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แนวทำงกำรปฏิบติั 

และขอ้ควรระวงั 
    

ผูท่ี้จะด ำเนินกำรติดตัง้และใชง้ำนชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง รุ่น 

KRW-1000 จ ำเป็นตอ้งอ่ำนคู่มือฉบบัน้ีอย่ำงละเอียด 

ใหเ้กิดควำมเขำ้ใจในทุกขัน้ตอน ก่อนด ำเนินกำรติดตัง้

หรือใชง้ำนระบบ  

   

ขณะใชง้ำนและบ ำรุงรกัษำระบบจ ำเป็นตอ้งระมดัระวงั

และรกัษำกฎเก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยัอย่ำงเคร่งครดั

ในทกุ ๆ ขัน้ตอน  

 

 

ควรตรวจเช็คระบบไฟฟ้ำภำยในบำ้นและในระบบสำยส่ง

ก ำลงัไฟฟ้ำอย่ำงสม ำ่เสมอ เน่ืองจำกกำรลดัวงจรของ

ระบบไฟฟ้ำดงักล่ำว จะส่งผลเสียต่อชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง

ดว้ย  

 

กำรน ำชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง รุ่น KRW-1000 ไปติดตัง้ใช้

งำนท่ีระยะเฮดท่ีต่ำงไปจำกท่ีก ำหนด ผูใ้ชง้ำนจ ำเป็นตอ้ง

เปล่ียนขนำดหวัฉีดใหเ้หมำะสมกบัระยะเฮดนัน้ๆ เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภำพสงูสดุ  

 

http://www.churchofjoy.net/wp-content/uploads/2012/06/600px-Caution_sign_used_on_roads_pn.svg_.png
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.jetterdepot.com/images/250_MONRO_2.jpg&imgrefurl=http://www.jetterdepot.com/hydroexcavationnozzle.html&h=186&w=250&tbnid=8v2pNUEen5uETM:&zoom=1&docid=fw84OYh1ij9EfM&ei=2L6sU4z7DcqyuASx2YGYAg&tbm=isch&ved=0CDcQMygVMBU&iact=rc&uact=3&dur=1282&page=2&start=15&ndsp=21
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กฎเก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยั 

 

แมว้่ำชุดกงัหนัน ้ำคีรีวงจะสำมำรถผลิตไฟฟ้ำใหเ้พียงพอกบักำรใชง้ำน แต่ใน

ขณะเดียวกนัไฟฟ้ำท่ีผลิตไดจ้ำกชุดกงัหนัน ้ำคีรีวงอำจจะก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อ

ผูใ้ชไ้ดห้ำกไม่ปฏิบติัตำมกฎควำมปลอดภยัต่ำง ดงัน้ี 

 

ระมดัระวงัไม่ใหจุ้ดต่อทำงไฟฟ้ำต่ำงๆ อยู่ในสภำวะเปียก

น ้ำ ตอ้งใหอ้ยู่ในสภำวะแหง้ตลอดเวลำ เพ่ือหลีกเล่ียงกำร

ลดัวงจร หรือกระแสไฟรัว่ 

 

ไม่ด ำเนินกำรตรวจซ่อมระบบหรือตดัต่อสำยไฟฟ้ำต่ำงๆ 

ขณะท่ีชุดกงัหนัน ้ำคีรีวงยงัคงท ำงำนอยู่ 

 

ในกรณีท่ีอำจมีส่ิงสกปรกอุดตนัก่อใหเ้กิดกำรหยุดท ำงำน

ของชุดใบพดั หำ้มใชมื้อเขำ้ไปด ำเนินกำรแกไ้ขทนัที ให้

ปิดควำมวำลว์ก่อนเขำ้ชุดกงัหนัน ้ำก่อนเสมอ 

 

จ ำเป็นตอ้งติดตัง้ระบบกรำวดท่ี์ชุดกงัหนัน ้ำคีรีวงก่อนกำร

ใชง้ำนระบบ 

 

หำกมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑชุ์ดกงัหนัน ้ำคีรีวง ติดต่อสอบถำมไดท่ี้ 

วิสำหกิจชุมชนกงัหนัน ้ำคีรีวง โทร 089-908-6427                  

หรือ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบรีุ โทร 088-255-1661 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/596785/596785,1319125182,1/stock-photo-little-cartoon-electrician-switch-on-the-power-vector-available-87049529.jpg&imgrefurl=http://www.shutterstock.com/pic-87049529/stock-photo-little-cartoon-electrician-switch-on-the-power-vector-available.html&h=358&w=450&tbnid=E7MDPQN_EyUB1M:&zoom=1&docid=couYq4pmy8GqhM&ei=Ur-sU_uhB9CVuASB24GADw&tbm=isch&ved=0CDsQMygzMDM4ZA&iact=rc&uact=3&dur=272&page=7&start=144&ndsp=24
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.sketchplease.com/wp-content/sketches/will-electrical_fire.jpg&imgrefurl=http://www.sketchplease.com/category/electrical-fire&h=700&w=508&tbnid=S23OkWGPW1y-LM:&zoom=1&docid=EnKGHwruanT19M&ei=Ur-sU_uhB9CVuASB24GADw&tbm=isch&ved=0CDkQMygxMDE4ZA&iact=rc&uact=3&dur=299&page=7&start=144&ndsp=24
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://static.emedco.com/media/catalog/product/international-symbol-labels-electric-ground-hazard-sym58-ba.jpg&imgrefurl=http://funny-pictures.picphotos.net/danger-electrical-hazard-do-not-touch-dehd-sv001/weneedsigns.com*images*C*DangerV do not touch.jpg/&h=275&w=275&tbnid=Tm9d9XcWeKEdLM:&zoom=1&docid=s4c0B3bLk2FjKM&ei=3r-sU8JKhry4BKDLgIgD&tbm=isch&ved=0CBAQMygIMAg4ZA&iact=rc&uact=3&dur=274&page=6&start=97&ndsp=20
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://img.bhs4.com/4D/5/4D5E0F4CF28BCBF14A02F83836CD68A3468EF8B5_large.jpg&imgrefurl=http://salongen.de/picvvm/pelton-wheel-turbine-velocity-triangle&h=600&w=600&tbnid=QFOf-X6kZCvEJM:&zoom=1&docid=0TRG7pYc2WbZoM&ei=GsCsU8rrCc6MuASqxYCABQ&tbm=isch&ved=0CCUQMygLMAs&iact=rc&uact=3&dur=1095&page=1&start=0&ndsp=18
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กำรประเมิน 

ศกัยภำพพลงังำนน ้ำ  
    

 

ชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง รุ่น KRW-1000 พฒันำมำจำกศกัยภำพพลงังำนน ้ำและ

ควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำของแต่ละขน ำครอบคลุมทัว่พ้ืนท่ีหมู่บำ้นคีรีวง มีลกัษณะ

เป็นกงัหนัน ้ำแบบเพลตนัต่อร่วมกบัมอเตอรเ์หน่ียวน ำ เพ่ือผลิตไฟฟ้ำขนำด 1 

กิโลวตัต ์ท่ีอตัรำกำรไหล 2.1 ลิตร/วินำที ระยะเฮด 80 เมตร โดยสำมำรถ

น ำไปใชก้บัอตัรำกำรไหล และระยะเฮดอ่ืนๆ ได ้แต่ก ำลงัไฟฟ้ำท่ีผลิตไดจ้ะ

เปล่ียนไป 

ดงันั้นกำรประเมินศกัยภำพพลงังำนน ้ำ จึงเป็นขัน้ตอนแรกท่ีควรด ำเนินกำร

ก่อนน ำชุดกงัหนัน ้ำคีรีวงไปติดตัง้ใชง้ำน  

1 

 
ขอ้ควรค ำนึง 

ช่วงอตัรำกำรไหลส ำหรบักำรใชง้ำนชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง รุ่น KRW-1000        

= 1.5- 5 ลิตร/วินำที 

ช่วงระยะเฮดส ำหรบักำรใชง้ำนชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง รุ่น KRW-1000              

= 40-120 เมตร 

 

กรณีระยะเฮดแตกต่ำงไปจำกน้ี ไม่แนะน ำใหน้ ำชุดกงัหนัน ้ำ

คีรีวงรุ่น KRW-1000 ไปติดตัง้ใชง้ำน 
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กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนน ้ำเป็นกำรกระบวนกำรเปล่ียนแปลงสภำพของน ้ำ

จำกสถำนะพลงังำนศกัยเ์ป็นพลงังำนกลโดยกงัหนัน ้ำ และเปล่ียนเป็นพลงังำน

ไฟฟ้ำโดย เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำท่ีต่ออยู่กบัเพลำของกงัหนั โดยอำศยัควำม

แตกต่ำงของระดบัน ้ำ กำรเปล่ียนแปลงสภำพดงักล่ำวมีกระบวนกำรดงัแสดงใน

รูปดำ้นล่ำง 

 

 

 

พลงังำนไฟฟ้ำท่ีผลิตไดจ้ำกกงัหนัน ้ำข้ึนอยู่กบัพลงังำนน ้ำจำกท่อส่งน ้ำ ซ่ึง

ข้ึนอยู่กบัตวัแปรท่ีส ำคญั 2 ตวัแปร คือ อตัรำกำรไหล และระยะเฮดหรือระดบั

ควำมสงูของน ้ำ   

1.1 ปริทศันข์องระบบกงัหนัน ้ำผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก 

1.2 พลงังำนน ้ำ 
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1) อตัรำกำรไหล คือ ปริมำณน ้ำท่ีไหลผ่ำนท่อส่งน ้ำภำยใน 1 วินำที ซ่ึงอำจวดั

อยู่ในหน่วย ลิตรต่อวินำที หรือ ลูกบำศกเ์มตรต่อวินำที 

 

2) ระยะเฮด คือ ระดบัควำมสูงในแนวตัง้จำกแหล่งน ้ำ (ปลำยท่อดำ้นน ้ำเขำ้) 

ถึงต ำแหน่งติดตัง้กงัหนัน ้ำ (ต ำแหน่งหวัฉีด) มีหน่วยวดัเป็นเมตร โดยจะแปร

ผนัตรงกบัพลงังำนน ้ำ คือ ระยะเฮดมำก พลงังำนน ้ำท่ีจะน ำมำผลิตไฟฟ้ำจะมำก

ดว้ย และจะส่งผลใหก้งัหนัหมุนเร็วข้ึนดว้ย (ระยะเฮดไม่ใช่ควำมยำวท่อ ยกเวน้

ในกรณีตัง้ท่อข้ึนตรง 90 องศำจำกแนวระดบั) 

 

พลงังำนน ้ำสำมำรถค ำนวณไดจ้ำก 

 

ดงันั้นกำรส ำรวจพ้ืนท่ีติดตัง้ระบบกงัหนัน ้ำผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก จึงเป็น

ขัน้ตอนท่ีส ำคญัท่ีจะท ำใหท้รำบถึงศกัยภำพพลงังำนน ้ำในพ้ืนท่ีติดตัง้ เพ่ือจะท ำ

ใหท้รำบถึงปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำท่ีผลิตไดจ้ำกระบบกงัหนัน ้ำผลิตไฟฟ้ำขนำด

เล็กมำก ซ่ึงสำมำรถประเมินในเบ้ืองตน้ไดจ้ำก 

 

**หมำยเหตุ 0.5 คือ ประสิทธิภำพของชุดกงัหนัคีรีวงโดยเฉล่ีย 

 

พลงังำนน ้ำ (วตัต)์   = 9.81xระยะเฮด (เมตร)xอตัรำกำรไหล (ลิตร/วินำที) 

พลงังำนน ้ำ (กิโลวตัต)์ = 9.81xระยะเฮด (เมตร)xอตัรำกำรไหล (ลบ.ม./วินำที) 

พลงังำนไฟฟ้ำ (กิโลวตัต)์   = 0.5** x พลงังำนน ้ำ (กิโลวตัต)์ 
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นอกจำกน้ีพลงังำนไฟฟ้ำท่ีผลิตไดจ้ำกระบบกงัหนัน ้ำผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก

ยงัสำมำรถประเมินในเบ้ืองตน้ไดจ้ำกกรำฟก ำลังไฟฟ้ำพลงังำนน ้ำ ดงัแสดงใน

รูปดำ้นล่ำง ซ่ึงอำศยัตวัแปรท่ีส ำคญั 2 ตวัแปร คือ อตัรำกำรไหล และระยะเฮด

หรือระดบัควำมสูงของน ้ำ โดยกำรลำกเสน้ตรงเช่ือมระหว่ำงเสน้ระยะเฮด

ดำ้นบนกบัเสน้อตัรำกำรไหลดำ้นล่ำง เสน้ตรงดงักล่ำวตดัเสน้ก ำลงัไฟฟ้ำ (เสน้

กลำง) จุดไหน จุดนั้นคือ ก ำลงัไฟฟ้ำท่ีผลิตไดจ้ำกระบบกงัหนัน ้ำผลิตไฟฟ้ำ

ขนำดเล็กมำกท่ีท ำงำนท่ีอตัรำกำรไหล และระยะเฮด ดงักล่ำว 

 

ตวัอย่ำงท่ี 1 จงค ำนวณหำศกัยภำพพลงังำนน ้ำจำกท่อส่งน ้ำของคุณสุภกัด์ิ 

หตัถิ ท่ีบำ้นคีรีวง จ. นครศรีธรรมรำช เม่ือวดัอตัรำกำรไหลได ้2 ลิตร/วินำที ท่ี

ระยะเฮด 80 เมตร จงค ำนวณหำปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำท่ีผลิตไดจ้ำกระบบ

กงัหนัน ้ำผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกท่ีจะติดตัง้ในพ้ืนท่ีดงักล่ำว โดยใช้กรำฟ

ก ำลงัไฟฟ้ำพลงังำนน ้ำ 

 

วิธีค ำนวณ 

ลำกเสน้ตรงเช่ือมระหว่ำงเสน้อตัรำกำรไหลท่ีจุด 2 ลิตร/วินำที กบัเสน้ตรงท่ี

ระยะเฮด 80 เมตร พบว่ำเสน้ตรงดงักล่ำวตดัเสน้ก ำลงัไฟฟ้ำ (เสน้กลำง) ท่ีจุด 

800 วตัต ์ดงันั้นก ำลงัไฟฟ้ำท่ีผลิตไดจ้ำกระบบกงัหนัน ้ำผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก

มำกดงักล่ำว คือ 800 วตัต ์
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กำรวดัระยะเฮดส ำหรับระบบกงัหันน ้ ำผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก สำมำรถ

ด ำเนินกำรไดใ้นหลำยๆ วิธี ซ่ึงแตกต่ำงกนัในส่วนของค่ำใชจ่้ำย ระยะเวลำใน

กำรวดั ควำมยำกง่ำย และค่ำควำมถูกตอ้งเท่ียงตรงท่ีจะตอ้งค ำนึงถึง ระยะเฮด

ท่ีเหมำะสมท่ีอำ้งอิงในหนงัสือเล่มน้ีคือ 80 เมตร และไม่ควรนอ้ยกว่ำ 40 เมตร 

 

กำรวดัระยะเฮด ท่ีสะดวกและมีควำมเท่ียงตรงสงู คือ กำรใชเ้กจวดัควำมดนั ซ่ึง

เป็นกำรวดัระเฮดจริงท่ีรวมถึงกำรสญูเสียต่ำงๆ ในระบบท่อส่งน ้ำไวด้ว้ยแลว้  

 

โดยกำรติดตัง้เกจวดัควำมดนัท่ีปลำยท่อดำ้นล่ำง ซ่ึงระยะเฮดสำมำรถค ำนวณ

จำกค่ำควำมดนัท่ีไดจ้ำกเกจวดัควำมดนั ดงัแสดงในสมกำรดำ้นล่ำง  

 

 

1.3 กำรวดัระยะเฮด 

ระยะเฮด (เมตร)   = 0.7 x ควำมดนัท่ีอ่ำนได ้(psi) 

ขอ้สงัเกต 

กำรด ำเนินกำรวดัระยะเฮดโดยใชเ้กจวดัควำมดนั นอกจำกจะท ำใหท้รำบระยะ

เฮดท่ีถกูตอ้งแลว้ ยงัเป็นกำรตรวจเช็คควำมแข็งแรงของกำรติดตัง้ระบบท่อส่ง

น ้ำและขอ้ต่อต่ำงๆ อีกดว้ย เน่ืองจำกในขณะด ำเนินกำรวดัจะตอ้งปิดท่ีปลำย

ท่อดำ้นล่ำงดว้ย ซ่ึงเป็นสภำวะท่ีเกิดแรงดนัสงูสดุภำยในท่อส่งน ้ำ   



ชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง รุ่น KRW-1000 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  7 

ตวัอย่ำงท่ี 2  จงค ำนวณระยะเฮดจำกกำรติดตัง้เกจวดัควำมดนัท่ีปลำยท่อส่ง

น ้ำของ เม่ืออ่ำนค่ำแรงดนัจำกเกจวดัควำมดนัได ้100 psi  

 

วิธีค ำนวณ 

ระยะเฮด (เมตร)   = 0.7 x ควำมดนัท่ีอ่ำนได ้(psi) 

                         = 0.7 x 100 = 70 เมตร 
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กำรวดัอตัรำกำรไหลควรด ำเนินกำรในช่วงท่ีมีปริมำณน ้ำน้อยท่ีสุดในรอบปี 

วิธีกำรวดัอตัรำกำรไหล สำมำรถด ำเนินกำรไดใ้นหลำยๆ วิธี อตัรำกำรไหลท่ี

เหมำะสมท่ีอำ้งอิงในหนงัสือเล่มน้ีคือ 2.1 ลิตร/วินำที และไม่ควรนอ้ยกว่ำ 1.5 

ลิตร/วินำที  

 

วิธีกำรวดัอตัรำกำรไหลท่ีแนะน ำ คือ กำรวดัอตัรำกำรไหลโดยใชถ้งัน ้ำ ซ่ึงเป็น

วิธีวดัอตัรำกำรไหลท่ีมีค่ำใชจ่้ำยต ำ่ แต่ไม่ควรใชก้บัระบบท่ีมีอตัรำกำรไหลเกิน 

10 ลิตร/วินำที โดยใชถ้งัน ้ำขนำด 15 ลิตร เหมำะส ำหรบัระบบท่ีมีอตัรำกำร

ไหลต ำ่ๆ (2 ลิตร/วินำที หรือน้อยกว่ำ) และใชถ้งัน ้ำขนำดใหญ่ข้ึนส ำหรบั

ระบบท่ีมีอตัรำกำรไหลสงูข้ึน 

 

ขัน้ตอนกำรวดัอตัรำกำรไหลโดยใชถ้งัน ้ำ 

1) ในกรณีท่ีไม่ทรำบปริมำตรของถงัน ้ำ ผูว้ดัจ ำเป็นตอ้งท ำกำรหำปริมำตรถงัน ้ำ

ก่อน โดยใชข้วดน ้ำขนำดเล็กท่ีทรำบปริมำตร (เช่น ขวดน ้ำด่ืม) ตกัน ้ำเติมลง

ในถงัน ้ำพรอ้มกบันบัจ ำนวนครัง้ท่ีเติมน ้ำจนเต็มถงัน ้ำ จำกนั้นใชก้ระดำษกำว

ติดต ำแหน่งระดบัน ้ำในถงั ปริมำตรของถงัน ้ำท่ีใชใ้นกำรวดัอตัรำกำรไหล คือ 

ผลคูณของจ ำนวนครั้งท่ีเติมน ้ ำกบัปริมำตรของขวดน ้ ำขนำดเล็กท่ีทรำบ

ปริมำตร 

2) จำกนั้นน ำถงัไปรบัน ้ำท่ีไหลพรอ้มกบัจบัเวลำจนน ้ำเต็มถงั บนัทึกเวลำ 

ท ำซ ้ำกนัอย่ำงน้อยสำมครัง้ จำกนั้นหำค่ำเฉล่ียจำกกำรท ำกำรวดัทัง้สำมครัง้ 

(เพ่ือควำมถูกตอ้งในกำรวดั ปริมำตรถงัน ้ำท่ีน ำมำวดัไม่ควรมีขนำดเล็กท่ีจะท ำ

ใหน้ ้ำเต็มภำยในเวลำน้อยกว่ำ 5 วินำที ดงันั้นกำรใช้ถงัน ้ำขนำดใหญ่ ค่ำ

ควำมถกูตอ้งในกำรวดัจะเพ่ิมข้ึน) 

1.4 กำรวดัอตัรำกำรไหล 



ชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง รุ่น KRW-1000 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ค ำนวณอตัรำกำรไหลจำกปริมำตรถงัน ้ำกบัเวลำท่ีน ้ำเต็มถงั 

 

 

 

 

ตวัอย่ำงท่ี 3 จงค ำนวณหำอตัรำกำรไหลจำกำรใชถ้งัน ้ำขนำด 20 ลิตร รบั

น ้ำท่ีปลำยท่อ จำกกำรวดัเวลำท่ีน ้ำเต็มถงัสำมครัง้พบว่ำใชเ้วลำ 8, 9 และ 8.5 

วินำที  
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   อตัรำกำรไหล (l/s)   = ปริมำตรถงัน ้ำ (ลิตร) / เวลำท่ีน ้ำเต็มถงั (วินำที) 

    = 20 / ((8 + 9 + 8.5) / 3) 

    = 2.35 ลิตร/วินำที 

 

 

1 ลิตร 

20 ลิตร 

อตัรำกำรไหล (l/s)   = ปริมำตรถงัน ้ำ (ลิตร) / เวลำท่ีน ้ำเต็มถงั (วินำที) 



ชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง รุ่น KRW-1000 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  10 

บนัทึก 
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ส่วนประกอบของ 

ชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง    

รุ่น KRW-1000 

    

2 
คุณลกัษณะเฉพำะของชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง รุ่น KRW-1000 

