
ตอนที่ 2 : กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องพลังงาน 

หนวยที่ 1 ความหมายและรูปพลังงาน 

 

 

 

 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. ทดลองและสรปุไดวา พลังงานลมทําใหรถเด็กเลนเคลือ่นที่ได 

2. บอกความหมาย “พลังงาน”ได 

วัสดุ อุปกรณ 

1. รถเด็กเลน 

2. กระดาษแข็ง 

3. ดินนํ้ามัน 

4. กรรไกร 

การทํากิจกรรม 

1. ตัดกระดาษแข็งเปนรปูสี่เหลี่ยมผนืผา ขนาด 5x7 เซนติเมตร ติดเขากับดานบนของรถ
เด็กเลนดวยดินนํ้ามัน 

2. เปากระดาษทีร่ถเด็กเลน สังเกตผล 

3. รวมกันอภิปรายวารถเคลื่อนที่ไดอยางไร และพลังงานคืออะไร 
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จุดประสงคการเรียนรู 

1. ทดลองและสรปุไดวา พลังงานทําใหสิ่งของเกิดการเปลีย่นแปลงได 

วัสดุ อุปกรณ 

1. กลองกระดาษขนาดตางกันอยางละ 2 ใบ 

2. กระดาษที่ไมใชแลว 

3. ถวยแกวหรือพลาสติก 

4. นํ้าแข็งกอนใหญ 

5. เทียนไข 

6. ไมขีดไฟ 

การทํากิจกรรม 

1. ใหนักเรียน 2 คน ยกกลองคนละใบที่มีขนาดเทากัน  คนที่ 1 ยกวางไวบนโตะ อีกคนหนึ่ง
วางไวบนเกาอ้ี 

2. ใหนักเรียน 2 คนยกกลองทีมี่ขนาดตางกนั  

3. นักเรียนอภิปรายรวมกันในประเด็นตอไปนี้ 

1) การยกกลองไดเกี่ยวของกับสิ่งใด 

2) ในกรณีที่ 1 นักเรียนคนใดใชพลังงานมากกวากัน 

3) พลังงานคืออะไร 
4. นักเรียนฉีกกระดาษที่ไมใชแลวใหเปนชิน้เล็ก ๆ 

1) นักเรียนฉีกกระดาษไดเกี่ยวของกับอะไร 
2) พลังงานคืออะไร 
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5. นําน้ําแข็งใสถวยแกว/พลาสติก วางตั้งทิ้งไว สังเกต 

1) นํ้าแข็งละลายไดเกี่ยวของกับอะไร 
2) พลังงานคืออะไร 

6. จุดเทียนไขดวยไมขีด และอภิปราย อธิบาย ประเด็นตอไปน้ี 

1) ไมขีดติดไปไดอยางไร และมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
2) เทียนไขติดไฟและมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
3) พลังงานคืออะไร 

7. จากขอ 3, 4 , 5 และ 6 ใหสรุปความหมายของคําวา “พลงังาน” 
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จุดประสงคการเรียนรู 

1. ทดลองและสรปุไดวา พลังงานความรอนทําใหนํ้าแข็งหลอมละลายเปนน้ําได  

2. บอกไดวา พลงังานคือความสามารถที่ทําใหสิ่งของตางๆ เปลี่ยนแปลงสภาพได 

วัสด ุอุปกรณ 

1. ถวยแกว หรือพลาสติก                                   6  ใบ 

2. กอนน้ําแข็ง                                               24  กอน 

3. แผนพลาสติกใส (สําหรับครอบปดถวย)              2  แผน 

4. แผนพลาสติกสีดํา                                         2  แผน 

การทํากิจกรรม 

1. ใสกอนน้ําแข็งในถวย ใบละ  4 กอน  ใบที่ 1 เปดไว  ใบที่ 2 ปดดวยพลาสติกใส และ
ใบที่ 3 ปดดวยแผนพลาสตกิสีดํา นําไปไวกลางแจงใหถูกแสงอาทิตย (อาจใช
หลอดไฟสองแทน ) 

2. จัดอุปกรณเหมือนขอ 1 อีก 1 ชุด นําไปวางในที่รม 

3. สังเกตและบันทึกผล ทุกๆ 5 นาที จํานวน 3 ครั้ง 

4. รวมกันอภิปรายและอธบิายในประเดน็ตอไปน้ี 

1) นํ้าแข็งหลอมเหลวกลายเปนนํ้าไดอยางไร 

2) พลังงานแสงอาทิตยทําใหผลการทดลองแตกตางกันอยางไร  

3) สรุปผลการทดลองไดวาอยางไร 
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จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายกระบวนการผลติและใชพลังงานไฟฟาจากถานหิน 

2. เชื่อมโยงองคประกอบของระบบการผลติกระแสไฟฟา 

วัสดุ อุปกรณ 

1. ใบกิจกรรมเกมไขวคํา 

2. บัตรคํา 

การทํากิจกรรม 

1. นักเรียนจับคู รับใบกิจกรรม และกลองบตัรคํา 

2. แตละคูแขงกนัเติมคําทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง โดยสลบักันหยิบบัตรคําจากกลอง ผู
ชนะของแตคูยกมือแสดงตัว 

3. รวมอภิปรายและตรวจสอบความถูกตอง 

4. ครูสรุปและอภิปรายเพิ่มเตมิ แกไขความเขาใจคลาดเคลื่อน 
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1 ปริมาณพลังงาน 1000 กิโลวตัต 

7 ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใชในบาน โดยปกติมีหนวยเปน ................ชั่วโมง    

8 เชื้อเพลิงจากฟอสซิล มีสถานะเปนของแข็ง 

9 เครื่องกําเนิดไฟฟา ใชไอนํ้า กาซรอน หรือพลังงานรูปอ่ืนนําไปหมุน..........       

¢ �o¤ÇÒÁã¹æ¹Ç´iè§ 

2 ความสามารถของเชื้อเพลิงที่ใหปริมาณพลังงาน 

3 การเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานจากถานหินเปนพลังงานไฟฟา 

4 พลังงานไฟฟาที่ไดจากการเผาถานหิน 

5 เครื่องกําเนิดไฟฟาใช.................และขดลวดในการผลิตกระแสไฟฟา          

6 ..............คือ การออกแรงกระทําใหวัตถุเคลื่อนที ่

 

ºaµÃ¤íÒ ºaµÃ¤íÒ 

เมกะวตัต (MEGAWATTS) ประสิทธิภาพ (EFFICIENCY) 

กิโลวตัต (KILOWATT) การเปลี่ยนรปูพลังงาน (TRANSFORMER) 

แมเหล็ก (MAGNET)          พลังงานทุตยิภูมิ (SECONDARY) 

ถานหิน (COAL)   งาน (WORK)   

กังหัน (TURBINE)  
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ะสง  

จุดประสงคการเรียนรู 

1. จําแนกรูปพลงังานได 

วัสดุ อุปกรณ 

1. บัตรคําเกี่ยวกบัพลังงาน 

2. กระดาษโปสเตอร 

3. ปากกาเคมี 

การทํากิจกรรม 

1. นักเรียนรับบตัรคํากลุมละ 1 ชุด 

2. นักเรียนแตละกลุมจัดกลุมบตัรคําทีค่ิดวามีความสัมพันธกันติดไวบนกระดาษ
โปสเตอร โดยกําหนดเวลาให 15 นาที 

3. แตละกลุมนําผลงานไปติดไวที่ผนัง 

4. แตละกลุมเดินดูผลงานของกลุมอ่ืนๆ แลวเขียนบันทกึความคิดเห็นของกลุมบน
กระดาษโปสเตอร 

5. แตละกลุมนําผลงานของตนกลับมาพิจารณาปรับปรุงแกไขใหม 

6. ครูนําตวัอยางผลงานของกลุมหน่ึงมาใชสรุปการจัดรูปพลังงาน 

7. นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปความคิดรวบยอดลงในสมุด 
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พลังงานความรอน พลังงานใชแลวหมดไป พลังงานขยะ พลังงานถานหิน 

พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานเสียง พลังงานจลน 

พลังงานไฟฟา พลังงานกล พลังงานศักย พลังงานนิวเคลียร 

พลังงานลม พลังงานฟอสซิล พลังงานเคม ี พลังงานชีวมวล 

พลังงานชีวภาพ พลังงานน้ํา พลังงานความรอนใต
พิภพ 

พลังงานเซล
เชื้อเพลิง 

พลังงานปฐมภูมิ พลังงานทุตยิภูมิ พลังงานหลัก พลังงานสิ้นเปลือง 

พลังงานหมุนเวียน พลังงานคลื่น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                 

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนท่ี 2 : กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องพลังงาน                                                                                                                    

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

2-10 

 

 

 

 

 

จุดประสงคการเรียนรู   

อธิบายความสัมพันธพลังงานกับสิ่งตาง ๆได 

การทํากิจกรรม 

นําบัตรขอความที่มีความสมัพันธกันมาจัดกลุมเขาดวยกัน 

พลังงานความรอน Light Energy ทําใหอบอุน เจริญเตบิโต 

พลังงาน Energy ปงยาง Free Energy 

พลังงานแสง Thermal Energy อุณหภูมิ แบตเตอร ี

พลังงานความรอน Warm รักษาโรค พลังงานไฟฟา 

การเคลื่อนที ่ Work เครื่องใช Electricity 

งาน Moving พลังงานฟรี พืช 

ดวงอาทิตย Sun Battery สัตว 

แสงอาทิตย Sunlight การขนสง Plant 

การสื่อสาร Communication Transportation Animal 

แหลงสะสมพลังงาน นํ้าพุรอน แกสธรรมชาต ิ โรงไฟฟา 

การเปลี่ยนแปลงรูปราง โทรทัศน แก็สโซลีน รถยนต 

 ความรอนใตดิน ภาวะโลกรอน ถานหิน 

การทําอาหาร เรือ นํ้าตก เตาไมโครเวฟ 
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เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนท่ี 2 : กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องพลังงาน                                            

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ทดลองและอธิบายการใชพลังงานความรอนในการทํางาน 

วัสดุ อุปกรณ 

1. ขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตร 

2. ลูกโปง 

3. นํ้ารอน 1 ถวย 

4. นํ้าเย็น  1 ถวย 

5. กอนหินเล็กๆ 1 กอน 

การทํากิจกรรม 

1. แชขวดและลกูโปงในน้ําเยน็เปนเวลา 5 นาที 

2. นําลูกโปงในสภาพแบนแฟบ สวมที่ปากขวด 

3. นําขวดที่มีลูกโปงสวมอยูแชในถวยน้ํารอน  สังเกตและบันทึกผล 
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โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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(1)  ลูกโปงพองขึ้นไดอยางไร 
(2)  กิจกรรมการทดลองนี้เกี่ยวของกับพลังงานอยางไร 

4. ทดลองซ้ําขอ 1-3  

5. ใหออกแบบการทดลองโดยใชลูกโปงยกกอนหิน(ขนาดเล็ก) ขึ้นใหได 

6. นักเรียนเขยีนลงในสติกเกอรสําหรับบันทกึ (Sticky Note)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sticky Note 
คิดถึงสิ่งที่ไดเรียนรู ................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
สิ่งที่จะทําตอยอดตอไป 
 .................................................................................................................. 
...................................................................................................................
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ตอนท่ี 2 : กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องพลังงาน                                            

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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จุดประสงคการเรียนรู 

บอกหนวยของพลังงานได 

การทํากิจกรรม 

1. ใหนําคําที่กําหนดให ไปใสในชองใหถูกตอง 

       จูล  วัตต  วินาที  แคลอรี   กิโลวตัต  กําลังมา  เมกะวตัต  บีทีย ู เมกะจูล หนวย 

สิ่งของ หนวยของพลังงาน 

1. พลังงานที่ไดจากอาหาร  

2. หลอดไฟฟา  

3.หมอแปลงไฟฟา  

4.เครื่องสูบน้ํา  

5.เครื่องปรับอากาศ  

6. เครื่องสูบน้ํา  

7. เครื่องยนตของรถยนต  

8. หมอหุงขาวไฟฟา  

9. เครื่องกําเนิดไฟฟา  

10.ปริมาณพลังงานทั้งหมดในประเทศตอรายได  

11.ปริมาณความรอนที่ใชทําใหน้ําเดือด  

12.ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใชในบานทั้งหมด  

13. เตารีดไฟฟา  

14. เครื่องทําน้ําอุน  

15. เครื่องซักผา  
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กําลังไฟฟา หมายถึง พลังงานไฟฟาที่นําไปใชงาน ในเวลา 1 วินาที   มีหนวยเปน จูลตอวินาที หรือ วัตต (w)   
พลังงานไฟฟา 1 กิโลวัตต- ชั่วโมง หมายถึง พลังงานไฟฟาที่ใชไป 1,000 วัตต ในเวลา 1 ชั่วโมง  หรือ       
 พลังงานไฟฟา (หนวย) = กําลังไฟฟาของเครื่องใชไฟฟา (กิโลวัตต) x เวลาที่เปดใช (ชั่วโมง) 

 



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                 

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนท่ี 2 : กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องพลังงาน                                                                                                                    

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายไดวาเคร่ืองใชไฟฟาที่ใหกําลังไฟฟามากจะใชพลังงานไฟฟามากทําใหเสยี
คาใชจายสูง 

2. กําหนดปญหาเพื่อการคํานวณคาใชจายในการใชพลังงานไฟฟา 

 

การทํากิจกรรม 

1. ใหเลือกเครื่องใชไฟฟาที่สนใจ 1 ชนิด   

2. ศึกษาคากําลงัไฟฟาจากตารางกําลังไฟของเครื่องใชไฟฟา และกําหนดเวลาทีใ่ช
เครื่องใชไฟฟานั้น 
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เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนท่ี 2 : กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องพลังงาน                                            

