

6) ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณควบคุมอุณหภูมิใหอยูในสภาพใชงานไดเสมอ  

7) ไมควรต้ังไวในหองที่มีการปรับอากาศ 

คาไฟฟาของกระตกิน้ํารอนไฟฟาขนาดตาง ๆ เมื่อใชงานเปนเวลา 1 ชั่วโมง 

ขนาดของกระตกิน้ํารอนไฟฟา คาไฟฟาตอชั่วโมงโดยประมาณ 

2 ลิตร 2.40 บาท 

2.5 ลิตร 2.60 บาท 

3.2 ลิตร 2.88 บาท 

 

การดแูลรกัษา  

การดูแลรักษากระติกน้ํารอนไฟฟาใหมีอายุการใชงานนานขึ้น ลดการใชพลังงานลง 

และปองกันอุบัติเหตุ หรืออันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

1. หมั่นตรวจดูสายไฟฟาและขั้วปลั๊กใหอยูในสภาพสมบูรณเสมอ  
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2. ควรนํานํ้าที่สะอาดเทาน้ันมาตม มิฉะน้ันผิวในกระติกนํ้ารอนไฟฟาอาจเปลี่ยนสี 

เกิดคราบสนิมและตะกรัน  

3. หมั่นทําความสะอาดตัวกระติกนํ้ารอนไฟฟาดานใน อยาใหมีคราบตะกรัน ซึ่งจะ

เปนตัวตานทาน  การถายเทความรอนจากขดลวดความรอนไปสูนํ้า ทําใหเวลาในการตมนํ้าเพิ่มขึ้น 

เปนการสูญเสียพลังงานโดยเปลาประโยชน  

4. เมื่อไมตองการใชกระติกนํ้ารอนไฟฟา ควรลางดานในใหสะอาด แลวคว่ําลง 

เพื่อใหนํ้าออกจากตัวกระติกนํ้ารอนไฟฟา แลวใชผาเช็ดดานในใหแหง  

5. การทําความสะอาดสวนตาง ๆ ของกระติกนํ้ารอนไฟฟา  

-  ตัวและฝากระติกนํ้ารอนไฟฟา ใชผาชุบนํ้าบิดใหหมาดแลวเช็ดอยางระมัดระวัง  

-  ฝาปดดานใน ใชนํ้าหรือนํ้ายาลางจานลางใหสะอาด 

-  ตัวกระติกนํ้ารอนไฟฟาดานใน ใชฟองน้ําชุบนํ้าเช็ดใหทั่ว ลางใหสะอาดดวยนํ้า 

โดยอยาราดนํ้า ลงบนสวนอื่นของตัวกระติกนํ้ารอนไฟฟา นอกจากภายในกระติกนํ้ารอนไฟฟา

เทานั้น อยาใชของมีคมหรือฝอยขัดหมอขูดหรือขัดตัวกระติกนํ้ารอนไฟฟาดานใน เพราะจะทําให

สารเคลือบหลุดออกได 

3. พัดลม  

พัดลมที่ใชในบานเปนอุปกรณหลักที่ชวยในการหมุนเวียนอากาศ และระบายความ

รอนภายในบาน ซึ่งในปจจุบันพัดลมที่ใชมีหลากหลายลักษณะและประเภทข้ึนอยูกับการใชงาน 

สวนประกอบหลักของพัดลม ไดแก ใบพัด ตะแกรงคลุมใบพัด มอเตอรไฟฟา สวิตช

ควบคุมการทํางาน และกลไกควบคุมการหมุนและสาย ดังรูป 

 
ภาพสวนประกอบหลักของพัดลม 
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การเลอืกซือ้และการใชอยางถูกวิธีและประหยดัพลงังาน  

1.  เลือกซื้อพัดลมที่ เปนระบบธรรมดา เพราะจะประหยัดไฟกวาระบบที่มี         

รีโมทคอนโทรล หรือระบบไอนํ้า 

2.  เลือกซื้อยี่หอและรุนที่ไดรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมีฉลากเบอร 5 

3. เลือกที่มีขนาดใบพัดและกําลังไฟฟาใหเหมาะสม และตรงกับความตองการใชงาน 

4) เลือกใชความแรงของลมใหเหมาะกับความตองการ ความแรงของลมยิ่งมากยิ่ง

เปลืองไฟ  

5) ปดพัดลมทันทีเมื่อไมใชงาน  

6) ในกรณีที่พัดลมมีระบบรีโมทคอนโทรลอยาเสียบปลั๊กทิ้งไว เพราะจะมีไฟฟาเลี้ยง  

อุปกรณตลอดเวลา  

7) ควรวางพัดลมในท่ีที่มีอากาศถายเทสะดวก เพราะพัดลมใชหลักการดูดอากาศจาก 

บริเวณรอบ ๆ ทางดานหลังของตัวใบพัด แลวปลอยออกสูดานหนา เชน ถาอากาศบริเวณรอบ           

พัดลมมีการถายเทดี ไมรอนหรืออับช้ืน ก็จะไดรับลมเย็น รูสึกสบาย และยังทําใหมอเตอรสามารถ

ระบายความรอนไดดี เปนการยืดอายุการใชงานอีกดวย 

การดแูลรกัษา  

การดูแลรักษาพัดลมอยางสม่ําเสมอ จะชวยใหพัดลมทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ และ

ยังชวยยืดอายุการทํางาน มีขอควรปฏิบัติ ดังน้ี  

1) หมั่นทําความสะอาดตามจุดตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใบพัด และตะแกรงครอบ

ใบพัด อยาใหฝุนละอองเกาะจับ และตองดูแลใหมีสภาพดีอยูเสมอ อยาใหแตกหัก ชํารุด หรือโคง

งอ ผิดสวน จะทําใหลมที่ออกมามีความแรงของลมลดลง 

2) หมั่นทําความสะอาดชองลมตรงฝาครอบมอเตอรของพัดลม ซึ่งเปนชองระบาย                  

ความรอนของมอเตอร อยาใหมีคราบนํ้ามันหรือฝุนละอองเกาะจับ เพราะจะทําใหประสิทธิภาพ

ของมอเตอรลดลง และสิ้นเปลืองไฟฟามากขึ้น 

4. โทรทัศน  

โทรทัศนเปนอุปกรณที่แปลงสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนภาพดวยวงจร

อิเล็กทรอนิกสที่มีความซับซอน มีสวนประกอบ ดังน้ี   
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1) สวนประกอบภายนอก คือ ตัวโครงที่หอหุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จอภาพซึ่งจะมี

การเคลือบสารพิเศษทางดานใน ปุมหรือสวิตชตาง ๆ และชองตอสายอากาศ เปนตน  

2) สวนประกอบภายใน คือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตัวรับเปลี่ยนสัญญาณที่มาในรูป

ของคลื่นแมเหล็กไฟฟา เปนภาพและเสียง สวนประกอบของจอภาพและระบบเสียงรวมทั้งลําโพง                  

เปนตน 

 

        

 

ภาพการสงสัญญาณโทรทัศนมายังเครื่องรับโทรทัศน 

 

ปริมาณพลังงานที่โทรทัศนใชขึ้นอยูกับเทคโนโลยีและขนาดของจอภาพ โดยขนาด

จอภาพของโทรทัศน ระบุดวยความยาวเสนทแยงของมุมจอภาพ  โทรทัศนแตละขนาดและแตละ

ประเภทจะมีการใชไฟฟาแตกตางกัน ยิ่งขนาดจอภาพใหญก็จะใชกําลังไฟฟามาก  

  

วัดตามเสนทแยงมุม ชนขอบดํา 

หนวยเปนนิ้ว 
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คาไฟฟาของโทรทศันชนดิและขนาดตาง ๆ เมื่อใชงานเปนเวลา 1 ชั่วโมง 

ชนิดและขนาดของจอโทรทศัน คาไฟฟาตอชั่วโมงโดยประมาณ 

จอแบน 20 น้ิว 0.28 บาท 

จอแบน 25 น้ิว 0.67 บาท 

จอ LCD 26 น้ิว 0.35 บาท 

จอ LCD 46 น้ิว 0.76 บาท 

จอ LED 26 น้ิว 0.20 บาท 

จอ LED 46 น้ิว 0.40 บาท 

 

การเลอืกซือ้และการใชอยางถูกวิธีและประหยดัพลงังาน  

1) การเลือกใชโทรทัศนควรคํานึงถึงความตองการในการใชงาน โดยพิจารณาจาก

ขนาดและการใชกําลังไฟฟา สําหรับเทคโนโลยีเดียวกัน โทรทัศนที่มีขนาดใหญ ยิ่งกินไฟมากขึ้น  

2) อยา เสียบปลั ๊กทิ้ง ไว  เพราะโทรทัศนจะมีไฟฟาหลอเลี้ยงระบบภายในอยู

ตลอดเวลา ทําใหสิ้นเปลืองไฟ และอาจกอใหเกิดอันตรายในขณะเกิดฟาแลบได  

3) ปดและถอดปลั๊กทันทีเมื่อไมมีคนดู หากชอบหลับหนาโทรทัศนบอย ๆ ควรใช

โทรทัศน รุนที่ต้ังเวลาปดโดยอัตโนมัติ เพื่อชวยประหยัดไฟฟา 

4) หากชมโทรทัศนชองเดียวกันควรดูดวยกัน ประหยัดทั้งคาไฟ และอบอุนใจไดอยู

ดวยกันท้ังครอบครัว  

5) เลิกเปดโทรทัศนลวงหนาเพื่อรอดูรายการที่ช่ืนชอบ เปดดูรายการเมื่อถึงเวลา

ออกอากาศ  

6) ไมควรปรับจอภาพใหสวางมากเกินไป และไมควรเปลี่ยนชองบอย เพราะจะ

ทําใหหลอดภาพมีอายุการใชงานลดลง และสิ้นเปลืองไฟฟาโดยไมจําเปน 

การดูแลรักษา  

การดูแลรักษาและใชโทรทัศนใหถูกวิธี นอกจากจะชวยใหโทรทัศนเกิดความคงทน            

ภาพที่ไดคมชัด และมีอายุการใชงานยาวนานข้ึน ควรมีขอปฏิบัติ ดังน้ี 
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1) ควรวางโทรทัศนไวในจุดที่มีการถายเทอากาศไดดี เพื่อใหเครื่องสามารถระบาย

ความรอนไดสะดวก  

2) หมั่นทําความสะอาดเปนประจําเพื่อลดปริมาณฝุ นละอองที่เกาะบนจอภาพ 

โดยใชผานุมเช็ดตัวเครื่องโทรทัศน สวนจอภาพควรใชผงซักฟอกอยางออน หรือนํ้ายาลางจานผสม

กับนํ้าเช็ดเบา ๆ จากนั้นเช็ดดวยผานุมใหแหง และตองถอดปลั๊กออกกอนทําความสะอาดทุกครั้ง  

5. เตารดีไฟฟา  

เตารีดไฟฟาเปนเครื่องใชไฟฟาที่มีใชกันแทบทุกครัวเรือน หากเปรียบเทียบกับ

เครื่องใชไฟฟาอื่น ๆ เตารีดจัดเปนเครื่องใชไฟฟาที่ใชกําลังไฟฟาสูง การทราบแนวทางการเลือกซื้อ

และใชงานอยางถูกวิธีจะสามารถลดการใชไฟฟาลงได ในทองตลาดเตารีดสามารถแบงได                    

3 ลักษณะ คือ เตารีดแบบธรรมดา แบบมีไอนํ้า และแบบกดทับ  

 สวนประกอบและการทํางานเตารีดมีสวนประกอบสําคัญ 3 สวน คือ  

1) ไสเตารีดไฟฟา ทํามาจากโลหะผสมระหวางนิกเกิลและโครเมียม ทําหนาที่ให

กําเนิดความรอนเมื่อไดรับกระแสไฟฟา โดยความรอนจะมากหรือนอยขึ้นกับสวนผสมของโลหะ

และความยาวขดลวด  

2) เทอรมอสแตต ทําหนาที่ปรับความรอนของไสเตารีดใหเทากับระดับท่ีไดตั้งไว  

3) แผนโลหะดานลางของเตารีด ทําหนาที่เปนตัวกดทับเวลารีด และกระจายความรอน 

 
แบบธรรมดา       แบบไอนํ้า           แบบกดทับ 
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เตารีดไฟฟาที่มีชนิดและขนาดตางกัน  มีอัตราการใชกําลังไฟฟาไมเทากัน  ดังน้ี 

ชนิดของ 

เตารดีไฟฟา 

ขนาด 

แรงกดทบั 
ลักษณะ 

กําลังไฟฟา 

(วัตต) 

ธรรมดา 1 – 2 กิโลกรัม 

ตัวเตามีอุปกรณ 3 ชิ้น คือ  

แผนโลหะ ดามจับ 

และปุมควบคุมความรอน 

750 – 1,000 

ไอนํ้า 1 – 2 กิโลกรัม 
มีชองไอนํ้าทางดานลางเตารีด และ

วาลวควบคุมการเปดนํ้าไหลออก 
1,100 – 1,750 

ชนิดของ 

เตารดีไฟฟา 

ขนาด 

แรงกดทบั 
ลักษณะ 

กําลังไฟฟา 

(วัตต) 

กดทับ 
40 – 50 

กิโลกรัม 

มีแผนความรอนที่มีขนาดใหญกวา

เตารีดแบบธรรมดาและแบบไอนํ้า             

มีคันโยกสําหรับกดทับ 

900 – 1,200 

 

การเลอืกซือ้และการใชเตารดีไฟฟาอยางถูกวิธีและประหยัดพลังงาน  

ในการใชเตารีดไฟฟาอยางประหยัดพลังงาน เราไมควรที่จะลดปริมาณความรอนที่ใช

ในการรีดลง แตควรใชเตารีดไฟฟา รีดผาอยางรวดเร็วที่ระดับความรอนที่เหมาะสมกับความหนา

และชนิดของผา รวมท้ังควรปฏิบัติดังน้ี  

1) เลือกซื้อเฉพาะเตารีดไฟฟาที่ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมีฉลากเบอร 5 

2) เลือกซื้อขนาดและกําลังไฟฟาใหเหมาะกับความตองการและลักษณะการใชงาน 

3) ควรเก็บผาที่รอรีดใหเรียบรอย และใหผายับนอยที่สุด  

4) ควรแยกประเภทผาหนาและผาบาง เพื่อความสะดวกในการรีด  

5) ควรรวบรวมผาที่จะรีดแตละครั้งใหมากพอ การรีดผาครั้งละชุดทําใหสิ้นเปลือง

ไฟฟามาก  

6) ไมควรพรมน้ํามากจนเกินไป เพราะจะทําใหสูญเสียความรอนจากการรีดมาก  

7) ควรเริ่มรีดจากผาบาง ๆ หรือตองการความรอนนอยกอน จากน้ันจึงรีดผาที่

ตองการความรอนสูง และควรเหลือผาที่ตองการความรอนนอยสวนหน่ึง ไวรีดในตอนทาย  

8) ควรถอดปลั๊กกอนเสร็จสิ้นการรีด 3 - 4 นาที 
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คาไฟฟาของเตารีดไฟฟาชนิดตาง ๆ เมื่อใชงานเปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

ชนิดของเตารีดไฟฟา คาไฟฟาตอชั่วโมงโดยประมาณ 

เตารีดไฟฟาธรรมดา 4.00 บาท 

เตารีดไฟฟาไอนํ้าขนาดเล็ก 5.32 บาท 

เตารีดไฟฟาไอนํ้าขนาดใหญ 7.20 บาท 

การดแูลรกัษา  

1. ตรวจดูหนาสัมผัสเตารีดไฟฟา หากพบคราบสกปรก ใหใชฟองนํ้าชุบนํ้ายา       

ทําความสะอาดเช็ดออก เพราะคราบสกปรกจะเปนตัวตานทานความรอน ทําใหสิ้นเปลืองไฟฟา

มากขึ้นในการเพิ่มความรอน  

2. สําหรับเตารีดไฟฟาไอนํ้า  นํ้าที่ใชควรเปนน้ํากลั่นเพื่อปองกันการเกิดตะกรัน  ซึ่ง

ตะกรันจะเปนสาเหตุของการเกิดความตานทานความรอน  

3. เมื่อเกิดการอุดตันของชองไอนํ้าซึ่งเกิดจากตะกรัน เราสามารถกําจัดไดโดยเติม

นํ้าสมสายชูลงในถังเก็บนํ้าของเตารีดไฟฟาไอนํ้า แลวเสียบสายไฟใหเตารีดรอนเพื่อทําให

นํ้าสมสายชูกลายเปนไอ จากนั้นเติมนํ้าลงไป เพื่อลางน้ําสมสายชูออกใหหมด แลวจึงใชแปรงเล็ก ๆ 

