
ภาคผนวก : องคความรูดานพลังงาน 

1. พลังงานฟอสซิล 

เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) คือ เชื้อเพลิงที่เกิดจากซากดึกดําบรรพประเภทพืชและสัตว ที่ทับถม
อยูใตดินภายใตอุณหภูมิและความดันสูงเปนเวลานานจนมีการเปลี่ยนรูปไปเปนเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงฟอสซิล
เปนแหลงพลังงานที่มีอยูอยางจํากัด (Non-renewable energy) ดังนั้นเมื่อมีการขุดเจาะเชื้อเพลิงฟอสซิลขึ้น
มาใชเปนจํานวนมากจะทําใหพลังงานชนิดนี้หมดไปจากโลกในที่สุด 

ประเภทของเชื้อเพลิงฟอสซิล 

เชื้อเพลิงฟอสซิลมีหลายรูปแบบ เชน ถานหิน ปโตรเลียม หินน้ํามัน และทรายน้ํามัน 

1. ถานหิน (Coal) : เปนเชื้อเพลิงแข็งซึ่งมีลักษณะคลายกอนหินสีดําเปนเงา ซึ่งมีหลายประเภท 
จําแนกตามคุณภาพของถานหิน ซึ่งขึ้นอยูกับสัดสวนของคารบอนที่เปนองคประกอบ ดังนี้ 
ตารางแสดงประเภทและลักษณะของถานหิน 

ประเภทของถานหิน 
องคประกอบของ
คารบอน (รอยละ) 

การใหคาความรอน 
(กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม) 

คุณภาพของ   
ถานหิน 

ลิกไนท (Lignite) 60 3,000 นอยที่สุด 

ซับบิทูมินัส (Sub-bituminous) 75 2,800-5,200 

บิทูมินัส (Bituminous หรือ soft coal) 85 5,300-5,500 

 

แอนทราไซท (Anthracite) 90-95 7,000 มากที่สุด 

 

2. ปโตรเลียม (Petroleum) :   

ปโตรเลียมประกอบไปดวย 

• น้ํามันดิบ (Crude oil) เปนปโตรเลียมที่อยูในลักษณะของเหลวเปนสวนใหญ 

• กาซธรรมชาติ (Natural gas) คือ ปโตรเลียมที่อยูในลักษณะของกาซตามธรรมชาติ 

• กาซธรรมชาติเหลว (Condensate) เปนกาซธรรมชาติในรูปของเหลวภายใตอุณหภูมิ
และความกดดันของบรรยากาศ 
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ผนวก-2 

3. หินนํ้ามัน (Oil shale) : เกิดจากซากพืชและสัตวที่สะสมในบริเวณที่เคยเปนแหลงน้ําขนาดใหญ
มากอนเมื่ออินทรียวัตถุเหลานั้นแปรสภาพเปนสารคลายยางมีลักษณะเหนียว เรียกวา คีโรเจน สวนเศษหิน
ดินทรายที่มีสารคีโรเจนอยูดวยแปรสภาพเปนหินตะกอนสีเขม เรียกวา หินน้ํามัน เมื่อถูกทําใหรอนประมาณ 
500 องศาเซลเซียสจะใหน้ํามันและกาซไฮโดรคารบอน 

4. ทรายน้ํามัน (Sand tar) : ทรายน้ํามัน คือ ทรายที่ประกอบดวยไฮโดรคารบอนและอินทรียสาร
อ่ืนๆ รวมตัวกันอยูในลักษณะของน้ํามันหนักแทรกอยูตามชองวางของชั้นหิน และทําหนาที่คลายสารเชื่อม
เม็ดทรายเขาดวยกัน 

การผลิตเชื้อเพลงิฟอสซลิ 

การนําเชื้อเพลิงฟอสซิลมาใชประโยชนจะตองเปดหนาดินหรือขุดเจาะเพื่อนําเชื้อเพลิงฟอสซิลขึ้นมา
ใช โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. การทําเหมืองถานหิน โดยทั่วไปจะมี 2 ประเภท คือ  

• การทําเหมืองเปด คือ การเปดหนาดินที่ปดทับชั้นถานหินอยูออกไป แลวตักถานหิน
ขึ้นมาใชประโยชน มักใชกับแหลงถานหินตื้นๆ หรือลึกไมมากนัก 

• การทําเหมืองใตดิน คือ การขุดอุโมงคลงไปใตดินเพ่ือใชเครื่องมือชนิดพิเศษขุดตักและ
ลําเลียงถานหินขึ้นมาโดยสายพาน 

2. การผลิตปโตรเลียม แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การผลิตน้ํามันดิบ และการผลิตแกสธรรมชาติ 

• การผลิตน้ํามันดิบ : แหลงน้ํามันดิบบางแหลงนั้นน้ํามันดิบจะสามารถไหลขึ้นมาถึงปาก
หลุมได ทั้งนี้เพราะน้ํามันดิบถูกกักเก็บในแหลงภายใตสภาพความกดดันสูง เมื่อหลุมเจาะเพื่อผลิตน้ํามันดิบ
เจาะไปถึงแหลงปโตรเลียม ก็จะทําใหความกดดันของแหลงน้ํามันดิบดันเอาน้ํามันขึ้นมาสูระดับผิวดิน สําหรับ
แหลงน้ํามันดิบที่ไมสามารถไหลขึ้นมาสูปากหลุมไดเองจะตองติดตั้งเครื่องสูบหรืออุปกรณในการผลิต
บางอยางมาชวยที่ปากหลุมหรือในหลุมผลิต หรืออาจใชวิธีการนําเอาแกสธรรมชาติ หรือแกสชนิดอื่นที่
เหมาะสมอัดลงไปใหหมุนเวียนในหลุมผลิต เพ่ือชวยดันใหน้ํามันดิบขึ้นมาที่ปากหลุม 

