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ค าน า 

แผนการจดัการเรียนการสอนรายวิชา  การใช้พลงังานไฟฟ้าในชีวิตประจําวนั   พว02027   ระดบั ประถมศกึษา  มธัยมศกึษาตอนต้น  มธัยมศกึษาตอนปลาย  

สาระความรู้พืน้ฐาน  หลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  จดัทําขึน้เพ่ือเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

แนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบ ONIE MODEL  4  ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนท่ี 1 การกําหนดสภาพ ปัญหา ความต้องการในการเรียนรู้ (O : Orientation)  ขัน้ตอน   

ท่ี 2 การแสวงหาข้อมลูและจดัการเรียนรู้ (N : New ways of  learning)  ขัน้ตอนท่ี 3 การปฏิบตัิและนําไปประยกุต์ใช้ (I : Implementation)  ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินผล   

(E : Evaluation)  มีเนือ้หาความสอดคล้องกบันโยบายและจดุเน้นการดําเนินงาน สํานกังาน กศน. ปีงบประมาณ 2557  และแนวนโยบาย จดุเน้นการปฏิบตัิในการจดั

การศกึษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพการศกึษานอกระบบแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ  ในการจดัทําแผนการจดัการเรียนการสอนเล่มนี ้ ผู้จดัทําได้รวบรวมองค์ความรู้  ทกัษะและสภาพ

ปัญหาจากการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีผ่านมา เพ่ือนํามาปรับปรุงเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึน้  มีการจดัการเรียนรู้ครบ

ตามเนือ้หา และตวัชีว้ดัของหลกัสตูร 

ขอขอบคณุ ภาคีเครือข่ายและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทกุท่าน ท่ีให้ความรู้  คําแนะนําและให้คําปรึกษาเป็นแนวทาง  ทําให้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เล่มนีจ้น

สําเร็จเป็นรูปเลม่สมบรูณ์  ผู้จดัทําหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่เอกสารเลม่นี ้ จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ นําไปใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้  ได้อย่างมีประสิทธิภาพหากพบข้อผิดพลาด

หรือมีข้อเสนอแนะประการใด  ผู้จดัทําขอน้อมรับไว้แก้ไข  ปรับปรุงด้วยความขอบคณุยิ่ง 

 

                             อาคม   จนัตะนี   
                                          ตลุาคม  2557 
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ค าอธิบายรายวิชา พว02027  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   จ านวน  3  หน่วยกติ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี  2.2  มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะพืน้ฐานเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1.  รู้และเข้าใจความหมาย ประเภทและแหลง่กําเนิดของพลงังานไฟฟ้า 
2.  บอกประวตัิความเป็นมาของไฟฟ้าโลกและไฟฟ้าไทยได้ 
3.  สามารถบอกประโยชน์และผลกระทบของพลงังานไฟฟ้าท่ีเกิดขึน้ในท้องถ่ินได้ 
4.  สามารถอธิบายพลงังานทดแทนและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 
5.  สามารถคิดต้นทนุการผลิตพลงังานไฟฟ้าตอ่หนว่ยได้ 
6.  รู้และเข้าใจสามารถตอ่วงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายและเดนิสายดนิได้ 

ศึกษาในเร่ือง 
1.  พลงังานไฟฟ้า 
2.  ประโยชน์และผลกระทบของพลงังานไฟฟ้า 
3.  พลงังานทดแทน 
4.  การใช้และการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
1.  ศกึษาเนือ้หาจากหนงัสือเรียนและส่ือเอกสารตา่ง ๆ 
2.  แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผู้ เรียน 
3.  ฝึกปฏิบตัจิากประสบการณ์โดยตรง ในสถานการณ์ในปัจจบุนั 
4.  ศกึษาดงูานหนว่ยงานการไฟฟ้าไทย 
5.  จดัทํารายงานเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 
6.  จดัทําโครงงาน 
7.  เชิญผู้ รู้หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยให้ความรู้และคําแนะนํา 
8.  ศกึษาเอกสารและส่ือทกุประเภทท่ีเก่ียวข้อง เว็บไซด์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

การวัดและประเมินผล 
1.  สงัเกตพฤตกิรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
2.  วดัความรู้จากการทํากิจกรรม ใบงาน ในกิจกรรมท้ายบท 
3.  การวดัผลสมัฤทธ์ิปลายภาค 
4.  ชิน้งาน 

 



6 

 

   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

 

 

 
 

การวเิคราะห์ความยากง่ายในการจัดการเรียนรู้ 
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หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา 

ระดับความยากง่าย การจัดการเรียนรู้ 

ง่า
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

ยา
ก 

นอ
กเ
วล

า 

กร
ต.

 

ชัน้
เรี
ยน

 

1. พลงังานไฟฟ้า 1.1  รู้และเข้าใจ  ความหมาย  ประเภท
และแหลง่กําเนิดของพลงังานไฟฟ้า  
 
 
 
 
1.2 บอกหรืออธิบายประวตัิความ
เป็นมาของไฟฟ้าโลกและไฟฟ้าไทยได้ 

1.1  ไฟฟ้าคืออะไร 
    1.1.1  ความหมายของไฟฟ้า 
    1.1.2  ประเภทของไฟฟ้า 
              -  ไฟฟ้าสถิต 
              -  ไฟฟ้ากระแส 
    1.1.3  แหลง่กําเนิดไฟฟ้า 
1.2  ประวตัิความเป็นมาของไฟฟ้า 
    1.2.1  ประวตัไิฟฟ้าโลก 
    1.2.2  ประวตัไิฟฟ้าประเทศไทย 
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 1.3  อธิบายและจําแนกพลงังานท่ี
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 

1.3  พลงังานท่ีใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า 
    1.3.1  พลงังานจากฟอสซิล 
          -  ถ่านหิน(ผลิต,ผลกระทบ,การจดัการ) 
          -  ก๊าซธรรมชาต(ิผลิต ผลกระทบ  การจดัการ) 
          -  นํา้มนั(ผลิต ผลกระทบ การจดัการ) 
    1.3.2  พลงังานจากพลงังานทดแทน 
          -  ลม 
          -  นํา้ 
          -  แสงอาทิตย์ 
          -  ชีวมวล 
          -  ความร้อนใต้พิภพ 
          -  นิวเคลียร์ 



 
  

 
  

 



9 

 

   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

การวิเคราะห์ความยากง่ายในการจัดการเรียนรู้  รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027 
สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  3  หน่วยกิต  (120  ช่ัวโมง) 

 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา 

ระดับความยากง่าย การจัดการเรียนรู้ 

ง่า
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

ยา
ก 

นอ
กเ
วล

า 

กร
ต.

 

ชัน้
เรี
ยน

 

 1.4 อภิปรายสถานการณ์พลงังาน
ไฟฟ้าของโลกและพลงังานของไทยและ
อาเซียนได้ 
 
 
 
 
1.5 อธิบายและเข้าใจความสําคญัของ
ข้อกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องใน
การจดัการและแนวทางการป้องกนั 
ของโรงไฟฟ้ากบัสิ่งแวดล้อมได้ 

1.4  สถานการณ์พลงังานไฟฟ้าในปัจจบุนั 
    1.4.1  สถานการณ์พลงังานไฟฟ้าโลกปัจจบุนั 
    1.4.2  สถานการณ์พลงังานไฟฟ้าประเทศไทย
ปัจจบุนั 
    1.4.3   สถานการณ์พลงังานไฟฟ้าอาเซียน
ปัจจบุนั 
 
1.5  โรงไฟฟ้ากบัสิ่งแวดล้อม  
    1.5.1  ข้อกําหนดและกฎหมาย  
    1.5.2  การจดัการและแนวทางการป้องกนั     
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2. ประโยชน์และ
ผลกระทบของ
พลงังานไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 สามารถบอกประโยชน์และ
ผลกระทบของพลงังานไฟฟ้าในด้าน          
ตา่งๆ ได้ 
 
 
 
 
 

2.2 สามารถบอกประโยชน์และ
ผลกระทบของพลงังานไฟฟ้าท่ีเกิดขึน้
ในท้องถ่ินได้ 
 
 

2.1  ด้านการคมนาคม 
2.1.1 ประโยชน์จากพลงังานไฟฟ้าด้านคมนาคม 
   1) รถไฟความเร็วสงู 
   2) รถขบัเคล่ือนโดยใช้ระบบไฟฟ้า เชน่ รถยนต์
ไฟฟ้า จกัรยานไฟฟ้า  จกัรยานยนต์ไฟฟ้า 
   3) กระเช้าไฟฟ้า 
   4) การจดัการจราจร 
2.1.2 ผลกระทบจากพลงังานไฟฟ้าด้านคมนาคม 
2.2  ด้านเศรษฐกิจ 
   2.2.1 ประโยชน์จากพลงังานไฟฟ้าด้านเศรษฐกิจ 
   1) ต้นทนุ 
   2) รายได้ 
   3) ผลผลิต 
   4) การเพิ่มมลูคา่ให้ทรัพยากรในท้องถ่ิน 
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  2.3  ด้านอุตสาหกรรม 
     2.3.1 ประโยชน์จากพลงังานไฟฟ้าด้านอตุสาหกรรม 
           1) สถานประกอบการ/โรงงาน 
           2) ผลกระทบจากพลงังานไฟฟ้าด้าน
อตุสาหกรรม 

     
 

  2.4  ด้านคุณภาพชีวิต 
      2.4.1  ประโยชน์จากพลงังานไฟฟ้าด้านคณุภาพชีวิต 
           1) เคร่ืองอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวนั 
เชน่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ระบบส่ือสาร การแพทย์ การบนัเทิง  
การศกึษา 
      2.4.2  ผลกระทบจากพลงังานไฟฟ้าด้านคณุภาพ
ชีวิต 
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  2.5 ด้านการเกษตรกรรม 
     2.5.1 ประโยชน์จากพลงังานไฟฟ้าด้านการเกษตรกรรม 
            1) โรงสี/การแปรรูปการเกษตร 
            2) การเพาะปลกู 
            3) การประมง 
            4) การปศสุตัว์ 
    2.5.2 ผลกระทบจากพลงังานไฟฟ้าด้านการเกษตร 

  
 

  
 

  2.6 ด้านบริการ 
     2.6.1 ประโยชน์จากพลงังานไฟฟ้าด้านการบริการ 
            1) ภาคธนาคาร/สถาบนัการเงิน 
            2) การท่องเท่ียว และการโรงแรม 
     2.6.2 ผลกระทบจากพลงังานไฟฟ้าด้านการบริการ 
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3. พลงังาน
ทดแทน 

3.1 ผู้ เรียนสามารถอธิบายหลกัการของ
พลงังานทดแทนแตล่ะประเภทได้ (K) 
3.2 ผู้ เรียนสามารถประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวนัได้ (S) 
 

3.1 ความหมายและความสําคญัของพลงังาน
ทดแทน 
3.2 ประเภทและหลกัการของพลงังานทดแทน 
      3.2.1  พลงังานลม 
               1) รูปแบบพลงังานลม 
               2) การใช้ประโยชน์พลงังานลม 
               3) ศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้า 
               4) ข้อจํากดัของพลงังานลม 
       3.2.2  พลงังานนํา้ 
               1) รูปแบบพลงังานนํา้ 
               2) การใช้ประโยชน์พลงังานนํา้ 
               3) ข้อจํากดัของพลงังานนํา้ 
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         3.2.3  พลงังานแสงอาทิตย์ 
              1) รูปแบบพลงังานแสงอาทิตย์ 
              2) การใช้ประโยชน์พลงังานแสงอาทิตย์ 
                  - รูปพลงังานความร้อน 
                  - รูปพลงังานไฟฟ้า 
            4) ข้อจํากดัของพลงังานแสงอาทิตย์ 
       3.2.4  พลงังานชีวมวล 
               1) การใช้พลงังานชีวมวล 
                   -  โดยตรง 
                   -  รูปแบบอ่ืน ๆ 
             2) การนําพลงังานชีวมวลมาใช้ประโยชน์ 
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    3.2.5  พลงังานใต้พิภพ 
          1) รูปแบบและความหมายของพลงังานใต้
พิภพ 
          2) ประโยชน์ของพลงังานใต้พิภพ 
          3) ข้อจํากดัของพลงังานใต้พิภพ 
   3.2.6  พลงังานนิวเคลียร์ 
          1) รูปแบบพลงังานนิวเคลียร์ 
          2) ประโยชน์ของพลงังานนิวเคลียร์ 
          3) การปฏิบตัตินให้ถกูต้องในการใช้พลงังาน
นิวเคลียร์ 
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 3.3 สามารถบอกแหลง่พลงังานทดแทนท่ี
มีในชมุชนได้ (K) 
 
3.4 สามารถพฒันาพลงังานทดแทนท่ีมีใน
ชมุชนไปใช้ในชีวิตประจําวนั 

3.3 พลงังานทดแทนท่ีมีในชมุชน 
 
 
3.4 การผลิตและการใช้พลงังานในชมุชน 

 





 

 
 





 

 

 3.5 สามารถแยกแยะและเลือกใช้พลงังาน
ทดแทน (A)  
 
3.6 สามารถทราบต้นทนุการผลิตพลงังาน
ตอ่หนว่ย 

3.5 เปรียบเทียบข้อจํากดัของพลงังานทดแทน
แตล่ะประเภท 
 
3.6 ต้นทนุการผลิตพลงังานทดแทนตอ่หนว่ย 
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4. การใช้และ
การอนรัุกษ์
พลงังานไฟฟ้า 

4.1 .มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบั
อปุกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้ 
4.2 มีความรู้และความเข้าใจในการตอ่
วงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายและตอ่สายดนิได้ 
 
 
4.3 สามารถอธิบายข้อควรระวงัในการใช้
ไฟฟ้าและนําไปปฏิบตัใินชีวิตประจําวนัได้ 
4.4 .มีความรู้และสามารถนํากลยทุธ์ การ
ประหยดัพลงังาน 3อ. ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวนัได้ 

4.1 วงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายในครัวเรือน 
 
4.2 อปุกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
     4.2.1 อปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีสําคญั  
     4.2.2 การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟ 
     4.2.3 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
 4.3 การตอ่สายดนิ 
 
4.4 กลยทุธ์การประหยดัพลงังาน 3อ. 
     4.4.1 อปุนิสยัการประหยดัพลงังาน 
     4.4.2 อาคารประหยดัพลงังาน 
     4.4.3 อปุกรณ์ประหยดัพลงังาน 
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 4.5 มีความรู้และความเข้าใจใน
องค์ประกอบคา่ไฟฟ้า 
 
 
4.6 สามารถคํานวณคา่ไฟฟ้าท่ีใช้ใน
ครัวเรือนได้ 
4.7 สามารถคํานวณไฟฟ้าจาก
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภทได้ 

4.5 .องค์ประกอบของคา่ไฟฟ้า 
     4.5.1 คา่ไฟฟ้าฐาน 
     4.5.2 คา่ไฟฟ้าผนัแปร 
     4.5.3 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 
4.6 การคํานวณคา่ไฟฟ้าท่ีใช้ในครัวเรือน 
 
4.7 การคํานวณคา่ไฟฟ้าจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
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ง่า
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

ยา
ก 

นอ
กเ
วล

า 

กร
ต.

 

ชัน้
เรี
ยน

 

 4.8 อธิบายบทบาทหนํา้ท่ีของหนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัไฟฟ้าได้ 

4.8 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
     4.8.1 กระทรวงพลงังาน 
     4.8.2 คณะกรรมการประกอบกิจการพลงังาน 
     4.8.3 กฟผ. คืออะไร 
            1) ความเป็นมา   2) บทบาทหนํา้ท่ี 
            3) การดําเนินงาน 
     4.8.4 กฟน. คืออะไร 
            1) ความเป็นมา   2) บทบาทหนํา้ท่ี 
            3) การดําเนินงาน 
     4.8.5 กฟภ. คืออะไร 
            1) ความเป็นมา   2) บทบาทหนํา้ท่ี 
            3) การดําเนินงาน 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้รายภาค 

รายวชิา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน   พว02027   
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 
รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027  สาระความรู้พืน้ฐาน  จ านวน  3  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มาตรฐานท่ี  2.2  มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะพืน้ฐานเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

1. พลงังาน
ไฟฟ้า 

1.1  รู้และเข้าใจ  ความหมาย  ประเภทและ
แหลง่กําเนิดของพลงังานไฟฟ้า  
 
 
 
 
1.2 บอกหรืออธิบายประวตัิความเป็นมาของ
ไฟฟ้าโลกและไฟฟ้าไทยได้ 
 

1.1  ไฟฟ้าคืออะไร 
    1.1.1  ความหมายของไฟฟ้า 
    1.1.2  ประเภทของไฟฟ้า 
              -  ไฟฟ้าสถิต 
              -  ไฟฟ้ากระแส 
    1.1.3  แหลง่กําเนิดไฟฟ้า 
1.2  ประวตัิความเป็นมาของไฟฟ้า 
    1.2.1  ประวตัไิฟฟ้าโลก 
    1.2.2  ประวตัไิฟฟ้าประเทศไทย 

การเรียนรู้นอกเวลา 
31 

(สปัดาห์ท่ี 1) 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 
รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027  สาระความรู้พืน้ฐาน  จ านวน  3  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มาตรฐานท่ี  2.2  มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะพืน้ฐานเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 1.3  อธิบายและจําแนกพลงังานท่ีผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ 

1.3  พลงังานท่ีใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า 
    1.3.1  พลงังานจากฟอสซิล 
          -  ถ่านหิน(ผลิต,ผลกระทบ,การจดัการ) 
          -  ก๊าซธรรมชาต(ิผลิต ผลกระทบ  การจดัการ) 
          -  นํา้มนั(ผลิต ผลกระทบ การจดัการ) 
    1.3.2  พลงังานจากพลงังานทดแทน 
          -  ลม 
          -  นํา้ 
          -  แสงอาทิตย์ 
          -  ชีวมวล 
          -  ความร้อนใต้พิภพ 
          -  นิวเคลียร์ 

การเรียนรู้นอกเวลา 
31 

(สปัดาห์ท่ี 1) 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 
รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027  สาระความรู้พืน้ฐาน  จ านวน  3  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มาตรฐานท่ี  2.2  มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะพืน้ฐานเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

3. พลงังาน
ทดแทน 

3.1 ผู้ เรียนสามารถอธิบายหลกัการของ
พลงังานทดแทนแตล่ะประเภทได้ (K) 
3.2 ผู้ เรียนสามารถประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวนัได้ (S) 
 

3.1 ความหมายและความสําคญัของพลงังานทดแทน 
3.2 ประเภทและหลกัการของพลงังานทดแทน 
      3.2.1  พลงังานลม 
               1) รูปแบบพลงังานลม 
               2) การใช้ประโยชน์พลงังานลม 
               3) ศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้า 
               4) ข้อจํากดัของพลงังานลม 
       3.2.2  พลงังานนํา้ 
               1) รูปแบบพลงังานนํา้ 
               2) การใช้ประโยชน์พลงังานนํา้ 
               3) ข้อจํากดัของพลงังานนํา้ 

การเรียนรู้นอกเวลา 
31 

(สปัดาห์ท่ี 2) 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 
รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027  สาระความรู้พืน้ฐาน  จ านวน  3  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มาตรฐานท่ี  2.2  มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะพืน้ฐานเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

         3.2.3  พลงังานแสงอาทิตย์ 
              1) รูปแบบพลงังานแสงอาทิตย์ 
              2) การใช้ประโยชน์พลงังานแสงอาทิตย์ 
                  - รูปพลงังานความร้อน 
                  - รูปพลงังานไฟฟ้า 
            4) ข้อจํากดัของพลงังานแสงอาทิตย์ 
       3.2.4  พลงังานชีวมวล 
               1) การใช้พลงังานชีวมวล 
                   -  โดยตรง 
                   -  รูปแบบอ่ืน ๆ 
             2) การนําพลงังานชีวมวลมาใช้ประโยชน์ 

การเรียนรู้นอกเวลา 
31 

(สปัดาห์ท่ี 2) 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 
รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027  สาระความรู้พืน้ฐาน  จ านวน  3  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มาตรฐานท่ี  2.2  มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะพืน้ฐานเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

    3.2.5  พลงังานใต้พิภพ 
          1) รูปแบบและความหมายของพลงังานใต้พิภพ 
          2) ประโยชน์ของพลงังานใต้พิภพ 
          3) ข้อจํากดัของพลงังานใต้พิภพ 
   3.2.6  พลงังานนิวเคลียร์ 
          1) รูปแบบพลงังานนิวเคลียร์ 
          2) ประโยชน์ของพลงังานนิวเคลียร์ 
          3) การปฏิบตัตินให้ถกูต้องในการใช้พลงังาน
นิวเคลียร์ 

การเรียนรู้นอกเวลา 
31 

(สปัดาห์ท่ี 2) 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 
รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027  สาระความรู้พืน้ฐาน  จ านวน  3  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มาตรฐานท่ี  2.2  มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะพืน้ฐานเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

4. การใช้และ
การอนรัุกษ์
พลงังานไฟฟ้า 

4.1 .มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัอปุกรณ์
ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้ 
4.2 มีความรู้และความเข้าใจในการตอ่
วงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายและตอ่สายดนิได้ 
 
 
4.3 สามารถอธิบายข้อควรระวงัในการใช้
ไฟฟ้าและนําไปปฏิบตัใินชีวิตประจําวนัได้ 
4.4 .มีความรู้และสามารถนํากลยทุธ์ การ
ประหยดัพลงังาน 3อ. ไปใช้ในชีวิตประจําวนั
ได้ 

4.1 วงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายในครัวเรือน 
 
4.2 อปุกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
     4.2.1 อปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีสําคญั  
     4.2.2 การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟ 
     4.2.3 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
 4.3 การตอ่สายดนิ 
 
4.4 กลยทุธ์การประหยดัพลงังาน 3อ. 
     4.4.1 อปุนิสยัการประหยดัพลงังาน 
     4.4.2 อาคารประหยดัพลงังาน 
     4.4.3 อปุกรณ์ประหยดัพลงังาน 

การเรียนรู้นอกเวลา 
31 

(สปัดาห์ท่ี 3) 

สรุปจ านวนช่ัวโมงในการเรียนรู้นอกเวลา 93 ช่ัวโมง 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 
รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027  สาระความรู้พืน้ฐาน  จ านวน  3  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มาตรฐานท่ี  2.2  มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะพืน้ฐานเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

1. พลงังาน
ไฟฟ้า 

1.4 อภิปรายสถานการณ์พลงังานไฟฟ้าของ
โลกและพลงังานของไทยและอาเซียนได้ 
 
 
 
 
1.5 อธิบายและเข้าใจความสําคญัของ
ข้อกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการ
จดัการและแนวทางการป้องกนั ของ
โรงไฟฟ้ากบัสิ่งแวดล้อมได้ 

1.4  สถานการณ์พลงังานไฟฟ้าในปัจจบุนั 
    1.4.1  สถานการณ์พลงังานไฟฟ้าโลกปัจจบุนั 
    1.4.2  สถานการณ์พลงังานไฟฟ้าประเทศไทย
ปัจจบุนั 
    1.4.3   สถานการณ์พลงังานไฟฟ้าอาเซียนปัจจบุนั 
 
1.5  โรงไฟฟ้ากบัสิ่งแวดล้อม  
    1.5.1  ข้อกําหนดและกฎหมาย  
    1.5.2  การจดัการและแนวทางการป้องกนั     
 

การเรียนด้วยตนเอง 
(กรต.) 

3 
(สปัดาห์ท่ี  1) 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 
รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027  สาระความรู้พืน้ฐาน  จ านวน  3  หน่วยกิต 

 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

3. พลงังาน
ทดแทน 

3.3 สามารถบอกแหลง่พลงังานทดแทนท่ีมี
ในชมุชนได้ (K) 
3.4 สามารถพฒันาพลงังานทดแทนท่ีมีใน
ชมุชนไปใช้ในชีวิตประจําวนั 

3.3 พลงังานทดแทนท่ีมีในชมุชน 
 
3.4 การผลิตและการใช้พลงังานในชมุชน 

การเรียนด้วยตนเอง 
(กรต.) 

3 
(สปัดาห์ท่ี  2) 

4. การใช้และ
การอนรัุกษ์
พลงังานไฟฟ้า 

4.8 อธิบายบทบาทหน้าท่ีของหนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัไฟฟ้าได้ 

4.8 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
     4.8.1 กระทรวงพลงังาน 
     4.8.2 คณะกรรมการประกอบกิจการพลงังาน 
     4.8.3 กฟผ. คืออะไร 
1) ความเป็นมา   2) บทบาทหน้าท่ี  3) การดําเนินงาน 
     4.8.4 กฟน. คืออะไร 
1) ความเป็นมา   2) บทบาทหน้าท่ี  3) การดําเนินงาน 
     4.8.5 กฟภ. คืออะไร 
1) ความเป็นมา   2) บทบาทหน้าท่ี  3) การดําเนินงาน 

การเรียนด้วยตนเอง 
(กรต.) 

3 
(สปัดาห์ท่ี  3) 

สรุปจ านวนช่ัวโมงในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (กรต.) 9  ช่ัวโมง 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 
รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน  พว02027  สาระความรู้พืน้ฐาน  จ านวน  3  หน่วยกิต 

 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

2. ประโยชน์
และผลกระทบ
ของพลงังาน
ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 สามารถบอกประโยชน์และผลกระทบ
ของพลงังานไฟฟ้าในด้านตา่งๆ ได้ 
 
 
 
 
 

2.2 สามารถบอกประโยชน์และผลกระทบ
ของพลงังานไฟฟ้าท่ีเกิดขึน้ในท้องถ่ินได้ 

 
 
 

2.1  ด้านการคมนาคม 
2.1.1 ประโยชน์จากพลงังานไฟฟ้าด้านคมนาคม 
   1) รถไฟความเร็วสงู 
   2) รถขบัเคล่ือนโดยใช้ระบบไฟฟ้า เชน่ รถยนต์ไฟฟ้า 
จกัรยานไฟฟ้า  จกัรยานยนต์ไฟฟ้า 
   3) กระเช้าไฟฟ้า 
   4) การจดัการจราจร 
2.1.2 ผลกระทบจากพลงังานไฟฟ้าด้านคมนาคม 
2.2  ด้านเศรษฐกิจ 
   2.2.1 ประโยชน์จากพลงังานไฟฟ้าด้านเศรษฐกิจ 
   1) ต้นทนุ 
   2) รายได้ 
   3) ผลผลิต 
   4) การเพิ่มมลูคา่ให้ทรัพยากรในท้องถ่ิน 

การเรียนการสอน 
6 

(สปัดาห์ท่ี  1) 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 
รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027  สาระความรู้พืน้ฐาน  จ านวน  3  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มาตรฐานท่ี  2.2  มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะพืน้ฐานเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

  2.3  ด้านอุตสาหกรรม 
     2.3.1 ประโยชน์จากพลงังานไฟฟ้าด้านอตุสาหกรรม 
           1) สถานประกอบการ/โรงงาน 
           2) ผลกระทบจากพลงังานไฟฟ้าด้านอตุสาหกรรม 

การเรียนการสอน 
6 

(สปัดาห์ท่ี  1) 
  2.4  ด้านคุณภาพชีวิต 

      2.4.1  ประโยชน์จากพลงังานไฟฟ้าด้านคณุภาพชีวิต 
           1) เคร่ืองอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวนั เช่น 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ระบบส่ือสาร การแพทย์ การบนัเทิง  
การศกึษา 
      2.4.2  ผลกระทบจากพลงังานไฟฟ้าด้านคณุภาพชีวิต 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 
รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027  สาระความรู้พืน้ฐาน  จ านวน  3  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มาตรฐานท่ี  2.2  มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะพืน้ฐานเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

  2.5 ด้านการเกษตรกรรม 
     2.5.1 ประโยชน์จากพลงังานไฟฟ้าด้านการเกษตรกรรม 
            1) โรงสี/การแปรรูปการเกษตร 
            2) การเพาะปลกู 
            3) การประมง 
            4) การปศสุตัว์ 
    2.5.2 ผลกระทบจากพลงังานไฟฟ้าด้านการเกษตร 

การเรียนการสอน 
6 

(สปัดาห์ท่ี  1) 
  2.6 ด้านบริการ 

     2.6.1 ประโยชน์จากพลงังานไฟฟ้าด้านการบริการ 
            1) ภาคธนาคาร/สถาบนัการเงิน 
            2) การท่องเท่ียว และการโรงแรม 
     2.6.2 ผลกระทบจากพลงังานไฟฟ้าด้านการบริการ 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 
รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027  สาระความรู้พืน้ฐาน  จ านวน  3  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มาตรฐานท่ี  2.2  มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะพืน้ฐานเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

3. พลงังาน
ทดแทน 

3.5 สามารถแยกแยะและเลือกใช้
พลงังานทดแทน (A)  
3.6 สามารถทราบต้นทนุการผลิต
พลงังานตอ่หนว่ย 

3.5 เปรียบเทียบข้อจํากดัของพลงังานทดแทนแตล่ะ
ประเภท 
3.6 ต้นทนุการผลิตพลงังานทดแทนตอ่หนว่ย 

การเรียนการสอน 
6 

(สปัดาห์ท่ี  2) 

4. การใช้และ
การอนรัุกษ์
พลงังานไฟฟ้า 

4.5 มีความรู้และความเข้าใจใน
องค์ประกอบคา่ไฟฟ้า 
 
 
4.6 สามารถคํานวณคา่ไฟฟ้าท่ีใช้ใน
ครัวเรือนได้ 
4.7 สามารถคํานวณไฟฟ้าจาก
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภทได้ 

4.5 .องค์ประกอบของคา่ไฟฟ้า 
     4.5.1 คา่ไฟฟ้าฐาน 
     4.5.2 คา่ไฟฟ้าผนัแปร 
     4.5.3 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 
4.6 การคํานวณคา่ไฟฟ้าท่ีใช้ในครัวเรือน 
 
4.7 การคํานวณคา่ไฟฟ้าจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

การเรียนการสอน 
6 

(สปัดาห์ท่ี  3) 

สรุปจ านวนช่ัวโมงในการจัดการเรียนการสอน 18  ช่ัวโมง 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

 

 

 

 

 

 

แผนการเรียนรู้นอกเวลา 

รายวชิา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน   พว02027   
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

ค าแนะน าในการเรียนรู้นอกเวลา 

การเรียนรู้นอกเวลา   

 คือวิธีการเรียนรู้วิธีหนึ่งในการจดัการเรียนการสอนแบบ กศน.  การเรียนรู้นอกเวลาเป็นไปตามแผนการสอนท่ีกําหนด  นกัศกึษาสามารถศกึษาค้ นคว้าเพิ่มเติม

จากแหลง่เรียนรู้อ่ืนตามความสนใจ  เนือ้หาสาระการเรียนรู้นอกเวลาตรงตามตวัชีว้ดั มีความสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้   และมีการวดัผล ประเมินผลเพ่ือให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้อยา่งเป็นระบบ  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้นอกเวลา 

วิธีการเรียนรู้ 

 เรียนรู้จากใบความรู้  ส่ือการเรียนรู้  และส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครูผู้สอนกําหนด  ตามจํานวนชัว่โมงท่ีกําหนดไว้ในแผนการสอน   

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 เรียนรู้จากเอกสารใบความรู้  ใบความรู้มลัตมีิเดีย (ถ้ามี)  ห้องสมดุ  แหลง่เรียนรู้ในชมุชน  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  และศกึษาเพิ่มเติมจากส่ืออ่ืนๆ  ฯลฯ 

หลักฐานการเรียนรู้ 

 บนัทกึหลงัการเรียนรู้ หรือรายงานผลการเรียนรู้  ท่ีแสดงให้เป็นวา่มีการเรียนรู้ตามข้อกําหนดในแผนการสอน หรือสญัญาการเรียนรู้ (Learning Contact) 

การวัดผลประเมินผล 

1.  สงัเกตพฤตกิรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
2.  วดัความรู้จากการทํากิจกรรม ใบงาน ในกิจกรรมท้ายบท 
3.  การวดัผลสมัฤทธ์ิปลายภาค 
4.  ชิน้งาน  
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง  ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการเรียน

การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 
 

 

แหล่งท่ีมา :  http://www.youtube.com/watch?v=7vajPzJriAI  

http://www.youtube.com/watch?v=7vajPzJriAI
http://www.youtube.com/watch?v=7vajPzJriAI
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

ใบความรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง  พลังงานไฟฟ้า 

 
ไฟฟ้าคืออะไร 

อปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีอยูร่อบๆ  ตวัเรา ไมว่า่จะเป็น อปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ภายในบ้าน อปุกรณ์สํานกังาน ตลอดจนเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรในโรงงานอตุสาหกรรม ล้วนแตต้่อง
อาศยัพลงังานจากไฟฟ้าทัง้สิน้ ดงันัน้ เราควรมาทําความเข้าใจเก่ียวกบัไฟฟ้าให้มากยิ่งขึน้  

"ไฟฟ้าเกิดขึน้ได้อย่างไร"  
วตัถุ ประกอบด้วยอะตอมจํานวนมาก แล้ว "อะตอมคืออะไร" คําถามนีต้้องเกิดขึน้แน่นอน ดงันัน้จะขออธิบายสัน้ๆ ว่า   อะตอมเป็นอนภุาคท่ีมี ขนาดเล็กมากๆ 

เส้นผา่ศนูย์กลางประมาณหนึง่ในร้อยล้านเซนตเิมตร อะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสและอิเล็กตรอน โดยอิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียส จํานวนอิเล็กตรอนของอะตอมแต่
ละชนิดจะแตกตา่งกนั จงึทําให้คณุสมบตัขิองอะตอมนัน้ๆ แตกตา่งกนัไปด้วย  

ภายในนิวเคลียสของอะตอมประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน จํานวนโปรตอนจะเทา่กบัจํานวนของอิเล็กตรอน ทัง้อิเล็กตรอนและโปรตอนเป็นอนภุาคท่ีมีไฟฟ้า 
อิเล็กตรอนมีไฟฟ้าลบและปริมาณไฟฟ้าลบของอิเล็กตรอนของอะตอมใดๆ จะมีขนาดเท่ากนัหมด ส่วนโปรตอนมีไฟฟ้าบวกและปริมาณไฟฟ้าบวกของโปรตอน 1 ตวัจะ
เทา่กบัปริมาณไฟฟ้าลบของอิเล็กตรอน 1 ตวั  

อิเล็กตรอนหมนุรอบนิวเคลียสของอะตอมด้วยวงจรท่ีแน่นอน เป็นเพราะมีแรงดงึดดูระหว่างไฟฟ้าบวกของโปรตอนและไฟฟ้าลบของอิเล็กตรอน ด้วยแรงดงึดดูนี ้
เองท่ีทําให้อิเล็กตรอนติดอยู่กับอะตอม อิเล็กตรอนจึงหลุดไปจากอะตอมไม่ได้ แต่อิเล็กตรอนตวัท่ีอยู่วงโคจรนอกสุดซึ่งห่างจากนิวเคลีย สมากมีแรงดึงดูดน้อย เม่ือมี
อิทธิพลจากภายนอกเข้ามารบกวน อิเล็กตรอนจึงหลดุพ้นจากวงโคจรนัน้ได้ และสามารถเคล่ือนไหวอย่างอิสระระหว่างอะตอมได้ ซึ่งทําให้เกิดปรากฏการณ์ตา่งๆ ทาง
ไฟฟ้า วตัถใุดท่ีมีอิเล็กตรอนอิสระจํานวนมาก จะมีคณุสมบตัเิป็นตวันําไฟฟ้า แตถ้่ามีจํานวนน้อยจะมีคณุสมบตัเิป็นฉนวนไฟฟ้า   

วตัถุทุกชนิดประกอบด้วยอะตอมท่ีมีไฟฟ้า ดงันัน้ วตัถุทุกชนิดควรมีไฟฟ้าด้วย ภายในอะตอมของวตัถุนัน้มีปริมาณไฟฟ้าบวกและลบเท่ากัน แรงกระทําจาก
ไฟฟ้าบวกและไฟฟ้าลบจงึหกัล้างกนัพอดี สภาพเชน่นีเ้รียกวา่ สภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า (ทัง้ไฟฟ้าบวกและไฟฟ้าลบยงัคงมีอยูใ่นจํานวนท่ีเทา่กนั)  
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เหตกุารณ์ท่ีแสดงให้เห็นชดัเจนวา่วตัถมีุไฟฟ้า คือ การเกิดไฟฟ้าสถิตย์ เช่น เม่ือเรานําวตัถสุองชนิดมาถกูนั จะเกิดไฟฟ้าสถิตย์ขึน้ อธิบายได้ว่า อิเล็กตรอนอิสระ
ท่ีอยู่ภายในวตัถุชนิดหนึ่งเคล่ือนไหวรุนแรงมากขึน้จนสามารถหลดุพ้นจากแรงยึดเหน่ียวของนิวเคลียสของอะตอมและกระโดดไปอยู่ในวตัถอีุก ชนิดหนึ่ง อิเล็กตรอนใน
วตัถชุนิดแรกมีจํานวนลดลง จึงแสดงความเป็นไฟฟ้าบวกออกมา ในขณะเดียวกนัวตัถท่ีุได้รับอิเล็กตรอนอิสระจะทําให้มีไฟฟ้าลบมากกว่า จึงแสดงความเป็นไฟฟ้าลบ
ออกมา  โดยทัว่ไป การท่ีวตัถเุกิดไฟฟ้าขึน้เรียกว่า วตัถนุัน้มีประจไุฟฟ้า ประจไุฟฟ้ามีทัง้ประจบุวกและประจลุบ ประจไุฟฟ้าแสดงถึงปริมาณไฟ ฟ้า มีหน่วยเป็น คลูอมบ์ 
(Coulomb)  

กระแสไฟฟ้าคืออะไร เม่ือได้ทราบไปแล้วว่า ไฟฟ้าเกิดขึน้ได้อย่างไร เรามาพิจารณากนัตอ่ไปวา่ "กระแสไฟฟ้าคืออะไร"  
จากปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ จะพบว่ามีสาเหตมุาจากการไหลของไฟฟ้า ไฟฟ้าท่ีเคล่ือนท่ีได้จะมีคณุสมบตัิตรงข้ามกบัไฟ ฟ้าสถิตย์ เรียกว่า ไฟฟ้า

เคล่ือนไหว  
สายไฟทัว่ไปทําด้วยลวดตวันํา คือ โลหะทองแดงและอะลูมิเนียม อะตอมของโลหะมีอิเล็กตรอนอิสระ ไม่ยึดแน่นกบัอะตอม จึงเคล่ือนไหวได้อย่าง อิสระ ถ้ามีประจุลบ
เพิ่มขึน้ในสายไฟ อิเล็กตรอนอิสระ 1 ตวัจะถกูดงึเข้าหาประจุไฟฟ้าบวก แล้วรวมตวักับประจุไฟฟ้าบวกเพ่ือเป็นกลาง ดงันัน้ อิเล็กตรอนจะเคล่ือนท่ี เม่ือเกิดสภาพขาด
อิเล็กตรอนจงึจา่ยประจไุฟฟ้าลบออกไปแทนท่ี ทําให้เกิดการไหลของอิเล็กตรอนในสายไฟจนกว่าประจไุฟฟ้าบวกจะถกูทําให้เป็นกลางหมด การเคล่ื อนท่ีของอิเล็กตรอน
หรือการไหลของอิเล็กตรอนในสายไฟนีเ้รียกว่า กระแสไฟฟ้า (Electric Current)  

สําหรับในตวันําท่ีเป็นของแข็ง กระแสไฟฟ้าเกิดจากการไหลของอิเล็กตรอน โดยอิเล็กตรอนจะไหลจากขัว้ลบไปหาขัว้บวกเสมอ ในตวันําท่ีเป็นของ เหลวและก๊าซ 
กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนกบัโปรตอน โดยจะเคล่ือนท่ีเข้าหาขัว้ไฟฟ้าท่ีมีประจตุรงข้าม  ถ้าจะเรียกว่า กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนก็ได้ 
แตท่ิศทางของกระแสไฟฟ้าจะตรงข้ามกบัการไหลของอิเล็กตรอน  

ขนาดของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลในสายไฟฟ้านัน้ กําหนดได้จากปริมาณของประจไุฟฟ้าท่ีไหลผ่านจดุใดๆ ในเส้นลวดใน 1 วินาที มีหน่วยเป็น แอมแปร์ (Ampere ซึ่ง
แทนด้วย A)   
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แรงดันไฟฟ้าคืออะไร 
กระแสไฟฟ้าเกิดจากการท่ีมีอิเล็กตรอนไหลในสายไฟ ซึ่งการท่ีอิเล็กตรอนไหลหรือเคล่ือนท่ีได้นัน้จะต้องมีแรงมากระทําตอ่อิเล็กตรอนทําให้ เกิดกระแสไหล แรง

ดงักลา่วนีเ้รียกวา่ แรงดนัไฟฟ้า (Voltage)   
ศักย์ไฟฟ้า เป็นอีกคําหนึ่งท่ีคล้ายกบัแรงดนัไฟฟ้า จะหมายถึง ระดบัไฟฟ้า เช่น ลกูกลมท่ี 1 มีประจไุฟฟ้าบวกจะมีศกัย์ไฟฟ้าสูง ส่วนลกูกลมท่ี 2 มีประจไุฟฟ้า

ลบจะมีศกัย์ไฟฟ้าต่ํา ดงันัน้ ลกูกลมท่ี 1 และ 2 จงึมีความแตกตา่งของศกัย์ไฟฟ้า เรียกวา่ ความตา่งศกัย์ไฟฟ้า   
แรงขับเคล่ือนทางไฟฟ้า หมายถึง แรงท่ีสร้างให้เกิดแรงดนัไฟฟ้าซึ่งทําให้เกิดการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระตลอดเวลา กระแสไฟฟ้าจึงไหลตลอดเวลา 

แรงเคล่ือนไฟฟ้านีอ้าจเกิดจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า, แบตเตอร่ี, ถ่านไฟฉาย และเซลล์เชือ้เพลิง ฯลฯ  
หน่วยของแรงดันไฟฟ้า, ความต่างศักย์ไฟฟ้า หรือแรงขบัเคล่ือนทางไฟฟ้า มีหน่วยเดียวกนั คือ โวลต์ (Voltage ซึ่งแทนด้วย V) แรงดนัไฟฟ้า 1 โวลต์ คือ 

แรงดนัท่ีทําให้กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ไหลผา่นเข้าไปในความต้านทาน 1 โอห์ม  
ความต้านทานไฟฟ้าคืออะไร 

เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลย่อมหมายถึงมีการเคล่ือนไหวของอิเล็กตรอนในสายไฟ และอิเล็กตรอนจะวิ่งชนกับอะตอมของเส้นลวด เกิดการต้านทานการไ หลของ
อิเล็กตรอนขึน้ กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในสายไฟมีคณุสมบตักิารไหลตา่งกนัเพราะมี ความต้านทานไฟฟ้า (Resistance) ความต้านทานไฟฟ้าเป็นสมบตัิเฉพาะของวตัถใุนการ
ท่ีจะขวางหรือต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าท่ีจะไหลผา่นวตัถนุัน้ๆ ไป   

หนว่ยของความต้านทานไฟฟ้าเป็น โอห์ม (Ohm แทนด้วยสญัลกัษณ์ Ω) ความต้านทาน 1 โอห์ม คือ ความต้านทานของเส้นลวดท่ียอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ได้ 1 แอมแปร์ เม่ือใช้แรงดนัไฟฟ้า 1 โวลต ์ 

วตัถุแต่ละชนิดยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้แตกต่างกัน วตัถท่ีุยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่าย เรียกว่า ตวันําไฟฟ้า ( Conductor) เช่น ทองแดง, เงิน, 
อะลมูิเนียม, สารละลายของกรดเกลือ, กรดกํามะถนั และนํา้เกลือ ฯลฯ สําหรับวตัถท่ีุไม่ยอมให้กระแสไหลผ่านได้หรือไหลผ่านได้ยาก เรียกว่า ฉนวนไฟฟ้า (Insulator) 
เช่น พลาสติก, ยาง, แก้ว และกระดาษแห้ง ฯลฯ นอกจากนีย้ังมีวัตถุอีกชนิดหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติระหว่างตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า เรียกว่า สารกึ่งตัวนํา 
(Semiconductor) เป็นวตัถท่ีุยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผา่นได้และสามารถควบคมุการไหลผา่นได้ เชน่ คาร์บอน, ซิลิคอน และเจอมาเนียม ฯลฯ  
 แหล่งท่ีมา :  http://www.neutron.rmutphysics.com/science-news/index.php?option=com_content&task=view&id=2232&Itemid=0 
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ความส าคัญของไฟฟ้า 
ไฟฟ้าเป็นพลงังานชนิดหนึ่ง ท่ีมนษุย์นํามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง นอกจากจะให้แสงสว่างเวลาค่ําคืนแล้ว ยงัให้ความร้อนในการหงุต้มและรีดผ้า ใช้ในการ

