
 

บทที่ 2 
ระบบการผลิตพลังงานไฟฟา 

(Generting Systems) 
 

2.1 บทนํา (Introduction) 
ระบบการผลิตพลังงานไฟฟา (Generating Systems)  หมายถึงระบบทีส่รางหรือกําเนิด

พลังงานไฟฟาขึ้นมาจากการเปลี่ยนรูปมาจากพลังงานตาง ๆ ซ่ึงโดยปกติเรียกวา โรงไฟฟาหรือโรง
ตนกําลัง (Power Plant)  

ไฟฟาเกดิขึ้นไดหลายวิธี ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน ฟาแลบ ฟาผา หรือมีอยูใน
สัตวบางชนิด เชน ปลาไหลไฟฟา เปนตน และเกิดจากการกระทําของมนุษยโดยใชหลักการตาง ๆ 
เชน เปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา โดยวิธีที่เรียกวา “Thermoelectric generator ; 
Thermionic generator หรือ Magneto-plasma dynamic generator เปนตน แสงสวางก็สามารถเปลี่ยน
ใหเปนพลังงานไฟฟาได โดยใชเซลสุริยะ (Solar Cell) หรือโฟโตเซล (Photo Cell) ปฏิกิริยาเคมีกท็ํา
ใหเกดิไฟฟาได เชน พวกแบตเตอรี่ ถานไฟฉาย (เซลแหง)  และฟวเอลเซลที่ใชในยานอวกาศ สําหรับ
ไฟฟาที่ใชอยูตามบานเรือนในปจจุบนัเกดิจากการเหนีย่วนําของอํานาจแมเหล็ก โดยเครื่องกําเนิด
ไฟฟา ซ่ึงทําหนาที่ผลิตพลังงานไฟฟา โดยการเปลีย่นรูปจากพลังงานกลปจจุบันเครื่องกําเนิดไฟฟามี
ขนาดใหญมาก มีประสิทธิภาพสูง และนยิมผลิตเปนเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิด 3 เฟส 

เครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใชในปจจุบัน ประกอบดวยสวนสาํคัญ 2 สวนคือ สวนที่หมนุได 
(Rotor) ซ่ึงมีขดลวดตวันําฝงอยูในรองรอบแกนโรเตอร และสวนที่อยูกับที่ (Stator) ซ่ึงก็มีขดลวด
ตัวนําฝงอยูในรองภายในแกนของแสตเตอร ขดลวดตวันําสวนนีจ้ะทาํหนาที่เหนี่ยวนํา การทํางาน
ตองมีเครื่องตนกําลังฉุดใหโรเตอรของเครื่องกําเนิดไฟฟาหมุน จากนั้นจะทําการปอนไฟฟา
กระแสตรง (D.C Exciting Current) เขาไปในขดลวดตัวนําบนโรเตอร (Rotor) ( ซ่ึงเปนไปตาม
หลักการของเครื่องกลไฟฟาแบบ “ซิงโครนัส” ) และเกิดการตัดผานของสนามแมเหล็ก กับขดลวด
ตัวนําบนสเตเตอร ซ่ึงมีอยู 3 ชุดวางทํามมุกัน 120 องศาทางไฟฟา เกิดแรงเคลื่อนไฟฟาเปนรูปคลื่น
ซายน (Sine Wave) 3 เฟส มีมุมตางเฟสกนั 120 องศาทางไฟฟาเชนกนั 
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รูปท่ี (2.1) เครื่องกําเนิดไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปท่ี (2.2) เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดใหญขนาด 550 เมกกะวัตต 
 

2.2 แหลงพลังงานดิบ (Raw Energy Source) 
พลังงานดิบ (Raw  Energy)  หมายถึง พลังงานรูปตาง ๆ ซ่ึงเปนตัวกลางที่ทําหนาที่

เปลี่ยนรูปเปนพลังงานไฟฟาโดยจะตองหาพลังงานดิบนีป้อนเขาสูระบบโรงไฟฟา (Power Plant)  
แหลงผลิตพลังงานดิบดังกลาวสามารถจําแนกไดหลายรูปแบบ  ดังนี ้
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            2.2.1  พลังงานฟอสซิล (Fossil Energy) 
 เปนพลังงานทีไ่ดจากสารเชื้อเพลิงที่เกิดจากการทับถมของซากพืชและสัตวอยูใตพื้น

โลกเปนเวลานาน ๆ นับพนัลานป เมื่อถูกแรงอัดของเปลือกโลกและความรอนใตผิวโลก  ทําใหกลาย
สภาพเปนฟอสซิลซ่ึงเปนแหลงพลังงานที่สําคัญของโลก  ในการผลิตไฟฟาของประเทศไทยจะใช
พลังงานประเภทนี้ถึง 70 เปอรเซ็นต  ของแหลงพลังงานทั้งหมด 
                     วตัถุดิบ (Fuel) หรือเชื้อเพลิงที่ไดมาจากพลังงานฟอสซิล ในการผลิตไฟฟานั้น มีดวยกนั 
4  รูปแบบ คือ ถานหิน (Coal) น้ํามันปโตรเลียม (Petroleum Oil) กาซธรรมชาติ (Natural Gas) และ
สารสังเคราะห (Derivative)  ของ 3  รูปแบบขางตน 

1) ถานหิน (Coal) เปนแรเชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวยสาร
คารบอนมากกวา 50 เปอรเซ็นต  โดยปริมาตร มีสีน้ําตาลออนจนถึงดาํ  แบงเปน 4 ชนิดใหญ ๆ ตาม
คาความรอนที่ไดและ เปอรเซ็นตของจํานวนคารบอน  ดงันี ้

- แอนทราไซต (Anthracite) ถือวาเปนถานหินที่มีคณุภาพดีที่สุด โดยมีคา
คารบอนคงที่มากกวา 86 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนกั และใหปริมาณความรอนมากกวา 25,600 กิโลจูลย
ตอกิโลกรัม 

- บิทูมินัส (Bituminous) มีคาคารบอนต่ํากวา 86 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนักและให
ปริมาณความรอนมากกวา 25, 600 กิโลจูลยตอกิโลกรัม   

- ซับบิทูมินัส (Subbituminous)   เปนถานหินที่ใหปริมาณความรอนระหวาง 
19,300 – 25,600  กิโลจูลยตอกิโลกรัม  และเถาที่เหลือจากการเผาไหมแลว ตองไมจบัตัวเปนกอน 

- ลิกไนท (Lignite) ถือวาเปนถานหินที่มีคณุภาพต่ําที่สุด  โดยใหปริมาณความ
รอนเพียง 7,000 – 19,300  กิโลจูลยตอกิโลกรัมเทานั้น 

 

หมายเหต ุ  สําหรับในประเทศไทยถานหินที่พบมากที่สุดไดแก ถานหินลิกไนต  (พบที่แมเมาะ     จ.

