หนวยที่ 1
พลังงาน
สาระสําคัญ
พลังงานมีความสําคัญตอสรรพสิ่งในโลก เปนรากฐานสําคัญที่ทําใหสิ่งมีชีวิตเจริญเติบโต
โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกปจจุบัน มนุษยสามารถนําพลังงานตาง ๆ มาใชประโยชนกอ ใหเกิดสิ่งที่
อํานวยความสะดวก เพื่อความเปนอยูของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ

สาระการเรียนรู
1. ความหมายของพลังงาน
2. ประเภทแหลงกําของพลังงาน

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายของพลังงานได
2. จําแนกประเภทของพลังงานได
3. ระบุแหลงที่มาและประโยชนของพลังงานตาง ๆ ได

2

แผนผังเนื้อหา
พลังงาน
ความหมายของพลังงาน
ประเภทของแหลงพลังงาน

แหลงที่ไดมา

แหลงที่นํามาใชประโยชน

แหลงพลังงานปฐมภูมิ

แหลงพลังงานหมุนเวียน

แหลงพลังงานทุติยภูมิ

แหลงพลังงานสิ้นเปลือง

พลังงานฟอสซิล

พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานนิวเคลียร

พลังงานลม
พลังงานน้ํา
พลังงานชีวมวล
พลังงานความรอนใตพิภพ
พลังงานน้ําขึ้นน้ําลง
พลังงานคลื่นในทะเล
พลังงานไฮโดรเจน
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หนวยที่ 1 ความรูเ กี่ยวกับพลังงาน
1.1 ความหมายของพลังงาน
พลังงาน หมายถึง ความสามารถซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใหแรงงานได
พลังงาน หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํางานได หรือความสามารถที่จะทํางานได
พลังงาน หมายถึง ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใหงานได โดยการ
ทําใหวัตถุ หรือธาตุเกิดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปแบบไปได การที่วัตถุเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีก
ที่หนึ่งได ก็เพราะมีแรงหรือพลังงานเขาไปกระทํา
พลังงาน หมายถึง สิ่งที่ทําใหสิ่งตางๆเคลื่อนที่ได ถาไมมีพลังงาน ก็ไมมีอะไรเกิดขึ้น สิ่งใดก็
ตามที่เคลื่อนไหว เติบโต หรือทํางานในทางใดทางหนึ่ง ยอมมีพลังงาน

1.2 ประเภทของแหลงพลังงาน
พลังงานสามารถจําแนกประเภทตามลักษณะตาง ๆ ดังนี้
1.2.1 จําแนกตามแหลงที่ไดมา แบงเปน 2 ประเภท คือ
1. แหลงพลังงานปฐมภูมิ (Primary energy resources) หมายถึง แหลงพลังงานตน
กําเนิด เปนแหลงพลังงานที่เกิดขึ้นหรือมีอยูตามธรรมชาติ สามารถนํามาใชโดยตรง ไดแก น้ํา
แสงแดด ลม เชื้อเพลิงตามธรรมชาติ เชน น้ํามันดิบ ถานหิน แกสธรรมชาติ พลังงาน
2. แหลงพลังงานทุติยภูม(ิ Secondary energy resources) หมายถึง แหลงพลังงาน
แปรรูปซึ่งเปนพลังงานที่ไดมาโดยการนําพลังงานตนกําเนิดมาแปนรูป ใหอยูใ นรูปที่ใชประโยชน
ในลักษระตาง ๆ ได เชน พลังงานไฟฟา ผลิตภัณฑปโตรเลียม ปโตรเลียมเหลว ถานไม เปนตน
1.2.2 จําแนกตามแหลงที่นาํ มาใชประโยชน แบงเปน 2 ประเภท คือ
1. แหลงพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy resources) หมายถึง แหลง
พลังงานที่ไดจากธรรมชาติรอบ ที่นําใชไดไมมีวันหมด ซึ่งสามารถสรางทดแทนไดในชวงเวลา
สั้นๆ โดยธรรมชาติหลังจากมีการใชไป จึงมีหลายชื่อที่ใชเรียก เชน พลังงานทดแทน พลังงานใช
ไมหมด พลังงานสะอาดและพลังงานสีเขียว เนื่องจากไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมนั่นเอง
ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังน้ํา เปนตน
2. แหลงพลังงานสิ้นเปลือง (Non-renewable energy resources) หมายถึง แหลง
พลังงานที่ไมสามารถสรางขึ้นมาใหมหรือหามาทดแทนไดทันความตองการมีแตจะนอยลงไปหรือ
หมดสิ้นไปไดแก กาซธรรมชาติ น้ํามันดิบ ถานหิน และพลังงานนิวเคลียร
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แหลงพลังงานที่นํามาใชประโยชน

