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ความสําคัญของไฟฟาการใชไฟฟา

อยางประหยัด
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ว 5.1.1 บอกแหลงพลังงานธรรมชาติที่ใชผลิตไฟฟา

ว 5.1.2 อธิบายความสําคัญของพลังงานไฟฟา และเสนอวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัด
และปลอดภัย  

ว 8.1.1-7 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู
และแกไขปญหา  

พลังงานไฟฟา เปนพลังงานหลักที่มนุษยใชทั้งในบาน และใน
อุตสาหกรรม ซึ่งการสรางพลังงานไฟฟาตองใชแหลงพลังงาน
ตางๆนํามาผลิตไฟฟา มีทั้งแหลงพลังงานที่มีอยูอยางจํากัด 
แหลงพลังงานที่ใชแลวหมดไป และแหลงพลังงานหมุนเวียน

หนวยที่ 5 พลังงานไฟฟา 
สาระที่ 5 พลังงาน

...ไมมีอะไรอัศจรรยเกินไปท่ีจะเปนจริง

หากมันยังอยูภายใตกฎธรรมชาติ...

-- ไมเคิล ฟาราเดย

Nothing is too wonderful
to be true if it be consistent

with the laws of nature.

MindMap 

แผนผังสาระการเรียนรู

Keywords

1. energy  = พลังงาน
2. electrical energy = พลังงานไฟฟา
3. wind power = พลังงานลม
4. hydropower = พลังงานนํ้า
5. solar energy = พลังงานแสง

6. power resource = แหลงพลังงาน
7. fossil fuel = เช้ือเพลิงฟอสซิล
8. renewable energy = พลังงานหมุนเวียน
9. non-renewable energy = พลังงานใชแลวหมดไป
10. alternative energy = พลังงานทางเลือก

พลังงานไฟฟา

อย
าง

ปล
อด

ภัย

อย
าง

ปล
อด

ภัย

อย
าง

ปล
อด

ภัย

แหลงพลังงาน
การผลิตไฟฟา
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หนวยที่ 5

พลังงานไฟฟา

ในหนวยนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องราวเกี่ยว
กับพลังงานไฟฟา ผานกิจกรรม สํารวจแหลง
พลังงานธรรมชาติในการผลิตไฟฟา สํารวจ

1. สํารวจแหลงพลังงานที่ใชผลิตพลังงานไฟฟา
2. สํารวจความสําคัญและประโยชนของพลังงานไฟฟา

3. สํารวจการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด
4. สํารวจความปลอดภัยในการใชเครื่องใชไฟฟา

ความสําคัญและประโยชนของพลังงานไฟฟา 
สาํรวจการใชพลงังานอยางประหยดั สํารวจความ
ปลอดภัยในการใชพลังงานไฟฟา ทํากิจกรรม 
STEM Challenge ประดิษฐ ไดนาโมของตัวเอง 
และประดิษฐเครื่องใชไฟฟาอยางงาย

159

คนหาขอมูลเรื่องการสํารวจ แหลง

พลังงานที่นํามาผลิตพลังงานไฟฟา

คนหาขอมูลการใชไฟฟา

อยางประหยัดและปลอดภัย

กระบวนการทางวิศวกรรม 
Engineering Design Process

Indentify Problem - Ask - Plan-

Design-Building-Testing-Evaluation-

Refl ection - Presentation

Career Link

ประดิษฐ D.I.Y.
ไดนาโมปนไฟ

Stem Challenge
เครื่องใชไฟฟาของฉัน

กระบวนการทางคณิตศาสตร

ค 1.2.1, ค 2.2.3,

 ค 5.1.1, ค 6.1

1. นักเรียนสํารวจและวิเคราะห    
ขอมูลแหลงผลิตพลังงานไฟฟา 
2. คํานวณคาใชจายท่ีใชในการ       

ประดิษฐไดนาโมปนไฟวาใชไปเทาไร    
3. อานและเขียนบันทึกกิจกรรม    

หรือเหตุการณท่ีระบุเวลา

กระบวนการทางทัศนศิลป
 ศ 1.1.1-6, ศ 1.2.2

1. อธิบายความรูสึกที่มีตอ
    ผลงานของตนและเพื่อน

2. อธิบายรูปราง รูปทรงในการ
   ประดิษฐผลงาน

3. อธิบายสิ่งที่ชอบในผลงาน
4. อธิบายวัสดุอุปกรณที่ใชทํา

    ไดนาโมปนไฟได

ง 3.1.1 บอกประโยชนของขอมูลและ
รวบรวมขอมูลที่สนใจจากแหลงขอมูลตางๆ

ที่เชื่อถือได
ง 3.1.2 ประโยชนและรักษาแหลงขอมูล

ง 3.1.3 บอกชื่อและหนาที่อุปกรณพื้นฐาน
ที่เปนสวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร

ว 5.1.1 บอกแหลงพลังงานธรรมชาติที่ใชผลิตไฟฟา
ว 5.1.2 อธิบายความสําคัญของพลังงานไฟฟา และ
เสนอวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย

ประดิษฐ DIYประดิษฐ DIYประดิษฐ DIY
ไดนาโมของฉันไดนาโมของฉันไดนาโมของฉัน

สํารวจความสําคัญและ
ประโยชนของพลังงานไฟฟา

สํารวจแหลงสํารวจแหลงสํารวจแหลง
พลังงานผลิตไฟฟาพลังงานผลิตไฟฟาพลังงานผลิตไฟฟาพลังงานผลิตไฟฟาพลังงานผลิตไฟฟาพลังงานผลิตไฟฟา

STEM Challenge
เครื่องใชไฟฟาของฉัน

สํารวจปลอดภัยไวกอน 
คุณพอสอนไว

สํารวจการใชพลังงาน
อยางประหยัด

เครื่องใชไฟฟาของฉัน
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ตอนที่ 1 ใหนําคําที่กําหนดไปเติมใตภาพ
 แหลงพลังงานที่ใชผลิตไฟฟาใหถูกตอง

หนวยที่ 5 พลังงาน

ถาพรุงนี้เราไมมีไฟฟาใช นักเรียน

คิดวาชีวิตของเราจะเปนอยางไร

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนพิจารณาขอมูลดังตารางแลววงกลมคําตอบ ใช หรือ ไมใช 
  ลงในชองคําตอบใหถูกตอง

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

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

1. นํ้ามัน ถานหิน เปน
พลังงานที่ใชแลวหมดไป ใช      ไมใช

ใช      ไมใช

ใช      ไมใช

ใช      ไมใช

ใช      ไมใช

ใช      ไมใช

ใช      ไมใช

ใช      ไมใช

2. ควรรีดผาทีละหลายๆ ตัว

5. แสงอาทิตย ใหแสงสวาง 
และพลังงานความรอน
เพื่อผลิตไฟฟา

4. เมื่อมือเปยกไมควรไปสัมผัส
 เครื่องใชไฟฟา

8. ไฟฟาในบานไมจําเปนตองใช
อยางประหยัดเพราะพลัง
งานผลิตไฟฟาไมมีวันหมด

3. การปลูกตนไมเปนวิธีการ

 อนุรักษพลังงาน

7. ไมตองถอดปลั๊กไฟหลังจาก
ใชงานเครื่องใชไฟฟาเสร็จ
เพราะจะทําใหสายไฟขาด

6. เลือกซื้ออุปกรณไฟฟาที่มี
ฉลากประหยัดไฟ เพื่อ

 ประหยัดพลังงาน

พลังงานลม พลังงานนิวเคลียร พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานถานหิน พลังงานนํ้า   พลังงานชีวมวล