ลําปาง และที่ จ.กระบี)่ ซ่ึงจัดวาเปนลิกไนตที่มีคุณภาพต่าํ มีเถาปนอยูมากแตมีกํามะถันเพียงเล็กนอย 
โดยมีคารบอนอยูระหวาง 41 – 74 เปอรเซ็นต ความชืน้อยูระหวาง 7 – 30 เปอรเซ็นต และเถาอยู
ระหวาง 2 – 45 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนัก 
 ถานหินตามแหลงตาง ๆ ในประเทศไทยมคีาปริมาณความรอนพอสรุปไดดังนี ้
 แหลงสะบายอย จ.สงขลา  =  12,600  กิโลจูลยตอกิโลกรัม 
 แหลงเวยีงแหง จ.แมฮองสอน =  12,180  กิโลจูลยตอกิโลกรัม 
 แหลงสินปุน จ.กระบี ่ = 11,400  กิโลจูลยตอกิโลกรัม 
 แหลงแมเมาะ จ.ลําปาง = 10,000  กิโลจูลยตอกิโลกรัม 
 แหลงกระบี่ จ.กระบี ่ =   8,700  กิโลจูลยตอกิโลกรัม 
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              ในอดีตเคยใชถานหินเปนเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟาที่โรงจกัรพระนครเหนือ แตเกดิปญหา
ทางดานมลภาวะเปนพิษ เนือ่งจากควนัจึงเลิกไป ในปจจบุันใชเปนเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟาแมเมาะ และ
กระบี่ตรงบริเวณแหลงผลิต เนื่องจากหางไกลชุมชนใหญและใกลวัตถุดบิ 

2) น้ํามันปโตรเลียม (Petroleum Oil)  หรือน้ํามันดิบ มีสถานะเปนกึ่งของเหลวกึง่
ของแข็ง (มีความหนืด) ประกอบไปดวย สารไฮโดรคารบอน มีสีเหลืองออน สีน้ําตาล สีน้ําตาลแกไป
จนถึงสีดํา แบงออกเปน 4 ชนิดใหญ ๆ ดังนี้ 

-  แอสฟลต เบส (Asphalt Base) มีสวนผสมของพาราฟน หรือไขปนอยูนอย มี
กํามะถัน ออกซิเจน และไนโตรเจน ปนอยูเปนปริมาณสูง เมื่อนํามากลั่นจะไดน้ํามัน “แกสโซลีน” 
คุณภาพดี แตมีตะกอนแอสฟลด (ยางมะตอย) อยูเปนปรมิาณมาก 

-  พาราฟนเบส (Paraffin Base)  มีสวนผสมของพาราฟนหรือไขปนอยูมาก เมือ่
นํามากลั่นจะไดน้ํามันหลอล่ืนที่มีคุณภาพด ี และใหน้ํามนักาดคณุภาพดีดวยขณะเดยีวกันก็มีแอสฟลต 
(ยางมะตอย) นอยหรือไมมเีลย 

-  มิกซเบส (Mix Base) มีสวนผสมของไขพาราฟน และแอสฟลต อยูมากพอ ๆ กนั 
เมื่อนํามากลั่นจะไดผลิตภัณฑน้ํามันทุกชนิด แตปริมาณจะนอยกวา 2 ชนิดแรก 

-  แนพธา (Naphthenic Crude)     มีลักษณะคลายกาซธรรมชาติเหลว มพีบไมมาก 
ในการนําน้ํามนัปโตรเลียมมาใชงาน จะตองนําน้ํามนัดิบ มาผานกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อจดัระเบยีบโมเลกุลของสารประกอบในน้ํามันดิบเสียใหม เพื่อใหเหมาะสมในการ
นําไปใชประโยชน เรียกวากระบวนการกลัน่น้ํามันซึ่งจะใหผลิตภณัฑตาง ๆ ออกมาก ไดแก กาซหุง
ตม (Liguefied Petroleum Gas) น้ํามันเบนซิน (Gasoline) น้ํามันกาด (Kerozene) น้ํามันดีเซล (Diesel) 
น้ํามนัเตา (Fuel Oil) ไขมัน (Paraffin) และยางมะตอย (Asphalt) 

3)  กาซธรรมชาติ (Natural Gas) ถือเปนผลิตภัณฑปโตรเลียมเชนกัน คือ เปน
สวนประกอบไฮโดรคารบอน มีสถานะเปนกาซในการนําไปใชงานจะตองทําการแยกกาซธรรมชาติ
ออกตามประโยชนการใชงานดังนี ้

-  กาซมีเทน ใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใชแทนน้ํามนัเตา 
นอกจากนั้นยงัใชเปน วัตถุดบิในการผลิตปุยเคมี และเมทานอล 

- กาซอีเทน ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทีลีน 
- กาซปโตรเลียมเหลว (L P G) และ โปรเพน ใชเปนเชื้อเพลิงในการหุงตมใน

ครัวเรือน และในอุตสาหกรรมตาง ๆ เชนอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลา ซีเมนตใชในรถยนต และผลิต
ไฟฟา 

- กาซธรรมชาติเหลว (Natural  Gasoline) ใชเปนวตัถุดิบในการผลิตน้ํามัน
เบนซิน จากกาซธรรมชาติ 

- กาซคารบอนไดออกไซต 
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            2.2.2 พลังงานน้าํไหล (Flowing Streams of Water Energy) 
พลังงานน้ําไหล หมายถึง พลังงานที่ไดจากการเปลี่ยนรูปของพลังงานศักยของน้ําที่ถูก

เก็บกักไวบนที่สูง (อางเก็บน้ําเหนือเขื่อน) มาเปนพลังงานจลย (เมื่อเปดประตูน้ําใหน้ําไหลสูที่ต่ํา) 
สามารถนํามาหมุนกังหันน้ํา (Turbine) เพื่อฉุดเครื่องกําเนิดไฟฟา ผลิตไฟฟาออกมาได ดังรูปตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี (2.3) พลังงานจากน้ําไหลในการผลิตไฟฟา 
 
            ในประเทศไทยมีศักยภาพของแหลงน้ํา  ในการผลิตไฟฟาพลังน้ําไดประมาณ 8,000 เมกกะ
วัตต  แตที่นาํมาใชในการผลิตไฟฟาจนถงึป พ.ศ.2531  ปริมาณที่ใชไปแลวประมาณ 2,250 เมกกะ
วัตต คิดเปน 28 เปอรเซ็นต ของศักยภาพที่มีอยูคาดวาในอนาคตจะมโีครงการไฟฟาพลังน้ําเพิ่มขึน้อีก 
โดยสามารถผลิตไฟฟา จากการติดตั้งเครือ่งกําเนิดไฟฟา เพิ่มและสรางเขื่อนใหม ดังขอมูลตอไปนี้ 
 

 

ชื่อโครงการ 
กําลังผลติตอเคร่ือง

(เมกกะวัตต) 
จํานวนเครื่อง 

ปรับปรุงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนภูมิพล 70 2 
โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนปากมลู 34 4 
เขื่อนแกงกรุง (จ.สุราษฏรธานี) 40 2 
เขื่อนแควใหญตอนบน (เขื่อนน้ําโจน) 145 4 
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ชื่อโครงการ 
กําลังผลติตอเคร่ือง

(เมกกะวัตต) 
จํานวนเครื่อง 

เขื่อนน้ําเข็ก (จ.เพชรบูรณ) 35 ;  25 2 ; 2 
เขื่อนน้ําเขิน (จ.ขอนแกน) 100 4 
เขื่อนน้ําเงา (จ.ตาก) 20 2 
เขื่อนน้ํายวม  (จ.ตาก) 105 2 
เขื่อนน้ําสาน  (จ.เลย) 29 2 
เขื่อนแมแตง (จ.เชียงใหม) 26 1 
เขื่อนแมปงตอนลาง  (จ.ตาก) 20 2 
เขื่อนแมสะงา (จ.แมฮองสอน) 2.5 2 
เขื่อนสายบุรี (จ.นราธิวาส) 23 2 

 
                               