พลังงานหมุนเวียน

พลังงานสิ้นเปลือง

พลังงานแสงอาทิตย

กาซธรรมชาติ

พลังงานลม

น้ํามันดิบ

พลังงานน้ํา

ถานหิน

พลังงานชีวมวล

แรนิวเคลียร

พลังงานความรอนใตพิภพ
พลังงานน้ําขึ้นน้ําลง
พลังงานคลื่นในทะเล
พลังงานไฮโดรเจน

รูปที่ 1.1 แผนภูมิแสดงแหลงพลังงานที่นํามาใชประโยชน
พลังงานหมุนเวียน
พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานแผรังสีจากดวงอาทิตย พลังงานนี้เปนตนกําเนิดของวัฏจักร
ของสิ่งมีชีวิต ทําใหเกิดการหมุนเวียนของน้ําและธาตุตางๆ เชน คารบอน พลังงานแสงอาทิตยจึง
จัดเปนหนึ่งในพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง ปราศจากมลพิษ อีกทัง้ เกิดใหมไดไมสิ้นสุด
รังสีดวงอาทิตยที่สองมายังโลกกอใหเกิดพลังงานความรอนและแสงสวาง สามารถ
นําไปใชโดยตรงในการใหความรอนและแสงสวาง สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตยใหเปนไฟฟาไดโดย
ผานเซลลแสงอาทิตยซึ่งสามารถติดตั้งที่ใดก็ไดที่มแี สงแดดสองถึง
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ผลวิจัยของสหภาพยุโรป (European Commission Joint Research Center 2002)
(ที่มา : เคมีสิ่งแวดลอม พูลสุข โพธิรักขิต 2553 หนา 127) คาดวาในป 2553 ทั่วโลกจะมีการผลิต
ไฟฟาจากแสงอาทิตยรวม 14,000 เมกะวัตต กอนจะกาวกระโดดเปน 70,000 เมกะวัตต ในป 2563
และขายอีกเทาตัวเปน 140,000 เมกะวัตต ในป 2573 แนวทางการสงเสริมโซลารเซลของไทยใน
ปจจุบัน กระทรวงพลังงานไดวางเปาหมายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนป 2551-2554 ใหได
10.8 เปอรเซ็นต ของการใชพลังงานทั้งหมด สําหรับแผนพัฒนาแสงอาทิตยผลิตไฟฟาได
กําหนดใหมีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตยใหได 45 เมกะวัตต
ประโยชนพลังงานแสงอาทิตย
1. ประโยชนจากแสงทิตยทางตรง เชน การทํานาเกลือ การตากผา การทําอาหารตากแหง
การฆาเชื้อโรคในน้ําดื่ม หรือระบบผลิตน้ํารอนตองอาศัยความรอนจากแสงอาทิตย การแสดงหนัง
ตะลุง และภาพยนตร ตองใชแสงเพื่อทําใหเกิดเงาบนจอ การมองเห็นก็ถือเปนการใชประโยชนจาก
แสงทางตรง
2. ประโยชนจากแสงอาทิตยทางออม เชน ทําใหเกิดวัฏจักรของน้ํา (การเกิดฝน) พืชและ
สัตวที่เรารับประทาน ก็ไดรบั การถายทอดพลังงานมาจากแสงอาทิตย
3. การนําพลังงานแสงอาทิตยมาผลิตไฟฟา โดยใชเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell)
ดังแสดงในรูปที่ 1.2 เปนตัวกลางในการเปลี่ยนพลังงานรังสีดวงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา เชน
บานใชพลังงานแสงอาทิตย หรือไฟใหสัญญาณตามอาคารหรือถนน

รูปที่ 1.2 แผงโซลารเซลล (Solar Cell)
พลังงานลม
ลมเปนปรากฎการณทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากความแตกตางของอุณหภูมิ ที่มีตนนํากําเนิดมา
จากการเคลื่อนที่ของอากาศ โดยอากาศในสวนที่ไดรับความรอนจากดวงอาทิตย จะมีความ
หนาแนนลดลงจึงเบาและลอยตัวขึ้นสูเบื้องบน ในขณะเดียวกันอากาศทีเ่ ย็นกวาจะมีนา้ํ หนักมากกวา
จึงเคลื่อนตัวเขามาแทนที่และกอใหเกิดกระแสลมพัดผานกระจายอยูทวั่ ไปในชั้นบรรยากาศ จึงเปน

6

ประโยชนพลังงานลม
สถานภาพการนําพลังงานลมมาประยุกตใชงาน ในประเทศไทย จัดแบงออกไดเปน
3 ลักษณะ ไดแก
1. กังหันลมเพื่อการสูบน้ํา การใชกังหันลมเพื่อการสูบน้ํา ปจจุบันไดมีการใชงานใน
ประเทศไทยอยูตามภูมภิ าคตาง ๆ
2. กังหันลมเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานลมในประเทศ
ไทยยังมีไมมากนัก เนื่องจากความเร็วลมมีคาเฉลี่ยคอนขางต่ํา และตนทุนการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานนลมยังมีราคาสูง เมื่อเทียบกับตนทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานที่มาจากฟอสซิล

รูปที่ 1.3 โรงไฟฟากังหันลมที่ลําตะคอง จ.นครราชสีมา
(ที่มา : http://www.pakchong.com/go/61)
3. การใชพลังงานลมเพื่อการระบายอากาศ
ปจจุบันไดมีการติดตั้งกังหันลมระบายอากาศบนหลังคาของโรงงาน และบานพัก
อาศัย สําหรับการระบายอากาศรอนภายในตัวอาคารโรงงานหรือบานพักออกสูภายนอก