คุณลกัษณะทำงกล 

ส่วนหมนุ    แบบเพลตนั  

จ ำนวนลูกถว้ย    18  ลูก 

เสน้ผ่ำนศนูยก์ลำงส่วนหมนุ  200 มิลลิเมตร 

ระยะเฮดต ำ่สดุ    40 เมตร 

ระยะเฮดสงูสดุ    120 เมตร 

ระยะเฮดออกแบบ    80 เมตร 

อตัรำกำรไหลต ำ่สดุ   1.5 ลิตรต่อวินำที 

อตัรำกำรไหลสงูสดุ   5 ลิตรต่อวินำที 

อตัรำกำรไหลออกแบบ   2.1 ลิตรต่อวินำที 

โครงสรำ้ง    สเตนเลส 

จ ำนวนหวัฉีด    1 หวั 

เสน้ผ่ำนศนูยก์ลำงหวัฉีด   9 มิลลิเมตร 

วำลท์ำงเขำ้    3/4 น้ิว 

ระบบส่งถ่ำยก ำลงั    ต่อตรง 
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คุณลกัษณะเฉพำะของชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง รุ่น KRW-1000 

คุณลกัษณะทำงไฟฟ้ำ 

พิกดัก ำลงัไฟฟ้ำ    1 กิโลวตัต ์

เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ   มอเตอรไ์ฟฟ้ำแบบเหน่ียวน ำ  

3 เฟส 1.5 กิโลวตัต ์

6 ขัว้ 940 รอบต่อนำที  

ตวัเก็บประจ ุ    คำปำซิเตอรร์นั 30  

และ 60 ไมโครฟำรดั 

450 โวลต ์

แรงดนัไฟฟ้ำเอำ้ทพ์ุท   220 โวลต ์แบบเฟสเดียว 

ควำมถ่ีไฟฟ้ำเอำ้พุท   50 เฮิรต์ 

ระบบควบคมุ    ฮีทเตอรข์นำด 1 กิโลวตัต ์

ควบคมุดว้ยอิเลคทรอนิกส ์

กำรเปล่ียนแปลงแรงดนัไฟฟ้ำ  +/- 2 เปอรเ์ซ็นตข์อง 

แรงดนัไฟฟ้ำปกติ 
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ภำยในกล่องชุดกงัหนัน ้ำคีรีวงรุ่น KRW-1000 ประกอบดว้ยอุปกรณต่์ำงๆ ดงั

แสดงในรูปดำ้นล่ำง ประกอบดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณภ์ำยในกล่องชุดกงัหนัน ้ำคีรีวงรุ่น KRW-1000 

 

1. ชุดกงัหนัน ้ำผลิตไฟฟ้ำ รุ่น KRW-1000 จ ำนวน 1 ชุด 

2. ชุดควบคมุเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำเหน่ียวน ำ รุ่น SEIG-1000 จ ำนวน 1 ชุด 

3. ชุดควบคมุแรงดนัไฟฟ้ำอตัโนมติั รุ่น PH-1000 จ ำนวน 1 ชุด 

4. ชุดดมัม่ีโหลด รุ่น DL-1000 จ ำนวน 1 ชุด 

5. สำยไฟฟ้ำชนิด VCT ขนำด 3x2.5 mm
2 
ยำว 3 เมตร พรอ้มหำงปลำ 

6. สำยไฟฟ้ำชนิด VCT ขนำด 4x1.5 mm
2 
ยำว 1 เมตร พรอ้มหำงปลำ  

7. คู่มือกำรติดตัง้และบ ำรุงรกัษำชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง รุ่น KRW-1000 ฉบบัน้ี 

 

กรณีอุปกรณป์ระกอบไม่ครบใหแ้จง้ต่อวิสำหกิจชุมชนกงัหนั

น ้ำคีรีวงทนัที ก่อนกำรตรวจรบั 

1 

2 

3 

4 

5 6 
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ชุดกงัหนัน ้ำผลิตไฟฟ้ำเป็นชุดกงัหนั

น ้ำเพลตนั ท ำงำนดว้ยแรงกระแทก

ของกระแสน ้ำจำกอ่ำงเก็บน ้ำท่ีไหล

ผ่ำนท่อ ส่งน ้ ำแล้วพุ่ ง ผ่ ำนหัว ฉีด 

ภำยใต้ควำมดันบรรยำกำศเข้ำ

กระแทกลูกถว้ยท่ีวำงเป็นแนววงกลม

รอบตัวหมุน ท ำให้เกิดกำรเปล่ียน

พลงังำนจำกพลงังำนชลศำสตรไ์ป 

เป็นพลงังำนกลท่ีเพลำของกงัหนัน ้ำ และเพลำของกงัหนัจะต่ออยู่กบัเพลำของ

เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำแบบเหน่ียวน ำ เพ่ือท ำหน้ำท่ีผลิตพลงังำนไฟฟ้ำต่อไป มี

รำยละเอียดของแต่ละส่วนดงัน้ี 

 

ชุดใบพดัเพลตนั ส่วนหมุนท ำหน้ำท่ี

เ ป ล่ี ย นพลัง ง ำ น จลน์ จ ำ ก ก ำ ร

เคล่ือนท่ีของน ้ ำ เป็นพลังงำนกล 

ประกอบด้วยลูกถ้วยเพลตันผลิต

จำกสแตนเลสจ ำนวน 18 ลูก หล่อ

ข้ึนรูปเป็นช้ินเดียวกบัหนำ้แปลนและ

เพลำ ขนำดเสน้ผ่ำนศูนยก์ลำงส่วน

หมุน (PCD) 200 มิลลิเมตร ต่อท่ี

เพลำของมอเตอร ์ 

 

 

2.1 ชุดกงัหนัน ้ำผลิตไฟฟ้ำ รุ่น KRW-1000  
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หัวฉีด ติดตั้งหัวฉีดขนำดเส้นผ่ำน

ศูนย์กลำง 8 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 

ชุด ในแนวรำบ ณ ต ำแหน่งก่ึงกลำง

ของแนวเสน้ PCD เพ่ือเร่งควำมเร็ว

ของน ้ำก่อนเขำ้ปะทะใบกงัหนั 

  

 

เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำกระแสสลบัแบบ

เหน่ียวน ำ 3 เฟส 220/380 โวลต ์

1.5 กิโลวตัต ์6 ขัว้ 950 รอบ/นำที 

ท ำหนำ้ท่ีเปล่ียนพลงังำนกลท่ีเพลำ

ของมอเตอร/์กงัหนัน ้ำ เป็นพลงังำน

ไฟฟ้ำกระแสสลบั 1 เฟส 220 โวลต ์

50 เฮิรต์ เพ่ือจ่ำยใหก้บัผูใ้ชไ้ฟ 

  

 

แท่นเคร่ือง ชุดแท่นเคร่ืองผลิตจำก

เหล็กฉำกหนำ 3 มิลลิเมตร และ

เหล็กแผ่นหนำ 3 มิลลิเมตร เพ่ือ

ร อ ง รับ ชุ ด เค ร่ื อ ง ก ำ เ นิ ด ไฟ ฟ้ ำ

เหน่ียวน ำ และครอบปกปิดชุดใบพดั

เพลตนั  
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ภำยในติดตัง้ตวัเก็บประจุประจุขนำด 

30 ไมโครฟำรัส และ 60 ไมโคร

ฟำรสั ส ำหรบักระตุน้สนำมแม่เหล็ก

ภำยในเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำเหน่ียวน ำ 

ติดตัง้พรอ้มมิเตอรว์ดัแรงดนัไฟฟ้ำ

กระแสสลับ 0 – 500 โวล์ท และ

เซอร์กิตเบรกเกอร์ส ำหรับตัด/ต่อ

ไฟฟ้ำท่ีส่งไปยงัผูใ้ชไ้ฟ 

 

ขอ้ควรระวงั  

ก่อนหยุดเดินเคร่ืองชุดกงัหนัน ้ ำ (ปิดน ้ ำเขำ้ชุดกงัหนัน ้ำ) 

ตอ้งปิดเซอรกิ์ตเบรคเกอรส์ ำหรบัตดั/ต่อไฟฟ้ำทุกครัง้ (ให้

อยู่ในต ำแหน่ง OFF)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ชุดควบคุมเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำเหน่ียวน ำ รุ่น SEIG-1000  
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ท ำหน้ำท่ีควบคุมแรงดนัไฟฟ้ำท่ีผลิตไดจ้ำกชุดกงัหนัน ้ำคีรีวงใหค้งท่ี โดยใช้

เทคนิคแบ่งกำรใชก้ ำลงัไฟฟ้ำเป็นสองส่วนคือ ส่วนกำรใชไ้ฟฟ้ำหลกั (Main 

Load) และส่วนดัมม่ีโหลด (Dummy Load) หำกมีเกิดกำรเปล่ียนแปลง

ก ำลงัไฟฟ้ำท่ีส่วนกำรใชไ้ฟฟ้ำหลกั ส่วนดมัม่ีโหลดก็จะเพ่ิมหรือลดก ำลงัไฟฟ้ำ

เพ่ือรกัษำระดบัก ำลงัไฟฟ้ำรวมทัง้หมดใหค้งท่ี มีพิกดัก ำลงัไฟฟ้ำ 1000 วตัต์ 

ช่วงแรงดนัไฟฟ้ำใชง้ำน 200-500 โวลต ์ช่วงควำมถ่ีไฟฟ้ำใชง้ำน 40-70 

เฮิรต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ควรสงัเกต 

ในสภำวะกำรท ำงำนปกติไฟแสดงสถำนะ Power (หลอด LED 

สีแดง) จะติด และ Over Voltage (หลอด LED สีเหลือง) จะ

ไม่ติด  

2.3 ชุดควบคุมแรงดนัไฟฟ้ำอตัโนมติั รุ่น PH-1000  
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เป็นชุดฮีทเตอรข์นำด 1000 วตัต์

ท ำหน้ำท่ีเป็นดัมม่ีโหลด (Dummy 

Load) หรือโหลดท้ิง ในกรณีท่ีมีกำร

ใชไ้ฟฟ้ำน้อยกว่ำก ำลงักำรผลิตของ

ชุดกงัหนัน ้ำ โดยชุดควบคมุ รุ่น PH-

1000 จะจ่ำยพลงังำนส่วนเกินมำยงั

ชุดดัม ม่ี โหลด เ พ่ื อรักษำระดับ

แรงดนัไฟฟ้ำใหค้งท่ี  

 

ขอ้ควรสงัเกต 

ในสภำวะชุดดมัม่ีโหลดปกติ ไฟแสดงสถำนะ Over Voltage (หลอด LED สี

เหลือง) บนชุดควบคุม รุ่น PH-1000 จะไม่ติด กรณีชุดดมัม่ีเสีย (ขำด) ไฟ

แสดงสถำนะ Over Voltage (หลอด LED สีเหลือง) บนชุดควบคุม รุ่น PH-

1000 จะติดสว่ำง    

 

 

สำยไฟฟ้ำชนิด VCT ขนำด 3x2.5 mm
2
 ยำว 3 เมตร พรอ้มหำงปลำ ใชส้ ำหรบั

ต่อระหว่ำงขัว้ U1 V1 W1 ท่ีเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำเหน่ียวน ำกบัขัว้ U V W ภำยใน

ชุดควบคมุ รุ่น SEIG-1000   

 

2.4 ชุดดมัม่ีโหลด รุ่น DL-1000 

2.5 ชุดสำยไฟฟ้ำชนิด VCT ขนำด 3x2.5 mm2  
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สำยไฟฟ้ำชนิด VCT ขนำด 2x2.5 mm
2
 ยำว 1 เมตร พรอ้มหำงปลำ ใชส้ ำหรบั

ต่อระหว่ำงขัว้ DUMMY LOAD + - (1 และ 2) ท่ีชุดควบคุม รุ่น PH-1000 

กบัขัว้ + - ภำยในชุดดมัม่ีโหลด รุ่น DL-1000 

 

บนัทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 ชุดสำยไฟฟ้ำชนิด VCT ขนำด 4x1.5 mm2  
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กำรติดตัง้และทดสอบ 

ชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง    

รุ่น KRW-1000 
    

เน่ืองจำกในพ้ืนท่ีชุมชนรอบเทือกเขำนครศรีธรรมรำชส่วนใหญ่มีกำรติดตัง้

ระบบท่อส่งน ้ำเพ่ือกำรอุปโภคและกำรเกษตรกรรมไวแ้ลว้ในทุกพ้ืนท่ี ดงันั้น

ขัน้ตอนกำรติดตัง้ท่ีจะกล่ำวถึงในคู่มือเล่มน้ีจะกล่ำวถึงเฉพำะกำรติดตัง้ส่วน

ระบบไฟฟ้ำเท่ำนัน้ 

3 
ขอ้ควรค ำนึงในกำรติดตัง้ระบบท่อน ้ำส ำหรบักำรใชง้ำน     

ชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง รุ่น KRW-1000 

 

ขนำดท่อน ้ำไม่ควรต ำ่กว่ำขนำด 1.5 น้ิว 

 

เน่ืองจำกแรงดนัของน ้ำในขณะใชง้ำนอำจสงูถึง 5-7 บำร ์ดงันัน้ควร

ตรวจสอบจุดต่อต่ำงๆ ในมัน่คงก่อนใชง้ำน อำจจ ำเป็นตอ้งใชน็้อตขนัยึดขอ้

ต่อต่ำงๆ  

 

ตรวจสอบและปิดจุดรัว่ต่ำงตลอดแนวท่อส่งน ้ำ ก่อนกำรติดตัง้ใชง้ำน เพรำะ

กำรรัว่ของน ้ำจะส่งผลใหป้ระสิทธิภำพของระบบลดลง 
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กำรติดตัง้ระบบไฟฟ้ำของชุดกงัหนัน ้ำผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กประกอบดว้ยอุปกรณ์

หลกั 4 ส่วน ดงัแสดงในรูปดำ้นล่ำง คือ 1) ชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง รุ่น KRW-1000 

2) ชุดควบคุมเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำเหน่ียวน ำ รุ่น SEIG – 1000 3) ชุดควบคุม

แรงดนัไฟฟ้ำอตัโนมติั รุ่น PH-1000 4) ชุดดมัม่ีโหลด รุ่น DL-1000  

 

 

3.1 ขัน้ตอนกำรติดตัง้ 

ควรติดตัง้วำลว์น ้ำก่อนเขำ้ชุดกงัหนัน ้ำผลิต 

ไฟฟ้ำ ส ำหรบัหยุดกำรท ำงำนของระบบ เม่ือ 

ไม่ไดใ้ชง้ำน หรือตอ้งกำรบ ำรงุรกัษำระบบ 

 

 

ควรติดตัง้ตะแกรงกรองเศษวสัดท่ีุท่อทำงทำงเขำ้ 

เพ่ือป้องกนักำรอุดตนัในระบบท่อส่งน ้ำ และ 

ป้องกนัเศษวสัดเุขำ้ไปท ำควำมเสียหำยต่อชุด 

ใบพดักงัหนัน ้ำ 

 

หมัน่ตรวจสอบระบบท่อส่งน ้ำอย่ำงสม ำ่เสมอ เพ่ือควำมเสถียรในกำรผลิต

ไฟฟ้ำของชุดกงัหนัน ้ำ 
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ขัน้ตอนกำรติดตัง้ 

1) ปิดวำลว์น ้ำก่อนเขำ้ชุดกงัหนัน ้ำผลิตไฟฟ้ำ 

2) ต่อท่อน ้ำขนำด ¾ น้ิวเขำ้กบัชุดกงัหนัน ้ำผลิตไฟฟ้ำ 

3) ตรวจสอบกำรต่อแผ่นตวัน ำภำยในขัว้มอเตอร์ใหอ้ยู่ในลกัษณะ เดลตำ้ 

(Delta) ดงัแสดงในรูปดำ้นล่ำง  

4) ติดตั้งชุดควบคุมเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำเหน่ียวน ำ รุ่น SEIG-1000 บน

โครงสรำ้งท่ีมัน่คง แข็งแรง ในต ำแหน่งใกลก้บัชุดกงัหนัน ้ำผลิตไฟฟ้ำ 

5) ใชชุ้ดสำยไฟฟ้ำชนิด VCT ขนำด 3x2.5 mm
2
 ยำว 3 เมตร พรอ้มหำงปลำ 

ต่อระหว่ำงขัว้ U1 V1 W1 ท่ีข ัว้มอเตอร ์กบัขัว้ U V W ท่ีข ัว้ต่อสำยภำยใน

ชุดควบคมุเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำเหน่ียวน ำ รุ่น SEIG-1000 

6) ใชส้ำยไฟฟ้ำ VCT แบบ 2 แกน ขนำดท่ีเหมำะสม ข้ึนอยู่กบัระยะระหว่ำงจุด

ติดตั้งกงัหันน ้ ำผลิตไฟฟ้ำกบัจุดท่ีใช้ไฟฟ้ำ ดังแสดงในรูปด้ำนล่ำง ต่อ

ระหว่ำงขัว้  L N ท่ีข ัว้ต่อสำยภำยในชุดควบคมุเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำเหน่ียวน ำ 

รุ่น SEIG-1000 กบัชุดแผงควบคมุไฟฟ้ำหลกัภำยในบำ้น   

7) ใชส้ำยไฟฟ้ำชนิด VCT ขนำด 2x2.5 mm
2
 ต่อระหว่ำงแผงควบคุมไฟฟ้ำ

หลักภำยในบ้ำน กับขั้ว  L N บนจุด ต่อสำย AC บนเค ร่ืองควบคุม

แรงดนัไฟฟ้ำอตัโนมติั รุ่น PH-1000 

8) ใชชุ้ดสำยไฟฟ้ำชนิด VCT ขนำด 4x1.5 mm
2
 ยำว 1 เมตร พรอ้มหำงปลำ 

ต่อระหว่ำงขัว้ DUMMY LOAD + - (1 และ 2) ท่ีชุดควบคุมแรงดนัไฟฟ้ำ

อตัโนมติั รุ่น PH-1000 กบัขัว้ + - ภำยในชุดดมัม่ีโหลด รุ่น DL-1000 
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1) โยกเซอรกิ์ตเบรกเกอรด์ำ้นหนำ้ชุดควบคมุเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำเหน่ียวน ำ รุ่น 

SEIG-1000 ใหอ้ยู่ในต ำแหน่ง OFF  

2) ค่อยๆ เปิดวำลว์น ้ำเขำ้หวัฉีดประมำณคร่ึงหน่ึง จำกนั้นรอประมำณ 60 

วินำที เพ่ือใหเ้ศษทรำยหรืออำกำศท่ีคำ้งในท่อไหลออกจนหมด 

3) ปิดวำลว์ จำกนัน้เปิดฝำครอบส่วนหมุนออก ตรวจสอบส่ิงอุดตนัท่ีหวัฉีด ใน

กรณีท่ีมีส่ิงอุดตนัใหเ้อำออกและปิดฝำครอบส่วนหมุน 

4) จำกนัน้ค่อยๆ เปิดวำลว์น ้ำเขำ้หวัฉีด มอเตอรจ์ะเร่ิมผลิตไฟฟ้ำโดยสงัเกต

จำกมิเตอรว์ดัแรงดนัไฟฟ้ำ จำกนัน้ค่อยๆ ปรบัวำลว์จนแรงดนัไฟฟ้ำเท่ำกบั

แรงดนัไฟฟ้ำใชง้ำน (220 โวลต)์ ในกรณีท่ีไม่มีแรงดนัไฟฟ้ำออกจำกระบบ 

ใหต้รวจสอบตำมรำยละเอียดในบทท่ี 5 

 

 

3.2 ขัน้ตอนกำรทดสอบเดินเคร่ือง 

กำรตรวจสอบก่อนเดินเคร่ือง 

1) ตรวจสอบกำรต่อสำยไฟฟ้ำ ตอ้งแน่นทกุจุด และไม่มีฉนวนขำดหรือหลุด 

2) ใชมื้อจบัส่วนหมนุ (ใบพดั) และหมนุเบำๆ สงัเกตว่ำสำมำรถหมุนไดอ้ย่ำง

อิสระ ไม่ติดขดั 

3) กำรติดตัง้อุปกรณป้์องกนัส่วนเคล่ือนไหวต่ำงๆ เรียบรอ้ย  

4) ทำงระบำยน ้ำโล่ง ไม่มีส่ิงกีดขวำง 

5) ไม่มีน ้ำร ัว่ตลอดท่อส่งน ้ำ และมีกำรติดตัง้แข็งแรงมัน่คง 
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1) โยกเซอรกิ์ตเบรกเกอรด์ำ้นหนำ้ชุดควบคมุเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำเหน่ียวน ำ รุ่น 

SEIG-1000 ใหอ้ยู่ในต ำแหน่ง OFF 

2) ค่อยๆ เปิดวำลว์น ้ำเขำ้หวัฉีดจนชุดกงัหนัน ้ำท ำงำนเต็มพิกดั 

3) โยกเซอรกิ์ตเบรคเกอรด์ำ้นหนำ้ชุดควบคมุเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำเหน่ียวน ำ รุ่น 

SEIG-1000 ในต ำแหน่ง ON 

 

 
1) โยกเซอรกิ์ตเบรกเกอรด์ำ้นหนำ้ชุดควบคมุเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำเหน่ียวน ำ รุ่น 

SEIG-1000อยู่ในต ำแหน่ง OFF 

2) ค่อยๆ ปิดวำลว์น ้ำเขำ้หวัฉีดจนชุดกงัหนัน ้ำหยุดท ำงำน 

 

 

ก่อนปิดวำลว์น ้ำทุกครัง้ ตอ้งแน่ใจว่ำ 

เซอรกิ์ตเบรกเกอรด์ำ้นหนำ้ชุดควบคุม

เค ร่ืองก ำ เ นิดไฟฟ้ำเหน่ียวน ำ  รุ่น 

SEIG-1000 อยู่ในต ำแหน่ง OFF  

 

 

 

3.3 ขัน้ตอนกำรเดินเคร่ือง 

3.4 ขัน้ตอนกำรหยุดเดินเคร่ือง 

http://www.churchofjoy.net/wp-content/uploads/2012/06/600px-Caution_sign_used_on_roads_pn.svg_.png
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กำรปรบัแก ้        

กรณีน ำไปใชง้ำนท่ี

ระยะเฮดอ่ืนๆ 
    

เ น่ืองจำกชุดกังหันน ้ ำ คี รีวง รุ่น KRW-1000 ผ่ำนกำรออกแบบให้เ กิด

ประสิทธิภำพสูงสุดเม่ือท ำงำนท่ีอตัรำกำรไหล 2.1 ลิตร/วินำที และระยะเฮด 

80 เมตร กำรน ำชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง รุ่น KRW-1000 ไปติดตัง้ใชง้ำนท่ีระยะเฮด