PBL : ตอน แยแลวไฟดับทํายังไงดีละทีนี ้

แยจัง ฝนตกแลว
เธอจะกลับยังไงโพลา

ไมเปนไรโพลาเลนเกม
รอฝนหยุดตกก็ได

ÍéÒÇ!! ä¿´Ñº

ไมเปนไรนะเด็กๆ
พอตามลุงเคนมาดูไฟให

แลวละ

สงสัย หมอแปลงหนาหมูบาน
จะระเบิดแนๆเลย

แบบนี้
ดับนานแนเลย

เรียบรอยครับ
พอดีผมมีไดนาโม 

สํารองอยู
ลุงเคนเกงจังเลย

คะ/ครับ

เอ!! ไดนาโมท่ีลุงเคน
วามันคืออะไรเหรอคะ

ไดนาโม ก็คือ เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟา
พลังงานไฟฟาท่ีใชในปจจุบันเกือบท้ังหมดไดมาจาก 
โรงไฟฟาท่ีมีเคร่ืองกําเนิดไฟฟาขนาดใหญ หรือท่ี

เรียกวาไดนาโมซ่ึงจะผลิตกระแสไฟฟาได
คร้ังละมากๆ 

àÂé!! ä¿µÔ´áÅéÇ

à¢ŒÒã¨áÅŒÇ¤‹Ð

à»š¹áºº¹Õé¹Õ èàÍ§

½¹µ¡....áÅéÇ
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Observing & Data Collection

Classification & Communication

แหลงผลิตพลังงานไฟฟา

ไฟฟามาจากไหน
เราสามารถผลิตไฟฟาใชเอง

ไดหรือไม

 ไฟฟาเปนพลังงาน ที่เราใชในชีวิตประจําวันเปน
จํานวนมาก ซ่ึงการผลิตพลังงานไฟฟานั้นตองอาศัย
แหลงพลังงานธรรมชาติ ซึ่งบางแหลงเปนแหลง
พลังงานที่มีจํากัดเชน นํ้ามัน กาซธรรมชาติ บาง
แหลงเปนแหลงพลังงานที่หมุนเวียนไดเชน ลม นํ้า 

1. จากภาพใหสบืคนแหลงพลงังานทีน่าํไปผลติกระแสไฟฟา 

2. บอกและวเิคราะหดวยวาเปนแหลงพลงังานทีม่จํีากัดหรือ
เปนแหลงพลังงานที่หมุนเวียนตองใชเชื้อเพลิงหรือไม

3. สํารวจสืบคนหาขอดีและขอเสียของแหลงพลังงานนั้น

ขณะที่ลิปดาและโพลากําลังเลนเกม จูๆไฟก็ดับ พอ
บอกวาคนใชไฟฟาเยอะ ทําใหผลิตไฟฟาไมทัน ไฟเลย
ตก ลิปดาสงสัยวาแลวทําไมไมผลิตทีละเยอะๆ ไฟจะ
ไดไมดับอีก

ว 5.1.1
ค 5.1.1

ง. 3.1.1

แหลงผลิต
พลังงานไฟฟา

1. คอมพิวเตอร  2. หองสมุด   3. สมุดบันทึก

60
min.

Inspiration & Engagement

Problem & Question

Hands-On Activity

Definition

Materials

02

01

03

04

05

06

07

ภาพ
แหลงพลังงาน

จํากัด/หมุนเวียน
ตองใชเชื้อเพลิงหรือไม ใน

การนํามาใชผลิตไฟฟา

ขอดีและขอเสียของ
แหลงพลังงานคือ

แหลงพลังงานใดบางที่สามารถหมุนเวียนนํากลับมาใชไดอีก

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

แหลงพลังงานใดบางที่ใชแลวหมดไป........................................................................

แหลงพลังงานอะไรที่ตองอาศัยการเผาไหมจากเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา

............................................................................................................................
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Knowledge Tank08
แหลงพลังงานที่ใชผลิตกระแสไฟฟา มนุษยสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดจาก

แหลงพลังงานตางๆ ซึ่งแหลงพลังงานสามารถแบงออกไดดังตอไปนี้

1. แหลงพลังงานที่ทดแทนไมได (Non-Renewable Resources)  

คือ แหลงพลังงานที่ใชแลวหมดไป ไมสามารถสรางทดแทนไดในระยะเวลาอันสั้น 

หรือที่บางครั้งเรียกวาแหลงพลังงานที่มีอยูอยางจํากัด แหลงพลังงานนี้จะมีความ

ตองการสูง และในประเทศไทยไมมีแหลงพลังงานเหลานี้จํานวนมากพอ ตอการ

บริโภคทําใหตองสูญเสียรายไดจากการนําเขาแหลงพลังงานเหลานี้ คิดเปนเงินนํา

เขาพลังงานปละกวา 1 ลานลานบาท สําหรับกาซธรรมชาติ ประเทศไทยตองนํา

เขากวา 1,000 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน

2. แหลงพลังงานที่สามารถสรางทดแทนได (Renewable Energy) 

คือ แหลงพลังงานที่สามารถนํากลับมาใชใหม หรือหมุนเวียนกลับมาใช และไมมีวัน

หมด แตก็ตองใชระยะเวลาในการนํากลับมา มีดังตอไปนี้

หมายเหตุ: ยังมีแหลงพลังงานอ่ืนๆอีก เชน แหลงพลังงานจากคลื่นในทะเล และพลังงานไฮโดรเจน ฯลฯ

1. กาซธรรมชาติ เปนพลังงานหลักที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟา
มากถึง 65 เปอรเซ็นต เปนพลังงานที่ทดแทนไมได ใชแลวหมดไป 
พลังงานชนิดนี้ เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตวหรือท่ีเรียกวา 
ฟอสซิล เปนระยะเวลาหลายลานป พบมากในอาวไทย และจังหวัด
ขอนแกน

1. พลังงานชีวมวล เปนพลังงานที่ไดมาจากพืชและสัตวตางๆ เชน  เศษ
ไม  ขยะ วัสดุเหลือใชทางการเกษตรสามารถนํามาผลิตเปน กาซมีเทน 
หรือ จากพืช เชน ออย ขาวโพด นํามาผลิตเปน เอทานอล หรือการใช
ซังขาวโพดมาเผาเพื่อใหได พลังงานความรอน เปนตน

2. นํ้ามัน  เปนแหลงพลังงานที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟา 1 เปอรเซ็นต 
แตสวนใหญถูกใชดานการขนสงเปนหลัก เปนแหลงพลังงานฟอสซิล 
พบไดในหลายจังหวัด เชน เชียงใหม  กําแพงเพชร สุพรรณบุรี แตมี
ปริมาณเพียง 150,000 บาเรลตอวัน