รูปที่ 1.4 พัดลมระบายอากาศบนหลังคาอาคาร
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พลังงานน้าํ
พลังงานน้ํา เปนรูปแบบหนึง่ การสรางกําลังโดยการอาศัยพลังงานของน้ําที่เคลื่อนที่ ใน
ปจจุบัน พลังงานน้ําสวนมากจะถูกใชเพื่อใชในการผลิตไฟฟา นอกจากนี้แลวพลังงานน้ํายังใชใน
การ ชลประทาน พลังงานของมวลน้ําที่เคลื่อนที่ไดถูกมนุษยนํามาใชมานานแลวนับศตวรรษ
ในการนําพลังงานน้ํามาใชประโยชน อุปกรณที่สําคัญ คือ เครื่องกังหันน้ํา (turbine) ซึ่งมี
อยูหลายแบบ เชน กังหันบบเบรสต ดังรูปที่ 1.5 กังหันแบบฟรานซิส ดังรูปที่ 1.6

รูปที่ 1.5 กังหันแบบเบรสต
(ที่มา : http://www.terragalleria.com/images/china/chin5067.jpeg)

รูปที่ 1.6 กังหันแบบฟรานซิส
(ที่มา : http://www.terragalleria.com/images/china/chin5067.jpeg)
ประโยชนพลังงานน้ํา
1. พลังงานน้ําเปนพลังงานหมุนเวียน ที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดไมหมดสิ้น เมื่อใช
พลังงานของน้ําสวนหนึ่งไปแลว น้ําสวนนั้นก็จะไหลลงสูทะเลและน้าํ ในทะเล เมื่อไดรับพลังงาน
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2. เครื่องกลพลังงานน้ําสามารถเริ่มดําเนินการผลิตพลังงานไดในเวลาอันรวดเร็ว และ
ควบคุมใหผลิตกําลังงานออกมาไดใกลเคียงกับความตองการ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการทํางาน
สูงมาก ชิ้นสวนของเครื่องกลพลังงานน้ําสวนใหญจะมีความคงทน และมีอายุการใชงานนานกวา
เครื่องจักรกลอยางอื่น
3. เมื่อนําพลังงานน้ําไปใชแลว น้ํายังคงมีคุณภาพเหมือนเดิมทําใหสามารถนําไปใช
ประโยชนอยางอื่นไดอีก เชน เพื่อการชลประทาน การรักษาระดับน้ําในแมน้ําใหไหลลึกพอแกการ
เดินเรือ เปนตน
4. การสรางเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟา กักเก็บน้ําและทดน้ําใหสูงขึ้น สามารถชวยกักน้ํา
เอาไวใชในชวงที่ไมมีฝนตก ทําใหไดแหลงน้ําขนาดใหญ สามารถใชเลี้ยงสัตวนํา้ หรือใชเปน
สถานที่ทองเที่ยวได และยังชวยรักษาระบบนิเวศของแมนา้ํ ได โดยการปลอยน้ําจากเขื่อนเพื่อไล น้าํ
โสโครกในแมน้ําที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือยังสามารถใชไลน้ําเค็มซึ่งหนุนขึ้นมาจากทะเล
ไดดว ย
พลังงานชีวมวล
พลังงานชีวมวล หมายถึง พลังงานที่ไดจากชีวมวลชนิดตาง ๆ โดยกระบวนการแปรรูป
ชีวมวลไปเปนพลังงานรูปแบบตาง ๆ มวลชีวภาพ หรือ ชีวมวล (biomass) คือ สารอินทรียที่เปน
แหลงกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนํามาใชผลิตพลังงานได เชน เศษวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร หรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร ไดแก
1. แกลบ ไดจากการสีขาวเปลือก
2. ชานออย ไดจากการผลิตน้ําตาลทราย
3. กากปาลม ไดจากการสกัดน้าํ มันปาลมดิบออกจากผลปาลมสด
4. กากมันสําปะหลัง ไดจากการผลิตแปงมันสําปะหลัง
5. ซังขาวโพด ไดจากการสีขาวโพดเพื่อนําเมล็ดออก
6. กาบและกะลามะพราว
ประโยชนพลังงานชีวมวล
1. ผลิตไฟฟา เชน โรงงานผลิตกระแสไฟฟาจากแกลบ เปนตน
2. ผลิตเชื้อเพลิง โดยนําวัสดุเหลือใชจากการเกษตร เชน ซังขาวโพด กาบและกะลา
มะพราวนํามาเผาอัดเปนแทงถาน เปนตน
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ในขณะที่เกิดวิกฤติการณราคาน้ํามันสูงขึ้น เนื่องดวยเหตุปจจัยตางๆ ดังนั้นการเลือกใช
พลังงานชีวมวล ซึ่งเปนพลังงานที่ใชไมหมด มีแหลงพลังงานอยูภายในประเทศ และมีผลกระทบ
ตอสภาวะแวดลอมนอย การใชชีวมวลจึงนับเปนทางเลือกหนึ่งของประเทศที่มีแนวโนมการใชงาน
เพิ่มขึ้น