               จากศักยภาพและแผนพัฒนาพลังงานไฟฟาพลังน้ําของประเทศไทยสามารถที่จะมีโรงไฟฟา
พลังน้ําขนาดใหญ ๆ ไดอีกมาก แตในอนาคตนับวนัจะมีอุปสรรคมากขึ้นในการที่จะสรางเขื่อน  
เนื่องจากถูกตอตานจากนกัอนุรักษธรรมชาติอยางรุนแรง  อีกทั้งคาเวนคืนที่ดินและคาใชจายในการ
โยกยายชาวบานออกจากพื้นที่โครงการก็มีราคาแพง  นอกจากนีย้ังตองจายคาชดเชยใหหนวยงานอื่น 
ๆ ของรัฐ เชนกรมปาไม เปนตนสิ่งเหลานี้ถือเปนปจจยัที่สรางปญหาในการนําพลังงานจากน้ํามาผลิต
ไฟฟา ทั้งส้ิน 

 
2.2.3 พลังงานน้าํขึน้น้ําลง และพลังงานคลื่น (Ocean Tidal Energy and Wave Energy) 

- พลังงานน้ําขึ้นน้ําลง (Ocean Tidal Energy) พลังงานน้าํขึ้นน้ําลงนี้อาศัยหลักการ
พื้นฐานของพลังงานศักยและพลังงานจลย  เชนเดียวกับเขื่อน  แตแทนที่จะใชเขื่อนกักน้ําไวบนทีสู่ง 
ๆ กลับอาศัยความตางระดับของน้ําขึ้นและน้ําลง  ในแตละวันชวยเพิ่มศักยภาพของกาํลังงาน  โดยการ
สรางเขื่อนที่ปากแมน้ํา หรือปากอาวที่มพีื้นที่เก็บน้ําไดมาก  และการตางระดับของน้ําขึ้นลงมีคาสูง  
โดยเมื่อน้ําขึ้นจะไหลเขาสูอางเก็บน้ํา  และเมื่อน้ําลง น้ําจะไหลออกจากอางเก็บน้ํา  การไหลเขาออก
จากอางเก็บน้ําสามารถนําไปหมุนกังหันน้ําเพื่อฉุดเครื่องกําเนิดไฟฟา  เชนเดยีวกับการผลิตไฟฟาพลัง
น้ําไหล 
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รูปท่ี (2.4)  พลังงานจากน้ําขึ้น น้ําลง 
 

โดยปกติความตางระดับของน้ําขึ้นน้ําลง (พิสัย)  ที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟาไดควร
จะสูงกวา 5เมตร  ถึงจะคุมตอการลงทุนสรางโรงไฟฟา แตในประเทศไทยมีพิสัยดังกลาวสูงสุดเพียง 
2.5 เมตรเทานัน้  (ที่บริเวณปากน้ําระนอง)  จึงไมสามารถนําพลังงานรูปนี้มาผลิตไฟฟาใชได 

- พลังงานจากคลื่น (Wave Energy) พลังงานคลื่นที่สามารถนํามาใชประโยชนได  มี
จํานวนอยูมหาศาลในทะเลและมหาสมุทร  เพียงแตมีขนาดชวงกวางของคลื่นไมแนนอน (ขึ้นอยูกับ
แรงลมที่พัดผาน)  ดังนัน้ในการที่จะนําพลังงานชนิดนี้มาใชงานไดนั้น  จะตองอาศัยพื้นทีก่วางใหญ
มาก  ซ่ึงหมายถึงจะตองใชจํานวนเงินทีล่งทุนอยางมหาศาลดวยเชนกัน  จึงยังไมมีการนําพลังงาน
ชนิดนี้มาใชในการผลิตไฟฟาในปจจุบัน  แตในอนาคตอาจเปนพลังงานทดแทนที่ไมควรมองขามก็ได 

2.2.4  พลังงานลม (Wind Energy) 
พลังงานลม  คือ  พลังงานจลยชนิดหนึ่งที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศ  โดยเรียกวา

กระแสลม  เมื่อนํากระแสลมมาพัดผานใบพัดหรือกังหนัลม จะเกิดการถายทอดพลังงานจลยไปสูใบ
กังหันทําใหกงัหันหมนุรอบแกนและถายทอดไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟาได  ถึงแมวาปริมาณลมที่มี
อยูในธรรมชาติ จะมจีํานวนมากแตก็มีขนาดไมแนนอนและยากตอการควบคุม จึงไมเปนที่นิยมนํามา
ผลิตไฟฟาจํานวนมาก ๆ ได 
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2.2.5  พลังงานแสงอาทิตย (Solar Energy) 
 พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานที่มีอยูตามธรรมชาติเกิดจากปฏิกิริยาการรวมตัว 
(Fusion)  ในดวงอาทิตยซ่ึงจะปลอยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา  ที่เรียกวารังสี
แสงอาทิตย (Solar Radiation) รังสีนี้จะแพรกระจายออกทุกทิศทุกทาง  โลกของเราไดรับอิทธิพลของ
รังสีนี้ โดยมีความเขมของรังสีที่ตกลงบนพื้นผิวโลกประมาณ 961 –1191 วัตต ตอตารางเมตร  หรือคิด
เปนพลังงานประมาณ 2,000 –2,500  กิโลวตัต ช่ัวโมงตอตารางเมตร ตอป 

ในปจจุบนัไดนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชในการผลิตไฟฟา 2 รูปแบบคือ  ในรูปของ
พลังงานความรอน  และการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสง  เปนพลังงานไฟฟาโดยตรงดวย
กระบวนการโฟโตวอลตอิคจากเซลลสุริยะ (Solar Cell) แตอยางไรกต็ามการผลิตไฟฟาดวยพลังงาน
จากแสงอาทิตยนี้ยังถือวายังไมคุมกับการลงทุนสําหรับโครงการขนาดใหญ ๆ เชนกัน 

2.2.6 พลังงานจากความรอนใตพภิพ (Terrestrial Heat Energy) 
 เปนพลังงานความรอนภายในโลกที่ทําใหน้ําใตดนิมีอุณหภูมแิละความดันสูง  ถามี
จํานวนมากสามารถนําไปใชผลิตไฟฟาได 

2.2.7 พลังงานนิวเคลียร (Nuclear Energy) 
 เปนพลังงานทีเ่กิดจากปฏิกิริยาแตกตัว (Fission) หรือรวมตัว (Fusion)  ของนิวเคลยีส
ของอะตอมของธาตุบางชนิด เชน ยูเรเนยีม  พลูโตเนียม หรือ ธอเรียม พลังงานนิวเคลยีรนี้เปน
พลังงานที่มีปริมาณมากเมื่อเทียบกับมวลที่ใช  สามารถใชเปนพลังงานในการผลิตความรอน  เพือ่
นําไปใชในการผลิตไฟฟาได  ในปจจุบันพลังงานนิวเคลียรที่นํามาผลิตไฟฟาเกิดจากปฏิกิริยาแตกตัว 
(Fission) ในเตาปฏิกรณนวิเคลียร 
 

2.3  ระบบโรงไฟฟา (Power Plant System) 
ในการผลิตพลังงานไฟฟาจะนําพลังงานดิบ (Raw Energy) ใสเขาไปในโรงงานผลิต 