2. พลังงานนํ้า  เปนพลังงานที่ไดมาจากแรงโนมถวงของโลก น้ําไหลจาก
ที่สูงลงสูที่ตํ่า มาหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ซ่ึงใชผลิตอยูประมาณ 
4 เปอรเซ็นต ในประเทศไทยมีเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟา อยู 14 เขื่อน 
เชน เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เปนตน

3. ถานหิน/ลิกไนต  เปนแหลงพลังงานท่ีใชในการผลิตกระแสไฟฟา 
21 เปอรเซ็นต เปนแหลงพลังงานฟอสซิล ในประเทศไทยมีโรงงาน
ไฟฟาจากถานหินท่ี อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง และอําเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบี่

3. พลังงานแสงอาทิตย เปนการผลิตโดยใชพลังงานแสง ซ่ึงเปน
คลื่นแมเหล็กไฟฟามา กระทบกับ เซลลสุริยะ (Solar Cell) เปลี่ยนเปน
พลังงานไฟฟา โดยตรง ซ่ึงประเทศไทยมีเพียง 5 โรงงาน และในอนาคต
จะมีโรงงานผลิตอีกจํานวนมาก

5. พลังงานใตดินหรือใตพิภพ เปนการผลิตโดยอาศัยพลังงานความรอน
จากบอน้ําพุรอนนํามามาหมุนกังหันเพื่อผลิตเปนกระแสไฟฟา แหลง
น้ําพุรอน อําเภอฝาง เปนแหลงพลังงานความรอนใตพิภพแหงเดียวใน
ประเทศไทยที่ใชผลิตกระแสไฟฟา โดยการไฟฟาฝายผลิต

4. นิวเคลียร (แรยูเรเนียม)  คือแหลงพลังงานจากแรยูเรเนียม ซึ่ง
ใหพลังงานความรอนและทําใหนํ้าเดือดกลายเปนไอนํ้าไปหมุนกังหัน
เครื่องกําเนิดไฟฟาทําการผลิตไฟฟา ซึ่งขอเสียของโรงไฟฟานิวเคลียร 
ก็คือตองมีระบบปองกันไมใหแรยูเรเนียมรั่วไหลซึ่งจะทําใหเกิด
กัมมันตภาพรังสีแพรทําใหเกิดอันตรายกับสิ่งมีชีวิตได

4. พลังงานลม เปนการผลิตโดยอาศััยลมมาหมุนกังหันเพื่อไปหมุน
เครื่องกําเนิดไฟฟา ซึ่งประเทศไทยมีความเร็วลมตํ่า และตองอาศัย
สภาพอากาศหรือเดือนที่มีลมมากจึงจะผลิตกระแสไฟฟาไดดี มีอยูใน
ประเทศไทย เชน ที่เขื่อนลําตะคอง จังหวัด นครราชสีมา เปนตน

6. พลังงานจากนํ้าขึ้น-นํ้าลง เปนการผลิตกระแสไฟฟาโดยอาศัยการ
ขึ้นลงของนํ้า จากอิทธิพลแรงดึงดูดของดวงอาทิตยและดวงจันทรที่
กระทําตอโลก ในประเทศไทยยังไมมี เพราะระดับการขึ้นลงของนํ้าตํ่า
แตมีในตางประเทศเชน ฝรั่งเศส แคนาดา สหรัฐอเมริกา เปนตน

ยังมีแหลงพลังงานอ่ืนๆอีก เชน แหลงพลังงานจากคลื่นในทะเล และพลังงานไฮโดรเจน ฯลฯ
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Plan & Design

Building & Testing

Evaluation & Redesign
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ไดนาโมของฉัน

1. หลอดไฟ       2. มอเตอรกําลัง      3. แกนกระดาษ  

4. กระดาษลัง    5. สายไฟ

1. ประดิษฐเครืื่องใชไฟฟา
2. โดยใชหลกัการเปลีย่นพลงังานกล

ไปเปนพลังงานไฟฟา
3. โดยใชอุปกรณที่กําหนดให

1. ไฟฟาเกิดขึ้นไดอยางไร (ว 5.1.1)

2. ใหคนควาหาขอมูลเรื่องไดนาโมจากแหลง    

ขอมูลตางๆ (ง 3.1.1)

1. วางแผนการทํางานอยางไรบาง 
    (Engineering)
2. คํานวณคาใชจายในการสรางชิ้นงานจาก
    อะไร (Math)

ว 5.1.1

ค 1.2.1

ง 3.1.1

แหลงกําเนิด

ไฟฟา

วันนี้ฝนตกแลวไฟเกิดดับ ลิปดาจึง
หาวิธีแกปญหาหากเกิดไฟดับในครั้ง
ตอไป จึงคิดจะทําเครื่องกําเนิดไฟฟา
ขึ้นใชเอง

1. นําไดนาโมที่ประดิษฐไปทดสอบเพื่อหาขอดีและขอเสีย
2. เปรียบเทียบผลงานของเรากับของเพื่อน

Mission 2 : เราสามารถผลิตไฟฟา ใชกับเครื่องใชไฟฟาชนิดอื่นไดหรือไม

1. นักเรียนสามารถทําภารกิจนี้สําเร็จหรือไม
2. สวนที่ยากที่สุดของภารกิจนี้คืออะไร
3. แนวความคิดที่ไดจากกิจกรรมนี้คืออะไร

Materials :

Missions :
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Conclusion

Life & Career Link

Reflection
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Conclusion

Life & Career Link

Life & Career Link

      เขื่อนซานเสียตาปา หรือ เขื่อนสามหุบเขา เปนเขื่อน
อเนกประสงคท่ีใหญท่ีสุดในโลกของประเทศจีน ลักษณะของ
เขื่อนเปนแบบเขื่อนคอนกรีตถวงนํ้าหนัก (Concrete gravity 
dam) กั้นขวางแมนํ้าแยงซี ใชในการผลิตกระแสไฟฟาเปนหลัก
และปองกันนํ้าทวม สันเขื่อนมีความยาว 3,035 เมตร สูง 185 
เมตร สามารถเก็บกักนํ้าได 39.3 ลานลูกบาศกเมตร

 ประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟาไดจากแหลงพลังงานอะไรบาง

วิศวกรไฟฟา และชางไฟฟา มีหนาที่เหมือนหรือตางกันอยางไร

   เครื่องผลิตกระแสไฟฟา (ไดนาโม) 
 พลังงานไฟฟาที่ใชในปจจุบันเกือบ

ทั้งหมดไดมาจาก โรงไฟฟาที่มีเครื่อง

กําเนิดไฟฟา ขนาดใหญ หรือที่เรียกวา 

ไดนาโม ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟาได

เปนจํานวนมาก ไดนาโมแบงออก

เปน 2 ประเภท คือ

1. ไดนาโมกระแสตรง (Direct current)  เชน ไฟฟากระแส ท่ีไดจากแบตเตอรี่ ถานไฟฉาย

2. ไดนาโมกระแสสลับ (Alternating current) เปนกระแสไฟฟาท่ีไหลกลับไปกลับมา

ตลอดเวลา เชน ไฟฟาตามบานเรือน 

 ไดนาโม ประกอบดวยอุปกรณสําคัญ คือแทงแมเหล็กและขดลวดทองแดง การ

เคลื่อนที่ทั้งขดลวดตัวนําและแมเหล็ก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสนามแมเหล็กบนขด