ทําความสะอาดชองไอนํ้า  

4. การใชเตารีดไฟฟาไปนาน ๆ แมวาจะไมเกิดการเสียหายชํารุด ก็ควรมีการตรวจ

หรือเปลี่ยนอุปกรณภายในบางอยาง รวมทั้งสายไฟที่ตอกันอยูซึ่งอาจชํารุด เสื่อมสภาพ ทําใหวงจร

ภายในทํางานไมสมบูรณ 
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6. ตูเย็น  

ตูเย็น เปนอุปกรณที่มีใชแพรหลายในครัวเรือน เปนอุปกรณทําความเย็นเพื่อถนอม

อาหารโดยการลดอุณหภูมิ ตูเย็นเปนอุปกรณที่ใชพลังงานตลอด 24 ช่ัวโมง ดังน้ันการเลือกและใช

ตูเย็นอยางเหมาะสมจะชวยประหยัดพลังงานไดมาก  

ภาพตูเย็น 

 

อุปกรณหลัก ๆ ที่ทําใหภายในตูเย็นเกิดความเย็น ประกอบดวย  

1. คอมเพรสเซอร ทําหนาที่ในการอัดและดูดสารทําความเย็นใหหมุนเวียนในระบบ               

ของตูเย็น  

2.  แผงทําความเย็น มีหนาที่กระจายความเย็นภายในตูเย็น  

3.  แผงระบายความรอน เปนสวนที่ใชระบายความรอนของสารทําความเย็น      

แผงระบายความรอนน้ีติดตั้งอยูดานหลังของตูเย็น  

4. ตัวตูเย็นทําจากโลหะ และอัดฉีดโฟมอยูระหวางกลาง เพื่อทําหนาที่เปนฉนวนกัน

ความรอนจากภายนอก โดยปกติเราระบุขนาดของตูเย็นเปนคิว หรือลูกบาศกฟุต  

5. อุปกรณอื่น ๆ เชน อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ สวิตชโอเวอรโหลด พัดลมกระจาย  

ความเย็น ฯลฯ  

ความเย็นของตูเย็นเกิดขึ้นจากระบบทําความเย็น เมื่อเราเสียบปลั๊กไฟฟาใหกับตูเย็น 

คอมเพรสเซอรจะดูดและอัดไอสารทําความเย็นใหมีความดันสูงขึ้น และไหลไปยังแผงระบาย             
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ความรอนเพื่อถายเทความรอนสูสิ่งแวดลอมภายนอก จากน้ันจะเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว             

ไหลผานวาลวควบคุมสารทําความเย็นเพื่อลดความดัน ไหลตอไปที่แผงทําความเย็นเพื่อ           

ดูดความรอนจากอาหารและเครื่องดื่มที่แชอยูในตูเย็น ณ จุดน้ี สารทําความเย็นจะเปลี่ยนสถานะ

กลายเปนไอ และกลับไปยังคอมเพรสเซอรเพื่อเริ่มวงจรทําความเย็นใหมอีกครั้ง 

การเลอืกซือ้และการใชอยางถูกวิธีและประหยดัพลงังาน  

1) เลือกซื้อตูเย็นที่ไดรับการรับรองฉลากเบอร 5 

2) เลือกซื้อประเภทและขนาดใหเหมาะกับความตองการและลักษณะการใชงาน 

3) คาไฟฟาจะเพิ่มตามจํานวนคร้ังของการเปด - ปดตูเย็น เพราะเมื่อเปดตูเย็น         

ความรอนภายนอกจะไหลเขาตูเย็น ทําใหคอมเพรสเซอรตองทํางานหนักมากขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิ

ภายในตูเย็นใหคงเดิมตามที่ต้ังไว  

4) ถาอุณหภูมิโดยรอบสูงขึ้น ปริมาณความรอนจะถูกถายเทเขาไปในตูเย็นมากขึ้น 

เปนการเพิ่มภาระใหกับระบบทําความเย็น ดังน้ันจึงไมควรติดตั้งตูเย็นใกลกับแหลงกําเนิด              

ความรอนใด ๆ หรือรับแสงอาทิตยโดยตรง  

5) ไมเก็บอาหารในตูเย็นมากเกินไป เพราะจะทําใหอุณหภูมิในตูเย็นไมสม่ําเสมอ            

ควรใหมีชองวาง เพื่อใหอากาศภายในไหลเวียนไดสม่ําเสมอ  

6) ถานําอาหารที่มีอุณหภูมิสูงไปแชในตูเย็นจะสงผลกระทบดังน้ี  

(1)  ทําใหอาหารตาง ๆ ท่ีอยูในบริเวณขางเคียงเสื่อมคุณภาพหรือเสียได  

(2)  หากตูเย็นกําลังทํางานเต็มที่จะทําใหไอสารทําความเย็นกอนเขาเครื่องอัดรอน

จนไมสามารถทําหนาที่หลอเย็นคอมเพรสเซอรไดเพียงพอ และสงผลใหอายุคอมเพรสเซอรสั้นลง  

(3)  สูญเสียพลังงานไฟฟามากขึ้น  

7) เมื่อดึงปลั๊กออกแลวไมควรเสียบปลั๊กใหมทันที เพราะเมื่อเครื่องหยุด สารทํา               

ความเย็นจากสวนที่มีความดันสูงจะไหลไปทางที่มีความดันต่ําจนความดันภายในวงจรเทากัน 

ดังน้ันถาคอมเพรสเซอรเริ่มทํางานทันที สารทําความเย็นยังไหลกลับไมทัน เครื่องจึงตองออกแรง

ฉุดมากเพื่อเอาชนะแรงเฉื่อยและแรงเสียดทาน ซึ่งจะสงผลใหมอเตอรของเครื่องอัดทํางานหนัก 

และเกิดการชํารุดหรืออายุการใชงานสั้นลง 
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คาไฟฟาของตูเย็นขนาดตาง ๆ เมื่อใชงานเปนเวลา 1 ชั่วโมง 

ขนาดของตูเยน็ คาไฟฟาตอชั่วโมงโดยประมาณ 

4 คิว 0.21 บาท 

6 คิว 0.27 บาท 

12 คิว 0.72 บาท 

 

การดูแลรักษา  

1. สําหรับตูเย็นที่มีแผงระบายความรอนควรทําความสะอาดแผงระบายความรอน

ตูเย็นสม่ําเสมอ ถามีฝุนเกาะสกปรกมาก จะระบายความรอนไมดี มอเตอรตองทํางานหนัก เปลือง

ไฟมากขึ้น  

2. อยาใหขอบยางประตูมีจุดชํารุดหรือเสื่อมสภาพ เพราะความรอนจะไหลเขาตูเย็น 

ทําใหมอเตอรตองทํางานหนักและเปลืองไฟฟามาก ตรวจสอบโดยเสียบกระดาษระหวางขอบยาง

ประตูแลวปดประตู ถาสามารถเลื่อนกระดาษไปมาไดแสดงวาขอบยางเสื่อมสภาพ ควรติดตอชาง

มาเปลี่ยนขอบยาง  

3. อุปกรณระบายความรอน จะติดตั้งอยูดานหลังตูเย็น เพื่อใหสามารถระบายความ

รอนไดดี ควรวางตูเย็นใหมีระยะหางจากผนังไมนอยกวา 10 ซม. ดานบนอยางนอย 30 ซม. ดานขาง

อยางนอย 2 - 10 ซม. 

7. หลอดไฟ 

หลอดไฟ เปนอุปกรณใหแสงสวางที่มีใชกันทุกครัวเรือน ถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับการ

ดํารงชีวิต นอกจากประโยชนในเรื่องแสงสวางแลว ยังสามารถใชในการตกแตง และสราง

บรรยากาศอีกดวย โดยหลอดไฟที่ใชกันอยูมีหลายชนิด มีคุณสมบัติในการใหแสงสวางและทาง

ไฟฟาตางกัน ดังน้ันหากผูใชรูจักเลือกใชหลอดไฟอยางเหมาะสม จะทําใหสามารถประหยัด

พลังงานไฟฟาและคาใชจายไดมาก เพื่อใหสามารถเลือกซื้อไดอยางถูกตอง ผูใชควรรูจักคุณสมบัติ 

ของหลอดไฟกอน ซึ่งคุณสมบัติของหลอดไฟตาง ๆ เหลาน้ี สวนมากมักจะมีบอกอยูที่ขางกลอง 

หรือฉลากกํากับผลิตภัณฑ กอนซื้อจึงควรมีความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกลาว เพื่อเลือกซื้อ
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หลอดไฟประเภทตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ตอไปน้ีคือ ชนิด คุณสมบัติและลักษณะการใชของ

หลอดไฟประเภทตาง ๆ ที่นิยมใชในบานพักและอาคารตาง ๆ 

 

ชนิดของหลอดไฟ คณุสมบตัิและลักษณะการใช 

 

หลอดไส มีใชกันมาหลายสิบป สมัยกอนนิยมใชกับงานให

แสงสวางในบานพักอาศัย หองอาหาร หองรับแขก แตปจจุบัน

ไมคอยนิยมเพราะกินไฟมาก คายความรอน เปดใชไมนาน

หลอดจะรอน อายุการใชงานสั้นตอง มีหลายขนาด เชน 3 

วัตต 25 วัตต 40 วัตต 100 วัตต เปนตน ใชคูกับขั้วชนิด E14 

หรือ E27 แสงของหลอดไสเมื่อสองกับวัตถุตางๆ แลวสีของ

วัตถุจะไมผิดเพี้ยน ตามรานเสื้อผา กระเปา รองเทา ของ

ประดับต า ง  ๆ  ชอบใชกัน เพราะสี สั นของสินค าจะไม

ผิดเพี้ยน และยังควบคุมปรับความเขมของแสงดวยสวิตชหรี่ไฟ 

(Dimmer) ไดดวย   

หลอดไส  

 

 

หลอดฟลูออเรสเซนตหรือหลอดนีออน นิยมใชใหแสง

สวางทั่วไปทั้งภายในและภายนอกบาน  อายุการใชงาน

ยาวนานกวา   หลอดไส ที่จะพบไดบอย เชน  

- หลอด T8 ขั้วท่ีใชรวมกันจะเปน  G13  

- หลอดผอมจอมประหยัด T5 เปนหลอดฟลูออเรสเซนต

รุนเล็กที่สุด แตใหแสงสวางเทากับหลอดนีออนทั่วไปและกิน

ไฟนอยกวา มี 3 เฉดสี ไดแก สีเดยไลท สีคูลไวท และสีวอรม

ไวท หลอดรุนน้ีใชกับขั้ว G5  

- หลอดวงกลมเหมือนโดนัท ที่ติดต้ังพรอมโคมเพดาน  

มีหลายขนาด เชน 22 วัตต 32 วัตต 40 วัตต เปนตน ใชงาน

พรอมชุดขั้วหลอด หลอดฟลอูอเรสเซนต 

 

 

หลอด T8 

หลอดวงกลม 

หลอด T5 
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ชนิดของหลอดไฟ คณุสมบตัิและลักษณะการใช 

 

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต เปนหลอดที่พัฒนาขึ้นมา

แทนหลอดไส เพื่อใหกินไฟนอยลง ขนาดเล็กลง แตกําลังสอง

สวางสูงขึ้น มีทั้งหลอดตะเกียบ หลอดเกลียว เปนหลอดที่กิน

ไฟนอยกวาหลอดชนิดอื่น ๆ สวนใหญใชงานใหแสงสวางทั่วไป

ในบานพักอาศัย บริเวณที่ตองเปดไฟทิ้งไวนาน ๆ อายุการใช

งานหลอดจะยาวนานกวาหลอดไสถึง 8 เทา และยาวนานกวา

หลอดนีออน 4 เทา มี 2 แบบ คือ แบบมีบัลลาสตภายใน  ใช

สวมแทนกับขั้วหลอดไสชนิดเกลียวได  และแบบ    บัลลาสต

ภายนอก ตองมีขาเสียบกับบัลลาสต  เชน หลอดตะเกียบ 

หลอดเกลียว หลอดจะมีอยูใหเลือก 3 สี ไดแก สีเดยไลท สีคูล

ไวท และสีวอรมไวท เหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต 

หลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต 

 

หลอด LED  (Light Emitting Diodes)  เปนหลอดไฟ

ขนาดเล็กที่สุด แตใหแสงสวางสู เทากับหลอดรุนอื่น ๆ 

หลักการทํางานของหลอด LED ตางจากหลอดไส เน่ืองจาก

เปนหลอดไมมีไส จึงไมมีการเผาไสหลอด หลอด LED ถึงไม

แผความรอน เพราะพลังงานสวนใหญเปลี่ยนเปนแสงไป

หมดแลว แลวก็อายุการใชงานของหลอดยาวนานขึ้น ก็เพราะ

ไมมีการเผาไหมนั่นเอง 
หลอด LED 

 

นอกจากชนิดของหลอดดังที่กลาวมาแลว ยังมีหลอดไฟชนิดอื่น ๆ อีกมากมายใหผู

ใชไดเลือกใชตามลักษณะหรือวัตถุประสงคของงาน เชน ไฟสองสวางในรูปแบบตาง ๆ ไฟประดับ

และตกแตง เปนตน 
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การเลือกซื้อและการใชอยางถูกวิธีและประหยัดพลังงาน 

1) สํารวจรูปทรงของหลอดไฟ เพื่อกําหนดการใชงาน ทิศทางการใหแสง และองศา

ของแสง  

2) สํารวจขั้วหลอดที่ใช ซึ่งมีแบบข้ัวเกลียว ข้ัวเกลียวเล็ก ขั้วเข็ม หรือขั้วเสียบ 

3)  ตรวจสอบวา ตองมีอุปกรณใดท่ีใชกับหลอดไฟ หรือ โคมไฟ เชน หมอแปลง  บัล

ลาสต สวิตชหรี่ไฟ เปนตน 

4)  พิจารณาคุณสมบัติของหลอดไฟ ใหเหมาะสมกับการใชงาน โดยคุณสมบัติของ

หลอดไฟที่ตองนํามาพิจารณา มีดังน้ี 

- คาฟลักซการสองสวาง (Luminous Flux) เปนปริมาณแสงสวางทั้งหมดที่ได

จากแหลงกําเนิดแสง มีหนวยวัดเปนลูเมน (lm) 

- คาความสวาง (Illuminance) เปนปริมาณแสงสวางที่ตกกระทบบนวัตถุ 

(lumen) ตอ 1 หนวยพื้นท่ี มีหนวยเปน ลูเมนตอตารางเมตร (lm/sq.m.) หรือ ลักซ (Lux) น่ันเอง 

โดยทั่วไป อาจเรียกวา ระดับความสวาง (Lighting level) จึงเปนตัวที่บอกวาแสงที่ไดเพียงพอ

หรือไม 

- คาความเขมการสองสวาง (Luminous Intensity) เปนความเขมของแสงที่

สองออกมาจากวัตถุ โดยทั่วไปจะวัดเปนจํานวนเทาของความเขมที่ไดจากเทียนไข 1 เลม จึงมี

หนวยเปนแคนเดลา (Candela, cd) 

- คาความสองสวาง (Luminance) เปนตัวที่บอกปริมาณแสงที่สะทอนออกมา

จากวัตถุ (candela) ตอ 1 หนวยพื้นท่ี มีหนวยเปน แคนเดลาตอตารางเมตร (cd/sq.m.) บางครั้ง

จึงอาจเรียกวา ความจา (Brightness) 

- คาประสิทธิผล (Efficacy) เปนปริมาณแสงสวางที่ออกมาตอกําลังไฟฟาที่ใช มี

หนวยวัดเปน ลูเมนตอวัตต (lm/w) หลอดที่มีคาประสิทธิผลสูง แสดงวา หลอดน้ีใหปริมาณแสง

ออกมามากแตใชกําลังไฟฟานอย 

- คาความถูกตองของสี (Colour Rendering, Ra หรือ CRI) เปนคาที่ใชบอกวา

หลอดไฟประเภทตาง ๆ เมื่อแสงสองสีไปบนวัตถุจะทําใหสีของวัตถุน้ันผิดเพี้ยนจากความเปนจริง

มากนอยเพียงใด ไมมีหนวยแตมักเรียกเปน เปอรเซ็นต (%) ตามคาความถูกตอง เชน แสงอาทิตยมี

คา Ra = 100 เพราะแสงอาทิตยใหสเปกตรัมครบทุกสี เมื่อสองไปบนวัตถุจะไมเห็นความผิดเพี้ยน

ของสี เปนตน 
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- คาอุณหภูมิสีของแสง (Color Temperature) สีของแสงที่ไดจากหลอดไฟ

เทียบกับสีที่เกิดจากการเผาวัตถุดําอุดมคติใหรอนที่อุณหภูมิน้ัน มีหนวยเปนเคลวิน (K) อุณหภูมิสี

