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หนวยที่ 1 ความรูเกี่ยวกับพลังงาน

จํานวน 6 ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การเรียนรูเรื่องพลังงานเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในโลกปจจุบัน พลังงานประเภทตาง ๆ ทําให
มนุษยสามารถนําพลังงานตาง ๆเหลานั้นมากอใหเกิดสิ่งที่อํานวยความสะดวก เพื่อความเปนอยูของ
มนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ
หัวขอเรื่อง
1.
2.
3.
4.

ความหมายของพลังงาน
ความสําคัญของพลังงาน
ประเภทของพลังงาน
พลังงานตาง ๆ

จุดประสงคทวั่ ไป
1. รูจักความหมายของพลังงาน
2. เขาใจความสําคัญของพลังงาน
3. รูจักประเภทของพลังงาน
4. รูจักพลังงานตาง ๆ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
พุทธิพิสัย
1. อธิบายความหมายของพลังงานได
2. อธิบายความสําคัญของพลังงานได
3. จําแนกประเภทของพลังงานได
4. ระบุแหลงที่มาและประโยชนของพลังงานตาง ๆ ได
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ทักษะพิสัย
1. นําความรูเกีย่ วกับพลังงานไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
จิตพิสัย
1. รวมมือและชวยเหลือกันในกลุม
ผังเนื้อหา
ความรูเกี่ยวกับพลังงาน
ความหมายของพลังงาน
ความสําคัญของพลังงาน
พลังงานหมุนเวียน
ประเภทของพลังงาน
พลังงานสิ้นเปลือง
พลังงานตาง ๆ

พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานลม
พลังงานน้ํา
พลังงานชีวมวล
พลังงานนิวเคลียร
พลังงานความรอนใตพิภพ
พลังงานน้ําขึ้นน้ําลง
พลังงานฟอสซิล
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กิจกรรมการเรียนรู
1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนใหนักศึกษาทราบ
2. นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน
3. ใหนักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 4-5 คน ตามความสมัครใจและเขียนรายชื่อสมาชิกในกลุม
4. ครูบรรยายสลับกับการถาม-ตอบรวมกับแตละกลุม
5. ครูใหใบงานแตละกลุม และแตละกลุมชวยกันระดมความคิด
6. ครูและนักศึกษาสรุปความรู ความเขาใจในหัวขอที่เรียนและกิจกรรมตามใบงาน
7. ทุกกลุมสงใบงานพรอมรายชื่อประจํากลุม
8. นักศึกษาทุกคนทําแบบฝกหัด
9. ครูเฉลยใบแบบฝกหัด และใหนักศึกษาซักถามขอสงสัย
10.นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 1 เรื่องความรูเกี่ยวกับพลังงาน
2. หนังสือเกีย่ วกับเรื่องพลังงาน
3. หนังสือพิมพ (ขาวหรือบทความเกีย่ วกับเรือ่ งพลังงาน)
4. ใบงาน
5. แบบฝกหัด
6. แบบทดสอบกอนเรียน
7. แบบทดสอบหลังเรียน
การวัดผลและการประเมินผล
วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ในการรวมมือและชวยเหลือกันทํางาน
2. สังเกตพฤติกรรมแตละบุคคล ในการตั้งใจและสนใจ ความรับผิดชอบ การตอบคําถาม
และการซักถามขอสงสัย
3. ประเมินความรูความเขาใจจากใบงานและแบบฝกหัด
4. แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน

หนวยที่ 1 ความรูเกี่ยวกับพลังงาน

4
เกณฑการประเมินผล
1. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
ดีมาก
คือ พฤติกรรมนั้นปรากฏชัดเจนดวยตนเอง
พอใช
คือ พฤติกรรมเกิดขึ้นเมื่อไดรับการกระตุน
ปรับปรุง คือ ไมปรากฏพฤติกรรม
2. แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ดังนีค้ ือ
คะแนน 14-15 คะแนน
หมายถึง
ดีมาก
คะแนน 11-13 คะแนน
หมายถึง
ดี
คะแนน 8-10 คะแนน
หมายถึง
พอใช
คะแนน 0-7 คะแนน
หมายถึง
ตองปรับปรุง
3. สังเกตการมีสวนรวมในขณะเรียน เชน ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
การถาม-ตอบ ความตั้งใจและสนใจเรียน
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หนวยที่ 1 ความรูเ กีย่ วกับพลังงาน
ความหมายของพลังงาน
พลังงาน หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํางานได หรือความสามารถที่จะทํางานได
พลังงาน หมายถึง ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใหงานได โดยการ
ทําใหวัตถุ หรือธาตุเกิดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปแบบไปได การที่วัตถุเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่งได ก็เพราะมีแรงหรือพลังงานเขาไปกระทํา
ความสําคัญของพลังงาน
พลังงานมีความสําคัญตอสรรพสิ่งในโลก เปนรากฐานสําคัญที่ทําใหชวี ิตเจริญเติบโต
เคลื่อนไหวทํางานได ไมมีอะไรในโลกทีไ่ มเกี่ยวของกับพลังงาน ดังนัน้ หากขาดพลังงาน มนุษยก็
คงตองเผชิญกับสถานการณที่เลวรายอยางใหญหลวง
กอการปฏิวัติอุตสาหกรรม พลังงานจากดวงอาทิตย พลังงานจากน้ําและพลังงานจากลมเปน
แหลงพลังงานที่มนุษยชาติรูจักนํามาใช แสงอาทิตยชวยสรางอาหารสําหรับพืช แสดงอาทิตยมี
ประโยชนตอมวลมนุษยอยางมากมาย ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร 5,000 ปที่ผานมา มนุษยรูจักใช
เรือที่แลนโดยใชพลังงานลม ตอมาอีก 2,000 ป รูจักใชกังหันลม กังหันน้ํามารูจักหลังจากนั้น ถาน
หินก็มาใชเมื่อไมกี่รอยปที่ผานกมา สวนน้ํามันและกาซเปนพลังงานที่ใชกันมาเมื่อ 100 กวาปมานี้
นับไดวาพลังงานเปนสิ่งจําเปนของมนุษยในโลกปจจุบันและทวีความสําคัญขึ้น เมื่อโลกยิ่ง
พัฒนามากขึ้น แหลงพลังงานเริ่มคอย ๆ เปลี่ยนไปเปนแหลงพลังงานที่ตองอาศัยเทคโนโลยีในการ
ผลิตมากยิ่งขึ้น จากน้ํามันปโตรเลียมไปเปนพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมเปนตน ประเทศ
ไทยมีแหลงพลังงานหลายประเภทดวยกัน แตอาจจะมีในปริมาณที่คอนขางนอย เมื่อเทียบกับหลาย
ประเทศ ซึ่งบางครั้งวิกฤตการณของโลกทําใหสงผลกระทบตอประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได
ประเภทของพลังงาน
ประเภทของพลังงานแบงเปน 2 ประเภท ไดแก
1. พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) คือ แหลงพลังงานที่ไดจากธรรมชาติรอบตัวเรา
หามาใชไดไมมีวันหมด ซึ่งสามารถสรางทดแทนไดในชวงเวลาสั้นๆ โดยธรรมชาติหลังจากมีการใช
ไป จึงมีหลายชื่อที่ใชเรียก - พลังงานทดแทนและพลังงานใชไมหมด รวมถึงพลังงานสะอาดและ
พลังงานสีเขียว เนื่องจากไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมนั่นเอง
ตัวอยางของพลังงาน ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังน้ํา พลังงานคลื่นในทะเล
พลังงานน้ําขึ้นน้ําลง พลังงานชีวมวล พลังงานความรอนใตพิภพ
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2. พลังงานสิ้นเปลือง (Nonrenewable energy) คือ แหลงพลังงานจากใตพื้นดิน เมื่อใช
หมดแลวไมสามารถสรางขึ้นมาใหมหรือหามาทดแทนโดยธรรมชาติไดทันความตองการในเวลา
อันรวดเร็ว ตองใชเวลานานกวารอยลานปที่จะสรางขึ้นมาอีกไดและมีปริมาณจํากัด ชื่อที่ใชแทน
พลังงานกลุมนี้จึงมีทั้งพลังงานฟอสซิล และพลังงานที่ใชแลวหมดไป
ตัวอยางของพลังงาน ไดแก น้ํามันดิบ (ปโตรเลียม) ถานหิน กาซธรรมชาติ และพลังงาน
นิวเคลียร (แรยูเรเนียม)
พลังงานตาง ๆ
1. พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานแผรังสีจากดวงอาทิตย พลังงานนี้เปนตนกําเนิดของวัฏจักร
ของสิ่งมีชีวิต ทําใหเกิดการหมุนเวียนของน้ําและธาตุตางๆ เชน คารบอน พลังงานแสงอาทิตยจัดเปน
หนึ่งในพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง ปราศจากมลพิษ อีกทั้งเกิดใหมไดไมสิ้นสุด