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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ปริมาณการกินไฟ (กําลังไฟฟา) ของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ 

เคร่ืองใชไฟฟา กําลังไฟฟา (วตัต) 

พัดลมต้ังพ้ืน 20 - 75 

พัดลมเพดาน 70 - 100 

โทรทัศนขาว-ดํา 28 - 150 

โทรทัศนสี 80 - 180 

เครื่องเลนวิดีโอ 25 - 50 

ตูเย็น 7-10 คิว 70 - 145 

หมอหุงขาว 450 - 1,500 

เตาหุงตมไฟฟา 200 - 1,500 

หมอชงกาแฟ 200 -600 

เตาไมโครเวฟ 100 - 1,000 

เครื่องปงขนมปง 800 - 1,000 

เครื่องทําน้ําอุน/รอน 2,500 - 12,000 

เครื่องเปาผม 400 - 1,000 

เตารีดไฟฟา 750 - 2,000 

เครื่องซักผาแบบมีเครื่องอบผา 3,000 

เครื่องปรับอากาศ 1,200 - 3,300 

เครื่องดูดฝุน 750 - 1,200 

มอเตอรจักรเย็บผา 40 - 90 

 

เม่ือ พลงังานไฟฟา (หนวย) = กาํลังไฟฟาของเครื่องใชไฟฟา (กิโลวตัต) x เวลาที่เปดใช (ชัว่โมง) 

1) เครื่องใชไฟฟาที่เลือกใช คอื .............................. ใหกาํลังไฟฟา .....................วัตต 

2) เวลาที่ตองการใช.............................ชั่วโมง 
3) นําคาตวัเลข ขอ 1 x ขอ 2  จะไดคาพลังงาน................................กิโลวตัต-ชั่วโมง 

4) ถา 1 กิโลวตัต-ชั่วโมง เทากับ  1  หนวย 

5) ทานใชพลังงานไฟฟาจากเครื่องใชไฟฟานี้เทากับ.......................หนวย 

6) จากขอ 5) ถาการไฟฟาฯคิดคาไฟฟาราคาหนวยละ 3 บาท ทานจะตองจายคา
ไฟฟา..................บาท 
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เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

2-16 

 

 

 

 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

 อธิบายไดวา การใชพลังงานไฟฟาจากเครื่องใชไฟฟาที่ใหกําลังไฟฟามากจะตองจายคา
ไฟฟามากขึ้นดวย   

การทํากิจกรรม  

 ศึกษาขอความตอไปน้ี “โหนงเปดเครื่องปรับอากาศทีใ่ชกําลังไฟฟา 2,000 วัตต เปน
เวลา 2 ชั่วโมง”  

อยากทราบวา 

1) โหนงไดใชพลงังานไฟฟาไปกี่หนวย  และ 

2) โหนงจะเสียเงินเทาไร  ถาพลังงานไฟฟาราคาหนวยละ 2.50 บาท  

3) โหนงใชพลังงานจาก 2 ชั่วโมง เปน 5 ชั่วโมง โหนงและจะตองฉายเงินเพ่ิมจาก
เดิมอีกเทาไร 

4) ในเวลา 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน โหนงจะตองจายเงินคา
พลังงานไฟฟาเทาไร 

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                                                                                     

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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หนวยที่ 2 แหลงพลังงาน 

 

 

 

จุดประสงคการเรียนรู    

1. อธิบายและเปรียบเทยีบแหลงพลังงานในอดีตและปจจุบัน 
2. ยกตวัอยางแหลงพลังงานในอดีตและปจจุบันที่อยูรอบตัว 

สื่อ อุปกรณ 

1. ดินสอสีหรือดินสอเทียน 
2. ใบบันทึกกิจกรรม 

การทํากิจกรรม 

1. ผูเรียนทํากิจกรรมเปนกลุมๆ ละ 3-4 คน 
2. ใหกลุมชวยกนัวิเคราะหประเภทของแหลงพลังงาน โดยใหเขียนภาพหรือหาภาพที่

เหมาะสมเกี่ยวกับแหลงพลงังานในอดีตและปจจุบันตามที่กําหนดไวใหและที่เพ่ิมเติม
ตามความสนใจโดยเติมขอความลงในชองที่วางไวใหถกูตองสมบูรณ ลงในใบกิจกรรม  
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ใบบันทึกกิจกรรมที่ 2.1 : แหลงพลังงานในอดีตสูปจจุบัน 

 

ชื่อกลุม ........................................................................... ชั้น ................................... 

ชื่อ-สกุล นักเรียน 

1. ................................................................................   เลขที่ ............................. 

2. ...............................................................................    เลขที่ ............................. 

3. ...............................................................................    เลขที่ ............................. 

4. ...............................................................................    เลขที่ ............................. 

คําสั่ง  

ใหกลุมชวยกนัวิเคราะหประเภทของแหลงพลังงาน โดยใหเขียนภาพหรือหาภาพที่
เหมาะสมเกี่ยวกับแหลงพลงังานในอดีตและปจจุบันตามที่กําหนดไวใหและที่เพ่ิมเติมตามความ
สนใจโดยเติมขอความลงในชองที่วางไวใหถูกตองสมบรูณ  

ประเภทแหลงพลงังานในอดีต ประเภทแหลงพลงังานในปจจุบัน 

• การเกษตร 

 

 

 

 

 

แหลงพลังงาน  หญาที่ควายกิน 

• การเกษตร 

 

 

 

 

 

แหลงพลังงาน  ................................... 
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ประเภทแหลงพลงังานในอดีต ประเภทแหลงพลงังานในปจจุบัน 

• ในบาน 

 

 

 

 

แหลงพลังงาน  นํ้ามันตะเกียง 

• ในบาน 

  

 

 

 

แหลงพลังงาน  .......................................... 

• การเลน 

 

 

 

 

แหลงพลังงาน  ...................................... 

• การเลน 

 

 

 

 

        แหลงพลังงาน   ไฟฟา 

• การขนสง 

 

 

 

แหลงพลังงาน  ..................................... 

• การขนสง 

 

 

 

แหลงพลังงาน  ..................................... 
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ประเภทแหลงพลงังานในอดีต ประเภทแหลงพลงังานในปจจุบัน 

• ใหเลือกหัวเรือ่งตามความคิดเห็นของ
กลุม 

 

 

 

แหลงพลังงาน  ................................. 

• ...................................................... 
 

 

 

 

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

สะทอนความคิดถึงสิง่ที่ไดทําทั้งหมดเกี่ยวกับแหลงพลงังานในอดีตและปจจุบัน
โดยตอบคําถามตอไปน้ี 

1. ผูเรียนจะสรุปแหลงพลังงานในอดีตและปจจุบันไดวาอยางไร 
........................................................................................................................................

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

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

............................................................................................................................................... 
 
2. ผูเรียนคิดอยางไรเกี่ยวกบัแหลงพลังงานในอดีตที่ผานมาและแหลงพลังงานในปจจุบัน 

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

3. ผูเรียนสงสัย หรืออยากรูอะไรอีกเกี่ยวกบัแหลงพลังงานในอดีตและปจจุบัน  

........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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จุดประสงคการเรียนรู    

จัดกลุมและบอกประเภทของพลังงาน 

สื่อ-อุปกรณ 

1.  ใบความรูจากกิจกรรม 2.4 

การทํากิจกรรม 

1. ใหผูเรียนจัดกลุมทํากิจกรรม 
2. แตละกลุมใหพิจารณาแหลงพลังงานใน 8 หัวขอที่กําหนดใหขางลางนี้ สืบคนขอมูลจาก

ใบความรูในกจิกรรม 2.4 แลวจัดกลุมประเภทแหลงพลังงานเปนแหลงพลังงานที่ใชแลว
หมดไปกับแหลงพลังงานทีห่มุนเวียนได (แหลงพลังงานทดแทน/พลงังานทางเลือก) 

• พลังงานลม 

• พลังงานน้ํา 

• พลังงานแสงอาทิตย 

• พลังงานชีวมวล 

• พลงังานเชื้อเพลิงฟอสซิล 

• พลังงานนิวเคลียร 

• พลังงานความรอนใตพิภพ 

• พลังงานเคม ี
3. ตัวแทนกลุมนําเสนอกิจกรรม 
4. รวมกันอภิปรายและสรุปกิจกรรม 
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จุดประสงคการเรียนรู    

แสดงและเชื่อมโยงแหลงพลังงานที่มีความสอดคลองและสัมพันธกนั 

สื่อ อุปกรณ 

กระดาษกาวยน 

การทํากิจกรรม 

1. แตละกลุมรับบัตรคํา แสดงตัวอยางแหลงพลังงาน 1 ชุด 
2. รวมกันอภิปราย สรุปในกลุมเพ่ือจําแนกบัตรคํา เติมลงในชองประเภทแหลงพลังงานใน

ใบงานกิจกรรม และนําใบกจิกรรมไปติดผนังหอง 
3. ใหผูเรียนแตละกลุมเดินเวียนดูผลงานของเพื่อนกลุมอ่ืนจนครบทุกกลุม (Gallery walk) 

ใชเวลากลุมละประมาณ 2 นาที ขณะเดินชมผลงาน ใหแตละกลุมปฏิบัติดังน้ี 
- ทําเครื่องหมาย เม่ือเห็นดวย และเครือ่งหมาย  เม่ือไมเห็นดวย ลงบน

ผลงานที่ดู 
4. เม่ือครบกําหนดเวลาแลว ใหผูเรียนเดินกลับมาที่ผลงานของกลุมตนเอง ใหเจาของ

ผลงานตรวจสอบและปรบัแกผลงานอีกครั้ง 
5. รวมกันอภิปรายสรุปกิจกรรม 
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ใบบันทึกกิจกรรมตามหาแหลงพลงังาน 

พลังลม พลังงานน้ํา 
พลังงาน

แสงอาทติย 
พลังงานชวี

มวล 
พลังงาน

เชื้อเพลิงฟอสซิล 
พลังงาน
นิวเคลียร 

พลังงานความ
รอนใตพิภพ 

พลังงานเคม ี

        

        

        

        

        

        

บัตรคํา กิจกรรมตามหาแหลงพลังงาน 1 ชุด 

พายุ เขื่อน ดวงอาทติย เศษอาหาร ปโตรเลียม ระเบิดปรมาณู น้ําพุรอน แบตเตอรรี่ 

พัดลมหมุน น้ําตก  มูลสัตว ลิกไนต ยูเรเนียม บอน้ํารอน ถานืไฟฉาย 

การเคลื่อนที่
ของอากาศ 

  กากออยจาก
โรงงานน้ําตาล 

น้ํามันเบนซนิ เรเดียม แหลงหินรอนแหง เซลลเชื้อเพลิง 

   เศษใบไม LPG    
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จุดประสงคการเรียนรู    

1. อธิบายและยกตัวอยางแหลงพลังงาน 

2. อธิบายและยกตัวอยางกระบวนการหรือที่มาของแหลงพลังงาน 

3. บอกประโยชนที่ไดจากแหลงพลังงาน 

สื่อ อุปกรณ 

1. ใบความรู เรื่อง แหลงพลังงาน 

2. ใบแนวคําตอบของคําถาม 

3. ตัวอยางแบบประเมินการเรยีนรู เรื่อง แหลงพลังงาน 

การทํากิจกรรม 

1. ใหผูเรียนจัดกลุม ๆ ละ 7 คน เรียกวา กลุมบาน(Home group)  

2. ภายในกลุมบานแบงหนาทีไ่ปศึกษาแหลงพลังงานใหเขาใจอยางดี มาคนละ 1 เรื่อง  มี
จํานวนทั้งหมด 7  เรื่อง ดังน้ี 

1) พลังงานลมและพลังงานน้ํา 
2) พลังงานแสงอาทิตย 
3) พลังงานชีวมวล 

4) พลังงานเคม ี

5) พลังงานความรอนใตพิภพ 

6) พลังงานนิวเคลียร 
7) พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล 
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3. ใหผูเรียนทีศ่กึษาเรื่องเดียวกันไปเขากลุมใหม เรียกวา กลุมเชี่ยวชาญ (Expert  group) 
แลวแตละคนอานเรื่องที่ไดรับมอบหมายจากใบความรูและตอบคําถาม 

4. ใหตวัแทนผูเรียนในกลุมเชีย่วชาญรบัใบแนวคําตอบจากผูสอนแลวรวมกันอภิปราย
แสดงความคดิเห็นจากเรื่องที่อานและคําตอบที่ไดจนไดขอสรุป บันทึกลงในสมุดบันทึก
ของแตละคน  

5. ใหผูเรียนแตละคนในกลุมเชีย่วชาญกลับกลุมบาน แลวแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกัน
อภิปรายสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 

6. ใหผูเรียนแตละคนในกลุมบานทําแบบทดสอบ โดยคะแนนเฉลี่ยจากการสอบจะเปน
คะแนนของ สมาชิกทุกคนในกลุม 

7. ผูสอนและผูเรยีนชวยกันอภิปรายสรุปองคความรูที่ไดจากการทํากิจกรรม แลวใหผูเรยีน
เขียนสิ่งทีไ่ดเรียนรูลงในสมดุบันทึก ตามแบบขางลางนี้ 

สิ่งที่ไดเรียนรู  
................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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ใบความรู 

