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สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู 

ชุดวิชา การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3 

รายวิชาเลือกบังคับ  

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัส พว32023 

 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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คํานํา 

 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน ทั้ง 3 

ระดับ น้ี เปนสมุดบันทึกสําหรับทํากิจกรรมท่ีกําหนดไวในชุดวิชา เพื่อใหผูเรียนไดทดสอบ ความรู

ความเขาใจ และฝกทักษะประสบการณที่จําเปนในวิชาการใชพลังงานไฟฟา ทั้ง 3 ระดับ 

 กิจกรรมที่กําหนดจะชวยสงเสริมใหผูเรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนรูเพิ่มขึ้นในแตละ

เรื่อง โดยกิจกรรมจะประกอบดวย 

1. กิจกรรมประเมินผลการเรียนรู จากบทเรียนที่ผูเรียนไดศึกษามา ซึ่งกิจกรรมน้ีจะมี 

แนวทางเฉลยคําตอบใหผูเรียนไดตรวจสอบไดดวยตนเองทายเลม 

2. กิจกรรม การนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

3. กิจกรรม ปฏิบัติ และเก็บขอมูลสถิติดวยตนเอง 

4. กิจกรรม การคนควา และแสดงความคิดเห็น 

5. กิจกรรม ทดลอง ปฏิบัติ จากวัสดุอุปกรณที่หาไดจากทองถ่ิน 
 

สํานักงาน กศน. หวังวา เมื่อผูเรียนไดศึกษาจากชุดวิชา พรอมไดทดสอบ ปฏิบัติ  

และทํากิจกรรม ตามคําแนะนําอยางสมบูรณครบถวนแลว ผู เรียนจะประสบความสําเร็จ 

ในการศึกษาได 

   

        สํานักงาน กศน. 

        เมษายน  2559 
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คําช้ีแจงการใชสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู 

 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู น้ี ใชควบคูกับชุดวิชา การใชพลังงานไฟฟา 

ในชีวิตประจําวัน 3 พว32023  ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนของชุดวิชาตามที่กําหนด 

เพื่อใหผูเรียนทราบความรูพื้นฐาน  และตรวจคําตอบจากเฉลยแบบทดสอบทายเลมของชุดวิชา 

หลังจากน้ันผูเรียนศึกษาเน้ือหาในชุดวิชาในแตละหนวยการเรียนรู แลวใหทํากิจกรรมทายเรื่อง

ของแตละหนวยการเรียนรูลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู  ผูเรียนสามารถตรวจคําตอบจาก

เฉลยทายเลมของชุดวิชา หากผูเรียนทํากิจกรรมไมถูกตองใหกลับไปทบทวนเน้ือหาสาระในเรื่อง

น้ันใหเขาใจ แลวทํากิจกรรมเรียนรูซ้ําอีกครั้งจนถูกตอง และเมื่อทํากิจกรรมการเรียนรูครบ 

ทุกหนวยการเรียนรูแลว ใหทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจคําตอบจากเฉลยทายเลมของ 

ชุดวิชา 

  ในการทํากิจกรรมการเรียนรู น้ี ผูเรียนตองทํากิจกรรมดวยตนเองใหครบถวน 

ทุกกิจกรรม เพื่อใหการเรียนรูของผูเรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

ของชุดวิชานี ้
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สารบัญ 

           หนา 

คํานํา 

คําช้ีแจงการใชสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู 

สารบัญ 

แบบทดสอบกอนเรียน         1 

หนวยการเรียนรูที่ 1พลังงานไฟฟา       12 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 1 การกําเนิดของไฟฟา      12 

กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย  

ประเทศในกลุมอาเซียนและโลก     13 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 3 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย  15 

หนวยการเรียนรูที่ 2 การผลิตไฟฟา       17 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 1 เช้ือเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา   17 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 2 โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม    24 

หนวยการเรียนรูที่ 3 อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา     28 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 1 อุปกรณไฟฟา       28 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 2 วงจรไฟฟา       29 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 3 สายดินและหลักดิน      35 

หนวยการเรียนรูที่ 4 การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา    36 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 1 กลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา 3 อ.    36 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 2 การเลือกซื้อ การใช และการดูแลรักษา 

   เครื่องใชไฟฟาภายในบาน     38 

กิจกรรมทายเรื่องท่ี 3 การวางแผนและการคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน  43 

แบบทดสอบหลังเรียน         48 

คณะผูจัดทํา          59  
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แบบทดสอบกอนเรียน 

คําชี้แจง  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว  

1. ขอใดคือไฟฟาที่เกิดจากพลังงานแมเหล็กไฟฟา 

ก. แบตเตอรี่ 

ข. ถานไฟฉาย 

ค. มอเตอรไฟฟา 

    ง. เซลลแสงอาทิตย 

2. เช้ือเพลิงหรือแหลงพลังงานใดท่ีนํามาผลิตไฟฟามากท่ีสุดในโลก 

 ก. ถานหิน 

 ข. กาซธรรมชาติ 

 ค. พลังงานนิวเคลียร 

 ง. พลังงานแสงอาทิตย 

3. กลุมประเทศอาเซียนใชเช้ือเพลิงใดในการผลิตไฟฟามากที่สุด 

 ก. นํ้ามัน 

 ข. พลังนํ้า 

ค. ถานหิน 

 ง. กาซธรรมชาติ 

4. ปจจุบันประเทศไทยรับซื้อกาซธรรมชาติจากประเทศใดมาเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา 

ก. ลาว 

ข. กัมพูชา 

ค. เวียดนาม 

ง. เมียนมาร 
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5. ประเทศไทยรับซื้อไฟฟามาจากประเทศใด 

 ก. ลาว 

 ข. สิงคโปร 

 ค. เวียดนาม 

 ง. อินโดนีเซีย 

6. ขอใดไมใชปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการเลือกใชเช้ือเพลิงผลิตไฟฟา  

ก. ปริมาณเช้ือเพลิงสํารองเพียงพอ     

ข. มีราคาเหมาะสมและมีเสถียรภาพ 

ค. กระจายชนิดและแหลงที่มาของเช้ือเพลิง  

ง. เลือกใชเช้ือเพลิงเพียงชนิดเดียวในการผลิตไฟฟา 

7. ชวงเวลาใดคือชวงเวลาที่มีการใชไฟฟาสูงสุด 

 ก. 03.00 – 04.00 น. 

 ข. 06.00 – 07.00 น. 

 ค. 14.00 – 15.00 น. 

 ง. 16.00 – 17.00 น. 

8. โรงไฟฟาประเภทใดที่เหมาะนํามาผลิตไฟฟาตามความตองการไฟฟาพื้นฐาน 

 ก. โรงไฟฟาถานหิน 

 ข. โรงไฟฟากังหันลม 

 ค. โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

 ง. โรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพ 

9. หนวยงานใดที่มีหนาที่กําหนดอัตราคาไฟฟา 

 ก. การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

 ข. การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

 ค. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 ง. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 



 3     

 

10. บานนายแดง ต้ังอยูอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เกิดหมอแปลงไฟฟาระเบิดทําใหไฟฟาดับ 

ดังน้ัน นายแดง ควรแจงเหตุการณตอหนวยงานใด  

ก. การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

ข. การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)  

ค. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

ง. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

11. นํ้ามันประเภทใดสามารถนํามาเปนเช้ือเพลิงผลิตไฟฟาได 

 ก. นํ้ามันดิบ และน้ํามันดีเซล 

 ข. นํ้ามันดีเซล และน้ํามันเตา 

 ค. นํ้ามันเบนซิน และน้ํามันเตา 

 ง. นํ้ามันดิบ และน้ํามันเบนซิน 

12. ปจจุบันประเทศไทยนําเขาถานหินจากประเทศใดมาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา 