รูปที่ 1.1 การแผรังสีจากดวงอาทิตย
แสงอาทิ ต ย ถู ก ใช ง านอย า งหนั ก แล ว ในหลายส ว นของโลก และมี ศั ก ยภาพในการผลิ ต
พลังงานมากกวาการบริโภคพลังงานของโลกในปจจุบันหลายเทา หากใชประโยชนอยางเหมาะสม
พลังงานแสงอาทิตยสามารถใชโดยตรง เพื่อผลิตไฟฟาหรือสําหรับทําความรอน หรือทําความเย็น
ศักยภาพในอนาคตของพลังงานแสงอาทิตยนั้นถูกจํากัดโดยแคเพียงความเต็มใจของเราที่จะควา
โอกาสนั้นไว
มีวิธีการมากมายที่สามารถนําพลังงานจากแสงอาทิตยมาใชงานได พืชเปลี่ยนแสงอาทิตยเปน
พลังงานทางเคมีโดยใชการสังเคราะหแสง เราใชประโยชนจากพลังงานนี้โดยการกินพืชและเผาฟน
อยางไรก็ตามคําวา “พลังงานแสงอาทิตย” หมายถึงการเปลี่ยนแสงอาทิตยโดยตรงมากกวาเปลี่ยนไป
เปนพลังงานความรอนหรือพลังงานไฟฟาสําหรับใชงาน ประเภทพื้นฐานของพลังงานแสงอาทิตย คือ
“พลังความรอนแสงอาทิตย” และ “เซลลแสงอาทิตย”
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ประโยชนพลังงานแสงอาทิตย
1. การนําพลังงานแสงอาทิตยมาผลิตไฟฟา โดยใชเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) เปน
ตัวกลางในการเปลี่ยนพลังงานรังสีดวงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา

รูปที่ 1.2 แผงโซลารเซลล

รูปที่ 1.3 บานใชพลังงานจากดวงอาทิตย

2. การนําความรอนพลังงานแสงอาทิตยมาใชโดยตรง เชน ระบบอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย ระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย เปนตน

รูปที่ 1.4 การอบแหง

รูปที่ 1.5 ระบบผลติน้ํารอน

2. พลังงานลม
พลังงานลมเปนพลังงานหมุนเวียนและสะอาด
ที่มีตนนํากําเนิดมาจากการเคลื่อนที่ของ
อากาศ โดยอากาศในสวนที่ไดรับความรอนจากดวงอาทิตย จะมีความหนาแนนลดลง จึงเบาและ
ลอยตัวขึ้นสูเบือ้ งบน ขณะเดียวกันอากาศที่เย็นกวาจะมีน้ําหนักมากกวา จึงเคลื่อนตัวเขามาแทนที่
กอใหเกิดกระแสลมพัดผานกระจายอยูทวั่ ไปในชั้นบรรยากาศ
พลังงานลมถูกนํามาใชในการเดินเรือในหลายๆศตวรรษ ที่ผานมาหลายๆประเทสมีความรู
เรื่องการเดินทางโดย ใชพลังงานลมเปนอยางดี จนกระทั่งเกิดการเปลีย่ นแปลง ของการเดินเรือใน
ศตวรรษที 18 เมื่อวัตต (Watt) ไดคิดคนเครื่องจักรไอน้ําขึ้นมาใชในการเดินเรือ มีการคนพบหลักฐาน
วาในศตวรรษที่ 17 กษัตริยของชาวบาบิโลนไดนํากังหันลมมาใชในการเกษตร
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ประโยชนพลังงานลม
สถานภาพการนําพลังงานลมมาประยุกตใชงาน ในประเทศไทย จัดแบงออกไดเปน
3 ลักษณะ ไดแก
1. กังหันลมเพื่อการสูบน้ํา
การใชกังหันลมเพื่อการสูบน้าํ ปจจุบันไดมกี าร
ติดตั้งใชงานในประเทศไทยไมนอยกวา 6,000 ตัว
รูปที่ 1.6 กังหันลมสูบน้ํา
2. กังหันลมเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา
เมื่อลมมาปะทะจนทําใหกังหันหมุน ทําใหเครื่องกําเนิด
ไฟฟากระแสตรงที่มีอยูติดกับสวนของกังหันผลิตและทําการจาย
กําลังไฟฟากระแสตรงผานเครื่องควบคุมไฟฟากระแสตรงที่ติดตั้ง
ทางดานลางเพือ่ สะสมพลังงานโดยการอัดประจุไฟฟาใหแก
แบตเตอรี่แลวจึงเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟากระแสสลับอีกทอดหนึ่ง
ซึ่งเปนไฟฟาที่เราใชกับอุปกรณไฟฟาตางๆ ในชีวิตประจํา