เปนตัวที่บอกวาแสงที่ไดมีความขาวมากนอยแคไหน ถามีคาอุณหภูมิสีของแสงต่ําแสงที่ไดจะ

ออกมาในโทนเหลืองหรือแดง ถามีคาอุณหภูมิสีของแสงสูงแสงที่ไดจะออกมาในโทนขาวกวา ใน

ทองตลาดท่ัวไปมีใหเลือก 3 โทนสี 

นอกจากน้ีแลวสิ่งที่ควรรูเพิ่มเติม คือ โทนสีของอุณหภูมิสีของแสง เพื่อให

สามารถไดแสงตามตองการ โดยโทนสีของหลอดไฟในปจจุบัน มีดังน้ี 

 สีวอรมไวท (Warm White) ใหแสงสีแดงออกโทนสม เปนโทนสีรอน        

โทนอบอุน คาอุณหภูมิสีของแสงอยูที่ ต่ํากวา 3,000 เคลวิน 

 สีคูลไวท (Cool White) ใหแสงสีจะเริ่มออกมาทางสีขาว  เปนโทนสีที่ดูเย็น

สบายตา ดูคอนขางสวางกวาเมื่อเทียบกับสีวอรมไวท คาอุณหภูมิสีของแสงอยูที่ 3,000 - 4,500 เคลวิน 

 สีเดยไลท (Day Light) ใหแสงสีโทนออกขาวอมฟา  แตคลายแสงธรรมชาติ  

ตอนเวลากลางวัน ดังน้ันคาความถูกตองของสีจึงมีมากกวาเมื่อเทียบกับสีวอรมไวทหรือสีคูลไวท 

คาอุณหภูมิสีของแสงอยูที่ 4,500 - 6,500 เคลวิน ขึ้นไป 

5) พิจารณาถึงคาความสวางที่เหมาะสม โดยสมาคมไฟฟาและแสงสวางแหงประเทศ

ไทย ไดมีการกําหนดคาความสองสวางที่เหมาะสมของแตละหองในบาน ดังตาราง 

ตารางความสองสวางในพืน้ที่ใชงานตาง ๆ ในบานอยูอาศัย 

พื้นที ่ ความสองสวางที่พืน้ที่ 

(ลักซ) 

ความสองสวางรอบขาง 

(ลักซ) 

ทางเขา 150/500 60/100 

หองครัว 500/750 250/350 

หองรับประทานอาหาร 300 100 

หองน่ังเลน 60/300 60 

หองทํางาน 300 150 

หองนํ้า 500 200 

หองนํ้าแขก 250 100 
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หองเปลี่ยนเสื้อผา 500 200 

หองนอนใหญ 300/500 100/150 

หองนอนเด็ก 300 150 

ทางเดิน 150 50 

บันได 200 60 

ถนนทางเขาบาน 300 100 

ที่มา : สมาคมไฟฟาและแสงสวางแหงประเทศไทย 

 

สามารถคํานวณจํานวนหลอดไฟที่ตองติดในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อใหไดความสองสวางที่

เหมาะสม ไดดังน้ี 

จํานวนหลอดไฟ         =    คาความสวาง (ลักซ) × พื้นที่รับแสง (ตารางเมตร) 

                 อัตราพลังงานแสงที่ตกบนพื้นที่ (ลูเมน) 

โดยที่ จํานวนหลอดไฟ คือ จํานวนหลอดไฟที่จะติดในหน่ึงพื้นที่ 

คาความสวาง (ลักซ) คือ ความสองสวางในพื้นที่ใชงานตาง ๆ ในบานอยูอาศัยที่

เหมาะสม (สามารถดูไดจากตารางความสองสวางในพื้นที่ใชงานตาง ๆ ในบานอยูอาศัย) 

พื้นที่รับแสง (ตารางเมตร) คือ พื้นที่รับแสงตอหน่ึงหอง 

อัตราพลังงานแสงที่ตกบนพื้นที่ (ลูเมน) คือ คาความสวางของหลอดไฟ (สามารถดู

ไดจากกลองหลอดไฟ) 

6) พิจารณาโดยคํานึงถึงการประหยัดพลังงานไฟฟา หลอดไฟแตละชนิดจะใช

พลังงานไฟฟาแตกตางกัน โดยหลอด LED จะประหยัดไฟฟามากที่สุด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบการ

ใชพลังงานไฟฟาและคาใชจายของหลอดไฟทั้ง 3 แบบ ไดดังตาราง 
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ตารางประสิทธิภาพของพลังงานและคาใชจายจากหลอดไฟแตละประเภท 

หัวขอ หลอดไส หลอดคอมแพคฟลอูอเรส

เซนต 

หลอด LED 

คาเฉลี่ยอายุการใชงาน 

(ช่ัวโมง) 

1,200 8,000 50,000 

คาเฉลี่ยประสิทธิภาพการสอง

สวาง (ลูเมนตอวัตต) 

12.5 – 17.5     45 – 75 69 – 100      

ปริมาณไฟฟ าที่ ใช  เทียบกับ

หลอดไส 1 หลอดตอป  

(กิโลวัตตตอป) 

109.5 25.6 11.0 

คาใชจายตอป เทียบกับหลอดไส 

1 หลอดตอป  (บาท) 

424.8 94.4 37.4 

ที่มา : http://www.hl.in.th/index/modules/plblog/frontent/details.php?plcn=knowled

ge&plidp=6&plpn=why-we-change-to-use-led 

 

7) ควรเลือกซื้อหลอด LED หรือหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ที่มีฉลากเบอร 5 

เน่ืองจากกินไฟนอย และมีอายุการใชงานนาน 

8) เลือกใชหลอดไฟที่ไดมาตรฐาน 

9) ลดจํานวนหลอดไฟในบริเวณที่อาศัยแสงธรรมชาติได 

10) ควรตั้งโคมไฟที่โตะทํางาน หรือติดตั้งไฟเฉพาะจุด แทนการเปดไฟทั้งหองเพื่อทํางาน  

11) ปดสวิตชไฟ เมื่อไมใชงาน 

การดูแลรักษา  

1) หมั่นทําความสะอาดหลอดไฟ เพราะจะชวยเพิ่มแสงสวาง โดยไมตองใชพลังงาน

มากขึ้น ควรทําความสะอาดอยางนอย 4 คร้ังตอป หรือทุก ๆ 3 เดือน 

2) สําหรับหลอดไฟที่เก็บไว ควรเก็บในบริเวณที่ไมมีการกระทบกระทั่งกันจนเกิดการ

ชํารุดเสียหาย 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 การเลอืกซื้อ การใช และการดูแลรกัษาเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู) 



125 

 

เร่ืองที่ 3 การวางแผนและการคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน  

แมวาทุกคนจะชวยกันประหยัดไฟฟา แตในบางครัวเรือนยังไมสามารถลดคาไฟฟาลงได 

เน่ืองจากไมทราบวาคาไฟฟาในแตละเดือนมาจากการใชเครื่องใชไฟฟาชนิดใด และองคประกอบ

คาไฟฟามีอะไรบาง ดังน้ันหากสามารถคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือนและวางแผนการใชไฟฟาใน

ครัวเรือนได ก็จะสามารถชวยใหประหยัดคาไฟฟาลงได โดยในเรื่องน้ีประกอบดวย 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 การคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน 

 ตอนที่ 2 การวางแผนการใชไฟฟาในครัวเรือน 

 

ตอนที่ 1 การคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน 

คาไฟฟาที่เราชําระอยูทุกวันน้ี ไมเหมือนกับคาสินคาทั่ว ๆ ไป เชน ซื้อนํ้าที่บรรจุขวด 

ราคาขวดละ 5 บาท จํานวน 2 ขวด แมคาคิดราคา 10 บาท แตถาซื้อ 12 ขวด แทนที่จะคิดที่ราคา 

60 บาท อาจจะลดใหเหลือ 55 บาท น่ันหมายถึงวา ยิ่งซื้อจํานวนมาก ราคามีแนวโนมจะถูกลง 

เขาตําราเหมาโหลถูกกวา แตคาไฟฟากลับใชหลักคิดตรงกันขาม กลาวคือ ราคาไฟฟาถายิ่งใชมาก 

คาไฟฟาจะยิ่งสูงขึ้น เราเรียกอัตราชนิดน้ีวา “อัตรากาวหนา” สาเหตุที่ใชอัตรากาวหนาน้ี 

เน่ืองจากเช้ือเพลิงที่ใชผลิตไฟฟามีจํากัดและตองนําเขาจากตางประเทศ สงผลกระทบตอ

ประเทศชาติ จึงตองการใหประชาชนใชไฟฟาเทาที่จําเปนและใชอยางประหยัด  จึงตั้งราคา       

คาไฟฟาใหเปนอัตรากาวหนา  

1) องคประกอบคาไฟฟา 

หากเรามาดูคาไฟฟาที่จายกันอยูในปจจุบัน จะพบวา มีองคประกอบ 3 สวนดวยกัน 

ไดแก คาไฟฟาฐาน คาไฟฟาผันแปร (Ft) และภาษีมูลคาเพิ่ม  

(1) คาไฟฟาฐาน 

คาไฟฟาฐาน ซึ่งการไฟฟานครหลวงใชคําวา คาพลังงานไฟฟา เปนคาไฟฟาที่

สะทอนตนทุนในการกอสรางโรงไฟฟา ระบบสายสง ระบบจําหนาย และคาการผลิตพลังงานไฟฟา 

ภายใตสมมติฐานความตองการไฟฟา คาเช้ือเพลิง คาซื้อไฟฟา คาใชจายตามนโยบายของรัฐ        

ณ วันที่กําหนดโครงสรางคาไฟฟา โดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะพิจารณา

ปรับคาไฟฟาฐานคราวละ 3 - 5 ป ดังน้ันในระหวางชวงเวลาดังกลาว คาใชจายที่อยูเหนือการ

ควบคุม คือ คาไฟฟาผันแปร (Ft) ที่มีผลตอตนทุนการผลิตไฟฟา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง

เพิ่มขึ้นหรือลดลง คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงใชกลไกตามสูตรอัตโนมัติมาปรับ

คาไฟฟาผันแปร (Ft) 
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(2) คาไฟฟาผันแปร (Ft) 

คาไฟฟาผันแปร หรือท่ีนิยมเรียกกันวาคาเอฟที (Ft) หมายถึง คาไฟฟาที่สะทอน

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจายที่อยูนอกเหนือการควบคุม ไดแก คาเช้ือเพลิง คาซื้อไฟฟา        

และคาใชจายตามนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนไปจากคาไฟฟาฐาน โดยคณะกรรมการกํากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) จะพิจารณาปรับคาทุก 4 เดือน  

(3) ภาษีมูลคาเพิ่ม 

ตามหลักการภาษีแลว ผู ใชสินคาหรือผู ขอรับบริการ จะเปนผู รับภาระ

ภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งคาไฟฟาก็เชนเดียวกัน ผูใชไฟฟาจะเปนผูรับภาระภาษีมูลคาเพิ่ม โดยคิดจากคา

ไฟฟาฐานรวมกับคาไฟฟาผันแปร ในอัตราภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 โดยภาษีในสวนนี้จะถูกนําสง

ใหกับกรมสรรพากร 

  

ภาพใบแจงคาไฟฟาของการไฟฟานครหลวง ภาพใบแจงคาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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2) อัตราคาไฟฟา 

อัตราคาไฟฟาแบงออกเปน 8 ประเภท ไดแก 

(1) ประเภทที่ 1 บานอยูอาศัย  

สําหรับการใชไฟฟาภายในบานเรือนที่อยูอาศัย รวมทั้งวัด สํานักสงฆ และสถาน

ประกอบศาสนกิจของทุกศาสนา ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเคร่ืองเดียว 

(2) ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก 

สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับบานอยูอาศัย อุตสาหกรรม                 

หนวยราชการ สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 

สถานฑูต สถานที่ทําการของหนวยงานราชการตางประเทศ และสถานที่ทําการขององคการ

ระหวางประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน      

15 นาทีที่สูงสุด ต่ํากวา 30 กิโลวัตต โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเคร่ืองเดียว 

(3) ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง 

สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม หนวยราชการ สํานักงาน 

หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานฑูต สถานที่ทําการของ

หนวยงานราชการตางประเทศ และสถานที่ทําการขององคการระหวางประเทศ ตลอดจนบริเวณที่

เกี่ยวของ ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต 30 กิโลวัตต แตไมถึง 1,000 

กิโลวัตต และมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 3 เดือนกอนหนาไมเกิน 250,000 หนวยตอเดือน 

โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเคร่ืองเดียว 

(4) ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ 

สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม หนวยราชการ สํานักงาน 

หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานฑูต สถานที่ทําการของ

หนวยงานราชการตางประเทศ และสถานที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออื่น ๆ

ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต 1,000 

กิโลวัตตขึ้นไป หรือมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 3 เดือนกอนหนาเกิน 250,000 หนวยตอ

เดือน โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเคร่ืองเดียว 

(5) ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอยาง 

สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบกิจการโรงแรม และ กิจการใหเชาพักอาศัย 

ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต 30 

กิโลวัตตขึ้นไป โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเคร่ืองเดียว 
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(6) ประเภทที่ 6 องคกรที่ไมแสวงหากําไร 

สําหรับการใชไฟฟาขององคกรที่ไมใชสวนราชการ แตมีวัตถุประสงคในการ

ใหบริการโดย ไมคิดคาตอบแทน โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเคร่ืองเดียว 

(7) ประเภทที่ 7 สูบน้ําเพื่อการเกษตร 

สําหรับการใชไฟฟากับเครื่องสูบนํ้าเพื่อการเกษตรของหนวยราชการ สหกรณ

เพื่อการเกษตร กลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกร กลุมเกษตรกรที่หนวยราชการ

รับรอง โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเคร่ืองเดียว 

(8) ประเภทที่ 8 ไฟฟาชั่วคราว 

สําหรับการใชไฟฟาเพื่องานกอสราง งานที่จัดขึ้นเปนพิเศษช่ัวคราว สถานที่ที่ไมมี             

ทะเบียนบานของสํานักงานทะเบียนสวนทองถิ่น และการใชไฟฟาที่ยังปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบ

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเคร่ืองเดียว 

สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี การไฟฟานครหลวง (www.mea.or.th) และการไฟฟา

สวนภูมิภาค (www.pea.co.th) 

อัตราคาไฟฟาประเภทที่ 1 บานอยูอาศัย มีการกําหนดอัตรากาวหนา ดังน้ี 

อัตราปกต ิ

การใชพลงังานไฟฟา คาพลังงานไฟฟา 

(บาท/หนวย) 

คาบริการ  

(บาท/เดือน) 

1. ใชพลังงานไฟฟาไมเกิน 150 หนวยตอเดือน  8.19 

          15 หนวยแรก      (หนวยท่ี 0 – 15)  2.3488  

   10 หนวยตอไป    (หนวยท่ี 16 – 25) 2.9882  

   10 หนวยตอไป    (หนวยท่ี 26 – 35) 3.2405  

   65 หนวยตอไป    (หนวยท่ี 36 – 100) 3.6237  

   50 หนวยตอไป    (หนวยท่ี 101 – 150) 3.7171  

   250 หนวยตอไป  (หนวยท่ี 151 – 400) 4.2218  

    เกิน 400 หนวยข้ึนไป   (หนวยท่ี 401 เปนตนไป) 4.4217  

2. ใชพลังงานไฟฟาเกนิ 150 หนวยตอเดือน  38.22 

   150 หนวยแรก (หนวยท่ี 0 – 150)  3.2484  

   250 หนวยตอไป   (หนวยท่ี 151 – 400) 4.2218  

    เกิน 400 หนวยข้ึนไป  (หนวยท่ี 401 เปนตนไป) 4.4217  
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อตัราคาใชไฟฟาประเภทที ่2 อตัราตามชวงเวลาของการใช (Time of Use Rate : TOU) 

  คาพลังงานไฟฟา 

(บาท/หนวย) 
คาบริการ 

(บาท/เดือน) 
Peak Off Peak 

1. แรงดนั 22 – 33 กิโลโวลต 5.1135 2.6037 312.24 

2. แรงดนัต่ํากวา 22 กิโลโวลต 5.7982 2.6369 38.22 

หมายเหตุ 1) ผูใชไฟฟาที่ติดตั้งเคร่ืองวัดไฟฟาไมเกิน 5 แอมป 220 โวลต 1 เฟส 2 สาย จะจัดเขา

ประเภทท่ี 1 บานอยูอาศัย ประเภท ก.  แตหากใชไฟฟาเกิน 150 หนวยติดตอกัน 3 

เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเขาประเภทบานอยูอาศัย ประเภท ข. และเมื่อใดที่การใช

ไฟฟาไมเกิน 150 หนวยติดตอกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเขาประเภทที่ 1    

บานอยูอาศัย ประเภท ก. 

2) ผูใชไฟฟาที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาเกิน 5 แอมป 220 โวลต 1 เฟส 2 สาย จะจัดเขา

ประเภทท่ี 1 บานอยูอาศัย ประเภท ข. 