 ก. ลาว 

 ข. มาเลเซีย 

 ค. ฟลิปปนส 

 ง. อินโดนีเซีย 

13. ประเทศไทยยังไมมีโรงไฟฟาประเภทใด 

ก. โรงไฟฟาพลังงานลม 

ข. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

ค. โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม 

ง. โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ 
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14. ขอใดคืออุปกรณที่ทําหนาที่ผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟาพลังน้ํา 

 ก. แผงเซลลแสงอาทิตย 

 ข. กังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟา 

 ค. กังหันลมและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

 ง. กังหันไอนํ้าและเครื่องกําเนิดไฟฟา 

15. ขอใดคือขอจํากัดของโรงไฟฟาพลังงานลม 

 ก. เปนแหลงพลังงานสะอาด 

 ข. สามารถผลิตไฟฟาไดตลอดเวลา 

 ค. ผลิตไฟฟาไดเฉพาะตอนมีแสงอาทิตยเทานั้น 

 ง. สามารถใชไดในพื้นที่ท่ีมีกระแสลมพัดสม่ําเสมอ 

16. ขอใดคือขอดีของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

 ก. ไมมีการปลอยกาซเรือนกระจก 

 ข. มีปริมาณเช้ือเพลิงเพียงพอ 

 ค. ใชเช้ือเพลิงนอย 

 ง. ถูกทุกขอ 

17. โรงไฟฟาในขอใดมีตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวยตํ่าที่สุด 

 ก. โรงไฟฟาชีวมวล 

 ข. โรงไฟฟากังหันลม 

 ค. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

 ง. โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

18. เครื่อง FGD (Flue Gas Desulfurization) เปนเครื่องมือท่ีใชในการลดกาซพิษชนิดใด 

ก. กาซไนโตรเจนออกไซด 

ข. กาซซัลเฟอรไดออกไซด 

ค. กาซคารบอนไดออกไซด 

ง. กาซคารบอนมอนอกไซด 
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19. การกอสรางโรงไฟฟาประเภทใดไมตองทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม 

และสุขภาพ (EHIA) 

ก. โรงไฟฟาชีวมวล ขนาดกําลังผลิต 150 เมกะวัตต 

ข. โรงไฟฟาถานหิน ขนาดกําลังผลิต 150 เมกะวัตต 

ค. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ขนาดกําลังผลิต 1,000 เมกะวัตต 

ง. โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชนิด combined cycle ขนาดกําลังผลิต 1,000 เมกะวัตต 

20. หากทานตองการกอสรางโรงไฟฟาชีวมวลที่มีขนาดกําลังการผลิต 9 เมกะวัตต ทานจะตอง

จัดทํารายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมแบบใด 

 ก. รายงานการวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

 ข. รายงานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) 

ค. รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ (EHIA) 

ง. รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ

ความปลอดภัย (ESA) 

21. สายไฟฟาหลักของวงจรไฟฟาในครัวเรือนมีสายอะไรบาง 

ก. สายไฟ สายลอฟา 

ข. สายไฟ สายนิวทรัล 

ค. สายไฟ สายนิวทรัล สายดิน 

ง. สายไฟ สายนิวทรัล สายดิน สายลอฟา 

22. วงจรไฟฟาภายในครัวเรือนเปนการตอวงจรแบบใด 

 ก. แบบผสม 

 ข. แบบรวม 

 ค. แบบขนาน 

 ง. แบบอนุกรม 
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23. ขอใดเปนประโยชนของสายดิน 

ก. ทําใหวงจรปด มีกระแสไฟฟาไหล 

 ข. จายกระแสไฟฟาไปยังเครื่องใชไฟฟา 

 ค. ควบคุมการจายพลังงานไฟฟาในครัวเรือน 

 ง. การปองกันไมใหไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟา 

24. ภาพใดคือการตอวงจรแบบขนาน 

 
 

  

ก. ข. ค. ง. 

25. ไฟฟาที่ใชในครัวเรือนของประเทศไทยเปนกระแสสลับที่มีความตางศักยเทาใด 

 ก. 50 โวลต 

 ข. 110 โวลต 

 ค. 200 โวลต 

 ง. 220 โวลต 
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26. จากภาพเปนอุปกรณไฟฟาชนิดใด 

 

ก. ฟวส 

ข. เตารับ 

ค. สะพานไฟ 

ง. เครื่องตัดไฟรั่ว 

27. อุปกรณชนิดใดใชในการปองกันกระแสไฟฟาไหลเกิน  

 ก. ฟวส 

 ข. สายไฟ 

 ค. เคร่ืองตัดไฟรั่ว 

ง. อุปกรณตัดตอน 

28. บานหลังหน่ึงใชเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ดังน้ี ตูเย็น 100 วัตต เตารีด 1,000 วัตต โทรทัศน 150 วัตต  

หมอหุงขาว 700 วัตต พัดลม 50 วัตต และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต  25 วัตต 3 ดวง ถาบาน

หลังนี้ใชไฟฟาที่มีความตางศักย 220 โวลต จะตองใชฟวสขนาดกี่แอมแปร 

 ก. 5 แอมแปร 

 ข. 10 แอมแปร 

 ค. 15 แอมแปร 

 ง. 30 แอมแปร 
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29. จากภาพเปนอุปกรณไฟฟาชนิดใด 

 

ก. ฟวส 

ข. สวิตช 

ค. หลักดิน 

ง. เตาเสียบ 

30. ขอใดเปนการกดสวิตชเปดไฟ 

 ก. การทําใหวงจรปด มีกระแสไฟฟาไหล 

 ข. การทําใหวงจรไฟฟาเปด มีกระแสไฟฟาไหล 

 ค. การทําใหวงจรปด ไมมีกระแสไฟฟาไหล 

 ง. การทําใหวงจรเปด ไมมีกระแสไฟฟาไหล 

31. เคร่ืองใชไฟฟาใดที่ตองตอสายดินเพื่อความปลอดภัย 

ก. เครื่องทํานํ้าอุนไฟฟา 

ข. กระติกนํ้ารอนไฟฟา 

ค. เตารีดไฟฟา 

ง. พัดลม 
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จากภาพที่กําหนดใหตอบคําถามขอ 32-33 

 

32. จากใบแจงคาไฟฟา บานหลังนี้ใชพลังงานไฟฟาไปกี่หนวย 

ก. 0.6900 หนวย 

ข. 51.06 หนวย 

ค. 74.00 หนวย 

ง. 211.11 หนวย 

33. บานหลังนี้เสียคาไฟฟาทั้งหมดกี่บาท 

ก. 125.06 บาท 

ข. 211.11 บาท 

ค. 262.17 บาท 

ง. 280.52 บาท 
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34. คากอสรางโรงไฟฟาเปนตนทุนที่นํามาคํานวณในคาไฟฟาแบบใด 

ก. คาไฟฟาฐาน 

ข. อัตรากาวหนา 

ค. คาไฟฟาแปรผัน 

ง. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 

35. คา Ft มีความหมายตรงตามขอใด 

ก. คาไฟฟาที่สะทอนตนทุนของระบบสายสง 

ข. คาไฟฟาที่สะทอนตนทุนในการกอสรางโรงไฟฟา 

ค. คาไฟฟาที่สะทอนการเปลี่ยนแปลงของคาใชจายที่อยูนอกเหนือการควบคุม 

ง. คาไฟฟาที่สะทอนตนทุนในการกอสรางโรงไฟฟา ระบบสายสง ระบบจําหนาย 

36. ถาเปดเครื่องทํานํ้าอุนที่ใชกําลังไฟฟา 3,000 วัตต เปนเวลา 1 ช่ัวโมง จะใชพลังงานไฟฟา

เทาใด 

ก. 1 หนวย 

ข. 2 หนวย 

ค. 3 หนวย 

ง. 5 หนวย 

37. การประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนขอใดไมถูกตอง 

ก. ต้ังตูเย็นไวหางจากผนังบาน 15 ซม. 