เร่ือง พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล 

พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล 

ฟอสซิล (Fossil) หรือซากดึกดําบรรพ หมายถึง ซากหรือรองรอยของส่ิงมีชีวิตดึกดําบรรพที่ถูกแปร
สภาพดวยกระบวนการทางธรรมชาติและถูกเก็บรักษาไวในชั้นหิน การเปลี่ยนแปลงจากซากสิ่งมีชีวิตมาเปน
ซากดึกดําบรรพเกิดขึ้นเมื่อส่ิงมีชีวิตตายลงนับรอยลานปในอดีต สวนโครงสรางของสิ่งมีชีวิตที่เปนชองวาง 
โพรง หรือรู เชน เนื้อเย่ือ ผนังเซลล และสวนของแข็งอื่นๆ อาจถูกแทนที่ดวยแรในชั้นดิน ทําใหคอยๆ ตก
ผลึกกลายเปนหิน 

เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) หมายถึง เชื้อเพลิงที่เกิดจากซากดึกดําบรรพประเภทพืชและสัตว ที่
ทับถมกันอยูใตดินภายใตอุณหภูมิและความดันสูงเปนเวลาหลายรอยลานป จนทําใหมีการเปลี่ยนรูปไปเปน
เชื้อเพลิง ไดแก ถานหิน ปโตรเลียม หินน้ํามัน และทรายน้ํามัน 

เนื่องจากการกําเนิดของเชื้อเพลิงฟอสซิลตองใชเวลานานนับลานป ไมสามารถสรางขึ้นใหมไดใน
เวลาอันส้ัน เชื้อเพลิงฟอสซิลจึงเปนแหลงพลังงานที่มีอยูจํากัด (Non-renewable energy) ดังนั้น เมื่อมีการขุด
เจาะเชื้อเพลิงฟอสซิลขึ้นมาใชเปนจํานวนมากจะทําใหพลังงานชนิดนี้หมดไปจากโลกในที่สุด 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของเชื้อเพลิงฟอสซิล 
 

1) ถานหิน (Coal) เปนเชื้อเพลิงฟอสซิลแข็งซึ่งมีลักษณะคลายกอนหินสีดําเปนเงา ถานหินมีหลาย
ประเภท โดยจําแนกตามคุณภาพของถานหิน ซึ่งขึ้นอยูกับสัดสวนของคารบอนที่เปนองคประกอบ ถานหินที่มี
คุณภาพต่ําที่สุด มีเปอรเซ็นตของคารบอนต่ําที่สุด คือ ประมาณรอยละ 60 ถานหินเรียงตามลําดับคุณภาพมาก
ไปนอย ไดแก ลิกไนท บิทูมินัส และแอนทราไซท 
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นอกจากคารบอน ออกซิเจนและไฮโดรเจนแลว ถานหินยังประกอบดวยธาตุอ่ืนๆ ในอัตราสวนมาก
นอยตางกัน ธาตุที่สําคัญ ไดแก กํามะถัน ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดมลภาวะ โดยเมื่อถานหินเกิดการเผาไหม
กํามะถันจะรวมตัวกับกาซออกซิเจนในบรรยากาศไดกาซซัลเฟอรไดออกไซดและกาซซัลเฟอรไตรออกไซด 
ซึ่งถามีปริมาณมากอาจมีอันตรายตอชีวิต และเมื่อกาซซัลเฟอรไตรออกไซดรวมกับฝนจะทําใหเกดิฝนกรด
ปโตรเลียมประกอบไปดวย 

2) ปโตรเลียม (Petroleum) คือ เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เปนสารประกอบไฮโดรคารบอน มีองคประกอบ
หลัก คือ ธาตุไฮโดรเจนและธาตคุารบอน รวมทัง้มีธาตุอ่ืนๆ เชน กํามะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน ปนอยูดวย มัก
พบอยูในชั้นหินตะกอน เนื่องจากอาจมีกํามะถันปนอยูในปโตรเลียมเมื่อเผาไหมจึงเกิดฝนกรดไดเชนเดียวกบั
ถานหิน 

 
 
 
 
 
 

- น้ํามันดิบ (Crude oil) เปนปโตรเลียมที่อยูในลักษณะของเหลวเปนสวนใหญ 

- กาซธรรมชาติ (Natural gas) คือ ปโตรเลียมที่อยูในลักษณะของกาซตามธรรมชาติ 

- กาซธรรมชาติเหลว (Condensate) เปนกาซธรรมชาติในรูปของเหลวภายใตอุณหภูมิและ
ความกดดันของบรรยากาศ 
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3) หินน้ํามัน (Oil shale) คือ อินทรียวัตถุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเปนเวลาหลายรอยลานป จนแปร
สภาพเปนสารคลายยางเหนียวๆ หรือที่เรียกวา คีโรเจน และสวนเศษหินดินทรายที่มีสารคีโรเจนอยูดวยแปร
สภาพเปนหินตะกอนสีเขม เรียกวา หินน้ํามัน เมื่อถูกทําใหรอนประมาณ 500 องศาเซลเซียสจะใหน้ํามันและ
กาซไฮโดรคารบอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

4) ทรายน้ํามัน (Sand tar)  หมายถึง ทรายที่ประกอบดวยไฮโดรคารบอนและอินทรยีสารอืน่ๆ รวมตัว
กันอยูในลักษณะของน้ํามันหนัก (Heavy crude oil) แทรกอยูตามชองวางของชั้นหิน และทําหนาที่คลายสาร
เชื่อมเม็ดทรายเขาดวยกัน นอกจากนี้ยังมีสวนประกอบเจือปนของอนินทรียสารอื่น เชน วานาเดียม เหล็ก 
ทองแดง และอ่ืนๆ บางเล็กนอย รวมทั้งน้ําอยูดวยเสมอ 

ในปจจุบัน เชื้อเพลิงฟอสซิลเปนแหลงพลังงานหลักที่เราใชในการดํารงชีวิต จากรายงานการใช
ประโยชนพลังงานของโลกในป พ.ศ. 2550 พบวา ปริมาณการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกสูงถึง
รอยละ 88 โดยมีการใชน้ํามันรอยละ 36 ถานหินรอยละ 28 และกาซธรรมชาติรอยละ 24 พลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิลทําใหเกิดการพัฒนาดานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม การขนสง การคมนาคม 
การกอสราง การผลิตสารสังเคราะห เชน พลาสติก ใยสังเคราะห ยางสังเคราะห ตลอดจนใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันไดมากมาย โดยเฉพาะปโตรเลียม เชน 

• การขนสง ประมาณรอยละ 46 ของปโตรเลียมถูกนําไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต 
เผาไหมภายใน ไดแก น้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล นอกจากนี้ ยังมีน้ํามันเครื่องบินและไอพน 
น้ํามันเตาสําหรับรถไฟและเรือ    

 

 

 

 

 

• การผลิตและอุตสาหกรรม โดยใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟาพลังความรอน 
ซึ่งสวนมากใชน้ํามันเตาและกาซ นอกจากนี้ประมาณรอยละ 1 – 2 ของน้ํามันดิบที่ผาน
กระบวนการกลั่น จะไดรับการแปรสภาพเปนน้ํามันหลอล่ืน (Lubricants) และจาระบี (Greases) 
สําหรับการขนสง เครื่องยนต และโรงงานอุตสาหกรรม 
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• การใชประโยชนอ่ืนๆ เชน แอสฟลต (Asphalt) บิทูเมน (Bitumen) น้ํามันดิน (Tar) ใชราดถนน 
ฉาบหลังคา และใชเปนสารกันน้ํา ขี้ผึ้ง (Wax) ใชทําเทียนไข วัสดุกันซึม วัสดุขัดมัน และเปน
เชื้อเพลิงใหแสงสวาง นอกจากนี้ ยังใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสารสังเคราะหอีกมากมายหลาย
ชนิด อาทิ พลาสติกและสารสังเคราะหตางๆ  เสนใยสังเคราะห (Synthetic fibers) ส่ิงทอ
สังเคราะห (Synthetic textiles) ยางสังเคราะห (Synthetic rubber) เปนตน 

 

 

 

 
ลองตอบหนอย 

1. อธิบายการเกิดแหลงพลังงานฟอสซิล 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. ทําไมจึงจัดปโตรเลียมเปนพลังงานฟอสซิล 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. ถาพลังงานฟอสซิลหมดจะทําอยางไร 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

4. ยกตัวอยางการใชประโยชนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบความรู 

เร่ือง พลังงานความรอนใตพิภพ 

พลังงานความรอนใตพิภพ 

พลังงานความรอนใตพิภพพลังงานความรอนใตพิภพ คือ พลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความรอนที่
ถูกกักเก็บอยูภายใตผิวโลก (Geo = โลก, Thermal = ความรอน) โดยปกติแลวอุณหภูมิภายใตผิวโลกจะ
เพ่ิมขึ้นตามความลึก กลาวคือ ย่ิงลึกลงไปอุณหภูมิจะย่ิงสูงขึ้น และในบริเวณสวนลางของชั้นเปลือกโลก 
(Continental Curst) หรือที่ความลึกประมาณ 25-30 กิโลเมตร อุณหภูมิจะมีคาอยูในเกณฑประมาณ 250 ถึง 
1,000 องศาเซลเซียส ในขณะที่ตรงจดุศูนยกลางของโลก อุณหภูมิอาจสูงถึง 3,500 ถึง 4,500 องศาเซลเซียส 

พลังงานความรอนใตพิภพเกิดข้ึนอยางไร 

พลังงานความรอนใตพิภพ มักพบในบริเวณท่ีเรียกวา Hot Spots คือ บริเวณที่มีการไหลหรือแผ
กระจายของความรอนจากใตผวิโลกขึ้นมาสูผิวดินมากกวาปกติ และมีคาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความ
ลึก (Geothermal Gradient) มากกวาปกติประมาณ 1.5-5 เทา เนื่องจากในบริเวณดังกลาว เปลือกโลกมีการ
เคล่ือนที่ ทําใหเกิดรอยแตกของชั้นหิน ปกติแลวขนาดของแนวรอยแตกที่ผิวดินจะใหญและคอยๆ เล็กลงเมื่อ
ลึกลงไปใตผิวดิน และเมื่อมีฝนตกลงมาในบริเวณนั้นก็จะมีน้ําไหลซมึลงไปภายใตผิวโลกตามรอยแตกดังกลาว 
น้ํานั้นจะไปสะสมตัวและรับความรอนจากชั้นหินที่มีความรอน จนกระทั่งกลายเปนน้ํารอนและไอน้ํา แลวจะ
พยายามแทรกตัวตามแนวรอยแตกของชั้นหิน ขึ้นมาบนผิวดินและปรากฏใหเห็นในรูปของบอน้ํารอน น้ําพุ
รอน ไอน้ํารอน บอโคลนเดือด เปนตน 

ลักษณะของแหลงพลงังานใตพิภพที่พบในโลก 

แหลงพลังงานใตพิภพที่พบในโนโลกแบงเปนลักษณะใหญๆ ได 3 ลักษณะ คือ 

1) แหลงที่เปนไอน้ําเปนสวนใหญ (Steam Dominated) เปนแหลงกักเก็บความรอนที่
ประกอบดวยไอน้ํามากวา 95%  โดยทั่วไปมักจะเปนแหลงที่มีความสัมพันธใกลชิดกับหินหลอมเหลวรอนที่อยู
ต้ืนๆ อุณหภูมิของไอน้ํารอนจะสูงกวา 240๐C ขึ้นไป แหลงที่เปนไอน้ําสวนใหญนี้ จะพบนอยมากในโลกของ
เรา แตสามารถนํามาใชผลิตกระแสไฟฟาไดมากที่สุด เชน The Geyser Field ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ Larderello ในประเทศอิตาลี เปนตน 

2) แหลงที่เปนน้ํารอนสวนใหญ (Hot Water Dominated) เปนแหลงสะสมความรอนที่
ประกอบดวยน้ํารอนเปนสวนใหญ อุณหภูมิของนํ้ารอนจะมีต้ังแต 100๐C ขึ้นไป ระบบนี้จะพบมากที่สุดในโลก 
เชนที่ Cerro Prieto ในประเทศเม็กซิโก และ Hatchobaru  ในประเทศญี่ปุน เปนตน 

3) แหลงหินรอนแหง (Hot Dry Rock) เปนแหลงสะสมความรอนที่เปนหินเนื้อแนน แตไมมีน้ํารอน
หรือไอน้ําไหลหมุนเวียนอยู ดังนั้นถาจะนํามาใชจําเปนตองอัดน้ําเย็นลงไปทางหลุมเจาะใหน้ําไดรับความรอน
จากหินรอน โดยไหลหมุนเวียนภายในรอยแตกที่กระทําขึ้น จากนั้นก็จะทําการสูบน้ํารอนนี้ขึ้นมาทางหลุมเจาะ
อีกหลุมหนึ่งซึ่งเจาะลงไป ใหตัดกับรอยแตกดังกลาว แหลงหินรอนแหงนี้กําลังทดลองผลิตไฟฟาที่มลรัฐ
แคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาและที่ Oita Prefecture ประเทศญี่ปุน 
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แหลงพลงังานความรอนใตพิภพมีอยูในเขตใดบางในโลก 

แหลงพลังงานความรอนใตพิภพ จะมีอยูในเขตที่เปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ เขตที่ภูเขาไฟยังคุกกรุน
อยู และบริเวณที่มีชั้นของเปลือกโลกบาง จะเห็นไดวาบริเวณแหลงพลังงานความรอนใตพิภพ ที่พบตาม
บริเวณตางๆ ของโลก ไดแก ประเทศที่อยูดานตะวันตกของทวีปอเมริกาตอนใตและอเมริกาเหนือ ประเทศ
ญี่ปุน ประเทศฟลิปปนส ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศตางๆ บริเวณเทือกเขาหิมาลัย ประเทศกรีซ ประเทศ
อิตาลี และประเทศไอซแลนด เปนตน 