หมนุมอเตอร์เชน่ เคร่ืองดดูฝุ่ น เคร่ืองป่ัน และเคร่ืองทําความเย็น ไฟฟ้าจงึมีความสําคญัและจําเป็นตอ่การดํารงชีวิตของคนเรา 

การเกิดไฟฟ้า ไฟฟ้าแบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ 
(1) ไฟฟ้าสถิต คือไฟฟ้าท่ีเกิดจากการขดัถกูนัจากวตัถ ุ 2  ชนิด จนเกิดไฟฟ้าขึน้ชัว่คราว 
(2) ไฟฟ้ากระแส คือไฟฟ้าจากการหมนุของขดลวดตดักบัสนามแมเ่หล็กถาวรเป็นเวลานานจนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึน้ เราเรียกไฟฟ้าแบบนีว้า่ ไฟฟ้ากระแสสลบั 

มีไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งท่ีเกิดจากเซลล์ไฟฟ้า หรือเรียกอีกอย่างว่าแบตเตอร่ี ซึ่งเกิดจากการทําปฏิกิริยาของสารเคมีกับโลหะจนเกิดไฟฟ้ขึน้ เซลล์ไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งคือ  
เซลล์ไฟฟ้าแห้งทําจากสารเคมีหลายชนิดบรรจไุว้ในก้อนเม่ือใช้งานจะเกิดกระแสไฟฟ้าขึน้ เชน่ถ่านไฟฉาย เราเรียกไฟฟ้าชนิดนีว้า่ไฟฟ้ากระแสตรง 

แหล่งก าเนิดไฟฟ้าเกิดจาก 
1. เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี เชน่ ไฟฟ้าจากถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีรถยนตร์ภายในมีสารเคมีบรรจอุยุทํ่าให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกบัโลหะจนเกิดกระแสไฟฟ้าขึน้ 
2. เกิดจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโม โดยอาศยัหลกัการทํางานของขดลวดทองแดงเคล่ือนท่ีตดัผา่นสนามแมเ่หล็ก หรือแมเ่หล็กเคล่ือนท่ีในทองแดง 

ที่มาของไฟฟ้ที่พวกเราใช้กัน 
ท่ีมาของไฟฟ้ามาจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ทําหนํา้ท่ีผลิดกระแสไฟฟ้า ส่วนใหญ่ใช้พลังจากแรงดนัไอนํา้ และแรงดนันํา้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งมาตามสายไฟฟ้าท่ีเป็นโลหะ เข้าสู่บ้านเรือนเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ส่วนประกอบของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าคือไดนาโมท่ีประกอบด้วยเหล็ก
ทองแดง และแทง่แมเ่หล็กและมีการเคล่ือนท่ีในแนวตดักนัพลงังานท่ีใช้ในการหมนุไดนาโมให้อปุกรภายในเคล่ือนท่ีได้ คือแรงดนัไอนํา้และแรงดนันํา้ 

วงจรไฟฟ้า 
คือทางเดินของกระแสไฟฟ้า ท่ีเคล่ือนท่ีจากแหล่งกําเนิดไปยงัอปุกรณ์หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆและเคร่ือนท่ีกลบัมายงัแหล่งกําเนิดไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

ประกอบด้วย ถ่านไฟฉาย สายไฟและหลอดไฟฟ้าวงจรไฟฟ้ามี2ชนิดคือ 
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1. วงจรปิด หมายถึงวงจรไฟฟ้าท่ีมีกระแสไฟฟ้าเคล่ือนท่ีครบวงจร ทําให้อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทํางานได้เรียกวา่ เปิดไฟ 
2. วงจรเปิดหมายถึงวงจรไฟฟ้าท่ีไมมี่กระแสไฟฟ้าเน่ืองจากตอ่ไฟฟ้าไมค่รบวงจรเรียกวา่ปิดไฟ 

การต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรงจะต่อสายไฟจากถ่านไฟฉายหรือแบตเตออร่ีแห้งจากขัว้ใดขัว้หนึ่งไปยังหลอดไฟและต่อกลบัมาท่ีถ่านไฟฉายอีกขัว้หนึ่ งเพ่ือให้
กระแสไฟฟ้าไหลจากถ่านไปผา่นสายไฟและหลอดไฟจนครบวงจรเรียกว่า วงจรไฟฟ้าการตอ่วงจรไฟฟ้ากระแสสลบัจะตอ่แบบเดียวกบัวงจรไฟฟ้ากระแสตรงท่ี ตา่งกนัคือ
ต้องตอ่สายผา่นอปุกรอ่ืนๆเชน่สวิตช์หรือบาลาสเพื่อตดัตอ่วงจรปรับไฟให้เหมาะสม 

ไฟฟ้าลัดวงจร 
เกิดขึน้เพราะความผิดปกติของวงจรไฟฟ้าการตอ่ชนวนทัว่ไปจะต้องมีชนวนหุ้มสายไฟหากไฟร่ัวหรือสมัผสักนัจะทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรขึน้โดยกระแสไฟจะไม่

ไหลผา่นหลอด แตไ่หลสุแ่หลง่กําเนิดไฟฟ้าหรือเซลล์ไฟฟ้าก่อนทําให้หลอดไฟไมต่ดิ และทําให้สายไฟร้อนขึน้จนอาจเกิดไฟไหม้ได้หรือเรียกกนัว่า ไฟฟ้าช็อต 

วัตถุท่ียอมให้ไฟฟ้าเคล่ือนท่ีผ่าน 
วตัถุท่ียอมให้ไฟฟ้าผ่านได้เรียกกนัว่าตวันําไฟฟ้า เช่นทองแดงเงินเหล็กสงักะสีและอลูมิเนียมและวตัถุท่ีไฟฟ้าเคล่ือนท่ีผ่านไม่ได้เรี ยกว่า ฉนวนไฟฟ้า เช่น ผ้า 

พลาสตกิ ยาง ไม้ กระดาษ กระเบืง้ 
 

แหล่งท่ีมา : https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_basiscourse/wiki/da6a1/ 
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แหล่งก าเนิดไฟฟ้า แหลง่กําเนิดไฟฟ้า คือ อปุกรณ์ท่ีสามารถจา่ยพลงังานให้แก่ประจไุฟฟ้าท่ีเคล่ียนท่ีตอ่กบัแหล่งกําเนิดนัน้ ซึง่นิยมบอกแรงเคล่ือนท่ีไฟฟ้า  

กระแสไฟฟ้า(Electric Current) คือ ประจไุฟฟ้าท่ีเคล่ือนท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระจากศกัย์ไฟฟ้าสงูไปหาศกัย์ไฟฟ้าต่ํา  

แรงเคล่ือนไฟฟ้า(Electromotive force or emf) หมายถึง พลงังานไฟฟ้าตอ่หนึ่งหน่วยประจท่ีุแหล่งกําเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายให้แก่ประจไุฟฟ้ามีหน่วยเป็น"จลู" ต่อ      
"คลูอมบ์"  หรือ โวลต์   

จากความหมายของแรงเคล่ือนไฟฟ้า ถ้าให้ถ่านไฟฉาย1ก้อน (ท่ีเขียนวา่ emf=1.5V)ตอ่กบัวงจรไฟฟ้าท่ีทีประจไุฟฟ้าเคล่ือนท่ีในตวันํา 1 คลูอมบ์พลงังานไฟฟ้าท่ี
จะใช้มี 1.5จลู  

1. เซลล์ไฟฟ้าเคมี(Electrochemical Cell) หลกัการ เปล่ียนพลงังานเคมีเป็นพลงังานไฟฟ้า ประกอยด้วยขัว้ไฟฟ้าบวกและลบปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ทําให้
เกิดความตา่งศกัย์ระหวา่งขัว้เซลล์มี 2 ประเภท  

1.1  เซลล์ปฐมภมูิ เป็นเซลล์ท่ีสามารถจา่ยไฟฟ้าได้ทนัทีและเม่ือใช้จนไมมี่กระแสไฟฟ้าในวงจรก็ไมส่ามารถนํามาใช้ได้อีก เชน่ ถ่านไฟฉาย  
1.2 เซลล์ทตุยิภมูิ เป็นเซลล์ท่ีเม่ือใช้ไประยะหนึง่สามารถทําให้ความตา่งศกัย์ระหวา่งขัง้เซลล์เพิ่มขึน้ดงัเดมิ โดยการอดัประจไุฟ(Charge)เชน่ แบตเตอร่ีรถยนตร์  
2. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า(Generator) หลกัการ เปล่ียนพลงังานกลเป็นพลงังานไฟฟ้า โดยอาศยัการเหน่ียวนําแมเ่หล็ก เชน่ "ไดนาโม" จะทํางานเม่ือทําให้แกนของ

ไดนาโมหมนุจะเกิดความตา่งศกัย์ไฟฟ้าท่ีขัว้ไดนาโม  
3. คู่ควบความร้อน(Thermocouple)  หลกัการ ความแตกตา่งของอณุหภูมิระหว่างจกุเช่ือมตอ่โลหะ 2 ชนิดทําให้เกิดความตา่งศกัย์ไฟฟ้าระหว่างโลหะทัง้สอง 

ประกอบด้วยโลหะ2ชนิดท่ีโดยโลหะหนึง่พร้อมท่ีจะให้อิเล็กตรอนอิสระมากกวา่อีกโลหะหนึง่  
4. เซลล์สุริยะ(Solar Cell) หลกัการ เปล่ียนพลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานไฟฟ้า ประกอบด้วยสารกึ่งตวันํา2ชัน้ประกบกนัและมีขัว้ตา่งกนั เม่ือแสงอาทิตย์

กระทบกบัแผน่เหล็กจะทําให้เกิดความตา่งศกัย์ระหวา่งแผน่บนและแผน่ล่าง เซลล์สริุยะ1เซลล์ให้กระแสไฟฟ้า 25-30mA/1cm2 ให้แรงเคล่ือนไฟฟ้า 0.5 โวลต์  
5. คล่ืนไฟฟ้า  
6. ถ่านหนิ หลักการ การต้มไอน า้  
7. แหล่งก าเนิดไฟฟ้าตามธรรมชาต ิ 
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  แบบประเมินหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง  พลังงานไฟฟ้า 

ค าแนะน า  นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากหนงัสือเรียน เอกสารประกอบการสอน  ใบความรู้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้  ผู้ รู้ ภูมิปัญญาท้อง ถ่ิน ครูผู้สอน      
หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ และทําแบบประเมินหลงัการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั ดงันี ้

1. ให้นกัศกึษาอธิบายความหมาย  ประเภทและแหลง่กําเนิดของพลงังานไฟฟ้า 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ช่ือ...................................................................................................................... ระดับชัน้  ................................วันท่ี ................................................................ 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

.....................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 
                   (                                            )                                    (                                             )        
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง  ไฟฟ้าในประเทศไทย 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการเรียน

การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 

 

แหล่งท่ีมา :  http://www.youtube.com/watch?v=a2TraQHOLY4   

http://www.youtube.com/watch?v=a2TraQHOLY4
http://www.youtube.com/watch?v=a2TraQHOLY4
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ใบความรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง  ประวัตไิฟฟ้าโลก 

ประวัตคิวามเป็นมาของไฟฟ้า  
ในสมยัแรก ๆ มนษุย์รู้วา่ ไฟฟ้าเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิเชน่ ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผา่นบัเป็นเวลานาน ท่ีมนษุย์ไมส่ามารถให้คําอธิบายความเป็นไป

ท่ีแท้จริงของไฟฟ้า ท่ีดเูหมือนว่าวิ่งลงมาจากฟ้าและมีอํานาจในการทําลายได้ จนกระทัง่มนุษย์สามารถประดิษฐ์สายล่อฟ้าไว้ป้ องกนัฟ้าผ่าได้  ในเวลาตอ่มา 2,500 ปี 
ก่อนคริสต์ศกัราช ชนพวกติวตนั ท่ีอาศยัอยู่แถบฝ่ังแซมแลนด์ของทะเล บอลติกในปรัสเซียตะวนัออก   ได้พบหินสีเหลืองชนิดหนึ่งซึ่งเม่ือ ถกูแสงอาทิตย์ก็จะมีประกาย
คล้ายทองคณุสมบตัิพิเศษของมนัคือเม่ือโยนลงในกองไฟมนัจะสกุสว่างและติดไฟได้เรียกกนัว่า อําพนัซึ่งเกิดจากการทบัถมของยางไม้เป็นเวลานาน ๆ อําพนัถกูนํามา
เป็นเคร่ืองประดบัและหวี เม่ือนําแทง่อําพนัมาถูดู้วยขนสตัว์ จะเกิดประกายไฟขึน้ได้ และเม่ือหวีผมด้วยหวีท่ีทําจากอําพนัก็จะมีเสียงดังอยา่งลกึลบั และหวีจะดดูเส้น 
 ผม เหมือนว่าภายในอําพนัมีแรงลกึลบัอยา่งหนึง่ซอ่นอยู่ 

เม่ือก่อนคริสต์ศกัราช 600 ปี ทาลีส (Thales) นกัวิทยาศาสตร์ชาวกรีกได้ค้นพบไฟฟ้าขึน้กล่าวคือเม่ือเขาได้นําเอาแท่งอําพนัถูกบัผ้าขนสตัว์ แท่งอําพนั จะมี
อํานาจดดูสิ่งของตา่ง ๆ ท่ีเบา ได้ เชน่ เส้นผมเศษกระดาษ เศษผง เป็นต้น  เขาจึงให้ช่ืออํานาจ นีว้่า ไฟฟ้า หรือ อิเล็กตรอน (Electron)ซึ่งมาจาก ภาษา กรีกว่า อีเล็กตร้า 
(Elektra) 

ตอ่มาเม่ือ พ.ศ. 2143 (ค.ศ. 1600) นกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษช่ือ ดร.วิลเล่ียม กิลเบิร์ต (William Gilbert) ได้ทําการทดลองอย่างเดียวกนัโดยนําเอาแท่งแก้วและ
แทง่ยางสนมาถกูบัผ้าแพรหรือผ้าขนสตัว์แล้วนํา มาทดลองดดูของเบาๆ จะได้ผลเชน่เดียวกบัทาลีส กิลเบร์ิตจงึให้ช่ือไฟฟ้าท่ีเกิดขึน้นีว้่า อิเล็กตริกซิตี ้(Electricity) 

ตอ่มาเม่ือ พ.ศ. 2280 (ค.ศ. 1747) เบนจามิน แฟรงคลิน(BenjaminFranklin)นกัวิทยาศาสตร์ ชาวอเมริกนั  ได้ค้นพบไฟฟ้าในอากาศขึน้ โดยการทดลองนําว่าว
ซึ่งมีกุญแจผูกติดอยู่กบัสายป่านขึน้ในอากาศขณะท่ีเกิดพายุฝน เขาพบว่าเม่ือเอามือไปใกล้กญุแจก็ปรากฏประกายไฟฟ้ามายงัมือของเขาจากก ารทดลองนีทํ้าให้เขา
ค้นพบเก่ียวกบัปรากฏการณ์ ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า ซึ่งเกิดจากประจุไฟฟ้าในอากาศ นบัตัง้แตน่ัน้มาแฟรงคลินก็สามารถประดิษฐ์สายล่อฟ้าได้เป็นคนแรกโดยเอา
โลหะตอ่ไว้กบัยอดหอคอยท่ีสงู ๆ แล้วตอ่สายลวดลงมายงัดนิ ซึง่เป็นการป้องกนัฟ้าผา่ได้ กลา่วคือไฟฟ้าจากอากาศ จะไหล เข้าสู่โลหะท่ีต่ออยู่กบัยอดหอคอยแล้วไหลลง
มาตามสายลวดท่ีตอ่เอาไว้ลงสู่ดนิหมดโดยไมเ่ป็นอนัตรายตอ่คนหรืออาคารบ้านเรือน 
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ตอ่มาเม่ือ พ.ศ. 2333 (ค.ศ. 1790) วอลตา (Volta) นกัวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนได้ค้นพบไฟฟ้าท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมี โดยนําเอาวตัถุต่างกันสองชนิด เช่น 
ทองแดงกบัสงักะสีจุม่ในนํา้ยาเคมี เชน่ กรดกํามะถนัหรือกรดซลัฟิวริก โลหะสองชนิดจะทําปฏิกิริยาทางเคมีกบันํา้ยาเคมีทําให้เกิดไฟฟ้าขึน้ได้เรียกการทดลองนีว้่า วอล
เทอิก เซลล์ (Voltaic Cell) ซึง่ตอ่มาภายหลงัวิวฒันาการมาเป็น เซลล์แห้ง หรือถ่านไฟฉาย และเซลล์เปียกหรือแบตเตอร่ี  

พ.ศ. 2374  (ค.ศ. 1831) นกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ ช่ือ ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday) ได้ค้นพบไฟฟ้าท่ีเกิดจากอํานาจแม่เหล็ก โดยนําขดลวดเคล่ือนท่ี
ตดัผา่นสนามแมเ่หล็ก ทําให้เกิดแรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวนําขึน้ในขดลวดซึง่ตอ่มาภายหลงัได้ถกู นํามาประดษิฐ์เป็น เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าขึน้ 

พ.ศ. 2420-2430  (ค.ศ.1877-1887)  นกัวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกนัช่ือ โทมสั อลัวา เอดิสนั  (Thomas A. Edison) ได้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าขึน้สําเร็จเป็นคนแรก 
และยงัได้ประดษิฐ์อปุกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ อีกหลายอยา่ง เชน่ เคร่ืองฉายภาพยนตร์ หีบเสียง เคร่ืองอดัสําเนา เป็นต้น จนได้รับฉายา วา่เป็น พอ่มดใน วงการอตุสาหกรรม 

นอกจากนีย้งัมีนกัวิทยาศาสตร์อีกหลายท่าน เช่น อะเล็กซานเดอร์  เกรแฮมเบลล์ (Alexander Graham Bell) ผู้ประดิษฐ์โทรศพัท์ และ มาร์โคนี (Marconi) 
นกัวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนเป็นผู้ ค้นพบการสง่สญัญาณวิทย ุเป็นต้น 
 

แหล่งท่ีมา :  http://www.mwit.ac.th/~physicslab/content_01/electricitis/electric4.htm 
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง  ไฟฟ้าในประเทศไทย 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการเรียน

การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 
 

 

แหล่งท่ีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=e1cIeICpOG8   

http://www.youtube.com/watch?v=e1cIeICpOG8
http://www.youtube.com/watch?v=e1cIeICpOG8
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ใบความรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง  ประวัตไิฟฟ้าประเทศไทย 

 
ประวัตแิละกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย  

ประวตัแิละความเป็นมาของกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยมีความเป็นมานบั 100 ปี โดยมีเจ้าหม่ืนไวยวรนารถ (เจิม แสง-ชโูต) นาเข้าใช้ภายในประเทศไทยและ
ได้พฒันาอยา่งตอ่เน่ืองจนถึงปัจจบุนัตามลําดบั ดงันี ้

ประวัตแิละความเป็นมากิจการไฟฟ้า (ท่ีมา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย ,2537) 
พ.ศ. 2427  เจ้าหม่ืนไวยวรนารถ (เจิม แสง-ชโูต) เป็นบคุคลแรกท่ีนําไฟฟ้าเข้ามาใช้งานในประเทศไทย โดยจ่ายไฟฟ้าให้กบัพระบรมมหาราชวงั ณ ท่ีนัง่จกัรีมหา

ปราสาทและในท้องพระโรง ซึง่เดนิเคร่ืองเป็นทางการตรงกบัวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2427 ตรงกบัวนัเฉลิมพระชนนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
(รัชกาลท่ี 5) 

พ.ศ. 2440  นายเลียวนาร์ด นาดี ชาวอเมริกนัได้แนะนํา และชกัชวนให้เจ้านายและข้าราชการจดัตัง้บริษัทบางกอกอิเล็กทรกไลต์ซินดิเคต ( Bangkok Electric 
Light Syndicate) จ่ายไฟฟ้าตามท้องถนนและสถานท่ีราชการซึ่งตอ่มาได้โอนกิจการให้กบับริษัทไฟฟ้าสยาม (Siam Electricity Co.,Ltd.) ของนายเวสเตนโฮลซ์ (Aage 
westenholz) ชาวเดนมาร์ก ได้รับกิจการไฟฟ้าดําเนินการตอ่โรงไฟฟ้านีเ้ป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน และมีท่ีตัง้โรงไฟฟ้าข้างวดัราชบรูณะ (วดัเลียบ) 

พ.ศ. 2455  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 6) ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงไฟฟ้าขึน้ท่ีสามเสนเร่ิมจําหน่ายไฟฟ้าตัง้แตปี่ พ.ศ.2457 โดยให้ใช้
ช่ือว่าการไฟฟ้าหลวงสามเสน ดําเนินการในรูปรัฐพาณิชย์ อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงมหาดไทย และต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น กองไฟฟ้าหล วงสามเสน ซึ่ง
ประชาชนในเขตพระนครและธนบรีุมีไฟฟ้าใช้กนัอย่างกว้างขวาง โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจ่ายไฟฟ้า คือ บริษัทไฟฟ้าสยาม (Siam Electricity Co.,Ltd.) จ่าย
ให้กับประชาชนบริเวณตอนใต้ของคลองบางลําภูและคลองบางกอกน้อย และส่วนกองไฟฟ้าหลวงสามเสนจ่ายให้กบัประชาชนตอนเหนือของคลองบางลําภูและค ลอง
บางกอกน้อย 
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พ.ศ. 2497  รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้องค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยให้เข้าในสงักดักรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทยและในปี พ.ศ. 2503 ได้
ประกาศเป็นพระราชบญัญตักิารไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) ขึน้แทนองค์การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบให้บริการกบัประชาชนทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ
ยกเว้นท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

พ.ศ. 2501 รัฐบาลประกาศพระราชบญัญตั ิการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึง่เป็นการรวบรวมเอากิจการไฟฟ้ากรุงเทพฯ กบักองไฟฟ้าหลวงสามเสนเข้าด้วยกนัโดย
มีขอบเขตในการจา่ยพลงังานไฟฟ้าให้กบัผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ธนบรีุ นนทบรีุและสมุทปราการ 

พ.ศ. 2503 รัฐบาลประกาศพระราชบญัญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟผ.) โดยรับผิดชอบการจ่ายพลงังานไฟฟ้าทัว่ประเทศ ยกเว้นเขตพืน้ท่ีในความรับผิดชอ บ
ของ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ธนบรีุ นนทบรีุ และสมทุรปราการ 

พ.ศ. 2511 รัฐบาลประกาศพระราชบญัญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยรวมองค์การท่ีรับผิดชอบในการผลิตไฟฟ้าได้แก่ การไฟฟ้ายันฮี 
(กฟย.) การลิกไนต์ (กลน.) และการไฟฟ้า ตะวนัออกเฉียงเหนือ (กฟ.อน.)  ให้รวมกันเป็นหน่วยงานเดียวกันในการดําเนินการผลิตพลงังานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้ช่ือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2512  เป็นต้นมา ประเทศไทยมีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง จึงมีความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างสงูได้มีการพฒันาแหล่งการผลิตและระบบส่งจ่ายไฟฟ้ า
ให้มีความทนัสมยั สอดคล้องกบัความต้องการใช้พลงังานในส่วนของภาคอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การท่องเท่ียว เป็นต้น โดยมีโรงไฟฟ้าและระบบส่งจ่าย ไฟฟ้า
เช่ือมโยงกนัท่ีทนัสมยั ประสิทธิภาพมัน่คง และเช่ือถือของระบบการสง่พลงังานไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

ปัจจบุนัการดําเนินงานท่ีผ่านมาการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีวิวฒันาการ แบง่เป็น 5 ทศวรรษ ได้แก่ 
ทศวรรษท่ี 1 พ.ศ. 2503-2513  การบกุเบกิไฟฟ้าสูช่มุชนใหญ่ 
ทศวรรษท่ี 2 พ.ศ. 2514-2523  เร่งรัดขยายไฟฟ้าสูช่นบท 
ทศวรรษท่ี 3 พ.ศ. 2524-2533  สง่เสริมความเจริญด้านธุรกิจและอตุสาหกรรม 
ทศวรรษท่ี 4 พ.ศ. 2534-2543  นําเทคโนโลยีชัน้สงูมาพฒันามาตรฐานการบริการ 
ทศวรรษท่ี 5 พ.ศ. 2544-2553  พฒันาองค์กรเพ่ือก้าวสูร่ะดบัสากลในธุรกิจพลงังานสํานกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ช่ือภาษาองักฤษ Metropolitan Electricity Authority (MEA) 
สงักดักระทรวงมหาดไทย เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค จะมีภาระหนํา้ท่ีจดัให้ได้มา จดัส่งและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าแก่ประชาชนธุรกิจและอสุาหกรรม

เขตพืน้ 3 จงัหวดัได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบรีุและสมทุรปราการ นอกจากนีแ้ล้วยงัมีภาระหนํา้ท่ีการดแูลรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสงู สถานีเปล่ียนแรงดนัสายจําหน่าย
ไฟฟ้าแรงสงู เป็นต้นโดยจะรับซือ้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระดบัแรงดนัขนาด 69 kV 115 kV 230 kV และ500 kV ระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จงัหวดันนทบรีุ  สํานกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ ถนนเพลินจิต แขวงลมุพีนี เขตปทมุวนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ระบบการผลิตไฟฟ้า (generating system) 
กระบวนการผลิตไฟฟ้าเพ่ือให้เพียงพอตอ่การใช้งานต้องอาศยัโรงไฟฟ้า ซึง่เป็นสว่นท่ีสําคญัท่ีสดุในระบบไฟฟ้ากําลงั และระบบส่งไฟฟ้ามีส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น

หม้อแปลงไฟฟ้า ลานไกไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสงู สายส่งไฟฟ้าแรงสงู เป็นต้น โรงไฟฟ้าจะทําหนํา้ท่ีในการผลิตพลงังานไฟฟ้าให้มีความเพียงพอกบัความต้องการใช้งาน
ไฟฟ้าตลอดเวลา โดยการทํางานจะอาศยัเคร่ืองต้นกําลงัซึ่งทําหนํา้ท่ีเปล่ียนพลงังานตา่งๆ ให้เป็นพลงังานกลเพ่ือขบัเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ซึ่งพลงังานท่ีนํามาใช้ผลิตไฟฟ้า
ได้แก่ พลงังานนํา้ พลงังานความร้อน พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย์ เป็นต้น จากลานไกไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจะไหลตามสายส่งเพ่ื อเข้าสู่สถานีไฟฟ้าแรงสงู และจะทํา
การลดแรงดนัไฟฟ้าให้เหมาะสมก่อนจะสง่ไปยงัสถานีไฟฟ้ายอ่ยท่ีการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) และท่ีการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ท่ีรับผิดชอบในการส่งจ่ายไฟฟ้าไปยงั
ผู้ใช้ไฟฟ้า บ้านเรือนประชาชนทัว่ไป และตามโรงงานอตุสาหกรรม ซึง่โรงไฟฟ้าท่ีผลิตไฟฟ้าสามารถแยกตามประเภท ลกัษณะและวิธีการในการผลิตได้ ดงันี ้

1) โรงไฟฟ้าพลังน า้ คือ โรงไฟฟ้าท่ีอาศยัหลกัการของการผลิตไฟฟ้าพลงังานนํา้การเปล่ียนแปลงสภาพของนํา้จากสถานะพลงังานศกัย์เป็นพลงังานไฟฟ้า โดย
อาศยัความแตกตา่งของระดบันํา้เหนือเข่ือนและท้ายเข่ือนมาใช้หมนุกังหนันํา้ และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า องค์ประกอบหลกัของโรงไฟฟ้า
ประกอบด้วย เข่ือนกกัเก็บนํา้ ทอ่สง่นํา้ กงัหนันํา้ เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลงันํา้มีคา่บํารุงรักษาน้อย สามารถเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าได้รวดเร็ว 
อายกุารใช้งานนาน ผลพลอยได้จากอา่งเก็บนํา้ในการชลประทาน การเกษตรกรรม เป็นต้น เหมาะกบัการใช้ผลิตไฟฟ้าเสริมชว่งท่ีต้องการไฟฟ้าสงูสดุ หลกัการทํางาน 

2) โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ คือโรงไฟฟ้าท่ีใช้กงัหนัก๊าซเป็นเคร่ืองต้นกําลงั ซึง่จะได้พลงังานจากการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติหรือนํา้ มนัดีเซล กบั
อากาศความดนัสงูจากเคร่ืองอดัอากาศในห้องเผาไหม้ เกิดเป็นไอร้อนท่ีมีความดนัและอณุหภูมิสงูไปขบัดนัใบกงัหนั เพลากงัหนัและเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือผลิตพลงังาน
ไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากังหนัก๊าซมีประสิทธิภาพประมาณ 25% สามารถเดินเคร่ืองได้อย่างรวดเร็ว เหมาะท่ีจะใช้เป็นโรงไฟฟ้าสํารองผลิตพลงังานไฟฟ้าในช่วงความต้องการ
ไฟฟ้าสงูสดุและกรณีฉกุเฉินหลกัการทํางานโรงไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ  
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3) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกังหันไอน า้ คือ โรงไฟฟ้าท่ีใช้เคร่ืองกังหนัไอนํา้เป็นเคร่ืองต้นกําลงั โดยอาศยัเชือ้เพลิงหลายอย่าง เช่น นํา้ มนัเตา ถ่านหิน 
และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น หลักการทํางานเบือ้งต้น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกังหันไอนํา้ เคร่ืองกังหันไอนํา้ เป็นเคร่ืองจกัรกลความร้อนท่ีอาศยัหลักการเทอร์โม
ไดนามิกส์ (thermodynamics) อาศยัหลกัการวฏัจกัรแรนคิน (rankine cycle) โดยใช้นํา้เป็นตวักลาง ซึ่งนํา้จะอยู่ในหม้อนํา้ (steam boiler) ได้รับความร้อนจากการเผา
ไหม้เชือ้เพลิงจนทําให้กลายเป็นไอนํา้ท่ีมีอณุหภมูิและความดนัสงู ไอนํา้ท่ีมีอณุหภูมิ และความดนัสงูจะเข้าเคร่ืองกงัหนัไอนํา้ ใช้ในการผลกัใบกงัหนัให้หมนุขบัเพลาของ
เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าออกมาได้ 

4) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า 2 ระบบร่วมกนั คือ โรงไฟฟ้ากงัหนั-ก๊าซ และโรงไฟฟ้ากงัหนัไอนํา้ นําความร้อนจากไอเสียท่ีออกจาก
เคร่ืองกังหนัก๊าซซึ่งมีอุณหภูมิสงูถึง 550 องศาเซลเซียส มาต้มนํา้ให้เป็นไอนํา้ ไปดนักงัหนัไอนํา้ให้หมนุและจะตอ่อยู่กบัแกนเดียวกันของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า และเคร่ือง
กงัหนัไอนํา้ จะขบัเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือผลิตไฟฟ้าอีกเคร่ืองหนึง่ทําให้ประสิทธิภาพสงูขึน้หลกัการทํางานโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 

5) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คือโรงไฟฟ้าความร้อนชนิดหนึง่ซึง่มีช่ือตามประเภทของเชือ้เพลิงท่ีใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าทัง้นีต้้นกําเนิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะ
อาศยัพลงัความร้อนท่ีเกิดขึน้จากปฏิกิริยาฟิชชนัของเชือ้เพลิงยเูรเนียม (uranium) จะใช้ในกระบวนการผลิตไอนํา้ท่ีใช้ในการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีเกิดขึน้ในเคร่ือง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (nuclear reactor) เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะแบง่ออกตามชนิดของสารระบายความร้อน และสารหน่วงปฏิกิริยานิวตรอน แตท่ี่นิยมใช้โดยทัว่ไปแบง่
ออกเป็น 5 แบบ คือแบบนํา้เดือด (boiling water reactor) แบบอดัความดนันํา้ (pressurized water reactor) แบบอัดความดนันํา้หนักมวล หรือแบบแคนด ู
(pressurized heavy - water reactor) แบบใช้ก๊าซฮีเลียมระบายความร้อน (high - temperature gas cooled reactor) และแบบแลกเปล่ียนความร้อนโลหะเหลว 
(liquid - metal fast broader reactor) 

6) โรงไฟฟ้าดีเซล คือโรงไฟฟ้าท่ีใช้พลงังานจากการเผาไหม้เชือ้เพลิงของเหลวคือนํา้มนัโดยการเปล่ียนพลงังานความร้อนท่ีใช้นํา้มนัเป็นเชือ้เพลิงสนัดาปภายใน
ร่วมกบัการอดัอากาศจะเกิดความร้อนให้เป็นพลงังานกล และนําไปขบัหรือหมนุเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง เคร่ืองดีเซลส่วนมากมกัใช้กบัเคร่ืองกําเนิดขนาดเล็กเหมาะ
สําหรับผู้ใช้ไฟท่ีต้องมีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสําหรับใช้ในกรณีฉกุเฉินหรือใช้จ่ายโหลดในช่วงระยะเวลาอนัสัน้ๆ โรงไฟฟ้าดีเซลสามารถติดตัง้ได้อย่างรวดเร็วและเคล่ือนย้าย
สะดวก 
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7) โรงไฟฟ้าพลังงานลม จะใช้หลกัการเหมือนเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าทัว่ไปแตต่วัต้นกําลงัขบัคือ แรงลมเม่ือลมพดัผ่านใบกงัหนั (คล้ายใบพดัลมขนาดใหญ่) กงัหนั
ลมจะหมนุ ซึง่การหมนุนีจ้ะไปขบัเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีตดิตัง้อยูก่บัเพลาความเร็วสงูหมนุไปตามความเร็วลมผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ กงัหนัลมท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้ามี
ส่วนประกอบท่ีสําคญัคือ ใบกังหนั ระบบควบคมุ ระบบส่งกําลังและหอคอย การนําพลังงานลมมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยมี 2 ลกัษณะคือ แบบตัง้อิสระ 
(stand alone) และแบบตอ่เข้ากบัระบบสายส่ง การใช้พลงังานลมในการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลงังานลมปกติกงัหนัลมผลิตกระแสไฟฟ้าจะทํางานท่ีความเร็วลมตัง้แต ่3 
m/s ขึน้ไปจนถึง 12 m/s หากความเร็วลมสูงเกินไปจะมีระบบควบคมุการเบรกไม่ให้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าหมนุเพ่ือให้ระบบการทํางานมีความปลอดภัย เช่น โรงไฟฟ้า
พลงังานลมลําตะคอง จงัหวดันครราชสีมา เป็นต้น 

8) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ พลงังานแสงอาทิตย์เกิดจากปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ท่ีเกิดขึน้บนดวงอาทิตย์ ซึ่งพลงังานท่ีแผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์จะอยู่
ในรูปแบบคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีโลกได้รับมีค่าประมาณ 1.7-105 เทอราวัตต์ การเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ามี 2 วิธี คือ
กระบวนการโฟโตวอลเทอิก (photovoltaic conversion) การเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าโดยตรงแสงท่ีตกกระทบผ่านเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) และกระบวนการความร้อน 
(solar thermodynamics conversion) จะเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตย์เป็นความร้อนแล้วเปล่ียนตอ่เป็นไฟฟ้า  ซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบคือชดุเก็บสะสมความร้อน
และอปุกรณ์เปล่ียนพลงังานความร้อนเป็นพลงังานไฟฟ้า  

เซลล์แสงอาทิตย์จะทําจากสารกึ่งตวันํา เช่น ซิลิคอน (silicon) แกลเลียม อาร์เซไนด์ (gallium arsenide) และอินเดียม ฟอสไฟด์ (indium phosphide) เป็นต้น 
เม่ือได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงจะเปล่ียนเป็นพาหะนําไฟฟ้า และจะถกูแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพ่ือให้เกิดแรงดนัไฟฟ้าท่ีขัว้ทัง้สองของเซลล์แสงอาทิตย์ เม่ือนํา
ขัว้ไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์มาตอ่เข้ากบัอปุกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงกระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อปุกรณ์เหล่านัน้ทําให้สามารถทํางานได้ แสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์
แล้วจะเกิดการสร้างพาหะนําไฟฟ้าประจลุบและบวกขึน้ซึ่งได้แก่ อิเล็กตรอนและโฮส โครงสร้างรอยตอ่พีเอ็นจะทําหนํา้ท่ีสร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์ เพ่ือแยกพาหะนํา 
ไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปท่ีขัว้ลบและพาหะนําไฟฟ้าชนิดโฮสไปท่ีขัว้บวกทําให้เกิดแรงดัน ไฟฟ้าแบบกระแสตรง ขัว้ไฟฟ้าทัง้สองเม่ือต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิด
กระแสไฟฟ้าแบบกระแสตรง ท่ีขัว้ไฟฟ้าทัง้สอง เม่ือตอ่ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไหลเข้าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนท่ีมีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 4 นิว้ กระแสไฟฟ้าได้
ประมาณ 2-3 A และจะให้แรงดนัไฟฟ้าวงจรเปิดประมาณ 0.6 V กระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ไม่มากนกั ดงันัน้เพ่ือให้กําลงัไฟฟ้ามากเพียงพอสําหรับใช้งานจึงได้มี
การนําเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ เซลล์มาตอ่กนัเรียกวา่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (solar modules)  

แหล่งทีมา  :  http://alcoholim.blogspot.com/2012/10/blog-post.html 
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แบบประเมินหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง  ประวัตไิฟฟ้าประเทศไทย 

ค าแนะน า  นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากหนงัสือเรียน เอกสารประกอบการสอน  ใบความรู้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้  ผู้ รู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครูผู้สอน      
หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ และทําแบบประเมินหลงัการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั ดงันี ้

1. ให้นกัศกึษาบอกหรืออธิบายประวตัิความเป็นมาของไฟฟ้าโลกและไฟฟ้าไทย มาพอสงัเขป 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ช่ือ...................................................................................................................... ระดับชัน้  ................................วันท่ี ............................................................... 