ข. เปดสวิตชไฟและเครื่องใชไฟฟาเมื่อเลิกใชงาน 

ค. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 26 องศาเซลเซียส 

ง. ปดเครื่องปรับอากาศทุกคร้ังเมื่อไมอยูในหองเกิน 1 ช่ัวโมง 
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38. ขอใดคือกลยุทธการประหยัดพลังงาน 3 อ. 

ก. อาหาร อาคาร อุปนิสัย 

ข. อุปกรณ อาคาร อาหาร 

ค. อุปกรณ อาหาร อุปนิสัย 

ง.  อุปกรณ อาคาร อุปนิสัย 

39. ขอใดคือหลักการประหยัดพลังงาน 4 ป.  

ก. ปด – ปรับ – ปลด – ปลอย 

ข. ปด – ปรับ – ปลด – เปลี่ยน 

ค. ปด – ปรับ – ปลด – ประหยัด 

ข. ปด – ปรับ – เปลี่ยน – ประหยัด 

40. อัตรากาวหนาคืออะไร 

ก. ถายิ่งใชไฟฟามากขึ้น คาไฟฟาจะยิ่งสูงขึ้น 

ข. คาไฟฟาที่สะทอนตนทุนของระบบสายสง 

ค. คาไฟฟาที่สะทอนตนทุนในการกอสรางโรงไฟฟา 

ง. คาไฟฟาที่สะทอนการเปลี่ยนแปลงของคาใชจายที่อยูนอกเหนือการควบคุม 
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หนวยการเรียนรูท่ี 1 

พลังงานไฟฟา 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 การกําเนดิของไฟฟา 

กิจกรรมที่ 1.1 จับคูรูปภาพและประเภทของแหลงกาํเนิดไฟฟา 

 

1) 

 

ก. ไฟฟาที่เกิดจากพลังงานแมเหล็กไฟฟา 

2) 

 

ข. ไฟฟาที่เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย 

3) 

 

ค. ไฟฟาที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาทางเคม ี

4) 

 

  ง. ไฟฟาที่เกิดจากความรอน 

5)   จ. ไฟฟาท่ีเกิดจากการเสียดสีของวัตถุ 

  

http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=romeo13golf&topic=60
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กิจกรรมทายเรื่องที ่2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียนและโลก 

กิจกรรมที่  2.1 ชมวีดิทัศน เรื่อง “ทําไมคาไฟฟาแพง” และเรื่อง “ไฟฟาซื้อหรือสราง” 

ประกอบการเรียน เรื่อง สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย แลวตอบคําถามตอไปน้ี 

1) สัดสวนการใชเช้ือเพลิงประเภทตาง ๆ ในการผลิตพลังงานไฟฟาในประเทศไทยเปนอยางไร 

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

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

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

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

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

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

 

2) ปจจุบันสัดสวนการใชเ ช้ือเพลิงผลิตไฟฟาของประเทศไทย เหมาะสมหรือไม อยางไร                        

ควรมีการวางแผนเลือกใชสัดสวนเช้ือเพลิงอยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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3) ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย คืออะไรบาง 

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรม 2.2 ชมวีดีทัศน เร่ือง “ขุมพลังอาเซียน” ประกอบการเรียนรูเรื่อง สถานการณไฟฟาของ

ประเทศในกลุมอาเซียน พรอมทั้งตอบคําถามในประเด็นตอไปน้ี 

1) เลือกประเทศในกลุมอาเซียน ใสลงในตารางใหถูกตองตามสัดสวนเช้ือเพลิงที่ใชผลิตไฟฟา ในป 

พ.ศ. 2557 

เมียนมาร ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส 

บรูไน เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย 

 

ประเทศ กาซธรรมชาต ิ

(รอยละ) 

ถานหิน 

(รอยละ) 

พลังน้ํา 

(รอยละ) 

น้ํามัน 

(รอยละ) 

ความรอนใตพิภพ 

(รอยละ) 

อื่นๆ 

(รอยละ) 

 19.8 49.2 7.0 22.5 1.4 0.1 

 43.2 39.2 6.8 9.0 - 1.9 

 99.1 - - 0.9 - - 

 35.0 20.9 38.5 5.1 - 0.1 

 70.4 21.4 3.2 2.3 - 2.7 

 22.3 6.3 71.2 - - 0.2 

 28.9 48.3 13.8 8.6 - 0.4 

 - 6.2 90.7 3.1 -  

 - 2.5 34.4 48.4 13.1 1.6 

 75.4 - - 22.1 - 2.5 



 15     

 

2)  ปจจัยสําคัญอะไรที่ทําใหประเทศในกลุมอาเซียนแตละประเทศมีสัดสวนการใชเช้ือเพลิงผลิต   

ไฟฟาที่แตกตางกัน 

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

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

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

 

กิจกรรม 2.3 บอกแนวโนมของการใชเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟาของโลก 

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

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

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

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

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลงังานไฟฟาในประเทศไทย 

กิจกรรมที่ 3.1 เลือกตัวอักษรที่เปนหนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟา ไปเติมลงในชองวางที่

เปนภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาดานลางใหถูกตอง  

  
ก. การไฟฟานครหลวง (กฟน.) ข.การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 

 
 

 

ค. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ง. การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
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 1. รับซื้อไฟฟา และจําหนายไฟฟาใหกับประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ 

ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ  

 2. กํากับกิจการไฟฟาและกิจการกาซธรรมชาตภิายใตกรอบนโยบายของรัฐ  

 3. จัดหาพลังงานไฟฟาใหแกประชาชน โดยการผลิต และจัดสงไฟฟาใหกับระบบ

จําหนาย  

 4. รัฐวิสาหกิจดานกิจการพลังงาน สังกัดกระทรวงพลังงาน 

 5. เปนองคกรอิสระ อยูภายใตกระทรวงพลังงาน 

 6. รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 7. กําหนดโครงสรางคาไฟฟา โดยพิจารณาปรับคาไฟฟาฐานและคาไฟฟาผันแปร (Ft) 

 8. เปลี่ยนขนาดมิเตอรไฟฟา จัดการเหตุหมอแปลงไฟฟาระเบิด เสาไฟฟาลม ไฟฟา

ดับ ไฟฟาตก บิลคาไฟฟาไมถูกตอง ใหกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

 9. รับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชน รวมท้ังรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาในประเทศ

เพื่อนบาน  

 10 .  รับแจ ง เหตุ เ กี่ ยวกับระบบไฟฟ าขัดของในพื้ นที่  74 จั งหวัด  ยกเว น 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ  
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หนวยการเรียนรูท่ี 2 

การผลิตไฟฟา 

กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา 

กิจกรรมที่ 1.1 อธิบายกระบวนการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภทดังน้ี 

1) การผลิตไฟฟาจากถานหิน 

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

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

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

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

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

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

 

2) การผลิตไฟฟาจากน้ํามัน 

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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3) การผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมที่ 1.2 นําขอมูลที่กําหนดใหในตารางตอบประเด็นคําถามขอ 1) และ 2) 

พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 พื้นที่ 3 พื้นที่ 4 

ความเร็วลม  

12 เมตรตอวินาที 

ความเร็วลม  

14 เมตรตอวินาที 

ความเร็วลม  

2 เมตรตอวินาที 

ความเร็วลม  

4 เมตรตอวินาที 

ลมพัดสม่ําเสมอ ลมพัดไมสม่ําเสมอ ลมพัดสม่ําเสมอ ลมพัดไมสม่ําเสมอ 

คนในชุมชนสวน

ใหญทําอาชีพ

คาขาย 

คนในชุมชนสวน

ใหญทํางานโรงงาน 

เปนชุมชนเมือง คนในชุมชนสวน

ใหญทํานา 

 