ท่ีต่ำงไปจำกท่ีก ำหนด และแมว้่ำระบบจะสำมำรถใชง้ำนไดก็้ตำม แต่ก ำลงัไฟฟ้ำ

ท่ีผลิตไดก็้ลดลงไปดว้ย ผูใ้ชง้ำนจ ำเป็นตอ้งเปล่ียนขนำดหวัฉีดใหเ้หมำะสมกบั

ระยะเฮดนัน้ๆ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภำพสงูสดุ 

 

ขนำดหวัฉีดท่ีติดตัง้ร่วมกบัชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง รุ่น KRW-1000 มีขนำดเสน้ผ่ำน

ศูนยก์ลำงขนำด 9 มิลลิเมตร ซ่ึงเหมำะส ำหรบักำรใชง้ำนท่ีระยะเฮด 80 เมตร 

กำรน ำชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง รุ่น KRW-1000 ไปติดตัง้ใชง้ำนท่ีระยะเฮดต่ำงไป

จำกท่ีก ำหนด ผูใ้ชง้ำนจ ำเป็นตอ้งเปล่ียนขนำดหวัฉีดใหเ้หมำะสมกบัระยะเฮด

นัน้ๆ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุด ดงัแสดงในรูปดำ้นล่ำง ซ่ึงอำศยัตวัแปรท่ี

ส ำคญั คือ ระยะเฮดหรือระดบัควำมสูงของน ้ำ โดยกำรลำกเสน้ตรงเช่ือม

ระหว่ำงเสน้ระยะเฮดดำ้นซำ้ยมือตดัเสน้ 1 kW จำกนั้นลำกเสน้ตรงตำมแนว

เส้นเฉียงไปตัดเส้นขนำดหัวฉีด (ด้ำนบน) ณ จุดนั้นคือ ขนำดหัวฉีดท่ี

เหมำะสม จำกนั้นลำกเสน้ตรงจำกจุดดงักล่ำวตดักบัแกนนอนดำ้นล่ำง จะได้

ค่ำอตัรำกำรไหลท ำงำนท่ีเหมำะสม 

4 
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ตวัอย่ำงท่ี 4.1 จงเลือกขนำดหวัฉีดท่ีเหมำะสมของชุดกงัหนัน ้ำคีรีวง รุ่น 

KRW-1000 ส ำหรบักำรใชง้ำนภำยในพ้ืนท่ีสวนสมรมของคุณกำรุณ ขุนทน ท่ี 

ระยะเฮด 40 เมตร 

 

วิธีค ำนวณ 

โดยกำรลำกเสน้ตรงเช่ือมระหว่ำงเสน้ระยะเฮด 40 เมตร ดำ้นซำ้ยมือตดักนัท่ี

เส้น 1 kW จำกนั้นลำกเส้นตรงตำมแนวเส้นเฉียงไปตัดเส้นขนำดหวัฉีด 

(ดำ้นบน) ณ จุด 9 มิลลิเมตร ซ่ึงเป็นขนำดหวัฉีดท่ีเหมำะสมท่ีเหมำะสม 

จำกนั้นลำกเสน้ตรงจำกจุดดงักล่ำวตดักบัแกนนอนไดล่้ำง จะไดค่้ำอตัรำกำร

ไหลท ำงำนท่ีเหมำะสมท่ี 4 ลิตรต่อวินำที 

 

กำรน ำชุดกงัหนัน ้ำผลิตไฟฟ้ำไปใชง้ำน

ท่ีระยะเฮดอ่ืนๆ ระบบยงัคงผลิตไฟฟ้ำ

ได้เช่นเดิม แต่ก ำลังไฟฟ้ำท่ีไดอ้ำจ

ลดลง 

อย่ำงไรก็ตำมหำกระบบสำมำรถผลิตไฟฟ้ำไปอย่ำง

เพียงพอส ำหรบักำรใชง้ำน ผูใ้ชก็้ไม่จ ำเป็นตอ้งเปล่ียน

ขนำดหวัฉีด 

 

ในกรณีท่ีตอ้งกำรเปล่ียนขนำดหวัฉีดติดต่อ 

วิสำหกิจชุมชนกงัหนัน ้ำคีรีวง 

เลขท่ี 192 หมู่ 9 ต ำบลก ำโลน อ ำเภอลำนสกำ จงัหวดันครศรีธรรมรำช 

โทร. 089-908-6427 

http://www.churchofjoy.net/wp-content/uploads/2012/06/600px-Caution_sign_used_on_roads_pn.svg_.png
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กำรหำจุดเสีย 

และกำรแกไ้ข 

 
     

 

ปัญหำ สำเหตุ วิธีแกไ้ข 

ไม่มีแรงดนัไฟฟ้ำ ก ำลงัน ้ำไม่พอ ตรวจสอบปริมำณน ้ำ หวัฉีด 

และควำมเร็วรอบกงัหนัน ้ำ 

(ควำมเร็วรอบกงัหนัน ้ำตอ้งมี

ค่ำมำกกว่ำ 1000 รอบ/นำที) 

สำยหลุด / ขำด ตรวจสอบจุดต่อสำยไฟฟ้ำ

ต่ำงๆ และเซอรกิ์ตเบรคเกอร์

ทกุตวัอยู่ในต ำแหน่ง ON 

ค่ำตวัเก็บประจุไม่

ถกูตอ้ง 

ตรวจสอบจุดต่อสำยไฟฟ้ำต่ำงๆ 

ตรวจสอบค่ำตวัเก็บประจุท่ี

น ำมำต่อและปรบัแก ้

ไม่มีสนำมแม่เหล็ก

ตกคำ้ง 

โยกเซอรกิ์ตเบรคเกอรโ์หลด

อยู่ในต ำแหน่ง OFF เม่ือชุด

กงัหนัน ้ำหยุดท ำงำน น ำ

แบตเตอร่ี 6 V หรือมำกกว่ำ 

ต่อท่ีขัว้มอเตอรส์องขัว้

ประมำณ 1-2 วินำที จำกนัน้

เร่ิมเดินเคร่ืองอีกครัง้ 

5 
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แรงดนัไฟฟ้ำเกิน ไม่ไดต่้อชุดดมัม่ี

โหลด 

ตรวจสอบจุดต่อสำยไฟฟ้ำ

ต่ำงๆ ของชุดโหลดท้ิง 

วดัควำมตำ้นทำนของชุดโหลด

ท้ิง ถำ้ไม่มีแสดงวำ่ขำดให้

ด ำเนินกำรเปล่ียน 

ก ำลงัไฟฟ้ำกงัหนัน ้ำ

สงูกว่ำก ำลงัไฟฟ้ำ

ชุดดมัม่ีโหลด 

ติดตัง้ชุดดมัม่ีโหลดเพ่ิมเติม 

หรือปรบัใหก้งัหนัน ้ำท ำงำนท่ี

ก ำลงัไฟฟ้ำต ำ่ลง 

ชุดควบคมุเสีย ตรวจสอบและเปล่ียนใหม่ 

หลอดไฟ

กระพริบ 

ควำมเร็วรอบของ

กงัหนัไม่สม ำ่เสมอ 

ตรวจสอบกำรตัง้ศนูยข์อง

กงัหนั ควำมเสียหำยท่ีลูกถว้ย 

ตรวจสอบแบร่ิง 

ก ำลงัไฟฟ้ำชุดโหลด

ท้ิงสงูกว่ำ

ก ำลงัไฟฟ้ำกงัหนัน ้ำ 

ลดขนำดของชุดโหลดท้ิง 

อุปกรณป้์องกนั

ท ำงำน 

กำรต่อสำยไฟฟ้ำท่ี

ขัว้มอเตอรไ์ม่

ถกูตอ้ง 

ตรวจสอบกำรต่อสำยไฟฟ้ำท่ี

ขัว้มอเตอร ์

กระแสไฟฟ้ำกระตุน้

สนำมแม่เหล็กสงู

เกินไป 

ลดขนำดตวัเก็บประจ ุ

กระแสไฟฟ้ำโหลด

สงูเกินไป 

ปรบัใหก้งัหนัน ้ำท ำงำนท่ี

ก ำลงัไฟฟ้ำต ำ่ลง  

เปล่ียนขนำดเซอรกิ์ตเบรค

เกอรโ์หลด 
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 เกิดกำรลดัวงจรใน

ระบบส่งจ่ำย

ก ำลงัไฟฟ้ำ 

ลดัวงจรระบบส่งจ่ำย

ก ำลงัไฟฟ้ำออกจำกชุดควบคมุ 

และท ำกำรปรบัหำจุดลดัวงจร 
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„§√Ê °Á¡’ ‘∑∏‘ ¢âÕ “¡

çª√–À¬—¥‰ø°”‰√ 2 µàÕé √–¬–∑’Ë 2



54

‰™‚
¬! 

≈¥
Õ’°

20
%

1. √–¬–‡«≈“∑’Ë®–‰¥â≈¥§à“‰ø 1 ªï (¡‘∂ÿπ“¬π 2547 - æƒ…¿“§¡ 2548)

3. ‡√‘Ë¡µâπª√–À¬—¥‰ø
   ‚¥¬¥Ÿ·π«∑“ßª√–À¬—¥‰ø®“°Àπâ“ 12-25

≈¥... °“√‡ªî¥‰ø∑’Ë‰¡àà®”‡ªìπ

≈–... ‡«âπ°“√„™â ‰ø∑’Ë‰¡à¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

‡≈‘°... æƒµ‘°√√¡°“√„™â ‰ø·∫∫ ‘Èπ‡ª≈◊Õß

4. À“°∑” ”‡√Á® ®–‰¥â≈¥§à“‰ø√âÕ¬≈– 20
¢ÕßÀπà«¬°“√„™â ‰øøÑ“∑’Ëª√–À¬—¥‰¥â

 ¡¡µ‘‡¥◊Õππ’È≈¥°“√„™â ‰ø≈ß‰¥â 30 Àπà«¬ „π„∫‡ √Á®

§à“‰øøÑ“®–≈¥§à“‰ø„Àâ√âÕ¬≈– 20 ¢Õß 30 Àπà«¬

´÷Ëß§”π«≥·≈â«‰¥â 6 Àπà«¬

6. §à“∫√‘°“√√“¬‡¥◊Õπ‰¡à‡°’Ë¬«
∑ÿ°∫â“π¬—ß§ßµâÕß™”√–§à“∫√‘°“√√“¬‡¥◊Õπµ“¡ª°µ‘

§à“∫√‘°“√√“¬‡¥◊Õπ ª√–‡¿∑ 1.1 =  8.19 ∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ

§à“∫√‘°“√√“¬‡¥◊Õπ ª√–‡¿∑ 1.2 = 40.90 ∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ

§à“∫√‘°“√√“¬‡¥◊Õπ ª√–‡¿∑ TOU = 57.95 ∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ

5. §à“‰øøÑ“∑’Ë ‰¥â à«π≈¥§‘¥Õ¬à“ß‰√
∫â“πÕ¬ŸàÕ“»—¬ ª√–‡¿∑ 1.1 §‘¥Õ—µ√“ à«π≈¥„Àâ 2.2734 ∫“∑µàÕÀπà«¬

∫â“πÕ¬ŸàÕ“»—¬ ª√–‡¿∑ 1.2 §‘¥Õ—µ√“ à«π≈¥„Àâ 2.9780 ∫“∑µàÕÀπà«¬

 ”À√—∫§à“ Ft „π·µà≈–‡¥◊Õπ®–‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ªµ“¡ª√–°“»¢Õß°“√‰øøÑ“

    µ—«Õ¬à“ß  ¡¡µ‘§à“ Ft „π‡¥◊Õππ’È ‡∑à“°—∫ 0.3828 ∫“∑µàÕÀπà«¬·≈–∫â“πª√–‡¿∑ 1.2

À≈—ßÀπ÷Ëß≈¥‰ø≈ß‰¥â 6 Àπà«¬ ¥—ßπ—Èπ‡ß‘π à«π≈¥‡∑à“°—∫ 6 Àπà«¬ x (2.9780 + 0.3828)

= 20.16 ∫“∑

7. ∑ÿ°∫â“π‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√‰¥âÀ√◊Õ‰¡à
∫â“π∑—Ë«‰ª ... ·πàπÕπ‡¢â“‚§√ß°“√‰¥âÕ¬Ÿà·≈â«

·µà∫â“ππ’ÈµâÕß¡’°“√„™â ‰øøÑ“¡“µ—Èß·µà‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2546

∫â“π§àÕπ¢â“ß„À¡à ... ∂â“∫â“π§ÿ≥‡æ‘Ëß¡“¢Õ„™â ‰øøÑ“‰¡àπ“ππ’È ‡™àπ

 ¡¡µ‘‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ 2546 °Á®–‡√‘Ë¡‡¢â“‚§√ß°“√‰¥âµ—Èß·µàµÿ≈“§¡ 2547

‡ªìπµâπ‰ª (°√≥’π’È‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π - °—π¬“¬π 2547 ¬—ß‰¡à¡’ ‘∑∏‘‰¥â≈¥§à“‰ø)

∫â“π„À¡à ... ∂â“∫â“ππ’È‡ªìπ∫â“π„À¡à‡æ‘Ëß √â“ß‡ √Á® ·≈–¡“¢Õ„™â ‰øøÑ“µ—Èß·µà

‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2547 ®–‰¡à “¡“√∂‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√π’È ‰¥â
(‡æ√“–‰¡à¡’„∫‡ √Á®§à“‰ø‡¥◊Õπ‡¥’¬«°—π¢Õßªï∑’Ë·≈â«¡“‡ªìπ∞“π
„π°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫)

2. µâÕß≈¥°“√„™â ‰ø·µà≈–‡¥◊Õπ„ÀâπàâÕ¬°«à“‡¥◊Õπ‡¥’¬«°—π„πªï∑’Ë·≈â« Õ¬à“ßπâÕ¬√âÕ¬≈– 10
π”„∫‡ √Á®§à“‰øøÑ“¢Õß‡¥◊Õππ’È„πªï∑’Ë·≈â«¡“¥Ÿ  ¡¡µ‘«à“„™â ‰øøÑ“‰ª 300 Àπà«¬ ¥—ßπ—Èπ

‡¥◊Õππ’È¢Õßªïπ’È®–≈¥°“√„™â≈ß„Àâ ‰¥â√âÕ¬≈– 10 µâÕß„™â ‰ø‰¡à‡°‘π 270 Àπà«¬

§◊ÕµâÕß≈¥°“√„™â ‰ø≈ßµ—Èß·µà 30 Àπà«¬¢÷Èπ‰ª

8. ∂â“ª√–À¬—¥‰¥â‡°‘π√âÕ¬≈– 50 ®–‡ªìπÕ¬à“ß‰√
∂â“∫â“π„¥ª√–À¬—¥‰¥â‡°‘π√âÕ¬≈– 50

®–§‘¥ à«π≈¥„Àâ‡∑’¬∫‡∑à“°—∫ª√–À¬—¥‰¥â√âÕ¬≈– 50 ‡∑à“π—Èπ



°øπ. 1 ªï ºà“π‰ª
À“§à“‰øøÑ“∑’Ë§ÿ≥≈¥‰¥â‡Õß

§ÿ≥‡≈Á°∑”°“√ª√–À¬—¥‰øµ“¡§”·π–π”
∑”„Àâ “¡“√∂≈¥°“√„™â ‰ø„π‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬πªïπ’È ≈ß‡À≈◊Õ 80 Àπà«¬
®÷ß‡∑à“°—∫«à“ª√–À¬—¥‰ø„πµàÕ∑’Ë 1 ∂÷ß 30 Àπà«¬ (110 - 80)
§‘¥‡ªìπ‡ß‘π  30 x (2.2734 + §à“ Ft 0.3828)  =  79.69 ∫“∑

À“§à“‰øøÑ“„π à«π∑’Ë°“√‰øøÑ“®–≈¥„Àâ

§à“√âÕ¬≈–∑’Ë§ÿ≥‡≈Á°∑”‰¥â §◊Õ

÷́Ëß¡“°°«à“‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥‰«â (°”Àπ¥√âÕ¬≈– 10 ¢÷Èπ‰ª)

§ÿ≥‡≈Á°°Á®–‰¥â√“ß«—≈„πµàÕ∑’Ë 2 √âÕ¬≈– 20 ¢Õß 30 Àπà«¬

30 x 20   =   6  Àπà«¬
100

®÷ß‰¥â à«π≈¥  6 x (2.2734 + §à“ Ft 0.3828)  =  15.94 ∫“∑

110 - 80 x 100  =  27.3
110

ª√–À¬—¥‰¥âÀ≈“¬∫“∑

6

9. µ—«Õ¬à“ß„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π§à“‰ø

∫â“π§ÿ≥‡≈Á°
¡’°“√„™â‰øøÑ“ ¥—ßπ’È
‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2546 ‡∑à“°—∫ 110 Àπà«¬
‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2547 ‡∑à“°—∫  80 Àπà«¬

µ—«Õ¬à“ß∑’Ë 1

7

√«¡§à“‰ø∑’Ë§ÿ≥‡≈Á°®–‰¥â≈¥
µàÕ∑’Ë 1 = 79.69 ∫“∑

µàÕ∑’Ë 2 = 15.94 ∫“∑

√«¡‰¥â≈¥∑—Èß ‘Èπ (µàÕ∑’Ë 1 + µàÕ∑’Ë 2)      = 95.63 ∫“∑

°ø¿.

§à“ Ft À¡“¬∂÷ß §à“‰øøÑ“º—π·ª√ ´÷Ëß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õßµâπ∑ÿπ„π°“√º≈‘µ‰øøÑ“

∑’Ë‰¡à “¡“√∂§«∫§ÿ¡‰¥â ‡™àπ §à“‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ·≈–Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»

∫â“π§ÿ≥‡≈Á°‡ªìπºŸâ„™â‰øøÑ“ª√–‡¿∑ 1.1 ´÷Ëß¡’Õ—µ√“§à“‰ø à«π≈¥
2.2734 ∫“∑µàÕÀπà«¬ ·≈–§à“ Ft ¢Õß‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2547 ‡∑à“°—∫
0.3828 ∫“∑µàÕÀπà«¬



À“§à“‰øøÑ“∑’Ë§ÿ≥≈¥‰¥â‡Õß

§ÿ≥„À¡àæ¬“¬“¡ª√–À¬—¥‰ø
·≈–≈¥°“√„™â ‰ø„π‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2548 ≈ß‡À≈◊Õ 300 Àπà«¬
®÷ß‡∑à“°—∫«à“ª√–À¬—¥‰ø„πµàÕ∑’Ë 1 ∂÷ß 350 Àπà«¬ (650 - 300)

µ—«Õ¬à“ß∑’Ë 2

∫â“π§ÿ≥„À≠à
¡’°“√„™â‰øøÑ“¥—ßπ’È
‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2546 ‡∑à“°—∫ 300 Àπà«¬
‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2547 ‡∑à“°—∫ 255 Àπà«¬

À“§à“‰øøÑ“∑’Ë§ÿ≥≈¥‰¥â‡Õß

§ÿ≥„À≠àæ¬“¬“¡∑”°“√ª√–À¬—¥‰øµ“¡§”·π–π”
·≈–≈¥°“√„™â ‰ø≈ß‡À≈◊Õ 255 Àπà«¬
®÷ß‡∑à“°—∫ª√–À¬—¥‰øµàÕ∑’Ë 1 ∂÷ß 45 Àπà«¬ (300 - 255)
§‘¥‡ªìπ‡ß‘π  45 x (2.9780 + §à“ Ft 0.3828)  =  151.24 ∫“∑

µ—«Õ¬à“ß∑’Ë 3
∫â“π§ÿ≥„À¡à
¡’°“√„™â‰øøÑ“¥—ßπ’È
‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2547 ‡∑à“°—∫ 650 Àπà«¬
‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2548 ‡∑à“°—∫ 300 Àπà«¬

À“§à“‰øøÑ“„π à«π∑’Ë°“√‰øøÑ“®–≈¥„Àâ

§à“√âÕ¬≈–∑’Ë§ÿ≥„À≠à∑”‰¥â §◊Õ

´÷Ëß¡“°°«à“‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥‰«â (°”Àπ¥√âÕ¬≈– 10 ¢÷Èπ‰ª)

§ÿ≥„À≠à°Á®–‰¥â√“ß«—≈„πµàÕ∑’Ë 2 √âÕ¬≈– 20 ¢Õß 45 Àπà«¬
45 x 20   =   9  Àπà«¬

®÷ß‰¥â à«π≈¥  9 x (2.9780 + §à“ Ft 0.3828)  =  30.25 ∫“∑
100

√«¡§à“‰ø∑’Ë§ÿ≥„À≠à®–‰¥â≈¥
µàÕ∑’Ë 1 = 151.24 ∫“∑

µàÕ∑’Ë 2 =   30.25 ∫“∑

  √«¡‰¥â≈¥∑—Èß ‘Èπ (µàÕ∑’Ë 1 + µàÕ∑’Ë 2)    = 181.49 ∫“∑

300 - 255 x 100  =  15
300

À“§à“‰øøÑ“„π à«π∑’Ë°“√‰øøÑ“®–≈¥„Àâ

§à“√âÕ¬≈–∑’Ë§ÿ≥„À¡à∑”‰¥â §◊Õ   650 - 300 x 100 = 53.8

„π°√≥’π’È§ÿ≥„À¡à “¡“√∂≈¥°“√„™â ‰ø‰¥â¥’¡“°
·≈– ≈¥‰¥â‡°‘π°«à“√âÕ¬≈– 50 ®÷ß‰¥â≈¥§à“‰ø‡∑’¬∫‡∑à“∑’Ëª√–À¬—¥‰¥â
√âÕ¬≈– 50 ‡∑à“π—Èπ

      ¥—ßπ—Èπ µàÕ∑’Ë 1 ®–‰¥â à«π≈¥  650 x 50   =   325  Àπà«¬

§‘¥‡ªìπ‡ß‘π 325 x (2.9780 + §à“ Ft 0.3828) = 1,092.26 ∫“∑
      ·≈– µàÕ∑’Ë 2 ®–‰¥â à«π≈¥∑’Ë  325 x 20   =   65  Àπà«¬

