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Electrical & Electronics 

ระบบกำเนิดไฟฟ้า เป็นระบบที่อาศัยการเปลี่ยนรูป

พลังงานอย่างอื่นมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ทำให้สามารถแบ่งได้

หลายชนิดตามชนิดพลังงานที่นำมาเปลี่ยน การผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คือ  

1.  ประเภทไม่ใช้เชื้อเพลิง  

● โรงไฟฟ้าพลังน้ำ จากน้ำในอ่างเก็บน้ำ หรือจาก

ลำห้วยที่อยู่ในระดับสูง ๆ  

● โรงไฟฟ้าพลังงานธรรมชาติ จากต้นพลังงานที่ไม่หมด-

 

สิ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ 

2.  ประเภทใช้เชื้อเพลิง  

● โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ ใช้ก๊าซธรรมชาติ 

ถ่านลิกไนต์ หรือน้ำมันเตา เป็นเชื้อเพลิงให้ความ

ร้อนแก่น้ำจนเดือดเป็นไอน้ำ นำแรงดันจากไอน้ำมา

ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

●	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ใช้ก๊าซธรรมชาติ

หรือน้ำมันดีเซลมาสันดาป ทำให้เกิดพลังงานกลต่อ-

ไป โรงไฟฟ้าประเภทนี้ได้แก่  

โรงจักรไฟฟ้า
 

 

 
ก

ารผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันเป็นการผลิตร่วมกันของโรงไฟฟ้า

ประเภทต่าง ๆ เชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าด้วยสายส่งไฟฟ้า 

โดยมีศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า คอยควบคุมระบบการ

ผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ทำให้สามารถเสริมกำลังผลิต  

แก่กันได้  

ผศ.ธนวัฒน์ฉลาดสกุล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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➲		 โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส ใช้ก๊าซธรรมชาติ

หรือน้ำมันดีเซล  

➲	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซ

ธรรมชาติ หรือน้ำมันดีเซล  

➲		 โรงไฟฟ้าดีเซล ใช้น้ำมันดีเซล  

ดังนั้นเราสามารถแบ่งโรงจักรไฟฟ้าออกได้

เป็นโรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำ โรงจักรไฟฟ้าพลังไอน้ำ 

โรงจักรไฟฟ้าก๊าซเทอร์ไบน์ โรงจักรไฟฟ้ากังหันก๊าซ 

โรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วม โรงจักรไฟฟ้าดีเซล 

และโรงจักรไฟฟ้านิวเคลียร์ 

 

โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำ 
เป็นโรงจักรที่ผลิตไฟฟ้าโดยการเปลี่ยน