1) พื้นที่ใดเหมาะสมที่จะสรางโรงไฟฟาพลังงานลมเพราะเหตุใด 

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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2) พื้นที่ใดเหมาะสมที่จะสรางโรงไฟฟาชีวมวลเพราะเหตุใด 

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

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

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

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

 

กิจกรรมที่ 1.3 วิเคราะหศักยภาพพลังงานทดแทนในชุมชนของตนเอง ในประเด็นดังตอไปน้ี 

1) ชนิดและปริมาณ 

2) ความพรอมของพื้นที่ 

3) การใชหรือแนวทางการนํามาใช 

4) ประโยชนที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดกับชุมชน 

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมที่ 1.4 ตอบคําถามตอไปน้ี 

1) ตนทุนในการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนแตละประเภท เกิดจากอะไรบาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2) สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน แบบ Adder (Adder Cost) หมายถึงอะไร 

และจะมผีลตอผูบริโภคอยางไร 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 21     

 

3) เลือกราคาตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวยใสตารางชองตนทุนการผลิตใหถูกตอง และเรียงลําดับ

ประเภทของเช้ือเพลิงที่ทําใหตนทุนในการผลิตไฟฟาจากราคาถูกที่สุดไปยังแพงที่สุดโดยใหเขียน

ลําดับจาก 1 ถึง 6 ลงไปในชองลําดับดานขวา 
 

5.00 – 6.00 3.00 - 3.50 2.50 – 3.00 2.50 – 2.70 2.50 – 3.00 8.00 – 9.00 

 

เชื้อเพลิง 
ตนทนุการผลิต 

(บาท/หนวยไฟฟา) 
ลําดับ 

ลม   

พลังนํ้าขนาดเล็ก   

แสงอาทิตย   

ชีวมวล   

ถานหิน   

นิวเคลียร   

 

กิจกรรมที่ 1.5 นําขอมูลที่เปนขอดี – ขอจํากัด เขียนลงในตารางใหตรงกับชนิดของเช้ือเพลิง/

แหลงพลังงานแตละประเภท 

 

ขอดี - ขอจํากัด 

1. เปนแหลงพลังงานที่ไดจากธรรมชาติไมมีคาเช้ือเพลิง 

2. เปนแหลงพลังงานสะอาดไมกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิตไฟฟา 

3. สามารถนําไปใชในแหลงที่ยังไมมีไฟฟาใชและอยูหางไกลจากระบบสายสงและสายจําหนายไฟฟา 

4. ใชประโยชนจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและชวยแกปญหาสิ่งแวดลอมเรื่องของเหลือทิ้ง 

ทางการเกษตร 

5. ใชเช้ือเพลิงนอยเมื่อเทียบกับโรงไฟฟาความรอนประเภทอื่น 

6. มีปริมาณเชื้อเพลิงสํารองจํานวนมาก 
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ขอดี - ขอจํากัด 

7. มีความไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 

8. สามารถทําไดเฉพาะพื้นที่ท่ีมีศักยภาพเพียงพอเทานั้น 

9. มีเสียงดังและมีผลกระทบตอทัศนียภาพทําใหเกิดการรบกวนในการสงสัญญาณโทรทัศนและ 

ไมโครเวฟ 

10. ตนทุนคาไฟตอหนวยสูง 

11. การกอสรางเขื่อนขนาดใหญตองใชพื้นที่กวางและอาจทําใหเกิดนํ้าทวมเปนบริเวณกวางสงผล 

กระทบตอบานเรือนประชาชน 

12. มีปริมาณสํารองที่ไมแนนอนทําให การบริหารจัดการเช้ือเพลิงทําไดยาก 

13. ใชเงินลงทุนในการกอสรางสูง 

14. ตองมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยอยางเขมงวด เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

15. มีการปลอยกาซเรือนกระจก 

16. มีปริมาณสํารองเหลือนอย 

17. สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

18. ตนทุนคาไฟตอหนวยต่ํา 

19. ประชาชนไมเชื่อมั่นเรื่องมลภาวะทางอากาศ 

20. ใชเช้ือเพลิงในปริมาณมาก 

 
 

เชื้อเพลิง/ แหลงพลังงาน ขอด-ีขอจํากัด 

ถานหิน ขอดี 

ขอจํากัด 

กาซธรรมชาติ ขอดี 

ขอจํากัด 

นํ้ามัน ขอดี 
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เชื้อเพลิง/ แหลงพลังงาน ขอด-ีขอจํากัด 

ขอจํากัด 

พลังงานลม ขอดี 

ขอจํากัด 

พลังงานนํ้า ขอดี 

ขอจํากัด 

พลังงานแสงอาทิตย ขอดี 

ขอจํากัด 

พลังงานชีวมวล ขอดี 

ขอจํากัด 

พลังงานความรอนใตพิภพ ขอดี 

ขอจํากัด 

พลังงานนิวเคลียร ขอดี 

ขอจํากัด 
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กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมที่ 2.1 เลือกผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากโรงไฟฟา และวิธีการจัดการสิ่งแวดลอม 

จากนั้นนําคําตอบใสลงในตารางใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบดานสิง่แวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม 

ไนโตรเจนออกไซด 

นํ้าหลอเย็น 

ที่ใชสําหรับระบายความรอนใหกับ

ระบบตางๆ ภายในโรงไฟฟา 

เสียงที่เกิดจากกิจกรรมของ

โรงไฟฟา 

ซัลเฟอรไดออกไซด 

ฝุนละออง 

ติดตั้งเครื่องFGD 

(Flue Gas Desulfurization) 

ติดตั้งเครื่อง SCR 

(Selective Catalytic Reduction) 

ติดตั้งเคร่ืองดักฝุนดวยไฟฟาสถิต 

(Electrostatic Precipitator) 

ปรับสภาพนํ้าใหมีอุณหภูมิ

ใกลเคียงกับธรรมชาติ 

ติดตั้งอุปกรณดูดซับเสียง 
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 ผลกระทบดานสิง่แวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม 

ดานนํ้า   

ดานเสียง   

ดานอากาศ 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2.2 เลือกอักษรที่แสดงการจัดทํารายงานที่โรงไฟฟาตองทํา โดยนําอักษรมาเติมลงใน

ชองวางดานซายมือโรงไฟฟาแตละประเภทใหถูกตอง 

ก. รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ (EHIA) 

ข. รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

ค. รายงานการศึกษาและมาตรการปองกันแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย (ESA)  

 1) โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ขนาดกําลังผลิต 1,000 เมกะวัตต 

 2) โรงไฟฟาชีวมวล ขนาดกําลังผลิต 100 เมกะวัตต 

 3) โรงไฟฟาถานหิน ขนาดกําลังผลิต 600 เมกะวัตต 

 4) โรงไฟฟาชีวมวล ขนาดกําลังผลิต 150 เมกะวัตต 

 5) โรงไฟฟาชีวมวล ขนาดกําลังผลิต 6 เมกะวัตต 

 6) โรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง ขนาดกําลังผลิต 1,000 เมกะวัตต 

 7) โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ขนาดเล็ก กําลังผลิต 180 เมกะวัตต 

 8) โรงไฟฟาถานหิน ขนาดกําลังผลิต 90 เมกะวัตต 

 9) โรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง ขนาดกําลังผลิต 3,000 เมกะวัตต 