 



54 

 

   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

.....................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 
                   (                                            )                                    (                                             )        
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  พลังงานลม 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการเรียน

การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 
 

 

แหล่งท่ีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=_-Or2KWLuVk   

http://www.youtube.com/watch?v=_-Or2KWLuVk
http://www.youtube.com/watch?v=_-Or2KWLuVk
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ใบความรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  พลังงานลม 

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 
การนําลมมาใช้ประโยชน์จะต้องอาศยัเคร่ืองจกัรกลสําคญั คือ “กังหนัลม” ในการเปล่ียนพลงังานจลน์จากการเคล่ือนท่ีของลม เป็นพลงังานกลก่อนนําไปใช้

ประโยชน์ ท่ีสําคญัพลงังานลมใช้ไมมี่วนัหมด และกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากลมยงัไม่ปล่อยของเสียท่ีเป็นอนัตรายตอ่สภาพแวดล้อม  แตก่ารใช้พลงังานลมเพ่ือการผลิต
ไฟฟ้าความเร็วลมจะต้องสม่ําเสมอ หรือกําลงัลมเฉล่ียทัง้ปีควรไม่น้อยกว่าระดบั 6.4 ‟ 7.0 เมตรตอ่วินาที ท่ีความสงู 50 เมตร ถึงจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัลมได้ดี 
ภมูิประเทศท่ีมีความเร็วลมเหมาะสมได้แก่บริเวณฝ่ังทะเลแถบยโุรปเหนือ หรือชอ่งเขาในอเมริกา 

ชนิดของกังหันลม โดยทัว่ไปกงัหนัลมแบง่ออกเป็น 2 ชนิด ตามแกนหมนุของกงัหนัลม ได้แก่ 
1. กังหันลมแกนหมุนแนวตัง้ (Vertical Axis Wind Turbine) เป็นกงัหนัลมท่ีมีแกนหมนุ และใบพดัตัง้ฉากกบัการเคล่ือนท่ีของลมในแนวราบ 
2. กังหันลมแกนหมุนแนวนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) เป็นกงัหนัลมท่ีมีแกนหมนุขนานกบัการเคล่ือนท่ีของลมในแนวราบ โดยมีใบพดัเป็นตวัตัง้

ฉากรับแรงลม 

ส่วนประกอบของกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า มี 4 สว่นหลกั ประกอบด้วย 
1) แกนหมุนใบพัด (Rotor Blade) ทําหน้าท่ีรับแรงลม ซึ่งแกนหมนุประกอบด้วย 

- ดมุแกนหมนุ (Rotor Hub) เป็นตวัครอบแกนหมนุท่ีอยูส่่วนหน้าสดุ มีรูปร่างเป็นวงรีคล้ายไข ่เพ่ือการลูล่ม 
- ใบพดั (Blade) ยึดติดกับแกนหมนุ ทําหน้าท่ีรับพลงังานจลน์จากการเคล่ือนท่ีของลม และหมุนแกนหมุนเพ่ือส่งถ่ายกําลงัไปยงัเพลาแกนหมุนหลกั 

กงัหนัลมขนาด 3 ใบพดั จดัวา่ดีท่ีสดุในการกวาดรับแรงลมและนิยมใช้กนัแพร่หลายมากท่ีสดุ 
- จดุปรับหมนุใบ (Pitch) อยู่ระหวา่งรอยตอ่ของใบกบัแกนหมนุ ทําหน้าท่ีปรับใบพดัให้มีความพร้อมและเหมาะสมกบัความเร็วลม 
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2) ห้องเคร่ือง (Nacelle) มีลกัษณะคล้ายกล่องใสข่องขนาดใหญ่ท่ีถกูออกแบบเพ่ือป้องกนัสภาพอากาศภายนอกให้กบัอปุกรณ์ท่ีอยูภ่ายใน ซึง่ได้แก่ 
- เพลาแกนหมนุหลกั (Main Shaft หรือ Low Speed Shaft) ทําหน้าท่ีรับแรงจากแกนหมนุใบพดั และสง่ผา่นเข้าสูห้่องปรับเปล่ียนทดรอบกําลงั 
- ห้องทดรอบกําลงั (Gear Box) เป็นตวัควบคมุปรับเปล่ียนทดรอบการหมนุและถ่ายแรงของเพลาแกนหมนุหลกัท่ีมีความเร็วรอบต่ํา ไปยงัเพลาแกนหมนุ

เล็กของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือให้มีความเร็วรอบสงูขึน้ และมีความเร็วสม่ําเสมอ 
- เพลาแกนหมนุเล็ก (Shall Shaft หรือ High Speed Shaft) ทําหน้าท่ีรับแรงท่ีมีความเร็วรอบสงูของห้องทดรอบกําลงัเพ่ือหมนุเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
- เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (Generator) ทําหน้าท่ีแปลงพลงังานกลท่ีได้รับเป็นพลงังานไฟฟ้า 
- เบรก (Brake) เป็นระบบกลไกเพื่อใช้ควบคมุและยดึการหยดุหมนุอย่างสิน้เชิงของใบพดัและเพลาแกนหมนุของกงัหนัลม เม่ือต้องการให้กงัหนัลมหยดุ

หมนุและในระหวา่งการซอ่มบํารุง 
- ระบบควบคมุไฟฟ้า (Controller System) เป็นระบบควบคมุการทํางานและการจา่ยกระแสไฟฟ้าออกสูร่ะบบโดยคอมพิวเตอร์ 
- ระบบระบายความร้อน (Cooking ) เพ่ือระบายความร้อนจากการทํางานตอ่เน่ืองตลอดเวลาของห้องทดรอบกําลงัและเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า อาจระบาย

ด้วยลมหรือนํา้ขึน้กบัการออกแบบ 
- เคร่ืองวดัความเร็วและทิศทางลม (Anemometer and Wired Vane) เป็นส่วนเดียวท่ีติดตัง้อยู่นอกห้องเคร่ือง ซึ่งได้รับการเช่ือมตอ่สายสญัญานเข้าสู่

ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือวดัความเร็วและทิศทางลม 
3) เสา (Tower) เป็นตวัรับส่วนท่ีเป็นชดุแกนหมนุใบพดัและตวัห้องเคร่ืองท่ีอยู่ด้านบน 
4) ฐานราก เป็นสว่นท่ีรับนํา้หนกัของชดุกงัหนัลม 

 

 

 



58 

 

   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

ศักยภาพพลังงานลมในประเทศไทย 
ประเทศไทยตัง้อยูใ่นเขตเส้นศนูย์สตูร ลมท่ีเก่ียวข้องกบัภูมิอากาศของไทย คือลมประจําปี ลมประจําฤด ูและลมประจําเวลา 
ลมประจ าปี เป็นลมท่ีพดัอยู่เป็นประจําตลอดทัง้ปีในภูมิภาคส่วนตา่งๆ ของโลกมีความแตกตา่งกนัไปในแต่ละเขตละติจดูของโลก เน่ืองจากประเทศไทยอยู่ใ น

บริเวณเขตศนูย์สตูร อิทธิพลของลมประจําปีจงึไมมี่ประโยชน์ในการนํามาใช้ 
ลมประจ าฤด ูเป็นลมท่ีพดัเปล่ียนทิศทางตามฤดกูาล เรียกวา่ ลมมรสมุ ได้แก่ 

1. ลมมรสุมฤดูร้อน พดัในแนวทิศใต้ และตะวนัตกเฉียงใต้ ในชว่งเดือนมิถนุายน-สิงหาคม 
2. ลมมรสุมฤดูหนาว พดัในแนวทิศเหนือ และตะวนัออกเฉียงเหนือ ในชว่งเดือนธนัวาคม-กมุภาพนัธ์ 

ลมประจ าเวลา เป็นลมท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงความกดอากาศระหวา่ง 2 บริเวณในระยะเวลาสัน้ๆ ได้แก่ ลมบก ลมทะเล ลมภเูขา และลมหบุเขา 
บริเวณท่ีอยู่ตามชายฝ่ังจะได้รับอิทธิพลของลมบก ลมทะเลสงูมาก 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทย 
ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมอยู่ท่ี 332.5 kW เกือบทัง้หมดเป็นโครงการสาธิต ตัง้อยู่ในอทุยานแห่งชาติภูกระดงึ จงัหวดัเลย ขนาด 2.5 kW 1 ชดุ 

และท่ีอทุยานแหง่ชาตติะรุเตา จงัหวดัสตลู ขนาด 10 kW 1 ชดุ เป็นโครงการศกึษาทดลองของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
นอกจากนีย้งัมีจดุติดตัง้ท่ีแหลมพรหมเทพ จงัหวดัภูเก็ต ขนาด 10 kW 2 ชดุ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และของเอกชน 1 ชดุ ท่ีก่ิงอําเภอ

เกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ 150 kW 1 ชดุ ดําเนินการโดยบริษัท รีไซเคลิ เอ็นจีเนียร์ร่ิง จํากดั เป็นการผลิตไฟฟ้าใช้ในอาคาร 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังานมีการประเมินว่า พืน้ท่ีตัง้แต่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์จนถึงจงัหวดัปัตตานี ด้านเลียบ

ชายฝ่ังทะเลอา่วไทยมีศกัยภาพของกําลงัลมท่ีจะนํามาผลิตกระแสไฟฟ้ามากท่ีสดุกวา่ 1,600 MW 

ปัญหาที่ส าคัญในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
ไทยมีความเร็วลมเฉล่ียของประเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง - ต่ํา มีความเร็วลมเฉล่ียต่ํากว่า 4 เมตร/วินาที แตเ่ทคโนโลยีกงัหนัลมเพ่ือผลิตไฟฟ้าในยโุรปส่วนใหญ่ 

ออกแบบให้ทํางานเหมาะสมกบัความเร็วลมเฉล่ียเกินกวา่ 8 เมตรตอ่วินาทีขึน้ไป 
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ข้อดี - ข้อจ ากัดของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 

ข้อดี 
- เป็นแหลง่พลงังานท่ีได้จากธรรมชาต ิไมมี่ต้นทนุ 
- เป็นแหลง่พลงังานท่ีไมมี่วนัหมดสิน้ 
- เป็นพลงังานสะอาด 
- ไมกิ่นเนือ้ท่ี ด้านลา่งยงัใช้พืน้ท่ีได้อยู่ 
- มีแคก่ารลงทนุครัง้แรก ไมมี่คา่เชือ้เพลิง 
- สามารถใช้ระบบไฮบริดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ คือ กลางคืนใช้พลงังานลมกลางวนัใช้พลงังานแสงอาทิตย์ 
- ภาครัฐให้การสนบัสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมแก่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก/รายเล็กมาก โดยกําหนดอตัราส่วนเพิ่มการรับซือ้ไฟฟ้าท่ีผลิตจาก พลงังานลม 

2.50 บาทตอ่หนว่ย หากเป็นโครงการใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ให้อตัราเพิ่มพิเศษอีก 1.50 บาทตอ่หนว่ย เป็น 4.00 บาทตอ่หนว่ย ระยะเวลา 10 ปี 

ข้อจ ากัด 
- ลมในประเทศไทยมีความเร็วคอ่นข้างตํ่า 
- พืน้ท่ีท่ีเหมาะสมมีจํากดั 
- ขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ บางฤดอูาจไมมี่ลม 
- ต้องใช้แบตเตอร่ีราคาแพงเป็นแหลง่เก็บพลงังาน 
- ขาดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพลมในประเทศ และขาดบคุคลากรผู้ เช่ียวชาญ 

 
แหล่งท่ีมา  :  http://www.eppo.go.th/engy/Load/ET11.pdf    
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  พลังงานน า้ 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการเรียน

การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 
 

 

แหล่งท่ีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=2VjtCleTecs  

http://www.youtube.com/watch?v=2VjtCleTecs
http://www.youtube.com/watch?v=2VjtCleTecs
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ใบความรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  พลังงานน า้ 

 
พลังงานน า้ เป็นการอาศยัหลกัการของการเคล่ือนท่ีของนํา้จากท่ีสูงสู่ท่ีต่ํา รูปแบบท่ีเราคุ้นเคยคือ การสร้างเข่ือนเก็บกักนํา้ เพ่ือสะสมพลงังานศักย์ เม่ือเปิด

ประตท่ีูปิดกัน้ทางเดนิของนํา้ พลงังานศกัย์ท่ีสะสมอยู ่จะเปล่ียนเป็นพลงังานจลน์ สามารถนําไปฉดุกงัหนั และตอ่เช่ือมเข้ากับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึน้ 

โรงไฟฟ้าพลังน า้ โดยทัว่ไป มีการจดัแบง่โรงไฟฟ้าพลงันํา้ออกเป็น 
1. โรงไฟฟ้าพลงันํา้ขนาดใหญ่ (Large Hydropower) มีขนาดกําลงัผลิตมากกวา่ 30  MW 
2. โรงไฟฟ้าพลงันํา้ขนาดเล็ก (Mini Hydropower ) มีขนาดกําลงัผลิตอยู่ระหวา่ง 200 kW จนถึง 30 MW 
3. โรงไฟฟ้าพลงันํา้ขนาดจิ๋วหรือระดบัหมู่บ้าน (Micro Hydropower) มีขนาดกําลงัการผลิตน้อยกวา่ 200 kW 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน า้ 
การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานนํา้เป็นวิธีการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีมีต้นทนุถกูและสะอาด ซึง่ขัน้ตอนของการทํางานของโรงไฟฟ้าพลงันํา้ มีดังนี ้
- เก็บนํา้ไว้ในอ่างนํา้ โดยการก่อสร้างเข่ือนเพ่ือให้ระดบัท่ีเก็บอยูส่งูกวา่โรงไฟฟ้าระดบันํา้ท่ีแตกตา่งกนัมากๆ นี ้จะทําให้นํา้ท่ีถกูปลอ่ย ลงมามีแรงดนัท่ีสงู 
- ปลอ่ยนํา้ลงมาตามท่อ ไปยงัอาคารโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ต่ํากวา่ โดยควบคมุปริมาณนํา้ให้ได้ตามต้องการ 
- นํา้จะถกูสง่เข้าเคร่ืองกงัหนั ผลกัดนัใบพดัของกงัหนันํา้ ทําให้กงัหนัหมนุด้วยความเร็วสงู 
- เพลาของเคร่ืองกงัหนัท่ีตอ่เข้ากบัเพลาของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า จะหมนุทําให้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าหมนุตามไปด้วย เกิดการเหน่ียวนําในเคร่ื องกําเนิดไฟฟ้า ได้

พลงังานไฟฟ้าออกมาใช้ 
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องค์ประกอบของการผลิตไฟฟ้าพลังน า้  การผลิตไฟฟ้าพลงันํา้โดยทัว่ไป มีองค์ประกอบสําคญัดงันี ้
เข่ือนหรือฝาย ทําหน้าท่ีเก็บกกันํา้หรือยกระดบันํา้ในลํานํา้ให้สงูขึน้ ประกอบด้วย  อาคารระบายนํา้ล้น (Spillway) อาคารบงัคบันํา้ ประตรูะบายทราย ตะแกรง

กนัขยะ (Trash rack) ทางนํา้เข้า (Intake) 
- อาคารระบายนํา้ล้น ทําหน้าท่ีระบายนํา้สว่นท่ีเกินจากการกกัเก็บไว้ใช้งานเพื่อมิให้เกิดความเสียหายตอ่โครงสร้างของตวัเข่ือน 
- อาคารบงัคบันํา้ ทําหน้าท่ี ปิด-เปิดนํา้ และควบคมุปริมาณนํา้ในการใช้งาน 
- ประตรูะบายทราย ทําหน้าท่ีชว่ยในการระบายทรายท่ีตกทบัถมบริเวณท่ีหน้าฝาย 

อาคารโรงไฟฟ้า (Power House) ประกอบด้วยเคร่ืองกงัหนันํา้ (Turbine) เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (Generator) เคร่ืองควบคมุความเร็วรอบ (Governor) ตู้แผงและ
อปุกรณ์ควบคมุ (Control Switchboard) นอกจากนีย้งัมีส่วนประกอบท่ีสําคญั คือ เคร่ืองกงัหนันํา้และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ทางออกท้ายนํา้ (Tailrace) และสายส่งไฟฟ้า 
(Transmission Line) 

ประเภทของโรงไฟฟ้าพลังน า้ 
ปัจจบุนัมีการแบง่โรงไฟฟ้าพลงันํา้ตามลกัษณะการบงัคบันํา้เพ่ือผลิตไฟฟ้าออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ 
1. โรงไฟฟ้าแบบมีน า้ไหลผ่านตลอดปี (Run-of-river Hydro Plant) โรงไฟฟ้าแบบนีไ้ม่มีอ่างเก็บนํา้ ผลิตไฟฟ้าด้วยการใช้นํา้ท่ีไหลตามธรรมชาติของลํานํา้ 

หากนํา้มีปริมาณมากเกินกว่าโรงไฟฟ้าจะรับได้ ก็ต้องทิง้ไป ส่วนใหญ่โรงไฟฟ้าแบบนีต้ิดตัง้อยู่กบัเข่ือนผนันํา้ชลประทาน ซึ่งมีนํา้ไหลผ่ านตลอดปี การกําหนดกําลงัผลิต
ติดตัง้ มักจะคิดจากอตัราการไหลของนํา้ประจําปีช่วงต่ําสุด เพ่ือท่ีจะสามารถเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ําเสมอตลอดทัง้ปี  ตวัอย่างโรงไฟฟ้าประเภทนี ้ได้แก่ 
โรงไฟฟ้าเข่ือนผนันํา้เจ้าพระยา จงัหวดัชยันาท และเข่ือนผนันํา้วชิราลงกรณ์ จงัหวดักาญจนบรีุ 

2. โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน า้ขนาดเล็ก (Regulating Pond Hydro Plant) เป็นโรงไฟฟ้าท่ีสามารถบงัคบัการไหลของนํา้ได้ในช่วงสัน้ๆ เช่น ประจําวนั หรือ
สปัดาห์ การผลิตไฟฟ้าจะสามารถควบคมุให้สอดคล้องกบัความต้องการได้ดีกว่าแบบแรก แตอ่ยู่ในช่วงเวลาท่ีจํากดัตามขนาดของอ่างเก็บนํา้   ตวัอย่างของโรงไฟฟ้า
ประเภทนีไ้ด้แก่ โรงไฟฟ้าเข่ือนทา่ทุง่นา จงัหวดักาญจนบรีุ และโรงไฟฟ้าขนาดเล็กบ้านสนัต ิจงัหวดัยะลา 
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3. โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน า้ ขนาดใหญ่ (Reservoir Hydro Plant) โรงไฟฟ้าแบบนีมี้เข่ือนกัน้นํา้ขนาดใหญ่และสงูกัน้ขวางลํานํา้ไว้ ทําให้เกิดเป็นทะเลสาบ
ใหญ่ ซึ่งสามารถเก็บกักนํา้ในฤดฝูนและนําไปใช้ในฤดแูล้งได้ โรงไฟฟ้าพลงันํา้ขนาดใหญ่ส่วนมากในประเทศไทย จดัอยู่ในโรงไฟฟ้าประเภทนี ้เพราะมีประโยชน์มาก 
สามารถควบคมุการใช้นํา้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมในชว่งท่ีมีความต้องการไฟฟ้าสงูได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี 

4. โรงไฟฟ้าแบบสูบกลับ (Pumped Storage Hydro Plant) เป็นโรงไฟฟ้าท่ีมีเคร่ืองสบูนํา้ ซึง่สามารถสบูนํา้ท่ีปล่อยจากอ่างเก็บนํา้ลงมาแล้วนํากลบัขึน้ไปเก็บ
ไว้ในอา่งเก็บนํา้เพ่ือใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีก ประโยชน์ของโรงไฟฟ้าชนิดนีเ้กิดจากการผลิตพลงังานไฟฟ้าในชว่งเวลาท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ํา (เช่นในเวลาเท่ียงคืน)
ซึ่งมีต้นทนุถูก ไปใช้ในการสบูนํา้ขึน้ไปกกัเก็บไว้ในอ่างเก็บนํา้ เพ่ือนํามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในช่ วงหวัค่ํา  ตวัอย่างของโรงไฟฟ้า
ประเภทนี ้ได้แก่ โรงไฟฟ้าเข่ือนศรีนครินทร์ หนว่ยท่ี 4 ซึง่สามารถสบูนํา้กลบัขึน้ไปเก็บไว้ในอา่งเก็บนํา้เข่ือนศรีนครินทร์ได้ 

การผลิตไฟฟ้าพลังน า้ในประเทศไทย 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน ระบุว่าในปี 2549  ประเทศไทย มีการผลิตไฟฟ้าจากพลงันํา้รวมทัง้สิน้ 2,999.86 MW  

ศกัยภาพพลงันํา้ระดบัหมูบ้่าน และพลงันํา้ขนาดเล็กกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) ได้ประเมินศกัยภาพพลงันํา้ระดบัหมู่บ้าน และพลงันํา้ขนาด
เล็ก น่าจะอยู่ประมาณ 1,000 MW  นอกจากนี ้ยงัมีการประเมินศกัยภาพพลงันํา้ขนาดเล็กท้ายเข่ือนชลประทานท่ีมีอยู่ 6,618 แห่ง ทัว่ประเทศไว้ว่า จะมีประมาณ 294 
แหง่ ท่ีสามารถพฒันา เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา้ขนาดเล็ก ขนาดเล็กมาก และขนาดจิ๋ว กําลงัการผลิตประมาณ 115,945 kW 

ประโยชน์ของการผลิตไฟฟ้าพลังน า้ขนาดเล็ก 
- ประชาชนในพืน้ท่ีหา่งไกลมีไฟฟ้าใช้อยา่งทัว่ถึง 
- แก้ปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดบัในพืน้ท่ีปลายสายสง่ 
- ชว่ยลดการลงทนุโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
- ชว่ยลดการสญูเสียในระบบสง่ไฟฟ้าของ กฟภ. ได้เป็นอยา่งดี 
- เป็นแหลง่นํา้หลอ่เลีย้งชมุชน ทัง้ด้านอปุโภค บริโภค การเกษตร และอตุสาหกรรม 
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- เป็นแหลง่ขยายพนัธ์และท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์และพืชนํา้ 
- ชว่ยป้องกนันํา้ทว่มและลดการเกิดไฟป่าได้ด้วย 
- สร้างรายได้จากการจําหน่ายไฟให้กบัชมุชน 

ข้อดี - ข้อจ ากัดของการผลิตไฟฟ้าจากพลังน า้ 
ข้อดี 
1. ไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ยในการซือ้เชือ้เพลิงตลอดอายโุครงการ นอกจากใช้เงินลงทนุก่อสร้างในครัง้แรกเทา่นัน้ เน่ืองจากใช้นํา้ธรรมชาตเิป็นแหลง่ผลิตไฟฟ้า 
2. ชว่ยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลงัความร้อน จากเชือ้เพลิงฟอสซิล 
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา้ขนาดใหญ่มีขีดความสามารถสงูในการรักษาความมัน่คงให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศ เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลงันํา้สามารถเดินเคร่ือง

และเร่ิมจา่ยไฟฟ้าได้ภายในเวลาเพียง 4-5 นาที เทา่นัน้ ขณะท่ีโรงไฟฟ้าทัว่ไปต้องใช้เวลาเร่ิมเดนิเคร่ืองกว่า 2-4 ชัว่โมง กฟผ. จึงเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพลงันํา้สําหรับรองรับ
ชว่งเวลาท่ีมีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสงูสดุ (Peak) ในแตล่ะวนั และใช้เป็นกําลงัผลิตสํารองไว้รองรับเหตกุารณ์ ตา่งๆ เชน่ สายไฟฟ้าขาด เป็นต้น 

ข้อจ ากัด 
1. ไมส่ามารถเดินเคร่ืองได้ตลอดเวลา เพราะขึน้กบัปริมาณนํา้ในเข่ือนและนอกเข่ือน การผลิตไฟฟ้าจะดําเนินการได้ในช่วงท่ีสามารถปล่อยนํา้ ออกจากเข่ือนได้

เทา่นัน้ 
2. การก่อสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีข้อจํากัด เน่ืองจากอ่างเก็บนํา้ของเข่ือนขนาดใหญ่จะทําให้เกิดนํา้ท่วมเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อ

บ้านเรือนประชาชน พืน้ท่ีเกษตรกรรม โบราณสถาน หรือถ้าเป็นบริเวณป่า ก็จะกระทบตอ่สตัว์ป่า และทรัพยากรป่าไม้ จงึไมส่ามารถขยายการผลิตไฟฟ้าพลงันํา้ได้ 
 

แหล่งท่ีมา  :  http://www.eppo.go.th/engy/load/et10.pdf  
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  พลังงานแสงอาทติย์ 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการเรียน

การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 
 

 

แหล่งท่ีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=T0OHByH1M5o  

http://www.youtube.com/watch?v=T0OHByH1M5o
http://www.youtube.com/watch?v=T0OHByH1M5o
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ใบความรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  พลังงานแสงอาทติย์ 

 

พลังงานแสงอาทติย์ 
แสงจากดวงอาทิตย์เกิดจากปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ (Thermonuclear reaction) หรือปฏิกิริยาหลอมตวัทางนิวเคลียร์ในดวงอาทิตย์ เม่ือแสงอาทิตย์เดินทาง

มาถึงนอกชัน้บรรยากาศของโลกจะมีความเข้มแสงโดยเฉล่ียประมาณ 1,350 วตัต์ตอ่ตารางเมตร แตก่ว่าจะลงมาถึงพืน้โลก พลงังานบางส่วนต้องสญูเสียไปเม่ือผ่านชัน้
บรรยากาศตา่งๆ ท่ีหอ่หุ้มโลก เชน่ ชัน้โอโซน ชัน้ไอนํา้ ชัน้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทําให้ความเข้มแสงลดลง เหลือประมาณ 1,000 วตัต์ตอ่ตารางเมตร หรือประมาณร้อย
ละ 70  ปริมาณแสงอาทิตย์ท่ีได้รับบนพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่ง จะมีปริมาณสงูสดุเม่ือพืน้ท่ีนัน้ทํามมุตัง้ฉากกบัแสงอาทิตย์ ดงันัน้หากต้องการใ ห้พืน้ท่ีใดรับแสงอาทิตย์ได้มาก
ท่ีสดุตอ่วนั ก็จะต้องปรับพืน้ท่ีรับแสงนัน้ๆ ตามการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย์ ซึง่จะเคล่ือนท่ีจากทิศตะวนัออกไปสูท่ิศตะวนัตกเสมอ 

แสงอาทิตย์ในประเทศไทย 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน ได้จดัทําแผนท่ีศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ( Solar energy potential map) โดยใช้ข้อมูล

ย้อนหลงัจากดาวเทียมเป็นเวลา 6  ปี เพ่ือนําผลการศกึษาท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางพฒันาการนําพลงังานจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ  พบว่า ร้อยละ 
14.3 ของพืน้ท่ีในประเทศไทย มีศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์สงู คือ ได้รับรังสีดวงอาทิตย์เฉล่ียตอ่ปี อยู่ในช่วง 19-20 เมกกะจลูตอ่ตารางเมตรตอ่วนั 
และร้อยละ 50.2 ของพืน้ท่ีในประเทศไทย ได้รับรังสีดวงอาทิตย์เฉล่ียตอ่ปี อยู่ในช่วง 18-19 เมกกะจลูตอ่ตารางเมตรตอ่วนั ซึ่งถือว่ามีศกัยภาพพลงังานคอ่นข้างสงู ส่วน
บริเวณท่ีมีศกัยภาพคอ่นข้างต่ํามีเพียงร้อยละ 0.50 ของพืน้ท่ีเท่านัน้ เม่ือทําการเฉล่ียความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ทัว่ประเทศจากทกุพืน้ท่ี เป็นคา่รายวนัเฉล่ียตอ่ปีได้ 18.2 
ล้านจลูตอ่ตารางเมตรตอ่วนั โดยมีคา่เฉล่ียสงูสดุในเดือนเมษายน 

นอกจากนี ้พบว่า การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ในประเทศไทยนัน้ มีศกัยภาพผลิตไฟฟ้าเฉล่ียได้ท่ี 4.6 ถึง 5.3 หน่วย (kWh) ต่อตารางเมตรตอ่วนั โดยมีจํานวน
ชัว่โมงการสอ่งสวา่งของดวงอาทิตย์ 2,200 ถึง 2,900 ชัว่โมงตอ่ปี หรือ 6 ถึง 8 ชัว่โมงตอ่วนั ซึง่หากสามารถปรับพืน้ท่ีรับแสงให้ติดตามแสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลาแล้ว คาด
วา่จะสามารถรับแสงได้เพิ่มขึน้อีกประมาณ 1.3-1.5 เทา่ 
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ในประเทศไทยได้มีการนําแหลง่พลงังานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ระยะหนึง่แล้ว ทัง้เพ่ือใช้ผลิตนํา้ร้อนและอบแห้งพืชผลทางการเกษตร ส่วนการนําพลงังาน
แสงอาทิตย์มาใช้ในเชิงพาณิชย์นัน้ ยงัอยูร่ะหวา่งพฒันาเพื่อให้มีต้นทนุต่ําลง 

การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทติย์ การนําแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในด้านพลงังานนัน้ แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทหลกั คือ 
1. การนําแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลงังานความร้อน ตวัอยา่งท่ีเห็นได้ชดัท่ีมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน ได้แก่ การอบแห้งหรือตากแห้ง ผกั ผลไม้ และเนือ้สตัว์ตา่งๆ 

หรือ ในกรณีท่ีใช้การออกแบบเชิงวิศวกรรมมาเก่ียวข้อง เช่น การผลิตนํา้ร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้แผงสะสมความร้อน ( Solar collector) ท่ีใช้กันอย่าง
แพร่หลายมากขึน้ทัง้ในครัวเรือนทัว่ไป หรือแม้กระทัง่โรงแรมบางแหง่ 

2. การนําแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้า โดยอาศยัชดุเซลล์แสงอาทิตย์ หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ Photovoltaic system (PV system) ซึ่งรายละเอียดของระบบการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จะนําเสนอในเนือ้หาตอ่ไป 

หลักการท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 
เซลล์แสงอาทติย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดษิฐ์กรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ท่ีสร้างขึน้เพ่ือเป็นอปุกรณ์สําหรับเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลงังานไฟฟ้า โดย

การนําสารกึ่งตวันํา เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกท่ีสุดและมีมากท่ีสดุบนพืน้โลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสทุธ์ิ และทนัทีท่ีแสงตก
กระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงท่ีมีอนุภาคของพลงังานประกอบท่ีเรียกว่า โฟตอน (Photon) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตวันําจนมี
พลงังานมากพอท่ีจะกระโดดออกมาจากแรงดงึดดูของอะตอม (atom) และเคล่ือนท่ีได้อยา่งอิสระ ดงันัน้เม่ืออิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีครบวงจรจะทําให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึน้ 

แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีผลิตขึน้จากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมีคา่ต่ํามาก การนํามาใช้งานจะต้องนําเซลล์หลายๆ เซลล์ มาต่อกนัแบบอนกุรมเพ่ือเพิ่มค่า
แรงเคล่ือนไฟฟ้าให้สงูขึน้ เซลล์ท่ีนํามาตอ่กนัในจํานวนและขนาดท่ีเหมาะสมเรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module หรือ Solar Panel) ถึงแม้ว่าเซลล์แสงอาทิตย์
จะทํามาจากวสัดจํุาพวกทราย ซึง่มีราคาไมส่งูนกั หากแตใ่นกระบวนการผลิตท่ีต้องทําให้บริสทุธ์ิ และอยูใ่นรูปสารท่ีพร้อมจะทําเซลล์แสงอาทิตย์ จะต้องใช้เทคโนโลยีท่ีสงู
มาก ทําให้ราคาของตวัเซลล์มีราคาแพง ประเทศท่ีทําการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์มากท่ีสดุในโลก คือ ประเทศญ่ีปุ่ น ได้ทําการวิจยัและพฒันาโครง การ Sunshine project 
มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2517 สง่ผลให้ราคาของเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นผลิตในปัจจบุนั มีราคาลดลงเหลือเพียง 1 ใน 100 ของราคาเร่ิมต้นเม่ือสามสิบกวา่ปีก่อน 
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ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์  การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบง่ตามเทคโนโลยีได้ 2 ระบบ ดงันี ้

1. ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบง่ออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่ 
1.1 ) ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (PV Stand alone system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าท่ีได้รับการออกแบบสําหรับใช้งานใน

พืน้ท่ีชนบทท่ีไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบท่ีสําคญัประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อปุกรณ์ควบคมุการประจแุบตเตอร่ี แบตเตอร่ี แ ละอปุกรณ์เปล่ียนระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัแบบอิสระ 

ระบบ Stand-alone จะมีการเก็บไฟฟ้ากระแสตรงท่ีผลิตได้จากแสงอาทิตย์ในเวลากลางวนั เพ่ือไปใช้ในเวลากลางคืน โดยการนําไปเพิ่มประจุของชุด
แบตเตอร่ี (เก็บไฟท่ีผลิตได้ไว้ในแบตเตอร่ี) หลงัจากนัน้ จึงจะนําไฟฟ้าไปใช้งานตามต้องการ โดยอาจนําไฟฟ้าท่ีเก็บไปใช้ในลกัษณะกระแสตรงเหมือนเดิม หรืออาจจะ
แปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) โดยตดิอปุกรณ์เพิ่ม ก่อนจะนําไปใช้งานก็ได้ ระบบเชน่นี ้พบมากในบริเวณพืน้ท่ีชนบท เขตอทุยานแห่งชาติ เช่น อทุยานแห่งชาติตะรุ
เตา ห้วยขาแข้ง และภกูระดงึ เป็นต้น หรือในพืน้ท่ีท่ีระบบสายสง่ไฟฟ้าหลกัไปไมถ่ึง 

1.2) ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบตอ่เข้ากบัระบบจําหน่าย  (PV Grid connected system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าท่ีถกูออกแบบ
สําหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปล่ียนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั เข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าโดยตรงทนัทีระบบนีจ้ะไม่มีการเก็บไฟฟ้าใน
แบตเตอร่ี ใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพืน้ท่ีท่ีมีระบบจําหน่ายไฟฟ้าเข้าถึงอุปกรณ์ระบบท่ีสําคญัประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกร ณ์เปล่ียนระบบไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดตอ่กบัระบบจําหนา่ยไฟฟ้า 

1.3) ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าท่ีถกูออกแบบสําหรับทํางานร่วมกับ
อปุกรณ์ผลิตไฟฟ้าอ่ืนๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กบัพลงังานลม และเคร่ืองยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กบัพลงังานลมและไฟฟ้าพลงั นํา้ เป็นต้น โดยรูปแบบ
ระบบจะขึน้อยูก่บัการออกแบบตามวตัถปุระสงค์โครงการเป็นกรณีเฉพาะ 
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2. ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยความร้อนแสงอาทติย์ แบง่ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ 
2.1) แบบ Parabolic Troughs ประกอบด้วยตวัรับแสงเป็นรางยาวโค้งแบบมิติเดียวท่ีติดตัง้ไว้บนระบบหมุนตามดวงอาทิตย์แกนเดียว ทําหน้าท่ีรวม

พลงังานแสงอาทิตย์ และถ่ายเทความร้อนให้กบัของเหลวท่ีไหลหมุนเวียนผ่านท่อ ซึ่งปกติจะเป็นนํา้ จนกลายเป็นไอนํา้ไปขบัเคล่ือนกังหนัไอนํา้ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า
ตอ่ไป 

2.2) แบบ Central Receiver หรือ Power Tower ประกอบด้วยตวัรับความร้อนท่ีติดตัง้อยู่กับท่ีบนหอคอยท่ีล้อมรอบด้วยแผงกระจกขนาดใหญ่จํานวน
มาก ซึ่งจะหมนุตามดวงอาทิตย์และสะท้อนรังสีไปยงัตวัรับความร้อนซึ่งมีของเหลวอยู่ภายใน ของเหลวดดูซบัพลงังานความร้อน จะส่งตอ่ไปยงั เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าแบบ
กงัหนั หรือนําไปเก็บไว้ในถงัเก็บกกัเพ่ือนําไปใช้งานตอ่ไป 

2.3) แบบ Parabolic Dishes ประกอบด้วยตวัรวมแสงเป็นจานทรง parabolic ท่ีมีจดุศนูย์รวมแสงเพ่ือสะท้อนพลงังานแสงอาทิตย์ไปยงัตวัรับความร้อน ท่ี
อยู่บนจดุศนูย์รวม Parabolic Dishes จะใช้แผงสะท้อนท่ีมีลกัษณะโค้งจํานวนมาก ซึ่งทําด้วยกระจกหรือแผ่นฟิล์มบางๆ ตวัรวมแสงใช้ระบบหมนุตา มดวงอาทิตย์สอง
แกนเพ่ือรวมแสงให้เป็นจุดเดียวกันท่ีตวัรับความร้อน ระบบนีมี้ประสิทธิภาพการแปลงเป็นความร้อนได้สูงกว่าชนิดรวมตวัแบบราง ( Parabolic Troughs) เน่ืองจาก
สามารถทํางานได้ท่ีอณุหภมูิสงูกวา่ 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ในประเทศไทย 
การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ทัง้ท่ีผลิตและใช้งานในเชิงพาณิชย์รวมถึงโครงการสาธิต ส่วนใหญ่ดําเนินการโดยหน่วยงานข องรัฐ การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เร่ิมทดลองนําเซลล์แสงอาทิตย์มาติดตัง้และทดสอบตัง้แต่ปี 2521 ในระยะแรกได้จัดหาเซลล์แสงอาทิตย์จากผู้ผลิตใน
ตา่งประเทศเข้ามาทดลองตามหนว่ยงานของ กฟผ. ตอ่มาได้พฒันาการใช้งานในลกัษณะของการสาธิตเพ่ือผลิตไฟฟ้าขนาดท่ีใหญ่ขึน้ โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า
ร่วมกบัพลงังานชนิดอ่ืนๆ เช่น ร่วมกบัพลงันํา้ พลงังานลม ซึ่งกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้นัน้เช่ือมโยงเข้ากับระบบจําหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นอกจากนีย้งัมี
โครงการสาธิตตา่งๆ ขึน้อีก ทัง้ท่ี กฟผ.ดําเนินการเอง และมีภาคเอกชนเข้าร่วม 

ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่า ในปี 2550 ประเทศไทยมีกําลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวม 30 MW และมี
เป้าหมายในการสง่เสริมให้เพิ่มเป็น 45 MW ในปี 2554 
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แนวโน้มการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์และการส่งเสริมจากภาครัฐ 
- การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ได้รับความสนใจในการลงทนุมากขึน้ เน่ืองจากวิกฤตการณ์ผนัผวนด้านราคานํา้มนัท่ีผา่นมา 
- ภาครัฐให้การสนบัสนนุการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แก่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) / รายเล็กมาก (VSPP) โดยกําหนดอตัราส่วนเพิ่มการรับซือ้ไฟฟ้าท่ี

ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ 8 บาทต่อหน่วย หากเป็นโครงการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้อัตราเพิ่มพิเศษอีก 1.50 บาทต่อหน่วย เป็น 9.50 บาทต่อหน่วย 
ระยะเวลา 10 ปี 

- การตัง้โรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยในช่วงไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา ทําให้ราคาเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงอยา่งรวดเร็ว 

ข้อดี - ข้อจ ากัดของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ 
ข้อดี 
- เป็นแหลง่พลงังานธรรมชาตขินาดใหญ่ท่ีสดุ และสามารถใช้เป็นพลงังานได้ไมมี่วนัหมด 
- ไมมี่คา่ใช้จา่ยในเร่ืองเชือ้เพลิง 
- สามารถนําไปใช้ในแหลง่ท่ียงัไมมี่ไฟฟ้าใช้ และอยูห่า่งไกลจากระบบสายสง่และสายจําหนา่ยไฟฟ้า 
- การใช้ประโยชน์ไมยุ่ง่ยาก การดแูลรักษาง่าย 
- เป็นพลงังานสะอาด ไมก่่อให้เกิดมลภาวะจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
ข้อจ ากัด 
- ยงัไมส่ามารถดําเนินการได้ในเชิงพาณิชย์ เน่ืองจากแผงเซลล์และอปุกรณ์ส่วนควบยงัมีราคาแพง 
- แบตเตอร่ีซึง่เป็นตวักกัเก็บพลงังานแสงอาทิตย์ไว้ใช้ในเวลากลางคืนมีอายกุารใช้งานต่ํา 
- ความเข้มของแสงไมค่งท่ีและสม่ําเสมอ เน่ืองจากสภาพอากาศและฤดกูาล 
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการเรียน

การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 
 

 

แหล่งทีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=wG5nDIIKBKM  

http://www.youtube.com/watch?v=wG5nDIIKBKM
http://www.youtube.com/watch?v=wG5nDIIKBKM
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ใบความรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

 
พลังงานความร้อนใต้พภิพ 

คือ พลงังานธรรมชาตท่ีิเกิดจากความร้อน ท่ีถกูกกัเก็บอยูภ่ายใต้ผิวโลก (Geo = โลก, Thermal = ความร้อน) โดยปกติแล้วอณุหภูมิภายใต้ผิวโลกจะเพิ่มขึน้ ตาม
ความลกึ กลา่วคือยิ่งลกึลงไป อณุหภมูิจะยิ่งสงูขึน้ และในบริเวณสว่นลา่งของ ชัน้เปลือกโลก (Continental Crust) หรือท่ีความลึกประมาณ 25-30  กิโลเมตร อณุหภูมิจะ
มีคา่อยูใ่นเกณฑ์เฉล่ีย ประมาณ 250 ถึง 1,000 องศาเซลเซีส ในขณะท่ีตรงจดุศนูย์กลางของโลก อณุหภมูิอาจจะสงูถึง 3,500 ถึง 4,500 องศาเซลเซีส 

พลงังานความร้อนใต้พิภพ มกัพบในบริเวณท่ีเรียกว่า Hot Spots คือบริเวณท่ีมีการไหล หรือแผ่กระจาย ของความร้อน จากภายใต้ผิวโลกขึน้มาสู่ผิวดินมากกว่า
ปกต ิและมีคา่การเปล่ียนแปลงอณุหภมูิตามความลกึ (Geothermal Gradient) มากกว่าปกติประมาณ 1.5-5  เท่า เน่ืองจากในบริเวณดงักล่าว เปลือกโลกมีการเคล่ือนท่ี 
ทําให้เกิดรอยแตกของชัน้หิน ปกติแล้วขนาดของแนวรอยแตก ท่ีผิวดินจะใหญ่และค่อยๆ เล็กลงเม่ือลึกลงไปใต้ผิวดิน และเม่ือมีฝนตกลงมาในบริ เวณนัน้ ก็จะมีนํา้
บางสว่นไหลซมึ ลงไปภายใต้ผิวโลก ตามแนวรอยแตกดงักล่าว นํา้นัน้ จะไปสะสมตวั และรับความร้อนจากชัน้หิน ท่ีมีความร้อนจนกระทัง่นํา้กลา ยเป็นนํา้ร้อนและไอนํา้ 
แล้วจะพยายามแทรกตวั ตามแนวรอยแตกของชัน้หิน ขึน้มาบนผิวดนิ และปรากฏให้เห็นในรูปของบอ่นํา้ร้อน, นํา้พรุ้อน, ไอนํา้ร้อน, บอ่โคลนเดือด เป็นต้น 

โครงสร้างของโลก ชัน้เปลือกโลก แบง่ออกเป็น  2  สว่นคือ 
1. เปลือกโลกสว่นบน (upper crust) หรือเรียกวา่ ชัน้ไซอลั (sial)                
2. เปลือกโลกสว่นลา่ง (lower crust) หรือเรียกวา่ ชัน้ไซมา (sima)  

ชัน้แมนเทิล สามารถแบง่ออกเป็น  2  สว่นคือ              
1. ชัน้แมนเทิลสว่นบน (upper mantle)                
2. ชัน้แมนเทิลสว่นลา่ง (lower mantle)  
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แกนโลก สามารถแบง่ออกเป็น  2 ชัน้ คือ                
1. แกนโลกชัน้นอก (outer core)                
2. แกนโลกชัน้ใน (inner core) 

1. ชัน้เปลือกโลก (earth Crust)  
มีความหนาโดยเฉล่ียประมาณ 6-70  กิโลเมตร หากเปรียบเทียบกับชัน้อ่ืนๆ ถือว่าเป็นชัน้ท่ีบางท่ีสุดชัน้นีป้ระกอบด้วยแผ่นดินและแผ่นนํา้ ส่วนท่ีหนาท่ีสุดคือ

บริเวณท่ีเป็นภเูขา สว่นท่ีบางท่ีสดุ คือบริเวณท่ีอยูใ่ต้มหาสมทุร  เปลือกโลกยงัสามารถแบง่ออกเป็น  2  ชัน้  คือ  
1.1 เปลือกโลกส่วนบน ส่วนใหญ่เป็นพืน้ทวีปเรียกว่า ไซอลั (sial) เป็นหินแกรนิต ซึ่งเป็นเปลือกโลกท่ีเป็นเปลือกทวีป ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารประกอบซิลิกา 

(Silica) และ อะลมูินา (Alumina) 
1.2 เปลือกโลกสว่นลา่ง สว่นใหญ่เป็นพืน้มหาสมทุรเรียกวา่ ไซมา (sima) เป็นหินบะซอลต์ ซึง่เป็นเปลือกโลกท่ีเป็นเปลือกท้องสมทุรและรองอยู่ใต้หินไซอลั หินไซ

มาประกอบด้วยสารประกอบซิลิกา (Silica) และแมกนีเซียม (Magnesium) เปลือกโลกมีลกัษณะเป็นแผ่นหินแข็งตอ่กนัเหมือนกบัภาพตอ่ ( jigsaw) ขนาดใหญ่ ซึ่งมีอยู่
ประมาณ 13 แผน่ แตล่ะแผน่เรียกวา่ แผน่เปลือกโลก (plate)แผน่เปลือกโลกท่ีอยู่ใต้ทะเลหรือมหาสมทุรเรียกว่า แผ่นมหาสมทุร(oceanic plate) จะมีความหนาน้อยกว่า
แผน่เปลือกโลกท่ีอยูใ่ต้ทวีปเรียกวา่ แผน่ทวีป (continental plate)  

2. ชัน้แมนเทลิ (Mantle) 
เป็นชัน้ท่ีอยูร่ะหวา่งเปลือกโลกกบัแก่นโลก มีความหนาประมาณ  2,885 กิโลเมตร มีสว่นประกอบเป็นหินและแร่ธาตตุา่งๆ หลายชนิดเช่น หินเริโดไทด์ หินอลัตรา

เบสิก ซึ่งเป็นหินอัคนีชนิดหนึ่ง ในความลึกประมาณ 70-260  กิโลเมตรหรือท่ีเรียกว่าชัน้แอสทีโนสเฟียร์ (Asthenosphere) ในชัน้นีมี้หินเหลวหนืดและร้อนจัดท่ี
ประกอบด้วยธาตตุา่งๆ เช่น ซิลิกอน อะลมูิเนียม และธาตเุหล็กหลอมละลายปนกนัอยู่ภายใต้ความดนัและอณุหภูมิสูงมากประมาณ 800-4,300 องศาเซลเซียสและหิน
หนืดนีส้ามารถเคล่ือนตวัไปมาในวงจํากดั อาจมีก๊าซและของแข็งรวมยู่ด้วย เรียกว่า แมกมา (Magma) เม่ือแทรกดนัพุ่งออกสู่ผิวโลก เรียกว่า ลาวา (Lava) เม่ือเย็นและ
แข็งตวัจะเกิดเป็นหินอคันี 
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3. แก่นโลก (Core)   
เป็นสว่นท่ีอยูช่ัน้ในสดุ มีความหนาประมาณ  3,440 กิโลเมตร ประกอบด้วยธาตเุหล็กและนิกเกิลเป็นส่วนใหญ่ มีแรงดนัและอณุหภูมิท่ีมาก ในชัน้นีป้ระกอบด้วย

สว่นท่ีเป็นของแข็งละสว่นท่ีเป็นของเหลวท่ีร้อนจดั  จงึแบง่แก่นโลกออกเป็น 2 ชัน้ คือ                                              
3.1 แก่นโลกชัน้นอก (Outer Core) เป็นชัน้ท่ีประกอบด้วยธาตเุหล็กและธาตนุิกเกิลในสภาพท่ีหลอมละลายและมีอณุหภมูิสงู ถึง  4,300-6,200 องศาเซลเซียส  
3.2 แก่นโลกชัน้ใน (Inter core) เป็นชัน้ท่ีอยู่ใจกลางโลกซึ่งเป็นของแข็งประกอบด้วยธาตเุหล็กและนิกเกิล มีความกดดนัมหาศาล  อณุหภูมิสงูประมาณ 6,000 

องศาเซลเซียส  

แหล่งพลังงานความร้อนใต้พภิพที่พบในโลก 
ความร้อนใต้พิภพท่ีพบในโลกแบง่เป็นลกัษณะใหญ่ๆ  ได้ 3 ลกัษณะคือ 

1. แหล่งที่ เป็นไอน า้ส่วนใหญ่ (Steam Dominated) เป็นแหล่งกักเก็บความร้อนท่ีประกอบด้วย ไอนํา้มากกว่า 95% โดยทั่วไปมักจะเป็น แหล่งท่ีมี
ความสมัพนัธ์ใกล้ชิด กบัหินหลอมเหลวร้อนท่ีอยู่ตืน้ๆ อณุหภูมิของไอนํา้ร้อนจะสงูกว่า 240 องศาเซลเซียส ขึน้ไป แหล่งท่ีเป็นไอนํา้ส่ว นใหญ่นี ้จะพบน้อยมากในโลกเรา 
แตส่ามารถนํามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากท่ีสดุ เชน่ The Geyser Field ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Larderello ในประเทศอิตาลี เป็นต้น 

2. แหล่งท่ีเป็นน า้ร้อนส่วนใหญ่ (Hot Water Dominated) เป็นแหลง่กกัเก็บสะสมความร้อนท่ีประกอบไปด้วย นํา้ร้อนเป็นส่วนใหญ่ อณุหภูมินํา้ร้อนจะมีตัง้แต ่
100 องศาเซลเซียส ขึน้ไป ระบบนีจ้ะพบมากท่ีสดุในโลก เชน่ท่ี Cerro Prieto ในประเทศเม็กซิโก และ Hatchobaru ในประเทศญ่ีปุ่ น เป็นต้น 

3. แหล่งหนิร้อนแห้ง (Hot Dry Rock) เป็นแหลง่สะสมความร้อน ท่ีเป็นหินเนือ้แนน่ แตไ่มมี่นํา้ร้อนหรือไอนํา้ ไหลหมนุเวียนอยู่ ดงันัน้ถ้าจะนํามาใช้จําเป็นต้อง
อดันํา้เย็นลงไปทางหลมุเจาะ ให้นํา้ได้รับความร้อนจากหินร้อน โดยไหล หมนุเวียนภายในรอยแตกท่ีกระทําขึน้ จากนัน้ก็ทําการสบูนํา้ร้อนนี ้ขึน้มาทางหลมุเจาะอีกหลุ ม
หนึ่ง ซึ่งเจาะลงไป ให้ตดักบัรอยแตกดงักล่าว แหล่งหินร้อนแห้งนี ้กําลงัทดลองผลิตไฟฟ้า ท่ี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา แ ละท่ี Oita Prefecture ประเทศ
ญ่ีปุ่ น 
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การประยุกต์ใช้แหล่งความร้อนใต้พภิพ  