§‘¥‡ªìπ‡ß‘π  65 x (2.9780 + §à“ Ft 0.3828)  =  218.45 ∫“∑

√«¡§à“‰ø∑’Ë§ÿ≥„À¡à®–‰¥â≈¥
µàÕ∑’Ë 1 = 1,092.26  ∫“∑

µàÕ∑’Ë 2 =    218.45 ∫“∑

√«¡‰¥â≈¥∑—Èß ‘Èπ (µàÕ∑’Ë 1 + µàÕ∑’Ë 2) =  1,310.71 ∫“∑

100

100

8 9

650

1 ªï ºà“π‰ª

∫â“π§ÿ≥„À≠à ‡ªìπºŸâ„™â‰øøÑ“ª√–‡¿∑ 1.2 ´÷Ëß¡’Õ—µ√“§à“‰ø à«π≈¥
2.9780 ∫“∑µàÕÀπà«¬ ·≈–§à“ Ft ¢Õß‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2547 ‡∑à“°—∫
0.3828 ∫“∑µàÕÀπà«¬

1 ªï ºà“π‰ª

∫â“π§ÿ≥„À¡à‡æ‘Ëß √â“ß‡ √Á®·≈–¢Õ„™â¡‘‡µÕ√å‰øøÑ“‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2547
‡ªìπºŸâ„™â‰øøÑ“ª√–‡¿∑ 1.2 ÷́Ëß¡’Õ—µ√“§à“‰ø à«π≈¥ 2.9780 ∫“∑µàÕÀπà«¬
·≈–§à“ Ft ¢Õß‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2548 ‡∑à“°—∫ 0.3828 ∫“∑µàÕÀπà«¬

∫â“π§ÿ≥„À¡à



‡ ’¬∫ª≈—Í°∑‘Èß‰«â ....  ‘Èπ‡ª≈◊Õß‡ß‘π„π°√–‡ªÜ“ ≈ß·√ß·≈–≈ß∑ÿπÀπàÕ¬π–...·µàº≈§ÿâ¡§à“°«à“...¬‘Ëßª√–À¬—¥‰¥âÕ’°
10 11

2

ª√–À¬—¥ §à“‰ø‰¡à„™à‡√◊ËÕß¬“°

‡√‘Ë¡µâπµ—Èß·µà«‘∏’ ßà“¬Ê ∑”‰¥â¥â«¬µ—«§ÿ≥‡Õß

§ÿ≥ ≈¥°“√„™â‰øøÑ“ ≈ß‰¥â...§ÿ≥°Áª√–À¬—¥§à“‰ø≈ß‰¥â

¬‘Ëß„™âÕ¬à“ß ∂Ÿ°«‘∏’... ¬‘Ëßª√–À¬—¥

·≈–ª√–À¬—¥¡“°¢÷Èπ‡¡◊ËÕ ¡’°“√ª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ∫â“ß

µâÕß≈¥...≈–...‡≈‘°...æƒµ‘°√√¡°“√„™â‰øøÑ“·∫∫ ‘Èπ‡ª≈◊Õß ‡™àπ

l ≈¥°“√‡ªî¥‰ø  ‡™àπ ®“°∑’Ë‡§¬‡ªî¥ 12 ™—Ë«‚¡ß„Àâ‡À≈◊Õ 8 ™—Ë«‚¡ß

l ≈¥°“√‡ªî¥‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»„πÀâÕßπÕπ≈ß«—π≈– 1 ™—Ë«‚¡ß

l ≈–‡«âπ°“√‡ªî¥«‘∑¬ÿøíß‡æ≈ßæ√âÕ¡°—∫‡ªî¥‚∑√∑—»πå

l ‡≈‘°°“√‡ªî¥‚∑√∑—»πå√“¬°“√‡¥’¬«°—πæ√âÕ¡°—π§π≈–‡§√◊ËÕß

§π≈–ÀâÕß ™«π¡“¥Ÿæ√âÕ¡°—π∑’Ë‡§√◊ËÕß‡¥’¬«°—π ª√–À¬—¥

∑—Èß§à“‰ø Õ∫Õÿàπ„®‰¥âÕ¬Ÿà¥â«¬°—π∑—Èß§√Õ∫§√—«

l ‡≈‘°‡ ’¬∫ª≈—Í°°√–µ‘°πÈ”√âÕπ·™à∑‘Èß‰«â‡æ◊ËÕ√Õ™ß°“·ø

§√—ÈßµàÕ‰ª ∂Õ¥ª≈—Í°∑—π∑’‡¡◊ËÕ‡≈‘°„™â

‡ ’¬∫ª≈—Í°∑‘Èß‰«â ....  ‘Èπ‡ª≈◊Õß‡ß‘π„π°√–‡ªÜ“

À¡—Ëπ∫”√ÿß√—°…“...¬◊¥Õ“¬ÿ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“...π”æ“ª√–À¬—¥‰ø

„™âÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’...‰¡à‡ª≈◊Õß‰ø...¬‘Ëßª√–À¬—¥ ‡™àπ

l µ—ÈßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»„Àâ‡À¡“– ¡∑’Ë 25 ÌC

l ∑”§«“¡ –Õ“¥·ºàπ°√ÕßÕ“°“»¢Õß‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»

Õ¬à“„Àâ¡’ΩÿÉπ‡°“–

l µ—ÈßµŸâ‡¬Áπ„ÀâÀà“ß®“°ºπ—ßÕ¬à“ßπâÕ¬ 15 ‡´πµ‘‡¡µ√‡æ◊ËÕ„Àâ√–∫“¬§«“¡√âÕπ‰¥â¥’

l ≈–≈“¬πÈ”·¢Áß„πµŸâ‡¬Áπ ¡Ë”‡ ¡Õ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∑”§«“¡‡¬Áπ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß

l ‰¡àπ”Õ“À“√∑’Ë¬—ß√âÕπ‡°Á∫„πµŸâ‡¬Áπ

l ‡™Á¥º¡„Àâ·ÀâßÀ¡“¥Ê ¥ââ«¬ºâ“°àÕπ„™â‡§√◊ËÕß‡ªÉ“º¡

À“°®–ª√–À¬—¥¡“°¢÷Èπ Õ“®µâÕß≈ß∑ÿπ´◊ÈÕÕÿª°√≥å∫“ßÕ¬à“ß

À√◊Õ ‡ª≈’Ë¬π®“°Õÿª°√≥å‡°à“ ∑’Ë„™â‰ø¡“°·≈–‰¡à¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ...

‡ªìπµ—«„À¡à∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°°«à“ ‡™àπ

l µ‘¥øî≈å¡∑’Ë –∑âÕπ√—ß ’§«“¡√âÕπ„ÀâÀπâ“µà“ß°√–®°...

‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡√âÕπ‡¢â“∫â“π

l ª≈Ÿ°µâπ‰¡â‡æ◊ËÕ∫—ß· ß·¥¥„Àâ∫â“π

l µ‘¥©π«π∑’ËΩÑ“‡æ¥“π...≈¥°“√∑”ß“π¢Õß‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»

l ‡ª≈’Ë¬πÀ≈Õ¥‰ â‡ªìπÀ≈Õ¥µ–‡°’¬∫

l ‡¡◊ËÕ´◊ÈÕ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“§«√»÷°…“§Ÿà¡◊Õ°“√„™âÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥

≈ß·√ß·≈–≈ß∑ÿπÀπàÕ¬π–...·µàº≈§ÿâ¡§à“°«à“...¬‘Ëßª√–À¬—¥‰¥âÕ’°
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‚∑√∑—»πå‚∑√∑—»πå

µŸâ‡¬ÁπµŸâ‡¬Áπ
* §à“‰øøÑ“∑’Ë„™â§”π«≥„π§Ÿà¡◊Õ‡≈à¡π’È§‘¥∑’Ë§à“‡©≈’Ë¬Àπà«¬≈– 3 ∫“∑

● ª√—∫ª√ÿß ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
- ‡≈◊Õ° ◊́ÈÕ‚∑√∑—»πå¢π“¥„Àâ‡À¡“– ¡°—∫

§«“¡®”‡ªìπ ¢π“¥„À≠à®–°‘π‰ø¡“°

°«à“¢π“¥‡≈Á°

- ‡≈◊Õ°´◊ÈÕ‚∑√∑—»πå∑’Ë¡’√–∫∫µ—Èß‡«≈“ªî¥

Õ—µ‚π¡—µ‘ ®–™à«¬ª√–À¬—¥‰ø ”À√—∫

ºŸâ∑’ËÀ≈—∫Àπâ“‚∑√∑—»πåÀ√◊Õ≈◊¡ªî¥‡§√◊ËÕß

- ‚∑√∑—»πå∑’Ë¡’√–∫∫√’‚¡∑§Õπ‚∑√≈ ®–

„™â ‰ø¡“°°«à“√–∫∫∑—Ë«‰ª‡æ√“–¡’

«ß®√‡æ‘Ë¡·≈–°‘π‰øµ≈Õ¥‡«≈“‡¡◊ËÕ¬—ß

‡ ’¬∫ª≈—Í°Õ¬Ÿà·¡â«à“®–‰¡à„™â‡§√◊ËÕß

● ≈¥...≈–...‡≈‘°...
- ‡≈‘°π”Õ“À“√∑’Ë√âÕπÀ√◊Õ¬—ßÕÿàπ·™à„πµŸâ‡¬Áπ
- ≈¥°“√‡ªî¥µŸâ‡¬Áπ‚¥¬‰¡à®”‡ªìπ ‡æ√“–§à“‰øøÑ“

®–‡æ‘Ë¡µ“¡®”π«π§√—Èß¢Õß°“√‡ªî¥µŸâ‡¬Áπ
- ‡≈‘°‡ªî¥ª√–µŸµŸâ‡¬Áπ§â“ß‰«â‡ªìπ‡«≈“π“πÊ
- ‡≈‘°„ à¢Õß·™à®π·πàπµŸâ‡¬Áπ

‡æ√“–§«“¡‡¬Áπ®–‰À≈‡«’¬π‰¡à –¥«°
- Õ¬à“µ—ÈßµŸâ‡¬Áπ„°≈â‡µ“‰øÀ√◊ÕÀ¡âÕÀÿß¢â“«

À√◊Õ∂Ÿ°· ßÕ“∑‘µ¬å‚¥¬µ√ß‡æ√“–®–∑”„ÀâµŸâ‡¬Áπ
√–∫“¬§«“¡√âÕπ‰¡à¥’  ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰ø

● ª√—∫ª√ÿß ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
- ‡≈◊Õ°µŸâ‡¬Áπ∑’Ë¡’¢π“¥‡À¡“– ¡°—∫§√Õ∫§√—«
- ‡≈◊Õ°µŸâ‡¬Áπ∑’Ë‰¥â©≈“°ª√–À¬—¥‰ø‡∫Õ√å 5
- µ√«® Õ∫¬“ß¢Õ∫ª√–µŸµŸâ‡¬Áπ‚¥¬‡ ’¬∫

°√–¥“…√–À«à“ß¢Õ∫¬“ß·≈â«ªî¥ª√–µŸ ∂â“
 “¡“√∂‡≈◊ËÕπ°√–¥“…
¢÷Èπ≈ß‰¥â· ¥ß«à“¢Õ∫¬“ß
‡ ◊ËÕ¡ §«√‡ª≈’Ë¬π„À¡à
‡æ√“–®–∑”„Àâ§Õ¡‡æ√ 
‡´Õ√å∑”ß“πÀπ—°  ‘Èπ
‡ª≈◊Õß‰ø

● ¥Ÿ·≈√—°…“·≈–„™âÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’
- §«√µ—ÈßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘¿“¬„πµŸâ‡¬Áπ 3-6 ÌC

·≈–„π™àÕß·™à·¢Áß√–À«à“ß -15 ÌC ∂÷ß -18 ÌC
∂â“µ—Èß‰«â‡¬Áπ°«à“∑’Ë°”Àπ¥ 1 ÌC
®– ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰ø‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 25

- ‡ªî¥ª√–µŸµŸâ‡¬Áπ„Àâ°«â“ß·µàæÕ§«√
‰¡à ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰ø

- À¡—Ëπ≈–≈“¬πÈ”·¢ÁßÕ¬à“„ÀâπÈ”·¢Áß‡°“–„π
™àÕßπÈ”·¢Áß¡“°‡°‘π‰ª ‚¥¬°¥ªÿÉ¡≈–≈“¬
πÈ”·¢ÁßÀ√◊Õ¥÷ßª≈—Í°ÕÕ°®ππÈ”·¢Áß≈–≈“¬À¡¥

- §«√µ—ÈßµŸâ‡¬ÁπÀà“ß®“°ºπ—ß∑—Èß¥â“πÀ≈—ß·≈–
¥â“π¢â“ßÕ¬à“ßπâÕ¬ 15 ´¡. ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√
√–∫“¬§«“¡√âÕπ¥’¢÷Èπ ª√–À¬—¥‰ø‰¥â
√âÕ¬≈– 39

µŸâ‡¬Áπ·∫∫ 1 ª√–µŸ ¢π“¥ 5-6 §‘« 100 «—µµå
‡ªî¥µ≈Õ¥ 24 ™—Ë«‚¡ß (‚¥¬§Õ¡‡æ√ ‡´Õ√å∑”ß“π
√âÕ¬≈– 50)  „™â ‰ø«—π≈– 1.2 Àπà«¬ ®–®à“¬§à“‰øøÑ“
ª√–¡“≥ 108 ∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ *

‚∑√∑—»πå¢π“¥ 21 π‘È« 110 «—µµå À“°‡ªî¥¥Ÿ·µà≈–«—πÊ ≈– 4 ™—Ë«‚¡ß ·µàªî¥¥â«¬
√’‚¡∑§Õπ‚∑√≈ ‚¥¬¬—ß‡ ’¬∫ª≈—Í°Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“∑—Èß«—π (Standby) ®– ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰ø 5.4
Àπà«¬µàÕ‡¥◊Õπ §à“‰ø®–ª√–¡“≥ 16.20 ∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ

∂â“‡ ’¬∫ª≈—Í°∑‘Èß‰«âÕ¬à“ßπ’È 1 ≈â“π‡§√◊ËÕß ®– ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰ø 16.2 ≈â“π∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ À√◊Õ
194.4 ≈â“π∫“∑µàÕªï *

● ≈¥...≈–...‡≈‘°...
- ‡≈‘°‡ªî¥‚∑√∑—»πå∑‘Èß‰«â‚¥¬‰¡à¡’§π¥Ÿ

‡ªî¥∑‘Èß‰«â«—π≈– 1 ™—Ë«‚¡ß æ√âÕ¡°—π 1 ≈â“π‡§√◊ËÕß
(21 π‘È« 110 «—µµå)  ‘Èπ‡ª≈◊Õß§à“‰ø‡¥◊Õπ≈–
9.9 ≈â“π∫“∑ *

- ‡≈‘°ª√—∫®Õ¿“æ„Àâ «à“ß‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ‡æ√“–
À≈Õ¥¿“æ®–¡’Õ“¬ÿ°“√„™âß“π —Èπ·≈– ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰ø

- ‡≈‘°‡ªî¥‚∑√∑—»πåÀ≈“¬‡§√◊ËÕß‡æ◊ËÕ¥Ÿ‡√◊ËÕß‡¥’¬«°—π
„π‡«≈“‡¥’¬«°—π

- ‡≈‘°‡ªî¥‚∑√∑—»πå≈à«ßÀπâ“‡æ◊ËÕ√Õ¥Ÿ√“¬°“√∑’Ë™Õ∫
‡ªî¥¥Ÿ√“¬°“√‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“∑’ËÕÕ°Õ“°“»

- ‡≈‘°ªî¥‚∑√∑—»πå¥â«¬µ—«√’‚¡∑§Õπ‚∑√≈ ‡æ√“–
‡ª≈◊Õß‰ø°«à“ §«√ªî¥ «‘µ™å∑’Ëµ—«‡§√◊ËÕß

- ‡≈‘°‡ªî¥‚∑√∑—»πå‚¥¬µàÕ “¬ºà“π‡¢â“‡§√◊ËÕß
«‘¥’ ‚Õ ‡æ√“–µâÕß ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰øøÑ“„Àâ°—∫«‘¥’ ‚Õ
‚¥¬‰¡à®”‡ªìπ
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25  ÌC

‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»

æ—¥≈¡æ—¥≈¡

æ—¥≈¡√–∫“¬Õ“°“»æ—¥≈¡√–∫“¬Õ“°“»

æ—¥≈¡µ—Èß‚µä– 40 «—µµå „∫æ—¥ 12 π‘È« ∂â“‡ªî¥ 1 ™¡. √–¥—∫≈¡ÕàÕπ ÿ¥®–„™â ‰ø 0.028 Àπà«¬ √–¥—∫≈¡
ª“π°≈“ß„™â ‰ø 0.031 Àπà«¬ (§à“‰ø¡“°¢÷Èπ 1.1 ‡∑à“) √–¥—∫≈¡·√ß ÿ¥„™â ‰ø 0.038 Àπà«¬ (§à“‰ø¡“°¢÷Èπ 1.4
‡∑à“) ∂â“‡ªî¥∑ÿ°«—πÊ ≈– 5 ™¡. ∑’Ë√–¥—∫≈¡·√ß ÿ¥ ®–„™â ‰ø¡“°°«à“‡ªî¥∑’Ë√–¥—∫≈¡ÕàÕπ ÿ¥ 4.50 ∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ ∂â“∑”
‡™àππ’È 1 ≈â“π‡§√◊ËÕß ®– ‘Èπ‡ª≈◊Õß§à“‰ø 4.50 ≈â“π∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ À√◊Õªï≈– 54 ≈â“π∫“∑ *

ªî¥‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»¢π“¥ 1 µ—π (12,000
∫’∑’¬Ÿ) ‡√Á«¢÷Èπ«—π≈– 1 ™—Ë«‚¡ß  ≈¥‰ø‰¥â 21 Àπà«¬µàÕ
‡¥◊Õπª√–À¬—¥‰¥â 63 ∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ∂â“ªî¥‡√Á«¢÷Èπ«—π≈– 1
™—Ë«‚¡ß 1 ≈â“π‡§√◊ËÕß ®–ª√–À¬—¥‰ø„Àâª√–‡∑»‰¥â‡¥◊Õπ
≈– 63  ≈â“π∫“∑ À√◊Õ 756 ≈â“π∫“∑µàÕªï *

● ≈¥...≈–...‡≈‘°...
- ‡≈‘°‡ªî¥∑‘Èß‰«â‡¡◊ËÕ‰¡à¡’„§√Õ¬Ÿà
   ‡ªî¥ 1 ™—Ë«‚¡ßæ√âÕ¡°—π«—π≈– 1 ≈â“π‡§√◊ËÕß (¢π“¥ 16 π‘È«

66 «—µµå)  ‘Èπ‡ª≈◊Õß§à“‰ø‡¥◊Õπ≈– 5.94 ≈â“π∫“∑
- ∂â“„™âæ—¥≈¡∑’Ë¡’√–∫∫√’‚¡∑§Õπ‚∑√≈µâÕß∂Õ¥ª≈—Í°∑—π∑’∑’Ë‡≈‘°„™â
- ¬‘Ëß‡ªî¥≈¡·√ß¢÷Èπ ¬‘Ëß„™â ‰ø¡“°¢÷Èπ

● ¥Ÿ·≈√—°…“·≈–„™âÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’
- ∑”§«“¡ –Õ“¥„∫æ—¥ µ–·°√ß§√Õ∫ ·≈–

·ºßÀÿâ¡¡Õ‡µÕ√åæ—¥≈¡ Õ¬à“„Àâ¡’ΩÿÉπ‡°“–
- Õ¬à“„Àâ„∫æ—¥‚§âßßÕº‘¥ à«π §«“¡·√ß®–≈¥≈ß
- µ—Èßæ—¥≈¡„π∑’Ë¡’Õ“°“»∂à“¬‡∑ –¥«°

● ≈¥...≈–...‡≈‘°...
- Õ¬à“‡ªî¥∑‘Èß‰«â ‡¡◊ËÕ‰¡à¡’„§√Õ¬Ÿà ‡ªî¥∑‘Èß‰«â«—π≈– 1 ™—Ë«‚¡ß

(„∫æ—¥ 6 π‘È« 25 «—µµå) 1 ≈â“π‡§√◊ËÕß
 ‘Èπ‡ª≈◊Õß§à“‰ø‡¥◊Õπ≈– 2.25 ≈â“π∫“∑

- ‡ªî¥Àπâ“µà“ß‡æ◊ËÕ„™â≈¡∏√√¡™“µ‘™à«¬∂à“¬‡∑Õ“°“»„πÀâÕß
- ‡≈‘° Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë„πÀâÕß ‡æ◊ËÕ≈¥°“√„™âæ—¥≈¡√–∫“¬Õ“°“»

● ¥Ÿ·≈√—°…“·≈–„™âÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’
- À¡—Ëπ∑”§«“¡ –Õ“¥„∫æ—¥·≈–µ–·°√ß Õ¬à“„Àâ¡’ΩÿÉπ‡°“–
- µ—Èß§«“¡‡√Á«æ—¥≈¡„ÀâæÕ‡À¡“– ‰¡à‡√Á«À√◊Õ™â“‡°‘π‰ª

®–™à«¬„ÀâÕ“°“»∂à“¬‡∑‰¥â¥’ ·≈–‡ªìπ°“√ª√–À¬—¥‰øÕ’°¥â«¬
- ÀâÕß∑’Ë®–µ‘¥‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»§«√‡≈◊Õ°µ‘¥µ—Èß¢π“¥æ—¥≈¡√–∫“¬Õ“°“»„Àâ‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ ÿ¢Õπ“¡—¬ ·≈–∂â“µ‘¥µ—Èß¢π“¥„À≠à‡°‘π‰ª®– ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰ø
- °àÕπ‡ªî¥‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»§«√‡ªî¥ª√–µŸ·≈–Àπâ“µà“ß ‡æ◊ËÕ„ÀâÕ“°“»∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¿“¬πÕ°

‡¢â“¡“·∑π∑’ËÕ“°“»„πÀâÕß ·∑π°“√„™âæ—¥≈¡√–∫“¬Õ“°“»