(Plant)  ซ่ีงถือเปนตัวกลางในการทําหนาที่เปลีย่นรูปพลังงานดิบใหเปนพลังงานไฟฟา เรียก
โรงงานผลิตนี้วา โรงงานผลิตกําลังไฟฟา (Electric Power Plant)  หรือโรงไฟฟา (Power plant) ซ่ึง
เปนโรงงานขนาดใหญตั้งอยูกับที่ (Stationary Power Plant) ตามแหลงผลิตตาง ๆ โดยมากจะอยูใกล
แหลงวัตถุดิบ ติดแมน้ําหรือเสนทางขนสง  เพื่อสะดวกในการขนสงวัตถุดิบและการสงจาย
กําลังไฟฟา  กําลังผลิตมีตั้งแตหลายสบิเมกกะวัตตจนถึงหลายรอยเมกกะวัตต  สวนโรงไฟฟาที่ใช
เฉพาะแหง  ในกรณีที่สายสงไฟฟาจากโรงไฟฟาขนาดใหญสงไปไมถึง  หรือมีไวใชกรณีฉุกเฉิน  
เรียกวา โรงผลิตกําลังไฟฟาที่เคล่ือนที่ได (Movable Power Plant)  มีขนาดเล็กกําลังผลิตอยูในระดับ 
10 – 1,000 กิโลวัตต  ซ่ึงจะใชเครื่องยนตดีเซลเปนเครื่องตนกําลัง เปนตน 
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             ในปจจุบันโรงไฟฟาจะใชพลังงานและเครื่องตนกําลังหลาย ๆ ชนิด  ในการผลิตกําลังไฟฟา  
ซ่ึงสามารถจําแนกประเภทของโรงไฟฟาเพื่อศึกษารายละเอียดไดดังนี ้

2.3.1 โรงไฟฟาพลังน้ํา (Hydroelectric Power Plant) 
2.3.2 โรงไฟฟาพลังความรอน (Thermal Power Plant) 

1) ชนิดกังหันไอน้ํา (Stream Turbine) 
2) ชนิดกังหันกาซ (Gas Turbine) 
3) ชนิดความรอนรวม (Combined) 
4) ชนิดเครื่องยนตดีเซล (Diesel-internal Combustion Engine) 

2.3.3 โรงไฟฟานิวเคลียร (Nuclear Power Plant) 
2.3.4 โรงไฟฟา MHD. (Magneto- Hydrodynamic Power Plant) 
 

2.4  โรงไฟฟาพลังน้ํา (Hydroelectric Power Plant) 
เปนการนําทรพัยากรน้ํามาใชใหเกดิประโยชนในการผลิตพลังงานไฟฟา โดยอาศัยน้ําที่

มีความเร็วและแรงดนัสูงมาหมุนกังหันน้ํา  ซ่ึงมีหลักการพอสรุปเปนขั้นตอนไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปท่ี 2.5.1  ภาพจําลองแสดงหลักการของโรงไฟฟาพลังน้ํา 
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1) เก็บกักน้ําไวในอางเก็บน้ํา  ซ่ึงอยูในระดับสูงกวาโรงไฟฟาทําใหมแีรงดันสูง 
2) ปลอยน้ําเขามาตามทอสงน้ํา  มายังอาคารโรงไฟฟาที่อยูต่ํากวา  โดยควบคุม

ปริมาณไดตามตองการ 
3) น้ําที่สงมาจะไหลเขาเครื่องกังหันน้ําผลักดนัใบพัดทําใหกังหันน้ําหมุน 
4) เพลาของเครื่องกังหันน้ํา  ตออยูกับเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟา  ทําใหเครื่อง

กําเนิดไฟฟาหมุนเกิดการเหนี่ยวนําขึ้นในเครื่องกําเนิดไฟฟาไดพลังงานไฟฟา
ออกมาใชงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.5.2  เขื่อนภูมิพล จ.ตาก  กําลังผลิตรวม 535 เมกกะวัตต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี (2.6) เขื่อนศรีนครนิทร จ.กาญจนบุรี  กําลังผลิตรวม 360 เมกกะวัตต 
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  2.5  โรงไฟฟากังหันไอน้ํา  (Stream Turbine Power Plant) 
เปนการแปรสภาพ  พลังงานเชื้อเพลิง  เปนพลังงานไฟฟา  โดยใชไอน้ําเปนตวักลาง  

เชื้อเพลิงที่ใชในปจจุบันไดแก  น้ํามันเตา  ถานหินลิกไนต  กาซธรรมชาติ  และขยะ  ซ่ึงมีหลักการพอ
สรุปเปนขั้นตอนไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี (2.7) ภาพจําลองแสดงหลักการของโรงไฟฟากังหันไอน้ํา 
 

1) เผาไหมเชื้อเพลิง  ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ไดพลังงานความรอน 
2) นําความรอนที่ไดไปตมน้ํา  เพื่อใหกลายเปนไอน้ํา ณ อุณหภูมิ และความดันที ่ 

ตองการ 
3) สงไอน้ําไปขับเครื่องกังหันไอน้ํา  ซ่ึงมีเพลาตออยูกับเครื่องกําเนิดไฟฟา  ทําให

เครื่องกําเนิดไฟฟาหมุน  เกิดการเหนี่ยวนําขึ้นในเครื่องกําเนิดไฟฟาและได
พลังงานไฟฟาออกมาใชงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปท่ี (2.8) โรงไฟฟากังหันไอน้ําพระนครเหนือ  กาํลังผลิตรวม 237.5 เมกกะวัตต 
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รูปท่ี (2.9)  โรงไฟฟากังหันไอน้ําพระนครใต กําลังผลิตรวม 1,300 เมกกะวัตต 
 

2.6  โรงไฟฟากังหันกาซ (Gas Turbine Power Plant) 
 เครื่องกังหันกาซ  เปนเครื่องยนตชนดิสันดาปภายใน  ซ่ึงแปรเปลี่ยนสภาพพลงังาน
เชื้อเพลิงใหเปนพลังงานไฟฟาโดยมีหลักการพอสรุปเปนขั้นตอนได  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี (2.10) ภาพจําลอง แสดงหลักการของโรงไฟฟากังหันกาซ 
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1) อัดอากาศใหมคีวามดันสูง 8 –10 เทา 
2) สงอากาศดังกลาวเขาสูหองเผาไหม  โดยมเีชื้อเพลิงทําการเผาไหม 
3) อากาศเกิดการขยายตวัภายใตความกดดัน  และอุณหภูมสูิง 
4) สงอากาศนี้ไปขับเครื่องกังหนักาซใหหมุน 
5) เพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟาตออยูกับเพลาของเครื่องกังหันกาซ จึงเกดิการหมนุ  

เกิดการเหนีย่วนําขึ้นในเครื่องกําเนิดไฟฟา  ผลิตแรงดันไฟฟาออกมาใชงานได 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปท่ี (2.11)  โรงไฟฟากังหันกาซนครราชสีมา  กําลังผลิต 15 เมกกะวัตต 

 
2.7  โรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Combined Power Plant) 
 ไฟฟาพลังความรอนรวม  เปนการผลิตไฟฟาแบบเดียวกับไฟฟาพลังไอน้ํานั่นเอง  แต
ความรอนที่นาํมาใชตมน้ํานัน้  ไดมาจากไอเสียที่ปลอยออกมาจาก  “เครื่องกังหันกาซ”  ซ่ึงยังมีอุณหถู
มิสูงอยู  โดยไมตองใชเชื้อเพลิงแตอยางใด  มีหลักการพอสรุปเปนขั้นตอน  ไดดังนี้ 

1) นํากาซที่ปลอยออกจากเครื่องกังหันกาซ  มาตมน้ําใหกลายเปนไอ ณ ความดนั 
และอุณหภูมิทีต่องการ 