ปัจจุบนั เทคโนโลยีในการพฒันาแหล่งพลังงาน ความร้อนใต้พิภพได้มีความก้าวหน้าขึน้มาก เน่ืองจากมีการวิจัยอย่างจริงจงัของประเทศต่าง ๆ  ท่ีพยายาม
ค้นคว้าเพ่ือการเพิ่มปริมาณการผลิตพลงังานความร้อนใต้พิภพเพ่ือชดเชย กบัปริมาณนํา้มนัท่ีกําลงัขาดแคลน การศกึษาส่วนใหญ่มุ่งท่ีจะนําความร้อนท่ีได้จากความร้อน
ใต้พิภพมาใช้ในการผลิต กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิของนํา้และไอร้อนท่ีเหมาะสําหรับนํามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าควรจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 180 องศาเซลเซียส และมี
ความดนัประมาณ 10 บรรยากาศ สามารถนํามาแยกไอนํา้ร้อนไปหมนุกงัหนัผลิตไฟฟ้าได้โดยตรง แตถ้่าอณุหภูมิของนํา้ร้อนมีอณุหภูมิในระดบัปานกลางคือ อยู่ต่ํากว่า  
180 องศาเซลเซียสการนํานํา้ร้อนไปประยกุต์ใช้ต้องอาศยัสารทํางาน (Working fluid) ซึ่งมีจดุเดือดต่ํา เช่น Freon, Amonia หรือ Isobutane เป็นตวัรับความร้อนจากนํา้
ร้อน เม่ือสารทํางานดงักล่าวได้รับความร้อนจะเปล่ียนสภาพเป็นไอและมีความดนัสูงขึน้จนสามารถหมนุกังหนัผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งเรียกโร งไฟฟ้าชนิดนีว้่าโรงไฟฟ้า
ระบบ 2 วงจรได้มีการวิจยัในโครงการพฒันาพลงังานความร้อนขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทดลองเจาะในบริเวณ Fenton Hill ท่ีความลึก 2,758 เมตร พบหินร้อนมี
อุณหภูมิ 1855 องศาเซลเซียส ซึ่งหินร้อนท่ีพบมีสภาพเป็นหินแข็ง ไม่มีรูพรุน นํา้ ไม่สามารถซึมผ่านได้ และไม่เป็นแหล่งกักเก็บนํา้ร้อน แต่ด้วยความก้ าวหน้าทาง
เทคโนโลยี สามารถสร้างแรงอดัภายใน เนือ้หินข้างใต้จนแตกเป็นรูพรุนกว้างพอท่ีจะเป็นแอ่งท่ีใช้ กกัเก็บนํา้ใต้ดิน จากนัน้ได้ทําการปัม้นํา้เย็นลงในแอ่งข้างใต้ท่ีสร้างขึน้ 
นํา้เย็นในแอ่งจะได้รับการถ่ายเทความร้อนจาก หินร้อนท่ีมีอุณหภูมิสูง จนนํา้มีอุณหภูมิสูงขึน้และขยายตวักลายเป็นไอนํา้เดือดพุ่งขึน้ม าสู่บนผิวโลกทางรูเจาะ ซึ่ง 
สามารถนําไอนํา้เดือดไปใช้การผลิตกระแสไฟ  

สําหรับประเทศไทยได้มีการประยกุต์ใช้พลงังานความร้อนจากความร้อนใต้พิภพในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแหง่แรกของภาคพืน้เอเซียท่ี บอ่นํา้พุร้อน อําเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรธรณีและมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ดําเนินการสํารวจศกัยภาพของการพฒันาแหล่ง
พลงังานความร้อนใต้พิภพตัง้แตปี่ พศ.2521 พบวา่นํา้ร้อนจากหลมุเจาะระดบัตืน้ท่ีอําเภอฝาง มีความเหมาะสมตอ่การนํามาผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยระบบ 2 วงจร ขนาด
กําลงัผลิต 300 กิโลวตัต์ ดงันัน้ ปี พศ.2531 จงึมีการตดิตัง้เคร่ืองกําเหนิดไฟฟ้าระบบ 2 วงจร ขนาดกําลงัผลิต 300 กิโลวตัต์ขึน้ ซึ่งสามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าได้ ถึงปีละ
ประมาณ 1.2 ล้านหนว่ย  
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ลกัษณะการทํางานของระบบนีคื้อ นําความร้อนท่ีได้จาก ความร้อนใต้พิภพจะถูกนํา้มาแลกเปล่ียนความร้อนกับสารทํางานท่ีมีจุดเดือดต่ําๆ   โดยท่ีสารทํางาน
และความร้อนใต้พิภพ จะไม่สมัผสักนัโดยตรง เม่ือสารทํางานได้รับความร้อนจะทําให้เกิดการเดือดและกลาย เป็นไอไปหมนุกงัหนัไฟฟ้าจากนัน้ไ อจะถกูทําให้เย็นตวัลง
และกลายเป็นของเหลว ไหลกลับไปแลก เปล่ียนความร้อนกับความร้อนใต้พิภพอีกครัง้ซึ่งจะทํางานเป็นวัฎจักร  หลังจากของไหลร้อนจากความร้อนใต้พิภพไหล
แลกเปล่ียนความร้อนกบัสารทํางานแล้วจะถกูสง่กลบั คืนใต้ดนิดงัเดมิ เพ่ือป้องกนัการ ทรุดตวัของโครงสร้างดนิ ข้อดีของระบบนีก็้คือ ไม่มีมลพิษทางอากาศ  

ปัจจุบันโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานความร้อนใต้พภิพ มี 3 ประเภท ดงันี ้

1. โรงไฟฟ้าแบบ  Dry Steam โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากไอนํา้ หรือ Dry Steam คือ คือโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนใต้พิภพชนิดแรกท่ี
ถกูสร้างขึน้ โรงไฟฟ้านีจ้ะผลิตกระแสไฟฟ้าจากไอระเหยของนํา้ร้อนเข้าสู่เคร่ืองผลิตกระแส ไฟฟ้าโดยตรง ยกตวัอย่างโรงไฟฟ้าชนิดนี ้ได้แก่ โรงไฟฟ้าไกเซอร์ส ท่ีภูเขา
มายาคามสั ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. โรงไฟฟ้าแบบ Flash Steam โรงไฟฟ้าระบบนีเ้ป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจบุนั โรงไฟฟ้าระบบนีจ้ะใช้นํา้ร้อนท่ีมีอณุหภูมิสงูกว่า 360 องศาฟาเรนไฮต์ 
(ราว 182 องศาเซลเซียส) ท่ีถกูสง่ไปยงัเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าบนผิวโลก เม่ือนํา้ถึงเคร่ืองผลิตไฟฟ้า นํา้จะมีอณุหภูมิลดลงและถกูแปรสภาพเป็นไอนํา้  ท่ีจะเป็นพลงังาน
ให้กบักงัหนั หรือเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า สว่นนํา้ท่ีหลงเหลืออยูจ่ะถกูสง่กลบัไปยงับอ่นํา้ร้อนตามเดิม ยกตัวอย่างโรงไฟฟ้าชนิดนีไ้ด้แก่ โรงไฟฟ้าในเขตภูเขาไฟโคโซ ท่ีอิน
โย เคาน์ตี ้รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา   

3. โรงไฟฟ้าแบบ Binary Cycle โรงไฟฟ้าแบบนีจ้ะแตกตา่งจาก 2 ระบบก่อนหน้านี ้เน่ืองจากไอนํา้จากบ่อนํา้ร้อน จะไม่ถกูส่งมายงักังหนั หรือ เคร่ืองผลิต
กระแสไฟฟ้า ระบบนี ้นํา้จากบอ่นํา้ร้อนจะถกูใช้เพ่ือสร้างใช้การส่งผ่านความร้อนแก่ “สารทํางาน” (working fluid) อีกตวัท่ีจะระเหย และใช้เพ่ือเป็นพลงังานแก่กงัหนั/
เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า นํา้ร้อนและสารทํางานจะถกูเก็บในระบบไหลเวียน หรือ ทอ่ท่ีปิดสนิท ท่ีแยกกนั และไมมี่ทางมาผสมกนั 

ข้อดีของระบบนีคื้อ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากนํา้ท่ีอณุหภูมิต่ํากว่า 2 แบบแรก (ตัง้แต ่225 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 360 องศาฟาเรนไฮต์) โดยใช้สารทํางานท่ี
มีจดุเดือดต่ํากวา่นํา้ นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าระบบนีย้งัไม่ปล่อยมลพิษสู่ชัน้บรรยากาศอีกด้วย ยกตวัอย่างโรงไฟฟ้าชนิดนีไ้ด้แก่ โรงไฟฟ้า ใน คาซ่า เดียโบล ฮ็อต สปริง ท่ีโม
โน เคาน์ตี ้รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ในปัจจบุนัหลายประเทศกําลงัศกึษา วิจยัและพฒันาการนําพลงังานความร้อนใต้พิภพในระบบ หินร้อนแห้ง (Hot Dry Rock) มาใช้ ซึ่งพลงังานความร้อนมาจาก
หินอคันีท่ีสามารถกกัเก็บความร้อนมาก แตเ่ป็นหินเนือ้แน่น ไม่มีรอยแตกและไม่มีนํา้ร้อนเก็บกกัอยู่ โดยการเจาะหลมุลงไปอย่างน้อย 2 หลมุ ทําให้หินเกิดรอยแตก อาจ
โดยวิธีการระเบดิหรืออดันํา้ท่ีมีความดนัสงูลงไป และอดันํา้เย็นตามลงไปซึง่ความร้อนท่ีมีอยูใ่นหินจะทําให้นํา้ร้อนขึน้ และไหลเวียนยู่ในรอยแตก ส่วนหลมุท่ีสองเจาะเพ่ือ
สบูนํา้ร้อนขึน้มาใช้ โดยการเจาะตดัแนวรอยแตก หากการวิจยันีป้ระสบความสําเร็จจะเป็นการเปิดมิตใิหมใ่นการนําพลงังานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์           

โดยทัว่ไป ผลพลอยได้จาก การผลิตกระแสไฟฟ้าคือ นํา้ร้อน ท่ียงัมีอุณหภูมิสูงประมาณ 80 องศาเซลเซียส จะสามารถ นํามาใช้ในการอบผลิตภณัฑ์ทางการ
เกษตร เชน่ ใช้สําหรับการอบแห้งใบยาสบู อบแห้งอาหาร หรือพืชสมนุไพร ซึ่งจะสามารถใช้แทนพลงังานความร้อนท่ีได้จากถ่านฟืน ได้มีการศกึษาถึงการนําความร้อนใต้
พิภพมาใช้ในการอบแห้งท่ีบอ่นํา้พรุ้อน อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการนํานํา้ร้อนมาผ่านเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบเทอร์โมไซ ฟอน เพ่ือใช้ในการอุ่น
อากาศก่อนเข้าห้องอบแห้ง อากาศท่ีได้หลงัจากผ่านเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนจะเป็นอากาศร้อนปราศจากความชืน้มีอุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 60-75 องศาเซลเซียส ซึ่ง
สามารถใช้กบัการอบพืชหมนุไพรได้เป็นอยา่งดี 

นอกจากนี ้ยงัสามารถนําความร้อนท่ียงัคงเหลือ นําไปใช้สําหรับให้ความอบอุ่นเพ่ือการเพาะพนัธุ์ไม้หรือเพาะพนัธุ์ไหมเพ่ือเพิ่มคณุภาพและผลผลิตไหมไทยให้ดี
ยิ่งขึน้ นํา้ร้อนท่ีเย็นตวัลงหลงัจากการใช้ประโยชน์จากการผลิต กระแสไฟฟ้า หรือจากโรงงานอตุสาหกรรม ยงัสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงการเกษตร เน่ืองจากเป็น
นํา้คอ่นข้าง บริสทุธ์ิเพราะเกิดจากการควบแนน่ของไอนํา้ การประยกุต์ใช้ความร้อนใต้พิภพ 

แหลง่นํา้พรุ้อนหลายแหง่ได้ถกูพฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวและนนัทนาการ โดยเฉพาะพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ เน่ืองจากความเช่ือท่ีว่าการอาบ หรือ
แชนํ่า้พรุ้อนจะทําให้สขุภาพดีขึน้ สามารถบรรเทาอาการบางอยา่งท่ีเป็นสาเหตขุองโรคร้ายตา่งๆ ได้ เชน่ โรคความดนัโลหิต อาการปวดกระดกู ไขข้อเส่ือมหรืออกัเสบ โรค
ระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนงั ริดสีดวงทวาร เป็นต้น และถือเป็นการรักษาทางการแพทย์รูปแบบหนึ่งท่ีเรียกว่าวารีบําบดั ( Water Therapy) ซึ่งความเช่ือนีมี้มาก่อนท่ี
คําวา่ ESPA ซึง่เป็นรากศพัท์ภาษาเบลเย่ียม และถกูเปล่ียนมาเป็นคําว่า SPA (Salus per Acquam) ในองักฤษ โดยนํา้ท่ีมีอณุหภูมิสงูพอเหมาะจะช่วยเพิ่มการไหลเวียน
ของโลหิต มีผลตอ่การผ่อนคลายความตงึเครียดของกล้ามเนือ้ ขยายรูขมุขนทําให้แร่ธาตไุหลเข้าไปตาม รูขมุขน จึงชะล้างสิ่งสกปรกในผิวหนงั ออกได้ดี ในประเทศจีนมี
การใช้ประโยชน์นํา้พรุ้อนเพ่ือการอาบและซกัล้างอย่างแพร่หลายมากกว่า 2,000  ปีแล้ว ในหลายประเทศมีการพฒันาแหล่งนํา้พรุ้อนในเมืองเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สขุภาพ เชน่ เมืองบาร์ธ (Bath) ประเทศองักฤษ เมืองโรโตรัว ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น  
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การใช้ประโยชน์จากนํา้พรุ้อนเช่นนีมี้มาตัง้แตส่มยัโรมนัแล้ว ในหลายประเทศนิยมการแช่หรืออาบนํา้พรุ้อนเน่ืองจากบริเวณท่ีเกิดนํา้พรุ้อนส่วนใหญ่จะใกล้กับ
ภูเขาไฟ หรือหินภูเขาไฟเก่า จึงมีซลัเฟอร์หรือกํามะถันติดขึน้มาซึ่งมีคณุสมบตัิในการรักษาโรคผิวหนงัได้ และยงัมีแร่ธาตท่ีุมีคณุสมบัติในการรักษาโรคท่ีแตกตา่งกนัไป 
เช่น นํา้พุร้อนคาร์บอเนต (Carbonate Springs) นํา้พุร้อนเกลือ (Salt Springs) นํา้พุร้อนโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (Saltine Sodium Hydrogen Carbonate 
Springs) อณุหภมูินํา้พรุ้อนท่ีเหมาะแก่การแช่หรืออาบจะอยู่ท่ี 40 องศาเซลเซียส ทัง้นีค้วรแช่นํา้พุร้อนวนัละ 2-3 ครัง้ ครัง้ละ 30 นาที โดยการชําระล้างร่างกาย 20 นาที 
และทํากายภาพบําบดัในนํา้พรุ้อนอีก 10 นาที และแร่ธาตตุ้องใช้เวลาซึมผ่านรูขมุขนประมาณ 6-7 ชัว่โมง ดงันัน้ควรชําระร่างกายด้วยนํา้สะอาดหรือภายหลงัจากอาบ
นํา้พรุ้อนไปแล้ว  7 ชัว่โมง สระแช่นํา้แร่มีทัง้ท่ีเป็นสระแช่ธรรมชาติ สระแช่เลียนแบบธรรมชาติ หรือในลกัษณะของสระว่ายนํา้ทัง้ท่ีเป็นสาธารณะและห้องแช่ส่วนตวั ทัง้
ท่ีตัง้อยูก่ลางแจ้ง (Outdoor) และในร่ม (Indoor)       

นํา้แร่เป็นนํา้บริสทุธ์ิท่ีเกิดขึน้เองโดยธรรมชาต ิมีแร่ธาตปุระกอบมากกวา่นํา้ธรรมดาซึง่เป็นคณุสมบตัิตามสภาพทางธรณีวิทยาของแหล่งนํา้นัน้ๆ ซึ่งเป็นท่ียอมรับ
กนัทัว่ไปทัง้ยโุรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียวา่นํา้แร่จากนํา้พรุ้อนมีแร่ธาตท่ีุเป็นประโยชน์ตอ่สขุภาพมากมาย ในวงการเคร่ืองสําอางก็พยายามนําแร่ธาตเุหล่านีอ้อกมาช่วย
ประทินผิว ให้ความชุ่มชืน้และปรับสภาพผิวส่วนชัน้นอกสดุท่ีเส่ือมสภาพ นํา้แร่สําหรับจําหน่ายต้องเป็นนํา้แร่ธรรมชาติ ไม่ผ่านกรรมวิธีท่ีจะทําให้คณุสมบตัิทางเคมีของ
นํา้แร่เปล่ียนไปจากเดมิ ทัง้นีอ้นญุาตให้เตมิก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซโอโซนได้ แตต้่องเติมเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านัน้ ต้อง มีความสะอาดปราศจากแบคทีเรียท่ี
ให้โทษตอ่ร่างกาย หรือสิ่งท่ีเป็นพิษ นํา้แร่โดยปกติจะมีปริมาณสารพวกโลหะหนกัอยู่น้อยมาก หากมีมากแสดงว่ามีการปนเปือ้น อนัอาจติดมา ตามเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
การผลิตแร่ธาตุใต้ดินมีทัง้ท่ีไม่ส่งผล และส่งผลเสียต่อร่างกาย จึงต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าแร่ท่ีปนมานั น้เป็นพิษต่อร่างกายหรือไม่ โดยจะมีมาตรฐานกําหนด คือ 
Codex (มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ) เป็นมาตรฐานในการกําหนดการตรวจสอบ เน่ืองจากแร่ธาตใุนนํา้แร่นัน้มีมากมายหลายชนิดทัง้ท่ีมีประโยชน์และมี โทษ เช่น 
ไซยาไนด์ ไนเตรท ไนไตรต์ สารหน ูฟลูออรีน โบรอน ไอโอดีน โมลิบดินมั แวนนาเดียม ซีลีเนียม โครเมียม แร่ธาตเุหล่านีอ้าจติดมากับนํา้ แร่เองตามธรรมชาติ ซึ่งหากมี
ปริมาณมากอาจเป็นพิษต่อร่างกายได้ ควรด่ืมในเวลาท่ีท้องว่าง ด่ืมทีละน้อยใช้เวลาด่ืมนํา้ 30-50 นาที ในแต่ละครัง้ ไม่ควรด่ืมก่อนเวลานอนหลับ หากด่ืมนํา้แร่ใน
ปริมาณมากเกินไปจะไมเ่ป็นผลดีตอ่สขุภาพ เดก็ สตรีมีครรภ์และผู้ เป็นโรคหวัใจไมค่วรด่ืมนํา้แร่   

 
แหล่งท่ีมา  :  http://53010214014.blogspot.com/2012/08/blog-post.html  

  



79 

 

   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  พลังงานนิวเคลียร์ 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประกอบการเรียน

การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 
 

 

แหล่งท่ีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=HwhiFgLqjOQ   

http://www.youtube.com/watch?v=HwhiFgLqjOQ
http://www.youtube.com/watch?v=HwhiFgLqjOQ
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ใบความรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง พลังงานนิวเคลียร์ 

 
สถานการณ์นิวเคลียร์โลก 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงแรกของโลกถกูสร้างขึน้ในประเทศองักฤษ และเร่ิมจา่ยกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เม่ือปี 2499  มีการพฒันาเทคโนโลยีและมาตรฐานความ
ปลอดภยัของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตอ่เน่ืองมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี โดยปัจจบุนัมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทัว่โลกรวม 437  โรง กระจายอยู่ในประเทศตา่งๆ 31 ประเทศ และ
ยงัมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 32 โรงใน 13 ประเทศ อยูใ่นแผนการก่อสร้าง 94 โรง และอยูใ่นข้อเสนอขอก่อสร้างอีก 222 โรง 

ประเทศท่ีมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากท่ีสดุ คือ สหรัฐอเมริกา 103 โรง ตามด้วยฝร่ังเศส 59 โรง และญ่ีปุ่ น 55 โรง หากนบัจํานวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีมีในทวีปตา่งๆ 
แล้ว จะเห็นได้วา่ทวีปอเมริกาเหนือมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 121 โรง อเมริกากลางและใต้มี 6 โรง ยโุรปมี 205 โรง ตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือมี 2 โรง เอเชียมี 106 โรง 

ปัจจบุนั “พลงังานนิวเคลียร์” ถกูเลือกให้เป็นเชือ้เพลิงในโรงไฟฟ้าเป็นลําดบัแรกๆ ของโลก เน่ืองจากมีต้นทนุการผลิตท่ีสามารถแข่งขนักบัเชือ้เพลิงประเภทอ่ืนได้ 
และราคาเชือ้เพลิงมีเสถียรภาพ ท่ีสําคญัเป็นโรงไฟฟ้าท่ีไม่ปล่อยมลภาวะ ไม่สร้างปัญหาก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตหุนึ่งของภาวะโลกร้ อน ในขณะเดียวกัน ต้อง
ยอมรับวา่ยงัมีคนจํานวนมากท่ียงัมีความกงัวลและไมม่ัน่ใจกบัความปลอดภยัจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

รู้จักโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนประเภทหนึ่ง ซึ่งเรียกช่ือตามประเภทของเชือ้เพลิงท่ีใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า มีหลักการ ทํางานคล้ายกับ

โรงไฟฟ้าท่ีใช้นํา้มนั ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ทัง้นีต้้นกําเนิดพลงังานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะอาศยัพลงัความร้อนท่ีเกิดขึน้จากปฏิกิริยาการแตกตวัของธาตยุเูรเนี ยม 
ไปใช้ในกระบวนการผลิตไอนํา้ท่ีใช้ในการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทัว่ไปใช้ปฏิกิริยาฟิชชัน่ ได้แก่ การนําอนภุาคนิวตรอนท่ีได้จากสารรังสีเข้าไปกระตุ้นธาตหุนกั เช่น  ยเูรเนียม ทําให้เกิดการแตกตวักลายเป็น
ธาตใุหมซ่ึง่จะมีการปลดปลอ่ยความร้อนพร้อมกบัอนภุาคนิวตรอนท่ีเกิดขึน้ใหม่อีกจํานวนหนึ่ง เม่ือมีปริมาณยเูรเนียมเพียงพอและมีสภาวะท่ี เหมาะสม อนภุาคนิวตรอน
ท่ีเกิดขึน้ใหมจ่ะกลบัเข้าไปทําปฏิกิริยากบัยเูรเนียมอยา่งตอ่เน่ือง ได้ความร้อนออกมาอยา่งมหาศาล 
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เชือ้เพลิงนิวเคลียร์ 
เชือ้เพลิงนิวเคลียร์ คือ แร่ยเูรเนียมท่ีผ่านการแปลงสภาพองค์ประกอบ ทําให้เป็นเม็ดและประกอบเป็นแท่งมดัรวมกนัเพ่ือนําไปใช้ในปฏิกรณ์  กําหนดการเปล่ียน

เชือ้เพลิงใหม่อาจกระทําเป็นรายวนั หรือรายปี ซึ่งขึน้อยู่กบัชนิดของปฏิกรณ์ยเูรเนียม -235 เพียงหนึ่งกรัมให้ความร้อนเทียบเท่าถ่านหินชัน้ดี 3 ตนั ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ขนาด 1,000 เมกะวตัต์ ใช้ยเูรเนียมเข้มข้นแบบใช้ครัง้เดียว ประมาณ 30 ตนัตอ่ปี  ถ้าใช้ถ่านลิกไนต์จะต้องมีปริมาณถึง 6,000,000 ตนัตอ่ปี 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
“โรงไฟฟ้านิวเคลียร์” เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนชนิดหนึ่ง เกิดจากปฏิกิริยาการแตกตวัของธาตยุูเรเนียมท่ีให้พลงังานความร้อนมหาศาลในการผลิตไอนํา้ไป

หมนุเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีนิยมใช้อยา่งแพร่หลายทัว่โลกมี 3 แบบ ดงันี ้

1. แบบน า้เดือด (Boiling Water Reactor-BWR) 
หลกัการทํางานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบนํา้เดือด :  ระบบผลิตไอนํา้เป็นแบบวงจรเดียวความดนัภายในหม้อปฏิกรณ์ประมาณ 6-9 ล้านปาสกาล อณุหภูมินํา้

ประมาณ 285  องศาเซลเซียส ไอนํา้จะถกูสง่ไปกงัหนัโดยตรงเพ่ือผลิตไฟฟ้า 

2. แบบความดันสูง (Pressurized Water Reactor-PWR) 
หลกัการทํางานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบความดนัสงู : ระบบผลิตไอนํา้เป็นแบบสองวงจร ความดนัภายในหม้อปฏิกรณ์ประมาณ 15.6 ล้านปาสกาล อณุหภูมิ

นํา้สงูประมาณ 315 องศาเซลเซียส แตไ่มเ่ดือดเป็นไอเน่ืองจากถกูควบคมุด้วยเคร่ืองอดัความดนันํา้ร้อนจะถกูส่งไปยงัเคร่ืองผลิตไอนํา้ เพ่ือทําให้นํา้ในอีกวงจรหนึ่งเดือด  
ไอนํา้จะถกูสง่ไปยงักงัหนัเพ่ือผลิตไฟฟ้า 

3. แบบแคนดู (CANDU) 
หลกัการทํางานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบแคนด ู: ระบบผลิตไอนํา้เป็นแบบสองวงจร แตใ่ช้นํา้มวลหนกั (Heavy water, D2O) แทนนํา้ธรรมดา นํา้มวลหนกัใน

ทอ่เชือ้เพลิงมีความดนัประมาณ  10 ล้านปาสกาล มีอณุหภมูิสงูประมาณ  310  องศาเซลเซียส โดยใช้หลกัการทํางานเชน่เดียวกบัแบบแรงดนัสงู 
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ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า 
มาตรฐานความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นไปตามมาตรฐานของทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ ( IAEA) โดยคํานึงถึงความปลอดภยัต่อ

สาธารณชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสําคญั อาทิ 
- ใช้เชือ้เพลิงยเูรเนียมท่ีมีความเข้มข้นต่ํา 
- เตาปฏิกรณ์ได้รับการออกแบบให้ทํางานเฉพาะในสภาวะปฏิกิริยาแตกตวัคงท่ีเทา่นัน้ ไมส่ามารถเกิดการระเบดิในลกัษณะเดียวกบัระเบิดปรมาณู 
- มีสว่นการปิดกัน้รังสีหลายชัน้ 
- มีระบบป้องกนัฉกุเฉิน 
- ฯลฯ 

ความปลอดภัยจากกากกัมมันตรังสี 
พลงังานนิวเคลียร์เป็นเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าท่ีคํานงึถึงการเก็บกําจดัของเสียจากกระบวนการผลิตและนําคา่ใช้จา่ยเข้ารวมไว้ในต้นทนุการดําเนินการทัง้หมดแล้ว 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีกากกมัตรังสีปริมาณน้อย ในการเดนิเคร่ืองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดกําลงัผลิต 1,000 เมกะวตัต์เป็นเวลาหนึง่ปี จะมีเชือ้เพลิงใช้แล้วประมาณ 8-20 
ลกูบาศก์เมตร หรือประมาณถงัขนาด  200  ลิตร จํานวน 10 ถงัตอ่ปี วิธีการเก็บกําจดักากกมัมนัตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สามารถแบง่ตามระดบัความแรงของรังสีได้
ดงันี ้

1. กากกัมมันตรังสีระดับต ่า ได้แก่ วสัดปุนเปือ้นรังสี เช่น ชดุปฏิบตังิานอปุกรณ์เคร่ืองมือ รวมทัง้นํา้ท่ีใช้ชําระล้างอปุกรณ์ภายในโรงไฟฟ้า 
2. กากกัมมันตรังสีระดับกลาง ได้แก่ อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสารรังสีโดยตรง เชน่ ไส้กรองสารกมัมนัตรังสี ท่อหุ้มเม็ดเชือ้เพลิงการเก็บกากกมัมนัตรังสีระดบัต่ํา

และระดบักลาง โดยนํามาผา่นกระบวนการขจดักากลดปริมาณลง แล้วบรรจถุงัขนาด 200 ลิตร บดุ้วยวสัดกุนัรังสี นําไปเก็บในสถานท่ีเก็บกากบนพืน้ดิน หรือฝังในระดบั
ความลกึ ประมาณ 5-10 เมตร ซึง่มีอยูห่ลายแบบตามความเหมาะสม 
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3. กากกัมมันตรังสีระดับสูง ได้แก่ สารกมัมนัตรังสีท่ีเกิดใหม่รวมทัง้พลโูตเนียมภายในแท่งเชือ้เพลิงใช้แล้ว ยเูรเนียมท่ีเหลืออยู่บางส่วนและกากท่ีเกิดจากการ
สกดัเชือ้เพลิงมาใช้ใหม่ กากกัมมนัตรังสีระดบัสูงจะถกูอบให้แห้ง แล้วนําไปหลอมให้เป็นเนือ้เดียวกันกบัแก้วชนิดพิเศษ (บอโรซิลิเคท) ท่ีความร้อนสูง บรรจลุงถงัและ
นําไปเก็บในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ซึ่งในปัจจุปันการจดัเก็บกากกัมมนัตรังสีระดบัสูงท่ีมีความปลอดภัยท่ีสุด คือ การฝังลงในชัน้หินท่ีแข็ ง ความลึกจากระดบัผิวดินลงไป
มากกวา่ 500 เมตร 

ความปลอดภัยจากรังสี 
จากข้อมลูทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency-IAEA) พบว่า รังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีเดินเคร่ืองอยู่ทัว่โลก มี

ปริมาณร้อยละ 0.15 ของรังสีโดยรวมจากแหลง่ตา่งๆ รังสีเป็นสิ่งท่ีมีอยูแ่ละเกิดตามธรรมชาติมนษุย์ เราอาศยัอยู่ในสิ่งแวดล้อมและท่ามกลางสิ่งประดิษฐ์ซึ่งแผ่รังสีทั ง้ให้
คณุ และโทษอยู่ตลอดเวลาโดยไม่อาจหลีกเหล่ียงได้แม้แตร่่างกายเราเองก็มีสารกัมมนัตรังสีประกอบอยู่ด้วยหลายชนิด เช่น คาร์บอน -14  โปแตสเซียม-40 และ โปโล
เนียม -210 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับสิ่งแวดล้อม 
พลงังานนิวเคลียร์ นบัเป็นพลงังานท่ีสะอาด เม่ือเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานนิวเคลียร์กบัเชือ้เพลิงอ่ืนๆ พบว่าการผลิตไฟฟ้า 1 หน่วยจากโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์จะปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเพียง 0.022 กิโลกรัมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่น้อยกวา่การผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงฟอสซิล เชน่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาต ิฯลฯ 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างสูงกว่าโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนชนิดอ่ืนเน่ืองจากต้องมีมาตรการความปลอดภัยหลายชัน้และ ใช้อุปกรณ์ท่ีมี

มาตรฐานสงูมาก แตไ่ด้เปรียบในด้านต้นทนุการผลิตตอ่หน่วยถกูกวา่ เน่ืองจากราคาคา่เชือ้เพลิงต่ํา และไมผ่นัผวนเหมือนนํา้มนัและก๊าซธรรมชาต ิ
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ข้อดี – ข้อจ ากัดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ข้อดี 
„ เป็นแหลง่ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยมีต้นทนุการผลิตไฟฟ้าท่ีแขง่ขนัได้กบัโรงไฟฟ้าชนิดอ่ืนๆ 
„ เป็นโรงไฟฟ้าท่ีสะอาด ไมก่่อให้เกิดมลพิษ และก๊าซเรือนกระจก 
„ ชว่ยเสริมสร้างความมัน่คงให้ระบบผลิตไฟฟ้า เน่ืองจากใช้เชือ้เพลิงน้อย ทําให้มีเสถียรภาพในการจดัหาเชือ้เพลิง และราคาเชือ้เพลิงมีผลกระทบตอ่ต้นทนุการ

ผลิตเล็กน้อย 
„ มีแหลง่เชือ้เพลิงมากมาย เชน่ แคนาดาและออสเตรเลีย และราคาไมผ่นัแปรมากเม่ือเทียบกบัเชือ้เพลิงฟอสซิล 
ข้อจ ากัด 
„ ใช้เงินลงทนุในการก่อสร้างสงู 
„ จําเป็นต้องเตรียมโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาบคุลากรเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
„ ต้องการการเตรียมการจดัการกากกมัมนัตรังสี และมาตรการควบคมุความปลอดภยัเพ่ือป้องกนัอบุตัเิหตุ 
„ ยงัไมเ่ป็นท่ียอมรับของประชาชน ประชาชนมีข้อกงัวลใจในเร่ืองความปลอดภยั 

การศึกษาการตัง้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย 
สําหรับในประเทศไทย ในแผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าฉบบัปัจจบุนั (PDP2007) ได้มีการบรรจนํุาพลงังานนิวเคลียร์มาใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งกําหนดให้มีการศกึษาและ

เตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึน้ในอีก 13 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563-2564) จํานวน 4 โรง โรงละ 1,000 เมกะวตัต์ รวมเป็น 4,000 เมกะวตัต์ 
หากมีการตัง้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยในอนาคต สามารถท่ีจะเลือกใช้โรงไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ ซึ่งมีการออกแบบด้านความปลอดภยัสงู มีความแน่นอนในการ

ทํางานสงูคุ้มคา่ทางเศรษฐกิจการลงทุน และเป็นผลดีด้านการผลิตพลงังานไฟฟ้าหลกั แตใ่นขณะเดียวกนัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นของใหม่สําหรับคนไทย การศกึษาถึ ง
ผลกระทบอย่างรอบคอบ รวมทัง้สร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองความปลอดภัย และการจดัเก็บกากนิวเคลียร์แก่ประชาชน จึงเป็นสิ่งสําคญั เพ่ือ สร้างการยอมรับจาก
ประชาชน ซึง่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะเกิดได้หรือไม ่ขึน้อยูก่บัความพร้อมของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และท่ีสําคญัต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนเป็นสําคญั 
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การพจิารณาเลือกท าเลที่ตัง้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การเลือกทําเลท่ีตัง้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ต้องพิจารณาปัจจยัหลกั ดงันี ้
1. ด้านความปลอดภัย 

„ สภาพพืน้ผิวดนิ ( Regional Surface Faulting ) 
„ แผน่ดนิไหว ( seismicity ) 
„ ความเหมาะสมของโครงสร้างใต้ดิน ( Suitability of Subsurface Material ) 
„ ภเูขาไฟ ( Volcanism ) 
„ นํา้ทว่มจากทะเล ( Coastal Flooding ) 
„ นํา้ทว่มจากแม่นํา้ ( River Flooding ) 
„ ปรากฏการณ์ทางภมูิอากาศท่ีรุนแรง ( Extreme Meteorological Phenomena ) 

2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
„ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จากการกระทําของมนษุย์ ( Man-Induced Events ) 
„ ประชากร ( Demography ) 
„ การใช้ท่ีดนิและนํา้ ( Land and Water Use ) 
„ สิ่งท่ีออ่นไหวตอ่ความรู้สกึ (Sensitive Items ) เชน่ แหล่งโบราณคดี แนวปะการัง ท่ีอยูข่องสตัว์อพยพ เป็นต้น 

3. ความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ 
„ การจดัหาพืน้ท่ี ( Land Acquisition ) 
„ การเข้าถึงพืน้ท่ี ( Access Road ) 
„ การเตรียมพืน้ท่ี ( Site Preparation ) 
„ ระบบนํา้ระบายความร้อน ( Cooling Water System ) 
„ สถานท่ีในการขนสง่วสัด ุ( Loading / Unloading Facilities ) 
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แบบประเมินหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  พลังงานทดแทน 

ค าแนะน า  นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากหนงัสือเรียน เอกสารประกอบการสอน  ใบความรู้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้  ผู้ รู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครูผู้สอน      
หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ และทําแบบประเมินหลงัการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั ดงันี ้

1. ให้นกัศกึษาอธิบายอธิบายหลกัการของพลงังานทดแทนแตล่ะประเภท 

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

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

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

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

2.  นกัศกึษาสามารถนําความรู้เก่ียวกบัพลงังานทดแทนมาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัได้อยา่งไรบ้าง 

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

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

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

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

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

ช่ือ...................................................................................................................... ระดับชัน้  ................................วันท่ี ................................................................ 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

.....................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 
                   (                                            )                                    (                                             )        
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง  ไฟฟ้าและการต่อวงจรไฟฟ้า 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการเรียน

การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 
 

 

แหล่งท่ีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=r_8IX-F4ubI   

http://www.youtube.com/watch?v=r_8IX-F4ubI
http://www.youtube.com/watch?v=r_8IX-F4ubI
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ใบความรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายในครัวเรือน 

 

ความหมายของวงจรไฟฟ้า 

วงจรไฟฟ้า หมายถึง ทางเดนิของกระแสไฟฟ้าซึง่ไหลมาจากแหลง่กําเนิดผา่นตวันํา และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรือโหลด แล้วไหลกลบัไปยงัแหล่งกําเนิดเดิม มีลกัษณะ

การตอ่แบบ “ครบวงจร” 

จากปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าตา่งๆ  ท่ีเกิดขึน้ จะพบวา่มีสาเหตมุาจากการไหลของไฟฟ้า สายไฟทัว่ไปทําด้วยลวดตวันํา คือ โลหะทองแดงและอะลมูิเนียม อะตอม

ของโลหะมีอิเล็กตรอนอิสระ ไมย่ดึแนน่กบัอะตอม จงึเคล่ือนไหวได้อย่างอิสระ ถ้ามีประจลุบเพิ่มขึน้ในสายไฟ อิเล็กตรอนอิสระ 1 ตวัจะถกูดงึเข้าหาประจไุฟฟ้าบวก แล้ว

รวมตวักบัประจไุฟฟ้าบวกเพ่ือเป็นกลาง ดงันัน้ อิเล็กตรอนจะเคล่ือนท่ี  เม่ือเกิดสภาพขาดอิเล็กตรอนจึง

จ่ายประจไุฟฟ้าลบออกไปแทนท่ี ทําให้เกิดการไหลของอิเล็กตรอนในสายไฟจนกว่าประจไุฟฟ้าบวกจะ

ถูกทําให้เป็นกลางหมด การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนหรือการไหลของอิเล็กตรอนในสายไฟนีเ้รียกว่า 

กระแสไฟฟ้า (Electric Current) 

สําหรับในตวันําท่ีเป็นของแข็ง กระแสไฟฟ้าเกิดจากการไหลของอิเล็กตรอน โดยอิเล็กตรอนจะ

ไหลจากขัว้ลบไปหาขัว้บวกเสมอ ในตวันําท่ีเป็นของเหลวและก๊าซ กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคล่ือนท่ีของ

อิเล็กตรอนกบัโปรตอน โดยจะเคล่ือนท่ีเข้าหาขัว้ไฟฟ้าท่ีมีประจตุรงข้าม ถ้าจะเรียกว่า  กระแสไฟฟ้าคือ

การไหลของอิเล็กตรอนก็ได้ แตท่ิศทางของกระแสไฟฟ้าจะตรงข้ามกบัการไหลของอิเล็กตรอน 
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วงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ 
 การตอ่วงจรไฟฟ้าสามารถแบง่วิธีการตอ่ได้  3  แบบ คือ 
1. วงจรอนุกรม 

เป็นการนําเอาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรือโหลดหลายๆ อนัมาตอ่เรียงกนัไปเหมือนลกูโซ่ กล่าวคือ ปลายของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ตวัท่ี  1 นําไปตอ่กบัต้นของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตวัท่ี 2 และตอ่เรียงกนัไปเร่ือยๆ  จนหมด แล้วนําไปตอ่เข้ากบัแหล่งกําเนิด การตอ่
วงจรแบบอนกุรมจะมีทางเดนิของกระแสไฟฟ้าได้ทางเดียวเทา่นัน้ ถ้าเกิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตวัใดตวัหนึ่งเปิดวงจรหรือขาด จะทํา
ให้วงจรทัง้หมดไมทํ่างาน 

คุณสมบัตทิี่ส าคัญของวงจรอนุกรม 
 1. กระแสไฟฟ้าจะไหลผา่นเทา่กนัตลอดวงจร 
 2. แรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมสว่นตา่งๆ ของวงจร เม่ือนํามารวมกนัแล้วจะเทา่กบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีแหลง่กําเนิด 
 3. ความต้านทานรวมของวงจร จะมีคา่เทา่กบัผลรวมของความต้านทานแตล่ะตวัในวงจรรวมกนั 

วงจรไฟฟ้า ประกอบด้วยสว่นท่ีสําคญั  3  สว่น คือ 
1. แหลง่กําเนิดไฟฟ้า หมายถึง แหลง่จา่ยแรงดนัไฟฟ้าไปยงัวงจรไฟฟ้า เชน่แบตเตอร่ี 
2. ตวันําไฟฟ้า หมายถึง สายไฟฟ้าหรือส่ือท่ีจะเป็นตวันําให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยงัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ซึ่งตอ่ระหว่าง

แหลง่กําเนิดกบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
3. เคร่ืองใช้ไฟฟ้า หมายถึง เคร่ืองใช้ท่ีสามารถเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าให้เป็นพลงังานรูปอ่ืน ซึง่จะเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ โหลด 
สําหรับสวิตซ์ไฟฟ้านัน้เป็นสว่นหนึง่ของวงจรไฟฟ้า มีหน้าท่ีในการควบคมุการทํางานให้มีความสะดวกและปลอดภยัมากยิ่งขึน้ ถ้าไม่มีสวิตซ์ไฟฟ้าก็จะไม่มีผลตอ่

การทํางานวงจรไฟฟ้าใดๆ เลย 
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2. วงจรขนาน 
เป็นการนําเอาต้นของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทกุๆ ตวัมาตอ่รวมกนั และตอ่เข้ากบัแหล่งกําเนิดท่ีจดุหนึ่ง นําปลาย

สายของทุกๆ ตวัมาตอ่รวมกันและนําไปตอ่กบัแหล่งกําเนิดอีกจุดหนึ่งท่ีเหลือ ซึ่งเม่ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแต่ละอนัต่อ
เรียบร้อยแล้วจะกลายเป็นวงจรย่อย กระแสไฟฟ้าท่ีไหลจะสามารถไหลได้หลายทางขึน้อยู่กับตัวของ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีนํามาตอ่ขนานกนั ถ้าเกิดในวงจรมีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตวัหนึ่งขาดหรือเปิดวงจรเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเหลือ
ก็ยงัสามารถทํางานได้ ในบ้านเรือนท่ีอยูอ่าศยัปัจจบุนัจะเป็นการตอ่วงจรแบบนีท้ัง้สิน้ 

คุณสมบัตทิี่ส าคัญของวงจรขนาน 
 1. กระแสไฟฟ้ารวมของวงจรขนาน จะมีคา่เทา่กบักระแสไฟฟ้ายอ่ยท่ีไหลในแตล่ะสาขาของวงจรรวมกนั 
 2. แรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมสว่นตา่งๆ ของวงจร จะเทา่กบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีแหลง่กําเนิด 
 3. ความต้านทานรวมของวงจร จะมีคา่น้อยกวา่ความต้านทานตวัท่ีน้อยท่ีสดุท่ีตอ่อยูใ่นวงจร 

3. วงจรผสม 
เป็นวงจรท่ีนําเอาวิธีการตอ่แบบอนกุรม และวิธีการตอ่แบบขนานมารวมให้เป็นวงจรเดียวกนั ซึง่สามารถแบง่ตามลกัษณะของการตอ่ได้  2  ลกัษณะดงันี ้

 3.1 วงจรผสมแบบอนกุรม-ขนาน เป็นการนําเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรือโหลดไปตอ่กนัอยา่งอนกุรมก่อน แล้วจงึนําไปตอ่กนัแบบขนานอีกครัง้หนึง่ 
 3.2 วงจรผสมแบบขนาน-อนกุรม เป็นการนําเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรือโหลดไปตอ่กนัอยา่งขนานก่อน แล้วจงึนําไปตอ่กนัแบบอนกุรมอีกครัง้หนึง่ 

คุณสมบัตทิี่ส าคัญของวงจรผสม 
เป็นการนําเอาคณุสมบตัขิองวงจรอนกุรม และคณุสมบตัขิองวงจรขนานมารวมกนั ซึ่งหมายความว่าถ้าตําแหน่งท่ีมีการตอ่แบบอนกุรม ก็เอาคณุสมบตัิของวงจร