 10) โรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง ขนาดกําลังผลิต 600 เมกะวัตต 
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กิจกรรมที่ 2.3 การจัดทํารายงาน EIA และรายงาน EHIA มีความเหมือนและความแตกตางกัน

อยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมที่ 2.4 แสดงความคิดเห็นโดยทําเคร่ืองหมายถูก () ลงในชองเห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย 

ขอ ความคิดเห็นตอโรงไฟฟาแตละประเภท เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1 หากมีโรงไฟฟาในชุมชนจะทําใหเกิดการพัฒนาในชุมชน   

2  โรงไฟฟาที่มีอยูในปจจุบันไมเพียงพอตอความตองการใชไฟฟา

ในอนาคต 

  

3 ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิดวิกฤตพลังงานในอนาคต   

4 อยากใหมีการสรางโรงไฟฟาใหมในชุมชน   

5 ไฟฟามีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ   

6 ไฟฟามีความจําเปนตอการพัฒนาชุมชน   

7 การสรางโรงไฟฟามีการจัดการดานสิ่งแวดลอมเปนอยางด ี   

8 โรงไฟฟาเทคโนโลยีถานหินสะอาดสามารถลดมลภาวะได   

9 โรงไฟฟาถานหินมีความจําเปนตอประเทศไทย   
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10 โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรมีระบบความปลอดภัย   

11 โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรมีความจําเปนสําหรับประเทศไทย   

12 พลังงานหมุนเวียน (ลม แสงอาทิตย  นํ้า ชีวมวล) ไมสามารถ

นํามาใชเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาแทนกาซธรรมชาติได 

  

13 พลังงานนิวเคลียรสามารถนํามาใชเปนเช้ือเพลิงหลักในการ

ผลิตไฟฟาแทนกาซธรรมชาติได 

  

14 ถานหินสามารถนํามาใชเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา

แทนกาซธรรมชาติได 

  

15 การผลิตไฟฟาดวยถานหินทําใหราคาคาไฟฟาถูก   

16 การผลิตไฟฟาดวยพลังงานนิวเคลียรทําใหราคาคาไฟฟาถูก   

17 การผลิตไฟฟาดวยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตยทําให

ราคาคาไฟฟาแพง 

  

18 ปริมาณสํารองของกาซธรรมชาติในประเทศไทยมีเหลือนอย   

19 ประเทศไทยควรมีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร   

20 ควรมีโรงไฟฟาหลาย ๆ ประเภท เพื่อใหมีไฟฟาเพียงพอตอ

ความตองการใชไฟฟา 
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หนวยการเรียนรูท่ี 3 

อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 อปุกรณไฟฟา 

กิจกรรมที่ 1.1 นําตัวอักษรที่อยูหนาคําตอบดานขวามือมาเติมลงในชองวางดานซายมือใหถูกตอง 
 

...............1) สายไฟ  ก. อุปกรณที่เช่ือมตอกับวงจรไฟฟาในครัวเรือน 

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

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

...............4) สวิตช ง. อุปกรณเสริมความปลอดภัยอีกหน่ึงช้ัน สามารถตัดวงจรไฟฟา 

 กรณีเกิดไฟฟารั่ว 

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

...............6) เครื่องตัดไฟรั่ว ฉ. อุปกรณปดหรือเปดวงจรไฟฟาที่สามารถโยกปดหรือเปด 

วงจรไฟฟาไดเพียงทางเดียว 

...............7) เตารับ ช. อุปกรณสําหรับสงพลังงานไฟฟาจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง 

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

...............9) สวิตชทางเดียว ฌ. อุปกรณปดหรือเปดวงจรไฟฟาที่มีการติดต้ังสวิตช 2 จุด  

สามารถโยกปดหรือเปดวงจรไฟฟาไดสองจุด 

...............10) สวิตชสองทาง ญ. อุปกรณสวนที่ติดอยูกับปลายสายไฟของเครื่องใชไฟฟา 
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 วงจรไฟฟา 

กิจกรรมที่ 2.1 วาดภาพการตอวงจรไฟฟา พรอมอธบิาย 

1) วงจรไฟฟาแบบอนุกรม 

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

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

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

2) วงจรไฟฟาแบบขนาน  

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

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

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

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

 

3) วงจรไฟฟาแบบผสม  

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 2.2 ศึกษาสื่อการเรียน เร่ือง วงจรไฟฟา และทํากิจกรรมตามที่กําหนด 

1) ศึกษาการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมใน lab02 หัวขอยอย content2_4  โดยฝกปฏิบัติตาม

ขั้นตอนการทดลองพรอมบันทึกผลการทดลองลงในตาราง 

บันทึกผลการทดลอง 

อุปกรณ แรงดัน (V) กระแส (A) 

หลอดไฟ 1   

หลอดไฟ 2   

หลอดไฟ 3   

 

ถอดหลอดไฟออก 1 หลอด  

บันทึกผลการทดลอง 

อุปกรณ แรงดัน (V) กระแส (A) 

หลอดไฟ 1   

หลอดไฟ 2   

 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

2) ศึกษาการตอหลอดไฟฟาแบบขนานใน lab02 หัวขอยอย content2_5  โดยฝกปฏิบัติตาม

ขั้นตอนการทดลอง 

บันทึกผลการทดลอง 

อุปกรณ แรงดัน (V) 

หลอดไฟ 1 6 

หลอดไฟ2 6 

หลอดไฟ3 6 
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สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

 

 

กิจกรรมที่ 2.3 ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม โดยใชแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง 

 

 
ภาพแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม 

ขั้นตอนที่ 1 ประกอบวงจรอนุกรม ตามภาพแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรมโดยใสหลอด 

LED ลงในฐานเสียบ LED จํานวน 3 หลอด จากน้ันเปดเบรกเกอร และสวิตชไฟ โดยหลอด LED 

ทุกหลอดตองติด 

หมายเหตุ : หากใสหลอดไฟแลวไฟไมติด ใหสลับขั้วหลอดไฟ 

ขั้นตอนที่ 2 ทําการถอดหลอด LED ออก 1 หลอด สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล 

ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการทดลอง 
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บันทกึผลการทดลอง 

1) เมื่อทําการถอดหลอด LED ออก 1หลอด จะเกิดอะไรข้ึนกับหลอดไฟที่เหลือ เพราะเหตุใด 

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

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

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

 

2) สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

 

กิจกรรมที่  2.4 ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบขนานโดยใชแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง 

 

 

ภาพแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟาแบบขนาน 

ขั้นตอนที่ 1 ตอวงจรโดยใชสายไฟตามภาพแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟาแบบขนาน โดยนําหลอดไฟ

ทั้งสามประเภท (หลอดไส หลอดตะเกียบ และหลอด LED) มาติดต้ังกับขั้วหลอด จากนั้นเปดเบรก

เกอร และเปดไฟ โดยทุกหลอดตองติด  

หมายเหตุ : หากใสหลอดไฟแลวไฟไมติดใหขยับขั้วหลอด 
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ขั้นตอนที่ 2 ทําการถอดหลอดไฟ ออก 1 หลอด หรือทดลองปดสวิตชบางตัวบนแผงสาธิต  

สังเกตการเปลี่ยนแปลงของวงจรไฟฟา และบันทึกผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

 

ขั้นตอนที่ 3 ปดเบรกเกอร และสรุปผลการทดลอง 
 

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

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

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

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

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

กิจกรรมที่ 2.5 ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบผสมโดยใชแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง 

 

ภาพแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟาแบบผสม 
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ขั้นตอนที่ 1 ประกอบวงจรผสมตามภาพแผงวงจรการตอวงจรไฟฟาแบบผสม โดยใสหลอด LED 