รูปที่ 1.7 กังหันลมผลิตกระแสไฟฟา
3. การใชพลังงานลมเพื่อการระบายอากาศจากหลังคา
ปจจุบันไดมีการติดตั้งกังหันลมระบายอากาศบนหลังคาของโรงงาน และบานพักอาศัยอยู
บาง สําหรับการระบายอากาศรอนภายในตัวอาคารออกสูภายนอก และเปนเทคโนโลยีที่สามารถใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางหนึง่
3. พลังงานน้าํ
พลังงานน้ํา เปนรูปแบบหนึง่ การสรางกําลังโดยการอาศัย
พลังงานของน้ําที่เคลื่อนที่ ปจจุบันนีพ้ ลังงานน้ําสวนมากจะถูกใช
เพื่อใชในการผลิตไฟฟา นอกจากนี้แลวพลังงานน้ํายังถูกนําไปใช
ในการชลประทาน การสี การทอผา และใชในโรงเลื่อย พลังงาน
ของมวลน้ําที่เคลื่อนที่ไดถูกมนุษยนํามาใชมานานแลวนับศตวรรษ
โดยไดมกี ารสรางกังหันน้ํา (Water Wheel) เพื่อใชในการงานตางๆ

รูปที่ 1.8 Water Wheel
หนวยที่ 1 ความรูเกี่ยวกับพลังงาน
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ประโยชนพลังงานน้ํา
1. พลังงานน้ําเปนพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดไมหมดสิ้น คือเมื่อใช
พลังงานของน้ําสวนหนึ่งไปแลวน้ําสวนนั้นก็จะไหลลงสูทะเลและน้ําในทะเลเมื่อไดรับพลังงานจาก
แสงอาทิตยก็จะระเหยกลายเปนไอน้ํา เมื่อไอน้ํารวมตัวเปนเมฆจะตกลงมาเปนฝนหมุนเวียนกลับมา
ทําใหเราสามารถใชพลังงานน้ําไดตลอดไปไมหมดสิ้น
2. เครื่องกลพลังงานน้ําสามารถเริ่มดําเนินการผลิตพลังงานไดในเวลาอันรวดเร็ว และ
ควบคุมใหผลิตกําลังงานออกมาไดใกลเคียงกับความตองการ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการทํางาน
สูงมาก ชิ้นสวนของเครื่องกลพลังงานน้ําสวนใหญจะมีความคงทน และมีอายุการใชงานนานกวา
เครื่องจักรกลอยางอื่น
3. เมื่อนําพลังงานน้ําไปใชแลว น้ํายังคงมีคุณภาพเหมือนเดิมทําใหสามารถนําไปใช
ประโยชนอยางอื่นไดอีก เชน เพื่อการชลประทาน การรักษาระดับน้ําในแมน้ําใหไหลลึกพอแกการ
เดินเรือ เปนตน
4. การสรางเขื่อนเพื่อผลิตกระแสกไฟฟา กักเก็บน้ําและทดน้ําใหสูงขึ้น สามารถชวยกักน้ํา
เอาไวใชในชวงที่ไมมีฝนตก ทําใหไดแหลงน้ําขนาดใหญสามารถใชเลี้ยงสัตวน้ําหรือใชเปนสถานที่
ทองเที่ยวได และยังชวยรักษาระบบนิเวศของแมน้ําไดโดยการปลอยน้ําจากเขื่อนเพื่อไลน้ําโสโครก
ในแมน้ําที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถใชไลน้ําเค็มซึ่งขึ้นมาจากทะเลก็ได