การตอ่อนกุรมมาพิจารณา ตําแหนง่ใดท่ีมีการตอ่แบบขนาน ก็เอาคณุสมบตัขิองวงจรการตอ่ขนานมาพิจารณาไปทีละขัน้ตอน 
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ความแตกต่างของวงจรเปิด-วงจรปิด 
 1. วงจรเปิด คือวงจรท่ีกระแสไฟฟ้าไมส่ามารถไหลได้ครบวงจร ซึง่เป็นผลทําให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีตอ่อยู่ในวงจรไม่สามารถจ่ายพลงังานออกมาได้ สาเหตขุองวงจร
เปิดอาจเกิดจากสายหลดุ สายขาด สายหลวม สวิตซ์ไมต่อ่วงจร หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชํารุด เป็นต้น 
 2. วงจรปิด คือวงจรท่ีกระแสไฟฟ้าไหลได้ครบวงจร ทําให้โหลดหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีต่ออยูใ่นวงจรนัน้ๆ ทํางาน 

ทดลองต่อวงจรแสงสว่าง 
การท่ีจะทําให้เกิดแสงสว่างในวงจรไฟฟ้าได้นัน้ ในวงจรจะต้องประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าสําหรับป้อนแรงดนัและกระแสให้กับหลอดโดยผ่านสายไฟ  โดยท่ี

แหลง่จา่ยไฟฟ้าจะเป็นแบบไฟฟ้ากระแสนตรงหรือระแสสลบัขึน้อยูก่บัชนิดของหลอดท่ีต้องการใช้กบัไฟฟ้าประเภทใด 
 

 
 

ถ้าเป็นไฟฟ้าท่ีใช้ตามอาคารบ้านเรือน ต้องป้อนไฟฟ้ากระแสสลบัให้กบัหลอดไฟ โดยท่ีแหล่งจ่ายไฟคือโรงไฟฟ้าบริเวณเข่ือนตา่งๆ ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วส่งมา
ตามสายไฟฟ้าแรงสงูผ่านหม้อแปลงท่ีการไฟฟ้าสถานีย่อย เพ่ือแปลงแรงดนัให้ลดลงเหลือประมาณ  12,000 โวลท์ แล้วส่งตอ่มายงัสายไฟตามถนนสายตา่งๆ ก่อนท่ีจะ
ตอเข้าอาคารบ้านเรือน จะมีหม้อแปลงท่ีใช้ในการแปลงไฟจาก 12,000  โวลท์ เป็น  220 โวลท์ 1 เฟส โดยท่ีสายไฟจะมี 2 เส้น คือ ไลน์ (Line) และ นิวตรอน (Neutral) 
ไลน์ เป็นสายไฟท่ีมีไฟ ส่วนนิวตรอน เป็นสายดินไม่มีไฟ สามารถทดสอบได้โดยใช้ไขควงเช็คไฟ ถ้าไฟติดท่ีเส้นใดแสดงว่าเป็นเส้นไลน์  นอกจากนีย้งัมีระบบไฟฟ้าท่ีจ่าย
ให้กบัโรงงานอตุสาหกรรมประเภท 3 เฟส ซึง่แรงเคล่ือนท่ีจา่ยอาจจะเป็น  220 โวลท์  หรือ 380 โวลท์  ขึน้อยูก่บัความต้องการใช้งาน  
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การต่อหลอดไฟภายในบ้าน 
ปัจจบุนัหลอดไฟฟ้าถกูออกแบบมาให้สามารถตดิตัง้ได้ง่าย ผู้ตดิตัง้ไมจํ่าเป็นต้องมีความรู้ด้านไฟฟ้ามาก่อน  จากภาพแสดงขนาดของกล่องเหล็กทัว่ๆ ไปมีขนาด 

18W. (หลอดสัน้) และ 36W. (หลอดยาว)  มีขัน้ตอนการตอ่วงจร ดงันี ้
1. เปิดฝาออกจะเห็นชดุขัว้หลอดท่ีตอ่ขัว้สตาร์ทเตอร์มาให้แล้ว มีสายไฟ 2 สี น๊อตยดึฝา และน๊อตยึด บลัลาสต์ แถมมาให้ด้วย 
2. ใสข่าหลอด (ขาสปริงค์) ทัง้ 2 ด้าน (หวั-ท้าย) 
 

  

3. เล่ือนขัว้สตาร์ทเตอร์ เข้ากบักลอ่งเหล็ก สงัเกตวา่สายไฟท่ีตอ่เข้าขัว้สตาร์ทเตอร์ เป็นเส้นสีขาว 
4. จากนัน้ใสบ่ลัลาสต์ ยดึน๊อต 2 ตวัท่ีเค้าแถมมาให้ เข้ากบักลอ่งเหล็ก ต้องเลือกให้วตัต์ตรงกนัด้วย 
5. สายไฟ 2 เส้น 2 สี, เส้นสีขาว ท่ีตอ่จากขัว้สตาร์ทเตอร์ ปล่อยไว้ ไม่ต้องทําอะไร  ส่วนเส้นสีฟ้า ท่ีตอ่จากขัว้หลอด ไปขัว้หลอด ตดักลาง ปอกสาย 2 ด้าน, ด้าน

หนึง่ตอ่เข้ากบัขัว้บลัลาสต์ ขัว้บน หรือขัว้ลา่งก็ได้ สว่นปลายเส้นสีฟ้าอีกด้านปลอ่ยไว้ 

6. ตอ่เข้ากบัไฟบ้านจริงๆ  2 สาย ท่ีเหลือ คือขัว้ลา่งของบลัลาสต์ 1 เส้น และปลายสายไฟสีฟ้าท่ีเหลืออีก 1 เส้น 
7. ทําการปิดฝากลอ่ง ใสห่ลอด ใสส่ตาร์ทเตอร์  

8. เขียนใหมใ่ห้ดงู่ายขึน้ เร่ิมจากบนสดุ ไฟเข้า (L) ตอ่เข้าบลัลาสต์ ขัว้ไหนก็ได้ ออกจากบลัลาสต์อีกขัว้ ไปเข้าขาหลอด, ออกจากขาหลอดอีกด้าน ไปเข้านิวตรอล 

(N), สว่นสตาร์ทเตอร์ ตอ่คร่อมขาหลอดหวัท้าย 
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  แบบประเมินหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายในครัวเรือน 

ค าแนะน า  นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากหนงัสือเรียน เอกสารประกอบการสอน  ใบความรู้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้  ผู้ รู้ ภูมิปัญญาท้อง ถ่ิน ครูผู้สอน      
หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ และทําแบบประเมินหลงัการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั ดงันี ้

1. ให้นกัศกึษาอธิบายอธิบายหลกัการของพลงังานทดแทนแตล่ะประเภท 

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

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

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

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

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

2. นกัศกึษาสามารถนําความรู้เก่ียวกบัพลงังานทดแทนมาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัได้อยา่งไรบ้าง 

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

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

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

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

ช่ือ...................................................................................................................... ระดับชัน้  ................................วันท่ี ................................................................ 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

.....................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 
                   (                                            )                                    (                                             )        
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง  อุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการเรียน

การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 
 

 

แหล่งท่ีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=FOyEPiOkmoU   

http://www.youtube.com/watch?v=FOyEPiOkmoU
http://www.youtube.com/watch?v=FOyEPiOkmoU
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ใบความรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง อุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 
วงจรไฟฟ้าในบ้าน  

วงจรไฟฟ้า เป็นเส้นทางท่ีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบรอบวงจรไฟฟ้าในบ้าน โดยกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสายไฟ สะพานไฟ ฟิวส์ สวิตช์ และเคร่ือง ใช้ไฟฟ้า
ตามลําดบั  แล้วจงึไหลกลบัทางสายกลาง  สายไฟของวงจรไฟฟ้าในบ้าน  ประกอบด้วยสายไฟ 2 สาย คือ 

1. สายมีไฟ   มกัจะหุ้มด้วยพีวีซีสีแดง มีศกัย์ไฟฟ้า  220 โวลต์  หรือ เรียกวา่ สาย L 
2. สายกลาง  มกัจะหุ้มด้วยพีวีซีสีดํา มีศกัย์ไฟฟ้าเป็นศนูย์  หรือ เรียกวา่ สาย N 

วงจรไฟฟ้าในบ้านประกอบด้วยอปุกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า วงจรปิดคือ วงจรไฟฟ้าท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหล
ผา่นได้ครบวงจร วงจรเปิด คือ วงจรไฟฟ้าท่ีสว่นใดสว่นหนึง่ของวงจรไฟฟ้าขาด ทําให้กระแสไฟฟ้าไหลผา่นไมไ่ด้ 

ชนิดและประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
การต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน ต้องศกึษาทําความเข้าในในอปุกรณ์ตา่งๆ ก่อน เน่ืองจากอปุกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านมีหลายชนิด ตัง้แตท่ี่มีความจําเป็นมากๆ ไป

จนถึงสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  ซึง่นบัวนัก็ดจูะยิ่งมากขึน้เร่ือยๆ เชน่ เคร่ืองปรับอากาศ  พดัลม ดวงโคม ตู้ เย็น ทีวี หรืออปุกรณ์ไฟฟ้าอีกมากมายในครัว เช่น เค ร่ืองป่ัน 
เคร่ืองทํากาแฟ เคร่ืองสกดันํา้ผลไม้ หม้อหุงข้าว อนัดบัแรกกระแสไฟฟ้าจะไหลเข้ามาท่ี มาตรวดัไฟฟ้า หลงัจากนัน้ก็จะถกูส่งตอ่ไป ตามสายไฟต่างๆ ในบ้าน ไหลเข้าสู่
สะพานไฟ และถกูสง่เข้าไปยงั เคร่ืองใช้ไฟฟ้าชิน้ตา่งๆ  ในบ้าน มีดงัตอ่ไปนี ้

สายไฟ   เป็นตวัสง่ไฟฟ้าจากจดุหนึง่ไปยงัอีกจดุหนึง่ ผา่นโลหะท่ีอยู่ภายใน โดยอยู่ในรูปของกระแสไฟฟ้า  ดงันัน้ข้อสําคญั คือสายไฟจะต้องห่อหุ้ มด้วยฉนวนท่ี
ดีจะได้ไมเ่กิดกระแสไฟฟ้าร่ัว ฉนวนอาจจะทําจาก ยาง หรือ พลาสตกิพีวีซี ก็ได้ ผู้ใช้งานจงึควรหมัน่ดแูลและคอยสงัเกตสายไฟ (ถ้าสายไฟไม่ได้ถกูซ่อนอยู่เหนือฝ้าหรืออยู่
ภายในผนงั) ไม่ให้เกิดความชํารุดเสียหายเพราะอาจจะทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจร ในบ้าน  เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า จนกระทั่ งเกิดความเสียหายแก่
บ้านเรือนได้ 
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สะพานไฟหรือ คัทเอาท์   
อปุกรณ์ชนิดนีเ้หมือนกบัเป็นสวิตช์ใหญ่ประจําบ้าน เพราะเป็นตวัควบคมุการเปิดและปิดอปุกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ผู้ใช้สามารถใช้สะพานไฟควบคมุวงจรไฟฟ้าในแต่

ละส่วนของบ้านได้  ปัจจบุนัสะพานไฟจะเป็นตวัตดักระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านวงจรไฟฟ้า ในกรณีท่ีเกิดการใช้งานเกินกําลงั เพราภายในจะมีฟิวส์ เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย 
ทําให้อปุกรณ์ไฟฟ้าภายในพืน้ท่ีควบคมุไมชํ่ารุดเสียหาย 

ฟิวส์ เป็นอุปกรณ์อีกชิน้หนึ่งท่ีสําคญัมาก เน่ืองจากช่วยป้องกันอันตรายจาก
การใช้ไฟฟ้าในบ้าน เพราะถ้าใช้ไฟเกิน อุปกรณ์เล็กๆ ชิน้นีก็้จะหลอมละลาย ช่วยให้
ไฟฟ้าในบ้านไม่ลดัวงจร ฟิวส์มีหลายแบบตัง้แตแ่บบเส้นลวด แบบขวดกระเบือ้ง  แบบ
แผน่ แบบหลอดแก้ว แตใ่นปัจจบุนัมีฟิวส์แบบอตัโนมตัิ  

 

 
 

 
สวิตช์ ใช้เป็นตวัควบคมุเคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้เปิดและปิด ได้ตามต้องการ โดย

สวิตช์จะควบคุมกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านเข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้  สําหรับ
อปุกรณ์หลาย ๆ ชนิดเช่นดวงโคม สวิตช์อาจจะติดอยู่กับตวัโคมหรืออาจติดอยู่บน
ผนัง  ส่วนพัดลมบางชนิดก็มีสวิตช์ติดอยู่ในตวั หรือถ้าเป็นพัดลมแบบแขวนผนัง 
สวิตช์ก็จะอยู่ตามผนงั สรุปคือสวิตช์จะอยู่ในจดุท่ีสามารถเข้าไปเปิดใช้งานและปิด
เม่ือไมใ่ช้งานได้อยา่งสะดวกนัน่เอง    
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เต้ารับและเต้าเสียบ   อปุกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด จะมีเต้าเสียบอยู่กบัตวัเพ่ือเวลาจะใช้งานจะต้องนําไปเสียบเข้ากบัเต้ารับ ท่ีอยู่ตามผนงัภายในบ้าน  อปุกรณ์
ไฟฟ้าหลายชนิด มีทัง้เต้าเสียบและสวิตช์ไฟเพ่ือควบคมุการใช้งาน เชน่ พดัลม โคมไฟ โทรทศัน์  ทําให้สามารถเปิดปิดการใช้งานได้ง่าย แตท่ี่สําคัญคือควรจะดงึเต้าเสียบ
ออกเม่ือเลิกใช้งานแล้ว เพ่ือไมใ่ห้กระแสไฟไหลเข้ามาและยงัอปุกรณ์ไฟฟ้า เป็นการชว่ยประหยดัคา่ไฟฟ้า 
 ข้อสําคญัอีกประการคือ ไม่ควรจะเสียบเต้าเสียบหลายๆ อนัเข้ากบัเต้ารับอนัเดียวกนั เพราะจะทําให้เกิดความร้อนสงู ทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต จากการใช้ไฟเกินได้ 
ดงันัน้ภายในบ้านต้องมีเต้ารับหลายๆ จุด ตามตําแหน่งท่ีเราจะต้องมีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไว้ใช้งาน  และควรติดให้อยู่สูงจากพืน้เพ่ือกันนํา้ท่วม และ ให้พ้นจากมือเด็ก
ด้วย  ทัง้หมดนีก็้เพ่ือความปลอดภยัของทคุนในบ้าน 

นอกจากอุปกรณ์การใช้งานเก่ียวกับระบบไฟฟ้าพืน้ฐานท่ีกล่าวถึงไปแล้วยงัมีอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้าอีกหลายอย่าง และท่ีมีกันอยู่แทบจะทุกบ้าน
ในตอนนี ้ก็คือระบบระบบโทรศพัท์   ซึ่งในปัจจบุนัมีโทรศพัท์ออกมาหลายรูปแบบแถมยงัมีฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีหลากหลายมากขึน้ แตท่ี่สําคญัคือระบบโทรศพัท์มีหน้าท่ี
เพ่ือช่วยในการส่ือสาร ซึ่งจะต้องมีการติดตัง้ปลั๊กโทรศพัท์ สําหรับการแลกเปล่ียนสัญญาณเสียงผ่านทางสายคู่ทองแดง ดงันัน้ในการติดตัง้ปลัก๊โทรศพัท์ ควรคิดถึง
ตําแหนง่การใช้งานให้ดี เพ่ือให้เกิดความสะดวกกบัผู้ใช้และความสวยงามกบับ้าน 
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แบบประเมินหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง อุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ค าแนะน า  นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากหนงัสือเรียน เอกสารประกอบการสอน  ใบความรู้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้  ผู้ รู้ ภูมิปัญญาท้อง ถ่ิน ครูผู้สอน      
หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ และทําแบบประเมินหลงัการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั ดงันี ้

1. ให้นกัศกึษาอธิบายวิธีการเลือกใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีสําคญัภายในบ้าน  พร้อมยกตวัอยา่งอปุกรณ์ท่ีสําคญัมาอยา่งน้อย  3  รายการ 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ช่ือ...................................................................................................................... ระดับชัน้  ................................วันท่ี ................................................................ 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

.....................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 
                   (                                            )                                    (                                             )        
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง  การต่อสายดนิ 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการเรียน

การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 
 

 

แหล่งท่ีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=l0LefH0Gfxo  

http://www.youtube.com/watch?v=l0LefH0Gfxo
http://www.youtube.com/watch?v=l0LefH0Gfxo
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ใบความรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง การต่อสายดนิ 

 
วิธีตดิตัง้ระบบสายดินท่ีถูกต้อง 
 1. จดุตอ่ลงดนิของระบบไฟฟ้า (จดุตอ่ลงดินของเส้นศนูย์หรือนิวทรัล) ต้องอยู่ด้านไฟเข้าของเคร่ืองตดัวงจรตวัแรก ของตู้เมนสวิตช์ 
 2. ภายในอาคารหลงัเดียวกนัไมค่วรมีจดุตอ่ลงดนิมากกวา่ 1 จดุ 
 3. สายดนิและสายเส้นศนูย์ต้องตอ่ร่วมกนัท่ีจดุตอ่ลงดินภายในตู้ เมนสวิตช์ (ดขู้อยกเว้นสําหรับ ห้องชดุ อาคารชดุ) และห้ามตอ่ร่วมกนัในท่ีอ่ืนๆ อีก อาทิเช่น ใน
แผงสวิตช์ยอ่ย ขัว้สายศนูย์ต้องมีฉนวนกัน้แยกจากตวักลอ่ง สว่นขัว้ตอ่สายดนิกบัตวัตู้จะตอ่ถึงกนัและตอ่ลงสายดนิ ซึง่ขัว้สายศนูย์และขัว้สายดนิจะไมมี่การตอ่ถึงกนั 
 4. ตู้เมนสวิตช์สําหรับห้องชดุของอาคารชดุและตู้แผงสวิตช์ประจําชัน้ของอาคารชดุให้ถือวา่เป็นแผงสวิตช์ย่อย ห้ามตอ่สายเส้นศนูย์และสายดินร่วมกนั 
 5. ไม่ควรตอ่โครงโลหะของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าลงดินโดยตรง แตถ้่าได้ดําเนินการไปแล้วให้แก้ไขโดยมีการตอ่ลงดินท่ีเมนสวิตช์อย่างถกูต้องแล้วเดินสายดินจากเมน
สวิตช์มาตอ่ร่วมกบัสายดนิท่ีใช้อยูเ่ดมิ 
 6. ไมค่วรใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด 120/240 V กบัระบบไฟ  220 V เพราะพิกดั IC จะลดลงประมาณคร่ึงหนึง่ 
 7. การติดตัง้เคร่ืองตดัไฟร่ัว จะเสริมการป้องกนัไฟฟ้าดดูให้สมบรูณ์แบบยิ่งขึน้ เช่น กรณีท่ีมกัจะมีนํา้ท่วมขงั หรือกรณีสายดินขาด เป็นต้น และจดุตอ่ลงดินต้อง
อยูด้่านไฟเข้าของเคร่ืองตดัไฟร่ัวเสมอ 
 8. ถ้าตู้ เมนสวิตช์ไมมี่ขัว้ตอ่สายดนิและขัว้ตอ่สายเส้นศนูย์แยกออกจากกนั เคร่ืองตดัไฟร่ัวจะต่อใช้ได้เฉพาะวงจรย่อยเท่านัน้ จะไม่สามารถใช้ตวัเดียวป้องกนัทัง้
บ้านได้ 
 9. วงจรสายดินท่ีถกูต้องในสภาวะปกตจิะต้องไมมี่กระแสไฟฟ้าจากการใช้ไฟปกตไิหลอยู่ 

10. ถ้าเดนิสายไฟในทอ่โลหะ จะต้องเดินสายดนิในท่อโลหะนัน้ด้วย (ห้ามเดนิสายดนินอกท่อโลหะ) 
 11. ดวงโคมไฟฟ้าและอปุกรณ์ตดิตัง้ท่ีเป็นโลหะควรตอ่ลงดนิ มิฉะนัน้ต้องอยู่เกินระยะท่ีบคุคลทัว่ไปสมัผสัไม่ถึง (สงู 2.40 เมตร หรือห่าง 1.50 เมตร ในแนวราบ)
 12. ขนาดและชนิดของอปุกรณ์ระบบสายดนิต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎการเดนิสายและติดตัง้  
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มาตรฐานหลักดนิและสิ่งที่ใช้แทนหลักดนิ   
 1. แทง่เหล็กอาบโลหะชนิดกนัการผกุร่อน หรือแท่งเหล็กหุ้มทองแดง หรือแท่งทอง ต้องมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 180 
เซนตเิมตร  
 2. แผน่โลหะท่ีมีพืน้ท่ีสมัผสัไมน้่อยกวา่ 1,800 ตารางเซนตเิมตร ถ้าเป็นเหล็กอาบโลหะชนิดกนัการผกุร่อน ต้องหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ถ้าเป็นโลหะอ่ืนท่ีทน
ตอ่การผกุร่อน ต้องหนาไมน้่อยกวา่ 1.50 มิลลิเมตร  
 3. หลกัดินชนิดอ่ืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคก่อน 

คุณสมบัตขิองหลักดิน และการตดิตัง้ที่ ถูกต้อง 

1. หลกัดนิต้องทําด้วยวสัดท่ีุทนตอ่การผกุร่อนและไมเ่ป็นสนิม เช่น แท่งทองแดง แท่งเหล็กชบุหรือหุ้มด้วยทองแดงขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 16 มม. (5/8 นิว้) และ
ยาวไมน้่อยกวา่ 2.40 เมตร ถ้าเป็นเหล็กหุ้มด้วยทองแดง ต้องมีความหนาของทองแดงไม่ต่ํากว่า 0.25 มม. และต้องหุ้มอย่างแนบสนิทยึดติดเป็นเนือ้เดียวกนัโดยไม่หลดุ
ออกจากกนั และไมมี่ปลายเหล็กโผล่ออกมาสมัผสักบัเนือ้ดิน เพ่ือไม่ให้เหล็กเป็นสนิม และต้องไม่มีการเจาะรูเพ่ือยึดทองแดงกบัเหล็กให้ติดกนั มิฉะนัน้แท่งเหล็กจะเป็น
สนิมตามรูท่ีเจาะนัน้ 

2. ห้ามใช้อะลมูิเนียมหรือโลหะผสมของอะลมูิเนียมเป็นหลกัดนิ เน่ืองจากผกุร่อนได้ง่าย 
3. หลกัดินท่ีดีควรผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน UL-467 
4. การตอ่สายดินเข้ากบัหลกัดินนัน้ หวัตอ่, หลกัดิน และสายตอ่หลกัดินควรใช้วสัดชุนิดเดียวกนัเพ่ือไม่ให้มีปัญหาการกดักร่อน เช่น หลกัดินทองแดงตอ่กบัสาย

ต่อหลกัดินทําด้วยทองแดง วิธีท่ีดีท่ีสุดควรใช้วิธีเช่ือมต่อด้วยการเผาผงทองแดงให้หลอมละลาย (ต้องเทผงจุดชนวนให้อยู่ผิวด้านบนและจุ ดด้วยประกายไฟจากปืน
จดุชนวนเทา่นัน้ เพราะไมส่ามารถจดุด้วยวิธีอ่ืนได้) ถ้าใช้หวัตอ่ท่ียึดด้วยแรงกลก็ต้องใช้หวัตอ่ท่ีมีส่วนผสมของทองแดง และต้องตอ่อย่างมัน่ คงแข็งแรงและทนตอ่การกดั
กร่อนได้เป็นอยา่งดี ตวัอยา่งของหวัตอ่ชนิดตา่งๆ ตามรูป ทัง้นีห้วัตอ่แตล่ะชนิดควรต้องผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน UL-467 ด้วย 

5. หลกัดินท่ีดีเม่ือตอกลงดินแล้วต้องมีความต้านทานการตอ่ลงดนิไมเ่กิน 5 โอห์ม ตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง 
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6. เนือ้ดินบริเวณท่ีตอกหลักดินท่ีดีควรเป็นดินแท้ๆ และต้องไม่ถูกกัน้หรือล้อมรอบด้วยหิน , กรวด, ทราย หรือแผ่นคอนกรีต เพราะเป็นอุปสรรคต่อการ
แพร่กระจายของประจไุฟฟ้าลงสูด่นิ ทําให้ความต้านทานการตอ่ลงดินมีคา่สงูเกินกว่ามาตรฐาน (ในกรณีท่ีใช้หลกัดินตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง แ ละสภาพพืน้ท่ี
และเนือ้ดนิไมเ่ป็นอปุสรรคในดนิแล้ว ความต้านทานการตอ่ลงดนิในเขตบริการของการไฟฟ้านครหลวงจะไมเ่กิน 5 โอห์มเสมอ โดยไมต้่องตรวจวดั) 

7. ห้ามใช้ตะปคูอนกรีตตอกเข้าไปในผนงัหรือพืน้คอนกรีตแทนหลกัดิน เพราะตะปคูอนกรีตไม่สามารถกระจายกระแสไฟฟ้าลงดินเม่ือมีไฟร่ัวได้ หลั กดินสัน้ๆ 
ขนาด 1 ฟุต ท่ีใช้สําหรับอปุกรณ์ส่ือสารก็ไม่สามารถใช้เพ่ือความปลอดภัยนีไ้ด้ ซึ่งย่อมไม่สามารถเทียบได้กบัหลกัดินมาตรฐานยาว 2.40 เมตร เพ่ือการตอ่ลงดินท่ีดีได้ 
หลกัดนิยิ่งยาวจะตอกได้ลกึและยิ่งให้ความต้านทานดนิท่ีต่ํา 

8. ตําแหนง่ของหลกัดนิควรอยูใ่กล้กบัตู้ เมนสวิตช์ 
9. ห้ามแช่หลกัดินในนํา้ เพราะเม่ือมีไฟร่ัวจะแพร่กระจายไปกบันํา้และเกิดอนัตรายกบัผู้ ท่ีอยู่ในนํา้ ถ้าจําเป็นต้อง ตอกหลกัดินในนํา้ต้องตอกให้มิดดิน และสาย

ตอ่หลกัดนิก็ต้องหุ้มฉนวนให้มิดชิดด้วย 
10. ขนาดของสายตอ่หลกัดินจะขึน้อยู่กบัขนาดของสายเมน และต้องไมเ่ล็กกวา่ 10  ตร.มม.โดยควรมีท่อหรือฉนวนหุ้มอยู่ด้วย 
11. การตอกหลกัดนิควรตอกให้ลกึท่ีสดุ และถ้าเป็นหวัตอ่หลกัดนิชนิดยึดด้วยแรงกลก็ควรให้หวัตอ่โผลพ้่นดนิ หรือระดบัท่ีอาจมีนํา้ทว่มเพื่อหลีกเล่ียงการผกุร่อน

ของหวัตอ่ และสามารถตรวจสอบได้ง่าย 
12. หวัตอ่ชนิดหลอมละลายสามารถตอกให้จมดนิได้ แตต้่องใช้สายตอ่หลกัดนิท่ีมีเกลียวเส้นใหญ่ และหุ้มฉนวนมิดชิดเพ่ือไมใ่ห้สายเกลียวผกุร่อน 

 
แหล่งท่ีมา :  http://api.ning.com 
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แบบประเมินหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง การต่อสายดนิ 

ค าแนะน า  นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากหนงัสือเรียน เอกสารประกอบการสอน  ใบความรู้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้  ผู้ รู้ ภูมิปัญญาท้อง ถ่ิน ครูผู้สอน      
หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ และทําแบบประเมินหลงัการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั ดงันี ้

1. ให้นกัศกึษาอธิบายหลกัการตอ่วงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย และตอ่สายดนิ 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ช่ือ...................................................................................................................... ระดับชัน้  ................................วันท่ี ................................................................ 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

.....................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 
                   (                                            )                                    (                                             )        
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ใบความรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง กลยุทธ์การประหยัดพลังงาน 3อ. 

 
อ. อุปกรณ์ : กฟผ. สร้างช่ือฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5  ให้เป็นสญัลกัษณ์ของความประหยดั 

หลังจากท่ี กฟผ. เปิดตัวโครงการประหยัดพลังงานอย่างเป็นทางการภายใต้ช่ือ “โครงการประชาร่วมใจ  ประหยัดไฟฟ้า” เม่ือปี 2536  และเร่ิมพัฒนา
ประสิทธิภาพอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้ประหยดัไฟเป็นอนัดบัแรก ด้วยการรณรงค์ให้ผู้ผลิต/นําเข้า และจดัจําหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ดําเนิน การผลิตและนําเข้าอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีประหยดัไฟและมีประสิทธิภาพสงู โดยเร่ิมจากการรณรงค์เปล่ียนหลอดอ้วนเป็นหลอดผอม  จากนัน้ได้ศกึษาเทคโนโลยีการผลิตตู้ เย็นเน่ืองจากตู้ เย็นเป็น
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเสียบปลัก๊ใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา  และใช้อยูท่ัว่ไปแทบทกุครัวเรือน  การพฒันาประสิทธิภาพตู้เย็นให้มีประสิทธิภาพด้านการประหยดัพลงังานจะช่วยลดการ
ใช้ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 20  ปี 

2538  จากการศกึษากระบวนการผลิตตู้ เย็น ในช่วงเวลานัน้มีโรงงานผลิตตู้ เย็นเพียง 5 ราย และ กฟผ. ได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตตู้ เย็นทัง้ 5 บริษัท ทํา
การพฒันาประสิทธิภาพด้านการประหยดัพลงังาน เปล่ียนกระบวนการผลิตตู้ เย็นให้ประหยดัพลงังาน และใช้ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5  เป็นสญัลกัษณ์ของความประหยดั
ตดิท่ีตู้ เย็นท่ีผา่นการทดสอบ  และออกจําหนา่ยเม่ือปี 2539 โดย กฟผ. ทําหน้าท่ีรณรงค์โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือตา่งๆ จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้เกิดการเลือก
ซือ้และใช้ตู้ เย็นประหยัดไฟฟ้า  โดยให้ดูท่ีสัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จากนัน้ขยายผลไปยังอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดอ่ืนๆ ต่อไป  ถึงปัจจุบันมีอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีผ่านการทดสอบประสิทธิภาพด้านการประหยดัไฟฟ้า ติดฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ไปแล้ว 19  ชนิด ติดฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ไปแล้วกว่า 236 ล้าน
ฉลาก *   (ข้อมลูเดือน ก.ค. 2556) 

จนถึงวนันี ้ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวนัของคนไทย ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ผู้ มีส่วนได้เสีย เป็นผลจากความมุ่งมัน่ตัง้ใจของ 
กฟผ. ท่ีต้องการพฒันาประสิทธิภาพเคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้ประหยดัไฟ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับคณุประโยชน์จากการใช้เท่าเดิมแตจ่่ายคา่ไฟลดล ง  ซึ่งพิสจูน์ได้จากผลการวิจยั
ตลาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาราชภัฎสวนดุสิต  เม่ือปี 2555  พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 73.32 ระบุถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า คือ  อนัดบั 1  เลือกซือ้จากราคา/โปรโมชัน่  ร้อยละ 90.10 และลําดบั 2  เลือกซือ้จากฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ร้อยละ 87.86 
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อ. อาคาร : สง่เสริมการพฒันาเทคโนโลยีประหยดัพลงังานในภาคธุรกิจ และอตุสาหกรรม ด้วยแนวคิด ลดพลงังาน...  ลดโลกร้อน... 
ตราบใดท่ีประชาชนคนไทยยงัใช้ชีวิตเหมือนท่ีเราเคยปฏิบตัิมา เราจะไม่สามารถหยดุการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คนไทยจึงต้องปรับเปล่ีย นวิถีชีวิตพร้อม

ปฏิวตักิารผลิตและการใช้พลงังานขนาดใหญ่  โดยมีเป้าหมายท่ีจะลดการใช้พลงังานในภาพรวมของประเทศ  ซึ่งเร่ืองนี ้กระทรวงพลงังาน ได้มีบทบาทสําคญัในการออก
มาตรการหลกั ด้านการบริหารจดัการพลงังาน ภาคธุรกิจ - อตุสาหกรรม  ของโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุซึ่งใช้พลงังานมากด้วยการเดินหน้าออกมาตรการส่งเสริม 
และสนบัสนุนให้เกิดการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลงังานและพลงังานทดแทน  ส่งเสริมการใช้วสัดอุุปกรณ์ เคร่ืองจกัร ท่ีมีผลต่อการประหยดัพลงังาน  รวมถึงการสร้าง
มาตรฐานอปุกรณ์ตา่งๆ และกําหนดมาตรการด้านภาษี 
           เม่ือปี 2538 กฟผ. เปิดตวังานรณรงค์ลดการใช้พลงังานในภาคธุรกิจและภาคอตุสาหกรรม ภายใต้ช่ือโครงการอาคารสีเขีย ว โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ ใช้
ไฟฟ้ารายใหญ่ซึง่เป็นอาคารธุรกิจและโรงงานอตุสาหกรรม ท่ีใช้พลงังานมากถึงร้อยละ 44.3  ของการใช้พลงังานของประเทศ  โดยภารกิจท่ี กฟผ. ดําเนินการนีไ้ด้เดินไป
ในทิศทางเดียวกบัมาตรการตามข้อบงัคบัตา่งๆ ของกระทรวงพลงังาน 

โดย กฟผ. ใช้แนวทางการดําเนินงานด้วยวิธีการผสมผสานมาตรการประหยดัพลงังานหลากหลายวิธี  โดยเข้าไปดําเนินงานทัง้ อาคารเก่า อาคารใหม่ เพ่ือลด
คา่ใช้จา่ยด้านพลงังาน  ทําให้ธุรกิจสามารถแขง่ขนัได้ในตลาดโลก เชน่  

- การจงูใจให้ผู้ประกอบการเปล่ียนมาใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าประหยดัพลงังาน 
- ปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
- ปรับปรุงระบบความร้อนเข้าสูอ่าคาร 
- สนบัสนนุและแสวงหาเทคโนโลยีการประหยดัไฟฟ้าและบริหารการใช้ (Load Management)  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่  ผู้บริโภคและประเทศชาติโดยรวม 

โดยการปรับเปล่ียนชว่งเวลาในการใช้ไฟฟ้ามาใช้ในชว่งท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ํา ทําให้ผู้ประกอบการสามารถควบคมุช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้า (Peak Demand) ได้
อยา่งเหมาะสม ชว่ยลดรายจา่ยเร่ืองคา่ไฟฟ้า 

- ส่งเสริมให้มีการใช้นวตักรรมท่ีช่วยลดการใช้จ่ายด้านพลงังาน  กับสถาปนิก วิศวกร ผู้ออกแบบ ตลอดจนเจ้าของโครงการให้ตระหนกัถึงผลท่ีได้รับจากการ
ดําเนินงานตามมาตรการอนรัุกษ์พลงังาน เชน่ การศกึษาคา่ถ่ายเทความร้อนเข้าสูอ่าคาร 
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- เป็นท่ีปรึกษาด้านการอนรัุกษ์พลงังาน ในอาคารธุรกิจ และอตุสาหกรรม  ด้วยการเข้าไปตรวจวดัการใช้พลงังานในอาคาร ในโรงงาน ทัง้ระบบแสงสว่าง ระบบ
ปรับอากาศและระบบการถ่ายเทความร้อนเพ่ือจดัทํารายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลงังานเบือ้งต้น เพ่ือกําหนดเป้าหมายและแผนอนรัุกษ์พลงังานให้กบัลกูค้า 

การดําเนินงานดงักล่าว กฟผ. คาดหวงัให้เกิดการพัฒนาการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคธุ รกิจ และอุตสาหกรรม ให้เติบโตไปพร้อมกับการสร้าง
จิตสํานกึ และทศันคตปิระหยดัพลงังานของผู้ใช้ไฟฟ้าไปพร้อมกนั 

อ.อุปนิสัย :  สร้างจิตสํานึกประหยดัไฟ   แนวทางอนรัุกษ์พลงังานอยา่งยัง่ยืน 
การดําเนินงานให้มีอุปกรณ์ประหยดัไฟฟ้า  และปรับปรุงพฒันาเทคโนโลยีให้เกิดอาคารภาคธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมประหยดัพลงังาน เป็นรูปแบบการ

ดําเนินงานท่ีเป็นการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งการดําเนินงานดงักล่าวจําเป็นต้องทําไปพร้อมกบัการสร้างเสริมทศันคติด้านการประหยดั พลงังาน  เพ่ือให้เกิดการใช้
อยา่งรู้คณุคา่แก่ประชาชนผู้บริโภคด้วย  แนวทางในการดําเนินงานได้ทําการส่ือสารโดยการรณรงค์โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือสาธารณะตา่งๆ  โดยใช้แนวคิดท่ีสร้าง
ประโยชน์แก่ทกุฝ่าย  ตัง้แต ่

- ให้ความรู้ความเข้าใจในวิธีการใช้พลงังานอย่างรู้คณุคา่   
- ประชาสมัพนัธ์สร้างการยอมรับและความมัน่ใจจากผู้บริโภคให้ตระหนกัถึงความสําคญัของการประหยดัพลงังาน    
- โฆษณาประชาสมัพนัธ์ให้เลือกซือ้และใช้อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีตดิฉลากประหยดัไฟเบอร์  5 
- รณรงค์สง่เสริมการตลาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเบอร์  5 และจดักิจกรรมรณรงค์ในพืน้ท่ีเป้าหมาย 

  

แหล่งท่ีมา  :  http://e-saving.egat.co.th/20DSM/7.html  



111 

 

   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แบบประเมินหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง กลยุทธ์การประหยัดพลังงาน 3อ. 

ค าแนะน า  นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากหนงัสือเรียน เอกสารประกอบการสอน  ใบความรู้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  ผู้ รู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครูผู้สอน      
หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ และทําแบบประเมินหลงัการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั ดงันี ้

1. นกัศกึษาสามารถนํากลยทุธ์ การประหยดัพลงังาน  3อ. ไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้อยา่งไรบ้าง 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ช่ือ...................................................................................................................... ระดับชัน้  ................................วันท่ี ................................................................ 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

.....................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 
                   (                                            )                                    (                                             )        
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แผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 

รายวชิา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน   พว02027   
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ค าแนะน าในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (กรต.) 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning)  

 คือกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนริเร่ิมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ตามความสนใจ  ความต้องการ และความถนดั อย่างมีเป้าหมาย รู้จกัแสวงหาแหล่งเรียนรู้ เลือกวิธีการ

เรียนและประเมินความก้าวหนํา้การเรียนรู้ของตนเอง ซึง่ทําด้วยตนเอง หรือขอความชว่ยเหลือผู้ อ่ืนก็ได้ ซึง่มีหลายรูปแบบ เช่น การอ่าน การอภิปราย การเขียน  การเสาะ

แสวงหาความรู้โดยการสมัภาษณ์ การทอ่งเท่ียว การแลกเปล่ียนความคดิเห็นกบัผู้ รู้ เรียนรู้โดยการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

วิธีการเรียนรู้ 

 กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ กศน. กําหนดให้นกัศกึษาเรียนรู้ ฝึกทกัษะด้วยกระบวนการกลุ่มตามแผนการสอนท่ีกําหนด โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาและ

คอยให้คําแนะนําในการจดักระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และมีการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้หลงัเสร็จสิน้การจดัการเรียนรู้ในครัง้นัน้ๆ  

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 สามารถเรียนรู้จากเอกสารใบความรู้  ใบความรู้มลัตมีิเดีย (ถ้ามี)  ห้องสมดุ  แหลง่เรียนรู้ในชมุชน  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  และศกึษาเพิ่มเตมิจากส่ืออ่ืนๆ  ฯลฯ 

หลักฐานการเรียนรู้ 

 บนัทกึหลงัการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลงาน  หรือชิน้งานท่ีแสดงถึงการบรรลผุลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การวัดผลประเมินผล 

 วดัผล ประเมินผลจากการเรียนรู้หลงัเรียน หรือการนําเสนอผลการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุม่  
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)  รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027 
สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  3  หน่วยกิต 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

1. พลงังานไฟฟ้า 1.4 อภิปรายสถานการณ์
พลงังานไฟฟ้าของโลกและ
พลงังานของไทยและ
อาเซียนได้ 
 
 
 
 
1.5 อธิบายและเข้าใจ
ความสําคญัของข้อกําหนด
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องใน
การจดัการและแนว
ทางการป้องกนั ของ
โรงไฟฟ้ากบัสิ่งแวดล้อมได้ 

1.4  สถานการณ์พลงังานไฟฟ้าใน
ปัจจบุนั 
    1.4.1  สถานการณ์พลงังาน
ไฟฟ้าโลกปัจจบุนั 
    1.4.2  สถานการณ์พลงังาน
ไฟฟ้าประเทศไทยปัจจบุนั 
    1.4.3   สถานการณ์พลงังาน
ไฟฟ้าอาเซียนปัจจบุนั 
1.5  โรงไฟฟ้ากบัสิ่งแวดล้อม  
    1.5.1  ข้อกําหนดและกฎหมาย  
    1.5.2  การจดัการและแนว
ทางการป้องกนั     
 

1. ขัน้การก าหนดสภาพปัญหา  
- ครูและนกัศกึษาอภิปรายสถานการณ์
พลงังานไฟฟ้าของโลกและของไทย 
2. ขัน้การแสวงหาข้อมูลและการ
เรียนรู้   
- นกัศกึษาสืบค้นข้อมลูสถานการณ์
พลงังานไฟฟ้าในปัจจบุนั 
3. ขัน้การปฏิบัตแิละการน าไป
ประยุกต์ใช้  
- นกัศกึษาสรุปความสําคญัแนวทางการ
ป้องกนั ของโรงไฟฟ้ากบัสิ่งแวดล้อม 
4. ขัน้การประเมินผล  
- ครูประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบ
กระบวนการกลุม่ ตามเนือ้หาและตวัชีว้ดั 

1. เอกสาร/หนงัสือ
ประกอบการเรียนรู้  
2. ใบความรู้ 
3. อินเทอร์เน็ต 
4. คอมพิวเตอร์ 

3 
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง  สถานการณ์พลังงานไทย 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการเรียน

การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 
 

 
แหล่งท่ีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=ujxqhN2-pN8  

http://www.youtube.com/watch?v=ujxqhN2-pN8
http://www.youtube.com/watch?v=ujxqhN2-pN8
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ใบความรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1   เร่ือง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน 

 

สถานการณ์พลังงานปี 2556 และแนวโน้มปี 2557 

 ภาพรวมเศรษฐกิจ  สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปี 2556 คาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ 3.0 โดยในช่วงไตรมาสแรกถึงไตรมาสท่ีสาม ภาวะเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.7 จากปัจจัยการขยายตัวของภาคการก่อสร้าง
ภาคเอกชน และภาคการทอ่งเท่ียวเป็นหลกั คาดวา่ทัง้ปีจํานวนนกัท่องเท่ียวตา่งชาติจะเพิ่มขึน้เป็น 26.2 ล้านคน หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 17 จากปีก่อน ซึ่งการใช้จ่ายคา่ท่ีพกั 
คา่โรงแรม และคา่อาหาร ของนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาต ิสง่ผลตอ่การขยายตวัของการบริโภคภาคครัวเรือน โดยสาขาโรงแรมและภตัตาคารในช่วง 9 เดือนแรกขยายตวัร้อยละ 
14.7 ส่วนการก่อสร้างภาคเอกชนขยายตวัเพิ่มขึน้จากการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะบ้านและคอนโดมิเนียมบริเ วณแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าหรือรถไฟความเร็วสงูตามแผนการก่อสร้างของรัฐบาล ปัจจยัเหลา่นีส้ง่ผลตอ่สถานการณ์พลงังานของประเทศในปี 2556 ดงันี ้

การใช้ การผลิต และการน าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขัน้ต้น 
การใช้พลงังานเชิงพาณิชย์ขัน้ต้น ในปี 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.2 เม่ือเทียบกับปี 2555 หรืออยู่ท่ีระดบั 2,005 เทียบเท่าพนับาร์เรลนํา้มนัดิบตอ่วนั โดยก๊าซ