• การผลิตแกสธรรมชาติ : กระบวนการผลิตแกสธรรมชาติจะตองมีการควบคุมความ
กดดันของแกสธรรมชาติในแหลงอยางรัดกุม นอกจากนี้เมื่อแกสธรรมชาติที่ผลิตไดมีสภาพความกดดันต่ํา
เกินไป ก็จะตองมีการเพิ่มความกดดันใหเพียงพอที่จะสามารถไหลไดตามทอสง โดยทั่วไปแลวแกสธรรมชาติ
จากแหลงสามารถไหลขึ้นมาถึงปากหลุมไดโดยความกดดันตามธรรมชาติที่มีอยูในแหลง ซึ่งไดรับการควบคุม
ระหวางการผลิต แกสธรรมชาติในแหลงหลายแหลงอาจมีแกสธรรมชาติเหลว (Condensate) ปะปนอยูดวย 
ดังนั้นที่ปากหลุมผลิตจึงตองมีกระบวนการแยกแกสธรรมชาติเหลวเอาไว เพ่ือนําไปใชประโยชนเพ่ิมเติมใน
การแยกเอาน้ําออก หรืออาจตองเติมสารเคมีเขาไปผสมเพื่อปองกันการแข็งตัวอีกดวย  

• การผลิตหินน้ํามัน การสกัดหรือผลิตน้ํามันจากหินน้ํามัน เริ่มดวยการเปดผิวดินเพ่ือขุดตัก
เอาหินน้ํามันออกมาบดใหไดขนาด แลวปอนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผานกรรมวิธีตางๆ ในการเปล่ียน
รูปของคีโรเจนใหกลายเปนไอของไฮโดรคารบอน ซึ่งจะแยกออกไปทําใหกลายเปนของเหลว และนําไปกลั่น
ในโรงกลั่นตอไป   



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                                                                                      

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ภาคผนวก  : องคความรูดานพลังงาน                                            

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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ความสําคัญของพลังงานฟอสซิล 

การนําปโตรเลียมไปผานกรรมวธิีการกลั่นเพ่ือแยกสารประกอบตางๆ ออกเปนสวนๆ จะสามารถใช
ปโตรเลียมใหเกดิประโยชนไดอยางเต็มที่ โดยการกลั่นน้ํามันดบิเปนการยอยสลายสารประกอบไฮโดรคารบอนที่
เปนสวนประกอบของปโตรเลียมออกเปนกลุม (Groups) หรือออกเปนสวน (Fractions) ตางๆ โดยกระบวนการ
กล่ัน (Distillation) 

สารประกอบไฮโดรคารบอนที่แยกออกมาจากกาซธรรมชาติ และสามารถนําไปใชประโยชนใน
กระบวนการผลิตอื่นๆ ไดแก 

1. กาซมีเทน (C1) : ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับผลิตกระแสไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม และนําไปอัด
ใสถังดวยความดันสูง เรียกวา กาซธรรมชาติอัด สามารถใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนต หรือที่รูจัก
กันในชื่อวา “กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต” (Natural Gas for Vehicles : NGV) 

2. กาซอีเทน (C2) : ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน สามารถนําไปใชผลิตเม็ด
พลาสติก เสนใยพลาสติกชนิดตางๆ เพ่ือนําไปใชแปรรูปตอไป 

3. กาซโพรเพน (C3) และกาซบิวเทน (C4) : กาซโพรเพนใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ขั้นตน และหากนําเอากาซโพรเพนกับกาซบิวเทนมาผสมกัน อัดใสถังเปนกาซปโตรเลียมเหลว 
(Liquefied Petroleum Gas: LPG) หรือที่เรียกวากาซหุงตม สามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงใน
ครัวเรือน เปนเชื้อเพลิงสําหรับยานยนต ใชในการเชื่อมโลหะ และนําไปใชในโรงงาน
อุตสาหกรรมบางประเภท 

4. ไฮโดรคารบอนเหลว (Heavier hydrocarbon) : อยูในสถานะที่เปนของเหลวที่อุณหภูมิและ
ความดันบรรยากาศ เมื่อผลิตขึ้นมาถึงปากบอบนแทนผลิต สามารถแยกจากไฮโดรคารบอนที่มี
สถานะเปนกาซบนแทนผลิต เรียกวา คอนเดนเสท (Condensate) สามารถลําเลียงขนสงเพ่ือ
นําไปกลั่นเปนน้ํามันสําเร็จรูปตอไป 

5. กาซโซลีนธรรมชาติ : ไฮโดรคารบอนเหลวที่ถูกแยกออกมาในกระบวนการแยกบริเวณโรงแยก
กาซหลังจากการแยกคอนเดนเสทออกเมื่อทําการผลิตขึ้นมาถึงปากบอบนแทนผลิตแลวเรียกวา 
กาซโซลีนธรรมชาติ หรือ NGL (Natural gasoline) และสงเขาไปยังโรงกลั่นน้ํามันเพ่ือเปน
สวนผสมของผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปตอไป นอกจากนี้ยังใชเปนตัวทําละลาย หรือนําไปใชใน
อุตสาหกรรมบางประเภทได 