ลงในฐานเสียบหลอด LED จํานวน 3 หลอด และปรับตัวตานทานที่คาต่ําสุด โดยหมุนไปซายสุด 

(ทวนเข็มนาฬิกา) จากนั้นทําการเปดเบรกเกอร และเปดสวิตชไฟ โดยหลอด LED ทุกหลอดตองติด 

ทําการปลดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออก สังเกตการเปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ: หากใสหลอด LED แลวหลอดไมติดใหสลับขั้วหลอด LED 

1) มีหลอดไฟตัวไหนบางที่ติด และหลอดไฟตัวไหนบางที่ดับ เพราะเหตุใด 

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

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

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

ขั้นตอนที่ 2 ประกอบวงจรไฟฟาตามภาพแผงวงจรการตอวงจรไฟฟาแบบผสมใหครบถวนตามเดิม 

ขั้นตอนที่ 3 ทําการปลดหลอด LED หลอดท่ี 3 ออก สังเกตการเปลี่ยนแปลง 

ขั้นตอนที่ 4 บันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 

2) อธิบายความเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟ LED 

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

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

 

3) สรุปผลการทดลอง 

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

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

........................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 สายดินและหลกัดนิ 

กิจกรรมที่ 3.1 บอกถึงความสําคัญของสายดินและหลักดิน 

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมที่ 3.2 บอกเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนที่ตองติดตั้งสายดิน มาอยางนอย 3 ชนิด 

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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หนวยการเรียนรูท่ี 4 

การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 กลยุทธการประหยดัพลังงานไฟฟา 3 อ. 

กิจกรรมที่ 1.1 อธิบายแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟา ตามกลยุทธ 3 อ. มาพอสังเขป 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมที่ 1.2 อธิบายสาระสําคัญท่ีปรากฏอยูบนฉลากประหยัดไฟเบอร 5 

 
 

 



 37     

 

 

กิจกรรมที่ 1.3 จากความรูที่ไดจากการศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟา ใหจัดทํา      

แผนพับ/ แผนปลิว เพื่อเผยแพรและเชิญชวนใหมีการประหยัดพลังงานไฟฟา โดยใหมีประเด็น

เน้ือหาดังน้ี 

1) สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย 

2) เหตุผลและความจําเปนที่ตองชวยกันลดหรือประหยัดพลังงานไฟฟา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 การเลือกซื้อ การใช และการดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 

กิจกรรมที่ 2.1 บอกวิธี / แนวทางการเลือกซื้อ และการใชเครื่องใชไฟฟาเพื่อประหยัดพลังงาน

ไฟฟา มา 5 ชนิด 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมที่ 2.2 บอกหลักการหรือเหตุผลที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนมา 

1 ชนิด (ยี่หอ ขนาด เหตุผลที่เลือก)  

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 การวางแผนและการคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน 

กิจกรรมที่ 3.1 อธิบายเกี่ยวกับคาไฟฟาฐานและคาไฟฟาผันแปร (Ft) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมที่ 3.2 เพราะเหตุใด การคํานวณคาใชไฟฟาในปจจุบัน จึงกําหนดเปน “อัตรากาวหนา” 

(ยิ่งใชมากราคายิ่งสูงขึ้น) 

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

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

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

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

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

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

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง 

 

ภาพแผงสาธติการตอวงจรไฟฟา (วงจรขนาน) 

ขั้นตอนที่ 1 ตอวงจรโดยใชสายไฟตามภาพแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา (วงจรขนาน) 

โดยนําหลอดไฟทั้งสามประเภท (หลอดไส หลอดตะเกียบ และหลอด LED) มาติดต้ังกับขั้วหลอด  

ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นเปดเบรกเกอร แลวอานคาแรงดันไฟฟาและบันทึกผลการทดลอง      

ขั้นตอนที่ 3 เปดสวิตชทุกตัว แลวสังเกตความแตกตางของระดับความสวางของ

หลอดไฟแตละชนิด แลวปดสวิตชไฟทุกตัว 

ขั้นตอนที่ 4 เปดสวิตชไฟหลอดที่ 1 หลอดไส แลวอานคากระแสไฟฟาจากมิเตอร 

บันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง แลวปดสวิตชไฟหลอดท่ี 1  

ขั้นตอนที่ 5 เปดสวิตชไฟหลอดท่ี 2 หลอดตะเกียบ แลวอานคากระแสไฟฟาจากมิเตอร 

บันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง แลวปดสวิตชไฟหลอดท่ี 2 

ขั้นตอนที่ 6 เปดสวิตชไฟหลอดที่ 3 หลอด LED แลวอานคากระแสไฟฟาจากมิเตอร 

บันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง แลวปดสวิตชไฟหลอดท่ี 3 

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

ของหลอดไฟแตละชนิดจากสูตรท่ีกําหนดใหในตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกคาที่ไดลงใน 

ตารางบันทึกผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง 
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บันทกึผลการทดลอง 

1. คาแรงดันไฟฟา (V)                 โวลต  

2. สมมุติใหใชงานอุปกรณไฟฟาเปนเวลา                ชั่วโมง  

3. สมมุติใหคาไฟฟา                 บาท ตอ หนวย  

ตารางบนัทกึผลการทดลอง 

 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

ลําดับ อุปกรณไฟฟา 
คากระแสไฟฟา 

(แอมป) 

คากําลังไฟฟา 

(วัตต) 

P = V x I 

คาพลังงานไฟฟา 

(หนวย) 
ยูนิต = (Pxชั่วโมง)/1,000 

คาไฟฟา 

(บาท) 
คาไฟฟา = ยูนิต x ราคา

ตอหนวย 

1 หลอดไส 
 

 

   

2 หลอดตะเกียบ     

3 หลอด LED 
 

 

   

รวม      
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กิจกรรมที่ 3.4 ใหปฏิบัติการลดคาไฟฟา โดยดําเนินการดังน้ี 

1) สํารวจชนิด  กําลังไฟฟา และจํานวนเครื่องใชไฟฟาที่มีอยูในครัวเรือน  และจํานวนช่ัวโมงการใช

โดยประมาณในหน่ึงเดือน จากนั้นใหทดลองคํานวณคาไฟฟาเบื้องตนที่ตองจายในหน่ึงเดือน 

2) ใหวางแผนกําหนดแนวทางเพื่อลดคาใชจายพลังงานไฟฟาลงรอยละ 5 ภายในหน่ึงเดือน  

3) ปฏิบัติการลดการใชไฟฟา โดยใหดําเนินการตามแผนและแนวทางที่กําหนด  

4) สรุปผลปฏิบัติการ ความสําเร็จ  ปญหาอุปสรรค โดยแสดงใบแจงคาไฟฟากอนและหลัง

ดําเนินการลดการใชไฟฟาตามแผน 

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

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

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

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

ชนิดเครื่องใชไฟฟา กําลังไฟฟา 

(วัตต) 

จํานวน 

เวลาใชงาน 

(ช่ัวโมง) 

จํานวน 

หนวยไฟฟา 

(หนวย) 

คาไฟฟา 

(บาท) 

     

     

     

     

     

     

     

รวม     

 

  

 

 

 



 47     

 

สรุปผลปฏิบัติการ 

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

คําชี้แจง  ใหผูเรียนเลือกคําตอบโดยกากบาท ( X ) ขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว  

1. กลุมประเทศอาเซียนใชเช้ือเพลิงใดในการผลิตไฟฟามากที่สุด 

 ก. นํ้ามัน 

 ข. พลังนํ้า 

ค. ถานหิน 

 ง. กาซธรรมชาติ 

2. เช้ือเพลิงหรือแหลงพลังงานใดท่ีนํามาผลิตไฟฟามากท่ีสุดในโลก 

 ก. ถานหิน 

 ข. กาซธรรมชาติ 

 ค. พลังงานนิวเคลียร 

 ง. พลังงานแสงอาทิตย 

3. ขอใดคือหลักการประหยัดพลังงาน 4 ป. 