ธรรมชาติมีสดัส่วนการใช้มากท่ีสดุคิดเป็น ร้อยละ 46 มีการใช้เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.2 การใช้นํา้มนัมีสดัส่วนรองลงมาท่ีร้อยละ 36 มีการใช้เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.6 ส่วนการใช้ถ่าน
หิน/ลิกไนต์ซึง่มีสดัสว่นการใช้ท่ีร้อยละ 16 มีการใช้ลดลงร้อยละ 4.4 และการใช้ไฟฟ้าพลงันํา้/ไฟฟ้านําเข้า มีการใช้ลดลงร้อยละ 15.7 
 สําหรับการผลิตพลงังานเชิงพาณิชย์ ในปี 2556 เพิ่มขึน้เล็กน้อยเม่ือเทียบกบัปี 2555 คือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.2 โดยอยู่ท่ีระดบั 1,083 เทียบเท่าพนับาร์เรลนํา้มนัดิบ
ตอ่วนั ในขณะท่ีการนําเข้าพลงังานเชิงพาณิชย์ (สุทธิ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.4 อยู่ท่ีระดบั 1,127 เทียบเท่าพนับาร์เรลนํา้มนัดิบตอ่วนั ทัง้นี ้การนําเข้าพลงังานเชิงพาณิชย์ 
(สทุธิ) คดิเป็นร้อยละ 56 ของการใช้พลงังานเชิงพาณิชย์ขัน้ต้น 
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มลูคา่การใช้พลงังาน ในปี  2556 มีมลูคา่ 2,130,007  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 ซึ่งอยู่ท่ีระดบั 2,100,708  ล้านบาท อยู่ 29,299 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้
ร้อยละ 1.4 โดยการใช้นํา้มนัสําเร็จรูปไฟฟ้า และพลงังานทดแทน มีมลูคา่เพิ่มขึน้ ในขณะท่ีก๊าซธรรมชาต ิและถ่านหิน/ลิกไนต์ มีมลูคา่ลดลง ทัง้นี ้การใช้นํา้มนัสําเร็จรูปมี
มลูคา่การใช้สงูสดุ โดยมีมลูค่าการใช้เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.0 ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.2 และพลงังานทดแทนเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.6 ส่วนมลูคา่การใช้ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน/
ลิกไนต์ ลดลงร้อยละ 1.2 และ 19.9 ตามลําดบั  
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มลูคา่การนําเข้าพลงังาน ในปี 2556 มีมลูคา่รวม 1,416,425 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ซึ่งอยู่ท่ีระดบั 1,445,999 ล้านบาท อยู่ 29,574 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ลดลงร้อยละ 2.0 โดยมลูคา่การนําเข้านํา้มนัดิบซึ่งมีสดัส่วนมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 76 มีมลูคา่การนําเข้าลดลงร้อยละ 3.8 เน่ืองจากราคานํา้มนัดิบในตลาดโลกปรับตวั
ลดลง ส่วนมลูคา่การนําเข้าก๊าซธรรมชาติและ LNG  ซึ่งมีสดัส่วนรองลงมา คือคิดเป็นร้อยละ 10 มีมลูคา่การนําเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.7 ทัง้นี ้ประเทศไทยเร่ิมมีการนําเข้า 
LNG ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2554 และมีแนวโน้มการนําเข้าเพิ่มขึน้ทกุปีเน่ืองจากมีความต้องการก๊าซธรรมชาตเิพิ่มขึน้  
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 มลูค่าการส่งออกพลงังาน ในปี 2556 มีมูลค่ารวม 368,257 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ซึ่งอยู่ท่ีระดบั 401,138 ล้านบาท อยู่ 32,881 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ลดลงร้อยละ 8.2 ทัง้ นี  ้มูลค่าการส่งออกพลังงานในปี 2556 ลดลงทุกประเภท โดยมูลค่าการส่งออกนํา้มันสําเร็จรูปซึ่งมีสัดส่วนมากท่ีสุดคิดเป็น 
ร้อยละ 90  มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ระดบั 332,982 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.3 เม่ือเทียบกบัปี 2555 
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สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด 
นํา้มนัดิบ ปี 2556  มีปริมาณการนําเข้าอยู่ท่ีระดบั 872 พนับาร์เรลตอ่วนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 คิดเป็นมลูคา่ 1,076 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.5 เม่ือเทียบกบัปี 

2555 เน่ืองจากราคาเฉล่ียนํา้มนัดบินําเข้าลดลงจากราคาเฉล่ียปี 2555 อยู ่ 4 เหรียญสหรัฐตอ่บาร์เรล อยูท่ี่ระดบั 110 เหรียญสหรัฐตอ่บาร์เรล   
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นํา้มนัสําเร็จรูป ในปี 2556 มีการใช้นํา้มนัสําเร็จรูปเพิ่มขึน้จากปี 2555 ร้อยละ 2.7 โดยการใช้นํา้มนัเบนซินเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.2 นํา้มันดีเซลเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.8 
นํา้มนัเคร่ืองบนิเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.1 และ LPG (ไมร่วมการใช้ในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี) มีการใช้เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.0 ในขณะท่ีการใช้นํา้มนัเตาลดลงร้อยละ 8.8  
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นํา้มนักลุม่เบนซิน  ในปี 2556 การใช้นํา้มนัเบนซินเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 22.4 ล้านลิตรตอ่วนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.2 เม่ือเทียบกบัปี 2555 โดยการใช้นํา้มนัเบนซินท่ีเพิ่มขึน้
สงูมากในปี 2556 เป็นผลมาจากจํานวนรถยนต์จดทะเบียนใหมท่ี่เพิ่มขึน้จากนโยบายคืนเงินภาษีให้กบัผู้ ซือ้รถยนต์คนัแรกของรัฐบาล 
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นํา้มนัเบนซิน (เบนซินออกเทน 95) ในปี 2556 มีปริมาณการใช้นํา้มนัเบนซิน หรือ เบนซินออกเทน 95 (ตามประกาศราชกิจจานเุบกษาฉบบัที่ 129 ตอนพิเศษ 
160ง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพน ้ามนัเบนซินใหเ้หลือเพียงน ้ามนัเบนซินออกเทน 95 และเปลี่ยนชื่อ “เบนซินออกเทน 95” เป็น “เบนซิน” โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
2556 เป็นต้นไป) เฉล่ียอยู่ท่ีระดบั 1.70 ล้านลิตร จากปี 2555 ซึ่งมีการใช้เฉล่ียเพียง 0.12 ล้านลิตรตอ่วนั เน่ืองจากภายหลงัท่ีมีการประกาศยกเลิกเบนซินออกเทน 91 
ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2556 ทําให้ไมมี่การจําหนา่ยนํา้มนัเบนซินออกเทน 91 ภายในประเทศ ดงันัน้ ผู้ ใช้รถยนต์ท่ีเคยใช้นํา้มนัเบนซินออกเทน 91 บางส่วน จึงเปล่ียนไปใช้
นํา้มนัเบนซินออกเทน 95 แทน  
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นํา้มนัแก๊สโซฮอล ในปี 2556  มีปริมาณการใช้เพิ่มขึน้จาก 12.2 ล้านลิตรตอ่วนัในปี 2555 เป็น 20.7 ล้านลิตรตอ่วนั ทัง้นีน้อกจากปัจจยั/มาตรการจงูใจทางด้าน
ราคาของนํา้มนัในกลุม่แก๊สโซฮอลท่ีมีราคาถกูกวา่นํา้มนัเบนซิน การท่ีการใช้นํา้มนักลุม่แก๊สโซฮอลทกุประเภทเพิ่มขึน้นัน้ ปัจจยัสําคญัมาจากจํานวนรถใหม่เพิ่มขึน้ตัง้แต่
เดือนธันวาคม 2555 ตามนโยบายคืนภาษีให้กับผู้ ซือ้รถคนัแรก ประกอบกับนโยบายลดภาษีสรรพสามิตรให้กับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีนั่งไม่เกิน 10 คน 
ประเภทใช้เชือ้เพลิงทดแทนท่ีมีความจขุองกระบอกสบูไม่เกิน 3,000 ลกูบาศก์เซนติเมตร ท่ีใช้เชือ้เพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และ 85 เป็นส่วนผสมกบั
นํา้มนัเชือ้เพลิง (รถยนต์ท่ีใช้นํา้มนัแก๊สโซฮอล 95(E20) และนํา้มนัแก๊สโซฮอล 95(E85)) ทําให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้รถยนต์ใหมเ่พิ่มขึน้เน่ืองจากมีราคาถกูลง 

นํา้มนัดีเซล ในปี 2556 มีปริมาณการใช้เฉล่ีย 57.2 ล้านลิตรตอ่วนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.8 จากปี 2555 ท่ีมีปริมาณการใช้อยู่ท่ี 56.2 ล้านลิตรตอ่วนั การท่ีนํา้มนัดีเซล
มีปริมาณการใช้เพิ่มขึน้ไม่มากนกัเน่ืองจากฐานท่ีสูงของปี 2555 ท่ีเกิดจากปริมาณรถยนต์ดีเซลท่ีเพิ่มขึน้จากนโยบายคืนภาษีให้กบัผู้ ซือ้รถคนัแรกในปีท่ีแล้ว รวมทัง้ รถ
บางสว่นมีการเปล่ียนไปใช้ NGV แทนการใช้นํา้มนัดีเซลโดยเฉพาะกลุ่มรถบรรทกุ ทัง้นี ้รัฐบาลมีการตรึงราคาขายปลีกนํา้มนัดีเซลให้อยู่ท่ีระดบัท่ีไม่เกิน 30 บาทตอ่ลิตร 
โดยราคาขายปลีกนํา้มนัดีเซลในกรุงเทพฯ ปัจจบุนัอยูท่ี่ระดบั 29.99 บาทตอ่ลิตร ไมมี่การเปล่ียนแปลงนบัตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2556  เป็นต้นมา 
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นํา้มนัเคร่ืองบิน ในปี 2556 มีปริมาณการใช้เฉล่ีย 15.2 ล้านลิตรต่อวนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.1 จากปี 2555 ท่ีมีปริมาณการใช้อยู่ท่ี 13.9 ล้านลิตรต่อวนั ทัง้นี ้
เน่ืองจากการขยายตวัของเศรษฐกิจภาคการท่องเท่ียว จากจํานวนนกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีเพิ่มขึน้ ประกอบกบัในปี 2556 มีสายการบินเปิดใหม่รวมทัง้สายการบินต้นทนุ
ต่ํา (Low Cost) จดักิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเท่ียวโดยการลดราคาตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ โดยเฉพาะภายหลงัจากท่ีประเทศญ่ีปุ่ นยกเว้นวี
ซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ทําให้บริษัททวัร์ รวมทัง้สายการบินทัง้เก่าและใหม่ จดักิจกรรมลดราคาทวัร์และตัว๋โดยสารเคร่ืองบินใน
การเดนิทางไปทอ่งเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้  
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LPG โพรเพน และบิวเทน ในปี 2556 อยู่ท่ีระดบั 7,476 พนัตนั เพิ่มขึน้จากปี  2555 ร้อยละ 1.2 โดยในปี 2556 มีสดัส่วนการใช้ LPG เป็นวตัถดุิบในอตุสาหกรรมปิ
โตรเคมีมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 35 และมีการใช้เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.1 รองลงมาเป็นการใช้ในภาคครัวเรือน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 32 ของปริมาณการใช้ทัง้หมด มีการใช้
ลดลงร้อยละ 21.3 การใช้เป็นเชือ้เพลิงในรถยนต์ มีสดัส่วนการใช้เพิ่มขึน้ โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 24 มีการใช้เพิ่มขึน้ร้อยละ 66.8 ในขณะท่ีการใช้ในภาคอตุสาหกรรม
คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 8 มีการใช้ลดลงร้อยละ 1.2  ซึง่ลดลงอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตรั่ฐบาลได้ประกาศปรับขึน้ราคาขายปลีก LPG ในภาคอตุสาหกรรม ทัง้นี ้สดัส่วนการใช้ LPG ท่ี
ลดลงในสาขาครัวเรือนสอดคล้องกบัสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ในการใช้เป็นเชือ้เพลิงของรถยนต์ โดยคาดวา่จะเป็นผลมาจากการเพิ่มราคา LPG ภาคครัวเรือน เดือนละ 0.50 บาท 
ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2556 ประกอบกบัมาตรการเข้มงวดตรวจสอบและปราบปรามการลกัลอบจําหน่าย LPG ผิดประเภท ทําให้การลกัลอบนํา LPG ภาคครัวเรือนมา
ขายให้กบัภาคขนสง่ รวมทัง้การลกัลอบสง่ออก LPG ไปขายในประเทศเพ่ือนบ้านมีปริมาณลดลง    
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 การใช้พลงังานในการขนสง่ทางบก ปี 2556 การใช้พลงังานอยู่ท่ีระดบั 23,561 พนัตนัเทียบเท่านํา้มนัดิบ เพิ่มขึน้จากปี 2555  ร้อยละ 7.4 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ใน
ทกุชนิดเชือ้เพลิง ทัง้นี ้การใช้นํา้มนัดีเซล ซึง่คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 53 ของการใช้พลงังานในการขนสง่ทางบก มีการใช้เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.5 รองลงมาคือนํา้มนัเบนซิน สดัส่วน
ร้อยละ 26 มีการใช้เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.9 รวมทัง้การใช้ NGV และ LPG ในรถยนต์ ซึง่มีการใช้ในภาคขนสง่ทางบกคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 12 และร้อยละ 9 ตามลําดบั  

การใช้ LPG ในรถยนต์ มีการใช้เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 66.8 เน่ืองจากมีราคาท่ีถกูกว่านํา้มนัและมีสถานีบริการท่ีมากกว่า NGV โดยราคาขายปลีก LPG ของภาค
ขนสง่ในปัจจบุนั อยูท่ี่ 21.38 บาทตอ่กิโลกรัม ทัง้นี ้จากมต ิครม. เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบให้ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) พิจารณาการ
ปรับราคาขายปลีก LPG ภาคขนสง่ให้ราคาไมเ่กินต้นทนุ LPG จากโรงกลัน่นํา้มนั โดยกําหนดอตัราเงินส่งเข้ากองทนุนํา้มนัเชือ้เพลิงในแตล่ะเดือนได้ตามความเหมาะสม 
เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 16  สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ซึ่งปัจจบุนัยงัอยู่ระหว่างการศกึษาความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างราคา LPG ภาคขนส่ง ทัง้นี ้จํานวนรถท่ีใช้ LPG 
และรถท่ีใช้ LPG ร่วมกบัเบนซินหรือดีเซล ณ เดือนพฤศจิกายน 2556  รวมทัง้สิน้ 1,125,030 คนั เพิ่มขึน้จากปี 2555 ท่ีมี 1,001,422 คนั โดยปัจจบุนัมีสถานีบริการ LPG 
ทัว่ประเทศ จํานวน 1,737 สถานี 

การใช้ NGV มีการใช้เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.3 เน่ืองจากมีราคาท่ีถกูกว่านํา้มนัทําให้ผู้ ใช้รถหนัมาใช้เชือ้เพลิง NGV มากขึน้ โดยในปัจจบุนัราคาขยายปลีก NGV อยู่ท่ี
ระดบั 10.50 บาท/กิโลกรัม ไมมี่การเปล่ียนแปลงตัง้แตว่นัท่ี 16  เมษายน  2555 เป็นต้นมา ทัง้นี ้จะยงัไม่มีการปรับราคา NGV จนกว่าจะได้ข้อสรุปการศกึษาต้นทนุราคา
ก๊าซ NGV ท่ีชดัเจน ในปัจจบุนั ณ สิน้ปี 2556 มีจํานวนรถยนต์ท่ีติดตัง้ NGV แล้วทัง้สิน้ 438,928 คนั เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2555 ท่ีมีจํานวน 374,857 คนั และมีจํานวนสถานี
บริการ NGV ทัว่ประเทศ จํานวน 478 สถานี เพิ่มขึน้จากปี 2555 ท่ีมี 473 สถานี  
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การใช้ก๊าซธรรมชาต ิในปี  2556 มีปริมาณการใช้อยู่ท่ีระดบั 4,602 ล้านลกูบาศก์ฟุตตอ่วนั เพิ่มขึน้จากปี 2555 ซึ่งอยู่ท่ีระดบั 4,534 ล้านลกูบาศก์ฟุตตอ่วนั หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.5 โดยมีการใช้เพิ่มขึน้ในทกุสาขา ยกเว้นการใช้เป็นวตัถดุิบในอตุสาหกรรมปิโตรเคมีและอ่ืนๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) โดยการใช้เพ่ือการผลิตไฟฟ้า มี
สดัส่วนสงูสุดร้อยละ 59 มีการใช้เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.1 การใช้เป็นเชือ้เพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 และการใช้เพ่ือเป็นเชือ้เพลิงสําหรับรถยนต์ (NGV) 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.4 ในขณะท่ีการใช้เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมปิโตรเคมีและอ่ืนๆ มีการใช้ลดลงร้อยละ 2.6 ทัง้นี ้ในปี 2556 มีผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทโรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อนร่วม (Cogeneration) ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ รวมกําลงัการผลิตทัง้สิน้ 1,170 MW ซึ่งส่งผลให้การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟ้าเฉพาะในสว่นของ SPP เพิ่มขึน้จาก 419 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนัในปี 2555 เป็น 591 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั ในปี 2556 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 41.1  
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การใช้ลิกไนต์ ในปี 2556 อยู่ท่ีระดบั 5,005 พนัตนัเทียบเท่านํา้มนัดิบ เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.8  โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 83 ของลิกไนต์ทัง้หมด ถกูนําไปใช้เป็นเชือ้เพลิง
ในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. และส่วนท่ีเหลือนําไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 17 ซึ่งอุตสาหกรรมท่ีมีการนําไปใช้มากท่ีสุดคืออุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ใน
กระบวนการผลิตปนูเม็ด (Clinker)  
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การใช้ถ่านหินนําเข้า ในปี 2556 มีปริมาณการใช้ท่ีระดบั 10,632 พนัตนัเทียบเท่านํา้มนัดิบ ลดลงร้อยละ 7.5 โดยภาคอตุสาหกรรมเป็นสาขาหลกัท่ีมีการใช้ถ่านหิน
มากท่ีสดุ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 54 มีการใช้ลดลงร้อยละ 13.8 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฐานการขยายตวัท่ีสงูเน่ืองจากราคาท่ีลดลงในปี 2555 ถ่านหินนําเข้าส่วนท่ีเหลือ
นําไปใช้ในภาคการผลิตไฟฟ้าของ IPP และ SPP ในสดัสว่นร้อยละ 33 และ 13 ตามลําดบั 
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ไฟฟ้า 
กําลงัการผลิตติดตัง้ไฟฟ้า ในปี  2556 อยู่ท่ี 33,681 เมกะวตัต์ เพิ่มขึน้จากปี 2555 ซึ่งอยู่ท่ี 32,600 เมกะวตัต์ หรือเพิ่มขึน้ 1,081 เมกะวตัต์ โดยการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทยมีกําลงัการผลิตติดตัง้สูงสุดคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 45 รองลงมาคือผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ/ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ร้อยละ 38 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(SPP) ร้อยละ 10 และซือ้จากตา่งประเทศร้อยละ 7  
 

 
 

ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสุดสทุธิในระบบของ กฟผ. (Net Peak Generation Requirement) ของปี 2556 เกิดขึน้ ณ วนัพฤหสับดีท่ี 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 
14.00 น. อยู่ท่ีระดบั 26,598 เมกะวตัต์ มีคา่สูงกว่าพลงังานไฟฟ้าสูงสุดของปี 2555 ซึ่งเกิดเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ซึ่งอยู่ท่ีระดบั 26,121   
เมกะวตัต์ อยู ่477 เมกะวตัต์ หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.8  

การผลิตไฟฟ้า ปริมาณการผลิตและการรับซือ้ไฟฟ้าของ กฟผ. ในปี 2556 มีจํานวน 179,201 กิกะวตัต์ชัว่โมง เพิ่มขึน้จากปี 2555 ร้อยละ 1.3 โดยส่วนใหญ่เป็น
การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 67 รองลงมาคือ ลิกไนต์/ถ่านหินคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20 พลงันํา้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3 นํา้มนัคิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 1 ไฟฟ้านําเข้าและพลงังานหมนุเวียนมีสดัสว่นร้อยละ 9 
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การใช้ไฟฟ้า ในปี 2556 อยูท่ี่ระดบั 165,560 กิกะวตัต์ชัว่โมง เพิ่มขึน้จากปี 2555  ร้อยละ 2.3 โดยการใช้ไฟฟ้าในภาคอตุสาหกรรมท่ีมีสดัส่วนการใช้มากท่ีสดุคิด
เป็นร้อยละ 46 มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.0 ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจมีสดัส่วนการใช้รองลงมาคิดเป็นร้อนละ 23 มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.4 และ 1.5 
ตามลําดบั และการใช้ไฟฟ้าในส่วนราชการและองค์กรไม่ท่ีแสวงหากําไรเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.0 ในขณะท่ีภาคเกษตรกรรมมีการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 9.9 ทัง้นีก้ารใช้ไฟฟ้า
แบง่เป็นเขตนครหลวงและเขตภมูิภาค ดงันี ้

เขตนครหลวง การใช้ไฟฟ้าปี 2556 อยู่ท่ีระดบั 48,419 กิกะวตัต์ชัว่โมง เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.4  การใช้ไฟฟ้าคอ่นข้างคงท่ีเกือบทกุสาขายกเว้นภาคครัวเรือนมีการใช้
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.5  

เขตภมูิภาค การใช้ไฟฟ้าปี 2556 อยูท่ี่ระดบั 115,399 กิกะวตัต์ชัว่โมง เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.3 การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้เกือบทกุสาขายกเว้นภาคเกษตรกรรมมีการใช้ไฟฟ้า
ลดลงร้อยละ 9.9 จากฐานการขยายตวัท่ีสงูในปีท่ีแล้ว สว่นภาคอตุสาหกรรมซึง่มีสดัสว่นการใช้ไฟฟ้าสงูท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 51 มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.7 
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จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจของไทย โดยสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าในปี 2557 เศรษฐกิจจะ
ขยายตวัร้อยละ 4.0-5.0 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากการปรับตวัดีขึน้ของเศรษฐกิจโลกทําให้ภาคการส่งออกฟืน้ตวั จากแนวโน้มการขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองของเศรษฐกิจ
ประเทศคูค้่าท่ีสําคญั เชน่ ญ่ีปุ่ น จีน และอาเซียน ประกอบกบัการขยายตวัของภาคการท่องเท่ียว ทัง้นี ้สศช. คาดการณ์ว่าราคานํา้มนัดิบ ดไูบเฉล่ียทัง้ปี 2557 มีแนวโน้ม
อยู่ในช่วง 105-110 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรล เทียบกบั 105 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรล ในปี 2556 และอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียในปี 2557 จะเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 31.5- 
32.5 บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน จงึประมาณการความต้องการพลงังานของประเทศภายใต้สมมตุิฐานดงักล่าว สรุปแนวโน้มสถานการณ์
พลงังานในปี 2557 ได้ดงันี ้

ความต้องการพลงังานเชิงพาณิชย์ขัน้ต้น ในปี 2557 คาดว่าจะอยู่ท่ีระดบั 2,055 เทียบเท่าพนับาร์เรลนํา้มนัดิบตอ่วนั เพิ่มขึน้จากปี 2556 ร้อยละ 2.5 ตามภาวะ
เศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะมีการขยายตวั โดยในปี 2557 คาดวา่ความต้องการนํา้มนัเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 การใช้ก๊าซธรรมชาตเิพิ่มขึน้ร้อยละ 4.0 จากความต้องการเพ่ือใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้า การใช้ลิกไนต์/ถ่านหินใกล้เคียงกบัปี 2556 ในขณะท่ีการใช้พลงันํา้/ไฟฟ้านําเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.0 
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น า้มันส าเร็จรูป ในปี 2557 คาดวา่การใช้นํา้มนัเบนซินเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.6 เน่ืองจากหมดผลของมาตรการคืนภาษีรถยนต์คนัแรกแล้ว ทําให้ปริมาณการใช้นํา้มนั
เบนซินกลบัสู่ภาวะปกติ การใช้นํา้มนัดีเซลเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.6 ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้หากรัฐบาลยงัคงมีนโยบายให้คงราคาขายปลีก
ราคานํา้มนัดีเซลให้อยู่ในระดบัต่ํา การใช้นํา้มนัเคร่ืองบินคาดว่าจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.0 จากการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกซึ่งคาดว่าจะส่งผลตอ่ภาคการท่องเท่ียว การใช้ 
LPG คาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.0 เน่ืองจากความต้องการใช้ในรถยนต์เพิ่มขึน้ ส่วนการใช้ในภาคอุตสาหกรรมจะไม่เปล่ียนแปลงมากนกั เน่ืองจากการผลิตใน
ประเทศมีจํากดัและการนําเข้ามีราคาสงู ในขณะท่ีการใช้นํา้มนัเตาคาดว่าลดลงเล็กน้อยร้อยละ 7.5 ส่งผลให้ทัง้ปีคาดว่าจะมีปริมาณการใช้นํา้มนัสําเร็จรูปเพิ่มขึน้ร้อยละ 
1.5 

LPG โพรเพน และบิวเทน จากนโยบายปรับราคาให้สะท้อนต้นทนุท่ีผลิตจากโรงแยกก๊าซ โดยทยอยปรับขึน้ราคา LPG อย่างตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2556 ประกอบกบั
มาตการเข้มงวดปราบปรามการลกัลอบจําหน่าย LPG ผิดประเภท ส่งผลให้ในปี 2557 การใช้ LPG ในภาคครัวเรือนจะยงัคงลดลง โดยคาดว่าจะลดลงร้อยละ 4.7 ส่วน
ภาคอตุสาหกรรมคาดว่าจะไม่เปล่ียนแปลงมากนกัมีการใช้เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.4 ในขณะท่ีการใช้ในรถยนต์ยงัคงเพิ่มขึน้ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.9 และการใช้ใน
ภาคอตุสาหกรรมปิโตรเคมีคาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.9  

ก๊าซธรรมชาต ิคาดวา่ปริมาณความต้องการในปี 2557 จะเพิ่มขึน้จากปี 2556 ร้อยละ 4.0 ตามการขยายตวัของภาวะเศรษฐกิจ โดยมีการใช้เพ่ือการผลิตไฟฟ้า
เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.7 การใช้ในอตุสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้เป็นเชือ้เพลิงในโรงงานอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 และการใช้เพ่ือเป็นเชือ้เพลิงสําหรับรถยนต์ NGV เพิ่มขึน้
ร้อยละ 10.8 แต่หากมีการปรับราคาขายปลีก NGV เพิ่มขึน้จากปัจจุบนัซึ่งอยู่ท่ี 10.50 บาทต่อกิโลกรัม อาจส่งผลให้การใช้ NGV ขยายตัวไม่สูงมากนัก ทัง้นี ้ตาม
แผนพฒันากําลงัการผลิตไฟฟ้า PDP 2010 ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 3 ในปี 2557 จะมีโรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ มีกําลงัการผลิตรวมทัง้
สิน้ 3,421 เมกกะวตัต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าวงัน้อย (ชุดท่ี 4) และ โรงไฟฟ้าจะนะ (ชดุท่ี 2) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จํากดั ผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทัง้โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) ของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)  

ไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าในปี 2557 คาดว่าจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.1 ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะมีมีการขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก และ
การขยายตวัของการบริโภคจากแรงหนนุของการใช้จา่ยในกระบวนการเลือกตัง้ 

แหล่งท่ีมา  :  http://doc-eppo.eppo.go.th/EnergySituation/EnerSituation_YF.htm 
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แบบประเมินหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน 

ค าแนะน า  นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากหนงัสือเรียน เอกสารประกอบการสอน  ใบความรู้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้  ผู้ รู้ ภูมิปัญญาท้อง ถ่ิน ครูผู้สอน      
หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ และทําแบบประเมินหลงัการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั ดงันี ้

1. ให้นกัศกึษาอธิบายแนวโน้มสถานการณ์พลงังานไฟฟ้าของโลกและพลงังานของไทยและอาเซียน 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ช่ือ...................................................................................................................... ระดับชัน้  ................................วันท่ี ................................................................ 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

.....................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 
                   (                                            )                                    (                                             )        
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)  รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027 
สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  3  หน่วยกิต 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

3. พลงังาน
ทดแทน 

3.3 สามารถบอกแหลง่
พลงังานทดแทนท่ีมีใน
ชมุชนได้ (K) 
3.4 สามารถพฒันา
พลงังานทดแทนท่ีมีใน
ชมุชนไปใช้ใน
ชีวิตประจําวนั 

3.3 พลงังานทดแทนท่ีมีใน
ชมุชน 
 
3.4 การผลิตและการใช้
พลงังานในชมุชน 
 

1. ขัน้การก าหนดสภาพปัญหา  
- ครูผู้สอนอธิบายเร่ืองแหลง่พลงังานทดแทนใน
ชมุชนท่ีสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวนั  
2. ขัน้การแสวงหาข้อมูลและการเรียนรู้   
- นกัศกึษาสืบค้นข้อมลูแหล่งพลงังานทดแทนท่ีมี
ในชมุชน และการนําความรู้มาปรับใช้ 
3. ขัน้การปฏิบัตแิละการน าไปประยุกต์ใช้  
- นักศึกษาสรุปการผลิตและการใช้พลังงานใน
ชมุชน และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั 
4. ขัน้การประเมินผล  
- ครูประเมินผลการเรียนรู้จากนําเสนอแนวทางใน
การด้วยกระบวนการกลุม่ 
- วิธีการนําความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวนั 

1. เอกสาร/หนงัสือ
ประกอบการเรียนรู้  
2. ใบความรู้ 
3. อินเทอร์เน็ต 
4. คอมพิวเตอร์ 

3 

 

 



139 

 

   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

 
ใบความรู้มัลตมีิเดีย 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  พลังงานในชุมชน 
 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการเรียน
การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 
 

 

แหล่งท่ีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=j5o9SBOhGYw    

http://www.youtube.com/watch?v=j5o9SBOhGYw
http://www.youtube.com/watch?v=j5o9SBOhGYw
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ใบความรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  พลังงานในชุมชน 

 

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) 

“ก๊าซชีวภาพ” คือ ก๊าซท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการยอ่ยสลายสารอินทรีย์ เชน่ จากคน สตัว์ พืชและสิ่งมีชีวิตตา่ง ๆ ท่ีตายลงแล้วถกูย่อยสลายโดยจลุินทรีย์กลุ่มหนึ่ง

ท่ีมีชีวิตอยูไ่ด้โดยไมต้่องอาศยัออกซิเจน (Anaerobic Prices) ซึ่งในขณะท่ีทําการย่อยสลายอยู่นัน้ จะเกิดก๊าซขึน้กลุ่มหนึ่งท่ีเรียกโดยรวมว่า “ก๊าซชีวภาพ” ส่วนใหญ่แล้ว

จะประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นหลกั ซึง่มีคณุสมบตัติดิไฟได้ท่ีอณุหภมูิ 600 องศาเซลเซียส จงึสามารถนํามาใช้เป็นพลงังานทดแทนได้ 

แหล่งท่ีเกิดก๊าซชีวภาพ 

แหลง่เกิดก๊าซชีวภาพ ได้แก่ นํา้เสียจากท่ีตา่งๆ เช่น ฟาร์มหมแูละฟาร์มอ่ืนๆ โรงงานแป้งมนัสําปะหลงั โรงงานสกดันํา้มนัปาล์ม โรงงานนํา้ตาล โรงงานเอทานอล 

โรงงานกระดาษโรงงานผลิตนํา้ยางข้น โรงฆา่สตัว์ เป็นต้น 

อินทรีย์วตัถทุกุชนิดท่ีเนา่เป่ือยได้สามารถนํามาผลิตเป็นก๊าซ ยากหรือง่าย ขึน้อยู่กบัประเภทอินทรีย์วตัถชุนิดนัน้ๆ เช่น มลูสตัว์ ถกูย่ อยมาแล้วจากกระเพาะของ

สตัว์ทําให้จลุินทรีย์สามารถกดักินยอ่ยสลายได้ง่าย จงึเกิดก๊าซได้ง่ายกวา่พืชสด หากจะใช้พืชสด ต้องนํามาลดขนาดโดยสับแล้วทิง้ไว้ประมาณ 1 สปัดาห์ เพ่ือลดปริมาณ

นํา้ในพืชลงเสียก่อน 
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การผลิตก๊าซชีวภาพ 

ในกระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพ สารอินทรีย์ท่ีอยู่ในนํา้เสียจะถกูย่อยสลายภายใต้ไร้อากาศโดยกลุ่มจลุินทรีย์ ท่ีไม่ใช้ออกซิเจน ( Anaerobic) แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน 

ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 : ในสภาวะไร้อากาศหรือออกซิเจน สารอินทรีย์โมเลกลุใหญ่ เช่น คาร์โบไฮเดรต  โปรตีนและไขมนั จะถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์ท่ีแบคทีเรียชนิดสร้างกรดหลัง่

ออกมานอกเซลล์ผลท่ีได้จะทําให้สารอินทรีย์โมเลกลุใหญ่ถกูย่อยสลายกลายเป็น สารอินทรีย์โมเลกลุเล็ก เชน่ นํา้ตาลโมเลกลุเดี่ยว กรดอมิโนและกรดไขมนั เป็นต้น 

ขัน้ที่  2 : สารอินทรีย์โมเลกุลเล็กจะถูกแบคทีเรียดงักล่าวดดูซึมเข้าสู่เซลล์และหลั่งเอนไซม์เพ่ือย่อยสลาย สารอินทรีย์ภายในเซลล์ให้กลายเป็น ก รดอะซิติกและก๊าซ

ไฮโดรเจนแล้วขบัออกมานอกเซลล์ 

ขัน้ท่ี 3 : แบคทีเรียชนิดสร้างมีเทนจะยอ่ยสลายและเปล่ียนกรดอะซิตกิและไฮโดรเจนให้เป็นก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ (ก๊าซชีวภาพ)  จะ

ลอยตวัขึน้เหนือผิวนํา้ และกระจายสูบ่รรยากาศหรือถกูรวบรวมนําไปใช้ผลิตพลงังานทดแทน ตอ่ไป 

บ่อก๊าซชีวภาพ บอ่ก๊าซชีวภาพ จะใช้เก็บก๊าซชีวภาพ โดยบอ่ก๊าซชีวภาพจะคลมุด้วยพลาสตกิพิเศษ ท่ีมีความหนาแนน่สงู ( High density polyethylene : 

HDPE ) ท่ีทนทานทกุสภาพ 

ประโยชน์ของก๊าซชีวภาพ 

ก๊าซชีวภาพสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายวิธี ขึน้กบัวา่เราได้ก๊าซจากกระบวนการผลิตมากน้อยเพียงใด เชน่ นําใช้ในการให้พลงังานความร้อน ใช้เป็นก๊าซหงุ

ต้มและให้แสงสว่างในครัวเรือน ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดการนําเข้าพลงังานจากต่างประเทศ และยงัได้ปุ๋ ยอินทรีย์เป็นผลพลอยได้จากก ารผลิตก๊าซชีวภาพ 1 

ลกูบาศก์เมตร จะสามารถทดแทนก๊าซหงุต้มประมาณ 0.46 กิโลกรัม ทดแทนนํา้มนัดีเซล 0.60 ลิตร ทดแทนนํา้มนัเตา 0.55 ลิตร และเทียบเท่าไฟฟ้า 1.20 kWh เพ่ือเป็น

การเปรียบเทียบให้นกึภาพได้ง่ายขึน้ ก๊าซชีวภาพจํานวน 1 ลกูบาศก์เมตร  สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ดงันี ้
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1. ให้คา่ความร้อน 3,000-5,000 กิโลแคลอรี ความร้อนนีจ้ะทําให้นํา้ 130 ลิตร ท่ีอณุหภมูิ 20 องศาเซลเซียส เดือดได้ 

2. ใช้กบัตะเกียงก๊าซขนาด 60-100 วตัต์ ลกุไหม้ได้ 5-6 ชัว่โมง 

3. ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1.25 กิโลวตัต์ (kW) 

4. ถ้าใช้กบัครอบครัวขนาด 4 คน สามารถหงุต้มได้ 3 มือ้ 

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพปัจจบุนัมี 2 แบบ คือ 

1) การใช้เคร่ืองยนต์ มี 2 ประเภท ได้แก่ 

1.1  การนําเคร่ืองยนต์ดีเซลมาดดัแปลง เทคโนโลยีนีเ้กิดขึน้จากฝีมือคนไทย นําเคร่ืองยนต์ดีเซลมือสองท่ีใช้กับรถบรรทกุญ่ีปุ่ นมาดดัแปลง โด ยลดกําลงั

อดัในห้องเผาไหม้ เปล่ียนหวัฉีดเป็นหวัเทียน เพิ่มขนาดหม้อนํา้ให้ใหญ่ขึน้ และตดิตัง้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าชนิดเหน่ียวนํา (Induction generator) เป็นต้น กําลงัไฟฟ้าท่ีได้จะ

อยูร่ะหวา่ง 50-100 กิโลวตัต์ ขึน้กบัขนาดเคร่ืองยนต์ท่ีหาได้ ราคาปัจจบุนัประมาณ 600,000 บาทตอ่ชดุ (90 กิโลวตัต์) 

1.2  การใช้เคร่ืองยนต์ผลิตไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซ ชีวภาพโดยเฉพาะเทคโนโลยีนีเ้ป็นของต่างประเทศ ผลิตมาเพ่ือใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชือ้เพลิงโดยตรง มีขนาด

ตัง้แต ่100-1,000  กิโลวตัต์ อายกุารใช้งานประมาณ 80,000 ชัว่โมง ราคาตอ่ชดุสําหรับขนาด 500 กิโลวตัต์ ประมาณ 10-12 ล้านบาท 

2) กังหนัก๊าซ โครงสร้างของกังหันก๊าซเหมือนกับกังหนัก๊าซท่ีใช้ในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพียงแต่ลดขนาดให้เล็กลง และใช้ก๊าซชีวมวลเป็นเชื อ้เพลิงแทนก๊าซ

ธรรมชาต ิสว่นราคานัน้คอ่นข้างสงูมาก เหมาะสําหรับการผลิตก๊าซท่ีมีปริมาณมากๆ และควรนําความร้อนท่ีเหลือจากการผลิตไฟฟ้าไปใช้ในกระบวนการผลิตด้วย 
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ข้อดี - ข้อจ ากัดของการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 

ข้อดี 

- ชว่ยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่ืองกลิ่น ของเสีย และลดต้นทนุในการบําบดันํา้เสีย 

- ไมมี่ต้นทนุเชือ้เพลิง 

- ลดการปล่อยก๊าซมีเทนออกสูบ่รรยากาศ ซึง่ชว่ยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

- ลดคา่ใช้จา่ยและสร้างรายได้ให้กบัผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการสามารถนําก๊าซชีวภาพใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในกิจการของตนเอง หรือขายไฟฟ้าให้กบั 

การไฟฟ้า 

- ลดคา่ใช้จา่ยและสร้างรายได้ให้กบัผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการสามารถนําก๊าซชีวภาพใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในกิจการของตนเอง หรือขายไฟฟ้าให้กบั 

การไฟฟ้า 

- ได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐทัง้ในด้านเทคโนโลยี การยกเว้นภาษีนําเข้าเคร่ืองจกัร และได้รับเงินสนบัสนนุร้อยละ 20 ของวงเงินลงทนุ 

ข้อจ ากัด 

„ ระบบต้องการพืน้ท่ีคอ่นข้างมาก 

„ ต้นทนุการตดิตัง้ระบบสงู 

„ ต้องมีระบบกําจดัก๊าซเสีย 

„ ต้องมีผู้ เช่ียวชาญดแูล 

แหล่งท่ีมา  : http://www.eppo.go.th/engy/load/et12.pdf 
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  พลังงานจากขยะ 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประกอบการเรียน
การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 
 

 

แหล่งท่ีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=WpQinNQOgh4  

http://www.youtube.com/watch?v=WpQinNQOgh4
http://www.youtube.com/watch?v=WpQinNQOgh4
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ใบความรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  พลังงานจากขยะ 

 

ขยะ (Waste)  

หมายถึง สิ่งของเหลือทิง้จากกระบวนการผลิตและการอปุโภคซึง่เส่ือมสภาพจนใช้การไมไ่ด้หรือไมต้่องการใช้แล้ว จําแนกตามลกัษณะของขยะ มี 2 ประเภท คือ 

1. ขยะเปียกหรือขยะสด (Garbage) มีความชืน้ปนอยู่มากกว่าร้อยละ 50 จึงติดไฟได้ยาก ส่วนใหญ่ได้แก่ เศษอาหาร เศษเนือ้ เศษผัก และผกัผลไม้จาก

บ้านเรือน ร้านจําหน่ายอาหารและตลาดสด รวมทัง้ซากพืชและสตัว์ท่ียงัไม่เน่าเป่ือย ขยะประเภทนีจ้ะทําให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นเน่ืองจากแบ คทีเรียย่อยสลายอินทรีย์สาร 

นอกจากนี ้ยงัเป็นแหลง่เพาะเชือ้โรคโดยตดิไปกบัแมลง หน ูและสตัว์อ่ืนท่ีมาตอมหรือกินเป็นอาหาร 

2. ขยะแห้ง (Rubbish)  เป็นสิ่งเหลือใช้ท่ีมีความชืน้อยู่น้อยจงึไมก่่อให้เกิดกลิ่นเหม็น  จําแนกได้ 2 ชนิด คือ 

„ ขยะท่ีเป็นเชือ้เพลิง เป็นพวกท่ีตดิไฟได้ เชน่ เศษผ้า เศษกระดาษ หญ้า ใบไม้ ก่ิงไม้แห้ง พลาสตกิ เป็นต้น 

„ ขยะท่ีไมเ่ป็นเชือ้เพลิง ได้แก่ เศษโลหะ เศษแก้ว และเศษก้อนอิฐ เป็นต้น 

จากข้อมูลของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน พบว่า ท่ีผ่านมามีการลงทุนก่อสร้างระบบกําจดัขยะเป็นเงิน 22,000 ล้านบาท หากไม่มีการนํา

ขยะไปใช้ประโยชน์ในสดัสว่นท่ีมากขึน้ ในปี 2558 จะมีปริมาณขยะตอ่วนัถึง 49,680 ตนั หรือ 17.8 ล้านตนัตอ่ปี จึงมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจํานวนมากได้ออกมาใช้ความ

พยายามจดัการกับปัญหาขยะท่ีนบัวนัจะเพิ่มมากขึน้ ตัง้แต่การรณรงค์ลดปริมาณขยะ การแยกขยะ การรีไซเคิล รวมถึงมีการคิดค้นเทคโนโลยีใน การแปรรูปขยะเป็น

พลงังาน 
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เทคโนโลยีการจัดการและก าจัดขยะ 

ในประเทศไทยมีเทคโนโลยีการจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยให้เลือกหลายแบบ โดยเทคโนโลยีกําจัดขยะท่ีสามารถแปลงขยะเป็นพลังงาน และใช้ผลิต

กระแสไฟฟ้า มีดงันี ้

1. เทคโนโลยีการฝังกลบ และระบบผลิตก๊าชชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ (Landfill Gas to Energy) 

1.1 ขยะท่ีถกูฝังในหลมุฝังกลบจะเกิดการย่อยสลายด้วยจลุินทรีย์ซึ่งมีทัง้ท่ีใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในการทําปฏิกิริยา ทําให้เกิดก๊า ชชีวภาพ ซึ่งมี

ก๊าชมีเทน (CH4) เป็นองค์ประกอบหลกั 

1.2 ต้องเก็บรวบรวมก๊าชชีวภาพจากหลมุฝังกลบขยะมลูฝอยเพ่ือนํามาเปล่ียนเป็นพลงังาน 

1.3 เทคโนโลยีนีไ้ด้รับความนิยม เน่ืองจากสามารถใช้ประโยชน์จากก๊าชชีวภาพจากการฝังกลบขยะได้หลากหลาย เช่น การนําไปผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้เป็น

เชือ้เพลิงโดยตรงทดแทนก๊าชธรรมชาติ ใช้เป็นเชือ้เพลิงสําหรับหม้อไอนํา้ในงานอตุสาหกรรม ใช้เป็นเชือ้เพลิงสําหรับยานพาหนะ โดยผ่านกระบ วนการปรับปรุงคณุภาพ

ก๊าชและทําให้เป็นของเหลว เป็นต้น 

1.4 เทคโนโลยีนีมี้ข้อดี คือ คา่ใช้จ่ายถกูท่ีสดุเม่ือเทียบกบัเทคโนโลยีอ่ืน และได้ก๊าซชีวภาพเป็นผลพลอยได้ ส่วนข้อเสีย คือ หาแหล่งสถ านท่ีฝังกลบยาก 

เน่ืองจากการตอ่ต้านของชมุชนท่ีอยูใ่กล้เคียง 

2. เทคโนโลยีเตาเผาขยะ ( Incineration) 