ลวด จึงเกิดกระแสไฟฟาไหลในขดลวดนั้น

 ผูประดิษฐ ไดนาโม คือ ไมเคิล ฟาราเดย พบวาเมื่อนําแทงแมเหล็กเคลื่อนที่

ผาน ขดลวดหรือนําขดลวดเคลื่อนที่ผานสนามแมเหล็ก จะเกิดแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนําขึ้น

ในขดลวด และกระแสไฟฟาจะเกิดไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับ จํานวนขดลวด, จํานวนเสน  

  แรงแมเหล็ก และความเร็วในการเคลื่อนท่ีของแมเหล็ก

www.jxgdx.com

 พลังงานจากแหลงกําเนิดพลังงานตางๆไดแก แหลงพลังงานฟอสซิล นํ้ามัน 
กาซธรรมชาติ และถานหิน หรือแหลงพลังงานทางเลือกอื่นๆ เชน นํ้า ลม แสงอาทิตย 
และชีวมวล จะทําใหกังหันหมุน โดยเพลาของกังหันจะติดกับเพลาของเครื่องกําเนิด
ไฟฟาและเหนี่ยวนําใหเกิดกระแสไฟฟา แลวนํามาเก็บไวท่ีสถานีจายไฟ และจายไฟ
ใหกับภาคครัวเรือน รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรมตางๆ เพื่อนําไปใชประโยชน

1. ใหนักเรียนแบงกลุม และเลือกประเทศในอาเซียน 
2. ใหแตละกลุมคนหาแหลงพลังงานสําคัญในประเทศนั้นๆ วาแตละประเทศ
 ใชแหลงพลังงานอะไรบางมาผลิตกระแสไฟฟา 
3. นําขอมูลท้ัง 10 ประเทศในกลุมอาเซียน มาเปรียนเทียบ วาแตละประเทศ
 ใชพลังงานหมุนเวียนและพลังงานฟอสซิลมากเทาไหร

สถานีจายไฟ พลังงานจากลม

พลังงานจากนํ้า

พลังงานจากแสง

ภาคครัวเรือน

ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

กระบวนการการผลิตไฟฟา

กิจกรรมเสริมบูรณาการอาเซียน
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Materials05

Definition04

Inspiration & Engagement01

  โดยปกติพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปเปนพลังงานอีก
รูปแบบหนึ่งไดซึ่งเคร่ืองใชไฟฟาในบานเปนอุปกรณ
ท่ีเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานรูปอื่น เชน 
พลังงานแสงสวาง พลังงานความรอน พลังงานกล  
พลังงานเสียง  พลังงานเสียงและภาพ เปนตน

เมื่อไฟติด ใชงานไดแลว ดร.วี จึงบอกเด็กๆ วาเห็นไหม
พลังงานไฟฟาจําเปนกับเราทุกคนมาก แลวเด็กๆคิดวา
ไฟฟามีความสําคัญอยางไรบาง

1. คอมพิวเตอร  2. สมุดบันทึก

ว 5.1.2

ค 5.1.1

ความสําคัญและ
ประโยชนของ
พลังงานไฟฟา

60
min.

ความสําคัญและประโยชน
ของพลังงานไฟฟา

Observing & data collection

Classification & Communication

เครื่องใชไฟฟาสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟาเปนพลังงานอะไรไดบาง

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

นอกจาก เปนเเหลงกําเนิดพลังงงานใหแก เครื่องใชไฟฟานักเรียนคิดพลังงานไฟฟา

ยังสามารถนําไปใชประโยชนอะไรไดอีก....................................................................

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

07

06

Problem & Question02

ในชีวิตประจําวันของเรามีกิจกรรม
อะไรที่ตองใชพลังงานไฟฟาบาง

1. ใหสํารวจวาเคร่ืองใชไฟฟาแตละชนิด เปนการ

   เปลี่ยนรูปพลังงานจากไฟฟาเปนพลังงานอะไร

2. ใหสํารวจวาเคร่ืองใชไฟฟาใหประโยชนอะไรกับเรา

3. ใหหาเคร่ืองใชไฟฟาสํารวจเพิ่มเติมอีก 1 ชนิด 

4. วิเคราะหและสรุปผลการสํารวจ

Hands-On Activity03

เปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟาไปเปน
พลังงาน

อุปกรณ
เครื่องใชไฟฟา

ประโยชนที่ไดรับ จากเครื่องใช
ไฟฟาแตละชนิด
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 รูปของพลังงาน (Forms of Energy)  พลังงานที่ใชกันอยู ในปจจุบัน
มีดวยกันหลายรูปแบบ เชน เราใชพลังงานเคมี จากแหลงพลังงานฟอสซิล นํามา
ผลิตเปนกระแสไฟฟา และนําไฟฟานั้นมาเปลี่ยนรูปของพลังงานเปนอยางอื่นตาม
แตเครื่องใชไฟฟานั้น หรือพลังงานเคมีที่ไดจากสารอาหารทําใหรายกายของเรามี
พลังงานในการทํางานตางๆ ทําใหวัตถุเคลื่อนที่ เรียกวา เกิดพลังงานกล รูปแบบ
ของพลังงานแบงไดเปน   

1. พลังงานสะสม  เชน พลังงานเคมี พลังงานศักย พลังงานนิวเคลียร

2. พลังงานที่ทํางานได เชน พลังงานความรอน พลังงานแสง พลังงานเสียง
พลังงานกล (จลน) 

ความสําคัญและประโยชนของพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวันเราคือ

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

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

Conclusion08

Knowledge Tank09

พลังงานนิวเคียร
(Nuclear Energy)

พลังงานแสง
(Light Energy)

พลังงานศักย
(Potential Energy)

พลังงานจลน
(Kinetic Energy)

พลังงานความรอน
(Thermal Energy)

พลังงานเคมี
(Chemical Energy)

พลังงานไฟฟา
(Electric Energy)

พลังงานแมเหล็ก
(Magnetic Energy)

 ความสําคัญของพลังงานไฟฟา  เครื่องใชไฟฟาตางๆ ภายในบาน เปนเครื่อง
ใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานรูปอื่นๆ เพื่อใหประโยชนกับมนุษย เชน

1. เครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอน เปนเครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟาเปนพลังงานความรอน เชน หมอหุงขาว กาตมนํ้า เตารีด เตา
อบ ฯลฯ โดยที่กระแสไฟฟาจะไหลผานขดลวดชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา ลวด
นิโครม ซึ่งจะทําใหอุปกรณชนิดนั้นๆ รอนขึ้น และใชงานไดตามตองการ

5. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียงและภาพ(แสง) เครื่องใชไฟฟา
ประเภทน้ีจะมีอุปกรณทางไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนสวน
ประกอบเปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟาและสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส
ออกสูลําโพงเปนเสียงและออกสูจอภาพ เชน โทรทัศน คอมพิวเตอร 
วิทยุ ฯลฯ

2. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล เปนเครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟาเปนพลังงานกล โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา ดวย
อุปกรณที่เรียกวา มอเตอร  และเครื่องควบคุมความเร็ว ซึ่งเปนอุปกรณ
หลักในเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานงานกลทําใหแกนมอเตอรหมุน เมื่อ
ตอกับอุปกรณอื่นๆ อุปกรณจะหมุนเมื่อแกนมอเตอรหมุน อุปกรณอ่ืนๆ 
เชน ใบพัดพัดลม  ใบพัดเครื่องปนผลไม  ใบพัดเครื่องซักผา ฯลฯ

3. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกลและพลังงานความรอน เปนเครื่อง
ใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกลและพลังงานความรอน
ไปพรอมๆกัน เชน ไดรเปาผม เครื่องปรับอากาศ  เครื่องดูดฝุน  ตูเย็น 
ฯลฯ

4. เครื่องใชไฟฟาที่ใหแสงสวาง  เปนเครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟาเปนพลังงานแสงสวาง เชน หลอดไฟประเภทตางๆ หลอดฟลูออ
เรสเซนต  หลอดนีออน ฯลฯ
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Missions :

Plan & 
Design

Buliding & 
Testing

Evaluation & 
Redesign

175

เครื่องใชไฟฟาของฉัน
1. วางแผนการออกแบบอยางไร
 (Engineering)
2. มีวิธีอยางไรในการควบคุม
    งบประมาณ (Math)

1. นําเครื่องใชไฟฟาไป
ทดสอบหาขอดีและขอเสีย

2. เปรียบเทียบงาน
   ของเรากับของเพื่อน

1. นักเรียนสามารถทําภารกิจนี้สําเร็จหรือไม
2. สวนที่ยากที่สุดของภารกิจนี้คืออะไร
3. แนวความคิดที่ไดจากกิจกรรมนี้คืออะไร

Ask :

Materials :

1. ใหประดิษฐของเลน หรือของใชที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟา
 เปนพลังงานในรูปแบบอื่น (ว 5.1.2)
2. ของเลนหรือของใชที่มีประโยชน
3. โดยใชวัสดุอุปกรณที่กําหนดไวให

1. แบตเตอร่ี      2. สวิตซ    3. กระดาษลูกฟูก
4. มอเตอร หรือ หลอดไฟ หรือ ลําโพง 
5. สีและอุปกรณตกแตง       6. ใบพัด
7. แบตเตอร่ีพรอมรางถาน

1.  พลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนรูปไปเปนพลังงานอะไรได
    บาง (Science)
2. ใหคนควาหาขอมูลของเลนหรือของใชที่ใชเปลี่ยนรูป
    พลังงานไฟฟาไปเปนพลังงานอื่นๆได (ง 3.1.1)

วันนี้คุณครูพูดถึงเรื่องความสําคัญและประโยชน
ของพลังงานไฟฟา ลิปดาจึงอยากประดิษฐ
สิ่งของที่ใชการเปล่ียนรูปพลังงานไฟฟาไปเปน

พลังงานรูปอื่นท่ีไดประโยชนดวย

เครื่องใชไฟฟาของฉันเครื่องใชไฟฟาของฉัน
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Classification & Communication

จากผลสํารวจบุคคลในครอบครัวของเราใครมีพฤติกรรมการใชไฟฟาอยางสิ้นเปลือง

หรือไม ถามี พฤติกรรมนั้นคืออะไร.........................................................................

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

นักเรียนมีวิธีการอยางไร ที่ชวยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในครอบครัวใหใช

ไฟฟาอยางประหยัด...............................................................................................

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

07

การใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด

Materials05

Inspiration & Engagement01

Definition04
   การประหยัดพลังงานไฟฟา คือ การใชไฟฟาอยาง
คุมคา เพื่อประโยชนตอครอบครัวและ ประเทศชาติ เชน
ถอดปล๊ักเมื่อเลิกใชงาน ปดไฟดวงที่ไมใช รีดผาคร้ังละ
มากๆ เลอืกซือ้อุปกรณไฟฟาทีมี่ฉลากประหยดัไฟ เปนตน

ดร.วีถามเด็กๆวา เมื่อทราบแลววาพลังงานไฟฟามี
ความสําคัญและมีประโยชน ลิปดาและโพลาจะมี
วิธีการอยางไรที่จะไปบอกคนในหมู บานใหชวยกัน
ประหยัดพลังงานไฟฟาจะไดมีใชไปนานๆ

1. คอมพิวเตอร  2. สมุดบันทึก

ว 5.1.2

ค 1.2.1

ง 3.1.1

Problem & Question02

มีวิธีการไหนบางนะที่เปนการใช
ไฟฟาอยางประหยัด

DefinitionDefinitionDefinitionDefinition040404040404040404

1. ใหนักเรียนสํารวจพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟา
อยางสิ้นเปลืองของคนในครอบครัวใน 1 สัปดาห

2. จดบันทึกผลการสํารวจ และนําผลที่ไดมาชวยในการ
ปรบัปรุงพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟาในบาน   

3. หาขอมูลเพิ่มเติมถึงพฤติกรรมที่ทําใหสิ้นเปลือง   
พลังงานอีก 2 อยาง

Hands-On Activity03

การใชไฟฟา
อยางประหยัด

60
min.

Observing & Data Collection06

พฤติกรรมการใช
พลังงานไฟฟา

เคยทํา/ไมเคยทํา
จํานวนครั้งที่ทํา

วิธีการปรับปรุง
พฤติกรรมการใช

ผูถูกสํารวจ

การเปด-ปดตูเย็นวันละ
หลายครัง้

เปดทีวไีวโดยไมดู

เปดคอมพิวเตอรทิ้งไว
เกนิ 15 นาที

เปดไฟทิ้งไวโดยไมไดใช
พื้นที่ในบริเวณนั้น

ซักผานอยกวา 10 ชิ้น
ตอการซัก 1 ครั้ง

รีดผาจํานวนนอยช้ินตอ
ครัง้
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Conclusion08

ใหนักเรียนชวยกนัเสนอแนวทางในการรณรงคใหคนในครอบครวัใชไฟฟาอยางประหยดั

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

knowledge Tank09
 การประหยัดพลังงานไฟฟา พลังงานไฟฟาเปนสิ่งมีคา มีบทบาทมากมาย
ในชีวิตประจําวันของเรา คือ ใหแสงสวาง ใชอํานวยความสะดวก เชน ทําอาหาร 
ถนอมอาหาร เปนเครื่องทุนแรง ใชในการเดินทาง หรือแมแตเครื่องมือทางการแพทย 
นอกจากนี้แหลงพลังงานไฟฟาบางแหลงมีอยูอยางจํากัด ดังน้ัน เราจึงควรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชไฟฟาเพื่อชวยกันประหยัดพลังงาน

คาไฟฟาตอเดือนเปนเงินเทาไร ................................................................................