6. กาซคารบอนไดออกไซด : เมื่อผานกระบวนการแยกแลว จะถูกนําไปทําใหอยูในสภาพของแข็ง 
เรียกวา น้ําแข็งแหง นําไปใชในอุตสาหกรรมถนอมอาหาร อุตสาหกรรมน้ําอัดลมและเบียร ใช
ในการถนอมอาหารระหวางการขนสง นําไปเปนวัตถุดิบสําคัญในการทําฝนเทียม และนําไปใช
สรางควันในอุตสาหกรรมบันเทิง อาทิ การแสดงคอนเสิรต หรือการถายทําภาพยนตร 

เชื้อเพลิงฟอสซิลเปนแหลงพลังงานหลักที่เราใชในการดํารงชีวิตเพ่ือทําใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ 
โดยจากรายงานการใชประโยชนพลังงานของโลกในป พ.ศ. 2550 พบวาปริมาณการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอส
ซิลทั่วโลกสูงถึงรอยละ 88 โดยมีการใชน้ํามนัรอยละ 36 ถานหินรอยละ 28 และกาซธรรมชาติรอยละ 24 
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ผลกระทบจากการใชพลงังานฟอสซิล 

การที่มนุษยใชเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนจํานวนมากในปจจุบันก็กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ไดแก 

1) ปญหาการขาดแคลนแหลงพลังงานในอนาคต เนื่องจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนเชื้อเพลิงที่ถือได
วาใชแลวหมดไป เพราะเปนแหลงพลังงานที่มีอยูจํากัด 

2) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลเพ่ือใหไดพลังงานความรอนไปใช
ประโยชน กอใหเกิดกาซพิษตาง ๆ  เชน  

• กาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนกาซที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ตารางแสดงปริมาณ อัตราการเพิ่ม และแหลงท่ีมาของกาซพิษแตละชนิด 

ชนิดกาซเรือนกระจก 

ปริมาณ 

(สวนตอพันลานโดย
ปริมาตร) 

อัตราการเพิ่ม 

(รอยละตอป) 
แหลงท่ีมาของกาซ 

คารบอนไดออกไซด 344,000 0.40 • การเผาไหมถานหินและ
ปโตรเลียม รอยละ 80 

• การเผาอินทรียวตัถุ  รอยละ 20 

มีเทน 1,650 1.00 • การหมักเนา 

• นาขาวคอกสัตว 

• กาซธรรมชาติ 

ไนตรัสออกไซด 304 0.25 • การเผาไหมถานหินและ
ปโตรเลียมรอยละ 80 

• การเผาอินทรียวัตถุ  รอยละ 20 

คลอโร-ฟลูออโรคารบอน 

1) CFC-11 0.2 5.00 กาซขับดันสารทําความเย็นและการ
ผลิตโฟม 

2) CFC-12 0.4 5.00 กาซขับดันสารทําความเย็นและการ
ผลิตโฟม 

คารบอนเตตระคลอไรด 0.0 1.00 น้ํายาดับเพลิง ตัวทําละลาย 

เมทิลคลอโรฟอรม 1.125 7.00 สารที่ใชทําความเย็น 

คารบอนมอนอกไซด ไมแนนอน 0.20 ไอเสียจากเครื่องยนต 
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ผนวก-5 

• กาซซัลเฟอรไดออกไซดและกาซไนโตรเจนออกไซด ทําใหเกิดฝนกรดสงผลกระทบตอดิน 
พืช แหลงน้ํา และส่ิงปลูกสรางที่ทําดวยหินปูนและโลหะ  

• กาซคารบอนมอนอกไซด ทําใหมีอาการวิงเวียน มึนงง หมดสติ และอาจเสียชีวิตได   

นอกเหนือจากผลกระทบจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลแลว ในขั้นตอนของการผลิต
เชื้อเพลิงฟอสซิลก็มีสวนกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดเชนกัน เชน  

• ผลกระทบจากการทําเหมืองถานหิน ทําใหเกิดน้ําเสียจากบอเหมือง น้ํากระดาง มีสาร
แขวนลอยและซัลเฟตในปริมาณที่สูงมาก เกิดฝุนละอองทั้งของแขวนลอยและหนักลอยอยู
ทั่วไปรอบๆ บริเวณเหมือง 

• ผลกระทบที่เกิดจากวัสดุที่ใชหลอล่ืนในการขุดปโตรเลียม การระบายน้ําเค็มที่มีความเค็ม
สูงจากหลุมเจาะลงสูทะเลทําใหระบบนิเวศในบริเวณนั้นเสียสมดุล และเกิดการปนเปอน
ของโลหะหนักบางประเภท เชน ปรอท แคดเมียม และโครเมียมในน้ําทะเล เปนตน 

• ผลกระทบจากการผลิตหินน้ํามันทําใหเกิดฝุนละอองที่ปลิวขึ้นไปสูบรรยากาศ และการทิ้ง
กากหินน้ํามันที่ผานกรรมวิธีแลว 