คําถามชวนคิด 

1. พลังงานความรอนใตพิภพเกิดขึ้นไดอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….......…………………………………
………………………………………………………………………….......………………………………… 

2. แหลงพลังงานความรอนใตพิภพแบงไดกี่ลักษณะ อะไรบาง 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….......…………………………………
………………………………………………………………………….......………………………………… 

3. นักเรียนรูจักบอน้ํารอน หรือน้ําพุรอนที่ใดบาง 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….......…………………………………
………………………………………………………………………….......………………………………… 
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เร่ือง พลังงานแสงอาทิตย 

 

ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานสะอาด เปนพลังงานที่ย่ิงใหญมหาศาลของโลก เปนพลังงานที่ไดโดยไม
ตองซื้อ ไมกอใหเกิดของเสียหรือมลภาวะสูสภาพแวดลอม โลกไดรับพลังงานแสงอาทิตยโดยการแผรังสี 

1. การผลิตพลังงานไฟฟาโดยผาน “เซลลแสงอาทิตย” หรือ “โซลาเซลล” (Solar cells หรือ 
Photovoltaic cell) กระแสไฟฟาที่ไดแตละเซลลมีคาไมมากนัก จึงนิยมนํามาใชกับอุปกรณขนาดเล็กที่ใช
ไฟฟาไมมาก เชน เครื่องคิดเลข นาฬิกาขอมือ เปนตน สวนกรณีที่ตองการผลิตกระแสไฟฟาในปริมาณมาก 
เชน สําหรับเคร่ืองใชในครัวเรือน แสงสวาง การสื่อสาร และใชสูบน้ํา ตองนําเซลลแสงอาทิตยมาตอกันเปน
จํานวนมาก 

2. โรงไฟฟาพลังความรอนจากแสงอาทิตย (Solar energy generating systems - SEGS) ใช
เทคโนโลยีถายเทความรอนจากพลังงานแสงอาทิตยสูจุดเดียว (Concentrating solar power - CSP) โดยใช
กระจกโคงขนาดใหญรวมแสง ความรอนที่ถูกสรางขึ้นใชผลิตไอน้ํารอนที่มีแรงดันสูง ใหพลังงานในการหมุน
ไดนาโมเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 
 
คําถามชวนคิด 

1. แหลงพลังงานจากดวงอาทิตยมีลักษณะอยางไร 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 

2. ถาดวงอาทิตยดับจะเกิดอะไรกับโลกของเราบาง ยกตัวอยางและอธิบาย 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

3. ประโยชนที่มนุษยไดรับจากพลังงานแสงอาทิตยพรอมยกตัวอยางประกอบ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
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เร่ือง พลังงานลม 
 

พลังงานลม 

พลังงานลมเปนพลังงานตามธรรมชาติ ที่เกิดจากความแตกตางของอุณหภูมิ หรือความกดดันของ
บรรยากาศ ปจจุบันไดมีการนําเอาพลังงานลมมาใชประโยชนมากขึ้น โดยการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพลังงานลมในแตละพ้ืนที่ ทั้งนี้อุปกรณสําคัญที่ใชในการเปล่ียนพลังงานลมเปนพลังงานรูปอื่นๆ 
เชน พลังงานไฟฟา หรือพลังงานกล คือ กังหันลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาและใชประโยชน 

การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมของโลก มีความกาวหนาอยางตอเนื่อง  จากการที่มีตนทุนการผลิต
สูง ผลิตไดนอย มาสูการผลิตที่มีความคุมคาในการลงทุน และสามารถแขงขันกับการผลิตกระแสไฟฟาจาก
เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะเชื้อเพลิงที่มาจากซากดึกดําบรรพ 

ในป พ.ศ. 2551 ประเทศที่มกีารติดตั้งกังหันพลังงานลมมากที่สุด 5 อันดับแรกของโลก ไดแก 
สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี สเปน จีน และอินเดีย โดยในปเดียวกันนี้ (2551) ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถกาว
ขึ้นมาเปนอันดับหนึ่งแทนที่ประเทศเยอรมันนี ซึง่เปนผูนําของอตุสาหกรรมการผลิตไฟฟาดวยกงัหันลมมาตลอด 
ในขณะที่ตนทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมมแีนวโนมลดลง และอยูในระดับใกลเคียงกับการใชน้ํามันและกาซ
ธรรมชาติทําใหมีการคาดการณวาประเทศตางๆ จะหันมาพัฒนาศักยภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมกัน
มากขึ้น โดยมีการติดตั้งกังหันลมในลักษณะของฟารมลม และคาดวา ในป พ.ศ. 2553 กําลังการผลิตรวมของ
โลกอาจเพิ่มขึ้นถึง 160,000 เมกะวัตต หรือมีอัตราการเจริญเติบโตรอยละ 21 ตอป 
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สําหรับประเทศในทวีปเอเชีย พบวา อินเดียเคยเปนประเทศที่มีศักยภาพและวิวัฒนาการดาน
พลังงานลมมากที่สุด จนถึงป พ.ศ. 2551 เมื่อประเทศจีนมีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตพลังงานลมอยาง
กาวกระโดด สามารถผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมไดมากกวาประเทศอินเดียเกือบสองเทา (หรือเพ่ิมขึ้น
เกือบสิบเทาภายในระยะเวลาเพียงส่ีป นอกจากนี้ประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลม ไดแก ประเทศญี่ปุน ประเทศไตหวัน และประเทศเกาหลีใต 

คําถามชวนคิด 

1. พลังงานลมเกิดขึ้นไดอยางไร 

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

2. บอกประโยชนของพลังงานลมมาสองชนิด   

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

3. ใหนักเรียนออกแบบกังหันลมใหสามารถหมุนไดเร็วและคลองที่สุด พรอมทั้งบอกเหตุผลในการออกแบบ
ชิ้นงาน 

...........................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................... 
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เร่ือง พลังงานน้ํา 

พลังงานน้ํา 

 พลังงานน้ํา (hydropower)  คือ เปนแหลงพลังงาน โดยอาศัยแรงเคลื่อนที่ของน้ํา แหลงน้ํา
(reservoir) สามารถนํามาใชประโยชนไดหลายวิธี ไดแก พลังงานน้ําตก โดยการกอสรางเขื่อน (dam) หรือ
ฝายปดลําน้ําที่มีระดับความสูงและบังคับใหน้ําไหลจากที่สูงลงสูที่ตํ่า พลังงานศักยของน้ําซึ่งเกิดจากความเรง
เนื่องจากแรงดึงดูดของโลกถูกเปล่ียนเปนพลังงานจลน ดวยการผันน้ําเขาทอไปยังอุปกรณที่เรียกวา กังหันน้ํา 
(turbines) ซึ่งทําหนาที่หมุนขับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (generator) เกิดการเหนี่ยวนําขึ้น และไดพลังงานไฟฟา
มาใชงาน พลังงานน้ํามีประโยชนเปนพลังงานหมุนเวียนที่สามารนํากับมาใชใหมไดไมหมดส้ิน โดยการสราง
เขื่อน ฝายทดน้ํา เปนตน 
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คําถามชวนคิด 

1. พลังงานน้ํานํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง 

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

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

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

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

 

2. เขียนวัฏจักรเพื่อสรุปไดวา พลังงานน้ําเปนพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนํากลับมาใชใหมได 

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

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

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

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

 

3. นักเรียนจะมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงน้ําอยางไร เพ่ือใหใชพลังงานน้ําอยางคุมคาและยั่งยืน 

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

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

............................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................
. 
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เร่ืองพลังงานนิวเคลียร 

พลังงานนิวเคลียร 

 พลังงานนิวเคลียร (Nuclear energy) คือ พลังงานที่ไดจากการแตกตัว (fission) หรือการรวมตัว 
(fusion) ที่นิวเคลียสของอะตอมหรือปริมาณธาตุหรือสารที่มีกัมมันตรังสี (radioactivity) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้
ทําใหเกิดการปลดปลอยพลังงานออกมา 

 โรงไฟฟานิวเคลียรอาจเปนทางเลือกหนึ่งที่จะทําใหประเทศไทยผลิตไฟฟาไดเพียงพอแกความ
ตองการที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้มีเหตุผลมาจากการวิเคราะหขอดีและขอเสียของพลังงานไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร
เทียบกับโรงไฟฟาชนิดอื่นๆ ที่ใชกันอยู ทั้งดานปริมาณ แหลงเชื้อเพลิง และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม พบวา
เชื้อเพลิงจากพลังงานนิวเคลียรราคาไมแพง สามารถผลิตพลังงานไฟฟาจํานวนมากมายจากปริมาณเชื้อเพลิง
ที่เกิดจากสารกัมมันตรังสีเพียงเล็กนอย การพัฒนาวงจรเชื้อเพลิงพลังงานนิวเคลียรเพ่ือนําไปหมุนไดนาโม
ผลิตเปนกระแสไฟฟาไดประโยชนเพ่ิมมาขึ้นอยางตอเนื่อง การขนสงเชื้อเพลิงใหม (กอนเขาโรงไฟฟา) ทําได
งายและสะดวกและขอดีที่สําคัญที่สุด คือ ไมทําใหเกิดกาซเรือนกระจกและฝนกรดที่จะเกิดปญหากับ
ส่ิงแวดลอม ดังเชนส่ิงอื่นๆ โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรยังมีขอเสียบางประการ คือ ในดานราคาลงทุนเริ่มตน
สูงกวาโรงไฟฟาชนิดอื่น เพราะตองนําไปใชในการกอสราง วัสดุอุปกรณ ระบบควบคุมและการเก็บของเสีย
จากโรงไฟฟาทั้งในกรณีดําเนินการปกติและในกรณีฉุกเฉินตางๆ เพ่ือที่จะนํามาคาดการณเหตุการณที่เกิดขึ้น
ตอระบบ และเตรียมความพรอมบุคลากรใหรองรับสถานการณเหลานั้นได จึงนับไดวาโรงไฟฟาพลังงาน
นิวเคลียรมีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อเทียบกับโรงไฟฟาชนิดอื่น ถาเตรียมความพรอมของศักยภาพพลังงาน
จากเชื้อเพลิงนิวเคลียรดี 

ศักยภาพพลงังานจากเชือ้นิวเคลียร 

โรงไฟฟานิวเคลียรมีสวนสําคัญ 2 สวน คือ สวนของปฏิกรณนิวเคลียรจากธาตุกัมมันตรังสี เชน ธาตุ
ยูเรเนียม และสวนการผลิตไฟฟาของไดนาโมผลิตไฟฟานอกจากนี้การกําจัดการกจากโรงไฟฟานิวเคลียรเปน
ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งตองทําใหถูกตองตามมาตรฐานสากล ศักยภาพพลังงานจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร 
ขึ้นอยูกับส่ิงตอไปนี้ 

• ชนิดโรงไฟฟานิวเคลียร 

• วงจรของเชื้อเพลิงนิวเคลียร 

• แหลงรังสีของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 
 

เทคโนโลยีนิวเคลียรและการใชประโยชน 

พลังงานนิวเคลียร เปนพลังงานรูปหนึ่งที่นักวทิยาศาสตรชาวฝรั่งเศสชื่อ อังรี เบกเคอเรล (Henri 
Becquerel) คนพบโดยบังเอิญ เมื่อป พ.ศ. 2439 (ค.ศ. 1896) แตคนทั่วไปเริ่มรูจักพลังงานนิวเคลียรในชวงปลาย
สงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากมีการทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮโิรชิมาและเมืองนางาซาก ิ ประเทศญี่ปุน เมื่อป 



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                 

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนท่ี 2 : กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องพลังงาน                                                                                                                    

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

2-38 

พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) มีผลทําใหสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง แตผลของระเบิดปรมาณูในครั้งนัน้ ไดทําลายชีวิต
มนุษยไปเปนจํานวนมาก รวมทัง้อาคารบานเรือนและส่ิงกอสรางอื่นๆ นอกจากนี้ กัมมันตภาพรังสีที่เกิดขึ้นจาก
การระเบิด ยังทําใหส่ิงแวดลอมเกิดการเปลี่ยนแปลง และมผีลตอผูรอดชีวิตในระยะยาวอีกดวย หลังจากตระหนกั
ถึงอํานาจการทําลายลางที่รุนแรงของระเบิดปรมาณูในครั้งนั้น แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร
ในระยะตอมา จงึมุงการคนควาวิจัยเพ่ือการใชประโยชนในทางสรางสรรค โดยเฉพาะดานการแพทย เกษตร และ
อุตสาหกรรม ในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้น ไดแก 

ดาน การใชประโยชน 

ดานการแพทย ใชสารกัมมันตรังสีและรังสีในการตรวจ วินิจฉัย ทําใหการรักษามีความ
ถูกตองแมนยําและรวดเร็ว เชน การใชรังสีเอกซในการตรวจปอดและรากฟน
การบําบัดโรคดวยรังสีเพ่ือทําลายเนื้อเยื่อเฉพาะแหงที่ผิดปกติ เรียกวา รังสี
บําบัด (radiotherapy) 

ดานการเกษตร • การกําจัดศัตรูพืช เชน การทําหมันแมลงดวยรังสี 

• การปรับปรุงพันธุเพ่ือเพ่ิมผลผลิต โดยการฉายรังสีพันธุพืช เพ่ือใหเกิด
การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมและมีผลผลิตสูงหรือโตเร็วขึ้น 

• การเก็บถนอมและรักษาผลผลิตทางการเกษตร เชน พืชผัก ผลไม และ
เนื้อสัตว โดยการฉายรังสี เพ่ือใหเก็บไวไดนานยิ่งขึ้น 