รูปที่ 1.9 เขื่อนภูมิพล
4. พลังงานชีวมวล
พลังงานชีวมวล หมายถึง พลังงานที่ไดจากชีวมวลชนิดตางๆโดยกระบวนการแปรรูปชีวมวล
ไปเปนพลังงานรูปแบบตางๆ พลังงานจากชีวมวล

หนวยที่ 1 ความรูเกี่ยวกับพลังงาน
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มวลชีวภาพ หรือ ชีวมวล (biomass) คือสารอินทรียที่เปนแหลงกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติ
และสามารถนํามาใชผลิตพลังงานได เชน เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร หรือกากจากกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เชน
- แกลบ ไดจากการสีขาวเปลือก
- ชานออย ไดจากการผลิตน้ําตาลทราย
- เศษไม ไดจากการแปรรูปไมยางพาราหรือไมยูคาลิปตัสเปนสวนใหญ และบางสวนได
จากสวนปาทีป่ ลูกไว
- กากปาลม ไดจากการสกัดน้าํ มันปาลมดิบออกจากผลปาลมสด
- กากมันสําปะหลัง ไดจากการผลิตแปงมันสําปะหลัง
- ซังขาวโพด ไดจากการสีขาวโพดเพื่อนําเมล็ดออก
- กาบและกะลามะพราว ไดจากการนํามะพราวมาปลอกเปลือกออกเพื่อนําเนื้อมะพราวไป
ผลิตกะทิ และน้ํามันมะพราว
- สาเหลา ไดจากการผลิตแอลกอฮอลเปนตน
ประโยชนพลังงานชีวมวล
นํามาใชในการ
• ผลิตความรอน
• ผลิตไฟฟา
• ผลิตเชื้อเพลิง

รูปที่ 1.10 โรงไฟฟาชีวมวล

รูปที่ 1.11 แกลบอัดแทง

5. พลังงานนิวเคลียร
พลังงานนิวเคลียร หมายถึง พลังงานไมวาในลักษณะใดซึ่งเกิดจากการปลดปลอยออกมาเมื่อ
มีการแยกรวมหรือแปลงนิวเคลียส (หรือแกน) ของปรมาณู คําที่ใชแทนกันไดคือ พลังงานปรมาณู
(atomic energy) ซึ่งเปนคําทีเ่ กิดขึ้นกอนและใชกันมาจนติดปากโดยอาจเปน เพราะมนุษยเรียนรู ถึง
เรื่องของปรมาณู (atom) มานานกอนที่จะเจาะลึกลงไปถึงระดับนิวเคลียสแตการใชศัพทใหถูกตอง
ควรใชคําวา พลังงานนิวเคลียร