พลังงานศักย์ของน้ำมาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดย

ปล่อยน้ำที่ถูกกักไว้ที่ระดับสูงไหลผ่านท่อน้ำ (pen-

stock) เข้าสู่เทอร์ไบน์ที่มีแกนต่อร่วมกับเครื่อง

กำเนิดไฟฟ้า โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 

● น้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในระดับสูงกว่าโรง-

ไฟฟ้าทำให้มีแรงดันน้ำสูง  

● ปล่อยน้ำในปริมาณที่ต้องการเข้ามา

ตามท่อส่งน้ำ เพื่อส่งไปยังอาคารโรงไฟฟ้าที่อยู่ต่ำ-

กว่า  

● น้ำจะไหลเข้าเครื่องกังหันน้ำ ผลักดัน

ใบพัดทำให้กังหันน้ำหมุน  

● เพลาของเครื่องกังหันน้ำต่อกับเพลา

ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้โรเตอร์หมุน เกิดการ

เหนี่ยวนำขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ได้พลังงานไฟฟ้า

ออกมาใช้งาน  

สำหรับเทอร์ไบน์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

พลังน้ำ สามารถแบ่งได้ตามโครงสร้างออกเป็น 

● แบบเพลตัน (pelton) ใช้แรงกระแทก

ของน้ำ ใช้กับน้ำที่มีความสูง 180-2,000 เมตร  

● แบบฟรานซิส (francis) ใช้แรงปฏิกิริยา

ของน้ำ ใช้กับน้ำที่มีความสูง 30-500 เมตร  

● แบบคาปลาน (kaplan) ใช้แรงปฏิกิริยา

ของน้ำ ใช้กับน้ำที่มีความสูง 60 เมตร 

ข้อดี โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำ  

1.  เริ่มเดินเครื่องได้เร็ว 

2.  ไม่สูญเสียค่าเชื้อเพลิง 

3.  เหมาะสำหรับจ่ายโหลดช่วงสูง ๆ (peak load) ที่เกิน

จากโหลดพื้นฐาน (base load) ซึ่งจ่ายจากโรงจักรพลังไอน้ำ หรือ

นิวเคลียร์ 

ข้อเสีย โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำ  

● ใช้เงินลงทุนก่อสร้างสูงมาก 

 

โรงจักรไฟฟ้าพลังไอน้ำ
ใช้หลักการขยายตัวของไอน้ำที่มีความดันที่อุณหภูมิสูง ๆ 

ผ่านเทอร์ไบน์ที่มีแกนต่อร่วมกับแกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เชื้อ-

เพลิงที่ใช้เผาไหม้น้ำให้เป็นไอน้ำ เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซ โดยมี

ขั้นตอนการทำงานดังนี้ 

● เผาไหม้เชื้อเพลิง ทำให้เกิดการเผาไหม้ทางเคมีได้

พลังงานความร้อน  

● นำความร้อนที่ได้ไปต้มน้ำ เพื่อให้กลายเป็นไอน้ำที่

อุณหภูมิและความดันที่ต้องการ  

● ส่งไอน้ำเข้าไปหมุนเครื่องกังหันไอน้ำ ซึ่งมีเพลาต่ออยู่

กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้โรเตอร์หมุน เกิดการเหนี่ยวนำขึ้นใน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ได้พลังงานไฟฟ้าออกมาใช้งาน  

สำหรับในต่างประเทศ นอกจากเชื้อเพลิงที่ประเทศไทย

ใช้อยู่ ยังมีการใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ถ่านหินคุณภาพดี เช่น แอน-

ทราไซต์ และบิทูมินัส เป็นต้น  
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โรงจักรพลังไอน้ำ จะมีประสิทธิภาพความร้อนต่ำ เนื่องจาก 

มีความร้อนสูญเสียในวงจรมาก แต่มีการใช้งานมานานแล้ว จึงมี

การค้นคว้าวิจัยหาโรงจักรไฟฟ้าแบบอื่นมาทำงานแทน 

 
โรงจักรไฟฟ้าก๊าซเทอร์ไบน์

พัฒนาขึ้นมาหลังโรงจักรไฟฟ้าพลังไอน้ำ เนื่องจากปัญหา

ของโรงจักรไอน้ำ ต้องใช้แหล่งน้ำจำนวนมากในการหล่อเย็นและ

พื้นที่โรงจักรต้องใช้มาก โรงจักรไฟฟ้าก๊าซเทอร์ไบน์ มีขนาดเล็ก

กะทัดรัด แต่กำลังผลิตที่ได้ไม่สูงมากนัก เหมาะกับการจ่ายโหลด

ช่วงสูงสุด เนื่องจากเริ่มเดินเครื่องในช่วงเวลาสั้น 1-2 นาที โดย

อากาศถูกอัดตัวให้มีความดันสูง เมื่อผ่านคอมเพรสเซอร์ และ

ทำให้มีความร้อนสูงในห้องเผาไหม้ ทำให้ได้ก๊าซร้อนที่ความดันสูง

ไหลผ่านเทอร์ไบน์  

ข้อเสีย 

● ตอนเริ่มเดินเครื่อง ต้องมีตัวจ่ายกำลังจากภายนอก 

เพื่อขับคอมเพรสเซอร์ให้ทำงานก่อน 

● พลังงานที่ได้จากเทอร์ไบน์ ถูกใช้ในการขับคอมเพรส-

เซอร์ ทำให้พลังงานที่ใช้ในการปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีค่าน้อยลง 