●  ¥Ÿ·≈√—°…“·≈–„™âÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’
- À¡—Ëπ∑”§«“¡ –Õ“¥·ºàπ°√ÕßÕ“°“»

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ Õ¬à“„Àâ¡’ΩÿÉπ‡°“–®–
ª√–À¬—¥‰ø√âÕ¬≈– 5-7

- Õ¬à“π” ‘Ëß¢Õß‰ª«“ß¢«“ß∑“ß≈¡‡¢â“-ÕÕ°
¢Õß™ÿ¥√–∫“¬§«“¡√âÕπ∑’ËÕ¬ŸàπÕ°∫â“π
∑”„Àâ‡§√◊ËÕß√–∫“¬§«“¡√âÕπ‰¡à¥’ ∑”ß“π
Àπ—° ·≈–‡ª≈◊Õß‰ø

- Õ¬à“µ‘¥µ—Èß™ÿ¥√–∫“¬§«“¡√âÕπ„°≈âºπ—ß
‡°‘π‰ª ‡æ√“–‡§√◊ËÕß®–„™â‰ø¡“°¢÷Èπ
√âÕ¬≈– 15-20 §«√µ—Èß„ÀâÀà“ßÕ¬à“ßπâÕ¬
15 ‡´πµ‘‡¡µ√ ‡æ◊ËÕ√–∫“¬§«“¡√âÕπ‰¥â¥’

- Õ¬à“π” ‘Ëß¢Õß¢«“ß∑“ß≈¡‡¢â“-ÕÕ°¢Õß
‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»‡æ√“–‡§√◊ËÕß®–∑”ß“π
Àπ—°·≈–‡ª≈◊Õß‰ø

● ª√—∫ª√ÿß ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
- ‡≈◊Õ°¢π“¥„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ÀâÕß
- ∑“ ’ºπ—ß¥â“ππÕ°¥â«¬ ’ÕàÕπ ‡æ◊ËÕ –∑âÕπ

§«“¡√âÕπ‰¡à„Àâ‡¢â“ ŸàÕ“§“√
- µ‘¥µ—Èß °—π “¥ ¡Ÿà≈’Ë„Àâ°—∫Àπâ“µà“ß
   ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π§«“¡√âÕπ®“°· ß·¥¥

● ≈¥...≈–...‡≈‘‘°...
- ‰¡àµ—ÈßµŸâ‡¬Áπ ‰¡à√’¥ºâ“ ‰¡àµâ¡πÈ”„πÀâÕß∑’Ë¡’°“√

ª√—∫Õ“°“»

- µ—ÈßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’Ë√–¥—∫√à“ß°“¬
√Ÿâ ÷° ∫“¬‚¥¬‰¡àµË”°«à“ 25 ÌC ·≈–
∑ÿ°Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ ∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 1 ÌC ®“° 25 ÌC

®–™à«¬ª√–À¬—¥‰ø‰¥â√âÕ¬≈– 10 ·µà‰¡à§«√
‡°‘π 28 ÌC ¢÷Èπ‰ª‡æ√“–®–‰¡à√Ÿâ ÷°‡¬Áπ·µà
‡§√◊ËÕß¬—ß∑”ß“πÕ¬Ÿà

- ∂â“‰¡àÕ¬Ÿà„πÀâÕß¡“°°«à“ 1 ™¡.
§«√ªî¥‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»

- ‰¡àª≈Ÿ°µâπ‰¡âÀ√◊Õµ“°ºâ“„πÀâÕß∑’Ë¡’°“√ª√—∫Õ“°“»

‡æ√“–‰ª‡æ‘Ë¡§«“¡™◊Èπ∑”„Àâ‡§√◊ËÕß∑”ß“πÀπ—°¢÷Èπ
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À“°„™âÀ≈Õ¥§Õ¡·æ§ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πµå™π‘¥∑’Ë¡’∫—≈≈“ µå¿“¬„π¢π“¥ 13 «—µµå
·∑πÀ≈Õ¥‰ â¢π“¥ 60 «—µµå 1 ™—Ë«‚¡ß ®”π«π 1 ≈â“πÀ≈Õ¥∑—Ë«ª√–‡∑»
®–ª√–À¬—¥§à“‰øøÑ“‰¥âªï≈– 50.76 ≈â“π∫“∑ *

l À≈Õ¥‰ â 100 «—µµå ∂â“‡ªî¥
∑‘Èß‰«â«—π≈– 1 ™¡. 1 ≈â“πÀ≈Õ¥
 ‘Èπ‡ª≈◊Õß§à“‰ø‡¥◊Õπ≈– 9 ≈â“π
∫“∑ À√◊Õªï≈– 108 ≈â“π *
l À≈Õ¥ºÕ¡ 36 «—µµå ∂â“
‡ªî¥∑‘Èß‰«â«—π≈– 1 ™¡. 1 ≈â“π
À≈Õ¥ ®– ‘Èπ‡ª≈◊Õß§à“‰ø‡¥◊Õπ≈–
4.14 ≈â“π∫“∑ À√◊Õªï≈– 49.7
≈â“π∫“∑ *

À≈Õ¥‰øøÑ“À≈Õ¥‰øøÑ“ ‡µ“√’¥‡µ“√’¥

‡§√◊ËÕß‡ªÉ“º¡‡§√◊ËÕß‡ªÉ“º¡

● ≈¥...≈–...‡≈‘°...
- ªî¥À≈Õ¥‰ø∫“ß∫√‘‡«≥„Àâ‡√Á«°«à“∑’Ë‡§¬ªØ‘∫—µ‘

- Õ¬à“‡ªî¥‰ø∑‘Èß‰«â‡¡◊ËÕ‰¡à¡’§πÕ¬Ÿà

- ≈¥®”π«πÀ≈Õ¥‰ø„π∫√‘‡«≥∑’ËÕ“»—¬· ß∏√√¡™“µ‘‰¥â

- Õ¬à“„™âÀ≈Õ¥‰ø∑’Ë‰¡à‰¥â¡“µ√∞“π

● ¥Ÿ·≈√—°…“·≈–„™âÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’
-   „™â‚§¡‰øµ—Èß‚µä– ”À√—∫Õà“πÀπ—ß ◊ÕÀ√◊Õ„™â· ß «à“ß‡©æ“–®ÿ¥
- ∑“ß‡¥‘π ‡©≈’¬ßÀπâ“∫â“π ¿“¬„πÀâÕßπÈ” ·≈–∫√‘‡«≥∑’ËµâÕß‡ªî¥‰ø

∑‘Èß‰«âπ“π §«√„™âÀ≈Õ¥‰øøÑ“∑’Ë¡’«—µµåµË”
- À¡—Ëπ∑”§«“¡ –Õ“¥µ—«À≈Õ¥·≈–

‚§¡‰ø‰¡à„Àâ¡’ΩÿÉπ‡°“– ‡æ√“–®–∑”„Àâ
§«“¡ «à“ßπâÕ¬≈ß

● ª√—∫ª√ÿß ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
- ÕÕ°·∫∫∫â“π‚¥¬„™â· ß «à“ß®“°∏√√¡™“µ‘¡“°∑’Ë ÿ¥
- §«√∑“ ’ºπ—ß∫â“πÀ√◊Õ‡≈◊Õ°´◊ÈÕ‡øÕ√åπ‘‡®Õ√å ’ÕàÕπÊ ‡æ◊ËÕ∑”„ÀâÀâÕß

·≈–∫â“π¥Ÿ «à“ß ≈¥°“√„™âÀ≈Õ¥‰ø
- À≈Õ¥§Õ¡·æ§ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πµå„™â ‰ø

πâÕ¬°«à“ 4 ‡∑à“ ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫À≈Õ¥‰ â∑’Ë
„Àâ§«“¡ «à“ß‡∑à“°—π Õ“¬ÿ°“√„™âß“π¢Õß
À≈Õ¥π“π°«à“ª√–¡“≥ 8 ‡∑à“

  - À≈Õ¥ºÕ¡™π‘¥´ÿª‡ªÕ√å®–„Àâ§«“¡ «à“ß¥’°«à“À≈Õ¥ºÕ¡™π‘¥∑—Ë«‰ª

  - „™â∫—≈≈“ µå·°π‡À≈Á°ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß®–ª√–À¬—¥°«à“„™â∫—≈≈“ µå

™π‘¥·°π‡À≈Á°∏√√¡¥“ √âÕ¬≈– 45

● ≈¥...≈–...‡≈‘°...
- ‡≈‘°æƒµ‘°√√¡°“√√’¥ºâ“·≈–¥Ÿ‚∑√∑—»πå

æ√âÕ¡Ê °—π
- ‡°Á∫ºâ“‰«â√’¥§√—Èß≈–¡“°Ê ·≈–√’¥µ‘¥µàÕ°—π®π‡ √Á® ®–‰¡à‡ª≈◊Õß‰ø

- ‰¡à√’¥ºâ“∑’Ë¬—ß‡ªï¬°Õ¬Ÿà
- ‰¡àæ√¡πÈ”ºâ“∑’Ë®–√’¥®π™ÿà¡‡°‘π‰ª
- ®—¥ºâ“∑’Ë®–µ“°„Àâ¬—∫πâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ‡æ◊ËÕ≈¥‡«≈“„π°“√√’¥
- ‰¡à√’¥ºâ“„πÀâÕß∑’Ë¡’°“√ª√—∫Õ“°“»
- ∂Õ¥ª≈—Í°°àÕπ‡ √Á® ‘Èπ°“√√’¥ª√–¡“≥ 2 - 3 π“∑’

‡æ√“–¬—ß¡’§«“¡√âÕπ‡À≈◊Õ‡æ’¬ßæÕ

● ¥Ÿ·≈√—°…“·≈–„™âÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’
- ¥Ÿ·≈·ºàπ‚≈À–Àπâ“‡µ“√’¥„Àâ –Õ“¥

∑”„Àâ√’¥ºâ“‰¥â‡√’¬∫·≈–‡√Á«¢÷Èπ

™à«¬≈¥‡«≈“°“√√’¥ºâ“≈ß ª√–À¬—¥§à“‰ø‰¥â¡“°

‡µ“√’¥·∫∫Õ—µ‚π¡—µ‘¢π“¥ 750
«—µµå „™âß“π 10 ™—Ë«‚¡ßµàÕ —ª¥“Àå ®–„™â
‰ø 30 Àπà«¬µàÕ‡¥◊Õπ §à“‰øª√–¡“≥ 90
∫“∑ ·≈–∂â“∂Õ¥ª≈—Í°°àÕπ‡ √Á® ‘Èπ°“√√’¥ 3
π“∑’ 1 ≈â“π‡§√◊ËÕß ®–ª√–À¬—¥§à“‰øøÑ“‰¥â
ªï≈– 5.4 ≈â“π∫“∑ *

● ≈¥...≈–...‡≈‘°...
- ‡™Á¥º¡„Àâ·ÀâßÀ¡“¥Ê °àÕπ„™â‡§√◊ËÕß‡ªÉ“º¡‡æ◊ËÕ·µàß∑√ß
- Õ¬à“„™â‡§√◊ËÕß‡ªÉ“º¡°—∫ß“πº‘¥ª√–‡¿∑ ‡™àπ „™â‡ªÉ“‡ ◊ÈÕºâ“„Àâ·Àâß
- ªî¥ «‘µ™å‡§√◊ËÕß‡ªÉ“º¡¢≥–„ à‡®≈À√◊Õ§√’¡„Àâ°—∫‡ âπº¡
- À“°„™â·§à‡ªÉ“º¡„Àâ·Àâß‚¥¬‰¡àµâÕß°“√¥—¥

À√◊Õ·µàßº¡§«√„™âªÿÉ¡≈¡‡¬Áπ ®–ª√–À¬—¥‰ø°«à“
● ª√—∫ª√ÿß ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
- ‡≈◊Õ°´◊ÈÕ√Ÿª·∫∫·≈–¢π“¥„Àâ‡À¡“– ¡

°—∫§«“¡µâÕß°“√„™âß“π
- §«√´◊ÈÕ‡§√◊ËÕß¢π“¥‡≈Á°´÷Ëß„™â ‰øπâÕ¬

‡™àπ 400 - 700 «—µµå ª√–À¬—¥°«à“
„™â‡§√◊ËÕß¢π“¥„À≠à 1,000 - 1,500 «—µµå

∂â“„™â ‡§√◊ËÕß‡ªÉ“º¡¢π“¥ 700 «—µµå
«—π≈– 1 ™¡. ®–„™â ‰øøÑ“ 21 Àπà«¬µàÕ‡¥◊Õπ
§‘¥‡ªìπ§à“ ‰ø 63 ∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ ∂â“ „™â
1 ≈â“π‡§√◊ËÕß∑—Ë«ª√–‡∑» ®–‡ªìπ§à“ ‰ø
63 ≈â“π∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ À√◊Õ 756 ≈â“π∫“∑µàÕªï *



1918

À¡âÕÀÿß¢â“«‰øøÑ“À¡âÕÀÿß¢â“«‰øøÑ“

°√–µ‘°πÈ”√âÕπ°√–µ‘°πÈ”√âÕπ

«‘∑¬ÿ·≈–‡§√◊ËÕß‡ ’¬ß«‘∑¬ÿ·≈–‡§√◊ËÕß‡ ’¬ß
● ≈¥...≈–...‡≈‘°...
- Àÿß¢â“«„ÀâæÕ¥’°—∫®”π«π§π
- Õ¬à“‡ªî¥Ω“À¡âÕ¢≥–∑’Ë¢â“«¬—ß‰¡à ÿ°
- ≈–‡«âπ°“√Àÿß¢â“«„πÀâÕß∑’Ë¡’°“√ª√—∫Õ“°“»

‡æ√“–∑”„Àâ‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»∑”ß“πÀπ—°
¡“°¢÷Èπ  ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰ø

- ∂Õ¥ª≈—Í°ÕÕ°∑—π∑’∑’Ë‡≈‘°„™âß“π

● ¥Ÿ·≈√—°…“·≈–„™âÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’
- À“°‡ ’¬∫ª≈—Í°Õ¬Ÿà Õ¬à“°¥ «‘µ™åªî¥ - ‡ªî¥

¢≥–∑’Ë‰¡à¡’µ—«À¡âÕ™—Èπ„π
- °àÕπ«“ßµ—«À¡âÕ™—Èπ„π„Àâµ√«®¥Ÿ«à“‰¡à¡’«— ¥ÿ

Õ◊ËπÀ√◊Õ‡»…ºß∑’Ë¥â“π„π¢Õßµ—«À¡âÕ™—ÈππÕ°
‡æ√“–Õ“®‡°‘¥‰øøÑ“≈—¥«ß®√ ·≈–∂à“¬‡∑
§«“¡√âÕπ‰¡à¥’

● ª√—∫ª√ÿß ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
- ‡≈◊Õ°¢π“¥À¡âÕÀÿß¢â“«„Àâ‡À¡“– ¡°—∫¢π“¥

§√Õ∫§√—«
 ¡“™‘° 1-2 §π „™â¢π“¥ 0.3-1 ≈‘µ√
 ¡“™‘° 3-6 §π „™â¢π“¥ 1-1.5 ≈‘µ√
 ¡“™‘° 5-8 §π „™â¢π“¥ 1.6-2 ≈‘µ√

● ≈¥...≈–...‡≈‘°...
- ‡≈‘°„ àπÈ”‡°‘π°«à“∑’ËµâÕß°“√„™â
- Õ¬à“‡ ’¬∫ª≈—Í°∑‘Èß‰«âπ“π°àÕπ

°“√„™âß“π®√‘ß
- ‡≈‘°µâ¡πÈ”„πÀâÕß∑’Ë¡’°“√ª√—∫Õ“°“»
- ∂Õ¥ª≈—Í°∑—π∑’∑’Ë‡≈‘°„™â
- Õ¬à“π”πÈ”‡¬Áπ‰ªµâ¡∑—π∑’

● ¥Ÿ·≈√—°…“·≈–„™âÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’
- Õ¬à“„Àâ¡’µ–°√—π‡°“–¥â“π„π¢Õßµ—«°√–µ‘°

 ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰ø
- Õ¬à“π” ‘Ëß„¥Ê ¡“ªî¥™àÕß‰ÕπÈ”ÕÕ°
- À¡—Ëπµ√«®¥Ÿ “¬‰ø·≈–¢—È«ª≈—Í°Õ¬Ÿà‡ ¡Õ

● ª√—∫ª√ÿß ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
- ‡≈◊Õ°¢π“¥„Àâ‡À¡“– ¡°—∫§«“¡µâÕß°“√„™â
- ‡≈◊Õ°´◊ÈÕ∑’Ë¡’©π«π°—π§«“¡√âÕπ

°√–µ‘°πÈ”√âÕπ¢π“¥ 2.5 ≈‘µ√ 600 «—µµå
À“°µâ¡πÈ”∑’≈–§√÷Ëß°√–µ‘° (1.25 ≈‘µ√) ®–ª√–À¬—¥
°«à“‡¡◊ËÕµâ¡πÈ”∑’Ë‡µÁ¡°√–µ‘°√âÕ¬≈– 46 *

°√–µ‘°πÈ”√âÕπ¢π“¥ 2.5 ≈‘µ√ 600 «—µµå
∂â“‡ ’¬∫ª≈—Í°∑‘Èß‰«â«—π≈– 6 ™¡. ®–‡ ’¬§à“‰ø‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
‡¥◊Õπ≈– 54 Àπà«¬ ∂â“ 1 ≈â“π‡§√◊ËÕß®– ‘Èπ‡ª≈◊Õß
§à“‰ø‡¥◊Õπ≈– 162 ≈â“π∫“∑ À√◊Õªï≈– 1,944 ≈â“π∫“∑*
(°“√∑”ß“π¢Õß°√–µ‘°πÈ”√âÕπ ‡¡◊ËÕπÈ”‡¥◊Õ¥·≈â« «ß®√
‰øøÑ“®–µ—¥‰ø·≈–µàÕ‡ÕßÕ—µ‚π¡—µ‘„π∑ÿ°Ê 2 π“∑’) *

«‘∑¬ÿ‡§√◊ËÕß‡ ’¬ß∑’Ë‡≈àπ‰¥â∑—Èß‡∑ª ·≈– ’́¥’
∂â“‡ªî¥øíß«—π≈– 4 ™—Ë«‚¡ß ·µàªî¥‚¥¬√’‚¡∑
§Õπ‚∑√≈‚¥¬∑’Ë¬—ß‡ ’¬∫ª≈—Í°Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“∑—Èß
«—π (Standby) ®– ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰ø

∂â“‡ ’¬∫ª≈—Í°∑‘Èß‰«â‡™àππ’È 1 ≈â“π‡§√◊ËÕß
®– ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰ø 5.4 ≈â“π∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ À√◊Õ
64.8 ≈â“π∫“∑µàÕªï *

● ≈¥...≈–...‡≈‘°...
- Õ¬à“‡ªî¥«‘∑¬ÿ‡æ’¬ß‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡æ◊ËÕπ

‚¥¬‰¡à‰¥â π„®øíß  ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰øøÑ“

‚¥¬‡ª≈à“ª√–‚¬™πå

- Õ¬à“‡ªî¥«‘∑¬ÿ§Ÿà°—∫°“√‡ªî¥¥Ÿ‚∑√∑—»πå

- Õ¬à“‡ ’¬∫ª≈—Í°«‘∑¬ÿ‰«â‡æ◊ËÕ„™â¥Ÿ‡«≈“

À“°¡’π“Ãî°“Õ◊ËπÊ „™â¥Ÿ‡«≈“Õ¬Ÿà·≈â«

- ‡≈‘°ªî¥‡§√◊ËÕß‚¥¬„™â√’‚¡∑§Õπ‚∑√≈

„Àâªî¥®“° «‘µ™å∑’Ë‡§√◊ËÕß·∑π

● ¥Ÿ·≈√—°…“·≈–„™âÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’
- µ—Èß«‘∑¬ÿ·≈–‡§√◊ËÕß‡ ’¬ß„ÀâÀà“ß®“°‡µ“Õ∫‰¡‚§√‡«ø

‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ√–∫∫°“√∑”ß“π∂Ÿ°§≈◊Ëπ‰¡‚§√‡«ø√∫°«π

● ª√—∫ª√ÿß ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
- ‡≈◊Õ°´◊ÈÕ√ÿàπ∑’Ë‡À¡“–°—∫°“√„™âß“π À“°‰¡à¡’§«“¡

®”‡ªìπµâÕß´◊ÈÕ√ÿàπ∑’Ë¡’√–∫∫°“√∑”ß“πÀ≈“¬Õ¬à“ß°Á

‰¡à§«√‡≈◊Õ°´◊ÈÕ√ÿàππ—Èπ ‡æ√“– ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰ø¡“°°«à“

√–∫∫∏√√¡¥“

«‘∑¬ÿ 15 «—µµå∂â“‡ªî¥∑‘Èß‰«â 3 ™¡. µàÕ«—π®–°‘π‰ø
1.35 Àπà«¬µàÕ‡¥◊Õπ §à“‰øª√–¡“≥ 4.05 ∫“∑ ∂â“‡ªî¥∑‘Èß‰«â
‡™àππ’È 1 ≈â“π‡§√◊ËÕß ®– ‘Èπ‡ª≈◊Õß§à“‰ø‡¥◊Õπ≈– 4.05 ≈â“π
∫“∑ À√◊Õªï≈– 48.6 ≈â“π∫“∑ *



ªíö¡πÈ” 1 ·√ß¡â “ (249 «—µµå ) „™â  5 ™—Ë « ‚¡ßµàÕ«—π §à “ ‰øøÑ “ª√–¡“≥
‡¥◊Õπ≈– 112.05 ∫“∑ ªíö¡πÈ” 1 ·√ß¡â“ (375 «—µµå) „™â 5 ™—Ë«‚¡ßµàÕ«—π
§à“‰øª√–¡“≥‡¥◊Õπ≈– 168.75 ∫“∑  ∂â“„™âªíö¡πÈ”¢π“¥ 375 «—µµå 1 ≈â“π‡§√◊ËÕß∑—Ë«ª√–‡∑»
®–‡ªìπ§à“‰øª√–¡“≥ 168.75 ≈â“π∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ À√◊Õ 2,025 ≈â“π∫“∑µàÕªï * 2120