2) สงไอน้ําไปหมุนเครื่องกังหนัไอน้ํา 
3) เครื่องกังหันไอน้ํา  มีเพลาตออยูกับเครือ่งกําเนิดไฟฟา  ทําใหหมนุเกิดการ

เหนีย่วนําภายในเครื่องกําเนดิไดพลังงานไฟฟาออกมาใชงาน 
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รูปท่ี (2.12)  ภาพจําลองแสดงหลักการของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี (2.13) โรงไฟฟาพลังความรอนรวมราชบุรกีําลังผลิตรวม 3,645 เมกกะวัตต 
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              โรงไฟฟาพลังความรอนรวมนี้  มีตนทุนการผลิตตอหนวยต่ํา  เพราะเปนผลพลอยไดจาก
โรงไฟฟากังหนักาซ  แตจะตองทําการเดนิเครื่องผลิตไฟฟาพรอม ๆ กับเครื่องกังหันกาซ  และ
พลังงานไฟฟาที่ได  จะประมาณ  50 เปอรเซ็นต  ของโรงไฟฟากังหันกาซ 
 

2.8  โรงไฟฟาดีเซล (Diesel Power Plant) 
 เปนโรงไฟฟาที่ใชเครื่องยนตดีเซลเปนตนกําลังเพื่อขับเครื่องกําเนิดไฟฟา  โดยใช
น้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง  เครื่องยนตที่ใชทั้งแบบ  2  จังหวะ  และ 4  จังหวะ  ซ่ึงมีลําดับขั้นการทํางาน  
ดังนี ้

1) ฉีดเชื้อเพลิงเขาหองเผาไหม  เพื่อเผาไหมเชื้อเพลิง 
2) เกิดการขยายตวัอยางรวดเร็ว  ภายในหองเผาไหมทําใหลูกสูบเคลื่อนที่ 
3) กานสูบ  ซ่ึงตอจากลูกสูบไปยังเพลาขอเหวีย่งจะหมุนเพลาขอเหวีย่ง 
4) เพลาขอเหวีย่งตอกับเครื่องกาํเนิดไฟฟาจะหมุน  เกิดการเหนี่ยวนําผลิตพลังงาน

ไฟฟาออกมาใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี (2.14)  ภาพจําลองแสดงหลักการของโรงไฟฟาดีเซล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี (2.15) โรงไฟฟาดีเซลภูเก็ต  กําลังผลิตรวม 10,600 กิโลวัตต 
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 โรงไฟฟาดีเซลนี้  จดัอยูในประเภทของโรงไฟฟาขนาดเล็กที่มีกําลังผลิตไมมากนัก  ใน
ประเทศไทยจงึมีใชเฉพาะตามชนบนที่หางไกลความเจรญิ  ซ่ึงระบบสายสงของการไฟฟาฝายผลิต
สงไปไมถึงเทานั้น  โดยอยูในความรับผิดชอบและดําเนนิการของการไฟฟาสวนภูมภิาค 
 

2.9 โรงไฟฟานิวเคลียร (Nuclear Power Plant) 
โรงไฟฟานิวเคลียรนั้น  ที่จริงแลวจดัเปนโรงไฟฟาพลังความรอนอยางหนึ่ง ที่มี

หลักการทํางานคลายคลึงกับโรงไฟฟากังหนัไอน้ํา (Stream turbine Power Plant)  ตางกันตรงที่ความ
รอนที่นํามาตมน้ํา  ใหกลายไปเปนไอ  เพื่อไปขับกังหันนั้นไดมาจากพลังงานนิวเคลียร  ซ่ึงมี
รายละเอียดของหลักการที่ซับซอนยุงยากพอสมควร  โรงไฟฟานวิเคลียรจึงถูกแยกออกมา  เพื่อกลาว
รายละเอียดโดยเฉพาะ  ซ่ึงตางจากโรงไฟฟาพลังความรอนอ่ืน ๆ 

พลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยาการแตกตัวที่เรียกวา ปฏิกิริยาฟชช่ัน 
(Fission)  หรือปฏิกิริยาการรวมตัวที่เรียกวา  ปฏิกิริยา ฟวชั่น (Fusion)  ของนิวเคลียสภายในอะตอม
ของธาตุที่นํามาเปนเชื้อเพลิง  เชน ยูเรเนยีม  พลูโตเนยีม  หรือธอเรียม  ซ่ึงจะใหพลังงานความรอน  
เทียบกับมวลออกมาอยางมหาศาลในปจจุบนัพลังงานนวิเคลียรที่ใชผลิตพลังงานไฟฟานั้นเกดิจาก
ปฏิกิริยา ฟชช่ัน (Fission)  ในเตาปฎิกรณนิวเคลียร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี (2.16) ภาพจําลองแสดงหลักการของโรงไฟฟานิวเคลียร 
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จากภาพจําลองแสดงหลักการของ โรงไฟฟานิวเคลยีร  สามารถแยกอธิบายรายละเอยีด
ออกเปนสวน ๆ ไดดังนี ้

1) ปฏิกรณนิวเคลียร 
2) เครื่องกําเนิดไอน้ํา 
3) เครื่องกังหันไอน้ํา 
4) เครื่องกําเนิดไฟฟา 

2.9.1 ปฏิกรณนิวเคลียร  ประกอบดวยสวนประกอบหลัก ๆ ดงัตอไปนี ้
- เตาปฏิกรณนวิเคลียร (Reactor) 
- แทงเชื้อเพลิง (Fuel Rods) 
- สารหนวงปฏกิิริยา (Moderator) 
- แทงควบคุม (Control Rods) 
- เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน (Heat Exchanger)  