พลังงานน้ํา 

น้ํา มีความสําคัญตอส่ิงมีชีวิตบนโลก และเปนปจจัยหลักในการดํารงชีวิตของมนุษย เนื่องจากใชเพ่ือ
การอุปโภค-บริโภค ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เปนแหลงทรัพยากร การคมนาคมขนสง การพักผอนและ
นันทนาการ และการผลิตพลังงาน เปนตน 

จักรของน้ํา เริ่มตนจากการระเหย (evaporation) ของน้ําที่อยูตามแหลงน้ําตางๆ บนผิวโลก อาทิ 
มหาสมุทร ทะเล แมน้ํา ลําคลอง รวมท้ังจากพื้นดิน และจากการคายน้ําของพืช (transpiration) กลายเปนไอ
น้ํา (water vapor) ที่มีความรอนแฝง (latent heat) อยู เมื่ออุณหภูมิของอากาศลดต่ําลง ไอน้ําจะคลายความ
รอนแฝงออกสูอากาศรอบๆ ทําใหอุณหภูมิของไอน้ําลดลงถึงอุณหภูมิจุดน้ําคาง เมื่ออากาศขณะนั้นเกิดการ
อ่ิมตัว คือ มีความชื้นสัมพัทธเกือบ 100 เปอรเซ็นต ทําใหไอน้ํากลั่นตัว เรียกวา กระบวนการควบแนนหรือ
การกลั่นตัว (condensation processes) และรวมตัวกันเปนหยดน้ําตกลงสูพ้ืนโลกในรูปของฝนและหิมะ น้ําที่
ตกลงมาบางสวนซึมลงดิน ในขณะที่สวนใหญรวมตัวกันไหลลงสูแหลงน้ําตางๆ 
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ผนวก-6 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา: http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclethaihi.html 
ภาพแสดงวัฏจักรชีวิตของน้ํา 

ประเภทของแหลงนํ้า 

น้ําบนผิวโลกที่อยูในแหลงน้ําตามธรรมชาติ แบงออกเปน 2 สวน คือ  

1. น้ําในมหาสมุทร (Oceans) ซึ่งมีสภาพเปนน้ําเค็ม  (saline) และน้ํากรอย (คือ น้ําผสมระหวาง
น้ําเค็มกับน้ําจืด พบในบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลที่เปนปากแมน้ําหรือลําคลอง หรือ estuaries) 
โดยมีปริมาณคิดเปนรอยละ 97.5 ของแหลงน้ําตามธรรมชาติ 

2. แหลงน้ําจืด (freshwater) มีปริมาณคิดเปนรอยละ 2.5 โดยสามารถจําแนกรายละเอียดของ
แหลงน้ําจืด ดังนี้ 

1) แหลงน้ําผิวดิน (หรือ surface water) โดยมีปริมาณคิดเปนรอยละ 0.4 ของแหลงน้ํา
จืด หรือรอยละ 0.01 ของแหลงน้ําตามธรรมชาติ ตัวอยางของแหลงน้ําผิวดิน ไดแก 
แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง อางเก็บน้ํา เปนตน 

2) แหลงน้ําใตดิน (หรือ groundwater) โดยมีปริมาณคิดเปนรอยละ 30.1 ของแหลงน้ํา
จืด หรือรอยละ 0.75 ของแหลงน้ําตามธรรมชาติ 

3) น้ําแข็งใตดินหรือเก็บอยูในชั้นดินที่มีอุณหภูมิตํ่ากวาจุดเยือกแข็ง (ground ice and 
permafrost) โดยมีปริมาณคิดเปนรอยละ 0.8 ของแหลงน้ําจืด หรือรอยละ 0.02 
ของแหลงน้ําตามธรรมชาติ 

4) ลานน้ําแข็งและธารน้ําแข็ง (icecaps and glaciers) บริเวณขั้วโลก โดยมีปริมาณคิด
เปนรอยละ 68.7 ของแหลงน้ําจืด หรือรอยละ 1.72 ของแหลงน้ําตามธรรมชาติ 
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ผนวก-7 

พลังงานน้ํา 

พลังงานน้ํา (hydropower) คือ รูปแบบหนึ่งของการสรางกําลังโดยอาศัยแรงเคลื่อนที่ของน้ํา 

แหลงน้ํา (reservoir) ที่มีการกักเก็บน้ําไวเพ่ือสะสมกําลัง สามารถนํามาใชประโยชนไดหลายวิธี 
ไดแก พลังงานน้ําตก โดยการกอสรางเขื่อน (dam) หรือฝายปดลําน้ําที่มีระดับความสูง และบังคับใหน้ําไหล
จากที่สูงลงสูที่ตํ่า พลังงานศักยของน้ํา ซึ่งเกิดจากความเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก ถูกเปล่ียนเปน
พลังงานจลน ดวยการผันน้ําเขาทอไปยังอุปกรณที่เรียกวากังหันน้ํา (turbines) ซึ่งทําหนาที่หมุนขับเคร่ือง
กําเนิดไฟฟา (generator) เกิดการเหนี่ยวนําขึ้น และไดพลังงานไฟฟามาใชงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : http://www.teenet.chula.ac.th/ (2552) 