หนวยที่ 1 ความรูเกี่ยวกับพลังงาน
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รูปที่ 1.12 โรงไฟฟานิวเคลียร
ประโยชนพลังงานนิวเคลียร
1. กิจการอุตสาหกรรม
ประโยชนในทางสันติ สําหรับประเทศไทย ไดมกี ารใชกนั อยางแพรหลายในกิจการ
ตางๆ ดังนี้
- ใชวัดระดับของไหล สารเคมีตางๆ ในขบวนการผลิตในโรงงานเสนใยสังเคราะหดว ย
รังสีแกมมา
- ควบคุมการไหลผานของสวนผสมในการผลิตปูนซีเมนต
- วัดและควบคุมความหนาแนนของน้ําโคลนที่จะใชในการขุดเจาะอุโมงคสงน้ําใตดนิ
- ควบคุมขบวนการผลิต ผลิตภัณฑเครื่องแกวใหมีความหนาสม่ําเสมอ
- วัดหาปริมาณสารตะกั่วหรือธาตุกํามะถันในผลิตภัณฑนา้ํ มันปโตเลียม
ฯลฯ
2. ดานการแพทยอนามัย
เวชศาสตรนิวเคลียร (Nuclear medicine) คือการนําเอาสารรังสีหรือ รังสีมาใชในการ
ตรวจ การรักษา และดานการคนควาศึกษาการทํางานของระบบอวัยวะในรางกายเพื่อชวยในการตรวจ
วิ เ คราะห ห รื อ รั ก ษาโรค บรรเทาความทุ ก ข ท รมานของผู ป ว ย และย น ระยะเวลาการรั ก ษาใน
โรงพยาบาล ตัวอยางบางสวนของการใชสารรังสี หรือรังสีดานการแพทย เชน
- การรักษาโรคมะเร็งดวย โคบอลต-60
- ลวดแทนทาลัม-182 ในการรักษามะเร็งปากมดลูก
- ไอโอดีน-131 ใชตรวจวินจิ ฉัยและรักษาโรคคอพอก
- ไอโอดีน-123 ตรวจการทํางานของตอมไธรอยด
- การรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกในสวนลึกของรางกายดวยรังสีนวิ ตรอน
ฯลฯ
หนวยที่ 1 ความรูเกี่ยวกับพลังงาน
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3. ดานการเกษตร ชีววิทยาและอาหาร
ประเทศไทยมีการเกษตรเปนอาชีพหลักของประชากร โครงการใชนิวเคลียรเทคโนโลยี
เพื่อสงเสริมกิจการเกษตร เปนตนวาการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพ ของผลิตผลซึ่งกําลังแพรขยาย
ออกไปสูชนบทมากขึ้น
- การใชเทคนิคนิวเคลียรวิเคราะหดนิ เพื่อการจําแนกพื้นที่ปลูก ทําใหทราบวา พื้นที่ที่
ศึกษาเหมาะสมตอการเพาะปลูกพืชชนิดใด ควรเพิ่มปุย ชนิดใดลงไป
- การฉายรังสีแกมมาเพื่อฆาแมลงและไขในเมล็ดพืช ซึ่งเก็บไวในยุงฉาง และภายหลังจาก
บรรจุในภาชนะเพื่อการสงออกจําหนาย
- การใชรังสีเพือ่ การกําจัดแมลงศัตรูพืชบางชนิดโดยวิธีทําใหตวั ผูเปนหมัน
- การถนอมเนื้อสัตว พืชผัก และผลไม โดยการฉายรังสีเพือ่ เก็บไวไดนานยิ่งขึ้น เปน
ประโยชนในการขนสงทางไกล และการเก็บอาหารไวบริโภคนอกฤดูกาล
ฯ ลฯ
6. พลังงานความรอนใตภภิ พ
เปนพลังงานทีเ่ กิดจากความรอนที่ถูกกักเก็บอยูภายใตผิวโลก โดยปกติแลว อุณหภูมิภายใต
ผิวโลกจะเพิ่มขึ้นตามความลึก กลาวคือยิ่งลึกลงไปอุณหภูมิจะยิ่งสูงขึ้น และในบริเวณสวนลางของ
ชั้นเปลือกโลก (Continental Crust) หรือที่ความลึกประมาณ 25-30 กิโลเมตร อุณหภูมิจะมีคาอยูใน
เกณฑเฉลี่ย ประมาณ 250 ถึง 1,000 องศาเซลเซียส ในขณะที่ตรงจุดศูนยกลางของโลก อุณหภูมิ
อาจจะสูงถึง 3,500 ถึง 4,500 องศาเซลเซียส
ประโยชนพลังงานความรอนใตภภิ พ
1. เปนแหลงทองเที่ยว
2. ผลิตกระแสไฟฟา