3) ผูใชไฟฟาประเภทที่ 1 บานอยูอาศัย ประเภท ก. ท่ีใชไฟฟาไมเกิน 50 หนวยตอเดือน

ทุกราย  ยังคงไดรับสิทธิคาไฟฟาฟรี ต้ังแตเดือนมกราคม 2559 โดยผูที่จะไดรับสิทธิ์

จะตองไมเปนนิติบุคคลและมีการใชไฟฟาไมเกิน 50 หนวยตอเดือน ติดตอกันเปน

ระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน นับถึงเดือนปจจุบัน 

4) ประเภทที่ 2 กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาทางดานแรงต่ําของหมอแปลงซึ่งเปนสมบัติ

ของผูใชไฟฟา ใหคํานวณหนวยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสีย

ในหมอแปลงไฟฟาซึ่งมิไดวัดรวมไวดวย  

5) ประเภทที่ 2 เปนอัตราเลือก ทั้งน้ี ผูใชไฟฟาจะตองชําระคาใชจายตามที่การไฟฟา

สวนภูมิภาค หรือการไฟฟานครหลวงกําหนด และหากเลือกใชไปแลวไมนอยกวา 12 

เดือน สามารถแจงความประสงคขอเปลี่ยนกลับไปใชอัตราประเภทที่ 1 ได 
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3) การคํานวณคาไฟฟา  

คาพลังงานไฟฟาคิดไดจากปริมาณพลังงานไฟฟาทั้งหมดที่ใชในแตละเดือน พลังงาน

ไฟฟาทั้งหมดจะไดจากคาพลังงานไฟฟาที่ใชกับเครื่องใชไฟฟาแตละชนิด คาพลังงานไฟฟาอานได

จากเครื่องวัดที่เรียกวา มาตรกิโลวัตต – ช่ัวโมงหรือที่รูจักกันวา “มิเตอรหรือมาตรวัดไฟฟา” 

เครื่องใชไฟฟาแตละชนิดจะใชพลังงานไฟฟาตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชนิดและขนาด

ของเครื่องใชไฟฟา ตามตัวเลขที่กํากับบนเครื่องใชไฟฟาที่ระบุทั้งความตางศักย (V) และ

กําลังไฟฟา (W) รวมไปถึงความถี่ (Hz) ของไฟฟาที่ใชกับเครื่องใชไฟฟานั้น 

กําลังไฟฟา หมายถึง พลังงานไฟฟาที่นําไปใชงานในเวลา 1 วินาที มีหนวยเปน         

จูลตอวินาที หรือ “วัตต” (W) สามารถคํานวณหากําลังไฟฟาไดจากความสัมพันธระหวางพลังงาน

ไฟฟาที่ถูกใชไปในเวลา 1 วินาที ดังน้ี 
 

กําลังไฟฟา (วัตต)         =    พลังงานไฟฟาที่ใช (จูล) 

                         เวลาที่ใช (วินาที) 

หรือ    พลังงานไฟฟาที่ใช (จูล)  =   กําลังไฟฟา (วัตต) x เวลาที่ใช (วินาที) 

ตัวอยางการคํานวณกําลังไฟฟาของเครือ่งใชไฟฟา 

ตัวอยาง ตูเย็นหลังหนึ่งใชพลังงานไฟฟาไป 1,500 จูล ในเวลา 10 วินาที ตูเย็นหลังนี้มีกําลังไฟฟา 

   เทาไร                  

วิธีทํา  กําลังไฟฟา  (วัตต)   =      พลังงานไฟฟาที่ใช (จูล) 

              เวลาที่ใช (วินาที) 

          แทนคา กําลังไฟฟา  =  
1,500

10
   = 150 จูลตอวินาที 

  หรือ         =   150 วัตต 

ตอบ     ตูเย็นหลังน้ีมีกําลังไฟฟา 150 จูลตอวินาที หรือ 150 วัตต 
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ตัวอยางการคํานวณพลังงานไฟฟาของเครื่องใชไฟฟา 

ตัวอยาง หลอดไฟขนาด  60 วัตต จํานวน 2 หลอด เปดไวนาน 3 ช่ัวโมง จะสิ้นเปลืองพลังงาน 

  ไฟฟาเทาใด 

วิธีทํา   หลอดไฟ 2 หลอด ใชกําลังไฟฟา = 2 x 60   

= 120 วัตต = 120/1,000 = 0.120 กิโลวัตต    

เวลาที่ใชงาน    = 3 ช่ัวโมง  

 พลังงานไฟฟาที่ใช (วัตต-ช่ัวโมง) = กําลังไฟฟา (กิโลวัตต) x เวลาที่ใช (ช่ัวโมง) 

 แทนคา พลังงานไฟฟาที่ใช  = 0.120 x 3 กิโลวัตต - ช่ัวโมง 

      = 0.360 กิโลวัตต - ช่ัวโมง 

แปลงคาเปน หนวย หรือ ยูนิต โดย 1 ยูนิต เทากับ 1 กิโลวัตต-ช่ัวโมง 

ดังน้ัน    0.360 กิโลวัตต - ช่ัวโมง      = 0.360 หนวย หรือ ยูนิต 

ตอบ   หลอดไฟใชพลังงานไฟฟา 0.360 หนวย หรือ ยูนิต 
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เรื่องนารู : 

การวัดพลังงานไฟฟาที่ใชในบานนิยมใชหนวยใหญกวาจูล โดยใชเปน กิโลวัตต – ช่ัวโมง 

หรือ เรียกวา หนวย (Unit : ยูนิต) 

พลังงานไฟฟา 1 กิโลวัตต – ช่ัวโมง หมายถึง พลังงานไฟฟาที่ใชไป 1,000 วัตตในเวลา             

1 ช่ัวโมง หรือ พลังงานไฟฟา (หนวย) = กําลังไฟฟา (กิโลวัตต) x เวลา (ช่ัวโมง) 

 

ตัวอยางการคํานวณคาไฟฟาจากเครื่องใชไฟฟา 

ตัวอยาง เปดเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชกําลังไฟฟา 2,000 วัตต เปนเวลา 2 ช่ัวโมง จะใชพลังงานไฟฟา 

   ไปกี่หนวย และจะเสียเงินเทาไร ถาพลังงานไฟฟาหนวยละ 2.50 บาท 

วิธีทํา    พลังงานไฟฟา (หนวย)  = กําลังไฟฟา (กิโลวัตต) x เวลา (ช่ัวโมง)       

  กําลังไฟฟา   = 2,000 วัตต = 
2,000

1,000
 = 2 กิโลวัตต 

  เวลาที่ใช   = 2 ช่ัวโมง 

แทนคา พลังงานไฟฟา   = 2 x 2     = 4 หนวย 

  จะเสียเงินคาพลังงานไฟฟา    = 4 x 2.50 = 10 บาท 

ตอบ     ใชพลังงานไฟฟาไป 4 หนวย และเสียเงินคาพลังงานไฟฟา 10 บาท 

  

กําลังไฟฟามีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณกระแสไฟฟาและความตางศักย ดังน้ันจึง

สามารถคํานวณหาคากําลังไฟฟาไดจากผลคูณระหวางความตางศักย กับกระแสไฟฟาดังน้ี 

 กําลังไฟฟา (วัตต)  = กระแสไฟฟา (แอมแปร) x ความตางศักย (โวลต) 

หรือ  P =  IV 

เมื่อกําหนดให P  แทน กําลังไฟฟา  มีหนวยเปน วัตต (W) 

I   แทน กระแสไฟฟา  มีหนวยเปน แอมแปร (A) 

   V  แทน ความตางศักย มีหนวยเปน โวลต (V) 
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ตัวอยาง กาตมนํ้าไฟฟาใบหนึ่งใชกําลังไฟฟา 990 วัตต เมื่อตอเขากับความตางศักย 220 โวลต              

  จะมีกระแสไฟฟาผานเทาไร 

วิธีทํา กาตมน้ําไฟฟาใชกําลังไฟฟา ( P )   =  990 W 

 ความตางศักยของกาตมนํ้าไฟฟา ( V )    =  220 V 

 จาก                                P     =   IV 

 ดังน้ัน                    990 =   I x 220   

                         I =  
990

220
 

                                                          I =   4.5 A 

ตอบ   กระแสไฟฟาทีผ่านกาตมน้ําไฟฟาเทากับ 4.5 แอมแปร 

 

ตอนที่ 2 การวางแผนการใชไฟฟาในครัวเรือน 

การวางแผนการใชเคร่ืองใชไฟฟาชนิดตาง ๆ ในครัวเรือน ชวยใหสามารถควบคุมคาไฟฟา 

ในแตละเดือนได การเริ่มวางแผนการใชเครื่องใชไฟฟาภายในบาน สามารถทําไดดังน้ี 

5) สํารวจเครื่องใชไฟฟาภายในบาน กําลังไฟฟา และจํานวนเวลาการใชงานวามี

เครื่องใชไฟฟาชนิดใดบาง มีขนาดกําลังไฟฟาเทาใด และใชงานเปนเวลานานเทาใด  

6) นําขอมูลที่สํารวจมาคํานวณคาไฟฟา และวางแผนการใชเครื่องใชไฟฟาแตละประเภท

ใหเกิดความประหยัดมากขึ้นตอไป  

นอกจากนี้การวางแผนการใชไฟฟา ยังชวยใหผูใชไฟฟาสามารถสังเกตไดถึงความผิดปกติ

ของเครื่องใชไฟฟา เชน คาไฟฟาอาจมีคามากกวาที่ประมาณการไว ก็เปนจุดสังเกตใหผูใชไฟฟา

ทบทวนการใชงาน และตรวจสอบวามีเครื่องใชไฟฟาประเภทใดผิดปกติหรือไม อาจเกิดไฟฟารั่ว

หรือเสื่อมสภาพ หมดอายุการใชงาน เปนตน 
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ตัวอยาง  ถาบานของนาย ก. ตองการจายคาไฟฟาในแตละเดือนประมาณ 500 บาท จะตอง

วางแผนการใชเครื่องใชไฟฟาอยางไร   

1) สํารวจเครื่องใชไฟฟาภายในบาน กําลังไฟฟา และจํานวนเวลาการใชงาน (สามารถ

หาคากําลังไฟฟาไดจากฉลากบอกคาทางไฟฟาที่ติดมากับอุปกรณนั้น ๆ)  

 

ชนิดเครื่องใชไฟฟา 
กําลังไฟฟา 

(วัตต) 

จํานวน 

เวลาใชงาน 

(ช่ัวโมง) 

จํานวน 

หนวยไฟฟา 

(หนวย) 

คาไฟฟา 

(บาท) 

เตารีด 1,000 10 10 35 

โทรทัศนส ี 100 150 15 52.5 

เครื่องปรบัอากาศ 1,500 100 150 525 

ตูเย็น 70 720 50.4 176.4 

รวม    788.9 

 

* คากําลังไฟฟาที่ใชในตัวอยางเปนคาประมาณ อาจมากหรือนอยกวาที่แสดงไวตามขนาดของ 

เครื่องใชไฟฟา  

* คาไฟฟาตอหนวยท่ีนํามาคํานวณ คือ 3.5 บาท 

2) วิเคราะหคาไฟฟาที่เกิดขึ้นวามาจากเครื่องใชไฟฟาชนิดใดมากที่สุด สามารถลด   

การใชงานไดอยางไรบาง โดยสามารถดูคําแนะนําการใชงานเครื่องใชไฟฟาอยางประหยัดไดใน

หัวขอแนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน ที่ไดเรียนรูมาแลว 

จากตารางการใชอุปกรณไฟฟาดานบน แสดงใหเห็นวาบานของนาย ก. มีคาไฟฟาจาก

เครื่องปรับอากาศมากที่สุด เมื่อนาย ก. ทราบดังน้ันจึงปรับลดการใชเครื่องปรับอากาศ โดยการ

เปดใชงานนอยลงจาก 100 ช่ัวโมง / เดือน เหลือ 50 ช่ัวโมง เมื่อรีดผาก็รีดครั้งละมาก ๆ คือ 

สัปดาหละ 1 คร้ัง จากที่เมื่อกอนรีดผาทุกวัน สวนโทรทัศนก็ปดทุกครั้งที่ไมใชงาน จากที่เมื่อกอน

เปดทิ้งไวจนหลับ  ก็สามารถชวยลดการใชไฟฟาได สวนตูเย็นนั้น เน่ืองจากตองเสียบปลั๊กใชไฟฟา

ตลอด 24 ช่ัวโมง คงไมสามารถลดการใชงานเพื่อลดคาไฟฟาไดมากนัก แตการใชอยางถูกวิธีก็เปน

การยืดอายุการใชงานและใชไฟฟาลดลงเล็กนอย โดยหลังจากนาย ก. ปรับการใชงานอุปกรณไฟฟา

ดังกลาว ทําใหบานของนาย ก. ลดคาไฟฟารายเดือนใหอยูในงบประมาณ 500 บาท ได ดังตาราง 
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ชนิดเครื่องใชไฟฟา กําลังไฟฟา 

(วัตต) 

จํานวน 

เวลาใชงาน 

(ช่ัวโมง) 

จํานวน 

หนวยไฟฟา 

(หนวย) 

คาไฟฟา 

(บาท) 

เตารีด 1,000 4 4 14 

โทรทัศนส ี 100 120 12 42 

เครื่องปรบัอากาศ 1,500 50 75 262.5 

ตูเย็น 70 720 50.4 176.4 

รวม    494.9 

 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 การวางแผนและการคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู) 
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หนวยการเรียนรูที่ 1 พลังงานไฟฟา 
1 ภาพไฟฟาที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถ ุ http://weerajit14.blogspot.com/2011/09/electrostar

tic.html 

2 ภาพอุปกรณไฟฟาที่เกิดจากการทําปฏิกริิยา

เคมี (แบตเตอรี่) 

https://market.onlineoops.com/802286 

3 ภาพอุปกรณไฟฟาที่เกิดจากการทําปฏิกริิยา

เคมี (ถานอัลคาไลน 1.5 โวลต) 

http://www.ksrv.ac.th 

 

4 ภาพอุปกรณไฟฟาที่เกิดจากการทําปฏิกริิยา

เคมี (ถานอัลคาไลน 9 โวลต) 

http://pantip.com/topic/30216515 

5 ภาพการตออุปกรณใหเกิดไฟฟาจากความรอน http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/elect

ric4/bottee3.htm 

6 ภาพเซลลแสงอาทิตยที่ใชในการผลิตไฟฟา 

ของเขื่อนสริินธร จงัหวัดอบุลราชธานี 

http://thailandindustry.com/indust_newweb/news_

preview.php?cid=10072 

7 ภาพอุปกรณทีม่ีการใชไฟฟาที่เกิดจาก

พลังงานแมเหลก็ไฟฟา (ซาย) 

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

 

8 ภาพอุปกรณทีม่ีการใชไฟฟาที่เกิดจาก

พลังงานแมเหลก็ไฟฟา (ขวา) 

http://www.kelenor.com/index.php?controller=cate

gory&path=633 

9 ภาพคณะกรรมการกํากับกจิการพลงังาน 

(กกพ.) 

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

10 ภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) 

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ 2 ไฟฟามาจากไหน 
1 ภาพขั้นตอนการผลิตไฟฟาดวยถานหิน http://www.banpu.com/operation_coal_process.php 

2 ภาพการผลิตไฟฟาจากน้ํามันดีเซล http://www.balanceenergythai.com/%E0%B8%A3%

E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81

%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A

5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%

9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/ 

3 ภาพกระบวนการผลิตไฟฟาดวยกาซธรรมชาติ https://jobs.tva.com/power/cumb_turbineart.htm 

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

 

 

 

http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php

?topic=95765.0 

5 ภาพการผลิตไฟฟาจากพลงังานน้ํา https://napeiadotcom.wordpress.com/tag/%E0%B8

%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B

8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B

8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99/ 

6 ภาพโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย http://yoghurt11.siam2web.com//?cid=1164245 

7 ภาพแผนที่ศักยภาพพลงังานแสงอาทิตย

เฉลี่ยตลอดปของประเทศไทย 

http://www.dede.go.th/article_attach/solarmap2552

.pdf 

8 ภาพโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัด

ลพบรุ ี

http://www.thailandindustry.com/news/view.php?i

d=11728&section=3&rcount=Y 

9 ภาพขบวนการผลิตกาซชีวภาพจากขยะ

อินทรียครัวเรือน 

http://www.ku.ac.th/e-

magazine/july51/agri/energy.htm 

10 ภาพแหลงพลังงานความรอนใตพิภพบนโลก http://teenet.cmu.ac.th/sci/intro01.php 

11 ภาพโรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพฝางของ 

กฟผ. 