ภาพแสดงการผลิตไฟฟาดวยพลังงานน้ํา 

นอกจากนี้ พลังงานจากแหลงน้ําที่รูจักกันโดยทั่วไปยังมีอีก 2 ประเภท คือ พลังงานน้ําขึ้น-น้ําลง (water 
tidal energy) และพลังงานคลื่น (wave energy) ซึ่งพลังงานน้ําขึ้นน้ําลง อาศัยหลักพลังงานศักยและพลังงานจลน
ของระบบการดึงดูดกันระหวางดวงอาทิตย โลก และดวงจนัทร จึงจัดเปนแหลงพลังงานประเภทหมนุเวียน 
(renewable energy)  

สําหรับพลังงานคลื่นเปนการนําพลังงานที่ลมถายทอดใหกับผิวน้ําในมหาสมุทรเกิดเปนคล่ืนวิ่งเขาสู
ชายฝง ซึ่งการใชคล่ืนเพ่ือผลิตไฟฟานั้นตองอาศัยพ้ืนที่กวางและมีลมแรงจนทาํใหเกิดคลื่นที่มียอดสูงพอดวย 

โรงไฟฟาพลงันํ้า 

ประเทศไทยมีโรงไฟฟาพลังน้ํา 3 ขนาด (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 2552) คือ 

1. โรงไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญ (large hydropower) มีขนาดกําลังผลิตมากกวา 30 MW 

2. โรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก (mini hydropower) มีขนาดกาํลังผลิตระหวาง 200 KW. - 30 MW 

3. โรงไฟฟาพลังน้ําขนาดจิ๋ว (micro hydropower) มีขนาดกาํลังผลิตนอยกวา 200 KW 
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ผนวก-8 

ปจจุบันประเทศไทยผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ําไดประมาณรอยละ 5-6 ของปริมาณการใชไฟฟาทั่ว
ประเทศ เนื่องจากโรงไฟฟาจากพลังงานน้ํามีความสามารถในการเดินเครื่องไดเรว็ และสามารถหยุดเดินเครื่องได
ทุกเวลาตามความตองการ ซึ่งตางกับโรงไฟฟาที่ใชพลังงานฟอสซิล (หรือพลังงานซากดึกดําบรรพ) เปนเชื้อเพลิง
ที่ตองใชเวลานานในการเริม่เดินเครื่อง พลังงานน้ําจึงเปนแหลงผลิตไฟฟาเสริมใหกับระบบไฟฟาของประเทศ 
โดยเฉพาะในชวงที่มีการใชไฟฟาสูงหรือที่เรียกวา พีคโหลด (peak load) 

หนวยงานหลักที่ทําหนาที่ผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย โดยมีโรงไฟฟาพลังงานน้ําอยู 21 แหงทั่วประเทศ รวมกําลังผลิตประมาณ 2,946.73 เมกกะวัตต 
สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดรวมทั้งส้ินประมาณ 7.96 ลานกิโลวัตตชั่วโมง หรือคิดเปนรอยละ 98.23 ของการ
ผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําทั้งประเทศในป 2550 (กฟผ.) โดยรายละเอียดการผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา
ของประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางแสดงรายละเอียดการผลิตไฟฟาจากพลังนํ้าของประเทศไทย 

ผูผลิต กําลังการผลิต (เมกกะวัตต – MW) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

  ไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญ 2,886.27 

  ไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก 60.46 

รวม 2,946.73 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

   ไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก 8.65 

รวม 8.65 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

   ไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก 43.32 

   ไฟฟาพลังน้ําระดับหมูบาน 1.16 

รวม 44.48 

รวมท้ังสิ้น 2,999.86 

พลังงานน้ํา มีประโยชนตอมนุษยหลายประการ ดังตอไปนี้ 

• เปนพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดไมหมดสิน้ 

• เครื่องกลพลังงานน้ํา มีคุณสมบัติสามารถเริ่มดําเนินการผลิตพลังงานไดในเวลาอันรวดเร็ว และ
ควบคุมการผลิตกําลังงานไดใกลเคียงกับความตองการ รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง 
ชิ้นสวนของเครื่องกลพลังงานน้ําสวนใหญมีความคงทน และมีอายุการใชงานนาน 

• เมื่อใชประโยชนจากพลังงานน้ําแลว น้ําที่ผานกระบวนการผลิตพลังงานยังคงมีคุณภาพเหมือนเดิม 
ทําใหสามารถนําไปใชประโยชนอยางอื่นไดอีก  
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ผนวก-9 

• การสรางเขื่อนเก็บและทดน้ํา ชวยกักน้ําไวใชในชวงฤดูแลงหรือฝนขาดชวงทําใหมีแหลงน้ํา
ขนาดใหญที่ใชเล้ียงสัตวน้ําหรือใชเปนสถานที่ทองเที่ยว รวมทั้งชวยรักษาระบบนิเวศของแมน้ํา 
โดยการปลอยน้ําจากเขื่อนเพ่ือไลน้ําสกปรกปนเปอนที่ปลอยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ยังสามารถใชไลน้ําเค็มบริเวณปากแมน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศชายฝงอีกดวย 

อยางไรก็ดี การใชประโยชนจากพลังงานน้ํา โดยเฉพาะสําหรับโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญ มี
ขอจํากัดและเกิดผลกระทบทางลบ ดังนี้ 

• ประเทศไทยมีปริมาณน้ําที่สามารถใชหมุนเวียนภายในประเทศรายป (annual internal 
renewable water resources) คอนขางนอยทําใหศักยภาพดานการพัฒนาพลังงานน้ําของ
ประเทศไทยอยูในเกณฑคอนขางต่ํา และเปนขอจํากัดประการหนึ่งของการนําพลังงานน้ํามาใช
ประโยชนเพ่ิมขึ้น 