ก. ปด – ปรับ – ปลด – ปลอย 

ข. ปด – ปรับ – ปลด – เปลี่ยน 

ค. ปด – ปรับ – ปลด – ประหยัด 

ข. ปด – ปรับ – เปลี่ยน – ประหยัด 

4. ประเทศไทยรับซื้อไฟฟามาจากประเทศใด 

 ก. ลาว 

 ข. สิงคโปร 

 ค. เวียดนาม 

 ง. อินโดนีเซีย 
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5. ปจจุบันประเทศไทยรับซื้อกาซธรรมชาติจากประเทศใดมาเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา 

ก. ลาว 

ข. กัมพูชา 

ค. เวียดนาม 

ง. เมียนมาร 

6. ขอใดคือกลยุทธการประหยัดพลังงาน 3 อ. 

ก. อาหาร อาคาร อุปนิสัย 

ข. อุปกรณ อาคาร อาหาร 

ค. อุปกรณ อาหาร อุปนิสัย 

ง.  อุปกรณ อาคาร อุปนิสัย 

7. ชวงเวลาใดคือชวงเวลาที่มีการใชไฟฟาสูงสุด 

 ก. 03.00 – 06.00 น. 

 ข. 06.00 – 09.00 น. 

 ค. 12.00 – 15.00 น. 

 ง. 15.00 – 18.00 น. 

8. ขอใดไมใชปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการเลือกใชเช้ือเพลิงผลิตไฟฟา  

ก. ปริมาณเช้ือเพลิงสํารองเพียงพอ     

ข. มีราคาเหมาะสมและมีเสถียรภาพ 

ค. กระจายชนิดและแหลงที่มาของเช้ือเพลิง  

ง. เลือกใชเช้ือเพลิงเพียงชนิดเดียวในการผลิตไฟฟา 

9. อัตรากาวหนาคืออะไร 

จ. ถายิ่งใชไฟฟามากขึ้น คาไฟฟาจะยิ่งสูงขึ้น 

ฉ. คาไฟฟาที่สะทอนตนทุนของระบบสายสง 

ช. คาไฟฟาที่สะทอนตนทุนในการกอสรางโรงไฟฟา 

ง. คาไฟฟาที่สะทอนการเปลี่ยนแปลงของคาใชจายที่อยูนอกเหนือการควบคุม 
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10. โรงไฟฟาประเภทใดที่เหมาะนํามาผลิตไฟฟาตามความตองการไฟฟาพื้นฐาน 

 ก. โรงไฟฟาถานหิน 

 ข. โรงไฟฟากังหันลม 

 ค. โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

 ง. โรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพ 

11. ขอใดคือไฟฟาที่เกิดจากพลังงานแมเหล็กไฟฟา 

ก. แบตเตอรี่ 

ข. ถานไฟฉาย 

ค. มอเตอรไฟฟา 

ง. เซลลแสงอาทิตย 

12. หนวยงานใดท่ีมีหนาที่กําหนดอัตราคาไฟฟา 

 ก. การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

 ข. การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

 ค. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 ง. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

13. สายไฟฟาหลักของวงจรไฟฟาในครัวเรือนมีสายอะไรบาง 

ก. สายไฟ สายลอฟา 

ข. สายไฟ สายนิวทรัล 

ค. สายไฟ สายนิวทรัล สายดิน 

ง. สายไฟ สายนิวทรัล สายดิน สายลอฟา 

14. ประเทศไทยยังไมมีโรงไฟฟาประเภทใด 

ก. โรงไฟฟาพลังงานลม 

ข. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

ค. โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม 

ง. โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ 
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15. ขอใดคืออุปกรณที่ทําหนาที่ผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟาพลังน้ํา 

 ก. แผงเซลลแสงอาทิตย 

 ข. กังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟา 

 ค. กังหันลมและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

 ง. กังหันไอนํ้าและเครื่องกําเนิดไฟฟา 

16. ขอใดคือขอจํากัดของโรงไฟฟาพลังงานลม 

 ก. เปนแหลงพลังงานสะอาด 

 ข. สามารถผลิตไฟฟาไดตลอดเวลา 

 ค. ผลิตไฟฟาไดเฉพาะตอนมีแสงอาทิตยเทานั้น 

 ง. สามารถใชไดในพื้นที่ท่ีมีกระแสลมพัดสม่ําเสมอ 

17. ขอใดคือขอดีของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

 ก. ไมมีการปลอยกาซเรือนกระจก 

 ข. มีปริมาณเช้ือเพลิงพอ 

 ค. ใชเช้ือเพลิงนอย 

 ง. ถูกทุกขอ 

18. เครื่อง FGD (Flue Gas Desulfurization) เปนเครื่องมือท่ีใชในการลดกาซพิษชนิดใด 

ก. กาซไนโตรเจนออกไซด 

ข. กาซซัลเฟอรไดออกไซด 

ค. กาซคารบอนไดออกไซด 

ง. กาซคารบอนมอนอกไซด 

19. โรงไฟฟาในขอใดมีตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวยตํ่าที่สุด 

 ก. โรงไฟฟาชีวมวล 

 ข. โรงไฟฟากังหันลม 

 ค. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

 ง. โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
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20. การกอสรางโรงไฟฟาประเภทใดไมตองทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม 

และสุขภาพ (EHIA) 

ก. โรงไฟฟาชีวมวล ขนาดกําลังผลิต 150 เมกะวัตต 

ข. โรงไฟฟาถานหิน ขนาดกําลังผลิต 150 เมกะวัตต 

ค. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ขนาดกําลังผลิต 1,000 เมกะวัตต 

ง. โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชนิด combined cycle ขนาดกําลังผลิต 1,000 เมกะวัตต 

21. บานนายแดง ต้ังอยูอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เกิดหมอแปลงไฟฟาระเบิดทําใหไฟฟาดับ 

ดังน้ัน นายแดง ควรแจงเหตุการณตอหนวยงานใด  

จ. การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

ฉ. การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)  

ช. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

ซ. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

22. วงจรไฟฟาภายในครัวเรือนเปนการตอวงจรแบบใด 

ก. แบบผสม 

ข. แบบรวม 

ค. แบบขนาน 

ง. แบบอนุกรม 
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จากภาพที่กําหนดใหตอบคําถามขอ 23-24 

 

23. จากใบแจงคาไฟฟา บานหลังนี้ใชพลังงานไฟฟาไปกี่หนวย 

ก. 0.6900 หนวย 

ข. 51.06 หนวย 

ค. 74.00 หนวย 

ง. 211.11 หนวย 

24. บานหลังนี้เสียคาไฟฟาทั้งหมดกี่บาท 

ก. 125.06 บาท 

ข. 211.11 บาท 

ค. 262.17 บาท 

ง. 280.52 บาท 
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25. ปจจุบันประเทศไทยนําเขาถานหินจากประเทศใดมาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา 