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

12 ภาพโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร http://www.npc-

se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&i

d_sub=36&id=575 

13 ภาพโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร Isar  

และหอระบายความรอน ประเทศเยอรมน ี

http://www.kernenergie.de/kernenergie-

wAssets/img/kernkraftwerke/kki-isar-

atw2009.jpg?viewmode=blank 

14 ภาพโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรตั้งอยูติด

ทะเลในประเทศเกาหลีใต 

http://blogs.cfr.org/asia/2012/03/20/what-south-

korea-gains-from-hosting-the-nuclear-security-

summit/ 

15 ภาพการเกบ็เชื้อเพลงิใชแลวแบบเปยก http://www.nst.or.th/article/article5001/article5001

d.htm 

16 ภาพการเกบ็เชื้อเพลงิใชแลวแบบแหง http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-

Cycle/Nuclear-Wastes/Waste-Management-

Overview/#.UZXOrqKeOcc 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://www.ku.ac.th/e-magazine/july51/agri/energy.htm
http://www.ku.ac.th/e-magazine/july51/agri/energy.htm
http://teenet.cmu.ac.th/sci/intro01.php
http://teenet.cmu.ac.th/sci/fang_th.php
http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&id_sub=36&id=575
http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&id_sub=36&id=575
http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&id_sub=36&id=575
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17 ภาพแบบจําลองโครงสรางภายในปฏิกรณ http://www.phanphit.ac.th/it/web/seta/set3/page6.

html 

18 ภาพตัดขวางโครงสรางคลมุปฏิกรณ http://www.safesecurevital.com/images/containment

wall.jpg 

19 ภาพการทดสอบโครงสรางคลุมปฏิกรณโดย

การชนของเครื่องบิน 

http://mouv4x8.perso.neuf.fr/11Sept01/A0084b_Sand

ia_Collision_Test_F_4_nuclear_plant.jpg 

20 ภาพหองควบคุมจําลองโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียร 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผูแทนราษฎร. หนีพน...

โรงไฟฟานิวเคลียร?. เอกสารประกอบการเสวนา. หนา 36. 

กรุงเทพฯ. 2553 

21 ภาพสัดสวนของปริมาณรังสีในสิง่แวดลอม คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผูแทนราษฎร. หนีพน...

โรงไฟฟานิวเคลียร?. เอกสารประกอบการเสวนา. หนา 12. 

กรุงเทพฯ. 2553 

22 ภาพรังสีในชีวิตประจําวัน คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผูแทนราษฎร. หนีพน...

โรงไฟฟานิวเคลียร?. เอกสารประกอบการเสวนา. กรุงเทพฯ. 

2553 

23 ภาพสัญลกัษณแสดงสถานที่ที่มีตนกําเนิด

รังส ี

http://www.iaea.org/newscenter/features/radsources/

radsrc_gallery/gallery_1/pages/015.shtml 

24 ภาพโรงไฟฟาพลังน้ําชุมชนบานคลองเรอื http://www.posttoday.com/biz/news/242021 

หนวยการเรียนรูที่ 3 วงจรไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 
1 ภาพฟวสชนิดตาง ๆ http://www.maceducation.com/e-

knowledge/24322 

09100/10.html 

2 ภาพเบรกเกอรแบบตาง ๆ http://www.sp-powerpros.com/344537/emergency-

exit-light 

3 ภาพสวิตชแบบทางเดียว (ซาย) และแบบ

สองทาง (ขวา) 

http://www.maceducation.com/e-

knowledge/243220 

9100/10.html 

4 ภาพสะพานไฟและฟวสในสะพานไฟ (ซาย) http://www.krucherdpua.com/wp-

content/uploads/web/cycle/cutout.htm 

5 ภาพสะพานไฟและฟวสในสะพานไฟ (ขวา) http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanichi

koong&month=25-02-2015&group=17&gblog=18  

6 ภาพเครื่องตัดไฟฟารั่ว http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?i

http://www.safesecurevital.com/images/containmentwall.jpg
http://www.safesecurevital.com/images/containmentwall.jpg
http://www.krucherdpua.com/wp-content/uploads/web/cycle/cutout.htm
http://www.krucherdpua.com/wp-content/uploads/web/cycle/cutout.htm
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanichikoong&month=25-02-2015&group=17&gblog=18
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanichikoong&month=25-02-2015&group=17&gblog=18
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d=91449&uid=36831 

7 ภาพเตารับและเตาเสียบ http://www.ksv.ac.th/tb/cai/science2007/chap7_22.

htm 

8 ภาพสายไฟ http://www.c-

grow.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 

9 ภาพตัวอยางฉลากบอกคากระแสไฟฟาของ

อุปกรณไฟฟา 

http://clover.tatc.ac.th/index.php?usid=0812251313

2352&p=newsblog 

10 ภาพการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id

=50790 

11 ภาพการตอวงจรไฟฟาแบบขนาน 

 

 

http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id

=50790 

12 ภาพการตอวงจรไฟฟาแบบผสม https://physicskruadd.wordpress.com/2012/03/13/

การวิเคราะหวงจรไฟฟาเ/ 

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

14 ภาพแสดงตัวอยางแผงวงจรไฟฟาในครัวเรือน http://www.praguynakorn.com/tips/3/%E0%B8%AD

%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3

%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5

%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3

%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A

%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A

%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89

%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9A

%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E

%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2

%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2 

15 ภาพการตอสายดิน http://teenet.cmu.ac.th/emac/journal/2004/23/04.php 

16 ภาพสายดินและหลักดิน (บน) http://www.sysnetcenter.com/accessories/649-

ground-rod-ground-30-cm.html 

17 ภาพสายดินและหลักดิน (ลาง) https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8

%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B

http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=91449&uid=36831
http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=91449&uid=36831
http://www.ksv.ac.th/tb/cai/science2007/chap7_22.htm
http://www.ksv.ac.th/tb/cai/science2007/chap7_22.htm
http://www.c-grow.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F.html
http://www.c-grow.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F.html
http://www.c-grow.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F.html
http://www.c-grow.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F.html
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id=50790
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id=50790
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id=50790
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id=50790
http://webhtml.horhook.com/wbi/ec/4parallel-03.htm
http://www.praguynakorn.com/tips/3/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%Bhf+
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%Bhf+
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%Bhf+
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%Bhf+
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%Bhf+
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%Bhf+
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%Bhf+
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%Bhf+
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%Bhf+
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%Bhf+
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%Bhf+
http://teenet.cmu.ac.th/emac/journal/2004/23/04.php
http://www.sysnetcenter.com/accessories/649-ground-rod-ground-30-cm.html
http://www.sysnetcenter.com/accessories/649-ground-rod-ground-30-cm.html
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ลําดับ ภาพ แหลงที่มาของขอมูล 

9%8C_(%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0

%B9%89%E0%B8%B2) 

18 ภาพตัวอยางการตอระบบไฟฟาภายในบาน http://www.siambe.com/index.php?lay=show&ac=a

rticle&Id=539549118 

หนวยการเรียนรูที่ 4 การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา 
1 ภาพกลยุทธการประหยัดพลังงาน 3 อ. เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร 5 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

2 ภาพอุปกรณไฟฟาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสงู เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร 5 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

3 ภาพฉลากเบอร 5 ของแท เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร 5 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

4 ภาพฉลากเบอร 5 ของปลอม เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร 5 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

5 ภาพสวนประกอบตางๆ ของเครื่องทําน้ําอุน

ไฟฟา 

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

utilities.pdf 

6 ภาพสวนประกอบหลกัของกระติกน้ํารอน

ไฟฟา 

 

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

utilities.pdf 

7 ภาพสวนประกอบหลกัของพัดลม http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/home-

utilities.pdf 

8 ภาพการสงสญัญาณโทรทัศนมายังเครือ่งรับ

โทรทัศน 

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

utilities.pdf 

9 ภาพการวัดเสนทแยงมมุของโทรทัศน http://suwanneee.blogspot.com/ 

10 ภาพเตารีดไฟฟาแตละชนิด (ซาย) http://checkprice.net/price_list/DEFHkm6N90w.html 

11 ภาพเตารีดไฟฟาแตละชนิด (กลาง) http://checkprice.net/price_list/AeEkMNPrsTz.html 

12 ภาพเตารีดไฟฟาแตละชนิด (ขวา) http://www.plazathai.com/show-700803.html 

13 ภาพตูเย็น http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/200

9/12/R8643243/R8643243.html 

14 ภาพหลอดไส http://futuretechled.blogspot.com/ 

15 ภาพหลอดฟลูออเรสเซนต http://yusabuy.com/2015/02/25/%E0%B8%81%E0

%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E

0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%

http://www.siambe.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539549118
http://www.siambe.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539549118
http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/home-utilities.pdf
http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/home-utilities.pdf
http://suwanneee.blogspot.com/
http://checkprice.net/price_list/DEFHkm6N90w.html
http://checkprice.net/price_list/AeEkMNPrsTz.html
http://www.plazathai.com/show-700803.html
http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/2009/12/R8643243/R8643243.html
http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/2009/12/R8643243/R8643243.html
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ลําดับ ภาพ แหลงที่มาของขอมูล 

E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB

%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%8

4%E0%B8%9F/ 

16 ภาพหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต http://futuretechled.blogspot.com/ 

17 ภาพหลอด LED http://futuretechled.blogspot.com/ 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

1. ค. มอเตอรไฟฟา 

2. ก. ถานหิน 

3. ง. กาซธรรมชาติ 

4. ง. เมียนมาร 

5. ก. ลาว 

6. ง. เลือกใชเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียวในการผลิตไฟฟา 

7. ค. 14.00 – 15.00 น. 

8. ก. โรงไฟฟาถานหิน 

9. ง. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

10. ข. การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)  

11. ข. นํ้ามันดีเซล และน้ํามันเตา 

12. ง. อินโดนีเซีย 

13. ข. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

14. ข. กังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟา 

15. ง. สามารถใชไดในพื้นที่ท่ีมีกระแสลมพัดสม่ําเสมอ 

16. ง. ถูกทุกขอ 

17. ค. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

18. ข. กาซซัลเฟอรไดออกไซด 

19. ง. โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชนิด combined cycle ขนาดกําลังผลิต 1,000 เมกะวัตต 

20. ง. รายงานเกีย่วกับการศึกษามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม

และความปลอดภัย (ESA) 

21. ค. สายไฟ สายนิวทรัล สายดิน 

22. ค. แบบขนาน 

23. ง. การปองกันไมใหไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟา 
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24. ข.       

 
25. ง. 220 โวลต 

26. ง. เครื่องตัดไฟรั่ว 

27. ก. ฟวส 

28. ข. 10 แอมแปร 

29. ค. หลักดิน 

30. ก. การทําใหวงจรปด มีกระแสไฟฟาไหล 

31. ก. เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา 

32. ค. 74.00 หนวย 

33. ง. 280.52 บาท 

34. ก. คาไฟฟาฐาน 

35. ค. คาไฟฟาที่สะทอนการเปลี่ยนแปลงของคาใชจายที่อยูนอกเหนือการควบคุม  

36. ค. 3 หนวย 

37. ข. เปดสวิตชไฟและเคร่ืองใชไฟฟาเมื่อเลิกใชงาน 

38. ง.  อุปกรณ อาคาร อุปนิสัย 

39. ข. ปด – ปรับ – ปลด – เปลี่ยน 

40. ก. ถายิ่งใชไฟฟามากขึ้น คาไฟฟาจะยิ่งสูงขึ้น 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

1. ง. กาซธรรมชาติ 

2. ก. ถานหิน 

3. ข. ปด – ปรับ – ปลด – เปลี่ยน 

4. ก. ลาว 

5. ง. เมียนมาร 

6. ง. อุปกรณ อาคาร และอุปนิสัย 

7. ค. 12.00 – 15.00 น. 

8. ง. เลือกใชเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียวในการผลิตไฟฟา 

9. ก. ถายิ่งใชไฟฟามากขึ้น คาไฟฟาจะยิ่งสูงขึ้น 

10. ก. โรงไฟฟาถานหิน 

11. ค. มอเตอรไฟฟา 

12. ง. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

13. ค. สายไฟ สายนิวทรัล สายดิน 

14. ข. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

15. ข. กังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟา 

16. ง. สามารถใชไดในพื้นที่ท่ีมีกระแสลมพัดสม่ําเสมอ 

17. ง. ถูกทุกขอ 

18. ข. กาซซัลเฟอรไดออกไซด 

19. ค. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

20. ง. โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชนิด combined cycle ขนาดกําลังผลิต 1,000 เมกะวัตต 

21. ข. การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)  

22. ค. แบบขนาน 

23. ค. 74.00 หนวย 

24. ง. 280.52 บาท 

25. ง. อินโดนีเซีย 
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26. ง. การปองกันไมใหไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟา 

27. ข. คาไฟฟาฐาน 

28. ง. 220 โวลต 

29. ก. ฟวส 

30. ข. เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา 

31. ก. การทําใหวงจรปด มีกระแสไฟฟาไหล 

32. ข. 

 
33. ง. เครื่องตัดไฟรั่ว 

34. ข. 10 แอมแปร 

35. ค. หลักดิน 

36. ง. รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม

และความปลอดภัย (ESA) 

37. ค. คาไฟฟาที่สะทอนการเปลี่ยนแปลงของคาใชจายที่อยูนอกเหนือการควบคุม  

38. ค. 3 หนวย 

39. ข. เปดสวิตชไฟและเคร่ืองใชไฟฟาเมื่อเลิกใชงาน 

40. ข. นํ้ามันดีเซล และนํ้ามันเตา 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมทายเร่ือง 

หนวยการเรียนรูที่ 1 

พลังงานไฟฟา 

กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 การกําเนิดของไฟฟา 

กิจกรรมที่ 1.1 จับคูรูปภาพและประเภทของแหลงกําเนิดไฟฟา 

1)  จ 

2)  ค 

3)  ข 

4)  ก 

5)  ง 

 

กิจกรรมทายเรื่องที ่2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียนและโลก 

กิจกรรมที่ 2.1 ชมวีดิทัศน เรื่อง “ทําไมคาไฟฟาแพง” และเรื่อง “ไฟฟาซื้อหรือสราง” 

ประกอบการเรียน เรื่อง สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย แลวตอบคําถามตอไปน้ี 

1) สัดสวนการใชเช้ือเพลิงประเภทตางๆ ในการผลิตพลังงานไฟฟาในประเทศไทยของป พ.ศ. 