• การกอสรางเขื่อนและอางเก็บน้ําเพ่ือพัฒนาพลังงานน้ําจําเปนตองใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
และเงินลงทุนสูง ขณะเดียวกันการติดตั้งระบบสงไฟฟาและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสงจาย
กระแสไฟฟาจากแหลงผลิตหรือจากเขื่อนซึ่งตั้งอยูในหุบเขาที่หางไกลชุมชนทําใหตนทุนการผลิต
สูงขึ้น 

• การกักเก็บน้ําในปริมาณมาก เพ่ือสะสมกําลังหรือใชประโยชนอ่ืนๆ จําเปนตองใชพ้ืนที่เก็บน้ํา
เปนบริเวณกวาง สวนใหญมักเปนหุบเขาหรือที่ราบเชิงเขา ซึ่งเดิมเปนพ้ืนที่ปาไมและระบบ
นิเวศปาธรรมชาติที่มีสัตวปาอาศัยอยูมากอนและหลายแหงเปนที่ต้ังของชุมชน ทําใหเกิดผล
กระทบตอพ้ืนที่ปาไมและความเปนอยูของมนุษยและส่ิงมีชีวิตตางๆ 

• การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือใชประโยชนจากพลังงานน้ํา โดยเฉพาะการพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ํา
ขนาดใหญที่ตองใชพ้ืนที่กักเก็บน้ํามาก มักกอใหเกิดปญหาความขัดแยงทางสังคม เนื่องจาก
ชุมชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่โครงการไดรับผลกระทบและความเดือดรอนจากการกอสรางระบบการ
ผลิตและระบบการใชงาน 

3. พลังงานแสงอาทิตย 

ดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของสุริยะจักรวาและมีอิทธิพลตอโลกและความเปนอยูของมนุษย กลาวคือ 
ดวงอาทิตยทําใหสภาพภูมิศาสตรและสภาพภูมิอากาศของโลกแตกตางกัน ไดแก เขตรอน เขตอบอุน และเขต
หนาว เขตรอนเปนบริเวณไดรับแสงจากดวงอาทิตยในระยะทางสั้นที่สุด ระยะของแสงจะยาวออกไป
ตามลําดับในเขตอบอุนและเขตหนาว 

ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานสําคัญของระบบนิเวศ โลกไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยในรูปของการ
แผรังสี ซึ่งรังสีทั้งหมดที่สงมาจากดวงอาทิตยนั้นจะผานบรรยากาศของโลกลงมา เพ่ือใชในการสังเคราะหแสง
ของผูผลิตในระบบนิเวศ  

ผูผลิตในระบบนิเวศ คือ พืชที่มีคลอโรฟลด เปนกลุมแรกที่สามารถจับพลังงานจากดวงอาทิตยไวใน
ขบวนการสังเคราะหดวยแสงโดยเปลี่ยนพลังงานแสงใหเปนพลังงานเคมี และนําพลังงานเคมีไปเปล่ียน
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ผนวก-10 

สารประกอบที่มีโครงสรางอยางงาย คือ คารบอนไดออกไซด (CO2) ใหเปนสารประกอบที่มีโครงสรางที่
ซับซอนมากขึ้น และมีพลังงานสูง คือ คารโบไฮเดรต [(C H2O)n]  

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/sunshine/SUN-1.htm 

ภาพแสดงอิทธิพลของดวงอาทิตยตอสภาพภูมิศาสตรและสภาพภูมิอากาศของโลก 
 

พลังงานแสงที่ผูผลิต (คือ พืชที่มีคลอโรฟลด) รับไวไดจากดวงอาทิตยและเปล่ียนใหอยูในรูปของ
สารอาหารไดรับการถายทอด (หรือกินเขาไป) ตามลําดับขั้นภายในระบบนิเวศ กลาวคือ ผูบริโภคจะไดรับ
พลังงานจากผูผลิต โดยการกินตอกันเปนทอดๆ ซึ่งในแตละลําดับขั้นของการถายทอดพลังงานนี้ พลังงานจะ
คอยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากเกิดการใชหรือเปล่ียนใหอยูในรูปของความรอน ทั้งนี้การเคลื่อนยายหรือ
ถายทอดพลังงาน (หรืออาหาร) ในระบบนิเวศ จากผูผลิตไปสูผูบริโภคและจากผูบริโภคไปสูผูบริโภคอันดับ
ตอไปเปนลําดับขั้น เรียกวา "ลูกโซอาหาร"หรือ "หวงโซอาหาร" (food chain) 

ในสภาพธรรมชาติ การกินหรือ
การรับพลังงานกันเปนทอดดังกลาว อาจ
ไมไดเปนไปตามลําดับที่แนนอน เพราะผูลา
ชนิดหนึ่งอาจจะลาเหยื่อไดหลายชนิด 
ขณะเดยีวกัน อาจจะตกเปนเหย่ือของผูลา
ประเภทอื่น เนื่องจากทุกๆ ลําดับขั้นของ
การถายทอดจะมีพลังงานสูญไปในรูปของ
ความรอนประมาณรอยละ 80-90 ดังนั้น 
ลําดับของการกินในลูกโซอาหารนี้จึงมี
จํานวนจํากัด โดยปกติจะส้ินสุดในลําดับที่ส่ี
ถึงหาเทานั้น 