● ≈¥...≈–...‡≈‘°...
- ‡≈‘°‡ªî¥ªíö¡∑‘Èß‰«â‡¡◊ËÕ‰¡àÕ¬Ÿà∫â“πÀ√◊Õ‰¡à„™âß“ππ“πÊ
- ªî¥°äÕ°πÈ”„Àâ π‘∑∑ÿ°§√—Èß πÈ”À¬¥‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬

µ‘¥µàÕ°—ππ“πÊ °Á∑”„Àâªíö¡πÈ”‡¥‘π‡§√◊ËÕß‰¥â
- Õ¬à“‡ªî¥°äÕ°πÈ”‰ª∑’Ë√–¥—∫·√ß ÿ¥ ‡æ√“–ªíö¡®–∑”ß“πÀπ—°

·≈– ‘Èπ‡ª≈◊ÕßπÈ”
- ‡≈‘° —́°ºâ“À√◊Õ≈â“ß∂â«¬™“¡À√◊Õ≈â“ßº≈‰¡â‚¥¬µ√ß®“°°äÕ°πÈ”∑’≈–™‘Èπ  ‘Èπ‡ª≈◊Õß∑—ÈßπÈ”·≈–‰øøÑ“
- ‡≈‘°„™âªíö¡πÈ”‡æ◊ËÕ„™â„π°“√©’¥πÈ”√¥µâπ‰¡âÀ√◊Õ π“¡À≠â“ §«√„™âπÈ”®“°°“√´—°≈â“ßÀ√◊Õ

À≈’°‡≈’Ë¬ß‚¥¬µàÕπÈ”®“°°äÕ°πÈ”ª°µ‘∑’Ë‰¡àµâÕß„™âªíö¡πÈ”

●  ¥Ÿ·≈√—°…“·≈–„™âÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’
- §Õ¬¥Ÿ·≈√—°…“∑àÕπÈ”À—«Ωí°∫—«·≈–Õÿª°√≥åµà“ßÊ

‰¡à„Àâ√—Ë«´÷¡‡æ√“–ªíö¡®–∑”ß“π¡“°¢÷Èπ ‡ª≈◊Õß‰ø¡“°¢÷Èπ

● ª√—∫ª√ÿß ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
- ‡≈◊Õ°ªíö¡πÈ”∑’Ë¡’∂—ß§«“¡¥—πª√–°Õ∫ ”‡√Á®‡ªìπ™ÿ¥ ‡æ√“–®–¡’

º≈µàÕ°“√√—°…“§«“¡¥—π¢ÕßπÈ”„π°“√„™âß“π·≈–™à«¬
ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

- ‡≈◊Õ°ªíö¡πÈ”∑’Ë„™â¡Õ‡µÕ√åª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß
- µ‘¥µ—Èß√–∫∫πÈ”¢Õßªíö¡„Àâ “¡“√∂‡°Á∫·≈–®à“¬πÈ”µ“¡·√ß

‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°‡æ◊ËÕ≈¥°“√„™âæ≈—ßß“π„π°“√ Ÿ∫πÈ”
¿“¬„π∫â“π ‡™àπ §«√µ—Èß∂—ß‡°Á∫πÈ”‰«â∑’Ë™—Èπ∫π ÿ¥¢Õß∫â“π

‡§√◊ËÕß´—°ºâ“·∫∫°÷ËßÕ—µ‚π¡—µ‘ ¢π“¥ 305
«—µµå „™âß“π∑ÿ°«—πÊ ≈– 1 ™¡. ®–„™â ‰ø 9.15
Àπà«¬µàÕ‡¥◊Õπ §à“‰øª√–¡“≥ 27.45 ∫“∑
µàÕ‡¥◊Õπ ∂â“„™â®”π«π 1 ≈â“π‡§√◊ËÕß∑—Ë«ª√–‡∑»
®–‡ªìπ§à“‰øª√–¡“≥ 27.45 ≈â“π∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ À√◊Õ
329.4 ≈â“π∫“∑µàÕªï *

● ª√—∫ª√ÿß ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
- ‡≈◊Õ°¢π“¥‡§√◊ËÕß´—°ºâ“„Àâ‡À¡“– ¡°—∫°“√„™âß“π

* ‡§√◊ËÕß·∫∫‡ªî¥Ω“∫π‡À¡“–°—∫°“√´—°ºâ“®”π«ππâÕ¬
* ‡§√◊ËÕß·∫∫‡ªî¥Ω“Àπâ“‡À¡“–°—∫°“√´—°ºâ“

®”π«π¡“°À√◊Õ´—°ºâ“Àà¡

- ‡§√◊ËÕß´—°ºâ“·∫∫∑’Ë¡’‡§√◊ËÕßÕ∫·Àâß„πµ—«
®– ‘Èπ‡ª≈◊Õß¡“°°«à“·∫∫∏√√¡¥“ §«√µ“°ºâ“
°—∫· ß·¥¥À√◊Õ„π∑’Ë¡’≈¡æ—¥ºà“π

● ¥Ÿ·≈√—°…“·≈–„™âÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’
- µ—Èß‚ª√·°√¡°“√´—°„Àâ‡À¡“– ¡°—∫™π‘¥¢Õßºâ“∑ÿ°§√—Èß

- ·™àºâ“°àÕππ”‡¢â“‡§√◊ËÕß ®–™à«¬„Àâ´—°ºâ“‰¥âßà“¬¢÷Èπ

 “¡“√∂‡≈◊Õ°‚ª√·°√¡´—°·∫∫ª√–À¬—¥‰¥â

- µ—Èßª√‘¡“≥πÈ”·≈–„ àºß´—°øÕ°„ÀâæÕ¥’°—∫®”π«πºâ“∑’Ë®–´—°

● ≈¥...≈–...‡≈‘°...
- „™â‡§√◊ËÕß´—°ºâ“°ÁµàÕ‡¡◊ËÕ¡’‡ ◊ÈÕºâ“¡“°æÕ‡À¡“–

°—∫æ‘°—¥·≈–¢π“¥¢Õß‡§√◊ËÕß

- Õ¬à“„™â‡§√◊ËÕß´—°ºâ“‡æ’¬ß‡æ◊ËÕ´—°ºâ“‰¡à°’Ë™‘Èπ‡∑à“π—Èπ

- µ—Èß‚ª√·°√¡∑’Ë„™âπÈ”√âÕπ‡¡◊ËÕ®”‡ªìπ‡∑à“π—Èπ‡æ√“–„™â ‰ø¡“°

3
2

‡§√◊ËÕß´—°ºâ“‡§√◊ËÕß´—°ºâ“ ªíö¡πÈ”ªíö¡πÈ”



22 23

● ≈¥...≈–...‡≈‘°...
- ‰¡à‡ªî¥‡§√◊ËÕßµ≈Õ¥‡«≈“¢≥–øÕ° ∫ŸàÕ“∫πÈ”

À√◊Õ¢≥– √–º¡  ‘Èπ‡ª≈◊Õß∑—ÈßπÈ”·≈–‰øøÑ“
- „™â·≈â«§«√ªî¥‡§√◊ËÕß Õ¬à“‡ªî¥ «‘µ´åå∑‘Èß‰«â®–

 ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰ø
- ‡≈‘°µ—Èß√–¥—∫§«“¡·√ß¢ÕßπÈ”‰«â∑’Ë√–¥—∫·√ß ÿ¥

§«√µ—Èß‰«â∑’Ë√–¥—∫ª“π°≈“ß

● ¥Ÿ·≈√—°…“·≈–„™âÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’
- ¥Ÿ·≈Õ¬à“„ÀâπÈ”√—Ë«®“°Ωí°∫—« ®–‡ª≈◊ÕßπÈ”·≈–

‡§√◊ËÕß®–∑”ß“π¡“°°«à“ª°µ‘  ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰ø
- µ√«®¥Ÿ√–∫∫∑àÕπÈ”·≈–√Õ¬µàÕ„Àâ¡’ ¿“æ¥’

Õ¬Ÿà‡ ¡Õ Õ¬à“„Àâ¡’°“√√—Ë«´÷¡

● ª√—∫ª√ÿß ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
- ‡≈◊Õ° ◊́ÈÕ‡§√◊ËÕß∑”πÈ”Õÿàπ„Àâ‡À¡“– ¡°—∫

¢π“¥§√Õ∫§√—«·≈–§«“¡®”‡ªìπ„π°“√„™â
- µ‘¥µ—Èß‡§√◊ËÕß∑”πÈ”Õÿàπ™π‘¥ªÑÕππÈ”√âÕπ

1 ‡§√◊ËÕßµàÕ 1 ÀâÕßπÈ” ª√–À¬—¥‰ø°«à“™π‘¥
‡§√◊ËÕß‡¥’¬«∑’ËªÑÕππÈ”Õÿàπ‰¥â§√—Èß≈–À≈“¬Ê
ÀâÕß

- ‡≈◊Õ°„™â‡§√◊ËÕß∑”πÈ”Õÿàπ∑’Ë¡’∂—ß‡°Á∫πÈ”¿“¬„π
µ—«‡§√◊ËÕß ·≈–¡’©π«πÀÿâ¡ª√–À¬—¥°“√„™â
‰ø‰¥â√âÕ¬≈– 10-20

● ≈¥...≈–...‡≈‘°...
- ‡≈‘°„™â‡µ“‰¡‚§√‡«ø„πÀâÕß∑’Ë¡’°“√ª√—∫Õ“°“»
- ‡≈‘°«“ß‡µ“‰¡‚§√‡«ø„°≈âÕÿª°√≥å‡§√◊ËÕß„™â

‰øøÑ“Õ◊ËπÊ ‡™àπ ‚∑√∑—»πå À√◊Õ«‘∑¬ÿ ‡æ√“–
√∫°«π√–∫∫°“√∑”ß“π¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“
‡À≈à“π—Èπ

● ¥Ÿ·≈√—°…“·≈–„™âÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’
- ∑”§«“¡ –Õ“¥¿“¬„π‡§√◊ËÕß∑ÿ°§√—ÈßÀ≈—ß„™â

‡æ√“–‡»…Õ“À“√∑’Ëµ‘¥µ“¡ºπ—ß®–≈¥
ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß‡µ“ ·≈–Õ“®‡°‘¥ª√–°“¬‰ø

- §«√µ—È ß‡«≈“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫™π‘¥·≈–
ª√‘¡“≥Õ“À“√

- §«√„™â‡µ“‰¡‚§√‡«ø‡æ◊ËÕ°“√ÕÿàπÕ“À“√ µâ¡
πÈ”‡¥◊Õ¥ª√‘¡“≥πâÕ¬ ≈–≈“¬Õ“À“√·™à·¢Áß

● ª√—∫ª√ÿß ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
- À“°§«“¡®ÿ„°≈â‡§’¬ß°—π §«√‡≈◊Õ°´◊ÈÕ√ÿàπ∑’Ë°‘π

°”≈—ß‰ø («—µµå) πâÕ¬°«à“
- ‡≈◊Õ°„™â¢π“¥‡§√◊ËÕß„Àâ‡À¡“–°—∫ª√‘¡“≥

°“√„™â

● ≈¥...≈–...‡≈‘°...
- ‡¡◊ËÕ„™â·≈â«§«√‡∑ΩÿÉπºß„π∂ÿß∑‘Èß∑ÿ°§√—Èß ‡æ◊ËÕ

‡§√◊ËÕß®–‰¥â¡’·√ß¥Ÿ¥¥’·≈–‰¡à‡ª≈◊Õß‰ø

- ‡≈‘°„™â‡§√◊ËÕß¥Ÿ¥ΩÿÉπ°—∫æ◊Èπ∫â“π∑’Ë∑”§«“¡

 –Õ“¥ßà“¬ §«√„™â ‰¡â°«“¥·≈–ºâ“™ÿ∫πÈ”

∂Ÿæ◊Èπ·∑π
● ¥Ÿ·≈√—°…“·≈–„™âÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’
- °àÕπ„™âß“πµ√«® Õ∫¢âÕµàÕ¢Õß∑àÕ¥Ÿ¥À√◊Õ™‘Èπ

 à«πµà“ßÊ „Àâ·πàπ‰¡à„Àâ‡°‘¥°“√√—Ë«¢ÕßÕ“°“»

¡Õ‡µÕ√åÕ“®∑”ß“πÀπ—°·≈–‰À¡â ‰¥â

- Àâ“¡¥Ÿ¥ΩÿÉπ∑’Ë‡ªìπ‡»…·°â«

‡»…„∫¡’¥À√◊Õ∫ÿÀ√’Ë∑’Ë

°”≈—ßµ‘¥‰ø ®–°àÕ

Õ—πµ√“¬µàÕµ—«‡§√◊ËÕß

- À¡—Ëπ∂Õ¥µ—«°√ÕßÀ√◊Õµ–·°√ß

¥—°ΩÿÉπ ÕÕ°¡“∑”§«“¡ –Õ“¥‡æ√“–∂â“Õÿ¥µ—π

®–¥Ÿ¥ΩÿÉπ‰¥â ‰¡à‡µÁ¡∑’Ë·≈– ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰ø

- ‡¡◊ËÕ¥Ÿ¥ΩÿÉπ‡ √Á®·≈â« ª≈àÕ¬„Àâ‡§√◊ËÕß‡¬Áπ

°àÕππ”‰ª‡°Á∫‡æ◊ËÕ¬◊¥Õ“¬ÿ°“√„™âß“π

- ‡ªî¥ª√–µŸÀπâ“µà“ß¢≥–¥Ÿ¥ΩÿÉπ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°“√

√–∫“¬§«“¡√âÕπ¢Õßµ—«‡§√◊ËÕß‰¥â¥’

● ª√—∫ª√ÿß ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
- ‡≈◊Õ°¢π“¥‡§√◊ËÕß¥Ÿ¥ΩÿÉπ

µ“¡§«“¡®”‡ªìπ„π°“√„™â

ß“π ‡™àπ ∂â“„™â¥Ÿ¥ΩÿÉπ ”À√—∫

æ◊Èπ∑’Ë‡ªìπæ√¡À√◊Õ‡°â“Õ’È∑’Ë∑”

¥â«¬ºâ“§«√„™â‡§√◊’ËÕß∑’Ë¡’°”≈—ß¥Ÿ¥ Ÿß ·µà∂â“®–

¥Ÿ¥ΩÿÉπæ◊Èπ∑’Ë∑—Ë«Ê ‰ª ‰¡à§«√„™â‡§√◊ËÕß∑’Ë¡’

°”≈—ß¥Ÿ¥ Ÿß

‡§√◊ËÕß¥Ÿ¥ΩÿÉπ¢π“¥ 1,000 «—µµå „™â
«—π≈– 1 ™—Ë«‚¡ß ®–„™â ‰ø 30 Àπà«¬µàÕ‡¥◊Õπ
§à“‰øª√–¡“≥‡¥◊Õπ≈– 90 ∫“∑ ∂â“„™â‡§√◊ËÕß
¥Ÿ¥ΩÿÉπ¢π“¥π’È 1 ≈â“π‡§√◊ËÕß∑—Ë«ª√–‡∑» ®–‡ªìπ
§à“‰øª√–¡“≥ 90 ≈â“π∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ À√◊Õ 1,080
≈â“π∫“∑µàÕªï *

‡§√◊ËÕß∑”πÈ”Õÿàπ‰øøÑ“‡§√◊ËÕß∑”πÈ”Õÿàπ‰øøÑ“ ‡µ“‰¡‚§√‡«ø‡µ“‰¡‚§√‡«ø
„πÀâÕßπÈ”„πÀâÕßπÈ” ‡§√◊ËÕß¥Ÿ¥ΩÿÉπ‡§√◊ËÕß¥Ÿ¥ΩÿÉπ



24 25

πâÕ¬°«à“ 25 %

● ≈¥...≈–...‡≈‘°...
- ‡≈‘°‡ªî¥‡µ“≈à«ßÀπâ“‰«â‡ªìπ‡«≈“π“π‡°‘π‰ª

‡æ◊ËÕ∑’Ë®–√Õª√ÿßÕ“À“√À√◊ÕÕ∫Õ“À“√

- ¥÷ßª≈—Í°ÕÕ°∑—π∑’‡¡◊ËÕ‡≈‘°„™â

- ∑ÿ°§√—Èß∑’Ë¡’°“√‡ªî¥¥ŸÕ“À“√„π‡µ“ ®– Ÿ≠‡ ’¬

æ≈—ßß“π√âÕ¬≈– 20

- ‡≈‘°µ—ÈßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß‡°‘π‰ª‡æ√“–Õ“À“√Õ“®

‰À¡â·≈– ‘Èπ‡ª≈◊Õßæ≈—ßß“π

- ‡≈‘°„™â„πÀâÕß∑’Ë¡’°“√ª√—∫Õ“°“»

‡µ“Õ∫‰øøÑ“‡µ“Õ∫‰øøÑ“ §Õ¡æ‘«‡µÕ√å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
● ≈¥...≈–...‡≈‘°...
- ‰¡à‡ªî¥‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑‘Èß‰«âπ“πÊ

‡æ√“–∑”„Àâ ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰øøÑ“

- ∂Õ¥ª≈—Í°‡¡◊ËÕ‡≈‘°„™âß“π

- ªî¥®Õ¿“æ‡¡◊ËÕ‰¡à„™âß“π

π“π‡°‘π°«à“ 15 π“∑’

∂â“‡ªî¥™ÿ¥§Õ¡æ‘«‡µÕ√å®Õ¿“æ 15
π‘È« ∑‘Èß‰«â «—π≈– 3 ™—Ë«‚¡ß ®–„™â ‰ø 9
Àπà«¬µàÕ‡¥◊Õπ §à“‰ø‡¥◊Õπ≈–ª√–¡“≥
27 ∫“∑ ∂â“‡ªî¥∑‘Èß‰«â‡™àππ’È 1 ≈â“π‡§√◊ËÕß
®– ‘Èπ‡ª≈◊Õß§à“‰ø‡¥◊Õπ≈– 27 ≈â“π∫“∑
À√◊Õ 324 ≈â“π∫“∑µàÕªï *

● ¥Ÿ·≈√—°…“·≈–„™âÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’
- µ—Èß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å„π∫√‘‡«≥∑’Ë¡’°“√√–∫“¬§«“¡√âÕπ‰¥â¥’

- §«√µ—Èß√–∫∫ Screen Saver ‡æ◊ËÕ√—°…“§ÿ≥¿“æ¢ÕßÀπâ“®Õ

- µ√«® Õ∫¥Ÿ«à“√–∫∫ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π„π‡§√◊ËÕß∂Ÿ° —Ëß„Àâ∑”ß“π

·≈â«À√◊Õ‰¡à ∂â“¬—ß µâÕß —Ëß„Àâ√–∫∫π’È∑”ß“π‡æ√“–®–™à«¬ª√–À¬—¥‰ø

● ª√—∫ª√ÿß ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
- ‡≈◊Õ°„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑’Ë¡’√–∫∫ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π ‚¥¬

 —ß‡°µ®“° —≠≈—°…≥å Energy Star ‡æ√“–√–∫∫π’È®–

„™â°”≈—ß‰øøÑ“≈¥≈ß√âÕ¬≈– 55 „π¢≥–∑’Ë√Õ∑”ß“π

§Õ¡æ‘«‡µÕ√å (Energy Star) §Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑—Ë«‰ª
®Õ¿“æ ‰¡à‡°‘π 15 «—µµå 60 «—µµå

µ—«‡§√◊ËÕß 30 «—µµå 40 «—µµå

√«¡ 45 «—µµå 100 «—µµå

- §«√´◊ÈÕ®Õ¿“æ∑’Ë¢π“¥‰¡à„À≠à‡°‘π‰ª ‡™àπ ®Õ¿“æ¢π“¥ 14 π‘È«

   ®–„™âæ≈—ßß“ππâÕ¬°«à“®Õ¿“æ¢π“¥ 17 π‘È« ∂÷ß√âÕ¬≈– 25

- §Õ¡æ‘«‡µÕ√å™π‘¥°√–‡ªÜ“À‘È«ª√–À¬—¥æ◊Èπ∑’Ë·≈–ª√–À¬—¥‰ø

‰¥â¡“°°«à“·∫∫µ—Èß‚µä–

● ¥Ÿ·≈√—°…“·≈–„™âÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’
- ‡≈◊Õ°„™â¿“™π–ª√–°Õ∫Õ“À“√∑’Ë‡ªìπæ◊Èπ√“∫

‡æ◊ËÕ„Àâ —¡º— ·≈–√—∫§«“¡√âÕπ®“°‡µ“‰¥â¥’
- ªî¥ «‘µ™å‡µ“°àÕπ‡«≈“∑’Ëµ—Èß‰«â 2 - 3 π“∑’

‡æ√“–¬—ß¡’§«“¡
√âÕπ‡À≈◊ÕæÕ∑’Ë®–
„™â ‰¥â ·≈–¥÷ßª≈—Í°
ÕÕ°∑—π∑’‡¡◊ËÕ‡≈‘°„™â

- µ—Èß‡«≈“„Àâ‡À¡“– ¡°—∫°“√ª√–°Õ∫Õ“À“√
- µ—Èß‡µ“Õ∫‰«â„π∫√‘‡«≥∑’Ë¡’°“√√–∫“¬§«“¡√âÕπ‰¥â¥’

● ª√—∫ª√ÿß ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
- ‡≈◊Õ°´◊ÈÕ¢π“¥¢Õß‡µ“„ÀâæÕ‡À¡“–°—∫ª√‘¡“≥Õ“À“√∑’Ë®–„™âª√ÿß„π™’«‘µª√–®”«—π

Õ¬à“´◊ÈÕ¢π“¥„À≠à‡º◊ËÕ‰«â‚¥¬‰¡à®”‡ªìπ

- „™â‡µ“°ä“´„π°“√Àÿßµâ¡Õ“À“√ ª√–À¬—¥°«à“°“√„™â‡µ“Õ∫·≈–‡µ“‰øøÑ“

∂â“„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢π“¥®Õ 14 π‘È« 90 «—µµå
„™âß“π∑ÿ°«—πÊ ≈– 2 ™¡. ®–„™â ‰ø 5.4
Àπà«¬µàÕ‡¥◊Õπ §à“‰øª√–¡“≥‡¥◊Õπ≈– 16.20
∫“∑ ∂â“„™â¢π“¥π’È 1 ≈â“π‡§√◊ËÕß∑—Ë«ª√–‡∑»
®–‡ªìπ§à“‰øª√–¡“≥ 16.2 ≈â“π∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ
À√◊Õ 194.4 ≈â“π∫“∑µàÕªï *