• การวิเคราะหดินโดยใชเทคโนโลยีนิวเคลียร เพ่ือศึกษาและจําแนกพื้นที่
เพาะปลูกตามความเหมาะสมกับชนิดของพืช หรือเพ่ือการบํารุงดิน 

ดานอุตสาหกรรม • การฉายรังสีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของวัสดุและผลิตผลทางการเกษตร  
รวมท้ังกําจัดจุลินทรียในอาหาร   

• การสํารวจหาแหลงน้ํามันใตดินและความชื้นในดินดวยรังสีนิวตรอน 

• การควบคุมกระบวนการผลิตกระจกและกระดาษใหมีความหนาสม่ําเสมอ 

ดานโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร 

โดยการนําเทคโนโลยีนิวเคลียรมาใชในการหาอายุวัตถุโบราณและซาก
ส่ิงมีชีวิตดึกดําบรรพ เรียกวา การหาอายุดวยการวัดรังสี (radiometric 
dating) เปนการอาศัยหลักการสลายตัวของไอโซโทปกัมมันตรังสีตลอดเวลา
ดวยอัตราคงที่ โดยทั่วไป คาอัตราการสลายตัวแสดงในรูปคาครึ่งชีวิต (half 
life) ซึ่งเปนระยะเวลาที่จํานวนอะตอมของไอโซโทปรังสีลดลงครึ่งหนึ่งของคา
เริ่มตน คาครึ่งชีวิตเปนคาคงที่ เมื่อทราบกัมมันตภาพรังสีที่ลดลง จะทําใหหา
คาของเวลาที่ผานไปได 

ดานสิ่งแวดลอม • การอนุรักษฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม ไดแก การใชรังสีแกมมาฆาเชื้อโรคใน
น้ําทิ้งจากชุมชนและจากโรงพยาบาลเพื่อปองกันโรคระบาด 

• การตรวจสอบควบคุมปริมาณรังสีที่มีอยูในธรรมชาติเพ่ือความปลอดภัย
ของมนุษยและส่ิงมีชีวิต  เชน การใชเทคนิคทางนิวเคลียรวิเคราะห
สารพิษในดิน พืช อากาศ น้ํา และอาหาร 
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ดาน การใชประโยชน 

ดานการศึกษาและวิจัย • เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรและการใชประโยชน ทั้งขั้นมูลฐานและขั้น
ประยุกต ไดแก แหลงกําเนิดรังสี เชน เครื่องปฏิกรณปรมาณูหรือตน
กําเนิดรังสีแบบไอโซโทป 

ดานการพัฒนาและจัดหา
พลังงานไฟฟา 

• โดยอาศัยความรอนจากปฏิกิริยานิวเคลียรที่เกิดขึ้นภายในเตาปฏิกรณ
นิวเคลียร เพ่ือผลิตกระแสไฟฟา  

 
คําถามชวนคิด 
 
1. พลังงานไฟฟาสามรถเปลี่ยนเปนรูปพลังงานใดบาง 

……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 
 

2. พลังงานนิวเคลียรเกิดขึ้นไดอยางไร 
……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 

3. ขอดีของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร คือ 
……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 
ขอเสีย คือ  
……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 
 

4. นักเรียนจะชวยอนุรักษพลังงานไดอยางไรเพื่อชะลอการใชพลังงานทดแทน 
……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                 

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนท่ี 2 : กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องพลังงาน                                                                                                                    

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

2-40 

ใบความรู 

เร่ืองพลังงานชีวมวล 

“ชีวมวล” คือ เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรตางๆ เชน ฟางขาว แกลบ ชานออย กะลามะพราว 
เศษไม รวมถึงมูลสัตวและของเสียจากการแปรรูปสินคาเกษตรตางๆ น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และขยะ
จากครัวเรือน 

พลังงานชวีมวลคืออะไร 

พลังงานชีวมวล คือ พลังงานที่สะสมอยูในส่ิงมีชีวิตที่สามารถนํามาใชทํางานได มนุษยเราใชพลังงาน
จากชีวมวลมาเปนเวลานานแลว จนถึงปจจุบันยังมีการนํามาใชประโยชนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเทศที่
กําลังพัฒนาซึ่งมีการใชไมฟนหรือถานหุงหาอาหารในทองถ่ินชนบท และประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิตทาง
การเกษตรเปนจํานวนมาก ซึ่งบางสวนมีปริมาณผลผลิตมากเกินความตองการหรือเศษเหลือจากกระบวนการ
ผลิต ทรัพยากรชีวมวลเหลานี้สามารถนํามาเผาไหมเพ่ือนําพลังงานความรอนที่ไดไปใชในกระบวนการผลิต
ไฟฟา 

ทรัพยากรชีวมวล คือ มวลหรืออินทรียสารของสิ่งมีชีวิต (นอกจากสวนที่กลายเปนเชื้อเพลิงประเภท
ฟอสซิลไปแลว) ซึ่งอาจเปนปาไม ผลผลิตสินคาเกษตร และกากเหลือของทางการเกษตร เชน แกลบ ฟางขาว 
ชานออย กะลาปาลม กะลามะพราว หรือของเสียอินทรียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งมูลสัตว เชน 
ไก หม ู วัว เปนตน อยางไรก็ดีทรัพยากรที่ควรจะนํามาพัฒนาเปนพลังงานในอนาคต คือ กากของเหลือทาง
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงมูลสัตวตางๆ เนื่องจากเปนทรัพยากรที่หางายและมีราคาถูก 

ทรัพยากรชวีมวล 

พืชชีวมวล หรือที่นิยมเรียกกันวา พืชพลังงาน หมายถึง พืชที่ใหเนื้อไมหรือสวนใดสวนหนึ่งมาใช
เปนเชื้อเพลิง ซึ่งเปนการใชพลังงานจากพืชที่เปนพลังงานสะอาด และมีการหมุนเวียนเกิดขึ้นใหมตลอดเวลา 
หรือที่เราเรียกวา พลังงานชีวมวล เพ่ือมาทดแทนพลังงานที่ใชแลวหมดไป 

ทรัพยากรพืชชีวมวลมีหลายจําพวก สามารถแบงออกตามแหลงที่มาได 4 กลุม ดังนี้ 

1. พืชผลทางการเกษตร  เชน ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด ขาวฟางหวาน ซึ่งเปนแหลงของ
คารโบไฮเดรต แปงและน้ําตาล รวมถึงพืชน้ํามันตางๆ 

2. เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เชน ฟางขาว เศษลําตน ขาวโพด ซังขาวโพด เหงามัน
สําปะหลัง 

4. ไมและเศษไม  เชน ไมโตเร็ว ยูคาลิปตัส กระถินณรงค เศษไมจากโรงงานผลิตเครื่องเรอืน และ
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ เปนตน 

5. ของเหลือจากอุตสาหกรรมและชุมชน เชน กากน้ําตาล และกากออยจากโรงงานน้ําตาล แกลบ 
ขี้เล่ือย เสนใยปาลม ซังขาวโพด กาบมะพราว และกะลาปาลม เปนตนในปจจุบัน การใชเชื้อเพลิงชีวมวล
ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทปโตรเลียมไดรับการพัฒนาอยางกวางขวางทั่วโลก โดยเฉพาะเพ่ือสนับสนุนแนวทาง
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การรณรงครักษาสิ่งแวดลอม เนื่องจากพลังงาน  ชีวมวลจัดเปนพลังงานประเภทหมุนเวียน ที่ชวยลดการใช
พลังงานจากแหลงที่ใชแลวหมดไปและมีผลตอส่ิงแวดลอม 

ชีวมวลที่เกิดจากกระบวนการผลิตและแปรรูปทางการเกษตร สามารถจาํแนกไดตามแหลงผลิต ไดแก 

• โรงสีขาว 

• โรงงานน้ําตาล 

• โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ 

• โรงเล่ือยไม 

การแปรรูปพลังงาน 

พลังงานจากชีวมวลเกิดขึ้นไดหลายรูปแบบ ไดแก การเผาไหมโดยตรง การผลิตกาซ การหมัก และ
การผลิตเชื้อเพลิงเหลว เปนตน 

การเผาไหมโดยตรง หมายถึง การทําใหเชื้อเพลิงลุกไหมและคายความรอนออกมา ความรอนที่ได
จากการเผาสามารถนําไปใชในการตมน้ําใหมีอุณหภูมิสูงได 

การผลิตกาซ หมายถึง เปนการเปลี่ยนชีวมวลเปนกาซเชื้อเพลิง เรียกวา กาซชีวภาพ 

การหมัก หมายถึง การใชกระบวนการยอยสลายของสารอินทรียเพ่ือทําใหชีวมวลแปรรูป เกิดเปน
กาซชีวภาพ 

การผลิตเชื้อเพลิงเหลว เปนการเปลี่ยนสภาพชีวมวลใหเปนเชื้อเพลิงเหลว สามารถใชเผาไหม 
เชนเดียวกับน้ํามันปโตรเลียม และนําไปเผาผลิตไฟฟาได 

คําถามชวนคิด 

1. พลังงานชีวมวลคืออะไร 
……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 

 
2. บอกวัสดุที่ใชเปนแหลงพลังงานชีวมวลมา 4 ชนิด 

……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 

 
3. โรงเรียนของนักเรียนมีอินทรียสารใดบางที่สามารถแปรรูปพลังงานเปนพลังงานจากชีวมวลได 

……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………......................……… 
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ใบความรู 

เร่ืองพลังงานเคม ี

พลังงานเคม ี

สารตางๆ จะมีพลังงานเคมีสะสมอยู เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีอาจมีพลังงานในรูปแบบตางๆ เกิดขึ้น 
เชน ความรอน แสง เสียง ไฟฟา เปนตน แหลงพลังงานจากพลังงานเคมี จะใชในรูปของเซลลเชื้อเพลิง หรือ 
Fuel cell ซึ่งเปนพลังงานสะอาดไมเกิดมลภาวะกับส่ิงแวดลอม ใชแทนแหลงพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรรี่ ซึ่ง
แตกตางจากแบตเตอรรี่โดยเซลลเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาจากการเกิดปฏิกิริยาของแกส เชน แกสไฮโดรเจนและ
ออกซิเจน แกสโพรเพนและแกสออกซิเจน เปนตน  

ในยานอวกาศใชเซลลเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาโดยใชแกสไฮโดรเจนและออกซิเจนเปน
เชื้อเพลิงในเซลลไดพลังงานไฟฟาและน้ํา ซึ่งสามารถนาํน้ํามาแยกดวยไฟฟาไดแกสไฮโดรเจนและออกซิเจนนํา
กลับมาหมนุเวียนใชใหมได 
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คําถามชวนคิด 

1. เซลลเชื้อเพลิงใหพลังงานไดอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ทําไมเซลลเชื้อเพลิง จึงเปนแหลงพลังงานสะอาดไมใหมลพิษตอส่ิงแวดลอม 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ยกตัวอยางและอธิบายพลังงานเคมี 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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จุดประสงคการเรียนรู    

แสดงและเชื่อมโยงแหลงพลังงานและประโยชนที่มีความสอดคลองและสัมพันธกนั  

สื่อ อุปกรณ 

1. ชุดโดมิโน เรื่อง รูปแบบแหลงพลังงานและประโยชน 
2. กระดาษและปากกาบันทึกคะแนน 

การทํากิจกรรม 

1. ใหผูเรียนจัดกลุม ๆ ละ 3 คน 
2. ผูเรียนแตละกลุมรับแจกโดมิโน 1 ชุด ประกอบดวยโดมิโนจํานวน 27 ชิ้น แตละชิน้

โดมิโนแบงเปน 2 ดาน ดานหนึ่งเปนรูปแบบ สวนอีกดานหนึ่งเปนแหลงพลังงาน 

วิธีเลน 

1. คละชิน้โดมิโนทั้งหมด 

2. แจกโดมิโนเทาๆ กันทุกคน โดยวางคว่ําลงบนพื้นโตะ 

3. จับสลากลําดบัผูเลน 

4. ผูเลนคนแรกเริ่มวางชิ้นโดมิโนลง โดยวางหงายลงบนโตะเปนชิ้นแรก 

5. ผูเลนคนตอไปวางโดมิโนลง โดยใหมีความสัมพันธกันดังตัวอยาง 
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การคิดคะแนน 

1. โดมิโนที่เริ่มตนเลนชิ้นแรกจะไมนํามาคิดคะแนน 

2. นับจํานวนแตมที่ตอกันรวมเปนคะแนนทีจ่ะได แตถาผูเลนวางชิ้นโดมิโนโดยมีแตม
เทากับชิ้นเดิมจะไดคะแนนเปน 2 เทาของผลบวกจํานวนแตมทั้งสองชิ้น 

3. หากผูเลนคนใดลงโดมิโนเลนไมได ใหเสีย 1 คะแนน 

4. ถาผูเลนคนใดตอบผิดไดรับการทักทวงจะเสีย 2 คะแนน 

5. ผูเลนที่มีโดมิโนเหลือ เม่ือจบการเลนจะถูกหักคะแนนเทากับจํานวนแตมรวมที่
เหลือน้ัน 

6. ผูชนะคือผูที่ไดแตมรวมสูงสุด 

 

ตัวอยางตวัตอ ดังรูป 

 

ผูเลนคนที่ 1      ผูเลนคนที ่2           ผูเลนคนที่ 3 

 

 

 

 

ตัวอยางใบลงคะแนน 

คะแนน 

ผูเลนคนที่ 1 ผูเลนคนที่ 2 ผูเลนคนที่ 3 

- 3 + 2 = 5 (3 + 3) 2 = 12 

รวมคะแนน 5 12 

 

 

 