รูปที่ 1.7 โรงไฟฟาชีวมวล
พลังงานความรอนใตพภิ พ
เปนพลังงานทีเ่ กิดจากความรอนที่ถูกกักเก็บอยูภายใตผิวโลก โดยมีอุณหภูมภิ ายใตผิวโลก
จะเพิ่มขึน้ ตามความลึก กลาวคือ ยิ่งลึกลงไปอุณหภูมิจะยิ่งสูงขึ้น ที่ระดับความลึกประมาณ 25-30
กิโลเมตร อุณหภูมิจะมีคาเฉลี่ย ประมาณ 250 - 1,000 องศาเซลเซียส ในขณะทีต่ รงจุดศูนยกลางของ
โลก อุณหภูมอิ าจจะสูงถึง 3,500 ถึง 4,500 องศาเซลเซียส การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกทําใหเกิด
รอยแตกของชัน้ หิน ขนาดของแนวรอยแตกที่ผิวดินจะใหญและมีขนาดเล็กลงเมื่อลึกลงไปใตผิวดิน
เมื่อมีฝนตกลงมาก็จะมีน้ําบางสวนไหลซึมลงไปใตผิวโลกตามแนวรอยแตก น้ํานั้นจะไปสะสมและ
ละรับความรอนจากชั้นหินทีม่ ีความรอนและไอน้ํา แลวแทรกตัวตามแนวรอยแตกของชั้นหินขึ้นมา
บนนผิวดิน ซึ่งปรากฎใหเห็นในรูปของบอน้ํารอน น้ําพุรอน ไอน้ํารอน บอโคลนเดือด เปนตน
ประโยชนพลังงานความรอนใตพภิ พ
1. เปนแหลงทองเที่ยว ในประเทศไทยใชแหลงพลังงานความรอนใตพิภพเปนแหลง
ทองเที่ยวใน เชน น้ําพุรอนสันกําแพง จ.เชียงใหม น้ําพุรอนแจซอน จ.ลําปาง เปนตน
2. ผลิตกระแสไฟฟา ความรอนใตพิภพเปนแหลงกักเก็บที่มีอุณหภูมสิ ูงมาก ๆ ของไหลจะ
อยูในสภาพของไอน้ํารอนปนกับน้ํารอน ในกรณีที่มีอณ
ุ หภูมิสูงกวา 180 °C และความดันมากกวา
10 บรรยากาศ จะสามารถแยกไอน้ํารอนไปหมุนกังหันผลิตไฟฟาได
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พลังงานน้าํ ขึน้ น้ําลง
ในการเสาะหาเเหลงพลังงานใหมที่ไมตองอาศัยน้ํามันเชือ้ เพลิง ในการกระบวนการผลิต
นั้น พลังงานน้ําขึ้นน้ําลง หรือ พลังงานกระเเส เกิดจากเเรงดึงดูดของดวงจันทรกอใหเกิด
ปรากฏการณน้ําขึ้นน้ําลง การตางระดับของน้ําขึ้นน้ําลงนั้นนํามาใชผลิตกระแสไฟฟาได ซึ่งควรมี
พิสัยน้ําขึ้นน้ําลงมากกวา 5 เมตร และการสรางเขื่อนนั้นตองสรางที่ปากแมน้ําหรือปากอาวเพื่อเปน
อางเก็บน้ํา เมื่อน้ําขึ้นน้ําจะไหลเขาสูอางเก็บน้ํา และเมื่อน้ําลงน้ําจะไหลออกจากอางเก็บน้ํา การ
ไหลเขาและออกของน้ํานี้ ทําใหกังหันทีต่ ออยูกับเครื่องกําเนิดไฟฟาหมุน ดังแสดงในรูปที่ 1.8