อุปกรณไฟฟาชนิดใดใชพลังงานไฟฟามากที่สุด และชนิดใดใชพลังงานไฟฟานอย

ที่สุด...........................................................................................................................

จากขอมูลนักเรียนมีวิธีชวยลิปดาลดคาไฟฟาไดอยางไรบาง.......................................

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

การคํานวณการใชไฟฟา ใหนําจํานวนวัตตของเครื่องไฟฟา คูณดวยจํานวนชั่วโมงที่ใชและ 

จํานวนเครื่องใชไฟฟา แลวหารดวย 1000 จะไดเปนจํานวนหนวยที่ใชใน 1 วัน สมมติวา 

คาไฟฟาในเดือนดังกลาวหนวยละ 8 บาท

เคร่ืองใชไฟฟา
จํานวนช่ัวโมงการ
ใชงานใน 1 วัน

จํานวนหนวยไฟ
ฟาที่ใชใน 1 วัน คาไฟฟาตอวัน

กินกําลังไฟวัตต 
(Watt) ตอชั่วโมง

จํานวนเครื่องใช
ไฟฟา

เตารีดไฟฟา 750 1 2

หมอหุงขาวไฟฟา 650 1 1

เครือ่งปรบัอากาศ 25 10 2

คอมพิวเตอร 110 5 2

พัดลม 50 4 2

หลอดไฟ 650 4 20

0.1 1

เครือ่งทาํน้ําอุน 4500 1 2

เตาไมโครเวฟ 650

ตูเยน็ 200 24 1

โทรทศัน 95 4 3

เครื่องปรับอากาศ
   1. ตั้งคาเครื่องปรับอุณหภูมิประมาณ 25-27 องศา
   2. ควรปดกอนเลิกใชงานประมาณ 10-15 นาที
   3. ควรเลือกขนาดใหเหมาะสมกับขนาดหอง

ตูเย็น
   1. ตั้งวางตูเย็นใหหางจากแหลงความรอน  
   2. หมั่นตรวจสอบยางขอบประตู
   3. เลือกตูเย็นใหมีขนาดพอเหมาะกับสมาชิกในบาน

หลอดไฟ
   1. ใชหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน เชน หลอดตะเกียบ-ฟลูออเรสเซนต 
   2. ปดสวิตซหลอดไฟฟาเมื่อเลิกใชงาน 
   3. เลือกเปดเฉพาะบริเวณท่ีตองการ

โทรทัศน และ เครื่องคอมพิวเตอร
   1. เลือกที่มีสัญลักษณ ประหยัดไฟ     
   2. ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใชงาน
   3. ปดจอภาพถาไมใชงานเกิน 15 นาที  

เครื่องซักผา
   1. ปรับระดับนํ้าใหเหมาะสมกับปริมาณของเสื้อผาท่ีจะซัก
   2. เสื้อผาที่จะซักแตละครั้งควรมีปริมาณพอสมควร
   3. ซักผาแลว ไมจําเปนตองอบผาใหแหงควรใชผึ่งลมหรือตากแดดแทน

เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศ
   1. ตั้งคาเครื่องปรับอุณหภูมิประมาณ 25-27 องศา
   2. ควรปดกอนเลิกใชงานประมาณ 10-15 นาที
   3. ควรเลือกขนาดใหเหมาะสมกับขนาดหอง

จากตารางการใชไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาในบานของ 
ด.ญ. ลิปดา ใน 1 วัน 

กิจกรรม ประหยัดไฟฟาอยางไรดีนะ
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ปลอดภัยไวกอน คุณพอสอนไว

Definition04

Problem & Question02

Inspiration & Engagement01

1. ใหนักเรียนสํารวจเหตุการณที่กําหนดมาใหแลววิเคราะห 
และพิจารณาวาควรหรือไมควรกระทํา โดยการหาขอมูล
จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได

2. ใหอธิบายเหตุผลดานความปลอดภัยของการใชเครื่องใช
ไฟฟาวา เพราะเหตุใด จึงควรหรือไมควรกระทําสิ่งนั้น

3. บันทึกผลและสรุปผลการสํารวจ

การใชไฟฟาอยางปลอดภัยมี
วิธีการอยางไรบาง

ความปลอดภัยในการใชไฟฟา หมายถึง การเลือก
ใชเครื่องใชไฟฟาอยางถูกวิธี ไมกอใหเกิดอันตรายกับ
ตนเองและผูอื่น เชน ไมเสียบปลั๊กเคร่ืองใชไฟฟาทิ้งไว  
ไมใชมือขณะท่ีเปยกชื้นไปจับอุปกรณไฟฟา ไมซอมไฟ
ดวยตนเอง หากไมมีความรูเพียงพอ เปนตน

คุณพอคุณแมบอกลิปดาและโพลาวา ถึงแมไฟฟาจะมี
ประโยชน แตก็มีโทษดวย เราควรจะระมัดระวังในการ
ใชงานตองใชอยางระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัย

ว 5.1.2
ง 3.1.1

Hands-On Activity03

ความปลอดภัย
ในการใชไฟฟา

60
min.

06

Materials05
1. คอมพิวเตอร 2. สมุดบันทึก

Conclusion

จากเหตุการณทั้งหมด นักเรียนเคยพบหรือเคยกระทําบางหรือไม

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

นักเรียนคิดวาการใชไฟฟาอยางปลอดภัยมีความจําเปนหรือไมอยางไร

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

07

เหตุการณ ควรหรือ
ไมควร

เหตุผลดานความปลอดภัย

1. ศึกษาคูมือเครื่องใชไฟฟา

2. ใชเครื่องใชไฟฟาที่ไม   
    พรอมใชงาน

3. ใชมือชวยดึงเพื่อนที่ถูก 
    ไฟดูด

4. เช็ดมือใหแหงกอนใช
    เครื่องใชไฟฟา

5. เลนวาวใกลสายไฟแรงสูง

6. เสียบปล๊ักไฟหลายสาย
    ในเตารับไฟอันเดียว

8. ของเลนถานหมดนําไปตอ
    ใชไฟฟาจากเตารับไฟแทน

9. ปล๊ักไฟเสีย ทดลองซอม
    ดวยตัวเอง

7. เคร่ืองใชไฟฟาไมจําเปน
    ตองติดสายดินก็ได
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    ความปลอดภัยในการใชไฟฟา

ความปลอดภัยในการใชไฟฟามีความสําคัญเน่ืองจากสามารถปองกันไมใหเกิด
1.ความเสียตอทรัพยสิน เชน การไมดูแลสายไฟฟา การเสียบปลั๊กไฟในเตารับไฟ
หลายๆอัน ทําใหเกิดความรอนจนเกิดเพลิงไหม เกิดอัคคีภัย ทําใหทรัพยสินเสียหาย
2. ความเสียหายตอชีวิต ของผูใชงาน เชน การที่เคร่ืองใชไฟฟานั้นเกิดการชํารุด
จะทําใหไฟรั่ว หรือการเอาน้ิวไปแหยในเตารับไฟ การเลนวาวใกลสายไฟฟาแรงสูง

เราจึงควรมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใชงาน ดังนี้
1. ดานการปองกัน  
 1.1 ควรศึกษาคูมือการใชงานของอุปกรณทุกชนิดท่ีเกี่ยวกับไฟฟา 
 1.2 ควรหมั่นสังเกต และตรวจสอบอุปกรณไฟฟาทุกชนิด เชน สังเกตเกี่ยวกับ

สายไฟวาชํารุดหรือไม สังเกตความผิดปกติของเครื่องใชไฟฟา 
 1.3 ควรเลือกใชเครื่องไฟฟาที่เหมาะสมกับบานหรือหองนั้นๆ เพราะจะทําให   
  เครื่องใชไฟฟาไมทํางานหนักและชวยประหยัดคาไฟฟาดวย
 1.4 ควรมีที่ปองกันปลั๊กไฟเพื่อไมใหเด็กๆ นํานิ้วไปแหยเลนในปลั๊กไฟ
 1.5 ระบบไฟฟาภายในบานควรมีสายดิน เชน เครื่องทํานํ้าอุน ตูเย็น หรือเครื่องซักผา 

เปนตน
 1.6 หากพบปญหาควรปรึกษาผูเช่ียวชาญเพ่ือใหดําเนินการแกไข
 1.7 ควรติดตั้งระบบปองกันไฟรั่ว หรือติดต้ังตัวตัดไฟสําหรับเครื่องใชไฟฟาท่ีกินไฟ

 2. ดานการใชงาน

 2.1 ไมควรใชเครื่องใชไฟฟาผิดประเภท เชน นํามีดไปไวในเครื่องปงขนมปง
 2.2 ควรปฏิบัติตามคูมือการใชงานของเครื่องใชไฟฟานั้นๆ 
 2.3 ไมควรเสียบปลั๊กไฟพรอมกันหลายๆอันในเตารับไฟอันเดียว
 2.4 ควรถอดปลั๊กไฟของเครื่องใชไฟฟาทุกครั้งเมื่อไมไดใชงาน
 2.5 ไมควรนําเครื่องใชไฟฟาไปใกลแหลงนํ้า เชน เครื่องเปาผมในหองนํ้า
 2.6 ไมควรเลนวาวหรือเขาใกลสายไฟฟาแรงสูง

knowledge Tanks08 จากภาพใหใสตัวเลขทับลงบนภาพการใชไฟฟา เครื่องใชไฟฟาและ

อุปกรณเกี่ยวกับไฟฟาที่จะทําใหเกิดอันตรายได 6 ภาพพรอมทั้ง

อธิบายเหตุผล หลังเลขที่กํากับ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................
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      ชางอิเล็กทรอนิกส  วิศวกรไฟฟา

ชวงเวลา กิจกรรมการใชไฟฟาของลิปดา

7.00 น.

8.00 น.

9.00 น.

11.00 น.

13.00 น

14.00 น.

 เปดเครื่องปรับอากาศและโทรทัศนทิ้งไวที่หองนอน

 ดูการตูนที่หองคุณแม

 เปดเครื่องซักผาซักผาเช็ดตัวใหคุณพอ 1 ผืน

ใชคอมพิวเตอร เปดวิทยุและเครื่องปรับอากาศ

 เปด - ปด ตูเย็นหยิบไอศกรีมครั้งเดียว

 รีดเสื้อสองตัว

จุดประสงค
1. นักเรียนสามารถบวก ลบ คูณ หารของจํานวนนับได (ค 2.1.1)
2. นักเรียนสามารถวิเคราะหและหาคําตอบโจทยได (ค 6.1)

1. ลิปดาใชไฟชวงเวลาใดเหมาะสมที่สุด ตอบ ....................................................

 2. ลิปดาใชเครื่องใชไฟฟาจํานวนทั้งหมดกี่ชนิดในหนึ่งวัน ตอบ.......................

3. เวลาใดที่ลิปดาใชไฟฟาไดสิ้นเปลืองที่สุด

   ตอบ...........................................................

 มาทํางานศิลปะ 
ที่จะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับการ

นําความรูเรื่องของแหลงกําเนิด
ไฟฟามาสรางผลงานจากเว็บ 

www.pinterest.com
search คําวา DIY 

simple circuit for kids

การบูรณาการการเรียนรู

ใหกับผูเรียน เพื่อสงเสริม

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ

ตอไปในอนาคต

           ศิลปะ (Art)
อาชีพท่ีเก่ียวของ

           เทคโนโลยี (Technology)

หนวยที่ 5 เรื่อง แหลงพลังงานและไฟฟา

กิจกรรม ไฟฟามาจากไหน

จุดประสงค  
   1. นักเรียนสามารถใชงานโปรแกรมประยุกตสรางช้ินงานได

   2. นักเรียนสามารถใชอุปกรณเทคโนโลยีสืบคนขอมูลได

ขั้นตอนกิจกรรมบูรณาการ
   1. คนหาขอมลูจากแหลงตางๆ เกีย่วกบัแหลงพลงังานทีใ่ชในการผลติไฟฟา 

   2. นําเสนอเร่ืองราว จากขอมลูท่ีได ผานโปรแกรม Microsoft Word

   3. นําเสนอเร่ืองราว หนาช้ันเรยีน พรอมกบัการบรรยาย 

คณิตศาสตร (Math)

กิจกรรม ตารางกิจกรรมวันหยุดของลิปดา

โจทย

คําช้ีแจง จากขอมูลตาราง

บันทึกการใชไฟฟาของ

ลิปดา ในวันหยุด จงตอบ

คําถามตอไปน้ี

http://www.skiptomylou.org/diy-battery-

operated-toy-robot-that-scribbles/
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ตอนที่ 1 ใหนักเรียนโยงภาพดานซายมือ กับขอความดานขวามือ
 ใหสัมพันธกัน พรอมบอกวาเปนพลังงานที่ สรางทดแทนได  
 หรือ ทดแทนไมได โดยใหเขียนระบุดานหนาภาพ

สาระที่ 5 ไฟฟามาจากไหน

ตอนที่ 4 พิจารณาทรัพยากรที่กําหนดใหแลวเขียนเครื่องหมาย      ลงในตารางตาม
 คุณสมบัติใหถูกตอง

รายการ ใชผลิตพลังงานไฟฟา เปนแหลงพลังงาน
ไฟฟาแบบจํากัด

เปนแหลงพลังงาน
ไฟฟาแบบหมุนเวียน

ถานหิน

ถานหุงตม

นํา้

แสงอาทติย

มลูสตัว

กาซธรรมชาติ

เปลอืกผลไม

ลม

1. ควรใชมือที่เปยกนํ้า

   ปดสวิตช
ใช      ไมใช

ใช      ไมใช

ใช      ไมใช

ใช      ไมใช

ใช      ไมใช

ใช      ไมใช

ใช      ไมใช

ใช      ไมใช

5. ควรใชหลอดไฟประหยัด
พลังงานหรือหลอดตะเกียบ

2. เสียบปลั๊กโทรทัศนทิ้งไว
ตลอดเวลา

3. ไมซอมสายไฟเมื่อสายไฟ

   รั่วเพราะจะทําใหสิ้นเปลือง

4. เลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาที่มี
ฉลากประหยัดไฟเบอร 5