1.2 §”π«≥À“Àπà«¬°“√„™â‰øøÑ“
‡∑’¬∫§à“ «—µµå „Àâ‡ªìπÀπà«¬«—¥µ“¡‡§√◊ËÕß«—¥¢Õß°“√‰øøÑ“ ‚¥¬π”Àπà«¬∑’ËÕà“π®“°
µ—«‡§√◊ËÕß (·ºàπªÑ“¬) ¡“À“√¥â«¬ 1,000 ·≈â«§Ÿ≥¥â«¬®”π«π™—Ë«‚¡ß·≈–«—π∑’Ë„™âß“π
µàÕ‡¥◊Õπ °Á®–‰¥â‡ªìπ§à“ Àπà«¬°“√„™â‰øøÑ“ ÷́Ëß®–¡’√–∫ÿ„π„∫·®âßÀπ’È§à“‰øøÑ“¢Õß °øπ.
 à«π„π„∫·®âßÀπ’È¢Õß°ø¿. ®–√–∫ÿ‡ªìπ °‘‚≈«—µµåÀ√◊ÕÀπà«¬∑’Ë„™â ÷́Ë÷Ëß§◊Õ§à“‡¥’¬«°—π

Àπà«¬°“√„™â‰øøÑ“ = «—µµå x ™—Ë«‚¡ß∑’Ë„™â x «—π∑’Ë„™âß“πµàÕ‡¥◊Õπ

∂â“π”§à“π’È¢Õß·µà≈–™π‘¥‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“

¡“√«¡°—π®–‰¥â Àπà«¬°“√„™â ‰øøÑ“

∑—Èß∫â“π¢Õß‡¥◊Õππ—ÈπÊ

  µ—«Õ¬à“ß∫â“π§ÿ≥≈”‰¬
‚∑√∑—»πå ’ ç∫â“π§ÿ≥≈”‰¬é ¡’¢π“¥®Õ¿“æ 21 π‘È« °”≈—ß‰øøÑ“ 110 W ‡ªî¥„™â
8 ™—Ë«‚¡ßµàÕ«—π ®”π«π 30 «—π„πÀπ÷Ëß‡¥◊Õπ
‚∑√∑—»πå ’ ∫â“π§ÿ≥≈”‰¬ ®–¡’ çÀπà«¬°“√„™â ‰øøÑ“é ∑’Ë§ÿ≥°”≈—ß§âπÀ“
=  110 x 8 x 30   =  26.4 °‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß À√◊Õ‡∑à“°—∫ 26.4 Àπà«¬

(1 °‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß = 1 Àπà«¬)
∂â“§ÿ≥≈”‰¬·≈– ¡“™‘°§√Õ∫§√—« µ—Èß„®®–≈¥Àπà«¬°“√„™â ‰øøÑ“¢Õß‚∑√∑—»πå
CHADKOM ‡§√◊ËÕßπ’È„Àâ ‰¥â√âÕ¬≈– 10 °Á®–µâÕß∑”„Àâ ‰¥âÕ¬à“ßπâÕ¬
=  26.4 x 10    =  2.64   Àπà«¬

¢—Èπ∑’Ë 2  À“®”π«π™—Ë«‚¡ß∑’Ë®–≈¥°“√„™â≈ß
∂â“®–≈¥°“√„™â ‰ø≈ß„Àâ ‰¥â√âÕ¬≈– 10 §ÿ≥≈”‰¬µâÕß≈¥®”π«π™—Ë«‚¡ß¢Õß°“√‡ªî¥
‚∑√∑—»πå≈ß  =  8 ™—Ë«‚¡ß x 60 π“∑’ x 10   =  48 π“∑’

¢—Èπ∑’Ë 3 ¥Ÿµ—«Õ¬à“ßÀ√◊Õπ”¢âÕ¡Ÿ≈ ”‡√Á®√Ÿª¡“„™â
✓ ¥Ÿµ—«Õ¬à“ß®“°∫â“π§ÿ≥≈”‰¬Àπâ“∑’Ë 28-29
✓ π”¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë§”π«π‰«â·≈â«„πÀπâ“ 32-34 ¡“„™â

26

100

27

CHADKOM

‚∑√∑—»πå
√ÿàπ ABX
·√ß¥—π‰øøÑ“ 220 ‚«≈∑å (V)
§«“¡∂’Ë 50 ‡Œ‘√µ´å
°”≈—ß‰øøÑ“ 110 W

§à“«—µµåπ’È·À≈–
∑’Ë§ÿ≥°”≈—ß¡ÕßÀ“

·ºàπªÑ“¬π’È· ¥ß«à“ ‚∑√∑—»πå ∫â“π§ÿ≥≈”‰¬ „™â ‰ø 110 «—µµå

1,000

1,000

¢—Èπ∑’Ë1

100

1.2

®–ª√–À¬—¥≈ß°«à“‡¥‘¡„Àâ ‰¥â√âÕ¬≈– 10...
®–∑”Õ¬à“ß‰√ ?

®–ª√–À¬—¥≈ß°«à“‡¥‘¡„Àâ ‰¥â√âÕ¬≈– 10...
®–∑”Õ¬à“ß‰√ ?

¢—Èπ∑’Ë 1 §âπÀ“«à“‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“·µà≈–µ—«„π∫â“π∂â“„™âµ“¡ª°µ‘®–°‘π‰ø°’ËÀπà«¬
¢—Èπ∑’Ë 2 §”π«≥¥Ÿ«à“∂â“®–≈¥°“√„™â≈ß√âÕ¬≈– 10 §«√®– ≈¥...≈–...‡≈‘°... ‡«≈“

¢Õß°“√„™â∑’Ë ‘Èπ‡ª≈◊Õß≈ßÕ¬à“ßπâÕ¬‡∑à“„¥

¢—Èπ∑’Ë 3 ∂â“‰¡àÕ¬“°§âπÀ“·≈–§”π«≥‡Õß ≈Õß‡∑’¬∫®“°∫â“π§ÿ≥≈”‰¬„πÀπâ“
28-29 ·≈–µ“√“ß„πÀπâ“ 32-34 ·≈–‡≈◊Õ°µ“¡™àÕß∑’Ë√–∫ÿ®”π«π
™—Ë«‚¡ß∑’Ë§ÿ≥„™â °Á®–ª√–‡¡‘πÀπà«¬°“√„™â‰øøÑ“‰¥â

§âπÀ“Àπà«¬°“√„™â‰øøÑ“
1.1 ¥Ÿ®“°·ºàπªÑ“¬

‡¡◊ËÕ‡ªî¥‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑ÿ°™π‘¥ °”≈—ß‰øøÑ“∑’Ë‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“·µà≈–‡§√◊ËÕßµâÕß°“√
‡æ◊ËÕ„Àâ∑”ß“π‡√’¬°«à“‡ªìπ¢π“¥°’Ë«—µµå (Watt) π‘¬¡„™â§”¬àÕ«à“ W ́ ÷Ëß®–¥Ÿ‰¥â®“°
·ºàπªÑ“¬ (Nameplate) ‡æ◊ËÕ„Àâ∑√“∫«à“„™â ‰ø¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥



28 29

¢π“¥
12,000 ∫’∑’¬Ÿ

¢π“¥
9,000 ∫’∑’¬Ÿ

¢π“¥ 1.5 ≈‘µ√

¢π“¥´—°
5 °‘‚≈°√—¡

¢π“¥ 2.5 ≈‘µ√

36 «—µµå
4 À≈Õ¥

11 «—µµå
2 À≈Õ¥

21 π‘È«

14 π‘È«

¢π“¥
12,000 ∫’∑’¬Ÿ

¢π“¥
9,000 ∫’∑’¬Ÿ

¢π“¥ 1.5 ≈‘µ√

¢π“¥´—°
5 °‘‚≈°√—¡

¢π“¥ 2.5 ≈‘µ√

36 «—µµå
4 À≈Õ¥

11 «—µµå
2 À≈Õ¥

‡ªÑ“À¡“¬¢Õß®”π«πÀπà«¬‰øøÑ“∑’Ë§ÿ≥≈”‰¬ µâÕß≈¥„Àâ‰¥â√âÕ¬≈– 10 §◊Õ 65.37 Àπà«¬„π‡¥◊Õππ’È∫â“π§ÿ≥≈”‰¬„™â‰øøÑ“√«¡∑—Èß ‘Èπ        653.71 Àπà«¬

1 2 3 4 1 2 3= x x
1,000

= x5 4 10 % = x6 2 10 %

Àπâ“π’È§◊Õ...
§à“‰øøÑ“‡¡◊ËÕ ¡“™‘°„π∫â“π„™â‰øµ“¡ª°µ‘

æ«°‡√“∑’ËÕ¬Ÿà„π
∫â“π ™à«¬°—π≈¥
‡«≈“°“√„™â‰øøÑ“
¢Õß·µà≈–‡§√◊ËÕß
≈ß§à–

¢π“¥°“√„™â‰ø ®”π«π™—Ë«‚¡ß ®”π«π«—π∑’Ë„™â ®”π«πÀπà«¬
(«—µµå) ∑’Ë„™âµàÕ«—π „π‡¥◊Õππ’È °“√„™â‰øµàÕ‡¥◊Õπ

110 8 30 26.40

60 5 25 7.50

1,000 10 25 250.00

880 8 30 211.20

1,000 2 10 20.00

530 1 25 13.25

1,200 15 π“∑’ 30 9.00

305 2 10 6.10

650 2 25 32.50

184 12 30 66.24

32 12 30 11.52
653.71

¢π“¥°“√„™â‰ø Àπàà«¬°“√„™â‰ø∑’ËµâÕß≈¥‡æ◊ËÕ ™—Ë«‚¡ß°“√„™â∑’ËµâÕß≈¥≈ß
(«—µµå) „Àâ‰¥â‡ªÑ“À¡“¬√âÕ¬≈– 10 „π·µà≈–«—π√âÕ¬≈– 10

110 2.64 48 π“∑’

60 0.75 30 π“∑’

1,000 25.00 60 π“∑’

880 21.12 48 π“∑’

1,000 2.00 12 π“∑’

530 1.33 6 π“∑’

1,200 0.90 1.5 π“∑’

305 0.61 12 π“∑’

650 3.25 12 π“∑’

184 6.62 1 ™—Ë«‚¡ß 12 π“∑’

32 1.15 1 ™—Ë«‚¡ß 12 π“∑’
65.37

∫â“π§ÿ≥≈”‰¬
¡“¥Ÿ°—π«à“...§à“‰øøÑ“¢Õß ç∫â“π§ÿ≥≈”‰¬é ¡“®“°‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“™π‘¥„¥∫â“ß Àπâ“π’È§◊Õ...

§à“‰øøÑ“‡¡◊ËÕ ¡“™‘°„π∫â“π√à«¡·√ß√à«¡„®
≈¥°“√„™â‰øøÑ“≈ß‰¥â√âÕ¬≈– 10

21 π‘È«

14 π‘È«

°àÕ
π 

ç≈
¥.

..≈
–..

.‡≈
‘°é

ç≈
¥.

..≈
–..

.‡≈
‘°é

 ·
≈â«



Õ—µ√“§à“‰øøÑ“ ”À√—∫∫â“πÕ¬ŸàÕ“»—¬

30 31

Àπà«¬∑’Ë ®”π«πÀπà«¬ √“§“µàÕÀπà«¬ §‘¥‡ªìπ‡ß‘π (∫“∑)
1.1 Õ—µ√“ª°µ‘ª√‘¡“≥°“√„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“ ‰¡à‡°‘π 150 Àπà«¬µàÕ‡¥◊Õπ

§à“æ≈—ßß“π‰øøÑ“
 5 Àπà«¬·√° (Àπà«¬∑’Ë 1-5) ‡ªìπ‡ß‘π 0.00 ∫“∑
10 Àπà«¬µàÕ‰ª (Àπà«¬∑’Ë 6-15) Àπà«¬≈– 1.3576 ∫“∑
10 Àπà«¬µàÕ‰ª (Àπà«¬∑’Ë 16-25) Àπà«¬≈– 1.5445 ∫“∑
10 Àπà«¬µàÕ‰ª (Àπà«¬∑’Ë 26-35) Àπà«¬≈– 1.7968 ∫“∑
65 Àπà«¬µàÕ‰ª (Àπà«¬∑’Ë 36-100) Àπà«¬≈– 2.1800 ∫“∑
50 Àπà«¬µàÕ‰ª (Àπà«¬∑’Ë 101-150) Àπà«¬≈– 2.2734 ∫“∑
250 Àπà«¬µàÕ‰ª (Àπà«¬∑’Ë 401 ‡ªìπµâπ‰ª) Àπà«¬≈– 2.7781 ∫“∑
‡°‘π°«à“ 400 Àπà«¬ (Àπà«¬∑’Ë 151-400) Àπà«¬≈– 2.9780 ∫“∑

§à“∫√‘°“√ : ‡¥◊Õπ≈– 8.19 ∫“∑

1.2 Õ—µ√“ª°µ‘ª√‘¡“≥°“√„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“  ‡°‘π°«à“ 150 Àπà«¬µàÕ‡¥◊Õπ
§à“æ≈—ßß“π‰øøÑ“

150 Àπà«¬·√° (Àπà«¬∑’Ë 1-150) Àπà«¬≈– 1.8047 ∫“∑
250 Àπà«¬µàÕ‰ª (Àπà«¬∑’Ë 151-400) Àπà«¬≈– 2.7781 ∫“∑
‡°‘π°«à“ 400 Àπà«¬ (Àπà«¬∑’Ë 401 ‡ªìπµâπ‰ª) Àπà«¬≈– 2.9780 ∫“∑

§à“∫√‘°“√ : ‡¥◊Õπ≈– 40.90 ∫“∑

1-5 5    0 0

6-15 10 1.3576 13.5760

16-25 10 1.5445 15.4450

26-35 10 1.7968 17.9680

36-100 65 2.1800 141.7000

101-120 20 2.2734 45.4680

§à“æ≈—ßß“π‰øøÑ“ 120 234.1590

§à“∫√‘°“√ 8.1900

√«¡§à“‰øøÑ“ 242.3490

µ—«Õ¬à“ß°“√§”π«≥§à“‰øøÑ“
1. ∫â“π§ÿ≥‡≈Á° ‡ªìπºŸâ„™â‰øøÑ“ª√–‡¿∑ 1.1 „™â‰øøÑ“ 120 Àπà«¬µàÕ‡¥◊Õπ

Àπà«¬∑’Ë ®”π«πÀπà«¬ √“§“µàÕÀπà«¬ §‘¥‡ªìπ‡ß‘π (∫“∑)
1-150 150 1.8047 270.7050

151-400 250 2.7781 694.5250

401-1200 800 2.9780 2,382.4000

§à“æ≈—ßß“π‰øøÑ“ 1,200 3,347.6300

§à“∫√‘°“√ 40.9000

√«¡§à“‰øøÑ“ 3,388.5300

2. ∫â“π§ÿ≥„À≠à ‡ªìπºŸâ„™â‰øøÑ“ª√–‡¿∑ 1.2 „™â‰øøÑ“ 1,200 Àπà«¬µàÕ‡¥◊Õπ

Õ—µ√“§à“‰øøÑ“ ”À√—∫∫â“πÕ¬ŸàÕ“»—¬

Õ—µ√“ TOU (Time of Use Rate)
°“√‡≈◊Õ°®à“¬§à“‰øøÑ“·∫∫Õ—µ√“ TOU ‡ªìπÕ’°∑“ß‡≈◊Õ°Àπ÷Ëß¢Õß∫â“πÕ¬ŸàÕ“»—¬ª√–‡¿∑ 1.2 ∑’Ë¡’°“√„™â ‰ø¡“°Õ¬à“ßπâÕ¬ 800 Àπà«¬µàÕ‡¥◊Õπ¢÷Èπ‰ª ·≈–

 ¡“™‘° à«π„À≠à∑”ß“ππÕ°∫â“π ·≈–¡’«—πÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπÕ¬Ÿà∫â“π„π«—π‡ “√å-Õ“∑‘µ¬å µ≈Õ¥®π¡’°“√„™â‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»„π™à«ß°≈“ß§◊π  ¡¡µ‘¡’°“√®à“¬§à“‰ø„π

Õ—µ√“ª°µ‘ª√–¡“≥ 2,200 ∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ À“°‡ª≈’Ë¬π¡“„™âÕ—µ√“ TOU ®–®à“¬§à“‰ø‡À≈◊Õª√–¡“≥ 1,900 ∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ ‡æ√“–Õ—µ√“ TOU ®–§‘¥Õ—µ√“§à“‰ø

·µ°µà“ß°—π 2 ™à«ß‡«≈“ §◊Õ„π™à«ß On Peak §‘¥§à“‰ø Ÿß°«à“„π™à«ß Off Peak (¥ŸÕ—µ√“ TOU ®“°µ“√“ß) ¥—ßπ—Èπ ∂â“ ¡“™‘°„π∫â“π¡’≈—°…≥–°“√„™â ‰øøÑ“

 à«π„À≠àÀ√◊Õª√–¡“≥√âÕ¬≈– 65 ¢÷Èπ‰ª Õ¬Ÿà„π™à«ß‡«≈“¢Õß Off Peak ∂â“‡ª≈’Ë¬π¡“„™âÕ—µ√“ TOU °Á®–®à“¬§à“‰øπâÕ¬≈ß°«à“°“√„™âÕ—µ√“ª°µ‘ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡

∂÷ß®–‡≈◊Õ°®à“¬Õ—µ√“ TOU §ÿ≥°Á¬—ß¡’ ‘∑∏‘‰¥â≈¥§à“‰øµ“¡‚§√ß°“√π’È ‰¥â ∂â“„™â ‰øøÑ“Õ¬à“ßª√–À¬—¥ ºŸâ„™â ‰øøÑ“∑’Ë π„®Õ—µ√“ TOU µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë »Ÿπ¬å∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈

°øπ.‚∑√. 1130 À√◊ÕΩÉ“¬®—¥°“√∏ÿ√°‘®·≈–æ≈—ß‰øøÑ“ °ø¿. ‚∑√. 0-2220-5706-7 ·≈–°ÕßÕ—µ√“·≈–∏ÿ√°‘®‰øøÑ“ °ø¿. ‚∑√. 0-2590-9120-5 À√◊Õ  Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈

‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë  πæ. ‚∑√. 0-2612-1555 µàÕ  à«π‰øøÑ“

1.3 Õ—µ√“§à“‰øøÑ“ ·∫∫ TOU
              §à“æ≈—ßß“π‰øøÑ“ §à“∫√‘°“√

                     
∫“∑/Àπà«¬ ∫“∑/‡¥◊Õπ

On Peak Off Peak

·√ß¥—π 12-24 °‘‚≈«—µµå 3.6246 1.1914 228.1700

·√ß¥—πµË”°«à“ 12 °‘‚≈«—µµå 4.3093 1.2246 57.9500

On Peak À¡“¬∂÷ß™à«ß‡«≈“ 09.00 - 22.00 π. «—π®—π∑√å - «—π»ÿ°√å

Off Peak À¡“¬∂÷ß™à«ß‡«≈“ 22.00 - 09.00 π. «—π®—π∑√å - «—π»ÿ°√å
·≈–‡«≈“ 00.00 - 24.00 π. «—π‡ “√å - «—πÕ“∑‘µ¬å ·≈–«—πÀ¬ÿ¥√“™°“√µ“¡ª°µ‘ (‰¡à√«¡«—πÀ¬ÿ¥™¥‡™¬)

«‘∏’°“√™à«¬≈¥§à“‰øøÑ“ ”À√—∫∫â“πÕ¬ŸàÕ“»—¬∑’Ë‡≈◊Õ°„™âÕ—µ√“§à“‰øøÑ“ TOU
✔ ‡ªî¥‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»À≈—ß‡«≈“ 22.00 π.
✔ ∑”°‘®°√√¡„π™à«ß‡™â“„Àâ·≈â«‡ √Á®°àÕπ‡«≈“ 09.00 π.
✔ ´—°ºâ“ √’¥ºâ“ „π™à«ß«—πÀ¬ÿ¥ (‡ “√å-Õ“∑‘µ¬å) ∂â“®”‡ªìπµâÕß∑”„π«—πª°µ‘

°Á„Àâ∑”„π™à«ß Off Peak (°àÕπ‡«≈“ 09.00 π. À√◊Õ À≈—ß‡«≈“ 22.00 π.)
✔ ∑”§«“¡ –Õ“¥µŸâ‡¬Áπ À√◊ÕÕÿª°√≥å‰øøÑ“Õ◊ËπÊ „π™à«ß On Peak

3. ∫â“π§ÿ≥„À¡à ‡ªìπºŸâ„™â‰øøÑ“ª√–‡¿∑ 1.2 ·≈–‡≈◊Õ°·∫∫ TOU

∫â“π§ÿ≥„À¡à √–¥—∫·√ß¥—πµË”°«à“ 12 °‘‚≈‚«≈µå „™â ‰øøÑ“ 1,200 Àπà«¬µàÕ‡¥◊Õπ ‚¥¬„™â ‰øøÑ“
„π™à«ß On Peak ®”π«π 480 Àπà«¬ ·≈–™à«ß Off Peak ®”π«π 720 Àπà«¬

§à“æ≈—ß‰øøÑ“
On Peak 480 Àπà«¬Ê ≈– 4.3093 ∫“∑ 2,068.4600 ∫“∑

Off Peak 720 Àπà«¬Ê ≈– 1.2246 ∫“∑ 881.7120 ∫“∑

2,950.1720 ∫“∑

§à“∫√‘°“√√“¬‡¥◊Õπ 57.9500 ∫“∑

√«¡§à“‰øøÑ“ 3,008.1220 ∫“∑



‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“
∑’Ë§ÿ≥„™â

¢π“¥
∑’Ë„™â ‰ø
(«—µµå)

Àπà«¬°“√„™â ‰øøÑ“µ“¡®”π«π™—Ë«‚¡ß∑’Ë§ÿ≥‡ªî¥„™â„π·µà≈–«—π (°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß)