 เตาปฏิกรณนวิเคลียร (Reactor)  ถูกออกแบบใหมโีครงสรางเปนถังเพื่อบรรจุแทง
เชื้อเพลิง  และอ่ืน ๆ ผนังของเตาจะตองสรางดวยเหล็กกลาอยางหนาเพื่อใหทนความดนัสูงและ
ปองกันการรั่วไหลของ  “กัมมันตภาพรังสี”  (รังสีแกมมาและนวิตรอน ที่เปนอันตรายอยางมากตอ
ส่ิงมีชีวิต)  จากแทงเชื้อเพลิง  นอกจากนัน้  ยังตองสรางอาคารรูปโดมเปนคอนกรตีหนาอยางนอย 1.8 
เมตร  ครอบคลุมเตาปฏิกรณไวอีกชัน้หนึ่งดวย  เพื่อปองการอันตรายดงักลาว 
 แทงเชื้อเพลิง (Fuel Rods)  เปนแทงรูปทรงกระบอกยาว  ภายในบรรจุเชื้อเพลิงที่เปน
เม็ด  (พวกยเูรเนียมธรรมชาติ ยูเรเนยีมเขมขน  หรือพลูโตเนียม  ตามแตชนิดของเตาปฏิกรณ) แทง
เชื้อเพลิงนี้จะถูกหอหุมดวยวัสดุที่คงรูปรางอยูได  ภายใตสภาวะการทํางานของปฏิกรณนั้นๆ  (ซ่ึง
ไดแกวัสดุ  จาํพวก อลูมิเนยีม  แมกนีเซยีม  เซอรโคเมียม เหล็กกลาไรสนิมหรือแกรไฟต)  แทง
เชื้อเพลิงเหลานี้จะคอย ๆ ปลดปลอยพลังงานความรอนออกมา  จากปฏิกิริยาแตกตวั (Fission  
Reaction) ของนิวเคลียส 
 สารหนวงปฏกิิริยา (Moderator)  เปนสารที่ใชในเตาปฏกิรณ  เพื่อชะลอปฏิกิริยาแตกตัว
ของเชื้อเพลิง  ใหคอย ๆ ปลดปลอยความรอนออกมา  สารหนวงปฏิกิริยานี้จะเปนสารของเหลว  หรือ
ของแข็งที่เหมาะสม  เชนน้ําธรรมดา  คารบอน  และเบรลิเลียม 
 แทงควบคุม (Control Rods)  เปนแทงโลหะยาวซึ่งบรรจุสารจําพวกโบรอน  แคดเมียม 
หรือ แอฟเนียม  แทงควบคมุนี้จะเปนตัวชวยควบคุม  ปฏิกิริยาแตกตวัของเชื้อเพลิงในลักษณะชะลอ  
หรือเรงก็ได  โดยจะมีคุณสมบัติเปนตัวดดูซับความเร็วของนิวตรอน 
 สารหลอเย็น (Coolant)  เปนสารที่จะตองมีความรอนจําเพาะสงูสภาพการนําความรอน
สูง  และจุดเดอืดสูง  ณ ความดันต่ําดวย  สารหลอเย็นนี้มีหนาทีด่ึงความรอนออกจากแกนเชื้อเพลิง
ของปฏิกรณสารที่นํามาใชเปนสารหลอเยน็ เชน น้ําธรรมดา อากาศ คารบอนไดออกไซต ฮีเลียม 
โปแตสเซียม  และโซเดียมเหลว  เปนตน 
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 เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน (Heat Exchanger)  เปนอุปกรณที่รับเอาความรอน  จากสาร
หลอเย็น  เพือ่จะสงไปสูสวนของเครื่องกําเนิดไอน้ํา  เหตุที่ตองมีเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน  คั่น
ระหวาง  สารหลอเย็นกับเคร่ืองกําเนิดไอน้ําเพราะสารหลอเย็นทีน่ับวามีความจุความรอนและถายเท
ความรอนไดดเียี่ยมนั้นคือ  “โซเดียมเหลว”  ทั้งนี้มันยังมคีุณสมบัติดูดซับนิวตรอนต่าํดวย  แตอยางไร
ก็ตามก็ยังมกีัมมันตภาพรังสีติดมาดวย  ซ่ึงถาสัมผัสกับน้ําในเครื่องกําเนิดไอน้ําโดยตรง  จะทํา
ปฏิกิริยาสูงเพือ่ใหไอน้ําที่ปอนเขาสูกังหันไอน้ํา  “มีกัมมันตภาพรังสีนอยที่สุด”  จึงตองมีเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอน  คั่นระหวางสารหลอเย็นกับเครื่องกาํเนิดไอน้ํา  ดงักลาว 

2.9.2 เครื่องกําเนิดไอน้ํา  (Boiler)  เปนอุปกรณทีรั่บความรอนจากเครื่องแลกเปลี่ยนความ 
รอน  โดยผานมาทางตัวกลางหรือสารหลอเย็น  (โซเดียมเหลว)  ซ่ึงถูกปมเขามาในเครื่องนี้แลวถายเท
ความรอนใหกบัน้ําทําใหน้ําเดือดกลายเปนไอแลวสงเขาเครื่องกังหันไอน้ํา  ตอไป 
 

                หมายเหตุ   เครื่องกําเนิดไอน้าํ  มีหลักการทํางานแบบเดยีวกับ  เครื่องแลกเปลี่ยนความ

รอน (Heat Exchanger)  เพียงแตในเครือ่งแลกเปลี่ยนความรอน  ใชโซเดียมเหลวรับความรอนจาก
สารหลอเย็น  ที่เปนโซเดียวเหลวเชนกัน  (มาจากเตาปฏกิรณ)  สวนในเครื่องกําเนิดไอน้ํา  ใชน้ําเปน
ตัวรับความรอน  จากโซเดยีมเหลว  ที่มาจากเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนอีกทีหนึ่ง  ซ่ึงการทํางาน
แบบนี้เรียกวา เครื่องปฏิกรณแบบ  “การถายเทความรอน 3 วงรอบ”  (Three Cycle Heat Exchanger)  
หลังจากนัน้เครื่องกําเนิดไอน้ํา  ก็จะสงไอน้ําเขาไปยังเครื่องกังหันไอน้ํา  เพื่อขับเพลาของเครื่อง
กําเนิดไฟฟาตอไป ซ่ึงก็เหมือนกับหลักการของ  “โรงไฟฟาแบบกังหันไอน้ํา”  จึงไมขอกลาว
รายละเอียดซ้ําอีก 
 จากกฎของไอนสไตน  จะไดวาเชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณที่มีมวลเพียง 1 กรัม  จะปลอย
พลังงานไดถึง 9 X 10 3   จูล  ฉะนัน้เมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันเชือ้เพลิงแลวเมือ่มีมวลเทา ๆ กัน 
พลังงานนิวเคลียรจะใหความรอนมากกวาถึง 6 หมื่นเทา  หรือคิดในแงของกาํลังผลิตจะพบวา
โรงไฟฟาขนาดกําลังผลิต 600 เมกกะวัตต (MW)  จะใชเชือ้เพลิงนิวเคลยีรเพียง 20 ตันตอป  ในขณะที่
โรงไฟฟาที่ใชน้ํามันเชื้อเพลิงจะใชน้ํามันถึง 1 ลานตันตอป 
 แตอยางไรก็ดกีารผลิตไฟฟาจากปฏิกรณนวิเคลียรจะตองคํานึงถึงการปองกัน
กัมมันตภาพรงัสีที่จะรั่วไหลออกสูส่ิงแวดลอมเกินกวามาตรฐานใหมากเพราะจะเปนอันตรายตอ
ส่ิงมีชีวิต  จึงตองเครงครัดในมาตรการความปลอดภัยไวหลาย ๆ ช้ัน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ส่ิงปดกั้น
และอุปกรณความปลอดภยั  ซ่ึงถูกจัดไวอยางเปนระบบตามหลักวิชาการของปฏิกรณนิวเคลียร 
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2.10   โรงไฟฟา MHD (Magneto-Hydrodynamic Power Plant) 
 โรงไฟฟาชนิดตาง ๆ ที่กลาวมาแลวขางตนนั้นอาศยัหลักการของน้ําและไอน้ําไปขับ
กังหัน เพื่อใหหมุนเครื่องกาํเนิดไฟฟาแตสําหรับโรงไฟฟา MHD นี้จะใชแกสรอนที่มีอุณหภูมสูิง 
2500C โดยผานเขาสนามแมเหล็กที่มีความเขมสูง  โดยแกสนี้จะตองมีสวนผสมของ  โปตัสเซียม 
(Potassium)  เพื่อเพิ่มสภาพความนําไฟฟา  ซ่ึงจะทําใหกระแสไฟฟาไหลไดมากขึ้น  เมื่อแกสดังกลาว
เคล่ือนที่ตัดกบัสนามแมเหล็กความเขมสูง  จะเกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนํา (e.m.f)  ขึ้นสวนการนําไฟฟา
ออกมาใชงานไดนั้น  ตองใชอิเล็กโทรด (Electrode)  2 แทง คือ อาโหนด (Anode)  หรือข้ัวบวก  และ
คาโทด (Cathode)  หรือข้ัวลบ  เปนตัวรับซึ่งจะตองเปนไฟฟากระแสตรง  แลวจึงสงเขาเครื่อง “อิน
เวอทเตอร”  (Inverter)  เพื่อเปล่ียนใหเปนไฟฟากระแสสลับเขาสูระบบสงจายตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี (2.17)  ภาพแสดงหลักการของการผลิตไฟฟาแบบ MHD 
                                          (Magneto-Hydrodynamic Power Plant) 
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รูปท่ี(2.18) บล็อกไดอะแกรมแสดงโรงไฟฟา MHD ทํางานรวมกับโรงไฟฟาพลังไอน้ํา 
  