2558 เปนดังน้ี 

กาชธรรมชาติ รอยละ 69.19 

ถานหินนําเขาและลิกไนต รอยละ 18.96 

พลั งงานหมุนเวียน รอยละ 11.02 ซึ่ งแบง เปนพลั งงานหมุนเวียนจากพลัง นํ้า

ภายในประเทศ การรับซื้อไฟฟาที่ผลิตมาจากพลังน้ําจากประเทศลาว และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ 

นํ้ามันเตาและนํ้ามันดีเซล รอยละ 0.75 

2) ปจจุบันสัดสวนการใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาของประเทศไทยไมเหมาะสม  เน่ืองจากมีการ

พึ่งพากาซธรรมชาติมากเกินไป  ซึ่งกาซธรรมชาติที่นํามาใชมาจาก  2  สวน  คือ        

 สวนท่ี 1 อาวไทย ซึ่งคาดวาจะหมดภายใน 5.7 ป 

สวนที่ 2 จากประเทศพมา ซึ่งขณะน้ีกําลังมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจคอนขางสูง   

ทําใหมีความตองการแหลงพลังงานไปพัฒนาประเทศของตนเองเพิ่มมากขึ้น   
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หากยังมีการพึ่งพากาซธรรมชาติในสัดสวนที่สูงตอไป อาจไมมีกาซธรรมชาติเพียงพอตอ

ความตองการในอนาคต 

การวางแผนการเลือกใชเชื้อเพลิง เราตองวางแผนการเลือกใชเช้ือเพลิงโดยการ

กระจายสัดสวนเช้ือเพลิงใหสมดุล  โดยตองพึ่งพาเช้ือเพลิงจากประเภทศตางๆในสัดสวนที่เทากัน

และเหมาะสม เชน เพิ่มสัดสวนการใชถานหิน แสวงหาแหลงพลังงานทดแทนอื่นๆ ทั้งพลังงาน

หมุนเวียนและพลังงานนิวเคลียร รวมถึงแผนซื้อไฟฟาจากประเทศในภูมิภาคดวย 

3) ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย จัดทําโดย

การหาคาพยากรณความตองการไฟฟาของประเทศ ซึ่งไดมาจากการพิจารณาแนวโนมการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจระยะยาว อัตราการเพิ่มของประชากร เพื่อนํามาจัดทําแผนการกอสรางโรงไฟฟาให

เพียงพอในอนาคต โดยพิจารณาจากกรอบ ตอไปน้ี 

- ความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ตองจัดหาไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการใช

ไฟฟา และใชเช้ือเพลิงหลากหลาย รวมทั้งมีความเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพา

เช้ือเพลิงชนิดใดชนิดหน่ึงมากเกินไป 

- เศรษฐกิจ (Economy) ตองคํานึงถึงตนทุนการผลิตไฟฟาที่เหมาะสม และคํานึงถึงการ

ใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจตางๆ 

- สิ่งแวดลอม (Ecology) ตองลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมและชุมชน โดยเฉพาะ

เปาหมายในการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหนวยการผลิตไฟฟา  

 

กิจกรรมที่ 2.2 ชมวีดีทัศน เรื่อง “ขุมพลังอาเซียน” ประกอบการเรียนรูเรื่อง สถานการณไฟฟา

ของประเทศในกลุมอาเซียน พรอมทั้งตอบคําถามในประเด็นตอไปน้ี 

1) สัดสวนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาของประเทศในอาเซียน 

ประเทศ 
กาซธรรมชาต ิ

(รอยละ) 

ถานหิน 

(รอยละ) 

พลังน้ํา 

(รอยละ) 

น้ํามัน 

(รอยละ) 

ความรอนใตพิภพ 

(รอยละ) 

อื่นๆ 

(รอยละ) 

อินโดนีเซีย 19.8 49.2 7.0 22.5 1.4 0.1 

มาเลเซีย 43.2 39.2 6.8 9.0 - 1.9 

บรูไน 99.1 - - 0.9 - - 

เวียดนาม 35.0 20.9 38.5 5.1 - 0.1 

ไทย 70.4 21.4 3.2 2.3 - 2.7 
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เมียนมาร 22.3 6.3 71.2 - - 0.2 

ฟลิปปนส 28.9 48.3 13.8 8.6 - 0.4 

ลาว - 6.2 90.7 3.1 -  

กัมพูชา - 2.5 34.4 48.4 13.1 1.6 

สิงคโปร 75.4 - - 22.1 - 2.5 

2) ปจจัยสําคัญท่ีทําใหประเทศในอาเซียนมีสัดสวนการใชเช้ือเพลิงผลิตไฟฟาที่แตกตางกันมาจาก

ความหลากหลายของทรัพยากรแตละประเทศ นโยบายและเปาหมายทางดานพลังงานไฟฟา 

 

กิจกรรมที่ 2.3 บอกแนวโนมของการใชเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟาของโลก 

ในหลายประเทศไดมีนโยบายเรื่องสิ่งแวดลอมและมีการกระตุนใหเปลี่ยนไปใช

เช้ือเพลิงสะอาด ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหสัดสวนผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงฟอสซิลทั่วโลกเริ่มลดลง 

สงผลใหมีการใชเช้ือเพลิงหมุนเวียนมากขึ้น  และไดพิจารณาถึง การนําพลังงานนิวเคลียรมาใช 

มากขึ้น 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลงังานไฟฟาในประเทศไทย 

กิจกรรมที ่3.1 เลือกตัวอักษรที่เปนหนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟา ไปเติมลงในชองวาง 

ที่เปนภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาดานลางใหถูกตอง 

1) ง 6)  ก และ ง 

2) ค 7)  ค 

3) ข 8)  ก 

4) ข 9). ข 

5) ค 10) ง 
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หนวยการเรียนรูที่ 2  

การผลิตไฟฟา 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา 

กิจกรรมที่  1.1 อธิบายกระบวนการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงแตละประเภทดังน้ี 

1) กระบวนการผลิตไฟฟาจากถานหิน การผลิตไฟฟาดวยถานหิน เริ่มจากการขนสงถานหินจาก

ลานกองถานหินไปยังยุงถาน จากนั้นถานหินจะถูกลําเลียงไปยังเครื่องบด เพื่อบดถานหินใหเปนผง

ละเอียดกอนที่จะถูกพนเขาไปเผายังหมอไอนํ้า เมื่อถานหินเกิดการเผาไหมก็จะถายเทความรอน

ใหแกนํ้า ทําใหนํ้ารอนข้ึนจนเกิดไอนํ้า จะมีความดันสูงสามารถขับใบพัดกังหันไอนํ้าทําใหกังหันไอ

นํ้าหมุนโดยแกนของกังหันไอนํ้าเช่ือมตอกับเครื่องกําเนิดไฟฟาจึงทําใหเครื่องกําเนิดไฟฟา

ทํางาน สามารถผลิตกระแสไฟฟาออกมาได 

2) กระบวนการผลิตไฟฟาจากน้ํามัน มี 2 แบบ ดังนี้ 

(1) การผลิตไฟฟาจากน้ํามันเตา ใชนํ้ามันเตาเปนเช้ือเพลิงใหความรอนไปตมนํ้า เพื่อผลิตไอนํ้า

ไปหมุนกังหันไอนํ้าที่ตออยูกับเครื่องกําเนิดไฟฟา  

(2) การผลิตไฟฟาจากนํ้ามันดีเซล มีหลักการทํางานเหมือนกับเครื่องยนตในรถยนตทั่วไป  

ซึ่งจะอาศัยหลักการสันดาปของนํ้ามันดีเซลที่ถูกฉีดเขาไปในกระบอกสูบของเครื่องยนตที่ถูกอัด

อากาศจนมีอุณหภูมิสูง และเกิดระเบิดดันใหลูกสูบเคลื่อนที่ลงไปหมุนเพลาขอเหวี่ยงซึ่งตอกับเพลา

ของเครื่องยนต ทําใหเพลาของเครื่องยนตหมุน และทําใหเครื่องกําเนิดไฟฟาซึ่งตอกับเพลาของ

เครื่องยนตหมุนตามไปดวย จึงเกิดการผลิตไฟฟาออกมา 

3) กระบวนการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ เริ่มตนดวยกระบวนการเผาไหมกาซธรรมชาติ   

ในหองสันดาปของกังหันกาซที่มีความรอนสูงมาก เพื่อใหไดกาซรอนมาขับกังหัน ซึ่งจะไปหมุน

เครื่องกําเนิดไฟฟา จากนั้นจะนํากาซรอนสวนที่เหลือไปผลิตไอนํ้าสําหรับใชขับเครื่องกําเนิดไฟฟา

แบบกังหันไอนํ้า สําหรับไอนํ้าสวนที่เหลือจะมีแรงดันต่ําก็จะผานเขาสูกระบวนการลดอุณหภูมิ 

เพื่อใหไอนํ้าควบแนนเปนนํ้าและนํากลับมาปอนเขาระบบผลิตใหมอยางตอเน่ือง 
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กิจกรรมที่  1.2 นําขอมูลที่กําหนดใหในตารางตอบประเด็นคาถามขอ 1) และ 2) 

1) พื้นที่ 1 เหมาะสมที่จะสรางโรงไฟฟากังหันลม เน่ืองจาก เปนความเร็วลมในระดับที่สามารถ

ผลิตไฟฟาไดกําลังสูงสุด คืออยูในชวง 12-15 เมตรตอวินาที และมีลมพัดอยางสม่ําเสมอ ซึ่งเปน

ปจจัยสําคัญในการผลิตไฟฟาจากกังหันลม 

2) พื้นที่ 4 เหมาะสมที่จะสรางโรงไฟฟาชีวมวล เน่ืองจากมีศักยภาพของเช้ือเพลิงชีวมวล  

คือ แกลบ ที่ไดจากการทํานา  

กิจกรรมที่  1.3  วิเคราะหศักยภาพพลังงานทดแทนในชุมชนของตนเอง ในประเด็นดังตอไปน้ี 

1) ชนิดและปริมาณ 

2) ความพรอมของพื้นที่ 

3) การใชหรือแนวทางการนํามาใช 

4) ประโยชนที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดกับชุมชน 

หากมีการใชพลังงานทดแทนในชุมชน มีพลังงานทดแทนชนิดใด ปริมาณเทาไร 

นํามาใชประโยชนอยางไร พื้นที่สามารถพัฒนานําเอาพลังงานทดแทนชนิดน้ันมาใชประโยชนได 

และหากนํามาใชจะมีประโยชนตอชุมชนอยางไร 

หากไมมีการใชพลังงานทดแทนในชุมชน ใหบอกเหตุผลประกอบ เชน ไมมีเช้ือเพลิง

ชีวมวล ไมวาจะเปนวัสดุทางการเกษตร วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร ขยะมูลฝอย น้ําเสียจากชุมชน 

วัสดุเหลือทิ้งภายหลังจากกระบวนการเปลี่ยนรูปผลผลิตทางการเกษตร ของเสียจากกระบวนการ

ผลิต เปนตน 

 

กิจกรรมที่  1.4 ตอบคําถามตอไปน้ี 

1) ตนทุนในการผลิตไฟฟาของพลังงานทดแทน เกิดจากปจจัยดังน้ี 

1.1)  มูลคาในการวิจัยและพัฒนาระบบของการผลิตไฟฟาดวยพลังงานทดแทน (Research 

and Development Cost) เปนคาใชจายจมหรือคาใชจายในอดีต (Suck Cost) มักไมนํามา

พิจารณาผลประโยชนหรือตนทุน เพราะไมมีผลตอการจะลงทุนหรือไมลงทุนในการติดต้ังระบบ 

1.2) มูลคาการลงทุนหรือการจัดหาการติดตั้ งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานทดแทน 

(Investment Cost) เปนคาใชจายที่เกิดข้ึนเพื่อทําใหเกิดความพรอมที่จะดําเนินการระบบ ไดแก 

1.2.1) มูลคาที่ดิน ขนาดพื้นที่ขึ้นอยูกับสวนประกอบของโรงไฟฟาพลังงานทดแทน     

แตละประเภท ซึ่งพื้นที่แตละแหงจะมีราคาประเมินที่แตกตางกัน 
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1.2.2) มูลคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิตไฟฟา เชน มูลคากังหันลมที่ใชในโรงไฟฟา

พลังงานลม หรือมูลคาแผงเซลลแสงอาทิตยท่ีใชในโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย เปนตน 

1.2.3) มูลคาการติดตั้งระบบ คือ คาใชจายในการติดตั้งซึ่งประกอบไปดวย คาปรับพื้นที่ 

เชน การทําถนนเพื่อความสะดวกในการขนสงวัตถุดิบ คาระบบเสริม เชน หมอแปลงไฟฟา  

คาเช่ือมโยงระบบ 

1.3) มูลคาการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา ซึ่งมีรายละเอียดคาใชจายจําแนกไดดังน้ี 

1.3.1) คาการปฏิบัติงาน เปนคาใชจายในการดําเนินการ เชน คานํ้า - คาไฟ คาแรง    

คาโทรศัพท คาขนสง คาโฆษณาประชาสัมพันธ คาประกันตาง ๆ คาฝกอบรม คาอะไหล คาที่ปรึกษา 

เปนตน เปนคาใชจายที่จํานวนเงินไมเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต ไมวาจะทําการผลิตใน

ปริมาณมากหรือนอยก็ตาม 

1.3.2) คาบํารุงรักษา เปนคาใชจายในการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เครื่องจักรและ

สิ่งกอสรางเพื่อใหดําเนินการตอไปไดตลอดอายุของระบบ 

2) สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบ Adder (Adder Cost) คือ เงินสนับสนุน

การผลิตตอหนวยการผลิต เปนการกําหนดราคารับซื้อในอัตราพิเศษหรือเฉพาะสําหรับไฟฟาที่มา

จากพลังงานหมุนเวียนของรัฐบาล โดยผูผลิตไฟฟาเอกชนที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนจะขายไฟได

ในราคาเทากับคารับซื้อไฟฟาปกติบวกกับ Adder Cost (ราคาที่ผูขายจะไดรับ = คารับซื้อไฟฟา

ปกติ + Adder) ซึ่ง Adder Cost จะกระทบกับอัตราคาไฟฟาที่ผูบริโภคจะตองแบกรับในอนาคต 

3) ราคาตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวย 

 

เชื้อเพลิง 
ตนทนุการผลิต 

(บาท/หนวยไฟฟา) 
ลําดับ 

ลม 5.00 – 6.00 5 

พลังนํ้าขนาดเล็ก 2.50 – 2.70 1 

แสงอาทิตย 8.00 – 9.00 6 

ชีวมวล 3.00 - 3.50 4 

ถานหิน 2.50 – 3.00 2 

นิวเคลียร 2.50 – 3.00 2 

 

 



156 

 

กิจกรรมที่  1.5 นําขอมูลที่เปนขอดี – ขอจํากัด เขียนลงในตารางใหตรงกับชนิดของเช้ือเพลิงหรือ

แหลงพลังงานแตละประเภท 

เชื้อเพลิง /  

แหลงพลังงาน 
ขอดี-ขอจํากัด ของพลังงานทดแทนแตละประเภท 

ถานหิน 

 

ขอด ี

1. มีปรมิาณเชื้อเพลิงสํารองจํานวนมาก   

2. สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

3. ตนทุนคาไฟตอหนวยตํ่า   

ขอจํากัด 

1. มีการปลอยกาซเรือนกระจก 

2. ใชเชื้อเพลงิในปรมิาณมาก 

3. ประชาชนไมเชื่อมั่นเรื่องมลภาวะทางอากาศ 

 

เชื้อเพลิง /  

แหลงพลังงาน 
ขอดี-ขอจํากัด ของพลังงานทดแทนแตละประเภท 

กาซธรรมชาต ิ

 

ขอด ี

1. สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

2. ตนทุนคาไฟตอหนวยตํ่า 

ขอจํากัด 

1. มีการปลอยกาซเรือนกระจก 

2. มีปริมาณสํารองเหลอืนอย 

น้ํามัน 

 

ขอด ี

สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

ขอจํากัด 

1. มีการปลอยกาซเรือนกระจก 

2. มีปรมิาณสํารองเหลือนอย 

พลังงานลม 

 

ขอด ี

1. เปนแหลงพลงังานที่ไดจากธรรมชาติไมมีคาเชื้อเพลิง 

2. เปนแหลงพลงังานสะอาดไมกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิตไฟฟา 
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เชื้อเพลิง /  

แหลงพลังงาน 
ขอดี-ขอจํากัด ของพลังงานทดแทนแตละประเภท 

ขอจํากัด 

1. มีความไมแนนอนข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 

2. สามารถทําไดเฉพาะพื้นทีท่ี่มีศักยภาพเพียงพอเทานั้น 

3. มีเสียงดังและมผีลกระทบตอทัศนียภาพ ทําใหเกิดการรบกวนในการสงสญัญาณ

โทรทัศนและไมโครเวฟ 

4. ตนทุนคาไฟตอหนวยสูง 

พลังงานน้ํา 

 

ขอด ี

1. เปนแหลงพลงังานที่ไดจากธรรมชาติไมมีคาเชื้อเพลิง 

2. เปนแหลงพลงังานสะอาด ไมกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิตไฟฟา 

3. สามารถนําไปใชในแหลงที่ยงัไมมีไฟฟาใชและอยูหางไกลจากระบบสายสงและสาย

จําหนายไฟฟา 

4. ตนทุนคาไฟตอหนวยตํ่า 

ขอจํากัด 

การกอสรางเขื่อนขนาดใหญตองใชพื้นทีก่วางและอาจทําใหเกิดน้ําทวมเปนบรเิวณกวาง

สงผลกระทบตอบานเรือนประชาชน 

 

เชื้อเพลิง /  

แหลงพลังงาน 
ขอดี-ขอจํากัด ของพลังงานทดแทนแตละประเภท 

พลังงานแสงอาทิตย 

 

ขอด ี

1. เปนแหลงพลงังานที่ไดจากธรรมชาติไมมีคาเชื้อเพลิง 

2. เปนแหลงพลงังานสะอาดไมกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิตไฟฟา 

ขอจํากัด 

1. มีความไมแนนอนข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 

2. สามารถทําไดเฉพาะพื้นทีท่ี่มีศักยภาพเพียงพอเทานั้น 

3. ตนทุนคาไฟตอหนวยสูง 

พลังงานชีวมวล 

 

ขอด ี

 ใชประโยชนจากเศษวัสดเุหลือใชทางการเกษตร และชวยแกปญหาสิง่แวดลอม เรื่อง ของ
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เชื้อเพลิง /  

แหลงพลังงาน 
ขอดี-ขอจํากัด ของพลังงานทดแทนแตละประเภท 

เหลือทิง้ทางการเกษตร 

ขอจํากัด 

ปริมาณสํารองที่ไมแนนอนทําใหการบริหารจัดการเชื้อเพลิงทําไดยาก 

พลังงานความรอนใตพิภพ ขอด ี

1. เปนแหลงพลงังานที่ไดจากธรรมชาติไมมีคาเชื้อเพลิง 

2. เปนแหลงพลงังานสะอาดไมกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิตไฟฟา 

ขอจํากัด 

สามารถทําไดเฉพาะพื้นทีท่ี่มีศักยภาพเพียงพอเทานั้น 

พลังงานนิวเคลียร 

 