 

โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส
เครื่องกังหันแก๊สเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน เปลี่ยน

สภาพพลังงานเชื้อเพลิงเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีขั้นตอนการ

ทำงานดังนี้  

1.  อัดอากาศให้มีความดันสูง 8-10 เท่า  

2.  ส่งอากาศนี้เข้าห้องเผาไหม ้ โดยมีเชื้อเพลิงทำการเผา-

ไหม ้ 

3. อากาศในห้องเผาไหม้เกิดการขยายตัว 

ทำให้มีแรงดันและอุณหภูมิสูง  

4.  ส่งอากาศนี้ไปหมุนเครื่องกังหันแก๊ส  

5.  เพลาของเครื่องกังหัสแก๊สจะต่อผ่านชุด

เกียร์ เพื่อทดรอบก่อนต่อเข้ากับเพลาของเครื่อง

กังหันไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้ความเร็วรอบของมอเตอร์

หมุนอยู่ในพิกัดที่กำหนด เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หมุนจึงเกิดการเหนี่ยวนำ ผลิตแรงดันและกระแส

ไฟฟ้าออกมาใช้งาน  

 
โรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วม

เป็นโรงไฟฟ้าที่ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า 2 

ระบบร่วมกัน คือ โรงไฟฟ้ากังหันแก๊สและโรงไฟฟ้า

กังหันไอน้ำ โดยนำความร้อนจากไอเสียที่ออกจาก

เครื่องกังหันแก๊ส ซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ 550 ํC 

มาใช้แทนเชื้อเพลิงในการต้มน้ำของโรงไฟฟ้ากังหัน-

ไอน้ำ เพื่อใช้ไอเสียให้เกิดประโยชน์ มีขั้นตอนการ

ทำงานดังนี้ 

● นำไอเสียจากเครื่องกังหันแก๊สหลาย ๆ 

เครื่อง มาใช้ต้มน้ำในโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ  

● ไอน้ำได้จากการต้มน้ำจะไปดันเครื่อง

กังหันไอน้ำ ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุน ผลิต

ไฟฟ้าออกมาได้เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังความ

ร้อนทั่วไป  

● กำลังผลิตที่ได้จากโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ 

จะเป็นครึ่งหนึ่งของกำลังผลิตรวมของโรงไฟฟ้ากังหัน

แก๊สที่เดินเครื่องอยู่  

การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบความร้อน

ร่วมนี้จะทำการผลิตร่วมกัน หากเกิดเหตุขัดข้องที่

โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำก็ยังคงเดินเครื่องกังหันแก๊สได้

ตามปกติ โดยการเปิดให้ไอเสียออกสู่อากาศโดยตรง 

แต่หากเกิดเหตุขัดข้องกับเครื่องกังหันแก๊สเครื่องใด

เครื่องหนึ่ง กำลังผลิตที่ได้ก็จะลดลงตามส่วน และ

ถ้าเครื่องกังหันแก๊สทุกตัวหยุดเดินเครื่อง โรงไฟฟ้า

กังหันไอน้ำที่ใช้ร่วมกันก็จะต้องหยุดเดินเครื่องด้วย  
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โรงจักรไฟฟ้าพลังดีเซล
พลังงานได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