              ในปจจุบันหลาย ๆ ประเทศ เชน อเมริกา เยอรมัน  และสหภาพโซเวียต รัสเซีย  ไดมีการ
พัฒนาสรางโรงไฟฟา  MHD ใหรวมทํางานกับโรงไฟฟา  พลังไอน้ําธรรมดาไดอีกดวย  ดัง
บล็อกไดอะแกรมในรูปที่ (2.18) 
 

2.11  ระบบการผลิตพลังงานไฟฟาในปจจุบัน 
 ระบบการผลิตพลังงานไฟฟาในปจจุบนั  เปนการผลิตรวมกันของโรงไฟฟาชนิดตาง ๆ 
เพราะมีระบบสายสงเชื่อมโยงถึงกันหมด  สามารถผลิตเสริมใหแกกันได 
 เนื่องจากโรงไฟฟาแตละแบบมีคุณสมบัติแตกตางกนัเชน “โรงไฟฟาพลังน้ํา”  สามารถ
เดินเครื่องจายไฟฟาไดอยางรวดเร็วมีตนทนุการผลิตตอหนวยต่ํา  เพราะไมตองเสียคาเชื้อเพลิงแตใน
ขณะเดียวกันกต็องใชประโยชนจากน้ําในดานอื่น ๆ อีกหลังจากใชผลิตไฟฟาแลว  จึงมีขอจํากัดใน
ดานปริมาณ และเวลาที่ใช 
 “โรงไฟฟากังหันกาซ  และดีเซล”  สามารถเดินเครื่องจายไฟฟาไดอยางรวดเร็วแตเสีย
คาเชื้อเพลิงมาก  ทําใหตนทนุการผลิตตอหนวยอยูในเกณฑคอนขางสงู 
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 “โรงไฟฟาพลังไอน้ํา”  นับแตเร่ิมเดินเครื่องจนกระทั่งสามารถจายไฟฟาไดจะตองใช
เวลาในการตมน้ําหลายชัว่โมงและใชเชื้อเพลิงในปริมาณมากทําใหคาใชจายในการผลิตตอหนวยสูง  
ขอดีก็คือสามารถสรางใหมีกําลังผลิตสูง ๆ ได 
 จากคุณสมบัตทิี่แตกตางกนันี้  เมื่อจัดการผลิตไฟฟาแบบตาง ๆ รวมกัน  ทําใหตนทนุใน
การผลิตเฉลี่ยตอหนวยไมสูงเกินไป  โดยมีการวางแผนการผลิตเปนรายป  รายเดือน  และแผนฉกุเฉิน  
จึงจะทําใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 แตปญหาในระยะยาวก็คือ พลังงานที่ใชนับวันยิ่งมีราคาสูงขึ้น  และปริมาณลดนอยลง
ไป  เชน  ผลิตภัณฑปโตรเลยีม  ถานหนิ  เปนตน  จึงมกีารศึกษาและทาํวิจัย  หาพลังงานรูปอื่น ๆ มา
ทดแทน  เชน  พลังงานจากลม  แสงอาทิตย  ความรอนใตพิภพ  และอาจมีความจําเปนตองใชพลังงาน
นิวเคลียรและพลังงานความรอนจากขยะเปนพลังงานทดแทนในเวลาอันใกลนี ้
 

2.12 กําลังผลิตสํารอง  (Generation Reserve Capacity) 
 การติดตั้งเครือ่งกําเนิดไฟฟา  เพื่อจายไฟฟาใหเพยีงพอนั้นจะตองมีกําลังผลิตสํารอง
เอาไวจํานวนหนึ่ง  เพื่อจายไฟฟาทดแทนในกรณีที่ตองหยุดตรวจซอม  เครื่องกําเนดิไฟฟาขนาดใหญ
ที่สุดในระบบหรือเมื่อเกิดเครื่องขัดของจายไฟฟาไมไดหรือสายสงไฟฟาบางชวงเกิดชํารุดเสียหายสง
ไฟฟาไมได 
 กําลังผลิตสํารองควรมีเทาใดนั้นอาจจะวางเปนกฎเกณฑทีต่ายตัวนักไมได  แตกม็ี
แนวทางพอทีจ่ะพิจารณาเปนกฎเกณฑกวาง ๆ ไดดังนี ้

1) กําลังผลิตสํารองไมควรมีนอยกวา  กําลังผลิตของเครื่องกําเนิดไฟฟาหนวย
ใหญที่สุดในระบบ 

2) กําลังผลิตสํารองอาจมีประมาณ 15 – 20  เปอรเซ็นต  ของความตองการ
ไฟฟาสูงสุดในระบบ  แตตองไมนอยกวากําลังผลิตในขอ (1) 

3) สวนหนึ่งของกําลังผลิตสํารองขางตน  คือ  ประมาณ  6  เปอรเซ็นตของความ
ตองการไฟฟาสูงสุด  ในระบบควรเปนเครื่องกําเนิดไฟฟา  แบบที่เร่ิมเดินเครื่องจายไฟฟาไดรวดเร็ว
มาก (Ready Reserve)  คือจายไฟฟาไดในเวลา 10 นาที  และครึ่งหนึ่งของ  “Ready  Reserve”  ควร
เปนกําลังผลิตสํารองแบบที่ใชเดินเครื่องผลิตไฟฟาอยูแลว  และเผื่อกําลังผลิตสวนหนึง่เอาไว  เพื่อให
จายไฟฟาออกมาไดทันทีในกรณีฉุกเฉนิ (Spinning Reserve) 

 

2.13 ระดับแรงดันของระบบผลิต 
แรงดันไฟฟาที่ผลิตขึ้นจากเครื่องกําเนิดไฟฟาในโรงไฟฟาโดยทัว่ ๆ ไปในตางประเทศ  จะ

อยูชวง 13 –24 กิโลโวลท หรือ 18 – 24  กิโลโวลท ซ่ึงจะไมมกีารกาํหนดคาที่ตายตัว  แตสําหรบัใน
ประเทศไทยนัน้จะมีคาไมเกนิ 20 กิโลโวลท  ทั้งนี้เนื่องจากเกดิปญหาทางดานชนวนในเครื่องกําเนิด
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ไฟฟา  และ  ตองคํานึงถึงผลทางดานเศรษฐกิจศาสตรดวย  ซ่ึงเครื่องกําเนิดไฟฟาของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  ที่ใชในปจจบุัน  มีแรงดันจายออกหลายระดับ  เชน 3.5 กิโลโวลท  11 
กิโลโวลท  และ 13.8 กิโลโวลท   แรงดันดังกลาวจะถูกแปลงใหมีระดบัสูงขึ้น  ที่ลานไกไฟฟา  หรือ
สถานียอยแปลงแรงดันสูง (Switch yard or Step-up Substation)  ใหเปนไฟฟาแรงสูงที่มีระดับแรงดัน
มาตรฐานเพื่อสงเขาสูระบบสงกําลังไฟฟา (Transmission System) 
 