รูปที่ 1.13 บอน้ําพุรอน
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7. พลังงานน้าํ ขึน้ น้ําลง
ในการเสาะหาเเหลงพลังงานใหมที่ไมตองอาศัยน้ํามันเชือ้ เพลิงในการกระบวนการผลิตนั้น
บริษัทหลายแหงกําลังเดิมพันดวยพลังงานน้ําขึ้นน้ําลง หรือ พลังงานกระเเสน้ํา (Tidal energy)
เเรงดึงดูดของดวงจันทรกอใหเกิดปรากฏการณน้ําขึ้นน้ําลง การตางระดับของน้ําขึ้นน้ําลงนั้น
นํามาใชผลิตกระแสไฟฟาได ซึ่งควรมีพิสัยน้ําขึ้นน้าํ ลงมากกวา 5 เมตร และการสรางเขื่อนนั้นตอง
สรางที่ปากแมน้ําหรือปากอาวเพื่อเปนอางเก็บน้ํา เมื่อน้ําขึ้น น้ําจะไหลเขาสูอางเก็บน้าํ และเมื่อน้ําลง
น้ําจะไหลออกจากอางเก็บน้ํา การไหลเขาและออกของน้ํานี้ทําใหกังหันที่ตออยูก ับเครื่องกําเนิดไฟฟา
หมุน ดังเชนในรูปดานลาง นอกจากนี้ ยังมีกังหันน้ําขึ้นน้ําลง หรือ tidal turbine ที่ถูกใชผลิต
กระแสไฟฟา โดยจะเรียงตัวเปนแถวอยูใตน้ําริมชายฝง ที่ความลึก 20-30 เมตร
ประโยชนพลังงานน้ําขึน้ น้ําลง
ใชผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งในประเทศไทยยังมีการใชพลังงานประเภทนี้

รูปที่ 1.14 การผลิตกระแสไฟฟาจากน้ําขึน้ น้ําลง

รูปที่ 1.15 กังหันน้ําขึ้นน้าํ ลง

8. พลังงานฟอสซิล
พลังงานฟอสซิลหมายถึง พลังงานของสารเชื้อเพลิงที่เกิดจากซากพืชซากสัตวที่ทับถมจมอยู
ใตพื้นพิภพเปนเวลานานหลายพันลานป โดยอาศัยแรงอัดของเปลือกโลกและความรอนใตผิวโลก มี
ทั้งของแข็ง ของเหลว และกาซ ไดแก ถานหิน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ ตามลําดับ แหลงพลังงานนี้
เปนแหลงพลังงนที่สําคัญในการผลิตกําลังไฟฟาในปจจุบัน สําหรับประเทศไทยใชในการผลิต
กําลังไฟฟาประมาณ 70% ของแหลงพลังงานทั้งหมด
ในการนําพลังงานฟอสซิลมาใชเปนวัตถุดบิ (Fuel) ในการผลิตพลังงานไฟฟาจะนํามาใชใน
3 รูปแบบ คือ ถานหิน (Coal) น้ํามันปโตรเลียม (Petroleum Oil) และกาซธรรมชาติ (Natural Gas)
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1. ถานหิน ถานหินเปนแหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่ง ประกอบดวยสารคารบอน
มากกวารอยละ 50 โดยน้ําหนัก และมากกวารอยละ 70 โดยปริมาตร มีสีน้ําตาลออนจนถึงสีดํา ถาน
หินแบงออกตามคาความรอนที่ไดและรอยละของจํานวนคารบอนเปน 4 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. แอนทราไซต (Anthracite) เปนถานหินที่มีคุณภาพดีทสี่ ุด ใหคาความรอน
มากกวา 25,600 กิโลจูลตอกิโลกรัม โดยมีคาคารบอนคงที่มากกวารอยละ 86
2. บิทูมินัส (Bituminous) เปนถานหินทีใ่ หคาความรอนมากกวา 25,600 กิโลจูลตอ
กิโลกรัม เชนเดียวกับแอนทราไซต แตมีคารบอนคงที่ต่ํากวารอยละ 86
3. ซับบิทูมินัส (Subbituminous) เปนถานหินทีใ่ หคาความรอนระหวาง 19,300 ถึง
25,600 กิโลจูลตอกิโลกรัม และเถาที่เหลือจากการเผาไหมแลวตองไมจับตัวเปนกอน
4. ลิกไนต (Lignite) เปนถานหินที่มีคณ
ุ ภาพต่ําสุด ใหคา ความรอนระหวาง 7,000
ถึง 19,300 กิโลจูลตอกิโลกรัม
ถานหินที่พบมากที่สุดในประเทศไทยไดแก ถานหินลิกไนต พบที่แมเมาะ จ.ลําปาง และ
จ.กระบี่ จัดวาเปนลิกไนตที่คณ
ุ ภาพแยที่สุด ในประเภทถานหินลิกไนตพบวาสวนใหญมักมีเถาปนอยู
มากแตมีกํามะถันเพียงเล็กนอย องคประกอบพอสรุปไดวามีคารบอนคงที่อยูระหวางรอยละ 41 – 74
ปริมาณความชื้นอยูระหวางรอยละ 7 – 30 และเถาอยูระหวางรอยละ 2 – 45 โดยน้ําหนัก