รูปที่ 1.8 การผลิตกระแสไฟฟาจากน้ําขึน้ น้ําลง
(ที่มา : http://i.treehugger.com/Seagen_General_View_000_small.jpg)
ประโยชนพลังงานน้ําขึน้ น้ําลง
ใชผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งในประเทศไทยยังมีการใชพลังงานประเภทนี้
พลังงานไฮโดรเจน
กาซไฮโดรเจน (Hydrogen, H2) ถือไดวาเปนเชื้อเพลิงอนาคต ทั้งนี้เนือ่ งจากไมสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมเมื่อเกิดการเผาไหมกับกาซออกซิเจน โดยจะมีเพียงไอน้ําเปนผลพลอยได ซึ่ง
แตกตางจากเชือ้ เพลิงอื่นๆที่ใหกาซคารบอนไดออกไซดเปนผลพลอยได ซึ่งเปนกาซเรือนกระจก
(Greenhouse gas) สงผลกระทบโดยตรงตอการทําใหโลกรอนขึ้น (Global warming) นอกจากนี้ยัง
สามารถนํากาซไฮโดรเจนไปผลิตกระแสไฟฟาโดยปอนเขาเซลลเชื้อเพลิง (Fuel cell) ซึ่งขณะนี้
นักวิจัยทัว่ โลกใหความสนใจเปนอยางมากในการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงมาประยุกตใชในดานตางๆ
เนื่องจากประสิทธิ ภาพของเซลลเชื้อเพลิงมีคาสูงกวาอุปกรณผลิตไฟฟาแบบอื่นๆมาก ดังนั้นพลังงาน
ไฮโดรเจนจึงเปนอีกทาง เลือกหนึ่งที่สามารถนํามาใชทดแทนพลังงานดั้งเดิมได เนือ่ งจาก
คุณประโยชนในดานตางๆโดยสรุปดังนี้
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ประโยชนพลังงานไฮโดรเจน
1. แหลงพลังงานดั้งเดิมกอใหเกิดกาซเรือนกระจก ซึ่งกาซชนิดนี้สงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกโดยเฉพาะกาซคารบอนมอนออกไซด ซึ่งเกิดจากการสันดาป
(Combustion) ของสารประกอบอินทรีย เชน น้ํามัน แตพลังงานไฮโดรเจนเปนพลังงานสะอาด
ไมกอใหเกิดกาซเรือนกระจก ดังนั้นจึงไมสงผลใหเกิดภาวะเรือนกระจก
2. การเผาไหมของเชื้อเพลิงดั้งเดิม ไมวาจะมาจากยานพาหนะหรือแหลงอุตสาหกรรมตาง ๆ
กอให เกิดกลุมควันและฝุนละออง แตพลังงานไฮโดรเจนไมกอใหเกิดมลพิษทางอากาศเหลานี้
3. พลังงานไฮโดรเจนสามารถนําไปประยุกตใชกับงานที่ตองใชพลังงานดั้งเดิมได เชน ใช
เปนเชื้อ เพลิงสําหรับครัวเรือน เครื่องยนตสันดาปภายใน เครื่องกังหัน และเครื่องไอพน
4. คาพลังงานเชื้อเพลิงที่ไดจากไฮโดรเจนจะมากกวาคาพลังงานเชื้อเพลิงไฮโดรคารบอน
และเชื้อ เพลิงจากแอลกอฮอร เชน เมทานอลและเอทานอลถึง 2.5 และ 5 เทา ตามลําดับ
5. กาซไฮโดรเจนสามารถนําไปใชกับเซลลเชื้อเพลิง (Fuel cell) ในการผลิตไฟฟา ซึ่งอยู
ระหวางการพัฒนาและคาดวาจะนํามาใชอยางกวางขวางในอนาคต
พลังงานสิ้นเปลือง
พลังงานฟอสซิล
พลังงานฟอสซิล หมายถึง พลังงานของสารเชื้อเพลิงที่เกิดจากซากพืชซากสัตวที่ทับถมจม
อยูใตพนื้ พิภพเปนเวลานานหลายพันลานป โดยอาศัยแรงอัดของเปลือกโลกและความรอนใตผิว
โลก มีทั้งของแข็ง ของเหลวและกาซ ไดแก ถานหิน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ ตามลําดับ แหลง
พลังงานนี้เปนแหลงพลังงานที่สําคัญ ในการผลิตกําลังไฟฟาในปจจุบนั สําหรับประเทศไทยใชใน
การผลิตกําลังไฟฟาประมาณ 70% ของแหลงพลังงานทั้งหมด
ในการนําพลังงานฟอสซิลมาใชเปนวัตถุดบิ ในการผลิตพลังงานไฟฟาจะนํามาใชใน
3 รูปแบบ คือ ถานหิน น้ํามันปโตรเลียม และกาซธรรมชาติ
1. ถานหิน (Coal) ถานหินเปนแหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่ง ประกอบดวยสาร
คารบอนมากกวารอยละ 50 โดยน้ําหนัก และมากกวารอยละ 70 โดยปริมาตร มีสีน้ําตาลออนจนถึง
สีดํา ถานหินแบงออกตามคาความรอนที่ไดและรอยละของจํานวนคารบอนเปน 4 ประเภท คือ
1.1 แอนทราไซต (Anthracite) เปนถานหินที่มีคุณภาพดีที่สุด ใหคาความรอน
มากกวา 25,600 กิโลจูลตอกิโลกรัม โดยมีคาคารบอนคงที่มากกวารอยละ 86
1.2 บิทูมินัส (Bituminous) เปนถานหินทีใ่ หคาความรอนมากกวา 25,600 กิโลจูล
ตอกิโลกรัม เชนเดียวกับแอนทราไซต แตมคี ารบอนคงที่ต่ํากวารอยละ 86
1.3 ซับบิทูมินัส (Subbituminous) เปนถานหินทีใ่ หคาความรอนระหวาง 19,300
ถึง 25,600 กิโลจูลตอกิโลกรัม และเถาที่เหลือจากการเผาไหมแลวตองไมจับตัวเปนกอน