พลงังานลม

พลงังานลม

พลงังานลม

พลงังานลม

ถานนาฬิกา

ถานนาฬิกา

ถานนาฬิกา

ถานนาฬิกา

พลงังานเคมี

พลงังานเคมี

พลงังานเคมี

พลงังานเคมี

ไบโอดีเซล

ไบโอดีเซล

ไบโอดีเซล

ไบโอดีเซล

ดวงอาทิตย

ดวงอาทิตย

ดวงอาทิตย

ดวงอาทิตย

พลงังานชวีมวล

พลงังานชวีมวล

พลงังานชวีมวล

พลงังานชวีมวล
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พลงังานลม

พลังงานลม

พลงังานลม

ถานนาฬิกา

ถานนาฬิกา

ถานนาฬิกา

ถานนาฬิกา

พลังงานเคมี

พลงังานเคมี

พลังงานเคมี

พลงังานเคมี

ไบโอดีเซล

ไบโอดีเซล

ไบโอดีเซล

ไบโอดีเซล

ถานหินลิกไนท

ถานหินลกิไนท

ถานหินลิกไนท

ถานหินลกิไนท

ดวงอาทิตย

ดวงอาทิตย

ดวงอาทิตย

ดวงอาทิตย

พลังงาน
แสงอาทิตย

พลังงาน
แสงอาทิตย

พลังงาน
แสงอาทิตย

พลังงาน
แสงอาทิตย

การเคลื่อนที่
ของอากาศ

การเคลื่อนที่
ของอากาศ

การเคลื่อนที่
ของอากาศ

การเคลื่อนที่
ของอากาศ

สารกัมมันตรังสี

สารกัมมันตรังสี

สารกัมมันตรังสี

สารกัมมันตรังสี

พลังงานนิวเคลียร

พลังงานนิวเคลียร

พลังงานนิวเคลียร

พลังงานนิวเคลียร

น้ําตก

น้ําตก

น้ําตก

น้ําตก

พลังงานลม

พลงังานลม

พลังงานลม

พลงังานลม

น้ําตกรอน

น้ําตกรอน

น้ําตกรอน

น้ําตกรอน

พลังงานฟอสซิล

พลงังานฟอสซิล
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กาซมีเทน

กาซมีเทน
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กาซมีเทน
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หนวยที่ 3 การผลิตพลังงาน 

 

 

 

 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. สืบคนขอมูลจากแหลงความรู เพ่ือศึกษาเกี่ยวกบัการผลิตพลังงานประเภทตาง ๆ  

2. เขยีนแผนผงัเวนน (Vein  diagram ) หรือตารางเปรยีบเทียบ เกี่ยวกบัการผลติ
พลังงานประเภทตาง ๆ  

สื่อ อุปกรณ 

1. แหลงขอมูล ไดแก เอกสาร website เกี่ยวกับการผลติพลังงานประเภทตาง ๆ    

2. กระดาษแผนใหญ 

3. ปากกาเคมี 

4. เทปกาวใส 

การทํากิจกรรม 

1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการผลิตพลังงานประเภทตางๆ  อยางนอย  2  ประเภท  เชน  

• พลังงานจากธรรมชาติ ไดแก พลังงานจากลม พลังงานจากน้ํา พลังงานความ
รอนใตพิภพ พลังงานจากถานหิน ปโตรเลียม (พลังงานจากฟอสซิล) พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานจากคลื่นน้ํา 

• พลังงานจากสิ่งที่มนุษยผลิตขึ้น ไดแก พลังงานไฟฟา พลังงานนิวเคลียร 
พลังงานจากขยะ พลังงานชีวมวล พลังงานจากสิ่งมีชีวิต (ไบโอดีเซล 
แอลกอฮอล) 
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2. อานและสรุปประเด็นสําคญัจากเรื่องที่สืบคน  พรอมใหเหตุผลของความจําเปนของ
การศึกษา  เชน  ความยุงยากและความซับซอน  ระยะเวลา  ความสําคัญและ
คุณคา ของการผลิตพลังงาน  

3. นําประเด็นสําคัญมาวิเคราะห ความเหมอืน ความตางของขั้นตอนการผลติพลังงาน 
โดยเขียนเปนแผนผงัเวนน (Vein diagram) หรือตารางเปรยีบเทยีบลงบนกระดาษ
แผนใหญ 

4. นํากระดาษแผนใหญติดบนผนังหอง เดินชม แลกเปลีย่นเรียนรู 
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จุดประสงคการเรียนรู 

สรางความตระหนักถึงผลกระทบจากการผลิตพลังงาน 

สื่อ อุปกรณ 

1. วีดิทศัน หรือคลปิภาพเคลือ่นไหว (Animation) เกี่ยวกบัผลกระทบจากการผลติ
พลังงาน 

2. กระดาษ เอ 4   

3. กระดาษแผนใหญ 

4. ปากกาเคมี 

5. เทปกาวใส 

การทํากิจกรรม 

1. ดูวีดิทัศนหรือภาพเคลื่อนไหว (Animation) เกี่ยวกบัผลกระทบจากการผลิต
พลังงาน(การผลิตพลังงานไฟฟา) 

2. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เปนขอดี และขอเสยี บนัทึกลงใน
กระดาษ เอ 4 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความคิดใหเปนขอสรุปของกลุมลงในกระดาษแผนใหญ
และติดผนังหอง 

4. แตละกลุมเดิน  แลกเปลี่ยนเรียนรู  และอภิปรายสรุปสะทอนความคิดถึงขอดีและ
ขอเสียที่เกิดจากการผลิตพลังงาน  เพ่ือตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
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จุดประสงคการเรียนรู 

1. เขาใจขั้นตอนการผลิตพลังงาน 

2. ตระหนักถึงผลกระทบจากการผลิตพลังงาน 

สื่อ อุปกรณ 

อุปกรณที่ใชจัดฉากและตัวละคร เชน  กระดาษสี  ปากกาสี   กระดาษขาวเทา  กรรไกร 
มีดคัตเตอร  กระดาษพรุป  ฯลฯ 

การทํากิจกรรม 

1. สมาชิกกลุมรวมกันตั้งคําถามสําคัญที่เกีย่วของกับการผลิตพลังงาน เชน   

• พลังงานไฟฟา  ผลิตขึ้นไดอยางไร   เม่ือผลิตแลวมีขอดี ขอเสียอยางไร 

• ทําไมจึงตองสรางเขื่อน  สรางแลวมีขอดีและขอเสยีอยางไร 

• ทําไมตองสรางโรงผลิตไฟฟานิวเคลียร 

• ฯลฯ   

2. สมาชิกกลุมสรางหัวเรื่อง (Theme) ตามความสนใจ  ที่ไดจากการวเิคราะหขอ
คําถาม - เรื่องจะสรางหรือไมสรางโรงไฟฟาที่น่ี 

3. กําหนดองคประกอบสําคัญ  ไดแก 

• ฉาก ใหกําหนดเวลาของเรื่องราว วาเกิดขึ้นในยุคใด สมัยใด และสถานที่อยูที่
ใดเพื่อจะไดจําลองบรรยากาศของเรื่อง  เชน 

 ชุมชนที่อยูในพ้ืนที่การกอสรางโรงไฟฟา และ ชุมชนทีอ่ยูในรัศมีที่
มีผลกระทบ     :     
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• ตัวละคร  กําหนดบทบาทของตัวละครแตละตวั  และสมาชิกกําหนดผูที่จะ
รับบทบาทเปนตัวละครที่กาํหนดขึ้น  เชน 

 คนที่อยูในชุมชน  ครู  ผูนําชุมชน  ผูประกอบการ  ผูกาํหนด
นโยบาย 

• วิถีชวีิตชุมชน  กําหนดวิถีชีวติของตวัละครในเรื่อง  เชน 

 ความเปนอยูของชาวบานที่ดําเนินชีวติเปนปกตใินชวีติประจําวัน
ของแตละคน   

• เหตุการณสาํคัญ  กําหนดเหตุการณทีเ่กิดขึ้นในการดําเนินวิถชีีวติ ของตวั
ละครที่จะนําไปสูการคนหาคําตอบจากสถานการณหรือคําถามที่ตั้งขึ้น  เชน   

 บุคคลในชุมชน ตื่นตวั วเิคราะหขอดี  ขอเสีย ของการสราง
โรงไฟฟา 

 ครู หรือ ผูนําชาวบานใหขอมูล กับชาวบานที่เปนขอมูลเชิญ
ประจักษ 

 การชุมนุมของผูสนับสนุนและผูคัดคานการสรางโรงไฟฟาในชุมชน 

 การชี้แจงขอมูลของผูประกอบการและผูกําหนดนโยบาย 

4. สมาชิกรวมกนัคิดและวางแผนดําเนินการตามเรื่องที่ตั้งขึ้น 

5. แตละกลุมนําเสนอกิจกรรมที่ดําเนินการไว 

6. รวมกันอภิปราย  การแสดงความคิดเห็นและสรุปเกี่ยวกับการผลติพลังงาน 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ทดลองและอธิบายการผลติพลังงานไฟฟาเซลลแสงอาทิตย    

สื่อ อุปกรณ 

ชุดทดลองเซลลแสงอาทติย 1  ชุด / กลุม ซ่ึงประกอบดวย 

1. มอเตอร 1.5  โวลท  พรอมใบพัด 

2. วิทยุ ขนาด 3  โวลท 

3. หลอดไฟฉาย  1.5  โวลท  พรอมขั้วหลอด   

การทํากิจกรรม 

1. สมาชิกกลุมรบัอุปกรณชุดทดลองการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทติย 

2. สังเกตแผงเซลลแสงอาทติย  และบันทึกผล 

4. ตอวงจรแผงเซลลแสงอาทติยกับมอเตอร  วิทยุ  และหลอดไฟฉายตามลําดับ  
สังเกต 

1. ผลการทดลอง (ทดลองในหอง) 

5. จากขอ 3  นําชุดทดลองไปตั้งรบัแสงอาทติยภายนอกหอง  สังเกตและบนัทึกผล 

6. สรุปผลการทดลองทั้ง 2  ครั้ง   

7. อภิปรายขอดีและขอเสยี ของการนาํเซลลแสงอาทิตยมาใชในการผลิตพลังงาน
ไฟฟา 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ออกแบบและทําโครงงานเกี่ยวกับการผลิตพลังงาน 

สื่อ อุปกรณ 

1. อุปกรณที่ใชทาํโครงงานวิทยาศาสตรตามแนวคิดของนกัเรียน 

2. กระดาษ เอ 4 

การทํากิจกรรม 

1. นักเรียนจัดกลุม ๆ ละ 3 – 4  คน  เพ่ือคิดและวางแผนการทําโครงงาน 

2. สมาชิกกลุมระดมสมอง คิดและวางแผนการทําโครงงานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับการ
ผลิตพลังงานในเรื่องใดเรื่องหน่ึง แลวทําการทดลองหาประสิทธิภาพของพลังงานที่
ผลิตขึ้น เชน การผลติพลงังานชีวมวล ผลติพลังงานเขียว ผลิตแอลกอฮอลจาก
เมล็ดขนุนเพ่ือใชเปนพลังงาน หรือการสรางสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวกบัการผลิตพลังงาน   
เปนตน (หัวขอเรื่องที่ทําโครงงานวิทยาศาสตรควรใหเกิดจากแนวคดิของนักเรียน
เองโดยมีครูเปนผูคอยใหคาํปรึกษา และแนะนํา)        

3. สมาชิกกลุมดําเนินการทดลอง  เขียนรายงานการทดลองใหเสร็จตามกําหนดเวลา
ที่วางแผนไว  

4. ทุกกลุมนําผลงานมาจัดแสดง  อธิบาย  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 

6. อภิปรายถึงสิ่งที่ไดจากการทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
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หนวยที่ 4 การใชและการอนุรักษพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพ่ือสํารวจชนดิ ปริมาณการใชและคาใชจายเกี่ยวกับการใชพลังงานของตนเอง  
ครอบครวั  โรงเรียน และชมุชน 

2. วิเคราะหแหลงที่มาของพลงังานแตละชนิด 

3. เพ่ือเปรียบเทยีบปริมาณการใชและคาไฟฟาในแตละเดอืนและปจจัยที่มีผลตอการ
เพ่ิมและลดปริมาณการใชพลังงาน 

4. เพ่ือนําขอมูลมาเขียนกราฟ 

สื่อ อุปกรณ 

1. กระดาษแผนใหญ 

2. สีเมจิ 

การทํากิจกรรม 

1. คิดเดี่ยว คิดคู คิดรวมกันเปนกลุมในประเด็น “ในชีวติประจําวันของนกัเรยีน ใน 1 วนั 
นักเรยีนใชพลงังานชนิดใดบาง พลังงานเหลานั้นมาจากไหน นักเรยีนเสียคาใชจาย
หรือไม อยางไร เลาสิ่งที่นักเรยีนคิดใหกนัและกนัฟง และรวมกนัสรปุเกีย่วกบัการใช
พลงังาน ทีม่าของพลังงานและคาใชจายทีต่นเองเกี่ยวของภายใน 1 วนั 