™—Ë«‚¡ß
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“
∑’Ë§ÿ≥„™â

¢π“¥
∑’Ë„™â ‰ø
(«—µµå)

Àπà«¬°“√„™â ‰øøÑ“µ“¡®”π«π™—Ë«‚¡ß∑’Ë§ÿ≥‡ªî¥„™â„π·µà≈–«—π (°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß)

™—Ë«‚¡ß
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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À¡“¬‡Àµÿ : 1. µŸâ‡¬Áπ‡ªìπ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’ËµâÕß‡ ’¬∫ª≈—Í° 24 ™¡. Õ¬Ÿà·≈â« ‰¡à “¡“√∂ªî¥‡§√◊ËÕß‰¥â

®÷ß§«√ª√–À¬—¥°“√„™âµ“¡§”·π–π”¢â“ßµâπ
2. µ—«‡≈¢®“°µ“√“ßπ’È ÿà¡¡“®“°‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∫“ß√ÿàπ∑’Ë¡’®”Àπà“¬·≈–„™âµ“¡∫â“π∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬„πªí®®ÿ∫—π

À¡“¬‡Àµÿ : 1. µŸâ‡¬Áπ‡ªìπ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’ËµâÕß‡ ’¬∫ª≈—Í° 24 ™¡. Õ¬Ÿà·≈â« ‰¡à “¡“√∂ªî¥‡§√◊ËÕß‰¥â®÷ß§«√ª√–À¬—¥°“√„™âµ“¡§”·π–π”¢â“ßµâπ
2. µ—«‡≈¢®“°µ“√“ßπ’È ÿà¡¡“®“°‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∫“ß√ÿàπ∑’Ë¡’®”Àπà“¬·≈–„™âµ“¡∫â“π∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬„πªí®®ÿ∫—π
3. ‡«≈“„™âÀ≈Õ¥‰øøÑ“™π‘¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πµå À≈Õ¥µ–‡°’¬∫ ·≈–§Õ¡·æ§ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πµå ®–¡’°“√„™â ‰ø„π à«π¢Õß∫—≈≈“ µå¥â«¬

µ“√“ß· ¥ßÀπà«¬°“√„™â ‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“™π‘¥µà“ßÊ
(1)

µ“√“ß· ¥ßÀπà«¬°“√„™â ‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“™π‘¥µà“ßÊ
(2)
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À≈Õ¥‰øøÑ“

À≈Õ¥‰ â

100 «—µµå 100 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

60 «—µµå 60 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 0.36 0.42 0.48 0.54 0.60

40 «—µµå 40 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.32 0.36 0.40

25 «—µµå 25 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25

À≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πµå

36 «—µµå 46 0.05 0.09 0.14 0.18 0.23 0.28 0.32 0.37 0.41 0.46

18 «—µµå 28 0.03 0.06 0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.22 0.25 0.28

10 «—µµå 17 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.17

À≈Õ¥µ–‡°’¬∫

20 «—µµå 25 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25

15 «—µµå 20 0.02 0.04 0.60 0.80 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20

11 «—µµå 16 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.16

9 «—µµå 14 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14

7 «—µµå 12 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.12

À≈Õ¥§Õ¡·æ§

ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πµå

25 «—µµå 30 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.21 0.24 0.27 0.30

18 «—µµå 23 0.02 0.05 0.07 0.09 0.12 0.14 0.16 0.18 0.21 0.23

13 «—µµå 18 0.02 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.14 0.16 0.18

9 «—µµå 14 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14

‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“» §Õ¡‡æ√ ‡´Õ√å∑”ß“π∑’Ë√âÕ¬≈– 70

24,000 ∫’∑’¬Ÿ 2,500 1.75 3.50 5.25 7.00 8.75 10.50 12.25 14.00 15.75 17.50

18,000 ∫’∑’¬Ÿ 2,020 1.41 2.83 4.24 5.66 7.07 8.48 9.90 11.31 12.73 14.14

9,000 ∫’∑’¬Ÿ 880 0.62 1.23 1.85 2.46 3.08 3.70 4.31 4.93 5.54 6.16

æ—¥≈¡

µ‘¥ºπ—ß 16 π‘È« 66 0.07 0.13 0.20 0.26 0.33 0.40 0.46 0.53 0.59 0.66

µ—Èßæ◊Èπ 16 π‘È« 55 0.06 0.11 0.17 0.22 0.28 0.33 0.39 0.44 0.50 0.55

µ—Èß‚µä– 12 π‘È« 48 0.05 0.10 0.14 0.19 0.24 0.29 0.34 0.38 0.43 0.48

µ‘¥‡æ¥“π

56 π‘È« 75 0.08 0.15 0.23 0.30 0.38 0.45 0.53 0.60 0.68 0.75

16 π‘È« 53 0.05 0.11 0.16 0.21 0.27 0.32 0.37 0.42 0.48 0.53

æ—¥≈¡¥Ÿ¥Õ“°“»
12 π‘È« 75 0.08 0.15 0.23 0.30 0.38 0.45 0.53 0.60 0.68 0.75
10 π‘È« 60 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 0.36 0.42 0.48 0.54 0.60
8 π‘È« 40 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.32 0.36 0.40
6 π‘È« 25 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25

‚∑√∑—»πå
  ’∑—Ë«‰ª

29 π‘È« 125 0.13 0.25 0.38 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.13 1.25
25 π‘È« 115 0.12 0.23 0.35 0.46 0.58 0.69 0.81 0.92 1.04 1.15
21 π‘È« 110 0.11 0.22 0.33 0.44 0.55 0.66 0.77 0.88 0.99 1.10
20 π‘È« 82 0.08 0.16 0.25 0.33 0.41 0.49 0.57 0.66 0.74 0.82
14 π‘È« 60 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 0.36 0.42 0.48 0.54 0.60

  ’®Õ·∫π
29 π‘È« 180 0.18 0.36 0.54 0.72 0.90 1.08 1.26 1.44 1.62 1.80
25 π‘È« 168 0.17 0.34 0.50 0.67 0.84 1.01 1.18 1.34 1.51 1.68
21 π‘È« 112 0.11 0.22 0.34 0.45 0.56 0.67 0.78 0.90 1.01 1.12
15 π‘È« 70 0.07 0.14 0.21 0.28 0.35 0.42 0.49 0.56 0.63 0.70
14 π‘È« 68 0.07 0.14 0.20 0.27 0.34 0.41 0.48 0.54 0.61 0.68

«‘¥’‚Õ 50 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50

À¡âÕÀÿß¢â“«
4 ≈‘µ√ 1,350 1.35 2.70 4.05 5.40 6.75 8.10 9.45 10.80 12.15 13.50

2.5 ≈‘µ√ 1,050 1.05 2.10 3.15 4.20 5.25 6.30 7.35 8.40 9.45 10.50
1.5 ≈‘µ√ 530 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18 3.71 4.24 4.77 5.30
1 ≈‘µ√ 450 0.45 0.90 1.35 1.80 2.25 2.70 3.15 3.60 4.05 4.50

0.5 ≈‘µ√ 300 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 1.80 2.10 2.40 2.70 3.00

‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å  (√«¡∑—Èß®Õ¿“æ·≈–Àπà«¬ª√–¡«≈º≈°≈“ß)
¢π“¥®Õ 14 π‘È« 90 0.09 0.18 0.27 0.36 0.45 0.54 0.63 0.72 0.81 0.90
¢π“¥®Õ 15 π‘È« 100 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
¢π“¥®Õ 17 π‘È« 120 0.12 0.24 0.36 0.48 0.60 0.72 0.84 0.96 1.08 1.20

°√–µ‘°πÈ”√âÕπ
§«“¡®ÿ 3.2 ≈‘µ√ 720 0.72 1.44 2.16 2.88 3.60 4.32 5.04 5.76 6.48 7.20
§«“¡®ÿ 2.5 ≈‘µ√ 650 0.65 1.30 1.95 2.60 3.25 3.90 4.55 5.20 5.85 6.50
§«“¡®ÿ   2 ≈‘µ√ 600 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00
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‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“
∑’Ë§ÿ≥„™â

¢π“¥
∑’Ë„™â ‰ø
(«—µµå)

µ“√“ß· ¥ßÀπà«¬°“√„™â ‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“™π‘¥µà“ßÊ
(3)

™—Ë«‚¡ßπ“∑’

Àπà«¬°“√„™â ‰øøÑ“µ“¡®”π«π™—Ë«‚¡ß∑’Ë§ÿ≥‡ªî¥„™â„π·µà≈–«—π (°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß)

10 15 20 30 40 50 60 1.20 1.30 1.40

À¡“¬‡Àµÿ : 1. µŸâ‡¬Áπ‡ªìπ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’ËµâÕß‡ ’¬∫ª≈—Í° 24 ™¡. Õ¬Ÿà·≈â« ‰¡à “¡“√∂ªî¥‡§√◊ËÕß‰¥â
®÷ß§«√ª√–À¬—¥°“√„™âµ“¡§”·π–π”¢â“ßµâπ

2. µ—«‡≈¢®“°µ“√“ßπ’È ÿà¡¡“®“°‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∫“ß√ÿàπ∑’Ë¡’®”Àπà“¬·≈–„™âµ“¡∫â“π∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬„πªí®®ÿ∫—π

1
2
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1
2‡µ“√’¥

∏√√¡¥“ 1,000 0.17 0.25 0.33 0.50 0.67 0.83 1.00 1.33 1.50 1.67
‰ÕπÈ” ¢π“¥‡≈Á° 1,325 0.22 0.33 0.44 0.66 0.88 1.10 1.33 1.77 1.99 2.21
‰ÕπÈ” ¢π“¥„À≠à 1,800 0.30 0.45 0.60 0.90 1.20 1.50 1.80 2.40 2.70 3.00
‡§√◊ËÕß∑”πÈ”Õÿàπ
¢π“¥‡≈Á° 3,300 0.55 0.83 1.10 1.65 2.20 2.75 3.30 4.40 4.95 5.50
¢π“¥°≈“ß 4,500 0.75 1.13 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 6.00 6.75 7.50
¢π“¥„À≠à 6,000 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 9.00 10.00
‡§√◊ËÕß´—°ºâ“
‰¡à¡’‡§√◊ËÕßÕ∫·Àâß
·∫∫°÷ËßÕ—µ‚π¡—µ‘ (´—° Ÿß ÿ¥/§√—Èß)

7  °‘‚≈°√—¡ 340 0.06 0.09 0.11 0.17 0.23 0.28 0.34 0.45 0.51 0.57
5  °‘‚≈°√—¡ 305 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.31 0.41 0.46 0.51
4.2 °‘‚≈°√—¡ 220 0.04 0.06 0.07 0.11 0.15 0.18 0.22 0.29 0.33 0.37
2.3 °‘‚≈°√—¡ 210 0.04 0.05 0.07 0.11 0.14 0.18 0.21 0.28 0.32 0.35
·∫∫Õ—µ‚π¡—µ‘ (´—° Ÿß ÿ¥/§√—Èß)

6.5 °‘‚≈°√—¡ 440 0.07 0.11 0.15 0.22 0.29 0.37 0.44 0.59 0.66 0.73
6 °‘‚≈°√—¡ 380 0.06 0.10 0.13 0.19 0.25 0.32 0.38 0.51 0.57 0.63
4.5 °‘‚≈°√—¡ 330 0.06 0.08 0.11 0.17 0.22 0.28 0.33 0.44 0.50 0.55
‡§√◊ËÕß´—°ºâ“
¡’‡§√◊ËÕßÕ∫·Àâß 3,000 0.50 0.75 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00
‡§√◊ËÕßªîôß¢π¡ªíß 700 0.12 0.18 0.23 0.35 0.47 0.58 0.70 0.93 1.05 1.17

‡§√◊ËÕß∫¥Õ“À“√
¢π“¥‡≈Á° 100 0.02 0.03 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10 0.13 0.15 0.17
¢π“¥„À≠à 250 0.04 0.06 0.08 0.13 0.17 0.21 0.25 0.33 0.38 0.42

‡§√◊ËÕßªíòπº≈‰¡â
§«“¡®ÿ  2 ≈‘µ√ 400 0.07 0.10 0.13 0.20 0.27 0.33 0.40 0.53 0.60 0.67
§«“¡®ÿ  1 ≈‘µ√ 300 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.45 0.50
‡§√◊ËÕß¥Ÿ¥ΩÿÉπ
¢π“¥‡≈Á° 1,000 0.17 0.25 0.33 0.50 0.67 0.83 1.00 1.33 1.50 1.67
¢π“¥°≈“ß 1,400 0.23 0.35 0.47 0.70 0.93 1.17 1.40 1.87 2.10 2.33
¢π“¥„À≠à 1,500 0.25 0.38 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 2.00 2.25 2.50
‡§√◊ËÕß‡ªÉ“º¡
¢π“¥‡≈Á° 700 0.12 0.18 0.23 0.35 0.47 0.58 0.70 0.93 1.05 1.17
¢π“¥„À≠à 1,500 0.25 0.38 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 2.00 2.25 2.50
°–∑–‰øøÑ“ 1,000 0.17 0.25 0.33 0.50 0.67 0.83 1.00 1.33 1.50 1.67
‡µ“‰¡‚§√‡«ø
§«“¡®ÿ  32  ≈‘µ√ 1,500 0.25 0.38 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 2.00 2.25 2.50
§«“¡®ÿ  25  ≈‘µ√ 1,200 0.20 0.30 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.60 1.80 2.00
§«“¡®ÿ  20  ≈‘µ√ 750 0.13 0.19 0.25 0.38 0.50 0.63 0.75 1.00 1.13 1.25
¡Õ‡µÕ√å®—°√‡¬Á∫ºâ“ 50 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.08

≈¥...≈–...‡≈‘°...æƒµ‘°√√¡°“√„™â ‰ø·∫∫ ‘Èπ‡ª≈◊Õß ≈¥...≈–...‡≈‘°...æƒµ‘°√√¡°“√„™â ‰ø·∫∫ ‘Èπ‡ª≈◊Õß
°√–µ‘°πÈ”√âÕπ
À“°§ÿ≥¡—°®–µâ¡πÈ”‚¥¬‡µ‘¡πÈ”„Àâ‡µÁ¡°√–µ‘°πÈ”√âÕπ ·µàµâÕß°“√πÈ”√âÕπ‡æ’¬ß·°â«‡¥’¬«

¥Ÿµ√ßπ’È °√–µ‘°πÈ”√âÕπ¢π“¥ 2.5 ≈‘µ√ 600 «—µµå
       ‡µ‘¡πÈ”‡µÁ¡°√–µ‘° (2.5 ≈‘µ√) ‡µ‘¡πÈ”     °√–µ‘° (1.25 ≈‘µ√)

● ‰¥âπÈ”‡¥◊Õ¥¿“¬„π‡«≈“ 16 π“∑’ 9 π“∑’
● „™â ‰øøÑ“ 0.163 Àπà«¬ 0.089 Àπà«¬
● §à“‰ø 0.49 ∫“∑ 0.27 ∫“∑

( ¡¡µ‘Õ—µ√“§à“‰øøÑ“ 3 ∫“∑µàÕÀπà«¬)

¥—ßπ—Èπ À“°µâÕß°“√‡æ’¬ßπÈ”√âÕπ·°â«‡¥’¬«§«√µâ¡πÈ”·µàæÕª√–¡“≥∑’Ë®–„™â À“°„™âπÈ”√âÕπ     °√–µ‘°
®–ª√–À¬—¥°«à“µâ¡πÈ”‡µÁ¡°√–µ‘°∂÷ß√âÕ¬≈– 46 ∂â“„™â°√–µ‘°πÈ”√âÕπ‡™àππ’È 1 ≈â“π‡§√◊ËÕß
®–ª√–À¬—¥§à“‰ø‰¥â∂÷ß 222,000 ∫“∑µàÕ°“√µâ¡πÈ”Àπ÷Ëß§√—Èß

¥Ÿµ√ßπ’È
·≈–‡¡◊ËÕ‡ ’¬∫ª≈—Í°µâ¡πÈ”‡µÁ¡°√–µ‘° 2.5 ≈‘µ√ ®ππÈ”‡¥◊Õ¥¿“¬„π 16 π“∑’
«ß®√‰øøÑ“¿“¬„πµ—«°√–µ‘°®–µ—¥‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘ §◊Õ ‰¡à¡’‰øøÑ“‡¢â“‡ªìπ‡«≈“ 2 π“∑’
®π°√–µ‘°‡√‘Ë¡§≈“¬§«“¡√âÕπ≈ß «ß®√‰øøÑ“®–°≈—∫¡“∑”ß“πÕ’°§√—Èß®ππÈ”‡¥◊Õ¥
‡ªìπ‡«≈“ 2 π“∑’ ·≈–µ—¥«ß®√Õ’°‡ªìπ‡™àππ’È ≈—∫°—π‰ª µ≈Õ¥‡«≈“∑’ËπÈ”¬—ß‡µÁ¡°√–µ‘°

¥—ßπ—Èπ ∂â“‡ ’¬∫ª≈—Í°∑‘Èß‰«â«—π≈– 6 ™—Ë«‚¡ß ®–‡ ’¬§à“‰ø‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡¥◊Õπ≈– 54 Àπà«¬
·≈–∂â“‡ ’¬∫ª≈—Í°∑‘Èß‰«â ‡™àππ’È 1 ≈â“π‡§√◊ËÕß ®– ‘Èπ‡ª≈◊Õß§à“‰ø‡¥◊Õπ≈– 162 ≈â“π∫“∑
®÷ß§«√∂Õ¥ª≈—Í°ÕÕ°‡¡◊ËÕµâ¡πÈ”‡¥◊Õ¥·≈â« À“°µâÕß°“√„™â „À¡à®÷ß®–‡ ’¬∫ª≈—Í°

µŸâ‡¬Áπ
§«√«“ßµŸâ‡¬Áπ„ÀâÀà“ß®“°ºπ—ß∑—Èß¥â“πÀ≈—ß·≈–¥â“π¢â“ß ∑—Èß 2 ¢â“ß Õ¬à“ßπâÕ¬¢â“ß≈– 15 ́ ¡.
‡æ◊ËÕ„Àâµ—«µŸâ¡’°“√√–∫“¬§«“¡√âÕπ‰¥â¥’ ‰¡à∑”ß“πÀπ—° ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰øøÑ“

¥Ÿµ√ßπ’È    µŸâ‡¬Áπ¢π“¥ 5.3 §‘«                          ®”π«πÀπà«¬‰øøÑ“∑’Ë„™âµàÕ«—π
● ‡¡◊ËÕ«“ß™‘¥ºπ—ß∑—Èß¥â“πÀ≈—ß·≈–¥â“π¢â“ß 1.616 Àπà«¬
● ‡¡◊ËÕ«“ßÀà“ß®“°ºπ—ß∑—Èß¥â“πÀ≈—ß·≈–¥â“π¢â“ß ‡ªìπ√–¬–ª√–¡“≥ 15 ́ ¡. 0.984 Àπà«¬

¥—ßπ—Èπ §«√µ—ÈßµŸâ‡¬ÁπÀà“ß®“°ºπ—ß∑—Èß¥â“πÀ≈—ß·≈–¥â“π¢â“ßÕ¬à“ßπâÕ¬ 15 ´¡. ®–ª√–À¬—¥‰øøÑ“‰¥â‡¥◊Õπ≈– 56.88 ∫“∑
À√◊Õ 1 ≈â“π‡§√◊ËÕßª√–À¬—¥‰¥â‡¥◊Õπ≈– 56.88 ≈â“π∫“∑ À√◊Õªï≈– 682.56 ≈â“π∫“∑

À¡âÕÀÿß¢â“«‰øøÑ“
À¡âÕÀÿß¢â“«‰øøÑ“ 700 «—µµå ·∫∫Ω“≈ÁÕ° ´÷ËßΩ“À¡âÕ®–µ‘¥°—∫µ—«À¡âÕ‚¥¬¡’∫“πæ—∫
·≈–¡’©π«π√Õ∫µ—«À¡âÕ ¢π“¥ 2 ≈‘µ√ ‚¥¬¡’√–∫∫ÕÿàπÕ—µ‚π¡—µ‘

¥Ÿµ√ßπ’È
‡¡◊ËÕ‡ ’¬∫ª≈—Í°Àÿß¢â“«®π‰¥â¢â“« ÿ°„π 15 π“∑’ «ß®√‰øøÑ“¿“¬„πµ—«À¡âÕ®–µ—¥‰ø‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘
‚¥¬®–‡ ’¬§à“‰ø 0.44 ∫“∑µàÕ§√—Èß À“°‡ ’¬∫ª≈—Í°∑‘Èß‰«â ‡¡◊ËÕÕÿ≥À¿Ÿ¡‘¢ÕßÀ¡âÕÀÿß¢â“«≈¥µË”≈ß
∂÷ß√–¥—∫Àπ÷Ëß «ß®√‰øøÑ“ ”À√—∫Õÿàπ´÷Ëß„™â‰øøÑ“ª√–¡“≥ 58 «—µµå®–‡√‘Ë¡∑”ß“π
‚¥¬®–∑”°“√Õÿàπµ≈Õ¥√–¬–‡«≈“∑’Ë‡ ’¬∫ª≈—Í°Õ¬Ÿà

¥—ßπ—Èπ À“°‡ ’¬∫ª≈—Í°∑‘Èß‰«â‡ªìπ√–¬–‡«≈“ 5 ™—Ë«‚¡ß ®–‡ ’¬§à“‰øøÑ“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡¥◊Õπ≈– 26.1 ∫“∑
∂â“∑”‡™àππ’È 1 ≈â“π‡§√◊ËÕß ®– ‘Èπ‡ª≈◊Õß§à“‰øøÑ“‡¥◊Õπ≈– 26.1 ≈â“π∫“∑ À√◊Õªï≈– 313.2 ≈â“π∫“∑



§‘¥·≈–√‘‡√‘Ë¡ :  ”π—°ß“ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπæ≈—ßß“π
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∑’Ëª√÷°…“ : π“¬æß§åæ—≤πå ¡—Ëß§—Ëß

¿“æª√–°Õ∫·≈–ÕÕ°·∫∫‚¥¬ : ‡´’¬ ‰∑¬√—∞

æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë 6 ‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2547 ®”π«π 500,000 ‡≈à¡
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