12
1.4 ลิกไนต (Lignite) เปนถานหินที่มีคณ
ุ ภาพต่ําสุด ใหคาความรอนระหวาง
7,000 ถึง 19,300 กิโลจูลตอกิโลกรัม
2. น้ํามันปโตรเลียม (Petroleum Oil) น้ํามันปโตรเลียมหรือน้ํามันดิบ มีสถานะเปน
ของเหลวหนืดกึ่งของแข็งประกอบดวยสารไฮโดรคารบอน มีสีเหลืองออน สีน้ําตาล สีน้ําตาลแกไป
จนถึงสีดํา
ในการนําน้ํามันปโตรเลียมมาใชงาน เมื่อทําการขุดเจาะน้าํ มันจากใตดิน ดังแสดงในรูปที่
1.9 จะตองนําน้ํามันดิบมาผานกระบวนการเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดระเบียบโมเลกุล ของสารประกอบ
ในน้ํามันดิบเสียใหมใหเหมาะสม ในการนําไปใชประโยชน กระบวนการดังกลาวนี้เรียกวา การกลัน่
ลําดับสวน ซึ่งจะใหผลิตภัณฑตาง ๆ ออกมา ไดแก กาซหุงตม( Liquefied Petroleum Gas) น้ํามัน
เบนซิน(Gasoline) น้ํามันกาด (Kerozene) น้ํามันเครื่องบิน น้ํามันดีเซล(Diesel) น้ํามันเตา (Fuel
Oil) ไขมัน (Paraffin) และยางมะตอย (Asphalt)
กาซ
น้ํามันเบนซิน

น้ํามันกาด/น้ํามันเครื่องบิน
น้ํามันดีเซล
น้ํามันเตา
ยางมะตอย

รูปที่ 1.9 การกลั่นลําดับสวน
3. กาซธรรมชาติ เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดหนึ่งที่ประกอบดวยไฮโดรเจนและ
คารบอนที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตวประเภทจุลินทรียที่มีอายุหลายรอยลานป ซึ่ง
สามารถแยกสวนประกอบได เปนมีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน เพนเทน
เกิดจากการสะสมและทับถมของซากสิ่งมีชิวตตามชั้นหิน ดิน และในทะเลเปนเวลาหลายรอยป แลว
แปรสภาพเปนกาซและน้ํามัน เนื่องจากความรอนและความกดดันของโลกกที่สะสมอยูในชั้นดิน
หรือเปนกาซที่ติดมากับน้ํามันดิบจากหลุมน้ํามันดิบ
องคประกอบของสารไฮโดรคารบอนในกาซธรรมชาติขึ้นอยูกับแหลงที่ผลิต ไดแก
มีเทน อีเทน โพรเพน และบิวเทน โดยมีกาซมีเทนเปนสวนผสมที่มีปริมาณมากที่สดุ
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รูปที่ 1.10 องคประกอบของไฮโดรคารบอนในกาซธรรมชาติ
ในประเทศไทยมีแหลงกาซธรรมชาติที่ใหญที่สุดอยูทอี่ าวไทย ดังแสดงในรูปที่ 1.11 ซึ่ง
เมื่อขุดเจาะกาซธรรมชาติไดแลว จะสงกาซไปตามทอกาซที่ฝงอยูในทะเล เพื่อเขาสูโ รงแยกกาซ
และทําการแยกกาซธรรมชาติออกตามประโยชนการใชงาน ดังนี้
1. กาซมีเทน ใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใชแทนน้ํามันเตาและ
ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตปุยเคมีและเมทานอล
2. กาซอีเทน ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทิลีน
3. กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และโปรเพน ใชเปนเชื้อเพลิงในการหุงตมใน
ครัวเรือน และในอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลา ซีเมนต ไฟฟา และใชใน
รถยนต
4. กาซธรรมชาติเหลว (Natural Gasoline) ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ํามันเบนซิน
จากกาซธรรมชาติ
5. กาซคารบอนไดออกไซด ใชในการทําน้ําแข็งแหง น้ําอัดลม เปนตน

รูปที่ 1.11 แทนขุดเจาะกาซธรรมชาติบงกชที่อาวไทย
(ที่มา : http://www.energy.go.th/moen/Index.aspx?MenuID=25)