ของเหลว (ดีเซล) ทำให้เกิดความดันสูงภายใน

กระบอกสูบของเครื่องยนต์และไปหมุนเครื่องกำเนิด 

เหมาะสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก ใช้ใน

กรณีฉุกเฉิน 

ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง มีหลักการทำงาน

เหมือนกับเครื่องยนต์ในรถยนต์ทั่วไป โดยอาศัย

หลักการสันดาปของน้ำมันดีเซลที่ถูกฉีดเข้าไปใน

กระบอกสูบของเครื่องยนต์ที่ถูกอัดอากาศจนมี

อุณหภูมิสูง ซึ่งเราเรียกว่า จังหวะอัด ในขณะเดียว-

กัน น้ำมันดีเซลที่ถูกฉีดเข้าไปจะเกิดการสันดาปกับ

ความร้อนและเกิดระเบิด ดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลงไป

หมุนเพลาข้อเหวี่ยงซึ่งต่อกับเพลาของเครื่องยนต์ 

ทำให้เพลาของเครื่องยนต์หมุน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ซึ่งเชื่อมต่อกับเพลาของเครื่องยนต์ก็จะหมุนตาม 

และผลิตไฟฟ้าออกมา  

ข้อดี 

● ระบบการทำงานไม่ยุ่งยาก 

● ไม่ต้องเสียเวลารอนานเมื่อต้องการ

กำลังไฟฟ้าใช้งาน 

ข้อเสีย 

● ขนาดกำลังผลิตต่ำกว่าโรงจักรไฟฟ้าทุก

ชนิดที่กล่าวมา 

● เงินลงทุนต่อหน่วยกำลังไฟฟ้า มีค่า

ค่อนข้างสูง 

 

โรงจักรไฟฟ้านิวเคลียร์
หลักการคล้ายกับโรงจักรไฟฟ้าพลังไอน้ำ 

คือ ความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ทำให้น้ำ

หรือสารตัวกลางมีอุณหภูมิและความดันสูง ไหล-

ผ่านเทอร์ไบน์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ได้จากการแตกตัว

ของยูเรเนียม 235 (E = mc2) โดยปฏิกิริยาการแตก

ตัวของธาตุ จะพิจารณาได้ดังนี้ 

● ปฏิกิริยาฟิวชัน (fusion) เป็นกระบวนการ

เกิดในดวงอาทิตย์ จากการรวมตัวของธาตุที่มีน้ำ-

หนักเบา เช่น ไฮโดรเจน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เกิดธาตุใหม่ 

ปลดปล่อยความร้อนออกมา 

● ปฏิกิริยาฟิชชัน (fission) เป็นปฏิกิริยาที่ใช้ในโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ เป็นการนำอนุภาคนิวตรอนที่ได้มาจากสารรังสีเข้าไป

กระตุ้นธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นธาตุใหม่ 

ซึ่งจะปลดปล่อยความร้อนออกมาพร้อมกับอนุภาคนิวตรอนที่เกิด

ขึ้นใหม่  

พลังงานความร้อนที่ได้ออกมาจะมีค่ามากกว่าโรงจักร

ไฟฟ้าชนิดอื่นมาก ซึ่งสามารถเปรียบเทียบการได้พลังงานจาก

อะตอมได้ คือ ยูเรเนียม 1 อะตอม ให้พลังงาน 200 MeV การเผา-

ไหม้ เชื้อเพลิงคาร์บอน 1 อะตอม ให้พลังงาน 2-3 MeV (หน่วย

อิเล็กตรอนโวลต์เป็นหน่วยใช้วัดพลังงานสำหรับอนุภาคขนาดเล็ก ๆ 

เช่น อะตอมหรือนิวเคลียส ใช้ตัวย่อ eV ) 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยทั่วไปประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 

อาคารปฏิกรณ์ อาคารกังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอาคาร

อุปกรณ์ประกอบ รวมถึงบางแห่งอาจมีหอระบายความร้อน 

(cooling tower) ด้วย โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย

ทั่วโลกมี 3 แบบ ได้แก่ 

● แบบน้ำเดือด (Boiling Water Reactor: BWR)  

● แบบความดันสูง (Pressurized Water Reactor: PWR)  