 ก. ลาว 

 ข. มาเลเซีย 

 ค. ฟลิปปนส 

 ง. อินโดนีเซีย 

26. ขอใดเปนประโยชนของสายดิน 

ก. ทําใหวงจรปด มีกระแสไฟฟาไหล 

 ข. จายกระแสไฟฟาไปยังเคร่ืองใชไฟฟา 

 ค. ควบคุมการจายพลังงานไฟฟาในครัวเรือน 

 ง. การปองกันไมใหไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟา 

27. คากอสรางโรงไฟฟาเปนตนทุนที่นํามาคํานวณในคาไฟฟาแบบใด 

จ. คาไฟฟาฐาน 

ฉ. อัตรากาวหนา 

ช. คาไฟฟาแปรผัน 

ซ. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 

28. ไฟฟาที่ใชในครัวเรือนของประเทศไทยเปนกระแสสลับที่มีความตางศักยเทาใด 

ก. 50 โวลต 

ข. 110 โวลต 

ค. 200 โวลต 

ง. 220 โวลต 

29. อุปกรณชนิดใดใชในการปองกันกระแสไฟฟาไหลเกิน 

ก. ฟวส 

ข. สายไฟ 

ค. เคร่ืองตัดไฟรั่ว 

ง. อุปกรณตัดตอน 
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30. เครื่องใชไฟฟาใดท่ีตองตอสายดินเพื่อความปลอดภัย 

จ. เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา 

ฉ. กระติกนํ้ารอนไฟฟา 

ช. เตารีดไฟฟา 

ซ. พัดลม 

31. ขอใดเปนการกดสวิตซเปดไฟ 

ก. การทําใหวงจรปด มีกระแสไฟฟาไหล 

ข. การทําใหวงจรปด ไมมีกระแสไฟฟาไหล 

ค. การทําใหวงจรเปด ไมมีกระแสไฟฟาไหล 

ง. การทําใหวงจรไฟฟาเปด มีกระแสไฟฟาไหล 

32. ภาพใดคือการตอวงจรแบบขนาน 

 
 

  

ก. ข. ค. ง. 
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33. จากภาพเปนอุปกรณไฟฟาชนิดใด 

 

ก. ฟวส 

ข. เตารับ 

ค. สะพานไฟ 

ง. เคร่ืองตัดไฟรั่ว 

34. บานหลังหน่ึงใชเครื่องใชไฟฟาตางๆ ดังน้ี ตูเย็น 100 วัตต เตารีด 1,000 วัตต โทรทัศน 150 วัตต  

หมอหุงขาว 700 วัตต พัดลม 50 วัตต และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต  25 วัตต 3 ดวง ถาบาน

หลังนี้ใชไฟฟาที่มีความตางศักย 220 โวลต จะตองใชฟวสขนาดกี่แอมแปร 

 ก. 5 แอมแปร 

 ข. 10 แอมแปร 

 ค. 15 แอมแปร 

 ง. 30 แอมแปร 
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35. จากภาพเปนอุปกรณไฟฟาชนิดใด 

 

ก. ฟวส 

ข. สวิตซ 

ค. หลักดิน 

ง. เตาเสียบ 

36. หากทานตองการกอสรางโรงไฟฟาชีวมวลที่มีขนาดกําลังการผลิต 9 เมกะวัตต ทานจะตอง

จัดทํารายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมแบบใด 

 ก. รายงานการวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

 ข. รายงานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) 

ค. รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ (EHIA) 

ง. รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ

ความปลอดภัย (ESA) 

37. คา FT มีความหมายตรงตามขอใด 

จ. คาไฟฟาที่สะทอนตนทุนของระบบสายสง 

ฉ. คาไฟฟาที่สะทอนตนทุนในการกอสรางโรงไฟฟา 

ช. คาไฟฟาที่สะทอนการเปลี่ยนแปลงของคาใชจายที่อยูนอกเหนือการควบคุม 

ซ. คาไฟฟาที่สะทอนตนทุนในการกอสรางโรงไฟฟา ระบบสายสง ระบบจําหนาย 
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38. ถาเปดเครื่องทํานํ้าอุนที่ใชกําลังไฟฟา 3,000 วัตต เปนเวลา 1 ช่ัวโมง จะใชพลังงานไฟฟา

เทาใด  

ก. 1 หนวย 

ข. 2 หนวย 

ค. 3 หนวย 

ง. 5 หนวย 

39. การประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนขอใดไมถูกตอง 

ก. ต้ังตูเย็นไวหางจากผนังบาน 15 ซม. 

ข. เปดสวิตชไฟและเครื่องใชไฟฟาเมื่อเลิกใชงาน 

ค. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส 

ง. ปดเครื่องปรับอากาศทุกคร้ังเมื่อไมอยูในหองเกิน 1 ช่ัวโมง 

40. นํ้ามันประเภทใดสามารถนํามาเปนเช้ือเพลิงผลิตไฟฟาได 

 ก. นํ้ามันดิบ และน้ํามันดีเซล 

 ข. นํ้ามันดีเซล และน้ํามันเตา 

 ค. นํ้ามันเบนซิน และน้ํามันเตา 

 ง. นํ้ามันดิบ และน้ํามันเบนซิน 
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คณะผูจัดทํา 

 

คณะทีป่รกึษา  
นายสุรพงษ  จําจด                                      
นายประเสริฐ หอมดี 

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

นายรัตนชัย นามวงศ                                                    
นายทนงรักษ  แสงวัฒนะชัย           
นายนรา เหลาวิชยา 
นางตรีนุช  สุขสุเดช 
 

รองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา   
ผูชวยผูวาการวิศวกรรมโรงไฟฟา 
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

นายสุรพงษ  คลอวุฒิเสถียร ผูอํานวยการฝายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟาและ
พลังงานนิวเคลียร 

นายศุภผล รัตนากร ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟาและ
พลังงานนิวเคลียร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวนทีกูล เกรียงชัยพร หัวหนาแผนกปฏิกรณนิวเคลียร  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

คณะทํางาน 
 

นางสาวกรรณิการ  อินทราย ผูอํานวยการ กศน.เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

นายเชาวลิต  ธาดาสิทธิเวท ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันการศึกษาทางไกล 

นางบุษบา  มาลินีกุล ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  

นางกมลวรรณ  มโนวงศ ครูชํานาญการพิเศษ กศน. อําเภอหางดง   

จังหวัดเชียงใหม 

นางปุญญดา  ชาวงคศรี บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 

สํานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ 

นางสาวบรรยาย  ทิมธรรม ครูอาสาสมัครฯ กศน.อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 

นายพิชัย ชูกาญจนพิทักษ วิศวกร ระดับ 9  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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นางสาวนภากาญจน สุวรรณคช นักวิทยาศาสตร ระดับ 6  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวศิรกุล กาญจนปฐมพร นักวิทยาศาสตร ระดับ 6  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

คณะบรรณาธกิาร 
 

นางสาววิมลรัตน ภูริคุปต ผูอํานวยการ กศน. เขตบางเขน  

สํานักงาน กศน. กรุงเทพฯ 

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

นางสาวพจนีย สวัสดิ์รัตน ครูชํานาญการพิเศษ กศน. อําเภอเมืองกําแพงเพชร 

จังหวัดกําแพงเพชร 

นายเชาวลิต  ธาดาสิทธิเวท ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันการศึกษาทางไกล 

นางกมลวรรณ  มโนวงศ ครูชํานาญการพิเศษ กศน. อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

นางญาณิศา สุขอุดม นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  

สํานักงาน กศน. 

นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  

สํานักงาน กศน. 

นางสาวนิธิมา ศรีพานิช วิศวกร ระดับ 6  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวกาญจนา กิติดี นักวิทยาศาสตร ระดับ 6  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวนภากาญจน สุวรรณคช นักวิทยาศาสตร ระดับ 6  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวจิรดา วิทยพิบูลย วิศวกร ระดับ 6  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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ผูออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป      กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

    ตามอัธยาศัย 
 

 

 

 

 

 

นางสาวศิรกุล กาญจนปฐมพร นักวิทยาศาสตร ระดับ 5  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นายบุญชนะ ลอมสิริอุดม ครู คศ. 1 กศน. เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 

นายธณัลฐิวรรธน ภคพัฑวัฒนฐากูร ครูศูนยการเรียนชุมชน กศน. เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 
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