6. เปดแอรที่อุณหภูมิ 20 
องศาเซลเซียสดีที่สุด

7. นําอาหารที่ปรุงสุกรอนๆ 
เขาแชในตูเย็นไดทันที

8. รีดผาครั้งละตัวเพราะจะ
เปลืองไฟ

ตอนที่ 3 จากภาพใหนักเรียนบอกชื่อเครื่องใชไฟฟา การเปลี่ยนรูปพลังงาน และ
 ประโยชนที่ไดรับจากเครื่องใชไฟฟาใหถูกตอง

ถานหิน/ลิกไนต เปนแหลงพลังงาน
ฟอสซิล ท่ีใชในการผลิตกระแสไฟฟา

พลังงานใตดินหรือใตพิภพ การผลิต
กระแสไฟฟาโดยอาศัยพลังงานความ
รอนจากบอนํ้าพุรอน

พลังงานลม เปนการผลิตโดยอาศััย
ลม มาหมุนกังหันเพ่ือไปหมุนเครื่อง
กําเนิดไฟฟา

นิวเคลียร (แรยูเรเนียม) ซึ่งใหพลังงาน
ความรอนและทําใหนํ้าเดือดกลายเปน
ไอนํ้า ไปหมุนกังหันเครื่องกําเนิดไฟฟา

พลังงานชีวมวล  เปนพลังงานท่ีไดมา
จากพืชและสัตวตางๆ

ก

ข

ค

ง

จ

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

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

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

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

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

 ประโยชนที่ไดรับจากเครื่องใชไฟฟาใหถูกตอง

ชื่อเครื่องใชไฟฟา

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

ชื่อเครื่องใชไฟฟา

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

ชื่อเครื่องใชไฟฟา

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

ชื่อเครื่องใชไฟฟา

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

เปลี่ยนรูปเปนพลังงาน.............................................

ประโยชนที่ไดรับ.....................................................

เปลี่ยนรูปเปนพลังงาน.............................................

ประโยชนที่ไดรับ.....................................................

เปลี่ยนรูปเปนพลังงาน.............................................

ประโยชนที่ไดรับ.....................................................

เปลี่ยนรูปเปนพลังงาน.............................................

ประโยชนที่ไดรับ.....................................................

ตอนที่ 2  ใหวงกลม      รอบคําตอบ ใช ไมใช ลงในชองคําตอบใหถูกตอง
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รายละเอียดของ 
Website URL QR Code
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1. ไฟฟาที่อยูตามบานเรือน มาจากขอใด 
 ก. ถานไฟฉาย
 ข. แบตเตอรี่
 ค. เซลลไฟฟา
 ง. โรงงานไฟฟา

2. เครื่องกําเนิดไฟฟามีหลักการทํางาน
อยางไร

 ก. หมุนแทงแมเหล็กระหวางขดลวด
  เพื่อสรางกระแสไฟ
 ข. ทําใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
 ค. เปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงาน           
  ไฟฟา
 ง. ไมมีคําตอบที่ถูกตอง

3. เครื่องใชไฟฟาชนิดใดเปลี่ยนพลังงาน
    ไฟฟาเปนพลังงานกล
 ก. เครื่องซักผา ข. ไมโครเวฟ
 ค. โทรทัศน  ง. วิทยุ

4. แหลงพลงังานในขอใดเปนแหลงพลังงาน
ที่มีอยูอยางจํากัด

        ก. แสงอาทิตย
        ข. นํ้า
        ค. กาซธรรมชาติ
        ง. ลม

5. ถานหินเปนแหลงพลังงานประเภทใด
 ก. แหลงพลังงานหมุนเวียน
 ข. แหลงพลังงานที่มีจํากัด
 ค. แหลงพลังงานที่มนุษยสรางข้ึน
 ง. แหลงพลังงานธรรมชาติ

6. อุปกรณที่ประกอบดวยแทงแมเหล็กและ
 ขดลวดสรางกระแสไฟฟาไดเรียกวาอะไร
 ก. ฟวส
 ข. ไดนาโม
 ค. มอเตอร
 ง. หมอแปลง

7. พฤติกรรมของใครที่ชวยประหยัดไฟฟา
 ก. ลิปดาหุงขาวทีละมากๆ
 ข. โพลานําของรอนๆ ไปแชตูเย็น
 ค. พอใจรีดผาทีละนอยๆ แตรีดบอยๆ
 ง. ลุงมะดูโทรทัศนรวมกันหลายๆ คน

8. อานขอความที่ กําหนด แลวตอบคําถาม 
“ตัวเปยกหรือยืนอยูในที่ช้ืนแฉะ อยาแตะ
อุปกรณและเครื่องใชไฟฟา” จากขอความ
เปนเพราะเหตุผลใด

 ก. ทําใหสวิตชไมทํางาน
 ข. ทําใหวงจรไฟฟาชํารุด
 ค. ทําใหเครื่องใชไฟฟาชํารุด
 ง. อาจถูกไฟฟาดูด

9. ถาสายไฟชํารุดนักเรียนควรทําอยางไร
 ก. ใชเทปมาพันไว
 ข. ใหชางไฟฟามาซอมแซม
 ค. ตัดสายไฟสวนที่ชํารุดดวยตัวเอง
 ง. นําผามาหุมสายไฟที่ชํารุด

10. จากปญหาวิกฤตพลังงานควรคํานึงถึงขอใด
เปนสําคัญในการเลือกซื้อ

 ก. รูปแบบหรูหรา ขนาดใหญ
 ข. ราคาถูก วัสดุประกอบเปลี่ยนงาย
 ค. รับประกันคุณภาพ ประหยัดไฟฟา
 ง. มีศูนยรับซอมแตไมรับประกันสินคา

http://www.eppo.go.th/

  power/power2554.pdf

กระทรวงพลังงาน http://energy.go.th/2015/

การเลือกซื้อเครื่องใช

ไฟฟาอยางประหยัด

และปลอดภัย

http://www.supradit.com/con-

tents/electrical/electric_save.htm

การใชไฟฟาอยาง

ปลอดภัย

https://www.pea.co.th/peawiki/

Pages/wiki_003.aspx

Infographic & 

Animation

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

php?option=com_content&view=

article&id=1236&Itemid=258

http://goo.gl/tQIfi 4

www.edukidsland.com

STEM+A P3 Unit 5

electrical energy

by edukidsland.com

www.imagineering.co.th

search STEM+A P3 Unit 5

electrical energy

STEM+A P3 Unit 5

electrical energy

by imagineering.co.th

การใชไฟฟาและการผลิต

กระแสไฟฟา

ตอนท่ี 5  ใหนักเรียนวงกลม    ลอมรอบตัวอักษรหนาคําตอบท่ีถูกตอง
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