รูปที่ 1.16 เหมืองแรถานหิน
2. น้ํามันปโตรเลียม น้ํามันปโตรเลียมหรือน้ํามันดิบ มีสถานะเปนของเหลวหนืดกึ่งของแข็ง
ประกอบดวยสารไฮโดรคารบอน มีสีเหลืองออน สีน้ําตาล สีน้ําตาลแกไปจนถึงสีดาํ แบงออกเปน 4
ประเภทใหญ ๆ คือ
1. แอสฟลต เบส (Asphalt Base) มีพาราฟนหรือไขปนอยูนอย มีกํามะถัน ออกซิเจน
และไนโตรเจนปนอยู สูง เมื่อนํามากลั่นจะไดน้ํามันแกสโซลีนคุณภาพดี แตมีตะกอนแอสฟลตหรือ
ยางมะตอยปริมาณมาก
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2. พาราฟนเบส (Paraffin Base) มีพาราฟนหรือไขปนอยูมาก เมื่อนํามากลั่นจะได
น้ํามันหลอลื่นที่มีคุณภาพดีและใหน้ํามันกาดคุณภาพดีดว ย ขณะเดียวกันก็มีแอสฟลตนอยหรือไมมี
3. มิกซเบส (Mix Base) เปนน้ํามันที่มีสวนผสมของทั้งแอสฟลตและไขพาราฟนปน
อยูมากพอกัน เมื่อนํามากลั่นจะไดผลิตภัณฑน้ํามันทุกชนิด แตปริมาณจะนอยกวา 2 ประเภทแรก
4. แนพธา (Naphthenic Crude) คลายกาซธรรมชาติเหลว พบไมมาก
ในการนําน้ํามันปโตรเลียมมาใชงานจะตองนําน้ํามันดิบมาผานกระบวนการเปลี่ยนแปลง
เพื่อจัดระเบียบโมเลกุล ของสารประกอบในน้ํามันดิบเสียใหมใหเหมาะสม ในการนําไปใชประโยชน
กระบวนการดังกลาวนี้เรียกวา การกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ซึ่งจะใหผลิตภัณฑตาง ๆ ออกมา ไดแก
กาซหุงตม( Liquefied Petroleum Gas) น้ํามันเบนซิน(Gasoline) น้ํามันกาด (Kerozene) น้ํามัน
เครื่องบิน น้ํามันดีเซล(Diesel) น้ํามันเตา (Fuel Oil) ไขมัน (Paraffin) และยางมะตอย (Asphalt)
3. กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนเชนเดียวกับน้ํามัน
ปโตรเลียมและเปนผลิตภัณฑปโตรเลียมเหมือนกัน มีสถานะเปนกาซ ในการใชงานกาซธรรมชาติจะ
ทําการแยกกาซธรรมชาติออกตามประโยชนการใชงาน ดังนี้
1. กาซมีเทน ใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใชแทนน้ํามันเตาและใช
เปนวัตถุดิบในการผลิตปุยเคมีและเมทานอล
2. กาซอีเทน ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทิลีน
3. กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และโปรเพน ใชเปนเชื้อเพลิงในการหุงตมใน
ครัวเรือน และในอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลา ซีเมนต ไฟฟา และใชใน
รถยนต
4. กาซธรรมชาติเหลว (Naturl Gasoline) ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ํามันเบนซิน
จากกาซธรรมชาติ
5. กาซคารบอนไดออกไซด

รูปที่ 1.16 แทนขุดเจาะปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ
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ใบงานที่ 1
หนวยที่ 1 ความรูเกี่ยวกับพลังงาน
กิจกรรม
จุดประสงค
ขั้นตอน
ตารางบันทึกผล

การใชพลังงานในชีวิตประจําวัน
1. เพื่อใหผูเรียนไดตระหนักและเห็นความสําคัญถึงคุณคาของพลังงาน
2. เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการประหยัดพลังงานในชีวิตประจําวัน
ใหผูเรียนในกลุมชวยพันระดมความคิดแลวบันทึกผลลงในตาราง

อุปกรณ เครื่องใชไฟฟา
ที่ใชในชีวิตประจําวัน

แนวทางการประหยัด

สรุปผล
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