ขอด ี

1. ชวยเสริมสรางความมั่นคงใหระบบผลิตไฟฟาเนื่องจากใชเชือ้เพลงินอยเมื่อเทียบกับ

โรงไฟฟาความรอนประเภทอื่น 

2. มีแหลงเชื้อเพลงิมากมาย เชน แคนาดาและออสเตรเลีย และราคาไมผันแปรมากเมือ่

เทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซลิ 

3. เปนแหลงพลงังานสะอาดไมกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิตไฟฟา 

ขอจํากัด 

1. ใชเงินลงทุนในการกอสรางสูง 

2. ตองมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยอยางเขมงวด เพื่อปองกันอุบัตเิหต ุ
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมที่ 2.1 เลือกผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากโรงไฟฟา และวิธีการจัดการสิ่งแวดลอม 

จากนั้นนําคําตอบใสลงในตารางใหถูกตอง 

 ผลกระทบดานสิง่แวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม 

ดานนํ้า 
นํ้าหลอเย็น ที่ใชสําหรับระบายความ

รอนใหกับระบบตางๆ ภายในโรงไฟฟา 

ปรับสภาพนํ้าใหมีอุณหภูมิใกลเคียง

กับธรรมชาต ิ

ดานเสียง เสียงที่เกิดจากกิจกรรมของโรงไฟฟา ติดตั้งอุปกรณดูดซับเสียง 

ดานอากาศ 

1. ไนโตรเจนออกไซด 

 

2. ซัลเฟอรออกไซด 

 

3. ฝุนละออง 

 

 

1. ติดตั้งเครื่อง SCR (Selective 

Catalytic Reduction) 

2. ติดตั้งเครื่อง FGD (Flue Gas 

Desulfurization) 

3. ติดตั้งเครื่องดักฝุนดวยไฟฟาสถิต 

(Electrostatic Precipitator) 

 

กิจกรรมที่ 2.2 เลือกอักษรที่แสดงการจัดทํารายงานที่โรงไฟฟาตองทํา โดยนําอักษรมาเติมลงใน

ชองวางดานซายมือโรงไฟฟาแตละประเภทใหถูกตอง 

1) ก 6) ข 

2) ข 7) ก 

3) ก 8) ข 

4) ก 9) ก 

5) ค 10) ข 
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กิจกรรมที่ 2.3  การจัดทํารายงาน EIA และรายงาน EHIA มีความเหมือนและความแตกตางกัน

อยางไร 

1) การจัดทํารายงาน EIA และรายงาน EHIA มีการศึกษาสิ่งแวดลอมเหมือนกัน 4 ดาน คือ 

1.1) ทรัพยากรกายภาพ 

1.2) ทรัพยากรชีวภาพ 

1.3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

1.4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

2) การจัดทํารายงาน EHIA แตกตางกับรายงาน EIA คือ  

2.1) มีการประเมินผลกระทบสุขภาพดวย ซึ่งไดประเมินปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

- สิ่งคุกคามสุขภาพ 

- ผลกระทบตอระบบสุขภาพ 

- ปจจัยตอการรับสัมผัส 

- ลักษณะผลกระทบตอสุขภาพ 

- ผลกระทบตอระบบสุขภาพ 

- ผลกระทบตอสังคมและชีวิตความเปนอยู 

2.2) เนนกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทุกขั้นตอน 

 

กิจกรรมที่ 2.4 แสดงความคิดเห็นโดยทําเครื่องหมายถูก () ลงในชองเห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย 

เห็นดวย ขอละ 1 คะแนน 

ไมเห็นดวย  ขอละ 0 คะแนน 

รวมคะแนนไดมากกวารอยละ 80 (16 คะแนน) ถือวา มีทัศนคติท่ีดี 
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หนวยการเรียนรูที่ 3 

อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 อุปกรณไฟฟา 

กิจกรรมที่ 1.1 นําตัวอักษรที่อยูหนาคําตอบดานขวามือมาเติมลงในชองวางดานซายมือใหถูกตอง 

1) ช 

2) ค 

3) ซ 

4) ข 

5) จ 

6) ง 

7) ก 

8) ญ 

9) ฉ 

10) ฌ 

 

กิจกรรมที่ 2.1 วาดภาพการตอวงจรไฟฟา พรอมอธบิาย 

1) ภาพการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม 

 

การตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม เปนการนําเอาเครื่องใชไฟฟามาตอเรียงลําดับกันไป โดย

นําปลายดานหน่ึงตอเขากับปลายอีกดานหน่ึงของเครื่องใชไฟฟาแตละตัวจนถึงตัวสุดทาย แลวจึง

ตอเขากับแหลงกําเนิดไฟฟา 
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2) ภาพการตอวงจรไฟฟาแบบขนาน 

 

 

การตอวงจรไฟฟาแบบขนาน เปนการนําเอาเครื่องใชไฟฟา 2 ชนิดขึ้นไป มาตอเรียง

แบบขนานกัน โดยนําปลายดานเดียวกันของเครื่องใชไฟฟาแตละตัวมาตอเขาดวยกัน แลวตอ

ปลายของเครื่องใชไฟฟาแตละตัวที่ตอกันแลว ตอเขากับแหลงกําเนิดไฟฟา 

 

3) ภาพการตอวงจรไฟฟาแบบผสม 

 

การตอวงจรไฟฟาแบบผสม เปนการตอผสมกันของวงจรไฟฟาแบบอนุกรมและ

วงจรไฟฟาแบบขนาน 

 

 

 

การตอวงจรแบบผสม 
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กิจกรรมที่ 2.2 ศึกษาสื่อการเรียน เร่ือง วงจรไฟฟา และทํากิจกรรมตามที่กําหนด 

1) การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมใน lab02 หัวขอยอย content2_4   

ผลการทดลอง 

อุปกรณ แรงดัน (V) กระแส (A) 

หลอดไฟ 1 2 0.15 

หลอดไฟ 2 2 0.15 

หลอดไฟ 3 2 0.15 

 

ผลการทดลอง เมื่อถอดหลอดไฟออก 1 หลอด  

อุปกรณ แรงดัน (V) กระแส (A) 

หลอดไฟ 1 3 0.15 

หลอดไฟ 2 3 0.15 

 

สรุปผลการทดลอง  

เมื่อถอดหลอดไฟออก 1 หลอด กระแสไฟที่ไหลผานอุปกรณจะเพิ่มขึ้น และแรงดันตก

ครอมอุปกรณก็จะเพิ่มขึ้น แตผลรวมของแรงดันที่ตกครอมอุปกรณจะเทากับแหลงจายและกระแส

ที่ไหลผานอุปกรณจะเทากัน 

2) การตอหลอดไฟฟาแบบขนานใน lab02 หัวขอยอย content2_5 

ผลการทดลอง 

อุปกรณ แรงดัน (V) 

หลอดไฟ 1 6 

หลอดไฟ 2 6 

หลอดไฟ 3 6 

 

สรุปผลการทดลอง 

เมื่อตอแบบขนาน แรงดันที่ตกครอมอุปกรณแตละตัวจะเทากับแหลงจาย 
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กิจกรรมที่ 2.3 ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม โดยใชแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง 

ผลการทดลอง 

เมื่อทําการถอดหลอด LED ออก 1 หลอด พบวาหลอด LED ที่เหลือจะดับ  

สรุปผลการทดลอง 

การตอวงจรแบบอนุกรม คือ การตอวงจรดวยอุปกรณไฟฟาตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปเรียงตอกัน 

โดยกระแสไฟฟาจะไหลจากแหลงจายผานไปยังอุปกรณไฟฟาตัวที่ 1 ผานอุปกรณไฟฟาตัวที่ 2และ

ผานตัวตอ ๆ ไป จนกลับมาครบวงจรที่แหลงจายไฟ เมื่ออุปกรณตัวใดตัวหน่ึงขาดหรือ  หลุดจาก

วงจร จึงเปรียบเสมือนวาวงจรขาด กระแสไฟฟาไมสามารถไหลไดครบวงจร ทําใหอุปกรณที่เหลือ

ในวงจรไมสามารถทํางานไดเชนกัน จากการทดลองเมื่อทําการถอดหลอด LED                ออก 

1 หลอด จึงเปนเหตุใหหลอด LED ที่เหลือดับ 

 

กิจกรรมที่ 2.4 ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบขนานโดยใชแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง 

ผลการทดลอง 

เมื่อถอดหลอดไฟออกหนึ่งหลอด หรือปดสวิทชบางตัวบนแผงสาธิต หลอดไฟที่เหลือยังคง

ติดอยู  

สรุปผลการทดลอง 

การตอวงจรแบบขนาน เมื่ออุปกรณไฟฟาตัวใดชํารุดหรือหลุดออกจากวงจร อุปกรณไฟฟา

ที่เหลือยังสามารถทํางานได เนื่องจากกระแสในวงจรขนานไหลแยกกันแตละวงจร  

กิจกรรมที่ 2.5 ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบผสมโดยใชแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง 

ผลการทดลอง 

- เมื่อทําการถอดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออก พบวา หลอด LED ที่เหลือยังคงติดอยู 

- เมื่อทําการปลดหลอด LED หลอดที่ 3 ออก หลอด LED ที่เหลือดับ  
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สรุปผลการทดลอง 

วงจรไฟฟาแบบผสม คือ การตอวงจรไฟฟารวมกันระหวางวงจรไฟฟาแบบอนุกรมและ

วงจรไฟฟาแบบขนาน  

จากการทดลอง เมื่อปลดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออกพบวา หลอด LED ที่เหลือ

ยังคงสวางอยู เน่ืองจากเปนสวนของวงจรขนาน ซึ่งกระแสไฟฟาสามารถไหลครบวงจรได      แต

เมื่อทําการปลดหลอด LED หลอดที่ 3 ออก พบวาหลอด LED ที่เหลือดับทุกหลอด เน่ืองจากเปน

สวนของวงจรอนุกรม ทําใหกระแสไฟไมสามารถไหลไดครบวงจร  

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 สายดินและหลกัดนิ 

กิจกรรมที่ 3.1 บอกถึงความสําคัญของสายดินและหลักดิน 

สายดินและหลักดินที่ตอเขากับเคร่ืองใชไฟฟา โดยการตอลงดินนั้น มีไวเพื่อปองกัน

อันตรายที่เกิดจากไฟช็อตหรือไฟรั่ว หากเกิดไฟช็อตหรือไฟรั่วกระแสไฟเหลาน้ันก็จะไหล        

ผานเขาไปที่สายดินแทน แตถาไมมีการติดตั้งสายดิน กระแสไฟทั้งหมดก็จะไหลเขาสูตัวเราทําให

ไดรับอันตรายและเสียชีวิตได  

กิจกรรมที่ 3.2 บอกเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนที่ตองติดตั้งสายดิน มาอยางนอย 3 ชนิด 

1. เครื่องทํานํ้าอุนไฟฟา 

2. เครื่องซักผา 

3. เครื่องปรับอากาศ 
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หนวยการเรียนรูที่ 4 

การใชและการประหยดัพลังงานไฟฟา 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 กลยุทธการประหยดัพลังงานไฟฟา 3 อ. 

กิจกรรมที่ 1.1 อธิบายแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟา ตามกลยุทธ 3 อ. มาพอสังเขป 

แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟาที่เหมาะสมสอดคลองกับชีวิตและอุปนิสัยของ

คนไทย คือ การใช “กลยุทธการประหยัดพลังงาน 3 อ.” ไดแก  

- อ.1 อุปกรณประหยัดไฟฟา เปนการสงเสริมใหทุกครัวเรือนเปลี่ยนมาใช

อุปกรณไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง ที่เรียกวา “ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 หรือ ฉลากเบอร 5”  

- อ.2 อาคารประหยัดไฟฟา เปนการสงเสริมใหผูประกอบการภาคธุรกิจและ

ภาคอุตสาหกรรม เห็นความสําคัญและพรอมใจกันใชอุปกรณประหยัดไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง 

เชนเดียวกับกลุมภาคท่ีอยูอาศัยพรอมไปกับการใชมาตรการตาง ๆ ที่เปนการประหยัดไฟฟา ซึ่งจะ

สงผลใหเกิดการประหยัดพลังงานไฟฟาในอาคาร 

- อ.3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟา เปนการปลูกจิตสํานึกและอุปนิสัยใหคนไทย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนไทย ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 1.2 อธิบายสาระสําคัญท่ีปรากฏอยูบนฉลากประหยัดไฟเบอร 5 
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กิจกรรมที่ 1.3 จากความรูที่ไดจากการศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟา ใหจัดทํา      

แผนพับ/ แผนปลิว เพื่อเผยแพรและเชิญชวนใหมีการประหยัดพลังงานไฟฟา โดยใหมีประเด็น

เน้ือหาดังน้ี 

1) สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย 

2) เหตุผลและความจําเปนที่ตองชวยกันลดหรือประหยัดพลังงานไฟฟา 

3) รวมแรง รวมใจประหยัดพลังงานไฟฟา (กลยุทธ 3 อ. /ปฏิบัติการ 4 ป.) 

แนวทางการประหยัดพลังงานควรจะมีประเด็นเกี่ยวกับ สถานการณพลังงานไฟฟา

ของประเทศไทยในปจจุบันที่มีการพึ่งพากาซธรรมชาติมากเกินไป และกาซธรรมชาติจากอาวไทย

ใกลจะหมดลง จึงควรรวมมือกันประหยัดพลังงานไฟฟา โดยใชกลยุทธประหยัดพลังงานไฟฟา 3 อ. 

ไดแก อุปกรณประหยัดไฟฟา อาคารประหยัดไฟฟา และอุปนิสัยประหยัดไฟฟา รวมทั้งปฏิบัติการ 

4 ป. คือ ปด ปรับ ปลด เปลี่ยน 

 

กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 การเลือกซื้อ การใช และการดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 

กิจกรรมที่ 2.1 บอกวิธี / แนวทางการเลือกซื้อ และการใชเครื่องใชไฟฟาเพื่อประหยัดพลังงาน

ไฟฟา มา 5 ชนิด 

1) กระติกน้ํารอนไฟฟา มีแนวทางการเลือกซื้อ และการใชใหประหยัดพลังงานไฟฟา ดังน้ี 

(1) เลือกซื้อรุนท่ีมีตรามาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 

(2) ใสน้ําใหพอเหมาะกับความตองการหรือไมสูงกวาระดับท่ีกําหนดไว เพราะจะทํา 

ใหกระติกนํ้ารอนไฟฟาเกิดความเสียหาย 

(3) ระวังอยาใหนํ้าแหง หรือปลอยใหระดับนํ้าต่ํากวาขีดที่กําหนด เพราะจะทําใหเกิด 

ไฟฟาลัดวงจรในกระติกน้ํารอนไฟฟา เปนอันตรายอยางยิ่ง 

(4) ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใชนํ้ารอนแลว เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ไมควรเสียบปลั๊ก

ตลอดเวลา แตหากมีความตองการใชนํ้ารอนเปนระยะๆ ติดตอกัน เชน ในที่ทํางานบางแหงที่มี           

นํ้ารอนไวสําหรับเตรียมเครื่องดื่มตอนรับแขก ก็ไมควรถอดปลั๊กออกบอย ๆ เพราะทุกครั้งเมื่อดึง

ปลั๊กออกอุณหภูมิของนํ้าจะคอย ๆ ลดลง กระติกนํ้ารอนไฟฟาไมสามารถเก็บความรอนไดนาน เมื่อ

จะใชงานใหมก็ตองเสียบปลั๊ก และเริ่มตมนํ้าใหมซึ่งเปนการสิ้นเปลืองพลังงาน 

(5) อยานําสิ่งใด ๆ มาปดชองไอนํ้าออก  
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(6) ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณควบคุมอุณหภูมิใหอยูในสภาพใชงานไดเสมอ  

(7) ไมควรต้ังไวในหองที่มีการปรับอากาศ 

2) พัดลม มีแนวทางการเลือกซื้อ และการใชใหประหยัดพลังงานไฟฟา ดังน้ี 

4. เลือกซื้อพัดลมที่เปนระบบธรรมดา เพราะจะประหยัดไฟกวาระบบที่มีรีโมทคอนโทรล 

หรือระบบไอนํ้า 

5. เลือกซื้อยี่หอและรุนที่ไดรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมีฉลากเบอร 5 

6. เลือกที่มีขนาดใบพัดและกําลังไฟฟาใหเหมาะสม และตรงกับความตองการใชงาน 

7. เลือกใชความแรงของลมใหเหมาะกับความตองการ ความแรงของลมยิ่งมากยิ่งเปลืองไฟ 

8. ปดพัดลมทันทีเมื่อไมใชงาน  

9. ในกรณีที่พัดลมมีระบบรีโมทคอนโทรลอยาเสียบปลั๊กทิ้งไว เพราะจะมีไฟฟาเลี้ยง  

อุปกรณตลอดเวลา  

10. ควรวางพัดลมในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก เพราะพัดลมใชหลักการดูดอากาศจาก