2.1 เป็นการเผาขยะในเตาท่ีมีการออกแบบเป็นพิเศษให้ใช้กบัขยะท่ีมีความชืน้สงูและมีคา่ความร้อนท่ีแปรผนัได้ 

2.2 การเผาไหม้จะต้องมีการควบคมุท่ีดี เพ่ือป้อ ง กนัไมใ่ห้เกิดมลพิษและรบกวนสิ่งแวดล้อม เชน่ ก๊าชพิษ เขมา่ กลิ่น เป็นต้น 

2.3 สิ่งท่ีได้จากขยะ ได้แก่ 

- พลงังานความร้อน : นํามาใช้ในการผลิตไอนํา้หรือทํานํา้ร้อนและผลิตกระแสไฟฟ้า 
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- ก๊าช : นําไปกําจดัเขมา่ ก่อนสง่สูบ่รรยากาศ 

- ขีเ้ถ้า : นําไปฝังกลบหรือใช้เป็นวสัดปุพืูน้สําหรับสร้างถนน 

- ขีเ้ถ้าท่ีมีสว่นประกอบของโลหะ : อาจถกูนํากลบัมาใช้ใหม่ 

2.4 เทคโนโลยีนีมี้ข้อดี คือ เหมาะกบัสถานท่ีท่ีมีพืน้ท่ีจํากดั สว่นข้อเสีย คือ เงินลงทนุและคา่ใช้จา่ยการดําเนินงานคอ่นข้างสงู 

3. เทคโนโลยีการผลิตก๊าชเชือ้เพลิงจากขยะชุมชน  (Municipal Solid Waste Gasification: MSW Gasification) 

2.1 เป็นกระบวนการทําให้ขยะเป็นก๊าชโดยการทําปฏิกิริยาสนัดาปแบบไม่สมบูรณ์  (Partial Combustion) โดยสารอินทรีย์ในขยะจะทําปฏิกิริยากับ

อากาศหรือออกซิเจนปริมาณจํากดั ทําให้เกิดก๊าชคาร์บอนมอนออกไซด์ ไฮโดรเจน และก๊าชเชือ้เพลิง ซึง่นําไปผลิตไฟฟ้าหรือให้ความร้อนโดยตรงตอ่ไป 

2.2 ข้อดีของเทคโนโลยีนี ้คือ การเผาในแก๊สซิไฟเออร์จะมีมลพิษน้อยกว่าการเผาแบบทัว่ไป ส่วนข้อเสีย คือ มีขัน้ตอนการทํางานคอ่นข้างมาก เงินลงทนุ

คอ่นข้างสงู ระบบยงัไมค่อ่ยแพร่หลาย 

4. เทคโนโลยีย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) 

4.1 เป็นการนําขยะประเภทเศษอาหาร เศษผกั และผลไม้ไปหมกัในบ่อหมกัขยะแบบปิดซึ่งอาจมีรูปแบบถังหมกัขยะต่างๆ โดยจะต้องคดัแยกขยะใช้

เฉพาะขยะอินทรีย์ 

4.2 ผลการยอ่ยสลายด้วยจลุินทรีย์แบบไมใ่ช้ออกซิเจนจะทําให้สารอินทรีย์ยอ่ยสลายเปล่ียนเป็นก๊าชชีวภาพ โดยมีก๊าชมีเทน(CH4) เป็นองค์ประกอบหลกั 

และสามารถใช้เป็นเชือ้เพลิงผลิตพลงังานได้ 

4.3 ข้อดีของเทคโนโลยีนี ้คือ เหมาะกบัขยะท่ีมีอตัราสว่นสารอินทรีย์สงู และกากท่ีเหลือในการย่อยสลาย สามารถใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ ยหรือวสัดปุรับปรุงดิน

ได้  สว่นข้อเสีย คือ ไมส่ามารถใช้ประโยชน์จากขยะพวกเศษไม้ หรือขยะพลาสตกิได้ ต้องนํามาฝังกลบแทน 
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5. เทคโนโลยีผลิตเชือ้เพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) 

5.1 นําขยะมลูฝอยมาผา่นกระบวนการคดัแยกวสัดท่ีุเผาไหม้ได้ออกเป็น การฉีกหรือตดัขยะมลูฝอยออกเป็นชิน้เล็กๆ ผ่านกระบวนการจดัการ เพ่ือปรับปรุง

คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี ทําให้เป็นเชือ้เพลิงขยะและสามารถนําไปใช้ในการผลิตพลงังานได้ 

5.2 ขยะท่ีผ่านกระบวนการเหล่านีจ้ะได้ค่าความร้อนสูง มีคณุสมบตัิเป็นเชือ้เพลิงท่ีดีกว่าการนําขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมมาใช้โดยตรง เน่ือ งจากมี

องค์ประกอบทางเคมีและกายภาพสม่ําเสมอกวา่ 

5.3 เทคโนโลยีนีมี้ข้อดี คือ สามารถกําจดัขยะได้หลายประเภท และปลอดเชือ้โรค ส่วนข้อเสียคือ เงินลงทนุสงู และต้องหาผู้ รับซือ้เชือ้เพลิงขยะไปเผาใน

อปุกรณ์เผาไหม้ท่ีเหมาะสม 

6. เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ก (Plasma Arc) 

6.1 เป็นการใช้ก๊าชร้อนซึง่มีอณุหภมูิสงูกวา่ 3,000 องศาเซลเซียส ทําให้ขยะเกิดการหลอมละลาย 

6.2 สารอนินทรีย์ในขยะจะกลายเป็นเศษแก้ว สว่นสารอินทรีย์และไฮโดรคาร์บอน เช่น พลาสตกิหรือยา จะกลายเป็นก๊าช 

6.3 ข้อดีของเทคโนโลยีนี ้คือ ความร้อนท่ีมีอณุหภมูิสงูมาก สามารถใช้ในการเผาทําลายขยะมลูฝอยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ แตมี่ข้อเสียคือ ใช้เงินลงทนุสงู 

และยงัอยูใ่นขัน้ของการพฒันา 

7. เทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นน า้มันเชือ้เพลิง 

7.1 เป็นการเปล่ียนขยะประเภทพลาสติกให้เป็นนํา้มนั โดยวิธีการเผาในเตาแบบไพโรไลซิส (Pyrolysis) ด้วยการควบคมุอณุหภูมิและความดนั และใช้

ตวัเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ท่ีเหมาะสมทํา ให้เกิดการสลายตวั ของโครงสร้างพลาสตกิ (Depolymerization) 

7.2 ได้ผลิตภณัฑ์เชือ้เพลิงเป็นของเหลว สามารถนําไปผา่นกระบวนการกลัน่เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงเหลวในเชิงพาณิชย์ได้ 
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ข้อดี – ข้อจ ากัดของการผลิตไฟฟ้าจากขยะ 

ข้อดี 

„ เป็นแหลง่พลงังานราคาถกู 

„ ลดปัญหาเร่ืองการกําจดัขยะ 

„ โรงไฟฟ้าขยะจากการฝังกลบชว่ยลดภาวะโลกร้อน 

„ ภาครัฐให้การสนบัสนนุการผลิตไฟฟ้าจากขยะแก่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก/รายเล็กมาก โดยกําหนดอตัราสว่นเพิ่มการรับซือ้ไฟฟ้าท่ีผลิตจากขยะ 2.50 บาทตอ่ 

หนว่ย หากเป็นโครงการใน  3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ให้อตัราเพิ่มพิเศษอีก 1 บาทตอ่หนว่ย เป็น 3.50 บาทตอ่หน่วย ระยะเวลา 7  ปี 

ข้อจ ากัด 

„ เทคโนโลยีบางชนิดใช้เงินลงทนุสงู ถ้าขนาดเล็กเกินไปจะไมคุ่้มการลงทนุ 

„ มีคา่ใช้จา่ยในการจดัการขยะให้เหมาะสมก่อนนําไปแปรรูปเป็นพลงังาน 

„ ต้องมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจดัการกบัฝุ่ นควนัและสารท่ีเกิดขึน้จากการเผาขยะ ตวัอย่างเช่น ฝุ่ นควนัท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้ าเชือ้เพลิงขยะอาจมีโลหะหนกั 

เชน่ ตะกัว่หรือแคดเม่ียมปนอยู ่หรือการเผาขยะอาจทําให้เกิดไดอ๊อกซิน ซึง่เป็นสารก่อมะเร็ง 

„ โรงไฟฟ้าขยะมกัได้รับการตอ่ต้านจากชมุชนท่ีอยูใ่กล้เคียง 

„ ข้อจํากดัทางด้านการเป็นเจ้าของขยะ เชน่ ผู้ลงทนุตัง้โรงไฟฟ้าอาจไมใ่ชเ่จ้าของขยะ (เทศบาล) ทําให้กระบวนการเจรจาแบง่สรรผลประโยชน์มีความลา่ช้า 

 

 แหล่งท่ีมา  :  http://www.eppo.go.th/engy/load/et13.pdf 
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แบบประเมินหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง พลังงานทดแทนในชุมชน 

ค าแนะน า  นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากหนงัสือเรียน เอกสารประกอบการสอน  ใบความรู้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้  ผู้ รู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครูผู้สอน      
หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ และทําแบบประเมินหลงัการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั ดงันี ้

1. ให้นกัศกึษาอธิบายแนวโน้มสถานการณ์พลงังานไฟฟ้าของโลกและพลงังานของไทยและอาเซียน โดยใช้ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ช่ือ...................................................................................................................... ระดับชัน้  ................................วันท่ี ................................................................ 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

.....................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 
                   (                                            )                                    (                                             )        
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)  รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027 
สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  3  หน่วยกิต 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

4. การใช้และ
การอนรัุกษ์
พลงังานไฟฟ้า 

4.8 อธิบายบทบาท
หน้าท่ีของหนว่ยงาน
ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
ไฟฟ้าได้ 

4.8 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
     4.8.1 กระทรวงพลงังาน 
     4.8.2 คณะกรรมการประกอบ
กิจการพลงังาน 
     4.8.3 กฟผ. คืออะไร 
1) ความเป็นมา  2) บทบาทหน้าท่ี  
3) การดําเนินงาน 
     4.8.4 กฟน. คืออะไร 
1) ความเป็นมา  2) บทบาทหน้าท่ี  
3) การดําเนินงาน 
     4.8.5 กฟภ. คืออะไร 
1) ความเป็นมา  2) บทบาทหน้าท่ี  
3) การดําเนินงาน 

1. ขัน้การก าหนดสภาพปัญหา  
- ครูและนกัศกึษาอภิปรายเก่ียวกบัหนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัไฟฟ้า  
2. ขัน้การแสวงหาข้อมูลและการเรียนรู้  
- ครูอธิบายหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด้านพลงังาน 
- นกัศกึษาสืบค้นข้อมลูหนว่ยงานท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง
กบัพลงังานไฟฟ้า และบทบาทหน้าท่ีตา่งๆ 
3. ขัน้การปฏิบัตแิละการน าไปประยุกต์ใช้  
- นกัศึกษาสรุปความเป็นมา บทบาทหน้าท่ี การ
ดําเนินงานของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังาน 
4. ขัน้การประเมินผล  
- ครูประเมินผลการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั 
- การนําเสนอผลการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุม่ 

1. เอกสาร/หนงัสือ
ประกอบการเรียนรู้  
2. ใบความรู้ 
3. อินเทอร์เน็ต 
4. คอมพิวเตอร์ 

3 
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ใบความรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง กระทรวงพลังงาน 

การจัดตัง้กระทรวงพลังงาน 

อํานาจหน้าท่ีของรัฐในเร่ืองพลงังานบญัญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบบัโดยส่วนหนึ่งเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัพลงังานโดยเฉพาะ เช่น พระราชบญัญั ติปิโตรเลียม 
พ.ศ. 2514 พระราชบญัญตักิารสง่เสริมอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 และอีกส่วนหนึ่งแทรกอยู่เป็นส่วนย่อยในกฎหมายท่ีไม่เก่ียวข้องกบัพลงังานโดยตรง เช่น การกําหนด
ราคานํา้มนัเชือ้เพลิงและก๊าซหงุต้ม อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการกําหนดราคาสินค้าทัว่ไป และการนําเข้าส่งออกนํา้มนัเชือ้เพลิงอยู่ในกฎหมายว่ าด้วยการนําเข้าส่งออก
สินค้าทั่วไปจึงมีผลทําให้การดําเนินการของรัฐเก่ียวกับพลงังานกระจายกันอยู่ในหน่วยงานกว่า 20 หน่วยงานใน 9 กระทรวงโดยส่วนใหญ่มิได้เป็นสายงานหลกัของ
หนว่ยงาน ดงักลา่วและมีฐานะเป็นเพียงระดบัของกองหรือสํานกั 

การดําเนินงานจึงขึน้อยู่กับนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานแต่ละแห่ง ซึ่งจะพิจารณาเฉพ าะในกรอบอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายของตน โดยไม่ได้คํานึงถึง
ภาพรวมของพลงังานทัง้หมด และไม่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ผลทําให้การบริหารงานพลงังานไม่มีเอกภาพ และขาดทิศทางท่ีชดัเจน หลกัเ กณฑ์ของแตล่ะ
หนว่ยงานท่ีกําหนดให้เอกชนต้องปฏิบตัไิมส่อดคล้องกนัและบางครัง้ขดัแย้งกนั ผู้ลงทนุประกอบกิจการด้านพลงังานจึงไม่มีความมัน่ใจและการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้ผล 
เพราะไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของเร่ืองท่ีจะทําการประสานการ แก้ไขปัญหาและควบคมุดแูลให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างจริงจงัและทัว่ถึง สภาพ ของโครงสร้างการ
บริหารงานท่ีออ่นแอดงักลา่วก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศชาตอิยา่งชดัเจน เม่ือเกิดวิกฤตการณ์นํา้มนัโลกขึน้ในระหว่างปี 2524-2526 โดยนํา้มนัขาดแคลนและมีราคาแพง 
รัฐบาลประสบปัญหาไม่สามารถจดัการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างสอดคล้องและมีการร่วมมือกนัอย่างแท้จริง ทําให้มา ตรการแก้ไขผลกระทบ
ตอ่เศรษฐกิจและความเดือดร้อนของประชาชน ไมไ่ด้ผลเทา่ท่ีควร ลา่ช้า และไมท่นัเหตกุารณ์ 

รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาโดยการรวมศนูย์การดําเนินการในระดบันโยบายขึน้ แตย่งัคงแยกกนัไปปฏิบตัิ ซึ่งในท่ีสดุได้พฒันามาเป็นคณะกรรมการนโ ยบายพลงังาน
แหง่ชาตใินปัจจบุนั ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาได้ส่วนหนึ่งในระดบันโยบาย แตย่งัไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เต็มท่ีในระดบัปฏิบตัิ หากจะแก้ไขปัญหาได้อย่างสิน้เชิงจะต้องเป็น
การรวมศูนย์อย่างสมบูรณ์ ทัง้นโยบาย อํานาจตามกฎหมาย การจัดการ เงินงบประมาณ อัตรากําลังและแผนงานต่างๆ อยู่ในกระทรวงเดียวกัน โดยกา รรวบรวม
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจากกระทรวงตา่งๆ และหรือโอนอํานาจตามกฎหมายมารวมกนัและจดัตัง้เป็นกระทรวงพลงังาน 
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แนวทางในการจัดตัง้กระทรวงพลังงาน 
เพ่ือให้การกําหนดนโยบายและการดําเนินงานเก่ียวกบัด้านพลงังานของประเทศมีเอกภาพ สํานกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (สพช.) จึงเสนอให้

หนว่ยงานท่ีมีบทบาท หน้าท่ี และภารกิจเก่ียวข้องโดยตรงกบัพลงังานในปัจจบุนั ประกอบไปด้วยหนว่ยงานระดบักรม 4 แห่ง หน่วยงานระดบักอง 4 กอง และหน่วยงานท่ี
เป็นรัฐวิสาหกิจอีก 5 รัฐวิสาหกิจ รวมกนัจดัตัง้เป็นกระทรวงพลงังาน ประกอบด้วย 

1. สํานกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ 
2. กรมพฒันาและสง่เสริมพลงังาน 
3. สํานกังานพลงังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 
4. กรมการพลงังานทหาร 
5. กองอตุสาหกรรมนํา้มนั สํานกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
6. กองเชือ้เพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี 
7. กองควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลิงและก๊าซ กรมโยธาธิการ 
8. สํานกันํา้มนัเชือ้เพลิง กรมทะเบียนการค้า 
9. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
10. การปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย 
11. การไฟฟ้านครหลวง 
12. การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
13. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน)  
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การพจิารณาการปรับโครงสร้างและการบริหารงานภาครัฐ 
ในการประชุมเชิงปฏิบตัิการเร่ือง การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ (ครัง้ท่ี 1) เม่ือวนัท่ี 4-5 สิงหาคม 2544 ณ โรงแรมรอยลัคลิฟ บีช รีสอร์ท 

พทัยา จงัหวดัชลบุรี ผู้ ร่วมประชุมได้ให้ความคิดเห็นท่ีหลากหลายโดยสรุปเป็นกรอบแนวความคิดของการจดัภารกิจและโครงส ร้างองค์กร ภาครัฐใน 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม
เศรษฐกิจ กลุม่บริหาร กลุ่มสงัคม และกลุ่มมัน่คง ผลจากการประชมุเชิงปฏิบตัิการดงักล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตอ่การปฏิรูประบบราชกา รในมิติของการปรับ บทบาท 
ภารกิจ และโครงสร้างสว่นราชการ ซึง่นายก รัฐมนตรี (พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร) ประธานการประชมุเชิงปฏิบตัิการดงักล่าว มีความเห็นว่าควรท่ีจะนําข้อเสนอแนะจากการ
ประชมุระดมความคิดของแตล่ะกลุ่มและกรอบการจดั บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างไปวิเคราะห์และทบทวนให้ได้ข้อสรุปท่ีชดัเจน จึงมอบหมายให้สํา นกังาน ก.พ. จดั
ประชมุเชิงปฏิบตักิารอีกให้มีความตอ่เน่ือง สํานกังาน ก.พ. จงึได้จดัให้มีการประชมุเชิงปฏิบตัิการเร่ือง มิติใหม่ในการปรับโครงสร้างและ การบริหารงานภาครัฐ เม่ือวนัท่ี 
28 กนัยายน 2544 และโดยท่ียงัมีบางประเด็นท่ีการพิจารณายงัไม่ได้ข้อยุติ นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้สํานกังาน ก.พ. จดัประชมุเชิงปฏิ บตัิการฯ อีกครัง้หนึ่ง เพ่ือ
พิจารณาข้อสรุป เก่ียวกับรูปแบบการปรับ บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการ ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐเพ่ือนําไปป ฏิบตัิให้เป็น
รูปธรรมตอ่ไป 

ตอ่มาได้มีการประชมุเชิงปฏิบตักิารเร่ือง มิตใิหมใ่นการปรับโครงสร้างและการบริหารงานภาครัฐ ครัง้ท่ี 2  เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2544 ท่ีตกึสนัติไมตรี ทําเนียบ
รัฐบาล ได้มีมตใิห้มีการจดัตัง้ “ทบวงพลงังาน” ขึน้เพ่ือให้เกิดเอกภาพในการบริหารจดัการด้านพลงังานของประเทศโดยมีเง่ือนไข ดงันี ้

1. รวมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทางด้านพลงังานทัง้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพ่ือจดัตัง้เป็นทบวงพลงังาน โดยมีเง่ือนไขว่าจะต้องโอนอํานาจในการกํากบัดแูลท่ี
กระจดักระจายอยูไ่ปไว้ท่ีองค์กรกํากบัดแูลการประกอบ กิจการพลงังานท่ีจะจดัตัง้ขึน้ตามข้อ 2 ก่อน 

2. จัดตัง้องค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีความเป็นอิส ระในการบริหารงาน อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของประธาน
คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังานแห่งชาติ โดยอํานาจหน้าท่ีในการกํากับดแูลท่ีจะนํามารวมไว้ ได้แก่ การให้สมัปทานประกอบกิจการไฟฟ้าของกรม โยธาธิการ ตาม
ประกาศคณะปฏิวตัิฉบบัท่ี 58 การอนญุาตผลิตพลงังานควบคมุ (ไฟฟ้า) ตาม พ.ร.บ. การพฒันาและส่งเสริมพลงังาน พ.ศ. 2535 การอนญุาตการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า 
ตาม พ.ร.บ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต พ.ศ. 2511 และอํานาจการกํากับดแูลด้านพลงังานของ กพช. เพ่ือกํากับกิจการพลงังานท่ีมีลกัษณะผูกขาด ได้แก่ กิจการไฟฟ้า ก๊าซ
ธรรมชาต ิและกิจการอ่ืนท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพ่ือแก้ไขปัญหาความซํา้ซ้อนของอํานาจหน้าท่ีของหนว่ยงานตา่งๆ 
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3. การโอนย้ายรัฐวิสาหกิจด้านพลงังานมาสงักดัทบวงพลงังานให้ดําเนินการให้สอดคล้องกบัแผนการปรับโครงสร้าง และแปรรูปกิจการพลงังานท่ีคณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบ ทัง้นี ้สําหรับรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานท่ีแปรรูปโดยมีการแบ่งแยกกิจการบางส่วนออกไปจัดตัง้เป็นบริษัทจํากัด กิจการในส่วนท่ีเหลือยังคงมีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจในสงักดัทบวงพลงังาน ซึง่จะมีการปรับโครงสร้างและแปรรูปกิจการพลงังานในระยะตอ่ไป 

โครงสร้างภารกิจทบวงพลังงาน 
นอกเหนือจากเง่ือนไขดงักลา่วแล้วยงัได้กําหนดบทบาท หน้าท่ีและภารกิจ พร้อมกบัการแยกกลุ่มงานและสว่นราชการของทบวงพลงังานเป็น 3 กลุม่งาน ดงันี ้
1. กลุ่มนโยบายและแผน มีภารกิจในการบริหารงานกลาง และเป็นฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ มีสํานกังานปลดัทบวงพลงัง าน 

และสํานกัคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ เป็น 2 หนว่ยงานท่ีมีภารกิจหลกั คือ  
„ เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและแผนการพฒันาการพลงังานของประเทศ 
„ กําหนดมาตรการด้านการอนรัุกษ์พลงังาน และกําหนดกรอบการจดัสรรงบประมาณ กองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน 
„ กําหนดมาตรการแก้ไขป้องกนัการขาดแคลนนํา้มนัเชือ้เพลิงและไฟฟ้า 
„ ประสานงานและตดิตามประเมินผลการนํานโยบายไปปฏิบตัิ 
„ บริหารกองทนุด้านพลงังาน 

2. กลุม่กํากบักิจการพลงังาน มีภารกิจเก่ียวกบัดแูลทรัพยากรพลงังาน และกํากบักิจการพลงังาน มีสายงานทรัพยากรพลงังาน คือ กรมเชื อ้เพลิงธรรมชาติ และ
สายงานกํากบักิจการพลงังาน คือ กรมกิจการ พลงังาน มีภารกิจหลกัในการ 

„ กํากบักิจการพลงังาน 
„ ให้สมัปทานการผลิตเชือ้เพลิงธรรมชาติ 
„ จดัเก็บภาษีเชือ้เพลิงธรรมชาติ 
„ ควบคมุดแูลผู้ รับสมัปทาน จดัทําสญัญากบัผู้ รับอนญุาตจดัตัง้และขยายโรงงานเชือ้เพลิงธรรมชาต ิ
„ กํากบั ดแูลและออกใบอนญุาตเก่ียวกบัการค้า การเก็บรักษา การขนสง่ การสํารวจ และการกําหนดคณุภาพปิโตรเลียม 
„ ตดิตามประเมินผล 
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3. กลุม่พฒันาและสง่เสริมพลงังาน มีหน้าท่ีในการสง่เสริมสนบัสนนุ และพฒันาพลงังาน มีกรมพฒันาและสง่เสริมพลงังาน ทําหน้าท่ีหลกัในการ 
„ วิจยัและพฒันาพลงังานทดแทน 
„ กําหนดระเบียบมาตรฐาน เผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกบัการผลิต การแปรรูป การสง่ การใช้ และการอนรัุกษ์แหลง่พลงังาน 
„ รณรงค์และให้ความรู้เก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังาน 
„ ตดิตามประเมินผล 

4. องค์กรอิสระ มีหน้าท่ีในการออกสมัปทานและการกํากับดูแลกิจการพลงังาน มีความเป็นอิสระในการบริหารภายใต้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
แหง่ชาต ิ

สรุปแนวการจัดตัง้ทบวงพลังงาน 
สํานกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (สพช.) ได้ดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานตา่งๆ เพ่ือระดมความคิดในกา รจดัตัง้ทบวงพลงังาน โดยได้

เชิญประชมุหารือระหว่างหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องในวนัท่ี 13 ธันวาคม 2544 ประกอบด้วย กรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน (พพ.) สํานกันํา้มนัเชือ้เพลิง (กรมทะเบียน
การค้า) กองควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลิงและก๊าซ (กรมโยธาธิการ) กองอุตสาหกรรมนํา้มนั (สํานกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม) กองเชือ้เพลิงธรรม ชาติ (กรมทรัพยากร
ธรณี) และผู้แทนสํานกังาน ก.พ. ได้แก่ นายเฉลิม ศรีผดงุ รองเลขาธิการ ก.พ. (เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ) และนางสาวเยาวพร ปิยมาพรชยั เจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์งานบคุคล 8ว ผลการหารือได้ข้อสรุปแนวทางท่ีได้นําเสนอคณะทีมท่ีปรึกษารองนายก รัฐมนตรี (นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์) ซึ่งมี ดร. ณรงค์ชยั อคัรเศร ณี เป็น
ประธาน เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2544 และได้มีมตอิยา่งชดัเจน ดงันี ้

1. ทบวงพลงังานจะประกอบไปด้วย หนว่ยงานราชการ 3 กลุม่งาน ได้แก่ กลุม่นโยบายและแผน กลุม่กํากบักิจการพลงังาน และกลุม่พฒันาและสง่เสริมพลงังาน  
1.1  กลุ่มนโยบายและแผน จะทําหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานกลางและนโยบายพลงังาน มีสายงานบริหารงานกลางคือ สํานกังานปลดัทบวงพลงังาน 

และสายงานนโยบายคือ สํานกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ 
1.2  กลุม่กํากบักิจการพลงังาน ทําหน้าท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรพลงังานและกํากบัธุรกิจพลงังาน มีสายงานทรัพยากรพลงังาน ได้แก่ กรมเชือ้เพลิงธรรมชาต ิ

และสายงานกํากบักิจการพลงังานคือ กรมกิจการ พลงังาน การท่ีจําเป็นต้องแยกเป็น 2 สายงาน เน่ืองจากมีความแตกตา่งกนั ทัง้ทางด้านประเภทของบคุลากร และ
ภารกิจในความรับผิดชอบท่ีแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน 
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1.3  กลุม่พฒันาและสง่เสริมพลงังาน จะทําหน้าท่ีสง่เสริม สนบัสนนุและพฒันาพลงังาน ได้แก่ กรมพฒันาและสง่เสริมพลงังาน 
2. หน่วยงานท่ีจะทําหน้าท่ีกํากับดแูลกิจการพลงังาน ควรจะเป็นหน่วยงานอิสระท่ีทําหน้าท่ี ให้สมัปทานและกํากับดแูลกิจการพลงังาน โดยให้อยู่ ในกํากับของ

ทบวงพลงังาน นอกจากนัน้ การบริหารกองทนุด้าน พลงังานทกุกองทนุ ก็เห็นควรให้จดัตัง้เป็นหนว่ยงานอิสระภายใต้ทบวงพลงังาน 
3. หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทบางจากปิโตรเลียม จํากดั  (มหาชน) 

ทัง้ยงัเห็นควรให้นําการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) มาสงักดัทบวงพลงังานด้วย เน่ืองจากต้องการให้มีความคล่องตวัและมีเอกภาพในการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจของการไฟฟ้าดงักลา่ว นอกจากนัน้ในปัจจบุนัการลงทนุของทัง้ กฟผ. กฟภ. และกฟน. บางสว่นยงัมีความซํา้ซ้อนและสญูเปลา่อยูด้่วย 

4. กรมการพลงังานทหาร ซึ่งสงักัดกระทรวงกลาโหมนัน้ ภารกิจใดท่ีเก่ียวข้องกับการสํารวจ ขดุเจาะและพฒันาพลงังาน ควรโอนภารกิจนัน้มาทบวงพลงังาน 
สว่นภารกิจในการจดัหาพลงังานให้กบักองทพัยงัคงเป็น ภารกิจหลกัของกรมการพลงังานทหารกระทรวงกลาโหมตอ่ไป 

สรุปผลให้จัดตัง้ทบวงพลังงานเป็นกระทรวงพลังงาน 
สํานกังาน ก.พ. ซึง่ทําหน้าท่ีฝ่ายเลขานกุาร ได้สรุปแนวทางทัง้หมดของการปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวงกรมตา่งๆ นําเสนอในการประชมุหารื อร่วมกนัของรอง

นายกรัฐมนตรีทัง้ 5 ท่าน และผ่านการพิจารณาของ5 รองนายกรัฐมนตรีทัง้หมดแล้ว เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2544 หลงัจากนัน้ รองนายกรัฐมนตรีทัง้ 5 ได้นําหารือกับ
นายกรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2545 ผลการหารือได้ข้อสรุปให้จดัโครงสร้างระบบราชการใหม่เป็น 20 กระทรวง 61 ทบวง และ 60 กรม และกระทรวงพลงังานเป็น
หนึง่ใน 20 กระทรวง  

 
แหล่งท่ีมา  :  http://www.eppo.go.th/doc/report-2544/12-ministry.html 
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการเรียน
การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 
 

 

แหล่งท่ีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=n1tBfcdhMfM  

http://www.youtube.com/watch?v=n1tBfcdhMfM
http://www.youtube.com/watch?v=n1tBfcdhMfM


160 

 

   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

ใบความรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

 
ประวัต ิกฟผ. 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 รัฐบาลได้รวมกบัรัฐวิสาหกิจท่ีรับผิดชอบในการจดัหาไฟฟ้า ซึง่ได้แก่ การลิกไนท์ ( กลน.) การไฟฟ้ายนัฮี (กฟย.) และการไฟฟ้า
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (กฟ. อน.) รวมเป็นงานเดียวกนัคือ “ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ” มีช่ือย่อว่า “ กฟผ.” มีนายเกษม จาติกวณิช เป็นผู้ว่าการคนแรก โดยมี
อํานาจหน้าท่ีในการผลิตและสง่ไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เพ่ือจดัจําหนา่ยให้แก่ประชาชนตอ่ไป 

การพัฒนาด้านการผลิตไฟฟ้ายุค กฟผ. 
ในปีท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) จดัตัง้ขึน้ ความต้องการไฟฟ้าของประเทศเพิ่มสงูขึน้ร้อยละ 29 ตอ่ปี กฟผ. จงึได้เร่งพฒันาแหลง่ผลิตไฟฟ้า คือ 
„ ปี พ.ศ. 2512 กฟผ. ได้ก่อสร้างหน่วยผลิตไฟฟ้าพลงังานความร้อนขนาดใหญ่ถึง 200 Glossary Link เมกะวตัต์ ท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จงัหวดัสมทุรปราการ 

และตอ่มาได้สร้างหนว่ยผลิตขึน้อีกเป็น 5 เคร่ือง 
„ ปี พ.ศ. 2513 ในเขตนครหลวง กฟผ. ได้ตดิตัง้เคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนัแก๊สขนาด 15 Glossary Link เมกะวตัต์ ท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จงัหวดันนทบรีุ จํานวน 

2 เคร่ืองและท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต้จํานวน 2 เคร่ือง 
„ มีการเช่ือมโยงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระหว่างภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สายอ่างทอง‟สระบุรี‟ปากช่อง‟นครราชสีมา อีกทัง้ยงัเช่ือมโยงสายส่ง

ระหวา่งจงัหวดัหนองคายกบัเวียงจนัทร์ เมืองหลวงของลาว และดําเนินการสง่ไฟฟ้าให้ลาวใน พ.ศ. 2514 เพ่ือใช้ในการก่อสร้างเข่ือนนํา้งึม ซึ่งเข่ือนนํา้งึมเสร็จแล้วจึงผลิต
กระแสไฟฟ้าคืนไทยและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าให้ไทยมาจนถึงปัจจบุนั 

„ ใน ปี พ.ศ. 2514 ได้สร้างเข่ือนสิรินธร ท่ีจงัหวดัอบุลราชธานีแล้วเสร็จและในปี พ.ศ. 2515 ได้สร้างเข่ือนจฬุาภรณ์ ท่ีจงัหวดัชยัภมูิแล้วเสร็จ 
„ สว่นทางภาคใต้ พ.ศ. 2514 ได้สร้างโรงไฟฟ้ากงัหนัแก๊สขนาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ในปี พ.ศ. 2516 สร้างโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และปี 

พ.ศ. 2516 เชน่กนัได้มีการย้ายเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าดีเซลไปตัง้ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราชพร้อมทัง้ขยายระบบสง่ไฟฟ้าด้วย 
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„ ปี พ.ศ. 2517 ในการสร้างเข่ือนสิริกิติ์ ท่ีจงัหวดัอตุรดิตถ์ แล้วเสร็จ และดําเนินการติดตัง้หน่วยผลิตไฟฟ้าพลงันํา้ท่ีเข่ือนแก่งกระจาน ของชลประทานท่ีจงัหวดั
เพชรบรีุ รวมทัง้ย้ายเคร่ืองกงัหนัแก๊สและเคร่ืองดีเซลจากภาคกลางไปภาคเหนือและใต้เพ่ือเสริมกําลงัผลิต 

พัฒนาแหล่งผลิตเสริม 
การพฒันาแหลง่ผลิตของประเทศไทยเป็นไปตามลําดบั เช่น ขยายหน่วยผลิตไฟฟ้าท่ีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัลําปาง ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงันํา้เข่ื อนศรีนครินทร์ 

จงัหวดักาญจนบรีุ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนบางลาง จงัหวดัยะลา และเมื่อมีการพฒันาก๊าซธรรมชาตท่ีิอา่วไทย ก็ได้นําก๊าซธรรมชาตมิาผลิตไฟฟ้าท่ีโรงไฟฟ้าบางปะ
กง จงัหวดัฉะเชิงเทรา และดดัแปลงเคร่ืองผลิตไฟฟ้าท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต้ให้ใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าได้ด้วย การขยายแหล่งผลิตไฟฟ้าดํา เนินไปตามความต้องการ
ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ เช่น เข่ือนท่าทุ่งนา จงัหวดักาญจนบรีุ เข่ือนห้วยกุ่ม จงัหวดัชยัภูมิ เข่ือนเขาแหลม จงัหวดักาญจนบรีุ และเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนัแก๊ส จํานวน 4 เคร่ือง ท่ี
โรงไฟฟ้าพระนครใต้จงัหวดัสมทุรปราการ เม่ือค้นพบแหล่งนํา้มนัและก๊าซธรรมชาติ ท่ีอําเภอลานกระบือ จงัหวดักําแพงเพชร กฟผ. ได้ย้ายหน่วย ผลิตกงัหนัแก๊สไปติดตัง้
ใกล้ๆ แหลง่เชือ้เพลิง และเม่ือพบก๊าซธรรมชาตท่ีิอําเภอนํา้พอง จงัหวดัขอนแก่น ก็ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมนํา้พอง 

นอกจากนัน้ ยงัได้ดําเนินการพฒันาแหลง่ผลิตไฟฟ้าเพิ่มเตมิ เชน่ โรงไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนแมง่ดัสมบรูณ์ชล จงัหวดัเชียงใหม่ เข่ือนรัชชประภา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
ติดตัง้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าแบบสูบนํา้กลบัท่ีเข่ือนศรีนครินทร์ จังหวดักาญจนบุรี โรงไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนคิรีธาร จงัหวดัจนัทบุรี และเพิ่มหน่ วยผลิตท่ีโรงไฟฟ้าบางปะกง 
โรงไฟฟ้าแมเ่มาะ โรงไฟฟ้าขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช และโรงไฟฟ้าระยอง 

ยุคเร่งรัดพัฒนา 
การพฒันาไฟฟ้าท่ีมีรากฐานและการดําเนินงานอย่างเป็นระบบท่ีดี ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวนั ธุรกิจพาณิชยกรรมและ

ภาคอตุสาหกรรมทําให้เป็นการกระตุ้นความต้องการใช้ไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึน้ประมาณร้อยละ 10 ทกุปี 
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วิกฤตกิารณ์น า้มัน พลิกวิกฤตเป็นโอกาส 
ปี 2514-2525  เป็นชว่งท่ีราคานํา้มนัเพิ่มขึน้ถึง 10 เท่าตวั จากลิตรละ 40 สตางค์ เป็น 4 บาทกว่าส่งผลกระทบอย่างมากตอ่กิจการไฟฟ้า เพราะมีสดัส่วนในการ

ใช้นํา้มนัเตาถึงร้อยละ 70 วิกฤตกิารณ์นีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นของการปรับตวัและวางแผนการใช้เชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือลดการใช้นํา้มนัลงให้มากท่ีสดุ 
นบัเป็นโชคดีของประเทศไทยท่ีได้พบก๊าซธรรมชาตใินอา่วไทย ประวตัศิาสตร์ได้จารึกไว้ถึง “วนัแหง่ความโชติช่วง ชชัวาล” ท่ีได้มีการเปิดการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น

ครัง้แรก ซึ่ง กฟผ.ได้เป็นผู้ ใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเป็นรายแรก โดยรับซือ้ก๊าซธรรมชาติทัง้หมดจาก ปตท.โดย กฟผ.ได้ก่อสร้างโ รงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา ขึน้เพ่ือใช้ก๊าซธรรมชาติและปรับปรุงโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จงัหวดัสมทุรปราการ และก่อสร้างโรงไฟฟ้ าระยอง หลงัจากนัน้ ได้ค้นพบก๊าซธรรมชาติท่ีแหล่งนํา้
พอง จงัหวดัขอนแก่น และท่ีลานกระบือจงัหวดักําแพงเพชร กฟผ.ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึน้ท่ีทัง้สองแหลง่ดงักลา่วด้วย 

ในอีกด้านหนึง่ของการลดการใช้นํา้มนัในการผลิตไฟฟ้านัน่คือ การพฒันาถ่านลิกไนต์ท่ีเหมืองแม่เมาะ จงัหวดัลําปาง ซึ่งเป็นเชือ้เพลิงท่ีมีราคาต่ํา กฟผ.ได้ขยาย
กําลงัผลิตของโรงไฟฟ้าแมเ่มาะจากเดมิ 2 เคร่ืองมาเป็น 13 เคร่ือง นอกจากนีก้ารพฒันาไฟฟ้าพลงันํา้ยงัมีบทบาทท่ีสําคญัตอ่แนวทางการลดการพึ่งพานํา้มนัลง กฟผ.ได้
สํารวจและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงันํา้มาอยา่งตอ่เน่ือง คือ เข่ือนเขาแหลม จงัหวดักาญจนบรีุ เข่ือนรัชชประภา จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี เป็นต้น 
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พัฒนาไฟฟ้าด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสม 
กฟผ.ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการเร่งรัดพฒันาไฟฟ้าให้เพียงพอตลอดเวลา ดงันัน้การเสาะแสวงหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยมาใช้จึ งเป็น

แนวทางหนึ่ง ในขณะท่ีการพฒันาไฟฟ้าพลงันํา้ยงัมีบทบาทท่ีสําคญัตอ่แนวทางการลดการพึ่งพานํา้มนัลงอยู่ แตก่ารสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ จําเป็นต้องมีแหล่งนํา้ ขนาด
ใหญ่ท่ีเหมาะสมและมีความคุ้มคา่เม่ือเปรียบเทียบกับผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมด้วย การพฒันาไฟฟ้าพลงันํา้จึงหนัไปใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ี เหมาะสมกบัประเทศไทย 
อาทิ โรงไฟฟ้าพลงันํา้แบบสบูกลบัโดยไม่ต้องสร้างเข่ือนเพิ่มขึน้ อาทิ ท่ีเข่ือนศรีนครินทร์ จงัหวดักาญจนบรีุ เข่ือนภูมิพล จงัหวดัต าก เป็นต้น รวมทัง้การใช้เคร่ืองกําเนิด
ไฟฟ้าพลงันํา้แบบนํา้ไหลผา่น (Run off river) มาตดิตัง้ท่ีเข่ือนปากมลู จงัหวดัอบุลราชธานี และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงันํา้ลําตะคองแบบสบูกลบั จงัหวดันครราชสีมา 

ในชว่งท่ีความต้องการไฟฟ้าในภาคใต้เพิ่มสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว กฟผ.จะเป็นต้องจดัหาโรงไฟฟ้าอย่างเร่งดว่น จึงได้มีการนําโรงไฟฟ้าบนเรือเข้ามาใช้ในภาคใต้เป็น
ครัง้แรกท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ยุคเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความม่ันคงของระบบไฟฟ้า 
ระบบไฟฟ้าท่ีมัน่คงและมีประสิทธิภาพจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีทัง้โรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าท่ีเพียงพอ และท่ีสําคญัระบบไฟฟ้าของประเท ศต้องเป็นเอกภาพ

และเป็นระบบท่ีเป็นหนึ่งเดียวกัน กฟผ.จึงได้ก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเช่ือมโยงกันหมดทัว่ทัง้ประเทศด้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 230,000 โวลต์ 115,000 
โวลต์ และได้นําระบบส่งไฟฟ้าขนาด 500,000 โวลต์ ซึ่งเป็นขนาดแรงดนัท่ีสูงท่ีสุดมาใช้ในเส้นทางระหว่างโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวดัลําปาง มายังกรุงเทพมหานคร 
ระยะทาง 550 กิโลเมตร เม่ือปี 2525 และหลงัจากนัน้ก็ได้สร้างสายสง่ขนาด 500,000  โวลต์ในเส้นทางหลกัๆ อีกหลายวงจร จากการเช่ือมโยงทกุภาคในประเทศไปสู่การ
เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน คือ ประเทศลาวท่ีเดิมได้เช่ือมโยงกันท่ีจงัหวดัหนองคาย , นครพนมและมุกดาหาร ได้เปิดการเช่ือมโยงเพิ่มขึน้ท่ี จงัหวดัอุบลราชธานี 
สําหรับการเช่ือมโยงกับมาเลเซีย ได้เช่ือมโยงท่ี จงัหวดัสงขลาณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสะเดา ซึ่งต่อมาได้เพิ่มวงจรการเช่ือมโยงแบบไฟฟ้ากร ะแสตรงแรงดนัสงู (HVDC : 
High Voltage Direct Current) ระหวา่งสถานีไฟฟ้าแรงสงูคลองแงะ จงัหวดัสงขลา กบัสถานีกรุูน ประเทศมาเลเซีย 

การขยายแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีใช้ทรัพยากรเชือ้เพลิงภายในประเทศมาอย่างตอ่เน่ือง ส่งผลให้เกิดความมัน่คงของการผลิตไฟฟ้า และช่วยทําให้ต้ นทนุค่าไฟฟ้าต่ํา 
แม้วา่ในปี 2537 ประเทศไทยได้มีการลดคา่เงินบาทลงก็ตาม แต ่กฟผ. ก็สามารถตรึงราคาคา่ไฟฟ้าไว้ได้ 
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สู่การเป็นสากลด้วยพลังผลิต 10,000 เมกะวัตต์ 
ภายหลงัจากการเร่งรัดพฒันาไฟฟ้าของประเทศดงักล่าวข้างต้นมาแล้ว รากฐานของระบบไฟฟ้าในประเทศไทยถือว่ามีความมัน่คงเป็นอย่างมาก อย่า งไรก็ตาม

ในชว่งตัง้แตปี่ 2530 เป็นต้นมา การเติบโตของเศรษฐกิจไทยเป็นไปอย่างสงูมากกล่าวคือ เพิ่มขึ น้ปีละประมาณร้อยละ 13-15 ทําให้ปริมาณไฟฟ้าสํารองของประเทศลด
ต่ําลง นบัเป็นชว่งเวลาท่ี กฟผ. ต้องเร่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ  เข้าสูร่ะบบให้ทนักบัความต้องการใช้ของประชาชน 

กฟผ. ต้องปรับแผนพฒันาไฟฟ้าและแผนการลงทนุใหม่ โดยเร่งรัดก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีใช้ระยะเวลาสัน้ อาทิ โรงไฟฟ้ากงัหนัก๊าซและโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
เชน่ โรงไฟฟ้าระยองโรงไฟฟ้าวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โรงไฟฟ้าหนองจอก กรุงเทพมหานคร โรงไฟฟ้าไทรน้อย จงัหวดันนทบรีุ ขยายกําลังผลิตของโรงไฟฟ้าพระ
นครใต้ จงัหวดัสมทุรปราการ และทําการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลงันํา้อีกหลายแหง่ 