2. รวมกลุม กลุมละ 4 – 5 คน ระดมสมองเพื่อวางแผนในการสํารวจชนิด ปริมาณการ
ใชและคาใชจายเกี่ยวกบัการใชพลังงานทีค่รอบครวัตนเองและสถานที่ที่กลุมตนเอง
สนใจที่สํารวจการใชพลังงาน เชน จะสํารวจที่ไหน สํารวจอยางไร จะถามใคร ถาม
อะไรบาง จะนาํขอมูลที่ไดมาทําอะไร จะนําเสนอขอมูลที่ไดอยางไร 
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3. แตละกลุมนําเสนอผลการระดมสมองเกี่ยวกับการวางแผนการสํารวจชนิด ปริมาณ
การใชและคาใชจายเกี่ยวกับการใชพลังงานที่ครอบครัวตนเองและสถานที่ที่กลุม
ตนเองสนใจ โดยนําเสนอบนกระดาษแผนใหญ ใหแตละกลุมนําผลงานไปติดที่ผนัง
หองเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน รวมกันสรุปเกี่ยวกับการออกไปสํารวจ
ขอมูลเกี่ยวกับชนิด ปริมาณการใชและคาใชจายเกี่ยวกับการใชพลังงานของ
ครอบครัวตนเองและสถานที่ที่กลุมตนเองสนใจ 

4. นักเรียนดําเนนิงานตามแผนที่วางไว 

5. นําขอมูลจากการสํารวจมาวิเคราะหถึงแหลงที่มาของพลังงานของพลังงานชนิด
ตางๆ ปริมาณการใชพลังงาน คาใชจายเกี่ยวกบัพลงังาน วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของคนในประเด็นของความจําเปน/เหตุผลในการใช/แนวทางการปรับ
พฤติกรรม 

6. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
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จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพ่ือสรางความตระหนักถึงผลกระทบถาพลังงานที่ใชอยูในชีวติประจําหมดไป 

2. วิเคราะห  ปญหา  สาเหตุ  ผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นตอเน่ืองจากการใชพลังงาน 

สื่อ อุปกรณ 

1. สถานการณการใชพลังงาน 

2. กระดาษ 

การทํากิจกรรม 

1. แตละกลุมนําขอมูลจากการสํารวจชนิด ปริมาณการใชและคาใชจายเกี่ยวกบัการใช
พลังงานที่ครอบครัวตนเองและสถานที่ทีก่ลุมตนเองสนใจ คํานวณเกี่ยวกับคาใชจาย
เกี่ยวกบัพลังงานที่ใช  นําเสนอแลกเปลีย่นเรียนรู 

2. รวมกนัอภิปรายปญหา สาเหตุ ผลกระทบทีเ่กิดขึน้ โดยใชแผนภูมิกางปลา ลงในกระดาษ
แผนใหญ  นําเสนอแลกเปลีย่นเรียนรูโดยนําไปติดทีผ่นังหอง  ในรูปของมาหมุน 

3. ใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัผลกระทบที่เกิดจากการใชพลงังาน 

4. ระดมสมองความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําการสรางพลังงานทดแทน  โดยการออกแบบ
สิ่งประดิษฐ  แบบจําลองของเลนที่ทดแทนพลังงานไฟฟา 
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จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพ่ือแสดงความคิดเห็นในการมีสวนรวมในการใชพลังงานอยางคุมคาและมีประสทิธิภาพ 

2. เพ่ือไดรูปแบบการคิดใชพลังงานอยางคุมคา 

สื่อ อุปกรณ 

1. กระดาษแผนใหญ 
2. ปากกาเมจิ 

การทํากิจกรรม 

1. ใหสมาชิกในแตละกลุม เลาประสบการณความสําเร็จเกีย่วกับการอนรัุกษพลังงาน คนละ 1 
นาที (ตองเลาในเชิงบวกเทานั้น) จับประเด็น/จัดกลุมรูปแบบ/คัดเลือกรูปแบบที่สมาชิก
สนใจและนําเสนอ 1 รูปแบบ 

2. แตละกลุมระดมสมองโดยนําขอมูลจากการสํารวจชนดิ ปริมาณการใชและคาใชจาย
เกี่ยวกบัการใชพลังงานที่ครอบครัวตนเองและสถานทีท่ี่กลุมตนเองสนใจ มาอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นออกแบบวิธีการทีก่ลุมตนเองจะปฏบิตัิในใชพลังงานอยาง
พอเพียงไดอยางไร  

3. แตละกลุมรวมระดมสมอง เพ่ือเลือกแนวทาง วิธีการปฏิบตัิในใชพลังงานอยางพอเพียง 
ปฏิบตัิกิจกรรมตามแผนที่วางไว 

4. สรุปผลการดําเนินงานของกลุม 
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จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพ่ือแสดงความคิดเห็นในการมีสวนรวมในการใชพลังงานอยางคุมคาและมีประสทิธภิาพ 

2. เพ่ือไดรูปแบบการคิดใชพลังงานอยางคุมคา 

คําชี้แจง 

ใหแตละกลุมบันทึกโครงรางการวางแผนการดําเนินกิจกรรมของกลุมจนเปนผลสําเร็จลง
ในใบกิจกรรมน้ี 
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การสะทอนผลการดําเนินการ 
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จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพ่ือวางแผนปฏิบตัิการอนุรักษพลังงาน 

2. ปฏิบตัิงานการอนุรักษพลังงาน 

3. ประเมินผล /ปรับปรุง/ เผยแพรผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรม 

สื่อ อุปกรณ 

1. ใบกิจกรรม 

การทํากิจกรรม 

1. คิดออกแบบเผยแพรผลการปฏิบตัิงานของกลุมตนเอง  สูสาธารณชนอยางหลากหลาย  
(แสดงละคร /นักขาวชุมชน/ เสียงตามสาย / หนังสือพิมพ / โปสเตอร / แผนพับ) 

2. บันทึกรูปแบบที่กลุมของตนเองเลือก 

3. นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน (ถามีเวลา) 

4. ชื่นชมประเมินผลงานรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ï ¡ÃÃÁ·Õè 4.4 

ºo¡µ �oæ ¡a¹ 



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                 

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนท่ี 2 : กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องพลังงาน                                                                                                                    

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

2-60 

หนวยที่ 5 กิจกรรมหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู     
บูรณาการที่พัฒนาการคิดเก่ียวกับพลังงาน 

 

 

 

 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. จัดทําหนวยการเรียนรูเรื่องพลังงานเชิงบูรณาการที่เนนกระบวนการคิด 

2. เขียนแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการที่เนนกระบวนการคิดเรื่องพลังงาน 

สื่อ อุปกรณ 

1. มาตรฐานการเรียนรู-ตัวชี้วัดชั้นปของ 8 กลุมสาระการเรียนรู 

2. หนังสือเรียนตามกลุมสาระ 
3. กระดาษแผนใหญ และปากกาเมจิก 

การทํากิจกรรม 

1. ศึกษาแนวการจัดการเรียนรูบูรณาการจากเอกสารประกอบการฝกอบรมและจากการฟง
บรรยาย แลวรวมกันคิดเปนกลุมออกแบบหนวยการเรียนรูบูรณาการที่เนนกระบวนการ
คิดเรื่อพลังงาน 

2. เขียนแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการพลังงาน กลุมสาระละ 1-2 แผน โดยใชความรู
จากการทํากิจกรรม จากการศึกษาแหลงเรียนรูจริงในทองถิ่น และคิดถึงการนํากลยุทธ
การเรียนรูที่ไดจากการฝกอบรม มาจัดกิจกรรมการเรียนรูในแผน 

3. นําเสนอแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
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ใบกิจกรรม 

หนวยการเรยีนรูบูรณาการที่เนนกระบวนการคิดเรื่องพลงังาน 
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การออกแบบกิจกรรมทีนํ่าไปสูแผนการจัดการเรียนรู 

 

1. จุดประสงคการเรียนรู 

• (เขียนใหมีตวัชี้วัด และครอบคลุมในดานความรู ความคิด ทักษะพิสยัและจิตพิสัย) 

2. แนวความคดิหลัก / สาระสําคัญ 

• ระบุองคความรูที่เปนแนวความคิดหลัก / สาระสําคัญ / ที่ตองการใหนักเรียนไดรับ 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

• ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยระบุกิจกรรมการเรียนรูทีใ่หนักเรียนทําเพื่อให
เกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่ตั้งไว เสนอกิจกรรมที่มุงพัฒนากระบวนการคิด การ
สืบเสาะหาความรู การแกปญหาและการปฏิบตัิจริง มีกลวธิีการเรียนการสอนตางๆ โดย
ออกแบบขั้นตอนสําคัญๆ ของกิจกรรม ดังน้ี  

1) การเริ่มตนบทเรียน / นําเขาสูบทเรียน 

2) กิจกรรมที่นักเรียนปฏบิัติเพ่ือสํารวจ คนหา ทดลอง สรางคําอธิบาย สรุป และขยาย
ความรู 

3) การสะทอนความคิด คิดถึงสิง่ที่เรียนรู หรือสิ่งที่คนพบ จากการเรยีนรูและคิดทําตอไป 

4. สื่อ / แหลงเรยีนรู 

• ระบุสื่อและแหลงเรียนรูที่จะใชในการทํากิจกรรมใหชัดเจนและสอดคลองกับกิจกรรม 

5. การประเมินผล 

• ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงจากผลงานและประจักษพยานการเรียนรูให
ครบถวนทั้งความรู  ทักษะ กระบวนการและความตระหนัก จนถึงการลงมือปฏิบัต ิ
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กิจกรรมการศึกษาดูงานดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพลงังาน รวมถึงแนวทางการอนุรักษพลังงานจากแหลงเรียนรู
ทองถิ่น 

2. เสนอแนวคิดในการนําไปใชในการเรียนการสอน ในการทําโครงการเกี่ยวกับพลังงานใน
โรงเรียน และขยายผลสูทองถิ่น 

สื่อ อุปกรณ 

แหลงเรียนรูในทองถิ่น 

 มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ เพ่ือการพัฒนาภาคเหนือ 

 โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวฒันา 

 อาคารอนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกียรต ิ

 สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชนํ้ามัน 

การทํากิจกรรม 

1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแหลงเรียนรูเพ่ือพลังงานที่จะไปศึกษาดูงาน เขียนคําถามหรือประเด็น
สําคัญที่อยากรูเพ่ือเตรียมสอบถาม สัมภาษณจากวิทยากรหรือสืบคนขอมูลเพ่ิมเติม 

2. บันทึกประเด็นที่สําคัญที่ไดจากการสํารวจ สังเกตและเรียนรูจากแหลงเรียนรูน้ัน 
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3. แลกเปลี่ยนกบัเพ่ือนในกลุม แลวนําเสนอความรูในรูปของแผนผงัมโนทัศน แสดง
ประเด็นสําคญัที่ไดจากการสํารวจ สังเกต ศึกษาแหลงความรูน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ชวยกันคิดวาจะนําความรูหรือขอมูลใดบางจากแหลงเรยีนรูน้ีไปใชในการสอนเรื่องใด 
อยางไร รวมถึงการนําไปใชในการทําโครงการเกีย่วกบัพลังงานและการอนุรักษไดอยางไร
บาง 
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ขอมูลสถานที่ศึกษาดูงานดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 

1. มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ 

การสาธิตดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ณ มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ เพ่ือการพัม
นาภาคเหนือ ประกอบดวย 8 ฐานการเรียนรู คือ 

ฐานการเรียนรูที่ 1 เดินตามพออยูอยางพอเพียง  

เพ่ือศึกษาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ฐานการเรียนรูที่ 2 ธรรมชาติและความสมดลุ 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปาไมและทรัพยากรน้าํ 

ฐานการเรียนรูที่ 3 พลังงานมาจากไหน 

เพ่ือศึกษาแหลงทรัพยากรพลังงาน  

ฐานการเรียนรูที่ 4 การใชพลงังานอยางรูคุณคา 

เพ่ือศึกษาการใชพลังงานอยางมีประสิทธภิาพ  

ฐานการเรียนรูที่ 5 มหันตภัยโลกรอน 

เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตรียมรบัมือกับ
ภาวะโลกรอน 

ฐานการเรียนรูที่ 6 พลังงานทางเลือก : พลงังานแหงอนาคต 

เพ่ือศึกษาพลงังานทางเลือกประเภทตาง ๆ  

ฐานการเรียนรูที่ 7 ขยะ...มหัศจรรย 

เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการและแนวทางการจัดการขยะ 

ฐานการเรียนรูที่ 8 การใชประโยชนจากพลงังานแสงอาทิตย 

เพ่ือดูการสาธิตการประกอบอาหารจากแสงอาทิตยและตวัอยางการ
ผลิตกระแสไฟฟาภายในบานจากแสงอาทิตย 
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2. โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา 

 

โรงไฟฟาพลงันํ้าลําตะคอง เปนการผลิตไฟฟาดวยพลังนํ้าวธิหีน่ึงที่สามารถนําเอา
ทรัพยากรน้ําที่มีอยูมาหมุนเวียนใชใหเกดิประโยชนสูงสุด และเปนการชวยใหระบบการผลิต
ไฟฟา ดวยพลังงานความรอนมีประสิทธภิาพดียิ่งขึ้น 

โรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองเปนอีก
โรงไฟฟาหนึ่งที่นําเอาพลังน้าํมาใชผลติไฟฟา 
โดยการสูบนํ้าจากอางเก็บนํ้าลําตะคองของก
รมชลประทานไปเก็บไวที่อางเก็บนํ้าบนเขา
ยายเที่ยง ในชวงที่มีความตองการไฟฟาต่ํา 
และเม่ือมีความตองการใชไฟฟาสูงก็จะปลอย
นํ้าลงอางเก็บนํ้าลําตะคองเหมือนเดิม 

โดยทั่วไปความตองการใชไฟฟาตลอด
ทั้งวันไมคงที่ โดยเฉพาะชวงความตองการใช
ไฟฟาสูงสุด คือ ระหวางเวลา 18.00–21.00 น. 
และชวงที่มีความตองการใชไฟฟาต่ําสุด คือ
ระหวางเวลา 0.00 – 6.00 น. ซ่ึงในชวงนี้จะมี
พลังงานไฟฟาเหลือใชจากการผลิตของ
โรงไฟฟาพลังงานความรอน จึงนํามาใชทํา
ประโยชนดวยการสูบนํ้าไปเก็บไวในอางเก็บนํ้า
บนภูเขาเพื่อเอาไวปลอยลงมาผลิตกระแสไฟฟา
ในชวงที่มีความตองการใชไฟฟาสูง 