บริเวณรอบ ๆ ทางดานหลังของตัวใบพัด แลวปลอยออกสูดานหนา เชน ถาอากาศบริเวณรอบ           

พัดลมมีการถายเทดี ไมรอนหรืออับช้ืน ก็จะไดรับลมเย็น รูสึกสบาย และยังทําใหมอเตอรสามารถ

ระบายความรอนไดดี เปนการยืดอายุการใชงานอีกดวย 

3) โทรทัศน มีแนวทางการเลือกซื้อ และการใชใหประหยัดพลังงานไฟฟา ดังน้ี 

(1) การเลือกใชโทรทัศนควรคํานึงถึงความตองการในการใชงาน โดยพิจารณาจากขนาด

และการใชกําลังไฟฟา สําหรับเทคโนโลยีเดียวกัน โทรทัศนที่มีขนาดใหญ ยิ่งกินไฟมากขึ้น  

(2) อยาเสียบปลั๊กทิ้งไว เพราะโทรทัศนจะมีไฟฟาหลอเลี้ยงระบบภายในอยูตลอดเวลา  

ทําใหสิ้นเปลืองไฟ และอาจกอใหเกิดอันตรายในขณะเกิดฟาแลบได  

(3) ปดและถอดปลั ๊กทันทีเมื่อไมมีคนดู หากชอบหลับหนาโทรทัศนบอย ๆ ควรใช

โทรทัศน   รุนที่ต้ังเวลาปดโดยอัตโนมัติ เพื่อชวยประหยัดไฟฟา 

(4) หากชมโทรทัศนชองเดียวกันควรดูดวยกัน ประหยัดทั้งคาไฟ และอบอุนใจไดอยูดวยกัน

ทั้งครอบครัว  

(5) เลิกเปดโทรทัศนลวงหนาเพื่อรอดูรายการที่ ช่ืนชอบ เปดดูรายการเมื่อถึงเวลา

ออกอากาศ  
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(6) ไมควรปรับจอภาพใหสวางมากเกินไป และไมควรเปลี่ยนชองบอย เพราะจะทําให

หลอดภาพมีอายุการใชงานลดลง และสิ้นเปลืองไฟฟาโดยไมจําเปน 

4) เตารีดไฟฟา มีแนวทางการเลือกซื้อ และการใชใหประหยัดพลังงานไฟฟา ดังน้ี 

(1) เลือกซื้อเฉพาะเตารีดไฟฟาที่ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมีฉลาก 

เบอร 5 

(2) เลือกซื้อขนาดและกําลังไฟฟาใหเหมาะกับความตองการและลักษณะการใชงาน 

(3) ควรเก็บผาที่รอรีดใหเรียบรอย และใหผายับนอยที่สุด  

(4) ควรแยกประเภทผาหนาและผาบาง เพื่อความสะดวกในการรีด  

(5) ควรรวบรวมผาที่จะรีดแตละครั้งใหมากพอ การรีดผาครั้งละชุดทําใหสิ้นเปลือง 

ไฟฟามาก  

(6) ไมควรพรมน้ํามากจนเกินไป เพราะจะทําใหสูญเสียความรอนจากการรีดมาก  

(7) ควรเร่ิมรีดจากผาบาง ๆ หรือตองการความรอนนอยกอน จากนั้นจึงรีดผาที่ตองการความ

รอนสูง และควรเหลือผาที่ตองการความรอนนอยสวนหน่ึง ไวรีดในตอนทาย  

(8) ควรถอดปลั๊กกอนเสร็จสิ้นการรีด 3 - 4 นาที 

5) ตูเย็น มีแนวทางการเลือกซื้อ และการใชใหประหยัดพลังงานไฟฟา ดังน้ี 

8) เลือกซื้อตูเย็นที่ไดรับการรับรองฉลากเบอร 5 

9) เลือกซื้อประเภทและขนาดใหเหมาะกับความตองการและลักษณะการใชงาน 

10) คาไฟฟาจะเพิ่มตามจํานวนคร้ังของการเปด - ปดตูเย็น เพราะเมื่อเปดตูเย็น  ความรอน

ภายนอกจะไหลเขาตูเย็น ทําใหคอมเพรสเซอรตองทํางานหนักมากขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิภายใน

ตูเย็นใหคงเดิมตามที่ต้ังไว  

11) ถาอุณหภูมิโดยรอบสูงขึ้น ปริมาณความรอนจะถูกถายเทเขาไปในตูเย็นมากขึ้น เปน

การเพิ่มภาระใหกับระบบทําความเย็น ดังน้ันจึงไมควรติดตั้งตู เย็นใกลกับแหลงกําเนิด              

ความรอนใด ๆ หรือรับแสงอาทิตยโดยตรง  

12) ไมเก็บอาหารในตูเย็นมากเกินไป เพราะจะทําใหอุณหภูมิในตูเย็นไมสม่ําเสมอ            

ควรใหมีชองวาง เพื่อใหอากาศภายในไหลเวียนไดสม่ําเสมอ  

13) ถานําอาหารที่มีอุณหภูมิสูงไปแชในตูเย็นจะสงผลกระทบดังน้ี  

(6.1)  ทําใหอาหารตาง ๆ ท่ีอยูในบริเวณขางเคียงเสื่อมคุณภาพหรือเสียได  
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(6.2) หากตูเย็นกําลังทํางานเต็มที่จะทําใหไอสารทําความเย็นกอนเขาเครื่องอัดรอนจน

ไมสามารถทําหนาที่หลอเย็นคอมเพรสเซอรไดเพียงพอ และสงผลใหอายุคอมเพรสเซอรสั้นลง  

(6.3) สูญเสียพลังงานไฟฟามากขึ้น  

14) เมื่อดึงปลั๊กออกแลวไมควรเสียบปลั๊กใหมทันที เพราะเมื่อเครื่องหยุด สารทํา               

ความเย็นจากสวนที่มีความดันสูงจะไหลไปทางที่มีความดันต่ําจนความดันภายในวงจรเทากัน 

ดังน้ันถาคอมเพรสเซอรเริ่มทํางานทันที สารทําความเย็นยังไหลกลับไมทัน เครื่องจึงตองออกแรง

ฉุดมากเพื่อเอาชนะแรงเฉื่อยและแรงเสียดทาน ซึ่งจะสงผลใหมอเตอรของเครื่องอัดทํางานหนัก 

และเกิดการชํารุดหรืออายุการใชงานสั้นลง 

 

กิจกรรมที่ 2.2 บอกหลักการหรือเหตุผลที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนมา 

1 ชนิด (ยี่หอ ขนาด เหตุผลที่เลือก) 

ควรเปนการเลือกซื้อโดยยึดหลักการเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาอยางประหยัดพลังงาน

ไฟฟา เชน มีฉลากเบอร 5 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 การวางแผนและการคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน 

กิจกรรมที่ 3.1 อธิบายเกี่ยวกับคาไฟฟาฐานและคาไฟฟาผันแปร (Ft) 

คาไฟฟาฐาน ซึ่งการไฟฟานครหลวงใชคําวา คาพลังงานไฟฟา เปนคาไฟฟาที่

สะทอนตนทุนในการกอสรางโรงไฟฟา ระบบสายสง ระบบจําหนาย และคาการผลิตพลังงานไฟฟา 

ภายใตสมมติฐานความตองการไฟฟา คาเช้ือเพลิง คาซื้อไฟฟา คาใชจายตามนโยบายของรัฐ ณ 

วันที่กําหนดโครงสรางคาไฟฟา โดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะพจิารณาปรับ

คาไฟฟาฐานคราวละ 3 - 5 ป ดังน้ันในระหวางชวงเวลาดังกลาว คาใชจายที่อยูเหนือการควบคุม 

คือ คาไฟฟาผันแปร (Ft) ที่มีผลตอตนทุนการผลิตไฟฟา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลง คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงใชกลไกตามสูตรอัตโนมัติมาปรับคาไฟฟาผัน

แปร (Ft) 

คาไฟฟาผนัแปร หรือท่ีนิยมเรียกกันวาคาเอฟที (Ft) หมายถึง คาไฟฟาที่สะทอน

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจายที่อยูนอกเหนือการควบคุม ไดแก คาเช้ือเพลิง คาซื้อไฟฟา        
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และคาใชจายตามนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนไปจากคาไฟฟาฐาน โดยคณะกรรมการกํากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) จะพจิารณาปรับคาทุก 4 เดือน  

 

กิจกรรมที่ 3.2 เพราะเหตุใด การคํานวณคาใชไฟฟาในปจจุบัน จึงกําหนดเปน “อัตรากาวหนา” 

(ยิ่งใชมากราคายิ่งสูงขึ้น) 

เน่ืองจากเช้ือเพลิงที่ใชผลิตไฟฟามีจํากัดและตองนําเขาจากตางประเทศ สงผล

กระทบตอประเทศชาติ จึงตองการใหประชาชนใชไฟฟาเทาที่จําเปนและใชอยางประหยัด  จึงตั้ง

ราคาคาไฟฟาใหเปนอัตรากาวหนา 

กิจกรรมที่ 3.3 ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบขนาน โดยใชแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง 

ผลการทดลอง 

1. คาแรงดันไฟฟา (V) 220 โวลต (ใหใชคาจริงที่อานไดจากมิเตอร) 

2. สมมุติใหใชงานอุปกรณไฟฟาเปนเวลา 240 ช่ัวโมง (คาสมมุติตามความเหมาะสม) 

3. สมมุติใหคาไฟฟา 4  บาท ตอ หนวย (คาสมมุติตามความเหมาะสม) 

ตารางบนัทกึผลการทดลอง 

 

ลําดับ 
อุปกรณ

ไฟฟา 

คากระแสไฟฟา 

(แอมป) 

(คาสมมุติ) 

คากําลังไฟฟา 

(วัตต) 

P = V x I 

คาพลังงานไฟฟา 

(หนวย) 
ยูนิต=(Pxชั่วโมง)/1,000 

คาไฟฟา 

(บาท) 
คาไฟฟา=ยูนิตxราคา

ตอหนวย 

1 หลอดไส 0.283 
0.283x220 

= 62.26 

(62.26x240)/1000 

= 14.94 

14.94x4 

= 59.76 

2 
หลอด

ตะเกียบ 
0.078 

0.078x220 

= 17.16 

(17.16x240)/1000 

= 4.12 

4.12x4 

= 16.48 

3 หลอด LED 0.061 
0.061x220 

= 13.42 

(13.42x240)/1000 

= 3.22 

3.22x4 

= 12.88 

รวม  0.422 92.84 22.28 89.12 
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สรุปผลการทดลอง 

หลอดไฟทั้ง 3 ชนิด ใหความสวางแตกตางกัน และหลอดไฟที่กินไฟมากไปนอย ไดแก 

หลอดไส » หลอดตะเกียบ » หลอด LED  สงผลใหคาไฟฟาจากการใชหลอดไส มีคามากที่สุด และ 

คาไฟฟาจากหลอด LED มีคานอยที่สุด ดังน้ันในการเลือกใชหลอดไฟ เราควรเลือกใชหลอด LED 

เพราะเปนหลอดที่ชวยประหยัดไฟฟา นอกจากน้ียังมีอายุการใชงานที่นานกวาหลอดทุกชนิดอีก

ดวย 

 

กิจกรรมที่ 3.4 ใหปฏิบัติการลดคาไฟฟา โดยดําเนินการดังน้ี 

1) สํารวจชนิด  กําลังไฟฟา และจํานวนเครื่องใชไฟฟาที่มีอยูในครัวเรือน  และจํานวนช่ัวโมงการใช

โดยประมาณในหน่ึงเดือน ลงในตาราง 

ชนิดเครื่องใชไฟฟา 
กําลังไฟฟา 

(วัตต) 

จํานวน 

เวลาใชงาน 

(ช่ัวโมง) 

จํานวน 

หนวยไฟฟา 

(หนวย) 

คาไฟฟา 

(บาท) 

     

     

     

     

รวม     

 

2) พิจารณาวา เคร่ืองใชไฟฟาจากตารางชนิดใดบางที่สามารถลดจํานวนเวลาในการใชงานลงได 

3) ทําการลดการใชงานเครื่องใชไฟฟาชนิดท่ีสามารถทําไดเปนเวลา 1 เดือน  

4) แสดงใบแจงคาไฟฟากอนและหลังดําเนินการลดการใชไฟฟาตามแผน 

สรุปผลปฏิบัติการ  

หากสามารถลดคาไฟฟาลงได จากการดําเนินการปฏิบัติการลดคาไฟฟา สามารถลดคา

ไฟฟาลงได        บาท หรือคิดเปนรอยละ          

หากไมสามารถลดคาไฟฟาลงได จากการดําเนินการปฏิบัติการลดคาไฟฟา ไมสามารถ

ลดคาไฟฟาลงได เน่ืองจากใชไฟฟาอยางประหยัดอยูแลว  
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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 การไฟฟาฝายผลิตแหง 
ประเทศไทย 

คณะทํางาน 
 

นางสาวกรรณิการ  อินทราย ผูอํานวยการ กศน.เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 

นายเชาวลิต  ธาดาสิทธิเวท ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันการศึกษาทางไกล 

นางบุษบา  มาลินีกุล ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  

นางกมลวรรณ  มโนวงศ ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

นางปุญญดา  ชาวงคศรี บรรณารักษชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ 

นางสาวบรรยาย  ทิมธรรม ครูอาสาสมัครฯ กศน.อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 

นายพิชัย ชูกาญจนพิทักษ วิศวกร ระดับ 9 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวนภากาญจน สุวรรณคช นักวิทยาศาสตร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวศิรกุล กาญจนปฐมพร นักวิทยาศาสตร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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คณะบรรณาธกิาร 

นางสาววิมลรัตน ภูริคุปต ผูอํานวยการ กศน. เขตบางเขน สํานักงาน กศน. กรุงเทพฯ 

นางสาวอนงค ชูชัยมงคล ครูเช่ียวชาญ สํานักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี 
นายสุพจน เช่ียวชลวิทย ครูเช่ียวชาญ กศน. เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

นางสาวพจนีย สวัสดิ์รัตน ครูชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดกําแพงเพชร 

นายเชาวลิต  ธาดาสิทธิเวท ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันการศึกษาทางไกล 

นางกมลวรรณ  มโนวงศ ครูชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน. 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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	2. การใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาในหนึ่งวันของประเทศไทย
	การเลือกใช้เชื้อเพลิงมาผลิตไฟฟ้า นอกจากการพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น อีกปัจจัยสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาด้วย คือ ประเภทของโรงไฟฟ้าที่ต้องการในระบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา เพื่อความมีประสิทธิภาพของระบบและต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม  เพราะโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทมีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าใน  แต่ละช่วงเวลาที่ต่างกัน และโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทก็มีการใช้เชื้อเพลิงที่แตกต่างกันด้วย ดังภาพ
	กล่าวคือ การใช้ไฟฟ้าแต่ละช่วงเวลาในหนึ่งวันของประเทศไทย มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ โดยความต้องการไฟฟ้าสูงสุดจะเกิด 3 ช่วงเวลา คือ                 เวลา 10.00 – 11.00 น. เวลา 14.00 –15.00 น. และเวลา 19.00 –20.00 น. และความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
	หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไฟฟ้าในประเทศไทยตั้งแต่ระบบผลิต ระบบส่งจ่ายจนถึงระบบจำหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 ภาคส่วน คือ
	1) ภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
	2) ภาคเอกชน มีเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าเท่านั้น เช่น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
	นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่กำกับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน
	/
	ภาพการส่งไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถึงผู้ใช้ไฟฟ้า

	2.2 โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญของประเทศไทย จุดประสงค์หลักของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก คือ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากระบบสายส่งไฟฟ้า มีพลังงานไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน และช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ต้องใช้พื้นที่ในการกักเก็บน้ำเป็นบริเวณกว้าง โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมีกำลังผลิตพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่                   200 กิโลวัตต์ จนถึง 15 เมกะวัตต์ จะใช้น้ำในลำน้ำเป็นแหล่งในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยจะกั้นน้ำไว้ในลักษณะของฝายกั้นน้ำให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับของโรงไฟฟ้า จากนั้นจะปล่อยน้ำจากฝายกั้นน้ำให้ไหลไปตามท่อส่งน้ำเข้าไปยังโรงไฟฟ้า เพื่อนำพลังงานน้ำที่ไหลไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า จากนั้นจะปล่อยน้ำลงสู่ลำน้ำตามเดิม ซึ่งหลักการนี้�จะคล้ายคลึงกับหลักการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในประเทศไทย เช่น โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลางจังหวัดเชียงใหม่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองช่องกล่ำจังหวัดสระแก้ว เป็นต้น