2.14 การผลิตไฟฟาในประเทศไทย 
ในป พ.ศ. 2535  ประเทศไทยมีกําลังการผลิตกําลังไฟฟาทั้งหมดประมาณ 6,915 เมกกะวัตต  

ขณะที่มีความตองการไฟฟา 6,183 เมกกะวัตต  นั่นคอืประเทศไทยเหลือกําลังไฟฟาสํารองอยูเพียง
ประมาณ 10 เปอรเซ็นต  ซ่ึงเมื่อนึกถึงโรงไฟฟารุนเกาที่ลาสมัย  และมีประสิทธิภาพที่ต่ําลงบางโรง
จักรแลว  นบัวาเปนอันตรายมากสําหรับสภาวะเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอยางรวดเรว็  เชนปจจบุัน  
หากไมเรงวางแผน  ดําเนนินโยบายอยางจริงจัง  โดยเฉพาะนโยบานที่เดนชดัของรัฐบาล  ประเทศ
ไทยก็อาจประสบกับภาวะการขาดแคลนพลังงานไฟฟาได 

หนวยงานที่รับผิดชอบในการผลิตกระแสไฟฟาในประเทศไทย  คือการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.)  โดยมหีนวยงานที่รับผิดชอบ  ในการจัดจําหนายกระแสไฟฟาใหแกผูบริโภค 2 
หนวยงาน  คอื  การไฟฟานครหลวง (กฟน.)  ซ่ึงรับผิดชอบจายกระแสไฟฟาใหแกผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)  ซ่ึงรับผิดชอบการจาย
กระแสไฟฟาใหกับจังหวดัที่เหลือ  ในปจจบุัน  กฟผ.  ดําเนินการผลิตพลังงานไฟฟาโดยอาศัยระบบ
โรงไฟฟา 4 รูปแบบ  (ยกเวนโรงไฟฟานวิเคลียรเทานั้นที่ยังไมไดติดตัง้)  โดยมกีารติดตั้งโรงไฟฟา
ลักษณะตาง ๆ คิดเปนอัตราสวน  ดังขอมลูตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 2.1  กําลังผลิตที่ติดตั้งแลวใน พ.ศ. 2533 
 

            โรงไฟฟาชนดิ 
 

กําลังผลติ 
(เมกกะวัตต) 

เปอรเซ็นตของ 
กําลังผลติรวม 

พลังน้ํา 2,249.5 28.12 
พลังความรอน 4,306.5 53.84 
พลังความรอนรวม 760.6 9.5 
กังหันกาซ 654.0 8.17 
ดีเซล 28.6 0.36 
พลังงานทดแทน 0.34 - 

รวม 7,999.2 100 
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หมายเหต ุ 1) โรงไฟฟาดีเซลอยูในความรบัผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคทีใ่ชในชนบทหางไกล           

กําลังผลิตของโรงจักรมีขนาดเล็กไมเกิน 1,000 กิโลวัตต 
                    2) เชื้อเพลิงที่ใชแบงเปน กาซธรรมชาติ  41.81%  ถานหินลิกไนต 23.69%  น้ํามันเตา  

21.59%  พลังงานน้ํา  11.25%  ที่เหลือเปนพลังงานทดแทน 
 

2.15  แบบฝกหัด  บทที่ 2 
1) จงใหนิยามของระบบผลิตพลังงานไฟฟา? 
2) ระบบผลิตไฟฟาชนิดใดที่เปลี่ยนจากพลังงานรูปอื่นมาเปนพลังงานไฟฟาโดยตรง     จง

อธิบายหลักการ? 
3) ถานหินลิกไนต  ใหปริมาณความรอนกีก่ิโลจูลยตอกิโลกรัม  และประเทศไทยพบมาก

ที่สุดที่จังหวดัใด? 
4) ถานหินจากแหลงใดในประเทศไทย  ที่ใหปริมาณความรอนสูงที่สุด? 
5) น้ํามันปโตรเลียมแบงออกเปนกี่ชนิด  อะไรบาง? 
6) น้ํามันกาซโซลนีคุณภาพดีไดมาจากปโตรเลียมชนิดใด? 
7) น้ํามันหลอล่ืนคุณภาพดีไดมาจากปโตรเลียมชนิดใด? 
8) กาซธรรมชาติที่ใชแทนน้ํามนัเตาไดคืออะไร? 
9) กาซธรรมชาติชนิดใดทีใ่ชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา? 
10) ศักยภาพของแหลงน้ําในประเทศไทยสามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟาไดประมาณเทาใด? 
11) พิสัยของระดบัน้ําขึ้น-น้ําลงที่จะผลิตไฟฟาไดจะตองสูงกี่เมตร? 
12) ความเขมของรังสีแสงอาทิตยที่ตกลงบนพืน้โลกมีคากี่วตัตตอตารางเมตร? 
13) จากขอ (12)  ถาคิดเปนกิโลวตัต  ช่ัวโมงตอตารางเมตรตอปจะมีคาประมาณเทาไร? 
14) “Movable Power Plant”   คือโรงไฟฟาชนดิใดและมีกําลงัผลิตเทาใด? 
15) โรงไฟฟาพลังน้ํามีขอดีที่ไดเปรียบโรงไฟฟาชนิดอื่นอยางไรบาง? 
16) ขอเสียเปรียบของโรงไฟฟากังหันกาซ  และดีเซล  คืออะไร? 
17) โรงไฟฟาชนิดใดที่ตองใชชวงเวลาในการเริ่มเดินจนถึงจายพลังงานไฟฟานานที่สุด? 
18) กําลังผลิตสํารอง  ควรมีคากี่เปอรเซ็นต  ของความตองการไฟฟาสูงสุดของระบบ? 
19) จงอธิบายความหมายของคําวา “Ready Reserve”  และ “Spinning Reserve” ? 
20) ระดับแรงดนัของระบบผลิตในประเทศไทยมีคาไมเกนิกี่กิโลโวลท? 
21) ในปจจุบนัประเทศไทยมีความตองการไฟฟาจํานวนกีเ่มกกะวัตต? และมีกาํลังผลิต

สํารองเหลืออยูกี่เปอรเซ็นต ?                                          
22) ในปจจุบนัโรงไฟฟาชนดิใดที่สามารถผลิตไฟฟาไดมากที่สุดในประเทศไทย ? และคิด

เปนกําลังผลิตรวมกี่เมกกะวตัต ? 
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23) กัมมันตภาพรงัสีที่เปนอันตรายตอส่ิงมีชีวติ คือรังสีอะไรบาง? 
24) สารหลอเย็นทีด่ีที่สุดที่ใชในเตาปฏิกรณนวิเคลียรคืออะไร? 
25) สารหนวงปฏกิิริยาที่ใชในเตาปฏิกรณนวิเคลียร คืออะไรบาง? และมีหนาที่อยางไร? 
26) สารเชื้อเพลิงที่นํามาใชในเตาปฏิกรณของโรงไฟฟานวิเคลียรไดแกอะไรบาง? 
27) แทงควบคุมทีใ่ชในเตาปฏกิรณนิวเคลียร คือสารจําพวกใด ? และมีหนาที่อยางไร ? 
28) จงอธิบายหลักการทํางานของ “ Three Cycle Heat Exchanger ”  ? 
29) พลังงานนิวเคลียรจะใหความรอนมากกวาน้ํามันเชื้อเพลิงเมื่อมีมวลเทากันกี่เทา? 
30) สารเพิ่มความนําที่ใชในโรงไฟฟา MHD  คือสารจําพวกใด? ใสเขาไปเพื่อประสงค

อะไร? 
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