14
พลังงานนิวเคลียร
พลังงานนิวเคลียร เปนพลังงานรูปหนึ่งทีไ่ ดจากปฏิกิรยิ านิวเคลียร (Nuclear Reaction) ที่
เกิดความเปลี่ยนแปลงกับนิวเคลียสของอะตอม ไมวาจะเปนการเพิ่ม หรือลดโปรตอน หรือนิวตรอน
ในนิวเคลียสของอะตอม ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ
1. ปฏิกิริยาฟชชัน (Nuclear Fission) คือ ปฏิกิริยานิวเคลียรที่เปนผลจากการแตกตัวของ
นิวเคลียสของธาตุหนัก โดยกระบวนการทีเ่ กิดขึ้นจากการยิง นิวตรอนไปยังนิวเคลียสของอะตอม
หนัก แลวทําใหนิวเคลียสแตกออกเปน 2 สวนเกือบเทากัน ในปฏิกิรยิ านี้มวลของนิวเคลียสบางสวน
จะหายไป กลายเปนพลังงานออกมา และเกิดนิวตรอนใหมอีก 2 หรือ 3 ตัว ซึ่งวิ่งเร็วมากพอที่จะไป
ยิงนิวเคลียสของอะตอมอื่นตอไปทําใหเกิดปฏิริยาตอเนือ่ งเรื่อยไป เรียกวา ปฏิกิริยาลูกโซ (chain
reaction)
2. ปฏิกิริยาฟวชัน (Nuclear Fusion) คือ ปฏิกิริยานิวเคลียรที่เปนผลจากการรวมตัวของ
นิวเคลียสของธาตุเบา เชน ไฮโดรเจนและธาตุฮีเลียม เปนนิวเคลียสของธาตุหนัก พรอมกับปลอย
พลังงานออกมา ปฏิกิริยานี้จะใหพลังงานออกมาอยางมากมาย เชน ปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชัน่ ใน
ดวงอาทิตย ทีใ่ หพลังงานแสงและพลังงานความรอนจํานวนมหาศาลแกโลก
ประโยชนพลังงานนิวเคลียร
1. กิจการอุตสาหกรรม สําหรับประเทศไทย ไดมกี ารใชกนั ในกิจการตาง ๆ ดังนี้
- ใชวัดระดับของไหล สารเคมีตางๆ ในขบวนการผลิตในโรงงานเสนใยสังเคราะหดว ย
รังสีแกมมา
- ควบคุมการไหลผานของสวนผสมในการผลิตปูนซีเมนต
- วัดและควบคุมความหนาแนนของน้ําโคลนที่จะใชในการขุดเจาะอุโมงคสงน้ําใตดนิ
- ควบคุมขบวนการผลิต ผลิตภัณฑเครื่องแกวใหมีความหนาสม่ําเสมอ
- วัดหาปริมาณสารตะกั่วหรือธาตุกํามะถันในผลิตภัณฑนา้ํ มันปโตเลียม
2. ดานการแพทยอนามัย เวชศาสตรนิวเคลียร (Nuclear medicine) คือ การนําเอาสารรังสี
หรือ รังสีมาใชในการตรวจ การรักษา และดานการคนควาศึกษาการทํางานของระบบอวัยวะใน
รางกายเพื่อชวยในการตรวจวิเคราะหหรือรักษาโรค ตัวอยางบางสวนของการใชสารรังสี หรือรังสี
ดานการแพทย เชน
- โคบอลต-60 ใชการรักษาโรคมะเร็งดวย
- ลวดแทนทาลัม-182 ใชในการรักษามะเร็งปากมดลูก
- ไอโอดีน-131 ใชตรวจวินจิ ฉัยและรักษาโรคคอพอก
- ไอโอดีน-123 ใชตรวจการทํางานของตอมไธรอยด
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3. ดานการเกษตร ประเทศไทยมีการเกษตรเปนอาชีพหลักของประชากร โครงการใช
นิวเคลียรเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมกิจการเกษตรเปนตนวาการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพ ของ
ผลิตผลซึ่งกําลังแพรขยายออกไปสูชนบทมากขึ้น
- การใชเทคนิคนิวเคลียรวิเคราะหดนิ เพื่อการจําแนกพื้นที่ปลูก ทําใหทราบวา พื้นที่ที่
ศึกษาเหมาะสมตอการเพาะปลูกพืชชนิดใด ควรเพิ่มปุย ชนิดใดลงไป
- การฉายรังสีแกมมาเพื่อฆาแมลงและไขในเมล็ดพืช ซึ่งเก็บไวในยุงฉาง และภายหลัง
จากบรรจุในภาชนะเพื่อการสงออกจําหนาย
- การใชรังสีเพือ่ การกําจัดแมลงศัตรูพืชบางชนิดโดยวิธีทําใหตวั ผูเปนหมัน
- การถนอมเนื้อสัตว พืชผัก และผลไม โดยการฉายรังสีเพือ่ เก็บไวไดนานยิ่งขึ้น เปน
ประโยชนในการขนสงทางไกล และการเก็บอาหารไวบริโภคนอกฤดูกาล

สรุป
สิ่งมีชีวิตตองอาศัยพลังงานในการดํารงชีวิต มนุษยไดใชพลังงานมาจากแหลงกําเนิดตาง ๆ
มาใชประโยชน แหลงพลังงานหมุนเวียน ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา
พลังงงานชีวมวล พลังงานความรอนใตพภิ พ พลังงานน้ําขึ้นน้ําลง พลังงานคลื่นในทะเล
พลังงานไฮโดรเจน สวนแหลงพลังงานสิ้นเปลือง ไดแก พลังงานฟอสซิล พลังงานนิวเคลียร
ดังนั้น ในการใชพลังงานตองคํานึงถึงแหลงพลังงานที่มีอยู รวมทั้งผลกระทบตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในทุก ๆ ดาน
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ใบงานที่ 1.1
หนวยที่ 1 พลังงาน
คําชี้แจง

จงตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง

1. จงบอกความหมายของพลังงาน
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. พลังงานแบงกี่ประเภทอะไรบาง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. พลังงานแสงอาทิตยนํามาใชประโยชนอยางไรบาง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. ปจจุบันการผลิตกระแสไฟฟา ผลิตไดจากพลังงานใดบาง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. พลังงานชีวมวลไดแกอะไรบาง และนําไปใชประโยชนเรื่องใด
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. พลังงานฟอสซิลเกิดขึ้นไดอยางไร
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ไดแกอะไรบาง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 1.2
หนวยที่ 1 ความรูเกี่ยวกับพลังงาน
วัตถุประสงค

รูจักการผลิตกระแสไฟฟาจากแหลงพลังงานตาง ๆ ของประเทศไทย

คําชี้แจง

แบงกลุมนักเรียน ศึกษาคนควาเพิ่มเติม แลวบันทึกผล

ลําดับที่

ชื่อแหลงผลิตกระแสไฟฟา
ในประเทศไทย

ที่ตั้ง
จังหวัด

ผลิตกระแสไฟฟา
โดยใชพลังงานประเภทใด
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ใบงานที่ 1.3
หนวยที่ 1 ความรูเกี่ยวกับพลังงาน
คําชี้แจง

ใหผูเรียนดูวดี ทิ ัศน เรื่อง กาซธรรมชาติ และตอบคําถาม
(ที่มาวีดิทัศน : VCD สารคดีความรูกบนอกกะลา)

จุดมุงหมาย

1. ใหผูเรียนรูจ ักกระบวนการผลิตกาซธรรมชาติของประเทศไทย
2. ใหผเู รียนนําประโยชนจากการเรียนรูเรื่องกาซธรรมชาติไปใชในชีวติ ประจําวัน

คําถาม
1.
2.
3.
4.
5.

แหลงผลิตกาซธรรมชาติของประเทศไทยอยูที่ใด
ปโตรเลียมเกิดขึ้นไดอยางไร
กาซที่ใชกบั รถยนต คือกาซอะไร
กาซจากแหลงผลิตขนสงผานทอกาซ มาสูโรงแยกกาซที่จังหวัดใด
ผังกระบวนการแยกกาซ จงเติมในชองวางใหสมบูรณ

แยกกาซ

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

ได.......................
30 %

………………….
…......................
………………….
………………….
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แบบทดสอบ
หนวยที่ 1 พลังงาน
คําชี้แจง
1. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน มีจาํ นวน 10 ขอ
2. การตอบแบบทดสอบ ใหนกั ศึกษาเขียนเครื่องหมาย 2 ในชองตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง
ที่เปนคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวบนกระดาษคําตอบ
1. แหลงพลังงานที่สําคัญที่สุด สําหรับสิ่งมีชีวิตบนโลก คือแหลงพลังงานใด
ก. พลังงานน้าํ
ข. พลังงานลม
ค. พลังงานแสงอาทิตย
ง. พลังงานนิวเคลียร
2. ขอใดคือพลังงานสิ้นเปลือง
ก. พลังงานฟอสซิล พลังงานนิวเคลียร
ข. พลังงานแสงอาทิตย พลังงานไฮโดรเจน
ค. พลังงานชีวมวล พลังงานน้ําขึ้นน้ําลง ง. พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานน้ํา
3. ประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟาไดจากแหลงพลังงานใดเปนหลัก
ก. พลังงานลม
ข. พลังงานแสงอาทิตย
ค. พลังงานนิวเคลียร
ง. พลังงานน้ํา
4. เพราะเหตุใด จึงไมผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ก. ตนทุนสูง
ข. ไมสะดวกในการติดตั้ง
ค. ทําลายสิ่งแวดลอม
ง. อุปกรณตองนําเขาจากตางประเทศ
5. ขอใดไมใชชีวมวล (Biomass)
ก. แกลบ
ข. ซังขาวโพด
ค. ถานหิน
ง. กาบมะพราว
6. พลังงานในขอใดไมสามารถผลิตกระแสไฟฟาในประเทศไทยได
ก. พลังงานน้าํ
ข. พลังงานลม
ค. พลังงานฟอสซิล
ง. พลังงานน้ําขึ้นน้ําลง
7. โรงไฟฟาในขอใด ที่การผลิตกระแสไฟฟาโดยไมใชเชื้อเพลิง
ก. โรงไฟฟาความรอนใตดนิ
ข. โรงไฟฟาถานหิน
ค. โรงไฟฟาดีเซล
ง. โรงไฟฟาชีวมวล
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8. ขอใดไมใชเชื้อเพลิงฟอสซิล
ก. ถานหิน
ค. หินน้ํามัน
9. ปโตรเลียม มีธาตุใดเปนองคประกอบหลัก
ก. ไนโตรเจน
ค. ออกซิเจน
10. ผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการกลั่นน้ํามันดิบ
ก. น้ํามันกาด
ค. ยางมะตอย

ข. ถานไม
ง. กาซ LPG
ข. คารบอน
ง. ไฮโดรเจน
ลําดับสุดทายคืออะไร
ข. น้ํามันเบนซิน
ง. น้ํามันดีเซล