 

โรงไฟฟาพลังนํ้าลําตะคองแบบสบูกลบัน้ี เม่ือกอสรางแลวเสร็จจะทําใหระบบการผลติ
ไฟฟาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความมั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหระบบการผลติไฟฟาของ
โรงไฟฟาพลังความรอนมีประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น วิธีน้ีจึงเปนการผลติไฟฟาทีไ่มสิ้นเปลือง
ทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันแตจะสูญเสยี เชน กาซธรรมชาติหรือถานหิน อีกทั้งยังชวยลดปร ิมาณ
การสั่งซื้อนํ้ามันจากตางประเทศไดอีกทางหนึ่งดวย 

ความเปนมา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความตองการใชไฟฟามากกวากําลังผลติที่มี
อยูภายในภูมิภาคอยูเปนจํานวนมาก การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทยจึงทําการศึกษา 
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โครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าลาํตะคองแบบสูบกลบัในป พ.ศ.2528  และนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนากําลังผลติไฟฟาของ กฟผ. (ป พ.ศ. 2538 - 2549)  ในปพ.ศ.2532 องคการความ
รวมมือระหวางประเทศญี่ปุน (JICA)  ไดใหความชวยเหลือ กฟผ. ในการศึกษาความเหมาะสม
โครงการและดําเนินการแลวเสร็จในป พ.ศ.2534 ตอจากนั้น กฟผ. ไดวาจาง
มหาวิทยาลยัขอนแกน ศึกษารายละเอียดและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือพิจารณา
กําหนด มาตรการและแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมแลว จึงวาจางบริษัทวศิวกร ที่ปรึกษา
จากประเทศญี่ปุนทําการศกึษารายละเอยีดโครงการ เพ่ือนําเสนอ ขออนุมัติกอนสรางโครงการ
และคณะรฐัมนตรี มีมติอนุมัติใหดําเนินการได เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ.2537 

ที่ตั้งและลักษณะ  โครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าลาํตะคองแบบสูบกลบัตั้งอยูระหวาง
อําเภอสีคิ้วและอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสมีา หางจากตัวเมืองประมาณ 70 
กิโลเมตร ลักษณะของโครงการที่สําคัญ ประกอบดวยโรงไฟฟาใตดิน อางพักน้ําบนเขา อางเก็บ
นํ้าตอนลาง (อางเก็บนํ้าลําตะคองที่มีอยูเดิม) อุโมงคสงนํ้าจากพักน้ําเขาโรงไฟฟา อุโมงคทาย
นํ้าจากโรงไฟฟาสูอางเก็บนํ้าตอนลางและสายสงไฟฟาแรงสูง 

ขอมูลโรงไฟฟา  โรงไฟฟาลําตะคอง ประกอบดวย   

1) อางเก็บน้ําตอนบน 

อางเก็บนํ้าเปนแบบหินถม ลาดดวยยางมะตอย (แอสฟลท) เพ่ือปองกันน้ําซึม
ออกจากอาง 

• สามารถเก็บกกัน้ําได 10.3 ลานลูกบาศกเมตร 

• พ้ืนที่ผิวนํ้า 0.34 ตารางกิโลเมตร 

• ความสูง 50 เมตร 

• ความยาว 2,170 เมตร 

• ปริมาณ 5.36 ลานลูกบาศกเมตร 

• ระดับเก็บกักสูงสุด 660 ม. (รทก.) 

• ระดับเก็บกักต่ําสุด 620 ม. (รทก.) 

• ความจุอางทั้งหมด 10.3 ลานลูกบาศกเมตร 

• ความจุอางใชงาน 9.9 ลานลูกบาศกเมตร 

• พ้ืนที่ผิวที่ระดับกักเก็บสูงสดุ 0.34 ตารางกิโลเมตร 
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2) โรงไฟฟาใตดิน 

ตั้งอยูลึกจากผิวดินประมาณ 350 เมตร มีขนาดกวาง 23 เมตร  
ยาว 175 เมตร สูง 47 เมตร  

ภายในโรงไฟฟาจะติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 250,000 กิโลวตัต รวม 4 
เครื่อง ขนาดกวาง 23 เมตร ยาว 175 เมตร สูง 47 เมตร กังหันน้ํา/สูบกลับ Vertical Shaft 
Francis Type Reversible Pump-Turbine เครื่องกําเนิดไฟฟา 3 Phase AC Synchronous 
Generator – Motor กําลังผลิตติดตั้ง ระยะแรก 2 x 250 เมกะวตัต ระยะทีส่อง 2 x 250 เมกะ
วัตต พลังงานไฟฟาเฉลี่ย 400 ลานกิโลวตัต – ชั่วโมง 

3) อุโมงคสงนํ้าเขาโรงไฟฟา 

อุโมงคสงนํ้าเขาโรงไฟฟาเชื่อมระหวางอางเก็บนํ้าบนภูเขาและโรงไฟฟาใตดิน 
เปนอุโมงคคอนกรีตลาดผวิเหล็ก จํานวน 2 ทอ ความยาวทอละ 651 เมตร ชนิดคอนกรีตดาดผิว
เหล็ก เสนผาศูนยกลางภายใน 17.0 - 6.0 เมตร ความยาว 52 เมตร จํานวน 2 ชุด 

4) อุโมงคทายน้าํ 

อุโมงคทายน้ําเชื่อมระหวางโรงไฟฟาใตดิน และอางเก็บนํ้าลําตะคอง จํานวน 2 
ทอชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนผาศูนยกลางภายใน 4.4 - 6.8 เมตร ความยาว 1,430 เมตร 
จํานวน 2 ทอ 
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3. อาคารอนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกียรต ิ
 

ความเปนมา 

อาคารอนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกยีรติ เปนโครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบตัคิรบ 50 ปโดยมีพิธีวางศลิาฤกษ เม่ือวันที ่ 12 
ธันวาคม พุทธศกัราช 2538 ณ บรเิวณเทคโนธานี ตาํบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวดั
ปทุมธาน ี การออกแบบและกอสรางอาคารนี้ใชเทคโนโลยีการอนุรักษพลังงานที่ทนัสมัย โดยใช
ระบบธรรมชาตติามสภาพภมิูอากาศของประเทศไทยและการสรางสภาพแวดลอมทีร่มเย็น รวมทัง้
การออกแบบระบบภายในอาคาร และเลือกใชวัสดุทีส่ามารถสกัดกัน้ความรอนและความชื้นจาก
ภายนอกไดดี เพ่ือลดการใชพลงังานในอาคารลงใหเหลือนอยที่สุด โดยที่ยังรกัษาคุณคาและ
สุนทรยีภาพของงานสถาปตยกรรมไว 

 

 

    

 

 

 

วัตถุประสงคการกอสรางอาคารอนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกียรต ิ

1. เปนศูนยกลางกิจกรรมการอนุรักษพลังงานของประเทศ ทั้งทางดานอุตสาหกรรม 
อาคาร บานพักอาศัยและการคมนาคมขนสง 

2. เปนอาคารตวัอยางที่สามารถอนุรักษพลังงานไดดีกวามาตรฐานที่กําหนด สําหรับ
อาคารควบคมุทั่วไปและสามารถแสดงผลที่จะไดรับจากการอนุรักษพลังงานได
อยางชัดเจน ทั้งน้ีเพ่ือเปนแนวทางใหแกอาคารอื่นๆ ในประเทศไทย 

3. เปนศูนยแสดงเทคโนโลยีและขาวสารดานการอนุรักษพลังงานและเปนศูนย
ถายทอดความรูดานการอนุรักษพลงังาน 

4. เปนศูนยฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีดานการอนุรักษพลังงาน 
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ตัวอยาง...“บานประหยัดพลังงาน” 

บานประหยดัพลังงาน มีแนวคิดออกแบบใหประหยัดพลังงานสูงสุดเหมาะกับสภาพ
อากาศรอนชื้นของบานเรา เปนบานแบบพึ่งพาธรรมชาต ิ ตั้งแตภายในบานมกีารเปดชองแสง
เพ่ือนําแสงสวางจากธรรมชาติมาใช หลงัคา ผนังอาคารมีฉนวนกนัความรอนจากภายนอกสวน
กระจกใชกระจก 2 ชั้น ทีมี่ชองบรรจุกาซเฉื่อยอยูตรงกลาง มีคุณสมบัติ ยอมใหความรอนผาน
เขามาไดนอย แตใหแสงสวางเขามาไดมาก วัสดุปูพ้ืนภายใชที่ดูดซบัความเย็นอยางกระเบื้อง ใน
มีการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ไดไฟฟาใชในบานประมาณ 12 กิโลวัตต  

นอกจากนี้ บริเวณรอบบานมีการปรุงแตงสภาพแวดลอมเพ่ือลดอุณหภูมิใหเย็นลง ใช
ตนไมใหญลดความรอนจากแสงแดด ทั้งน้ีตนไมใหญ 1 ตัน สามารถดูดน้ําจากดินขึ้นมาแปลง
สภาพเปนไอน้ําไดในอัตรา 5.5 ลิตรตอชัว่โมง ตนไมตนน้ันจะทําความเย็นเทียบเทา
เครื่องปรับอากาศ 1 ตัน สวนหญาและพืชคลุมดินทีป่ลูกลดการสะทอนรังสีของแดด ปกปองผิว
ดินไมใหถูกแสงแดดและดึงพลังงานความรอนที่ไดใชในการปรุงอาหารและระเหยไอออกมาทํา
ใหบานเย็นขึน้ไปอีกดวย 
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4. สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน 

 

ขอมูลทั่วไป 

คณะวศิวกรรมศาสตร ไดศกึษาวิจัยดานพลังงานทดแทน เชน พลังงานลม แกสชีวภาพ 
นํ้ามันปาลม และอ่ืนๆ มาตั้งแตป พ.ศ. 2518 และเริ่มเปนรูปธรรมชดัเจนยิ่งขึ้น เม่ือ พ.ศ. 2526 
เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ดําเนินการพัฒนาอุปกรณหีบนํ้ามันปาลมขนาดเล็ก 

คณะวศิวกรรมศาสตร จึงไดจัดตั้งสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลม
และพืชนํ้ามันขึ้นเพ่ือศึกษาและพัฒนาตั้งแตเทคโนโลยกีารแปรรูปนํ้ามันปาลมของภาคเกษตรกร
และอุตสาหกรรม 

สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชนํ้ามันในปจจุบัน ไดขยาย
กําลังการผลติไบโอดีเซลเพือ่การวิจัยมากขึ้นเปนประมาณ 5,000 ลติรตอสัปดาห สรางชุดสาธิต
การผลิตไบโอดีเซลแบบตอเน่ืองเพ่ือแสดงใหผูสนใจสามารถเขาใจกระบวนการผลติไบโอดีเซล
อยางชัดเจนยิ่งขึ้นทําการศกึษาการผลติไบโอดีเซลจากวัตถุดิบชนิดตางๆ เชน กรดไขมัน และ
ไขสบู ศึกษาการผลติไบโอดีเซลดวยตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนของแข็ง การใชไมโครเวฟในการ
ผลิตไบโอดีเซล และอ่ืนๆ นอกจากนั้นยังไดรับงานการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบการ
ผลิตไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย ปริมาตร 10,000 ลิตร/วัน ของจังหวัดกระบี ่ และโครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซลปริมาตร 10,000 ลิตร/
วัน ของจังหวดัสุราษฎรธานีอีกดวย 
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โรงงานสกัดนํ้ามันปาลม 

หลังจากนั้น คณะวิศววกรรมศาสตร มอ. ก็ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ อยาง
ตอเน่ืองมาโดยตลอด เชน  

สรางโรงงานสกัดและแปรรปูนํ้ามันปาลมขึ้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัด
นราธิวาสในป 2533 

สรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมระบบทอดสุญญากาศขนาด 1 ตันทะลายตอชัว่โมง ทีศู่นย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในป 2540 

สรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาด 2 ตันทะลายตอชัว่โมงที่สหกรณนิคมอาวลกึ 
จังหวัดกระบี่ ในป 2545 

ทําการทดสอบการสึกหรอของเครื่องจักรกลการเกษตรโดยใชนํ้ามันปาลมดิบ นํ้ามัน
ปาลมกลั่นบรสิุทธิ์ และเมทลิเอสเตอรในป 2544 

สรางโรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาด 1,000 ลิตร ขึ้นที่ คณะวศิวกรรมศาสตร มอ. ในป 
2545  

จําหนายน้ํามันไบโอดีเซลใหการรถไฟแหงประเทศไทย โรงงานอุตสาหกรรมและบุคคล
ทั่วไปแลวกวา 800,000 ลิตร สรางโรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาด 400 ลิตร ที่ศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาสในป 2546 และขยายกําลังผลติเพ่ิมอีก 1,000 ลิตร ในป 
2549 เพ่ือจําหนายน้ํามันไบโอดีเซลใหกลุมเรือประมงขนาดเล็ก สนองพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี เน่ืองจากน้ํามันไบโอดีเซลเปนที่ชื่นชอบของ
ชาวประมงมาก เพราะเครือ่งยนตสตารทติดงาย มีเขมาควันนอยมาก และมีกลิ่นหอมคลาย
นํ้ามันทอด  

    

  

 

 

 

 

 
   