นอกจากนี ้ประเทศไทยก็ยงัจําเป็นจะต้องมีโรงไฟฟ้าหลกัขนาดใหญ่ด้วย จึงมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบรีุ โดยใช้ก๊าซธรรมชาติจากประเทศพม่าเป็นเชือ้ เพลิง 
จากการพฒันาไฟฟ้าของประเทศไทยโดยลําดบัท่ีกลา่วมานัน้ ทําให้กิจการไฟฟ้าของไทยมีขนาดใหญ่ขึน้จนก้าวเข้าสูค่วามเป็นสากลด้วยกําลงัผลิตเกินกว่า 10,000 เมกะ
วตัต์ ในปี 2535 และเป็นระบบไฟฟ้าท่ีมีความทนัสมยัมัน่คงเชน่เดียวกบัประเทศท่ีพฒันาแล้ว 

ยุคการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
หลงัจากผา่นพ้นชว่งการเร่งรัดพฒันากิจการไฟฟ้าให้ทนัตอ่ความต้องการท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในช่วงเศรษฐกิจเติบโตในอตัราสงูมากมาแล้ วนัน้ ในเวลาไม่นาน

นักในปี 2540 สิ่งท่ีไม่มีใครคาดคิดก็ได้เกิดขึน้และเป็นผลกระทบไปทั่วโลกนั่นก็คือ วิกฤติการณ์ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอย่า งรุนแรงท่ีสุดและการลดค่าเงินบาท ซึ่ง
ประวตัศิาสตร์ต้องบนัทกึไว้วา่นบัเป็นครัง้แรกท่ีเกิดภาวะความต้องการไฟฟ้าลดลงและการขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน ผลกระทบดงักล่าวเกิดขึน้โดยตรงตอ่กิจการไฟฟ้า
ไทย ท่ีทําให้ต้องปรับแผนการดําเนินงานใหม่ นํามาตรการประหยดัมาใช้อย่างเคร่งครัดเพ่ือประคบัประคองให้กิจการไฟฟ้าดําเนินการอยู่ได้เพ่ือให้บริการประชาชนด้วย
มาตรฐานและความมัน่คง 
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การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้ากับความส าเร็จท่ีน่าภาคภูมิใจ 
งานบริหารการใช้ไฟฟ้าและรักษาสิ่งแวดล้อม ภารกิจท่ีน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการ ริเร่ิมรณรงค์และดําเนินการด้านการ

อนรัุกษ์พลงังานของประเทศ จนประสบความสําเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม ด้วยการจดุประกายจิตสํานึกในการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คณุคา่ให้สว่างไสวเจิดจ้าในหวัใจของประชาชน
คนไทยกวา่ 60 ล้านดวง ตามโครงการการจดัการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management ‟ DSM) 

บทบาทของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้า 
รัฐบาลได้มีนโยบายเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้า เพ่ือเปิดโอกาสให้ กฟผ.สามารถร่วมลงทนุกบัภาคเอกชนดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ื องกบั กฟผ.ได้ 

ซึ่งในปี 2535 ได้มีการจดัตัง้บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั(มหาชน) และกระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ซือ้โรงไฟฟ้าระยองและขนอม ไปจาก กฟผ. และถือได้ว่าเป็น
โรงไฟฟ้าเอกชนโรงแรกของประเทศไทย 

ในปี 2543 ได้มีการจดัตัง้บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จํากดั(มหาชน) ซึ่งได้ซือ้โรงไฟฟ้าราชบรีุไปจาก กฟผ. บทบาท ของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้ าอีกด้าน
หนึง่ คือ เป็นการลงทนุสร้างโรงไฟฟ้าของเอกชนโดยตรง ทัง้ในรูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก 
(Small Power Producer) นอกจากนี ้ยงัมีการสง่เสริมให้มีการใช้พลงังานนอกรูปแบบ อาทิ กากหรือเศษวสัดท่ีุเหลือใช้จากการเกษตรอีกด้วย ศนูย์การเช่ือมโยงเครือข่าย
ไฟฟ้าในอาเซียน ยทุธศาตร์พลงังานของประเทศ 

จากการพฒันากิจการไฟฟ้าของประเทศไทย จนมีระบบท่ีมัน่คงมีประสิทธิภาพอนัเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือในระดบัสากล ประกอบกบัโดยลกัษณะภูมิศาสตร์นัน้ 
ประเทศไทยตัง้อยู่เป็นศนูย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีเอือ้อํานวยตอ่โอกาสของการเป็นศนูย์กลางในการเช่ือมโยงเครือข่ายระบบไฟฟ้าใน ภูมิภาคอาเซียนได้เป็น
อยา่งดี อนัจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการพฒันาระบบไฟฟ้าของอาเซียนเพ่ือแบง่ปันการใช้ทรัพยากรพลงังานในการผลิตไฟฟ้าร่วมกนัและสร้างระบบส่งไฟฟ้าเช่ือมโยง
ถึงกนัในกลุ่มประเทศอาเซียนอนัจะนํามาสู่ความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มประเทศอาเซียนยิ่งขึน้  รัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคญัดงักล่าว จึงได้
กําหนดแนวทางการพฒันาดงักลา่วไว้เป็นยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศ 
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พลังงานทดแทน ความมุ่งม่ันเพื่อยั่งยืน 
การผลิตไฟฟ้าในปัจจบุนันีส้่วนใหญ่ใช้เชือ้เพลิงฟอสซิล อาทิ นํา้มนั ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นต้น ซึ่งเชือ้เพลิงดงักล่าวมีปริมาณจํา กดัและมีแตจ่ะหมดไปจาก

โลก การแสวงหาวิธีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลงังานทดแทนหรือพลงังานทางเลือกจึงเป็นแนวทางท่ีประเทศไทยได้ทําการศกึษาอย่างจริงจงัมาโดยตลอดพร้อมๆ กับการ
พัฒนากิจการไฟฟ้าในประเทศไทย กฟผ. ได้ศึกษาค้นคว้าพลังงานทดแทนท่ีมีแนวโน้มของความเป็นไปได้ในประเทศไทยหลายชนิด อาทิ พลังงานลม พลั งงาน
แสงอาทิตย์ พลงังานความร้อนจากใต้ดนิ มาทดลองผลิตไฟฟ้าอีกทัง้ยงัได้ศกึษาค้นคว้าพลงังานทดแทนของตา่งประเทศเพ่ือนํามาประยกุต์ใช้ในประเทศไทย 

จากการศกึษามาเป็นระยะเวลานานทําให้เกิดโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนต้นแบบ เช่น โรงไฟฟ้าเซลแสงอาทิตย์ต้นแบบคลองช่องกล่ํา จงัหวดัสระแก้ว โ รงไฟฟ้า
เซลแสงอาทิตย์ต้นแบบและโรงไฟฟ้าพลงังานลมต้นแบบ ท่ีแหลมพรหมเทพ จงัหวดัภูเก็ต โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนใต้พิภพต้นแบบท่ี อ.ฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ จนมาสู่การ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซลแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตไฟฟ้าจา่ยเข้าสูร่ะบบในเชิงพาณิชย์แหง่แรกของประเทศไทย คือ โรงไฟฟ้าเซลแสงอาทิตย์ผาบอ่ง จังหวดัแม่ฮ่องสอน ขนาด 500 
Glossary Link กิโลวตัต์ แล้วเสร็จในปี 2547 

กิจการไฟฟ้าไทย  กับการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 
การพฒันาไฟฟ้าของประเทศไทยนอกเหนือจากการตระหนกัถึงการสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าให้เพียงพอแล้ว ยงัให้ความสําคญัตอ่การจดัการด้านสิ่งแวดล้อม 

ทัง้ก่อนการก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้างและเม่ือโรงไฟฟ้าเดินเคร่ืองจ่ายไฟฟ้าแล้ว ก็ยงัคงมีกระบวนการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อมตามท่ีกฎหมาย
กําหนด นอกจากนี ้การพฒันากิจการไฟฟ้าไทยยงัให้ความสําคญัตอ่การดําเนินงานด้านการพฒันาคณุภาพตามมาตรฐานสากลมาใช้เพ่ือยกระดบัการให้บริการและการ
จดัการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9000  ISO 14001 และมอก.18000 

แนวทางในการพฒันาไฟฟ้าของประเทศไทย เน้นการพฒันาอย่างยัง่ยืน มุ่งประสิทธิภาพสงูสดุทัง้ด้านการจดัหาพลงังานไฟฟ้า และการจดัการด้าน การใช้ไฟฟ้า 
สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการดําเนินงานโดยมีเป้าหมายหลกัคือ การประหยัดทรัพยากรพลงังานและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนัเป็นท่ียอมรับกันอย่าง
กว้างขวางทัว่โลกวา่เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสดุอนัจะสง่ผลให้การพฒันาพลงัไฟฟ้าเพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชากรโลกอย่างยัง่ยืนในสภาวะสมดลุของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง  การไฟฟ้านครหลวง 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการเรียน
การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 
 

 

แหล่งท่ีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=0WI5wg0_5lg   

http://www.youtube.com/watch?v=0WI5wg0_5lg
http://www.youtube.com/watch?v=0WI5wg0_5lg
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ใบความรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

 
การไฟฟ้านครหลวง 
 ไฟฟ้าในเมืองไทยเร่ิมครัง้แรกเม่ือจอมพลและมหาอํามาตย์เอกเจ้าพระยาสรุศกัอ์ิมนตรี (เจิม แสง-ชโูต)  ครัง้ยงัเป็นหม่ืนไวยวรนาถ เป็นอปุทตูได้เดินทางไปยโุรป
กับเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ และได้เห็นกรุงปารีส (Paris) ประเทศฝร่งเศษสว่างไสวไปด้วยไฟฟ้า  เม่ือกลบัมาเมืองไทยจึงนึกถึงเมืองไทยน่าจะมีไฟฟ้าใช้แบบเดียวกับ
อารยประเทศ  และการท่ีจะทําให้สําเร็จได้คงต้องเร่ิมภายในพระบรมมหาราชวงัและบ้านเจ้านายก่อน จึงได้นําความขึน้กราบบงัคมทลูพระบาทสมเด็ จพระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั  แตมี่พระราชดํารัสวา่  “ไฟฟ้า หลงัคาตดั ข้าไมเ่ช่ือ” 
 เม่ือเป็นเชน่นี ้หม่ืนไวยวรนาถตระหนกัวา่ก่อนท่ีจะเร่ิมดําเนินการ จําเป็นต้องหาวิธีจงูใจให้ผู้ ไมเ่คยเห็น เคยใช้ไฟฟ้าเกิดความนิยมขึน้มาก่อน จึงนําความไปกราบ
บงัคมทลู  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชเทวี ให้ทรงรับซือ้ท่ีดินซึ่งได้รับมรดกจากบิดา  ณ ตําบลวดัละมดุ บางอ้อ  ได้เป็นเงิน 180 ชัง่  14,400  บาท  ปรากฏว่าเป็น
ผลสําเร็จ  แล้วให้นายมาโยลา ชาวอิตาเลียน  ท่ีมารับราชการเป็นครูฝึกทหารเดินทางไปซือ้เคร่ืองจกัรและเคร่ืองไฟฟ้าท่ีประเทศองักฤษ เม่ือ พ.ศ. 2427  โดยให้ซือ้เคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้ามาสองเคร่ือง  เพ่ือจะได้ผลัดเปล่ียนกันได้  และซือ้สายเคเบิลสําหรับฝังสายใต้ดินจากโรงทหารหน้า  (ปัจจุบัน คือ กระทรวงกลา โหม)  ไปจนถึง
พระบรมมหาราชวัง และจัดซือ้โคมไฟชนิดต่างๆ รวมทัง้หลอดไฟสําหรับใช้กับโคมก่ิงระย้า ในพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทและในท้องพระโ รง  โดยเดินเคร่ืองปล่อย
กระแสไฟฟ้าเป็นเคร่ืองแรก  เม่ือวนัท่ี  20  กนัยายน  2427  ซึ่งเป็นวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  ตอ่มาเม่ือปรากฏว่าไฟฟ้า
เป็นท่ีนิยมกนัแพร่หลายทัง้ในราชสํานกั  วงัเจ้านาย  และชาวบ้านผู้ มีอนัจะกิน พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  จึงพระราชทานเงินท่ีใช้จ่ายในการติดตัง้ไฟฟ้า
คืนให้  หม่ืนไวยวรนาถจงึวางแผนท่ีจะสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนในกรุงเทพฯ ได้ใช้ไฟฟ้า แตเ่กิดมีราชการสงครามต้องไปปราบฮ่อเป็นเวลานานเร่ืองเลย
ระงบัไว้ 
 อยา่งไรก็ตาม นอกจากจะใช้ไฟฟ้าเพ่ือแสงสวา่งแล้ว ยงัมีการนําไปใช้กบัด้านพลงังานด้วย นัน่คือ มีการจดัตัง้บริษัทรถรางขึน้ เพ่ือช่วยให้การสญัจรในกรุงเทพฯ   
และหวัเมืองบางแห่งเป็นไปอย่างสะดวก ถึงแม้ราคาไฟท่ีหลวงใช้ถกูกว่าชาวบ้านก็จริง แตก่ารใช้ไฟฟ้าในสมยัรัชกาลท่ี 5 ก็ต้องประหยดั ตามถนนบางสายก็ไม่มีไฟฟ้า 
เพราะปรากฏวา่ไมค่อ่ยมีคนสญัจร บางสายต้องตดิหา่งๆ กนั เพราะภาษีบํารุงท้องท่ีในสมยันัน้ยงัไมมี่เร่ืองการตดิตัง้ไฟฟ้าตามถนนนี  ้
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 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  ได้ทรงพิถีพิถนัเอาพระทยัใส่อยู่เป็นอนัมาก เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าไฟฟ้าเป็นของใหม่ คนไทยเรายงัไม่คอ่ยสนใจ ปิด

เปิดสวิตซ์ก็ยงัไมเ่ป็นบางทีเปิดไฟทิง้ไว้ตลอดคืนก็มี ทําให้หมดเปลืองพระราชทรัพย์ไปโดยเปลา่ประโยชน์  การตดิไฟตามถนนจงึต้องรู้วา่ถนนใดคนเดนิมากเดินน้อย 

 เร่ืองราวเก่ียวกบัไฟฟ้านี ้ทรงมีพระราชหตัถเลขาถงึพระยาวรพงศ์พิพฒัน์ ครัง้ยงัเป็นหม่ืนเสมอใจ  ฉบบัแรก ได้ตรัสถึงการตดิไฟฟ้ามีข้อความตอนหนึ่งว่า  “ไฟฟ้า

ควรจะมีแตเ่พียงตะพานเทเวศร์ ไปตะพานกิมเซ่งหลี ถนนตะวนัไปถึงถนนเบญจมาศ ถนนดวงเดือนนอก ถนนดาวข่าง ส่วนถนนคอเสือ้แลปลายพฤฒิบาศ ถ้ ามีก็ได้ แต่

จะต้องรอดสูกัหน่อยก่อน พอให้มีเค้าคนเดิน เราะเหตท่ีุถนนหน้าวดัโสมนสัไม่มีไฟฟ้ารอไว้ตัง้แตค่ร่ึงปีก็ได้ ”  พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  ทรงกล่าวถึงคา่

ไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า  “เร่ืองไฟฟ้านัน้จะต้องวินิจฉยัตอ่ภายหลงั เวลานีทํ้าอะไรไมเ่ปลือง แตเ่กิดมาเป็นคนไทยไมรู้่จกัเปิด รู้จกัปิด จะไปเลน่กบัไฟฟ้าคิดเป็นยนูิตมนัก็ฉิบ

หายอยา่งเดียวเทา่นัน้ ข้อซึง่ได้กลา่ววา่ จดัคนไว้ให้คอยเปิดคอยปิดอะไรเปล่าทัง้นัน้ สัง่มนัๆ ก็รับ แตว่่ามนัไม่ได้ทํา ไฟติดอยู่วนัยงัค่ํา ถนนรนแคมแดงโร่อยู่เสมอ ร้ายไป

กวา่ท่ีจดุตามเรือน ซึ่งคงไม่ปิดเหมือนกันสกัแห่งเดียว เพราะไม่มีเคร่ืองท่ีจะแบง่ปิดได้ ปิดก็ต้องปิดทัง้หมด ถ้าจะให้เจ้าของเรือนทัง้ปวงรู้สึกเสียดาย แล้วจะจ่ายเป็นเงิ น

พระราชทานเสียคา่ไฟฟ้าเสียวนัละเทา่ๆ กนั แล้วแตจ่ะใช้มาก ใช้น้อยกนัเป็นเรือนดีกวา่ เหลือเงินไปมากน้อยเทา่ใด เจ้าของอยากจดุก็ให้เสียเงินเอง เจ้าตัง้บิลไปเรียกเอา  

แตข้่อสําคญัจะต้องติดท่ีดบัไว้ ให้เขาผ่อนใช้ได้ มากบ้างน้อยบ้างตามสมควร แตส่่วนถนนแลพลบัพลานัน้จะต้องกําหนดว่าจดุ 12 ชัว่โมง เท่าไรยนูิต ถ้าคิดราคามนัเกิน 

12 ชัว่โมง เทา่ใดต้องให้เจ้า ถ้าหากวา่เป็นเชน่นีไ้ฟจงึจะดบัได้ ความฉิลหายเร่ืองไมด่บัไฟนีส้ขุาภิบาลทัง้ 2 กรม เห็นจะทําให้เงินแผน่ดนิเสียเปลา่มากโดยไมเ่อือ้เฟือ้” 

 ค่าไฟฟ้าสําหรับใช้ตามถนนและในพระราชวงัสมยันัน้ คงจะสิน้พระราชทรัพย์ปีหนึ่งๆ ไม่ใช่น้อย ยิ่งเม่ือสร้างสวนดสุิต คือ พระราชวงัดสุิ ตกับพระท่ีนัง่อนนัต

สมาคมตลอดจนโครงการประปา ความจําเป็นท่ีต้องใช้ไฟฟ้าก็ทวีมากขึน้อีกหลายเท่า แตจ่ะไปซือ้ไฟฟ้าอีกบริษัทหนึ่งก็ไม่ไหวและทางบริษัทเองก็ไม่สามารถบริการไ ด้ 

ทางกระทรวงนครบาลจงึได้กราบบงัคมทลู ซึง่ในท่ีสดุก็ได้รับพระบรมราชานญุาตให้จดัทําไฟฟ้าขึน้ องค์กรท่ีดําเนินกิจการไฟฟ้าในระยะแรกมี  2  แหง่ 
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แห่งแรก คือ การไฟฟ้ากรุงเทพ  เม่ือปี พ.ศ. 2430  รัฐบาลได้ให้สมัปทานการเดินรางแก่ นายจอห์น ลอฟตสั กบั นายเอ. ดเูปลซี เดอ ริเซอเลียว เน่ืองจากยงั

ไม่มีไฟฟ้า จึงต้องใช้ม้าลาก เปิดดําเนินการอยู่พกัหนึ่งจึงขาดทนุ จึงต้องโอนกิจการให้ บริษัท เดนมาร์ค เม่ือปี 2437  ขณะนัน้ประเทศส่วนใหญ่ในยโุรปยงัไม่มีรถราง

ไฟฟ้า แม้แตก่รุงโตเกียว เมืองหลวงสว่นใหญ่ในยโุรปยงัไมมี่รถรางไฟฟ้า แม้แตก่รุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น กวา่จะมีรถรางไฟฟ้าใช้ก็หลงัเมืองไทยร่วมสิบปี 

 ในปี พ.ศ. 2443  บริษัท เดนมาร์ค ขายกิจการให้แก่ บางกอก อีเล็คตริคซิตี ้ไลท์ ซินดิเคท แตกิ่จการไม่เจริญเท่าท่ีควร จึงได้โอนกิจการให้แก่บริษัท ไฟฟ้าสยาม 

จํากดั มีชาวเดนมาร์คช่ือนาย อ๊อก เวสเตนโฮลส์ เป็นผู้ ดําเนินการ ตัง้สํานกังานอยูท่ี่วดัเลียบ จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2482  จงึได้เปล่ียนช่ือบริษัท ไฟฟ้าไทย คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  

ตอ่มาหมดสมัปทานในปี พ.ศ. 2493 รัฐบาลจึงเข้ามาดําเนินงานแทนและเปล่ียนช่ือเป็นการไฟฟ้ากรุงเทพ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสงักดักระทรวง มหาดไทย ทําหน้าท่ีผลิต

และจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณตอนใต้ของคลองบางกอกน้อยและคลองบางลําพู 

แห่งท่ีสอง  กองการไฟฟ้าหลวงสามเสน  กําเนิดขึน้จากพระราชดําริของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัท่ีทรงตระหนกัถึงความสําคญัของพลงังาน

ไฟฟ้าและสายพระเนตรอนัยาวไกลของพระองค์ ว่าตอ่ไปบ้านเมืองจะเจริญขึน้ไปทางด้านเหนือของพระนคร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวงัดสุิตเป้ นท่ี

ประทบั โดยพระท่ีนัง่อนนัตสมาคมเป็นท้องพระโรง เพ่ือให้ได้กําลงัไฟฟ้าราคาถกูและสะดวกในการเดนิเคร่ืองสบูนํา้ของการประปา ด้วยทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยายม

ราช (ปัน้  สขุมุ)  เสนาบดีกระทรวงนครบาล และผู้บงัคบับญัชากรมสขุาภิบาลในขณะนัน้ ดําเนินการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าจําหน่ ายแก่ประชาชน โดยให้มี

การจดัการ เช่น การค้าขายทัว่ไป หรือรัฐวิสาหกิจในปัจจบุนั เจ้าพระยายมราชจึงกู้ เงินจากกระทรวงการคลงั  จํานวน 1,000,000 บาท โดยเสียดอกเบีย้ร้อยละ 4 ตอ่ปี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงงานและดําเนินงานผลิต จําหน่ายกระแสไฟฟ้าและขอโอน นายเอฟ บี ชอว์ นายช่างไฟฟ้าชาวองักฤษ จากกรมโยธา ธิการมาเป็นผู้

ควบคมุการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ใช้วิธีเรียกประกวดราคาและบริษัท อลัเกไมเน อิเลคตริซิเตทส์ เกเซ็ลซาฟท์ (Allgameine Elektricitats-Gesellschaft) หรือเป็นท่ีรู้จกักนัดีใน

นามบริษัท AEG จากประเทศเยอรมนีเป็นผู้ประมลูได้และทําการก่อสร้างจนกระทัง่วนัท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2456    กองไฟฟ้าหลวงสามเสนจึงได้ทดลองเดินเคร่ืองจกัร

ผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นครัง้แรก และเร่ิมจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอย่างเป็นทางการราวต้นปี พ.ศ. 2457  โดยมีเขตจําหน่ายอยู่บริเวณตอนเหนือของคลอง

บางกอกน้อยและคลองบางลําพ ู      แหล่งท่ีมา  :  http://www.mea.or.th/profile/index.php?l=th&tid=2&mid=96&pid=91   
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการเรียน
การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 
 

 

แหล่งท่ีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=eHJUw9wA-u0   

http://www.youtube.com/watch?v=eHJUw9wA-u0
http://www.youtube.com/watch?v=eHJUw9wA-u0
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ใบความรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

 
กิจการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค เร่ิมต้นอย่างเป็นทางการเม่ือทาง ราชการได้ตัง้แผนกไฟฟ้าขึน้ ในกองบุราภิบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไท ย และได้

ก่อสร้างไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมขึน้ เพ่ือจําหนา่ยไฟฟ้า ให้แก่ประชาชนเป็นแห่งแรก เม่ือปี 2473 จากนัน้ มาไฟฟ้าจึงได้แพร่หลายไปสู่หวัเมืองตา่งๆ ขณะเดียวกนั ก็
มีเอกชนขอสมัปทานจดัตัง้การไฟฟ้าขึน้หลายแห่ง ตอ่มาในปี 2477 มีการปรับปรุงแผนกไฟฟ้าเป็นกองไฟฟ้า สงักดักรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และภายหลงั
เปล่ียนช่ือเป็น กองไฟฟ้าภมูิภาค 

หลงัจากก่อสร้างไฟฟ้าท่ีเทศบาลเมืองนครปฐมเป็นแหง่แรกแล้วก็มีการทยอยก่อสร้างไฟฟ้าให้ชมุชนขนาดใหญ่ ระดบัจงัหวดั และอําเภอ ตา่งๆ เพิ่มขึน้เร่ือยๆ แต่
ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 กิจการไฟฟ้าขาดแคลนอะไหล่และนํา้มนัเชือ้เพลิง ระบบผลิตชํารุดทรุดโทรม จนถึง ปี 2490 สภาวะทางเศรษฐกิจเร่ิมดีขึน้ ประเทศไทยเร่ิม
พฒันาท้องถ่ินให้เจริญขึน้ ดงันัน้ภาระกิจของไฟฟ้าภูมิภาคจึงหนกัหน่วงขึน้ รัฐบาลเร่ิมเห็นความจําเป็นในการเร่งขยายการก่อสร้างกิจการไฟฟ้าเพิ่มขึน้ใหม่ และดําเนิน 
กิจการไฟฟ้าท่ีมีอยูเ่ดมิให้ดีขึน้จงึได้จดัตัง้ องค์การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เม่ือปี 2497 เพ่ือรับผิดชอบดําเนินกิจการไฟฟ้าในสว่นภมูิภาค 

องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการก่อตัง้ขึน้เป็นองค์การเอกเทศตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งให้ไว้เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม พุทธศกัราช 2497 และประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม พุทธศักราช 2497 มีการแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้เป็นผู้ ควบคุมการบริหารอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมโยธาเทศบาล 
กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจกํากบัโดยทัว่ไป องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีทนุประเดิมตามกฎหมาย จํานวน 5 ล้าน
บาท มีการไฟฟ้าอยูใ่นความดแูล จํานวน 117 แหง่ เร่ิมกิจการใหม ่คณะกรรมการองค์การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคกําหนดโครงการและแผนงาน ดงันี ้

1. ให้ตัง้สํานกังานชัว่คราวท่ีตกึกรมโยธาธิการเชิงสะพานผา่นฟ้าลีลาศ 
2. ให้ก่อสร้างการไฟฟ้าทกุอําเภอท่ียงัไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งขณะนัน้มีอยู่ 227 อําเภอ ในขัน้แรกให้ก่อสร้าง เฉพาะอําเภอท่ีดําเนินการแล้วไม่ขาดทนุ 87 แห่ง ให้แล้ว  

ให้ดําเนินการเป็นรูปบริษัท เรียกว่า บริษัทไฟฟ้าอําเภอแตล่ะอําเภอ องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือหุ้นร้อยละ 51 อีกร้อยละ 49 ขายให้เอกชน กําหนดมลูคา่หุ้นละ 100 
บาท ชําระครัง้แรกหุ้นละ 25 บาท 

3. ให้ซือ้เคร่ืองกําเนิคไฟฟ้าและอปุกรณ์ติดตัง้ชว่ยการไฟฟ้าของเอกชนท่ีไมมี่ทนุทรัพย์จะขยายกิจการได้ โดยให้คิดเป็นราคาหุ้นท่ีร่วมลงทนุ 
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4. ให้ซือ้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า และอปุกรณ์เพ่ือติดตัง้ และบรูณะการไฟฟ้าของเทศบาลท่ีไม่มีงบประมาณผ่อนชําระ และให้คิดคา่ส่วนแบง่เป็นรายหน่วยท่ีผลิตได้ 
ในระหวา่งท่ียงัชําระไมห่มด 

5. ให้รับซือ้กิจการไฟฟ้าของเอกชน ท่ีมิอาจดําเนินการได้มาดําเนินการตอ่ไป เป็นรูปบริษัทเพ่ือระงบัความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าเป็นการไฟฟ้าจงัหวดัให้
เรียกวา่ บริษัทไฟฟ้าจงัหวดั 

6. พนกังานท่ีดําเนินการในองค์การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ถ้าไมจํ่าเป็นให้ยืมตวัจาก กรมโยธาธิเทศบาลก่อนโดยจา่ยเงิน พิเศษให้ ซึง่รวมทัง้ตวัผู้ อํานวยการด้วย 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
มุง่มัน่ให้บริการพลงังานไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได้ เพ่ือคณุภาพชีวิต เศรษฐกิจและสงัคมท่ียัง่ยืน 

ภารกิจ  (Mission) 
จดัหา ให้บริการพลงังานไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทัง้ด้านคณุภาพและบ ริการ โดยการ

พฒันาองค์กรอยา่งตอ่เน่ือง มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

ค่านิยมร่วม  (Core  Value) 
บริการดี  มีคณุธรรม 
 
แหล่งท่ีมา  :  https://www.pea.co.th/introduction/Pages/Introduction_014.aspx 
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แบบประเมินหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง การใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

ค าแนะน า  นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากหนงัสือเรียน เอกสารประกอบการสอน  ใบความรู้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้  ผู้ รู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครูผู้สอน      
หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ และทําแบบประเมินหลงัการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั ดงันี ้

1. ให้นกัศกึษาอธิบายอธิบายบทบาทหน้าท่ีของหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัไฟฟ้า 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ช่ือ...................................................................................................................... ระดับชัน้  ................................วันท่ี ................................................................ 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

.....................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 
                   (                                            )                                    (                                             )        
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนการสอน 

รายวชิา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน   พว02027   
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)  รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027 
สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  3  หน่วยกิต 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

2. ประโยชน์และ
ผลกระทบของ
พลงังานไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 สามารถบอก
ประโยชน์และผลกระทบ
ของพลงังานไฟฟ้าในด้าน
ตา่งๆ ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 สามารถบอก
ประโยชน์และผลกระทบ
ของพลงังานไฟฟ้าท่ี
เกิดขึน้ในท้องถ่ินได้ 

2.1  ด้านการคมนาคม 
2.1.1 ประโยชน์จากพลงังานไฟฟ้า
ด้านคมนาคม 
   1) รถไฟความเร็วสงู 
   2) รถขบัเคล่ือนโดยใช้ระบบไฟฟ้า 
เชน่ รถยนต์ไฟฟ้า จกัรยานไฟฟ้า  
จกัรยานยนต์ไฟฟ้า 
   3) กระเช้าไฟฟ้า 
   4) การจดัการจราจร 
2.1.2 ผลกระทบจากพลงังานไฟฟ้า
ด้านคมนาคม 
2.2  ด้านเศรษฐกิจ 
   2.2.1 ประโยชน์จากพลงังานไฟฟ้า
ด้านเศรษฐกิจ 
   1) ต้นทนุ    2) รายได้  3) ผลผลิต 
   4) การเพิ่มมลูคา่ให้ทรัพยากรในท้องถ่ิน 

1. ขัน้การก าหนดสภาพปัญหา 
- ครูผู้สอนทบทวนความรู้ท่ีนกัศกึษาได้
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยสุม่ถามเป็นรายคน 
- ครูผู้สอนอธิบายประโยชน์และผลกระทบ
ของพลงังานไฟฟ้าในด้านตา่งๆ ดงันี ้
  1. ด้านการคมนาคม 
  2. ด้านเศรษฐกิจ 
  3. ด้านอตุสาหกรรม 
  4. ด้านคณุภาพชีวิต 
  5. ด้านการเกษตรกรรม 
  6. ด้านบริการ 
  

1. เอกสาร/หนงัสือ
ประกอบการเรียนรู้  
2. ใบความรู้ 
3. อินเทอร์เน็ต 
4. คอมพิวเตอร์ 
5. กระดาษบรุ๊ฟ 

6 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)  รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027 
สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  3  หน่วยกิต 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

  2.3  ด้านอุตสาหกรรม 
     2.3.1 ประโยชน์จากพลงังานไฟฟ้า
ด้านอตุสาหกรรม 
           1) สถานประกอบการ/โรงงาน 
           2) ผลกระทบจากพลงังาน
ไฟฟ้าด้านอตุสาหกรรม 
2.4  ด้านคุณภาพชีวิต 
      2.4.1  ประโยชน์จากพลงังาน
ไฟฟ้าด้านคณุภาพชีวิต 
           1) เคร่ืองอํานวยความสะดวก
ในชีวิตประจําวนั เชน่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ระบบส่ือสาร การแพทย์ การบนัเทิง  
การศกึษา 
      2.4.2  ผลกระทบจากพลงังาน
ไฟฟ้าด้านคณุภาพชีวิต 

2. ขัน้การแสวงหาข้อมูลและการ
เรียนรู้  
- แบง่กลุม่นกัศกึษาเป็น 5-7 คน เรียนรู้
ประโยชน์และผลกระทบของพลงังาน
ไฟฟ้าในด้านตา่งๆ เพิ่มเตมิจากส่ืออ่ืนๆ 
-นกัศกึษาค้นคว้าประโยชน์และผลกระทบ
ของพลงังานไฟฟ้าท่ีเกิดขึน้ในท้องถ่ิน 
- นกัศกึษาจดบนัทกึข้อมลูการเรียนรู้
ประโยชน์และผลกระทบของพลงังาน
ไฟฟ้า นําเสนอในรูปแบบแผนผงัภาพใน
กระดาษบรุ๊ฟ 

1. เอกสาร/หนงัสือ
ประกอบการเรียนรู้  
2. ใบความรู้ 
3. อินเทอร์เน็ต 
4. คอมพิวเตอร์ 
5. กระดาษบรุ๊ฟ 

6 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)  รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027 
สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  3  หน่วยกิต 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

  2.5 ด้านการเกษตรกรรม 
     2.5.1 ประโยชน์จากพลงังานไฟฟ้า
ด้านการเกษตรกรรม 
            1) โรงสี/การแปรรูปการเกษตร 
            2) การเพาะปลกู 
            3) การประมง 
            4) การปศสุตัว์ 
    2.5.2 ผลกระทบจากพลงังานไฟฟ้า
ด้านการเกษตร 
2.6 ด้านบริการ 
     2.6.1 ประโยชน์จากพลงังานไฟฟ้า
ด้านการบริการ 
       1) ภาคธนาคาร/สถาบนัการเงิน 
       2) การทอ่งเท่ียว และการโรงแรม 
     2.6.2 ผลกระทบจากพลงังานไฟฟ้า
ด้านการบริการ 

3. ขัน้การปฏิบัตแิละการน าไป
ประยุกต์ใช้  
- นกัศกึษาทําแบบฝึกหดัหลงัการเรียนรู้ 
- นกัศกึษาสรุปผลกระทบจากพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวนั 
4. ขัน้การประเมินผล   
- สงัเกตพฤตกิรรมการมีสว่นร่วมในกลุม่ 
- การนําเสนอผลการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุม่ 
- แบบฝึกหดั  ใบงาน 
 

1. เอกสาร/หนงัสือ
ประกอบการเรียนรู้  
2. ใบความรู้ 
3. อินเทอร์เน็ต 
4. คอมพิวเตอร์ 
5. กระดาษบรุ๊ฟ 

6 



180 

 

   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง  ประโยชน์และผลกระทบของพลังงานไฟฟ้า 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการเรียน
การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 
 

 

แหล่งท่ีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=w7FyWUH1yf8    

http://www.youtube.com/watch?v=w7FyWUH1yf8
http://www.youtube.com/watch?v=w7FyWUH1yf8
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แบบประเมินหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง ประโยชน์และผลกระทบของพลังงานไฟฟ้า 

ค าแนะน า  นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากหนงัสือเรียน เอกสารประกอบการสอน  ใบความรู้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้  ผู้ รู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครูผู้สอน      
หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ และทําแบบประเมินหลงัการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั ดงันี ้

1. ให้นกัศกึษาบอกประโยชน์และผลกระทบของพลงังานไฟฟ้าในด้านตา่งๆ 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

2. ให้นกัศกึษาบอกประโยชน์และผลกระทบของพลงังานไฟฟ้าท่ีเกิดขึน้ในท้องถ่ิน 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ช่ือ...................................................................................................................... ระดับชัน้  ................................วันท่ี ................................................................ 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

.....................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 
                   (                                            )                                    (                                             )        
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)  รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027 
สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  3  หน่วยกิต 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

3. พลงังาน
ทดแทน 

3.5 สามารถแยกแยะและ
เลือกใช้พลงังานทดแทน (A)  
3.6 สามารถทราบต้นทนุ
การผลิตพลงังานตอ่หนว่ย 

3.5 เปรียบเทียบข้อจํากดัของ
พลงังานทดแทนแตล่ะประเภท 
3.6 ต้นทนุการผลิตพลงังานทดแทน
ตอ่หนว่ย 

1. ขัน้การก าหนดสภาพปัญหา 
- ครูผู้สอนอธิบายการเลือกใช้พลงังาน
ทดแทน และการคิดต้นทนุการผลิต
พลงังานทดแทนตอ่หนว่ย 
2. ขัน้การแสวงหาข้อมูลและการ
เรียนรู้  
- นกัศกึษาเปรียบเทียบข้อจํากดัของ
พลงังานทดแทนแตล่ะประเภท 
3. ขัน้การปฏิบัตแิละการน าไป
ประยุกต์ใช้  
- นกัศกึษาเปรียบเทียบข้อจํากดั ต้นทกุ
การผลิตพลงังานทดแทนแตล่ะประเภท 
4. ขัน้การประเมินผล   
- การนําเสนอผลการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุม่ 

1. เอกสาร/หนงัสือ
ประกอบการเรียนรู้  
2. ใบความรู้ 
3. อินเทอร์เน็ต 
4. คอมพิวเตอร์ 
5. กระดาษบรุ๊ฟ 

6 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  พลังงานทดแทน 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการเรียน
การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 
 

 

แหล่งท่ีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=AXys9uEe2F0  

http://www.youtube.com/watch?v=AXys9uEe2F0
http://www.youtube.com/watch?v=AXys9uEe2F0
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แบบประเมินหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง ข้อจ ากัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภท 

ค าแนะน า  นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากหนงัสือเรียน เอกสารประกอบการสอน  ใบความรู้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้  ผู้ รู้ ภูมิปัญญาท้อง ถ่ิน ครูผู้สอน      
หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ และทําแบบประเมินหลงัการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั ดงันี ้

1. ให้นกัศกึษาเปรียบเทียบข้อจํากดัของการเลือกใช้พลงังานทดแทนแตล่ะประเภท 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ช่ือ...................................................................................................................... ระดับชัน้  ................................วันท่ี ................................................................ 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

.....................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 
                   (                                            )                                    (                                             )        
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)  รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   พว02027 
สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  3  หน่วยกิต 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

4. การใช้และ
การอนรัุกษ์
พลงังานไฟฟ้า 

4.5 มีความรู้และความ
เข้าใจในองค์ประกอบคา่
ไฟฟ้า 
 
4.6 สามารถคํานวณคา่
ไฟฟ้าท่ีใช้ในครัวเรือนได้ 
 
4.7 สามารถคํานวณไฟฟ้า
จากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแตล่ะ
ประเภทได้ 

4.5 องค์ประกอบของคา่ไฟฟ้า 
     4.5.1 คา่ไฟฟ้าฐาน 
     4.5.2 คา่ไฟฟ้าผนัแปร 
     4.5.3 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 
4.6 การคํานวณค่าไฟฟ้าท่ีใช้ใน
ครัวเรือน 
 
4.7 การคํานวณค่าไฟฟ้าจาก
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

1. ขัน้การก าหนดสภาพปัญหา 
- ครูผู้สอนอธิบายองค์ประกอบของคา่
ไฟฟ้า การคํานวนคา่ไฟฟ้าในครัวเรือน 
2. ขัน้การแสวงหาข้อมูลและการ
เรียนรู้ 
- นกัศกึษาแบง่เป็นกลุม่ๆ ละ 5-7 คน 
- นกัศกึษาเรียนรู้และฝึกปฏิบตักิารคํานวน
คา่ไฟฟ้าในครัวเรือนอยา่งง่าย 
3. ขัน้การปฏิบัตแิละการน าไป
ประยุกต์ใช้  
- นกัศกึษานําข้อมลูท่ีได้จากการเรียนรู้ไป
ปรับใช้ในการคํานวนคา่ไฟฟ้าในครัวเรือน 
4. ขัน้การประเมินผล   
- ประเมินผลจากการฝึกปฏิบตัใินการ
คํานวณไฟฟ้าจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

1. เอกสาร/หนงัสือ
ประกอบการเรียนรู้  
2. ใบความรู้ 
3. อินเทอร์เน็ต 
4. คอมพิวเตอร์ 
5. กระดาษบรุ๊ฟ 

6 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง  การคิดค่าไฟฟ้า 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการเรียน
การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 
 

 

แหล่งท่ีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=-A1UV39bx9Q  

http://www.youtube.com/watch?v=-A1UV39bx9Q
http://www.youtube.com/watch?v=-A1UV39bx9Q
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

แบบประเมินหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง องค์ประกอบของค่าไฟฟ้า 

ค าแนะน า  นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากหนงัสือเรียน เอกสารประกอบการสอน  ใบความรู้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้  ผู้ รู้ ภูมิปัญญาท้อง ถ่ิน ครูผู้สอน      
หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ และทําแบบประเมินหลงัการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั ดงันี ้

1. ให้นกัศกึษายกตวัอยา่งการคํานวณคา่ไฟฟ้าท่ีใช้ในครัวเรือนมาอยา่งน้อย 1 ตวัอยา่ง 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ช่ือ...................................................................................................................... ระดับชัน้  ................................วันท่ี ................................................................ 
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

.....................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 
                   (                                            )                                    (                                             )        
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

บรรณานุกรม 

ความส าคัญของพลังงานไฟฟ้า. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_basiscourse/wiki/da6a1. 
(วนัท่ีสืบค้น :  19  ตลุาคม  2557)  

แหล่งก าเนิดไฟฟ้า. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :  https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_basiscourse/wiki/707e7.  (วนัท่ีสืบค้น :  19  ตลุาคม  2557)  
ประวัตคิวามเป็นมาของไฟฟ้า. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :  http://www.mwit.ac.th/~physicslab/content_01/electricitis/electric4.htm.  

(วนัท่ีสืบค้น :  19  ตลุาคม  2557)  
พลังงานลม. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :  http://www.eppo.go.th/engy/Load/ET11.pdf.  (วนัท่ีสืบค้น :  19  ตลุาคม  2557)  
พลังงานน า้. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :  http://www.eppo.go.th/engy/load/et10.pdf.  (วนัท่ีสืบค้น :  19  ตลุาคม  2557)  
พลังแสงอาทิตย์. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :  http://www.eppo.go.th/engy/load/et09.pdf.  (วนัท่ีสืบค้น :  19  ตลุาคม  2557) 
ก๊าซชีวภาพ (Biogas). (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :  http://www.eppo.go.th/engy/load/et12.pdf.  (วนัท่ีสืบค้น :  19  ตลุาคม  2557) 

พลังงานจากขยะ. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :  http://www.eppo.go.th/engy/load/et13.pdf.  (วนัท่ีสืบค้น :  19  ตลุาคม  2557) 
พลังงานความร้อนใต้ภภิพ. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://53010214014.blogspot.com/2012/08/blog-post.html.  (วนัท่ีสืบค้น :  19  ตลุาคม  2557)  

พลังงานนิวเคลียร์. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :  http://www.eppo.go.th/engy/load/et14.pdf.  (วนัท่ีสืบค้น :  19  ตลุาคม  2557) 

การต่อวงจรไฟฟ้า. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://science-pratom.blogspot.com/2010/08/blog-post_17.html. (วนัท่ีสืบค้น :  19  ตลุาคม  2557) 

ประวัต ิกฟผ. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=151. 

(วนัท่ีสืบค้น :  19  ตลุาคม  2557)  
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   แผนการสอนรายวิชา  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน  พว02027         จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี 
 

ผู้จัดท า 

 

   ช่ือ-นามสกุล    :  นายอาคม  จนัตะนี 

   สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน   :  55/365  หมู ่3  ตําบลบางโพธ์ิเหนือ  อําเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี 

  ที่ท างาน/สังกัด    :  ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
                     อําเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี   

  ต าแหน่งปัจจุบัน   :  ครู กศน.ตําบล 
                  ปฏิบตังิานประจํา กศน.ตําบลบางโพธ์ิเหนือ  อําเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี 
   การศึกษา 

   พ.ศ. 2546    :  ปริญญาตรี  สาขา นิเทศศาสตรบณัฑิต (นศ.บ.)  

                     มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  จงัหวดันนทบรีุ 

   พ.ศ. 2556    :  ปริญญาโท  ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต  (ศษ.ม.)  การบริหารการศกึษา   

                                                   มหาวิทยาลยัพิษณโุลก  จงัหวดัพิษณโุลก 
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