● แบบแคนดู (CANDU) 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แม้จะใช้เงินลงทุนก่อสร้างสูงกว่าโรง-

ไฟฟ้าพลังความร้อนชนิดอื่น อันเนื่องจากมาตรการความปลอดภัย

หลายชั้นและใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูงมาก แต่ได้เปรียบในด้าน

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยถูกกว่า เนื่องจากราคาค่าเชื้อเพลิงต่ำและ

ไม่ผันผวนเช่นเดียวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

มาตรฐานความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นไปตาม

มาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) 

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมเป็น

สำคัญ อาทิ ใช้เชื้อเพลิงยูเรเนียมที่มีความเข้มข้นต่ำ และปฏิกรณ์

ได้รับการออกแบบให้ทำงานเฉพาะในสภาวะปฏิกิริยาแตกตัวคงที่

เท่านั้น ไม่สามารถเกิดการระเบิดในลักษณะเดียวกับระเบิด

ปรมาณู มีส่วนปิดกั้นรังสีหลายชั้น และมีระบบป้องกันฉุกเฉิน 

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International 

Atomic Energy Agency: IAEA) รายงานว่าเมื่อสิ้นปี พ.ศ.2549 

ทั่วโลกมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เดินเครื่องอยู่ 437 หน่วย กำลังการผลิต
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รวม 265,800 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ของไฟฟ้า

ที่ผลิตทั้งหมด 

 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้บรรจุใน  

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กำหนดให้มี

โรงไฟฟ้าในปี พ.ศ.2563-2564 รวมกำลังผลิต 4,000 เมกะวัตต์ 

หรือจะเท่ากับปริมาณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 4 โรงนั้น ระยะเวลาการ

ก่อสร้างต่อโรงอยู่ที่ประมาณ 6-7 ปี 

 

การผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันและอนาคต
โรงจักรไฟฟ้าแต่ละแบบถ้าในปัจจุบันที่มีปัญหาเรื่องวิกฤต

เชื้อเพลิงและภาวะโลกร้อน คำตอบหรือทางเลือกที่ดีสุดน่าจะเป็น

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องภาวะเรือนกระจก 

และต้นทุนต่อหน่วยมีค่าต่ำ และหันมาใช้แหล่งกำเนิดที่เป็น

พลังงานทดแทน ซึ่งจะเหมาะกับโลกปัจจุบันและอนาคต  

การผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันเป็นการผลิตร่วมกันของโรงไฟฟ้า

ประเภทต่าง ๆ เชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าด้วยสายส่งไฟฟ้า โดยมี

ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า คอยควบคุมระบบการผลิตและส่ง

จ่ายกระแสไฟฟ้า ทำให้สามารถเสริมกำลังผลิตแก่กันได้  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้ศึกษาและวิจัยพลังงานตามธรรมชาติ

อื่น ๆ มาทดแทน เช่น ลม แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ สำหรับ

การผลิตไฟฟ้าในอนาคตอีกด้วย  

ส่วนในต่างประเทศ ก็ได้มีการศึกษาและ

วิจัยการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานธรรมชาติต่าง ๆ เช่น 

น้ำขึ้นน้ำลง ความร้อนจากทะเล พลังคลื่น พลังงาน

รวมตัว (fusion) พลังงานสุริยะ เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ 

เหล่านี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ติดตามศึกษามาโดย

ตลอด เพื่อว่าอาจนำมาใช้เป็นประโยชน์ในประเทศ-

ไทยต่อไป  
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โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงไฟฟ้าพลังความร้อน

เครื่องผลิตไอน้ำ เครื่องผลิตไอน้ำไอน้ำ ไอน้ำ

กังหันไอน้ำ กังหันไอน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เชื้อเพลิงฟอสซิล

เชื้อเพลิงยูเรเนียม

เปรียบเทียบหลักการผลิตไฟฟ้า