 
 

ท่ีมา : http://www.sugar.ca/ 
ภาพแสดงตัวอยางหวงโซอาหาร (food chain) ในระบบนิเวศ 
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ผนวก-11 

การใชประโยชนจากพลงังานแสงอาทิตย 

พลังงานแสงอาทิตย เปนพลังงานหมุนเวียน (renewable energy) สามารถนํามาใชไดอยางไมส้ินสุด 
และมีลักษณะกระจายไปถึงผูใชโดยตรง อีกทั้งยังเปนแหลงพลังงานที่สะอาดปราศจากมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

มนุษยรูจักนําพลังงานจากดวงอาทิตยมาใชประโยชน เชน การตากผา การตากผลผลิตทางการ
เกษตร และอุตสาหกรรมทํานาเกลือ เมื่อเริ่มมีการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี จึงมีการออกแบบ เครื่องมือ
ในการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนใหไดมากที่สุด ไดแก 

• การกลั่นน้ําดวยแสงอาทิตย  

• การอบแหงดวยแสงอาทิตย 

• เตาแสงอาทิตย 

• การผลิตพลังงานไฟฟาโดยตรง โดยผาน  
                “เซลลแสงอาทิตย” หรือ “โซลาเซลล”  
               (solar cells หรือ photovoltaic cell)  

 

ภาพแสดงเซลลแสงอาทิตย หรือโซลาเซลล 
 (solar cells หรือ photovoltaic cell) 

• โรงไฟฟาพลังความรอนจากแสงอาทิตย 
     (solar energy generating systems – SEGS) 
     ใชเทคโนโลยีถายเทความรอนจากพลังงานแสง 
     อาทิตยสูจุดเดียว (concentrating solar power 
      - CSP) โดยใชกระจกโคงขนาดใหญรวมแสง 
     ความรอนที่ถูกสรางขึ้นใชผลิตไอน้ํารอนที่มีแรง 
    ดันสูง ใหพลังงานในการหมุนใบพัดกังหันเพ่ือ 
    ผลิตกระแสไฟฟา  

ภาพแสดงเทคโนโลยีถายเทความรอน 
จากพลังงานแสงอาทิตยสูจุดเดียว  (concentrating solar power - CSP) 

 

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย 

การใชพลังงานแสงอาทิตยสามารถจําแนกออกเปน 2 รูปแบบ คอื การใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิต

กระแสไฟฟา และการใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตความรอน ระบบการผลิตกระแสไฟฟา แบงเปน 

การใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 

การใชพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาจะใชระบบเซลลแสงอาทิตย (solar cell)   
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ผนวก-12 

กระบวนการของเซลลแสงอาทิตย คือ การผลิตไฟฟาจากแสง โดยอาศัยหลักการแสงเดินทางเปน
เสนตรงและการรวมตัวของแสงเมื่อผานตัวกลางบางชนิด รวมทั้งการใชสารประเภทกึ่งตัวนํา ไดแก ซิลิคอน 
(silicon) ซึ่งเปนองคประกอบที่พบโดยทั่วไปในทราย เยอรมันเนียม (germanium) หรือสารอื่น เมื่อ
แสงอาทิตยกระทบสารกึ่งตัวนําเหลานี้อิเล็กตรอนในแผนซิลิคอนจะมีพลังงานเพิ่มขึ้น จนสามารถหลุดเปนอิ
เลกตรอนอิสระ และเคล่ือนไปตามวงจรไฟฟาเกิดกระแสไฟฟานําไปใชงานได 

เซลลแสงอาทิตยทุกชิ้นมีสารกึ่งตัวนําดังกลาว 2 ชั้น ชั้นหนึ่งถูกชารจที่ขั้วบวก อีกชั้นหนึ่งถูกชารจที่
ขั้วลบ เมื่อแสงสองมายังสารกึ่งตัวนํา สนามไฟฟาที่แลนผานสวนที่ 2 ชั้นนี้ตัดกัน ทําใหไฟฟาล่ืนไหลและเกิด
เปนกระแสไฟฟาสลับ 

ในปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบงออกเปน 3 ระบบ คือ 

1) ระบบเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ (PV Stand alone system) 

เปนระบบผลิตไฟฟาที่ไดรับการออกแบบสําหรับใชงานในพื้นที่ชนบทที่ไมมีระบบสายสงไฟฟา 
โดยมีหลักการทํางานแบงไดเปน 2 ชวงเวลา คือ ชวงเวลากลางวัน เซลลแสงอาทิตยไดรับแสงแดดสามารถ
ผลิตไฟฟาจายใหแกโหลด พรอมกับประจุพลังงานไฟฟาสวนเกินไวในแบตเตอรี่ ในชวงกลางคืนเซลล
แสงอาทิตยจะไมไดรับแสงแดดและไมสามารถผลิตไฟฟาได พลังงานจากแบตเตอรี่ที่เก็บประจุไวในชวง
กลางวันจะถูกจายใหแกผูใชงานแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการทํางานของระบบเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ (PV Stand alone system)  

2) ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจําหนาย (PV grid connected system)  

เปนระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยที่ถูกออกแบบ สําหรับผลิตไฟฟาผานอุปกรณเปล่ียน
ระบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ เขาสูระบบจําหนายไฟฟาผานสายสงกระแสไฟฟา (national 
grid) โดยตรง มีหลักการทํางานแบงเปน 2 ชวง คือ ในชวงเวลากลางวันเซลลแสงอาทิตยไดรับแสงแดด
สามารถผลิตไฟฟาจายใหแกผูใชงานไดโดยตรง โดยผานอุปกรณเปล่ียนระบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟา
กระแสสลับ และหากมีพลังงานไฟฟาสวนที่เกินจะถูกจายเขาระบบจําหนายไฟฟา ซึ่งสังเกตไดจากมิเตอรวัด
พลังงานไฟฟาที่หมุนกลับทาง สวนในชวงกลางคืน 
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ภาพแสดงการทํางานของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจําหนาย 

3) ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสาน (PV hybrid system)  

เปนระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยที่ถูกออกแบบสําหรับทํางานรวมกับอุปกรณผลิต
ไฟฟาอื่นๆ เชน ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลมและเครื่องยนตดีเซล ระบบเซลลแสงอาทิตยกับ
พลังงานลมและไฟฟาพลังน้ํา เปนตน โดยที่การออกแบบระบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงการทํางานของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสาน  

 ความรอนแสงอาทิตย (solar thermal) มีการพัฒนาขึ้นมา 3 ระบบ คือ 

1) ระบบรางพาราโบลา (parabolic trough system)  

ระบบรางพาราโบลาเปนตัวรับรังสีดวงอาทิตย (solar collector) แบบรางพาราโบลา ทํางาน
โดยใชหลักการรวมรังสีดวงอาทิตย ดวยการสะทอนจากผิวโคงรูปพาราโบลา ที่ไดรับการออกแบบเปนรางยาว 
ระบบรางพาราโบลาใชตนทุนการผลิตไฟฟาต่ําสุด แตมีศักยภาพการผลิตไฟฟาไดสูงสุด จึงเปนระบบที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในปจจุบัน 
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ภาพแสดงระบบรางพาราโบลา 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงการทํางานของระบบรางพาราโบลา 

2) ระบบหอคอย (power tower) 

ระบบผลิตไฟฟาแบบหอคอย ประกอบดวยหอคอย (tower) และระบบกระจกสะทอนแสงแผน
ราบ (heliostat) โดยกระจกแตละแผนจะสะทอนแสงอาทิตยไปรวมกันที่หอคอย ซึ่งมีตัวรับรังสีดวงอาทิตยที่มี
ของเหลวไหลผาน เพ่ือพาพลังงานความรอนที่รับไดไปใชขับเคล่ือนเครื่องยนตสําหรับผลิตไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงระบบหอคอยและหลักการทํางานของระบบหอคอย 
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3) ระบบจานพาราโบลารวมกับเครื่องยนตสเตอรลิง (parabola dish /stirling engine system)  

ระบบผลิตไฟฟาแบบนี้ใชหลักการแปลงพลังงานจากรังสีดวงอาทิตยใหเปนความรอน แลว
แปลงพลังงานความรอนใหเปนพลังงานกลเพื่อนําไปผลิตไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงหลักการทํางานของระบบผลิตไฟฟาแบบจานพาราโบลารวมกับเคร่ืองยนตสเตอรลิง 

การใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตความรอน 

ระบบการผลิตกระแสความรอนแบงเปนการอบแหงและการผลิตน้ํารอนการอบแหงแบงเปน 3 ระบบ 
คือ การอบแหงระบบ Passive (ระบบที่เครื่องอบแหงทํางานโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตยและกระแสลมที่พัด
ผาน) การอบแหงระบบ Active (ระบบอบแหงที่มีเครื่องชวยใหอากาศไหลเวียนในทิศทางที่ตองการ) การ
อบแหงระบบ Hybrid (ระบบอบแหงที่ใชพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานในรูปแบบอื่นๆ ชวยทํางานในเวลาที่
พลังงานแสงอาทิตยไมสม่ําเสมอ หรือเมื่อตองการใหผลิตผลทางการเกษตรแหงเร็วขึ้น)  

4. พลังงานลม 

ลมเปนปรากฏการณทางธรรมชาติของส่ิงแวดลอมโลก และเปนพลังงานรูปหนึ่งที่มีอยูในตัวเอง ใน
บางครั้งแรงที่เกิดจากลมอาจมีศักยภาพสูงจนมีผลกระทบตอมนุษยและส่ิงแวดลอม เชน ทําใหบานเรือนที่อยู
อาศัยพังทลาย ตนไมหักโคน เปนตน 

ลม คือ อากาศที่เคล่ือนไหวในแตละบริเวณ มีความเร็ว กําลัง และทิศทางที่แตกตางกัน เกิดจาก
สาเหตุหลัก 3 ประการ คือ  

• ความแตกตางของอุณหภูมิบนพ้ืนผิวโลก ตัวอยางเชน ปรากฏการณลมบกและลมทะเล ลมภูเขา 
เปนตน 

• ความแตกตางของหยอมความกดอากาศ (pressure areas) 

• แรงจากการหมุนของโลก (Coriolis force) 
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พลังงานลม 

ปจจุบันไดมีการนําเอาพลังงานลมมาใชประโยชนมากขึ้น โดยใชกังหันลมในการเปลี่ยนพลังงานลม
เปนพลังงานรูปอื่นๆ เชน พลังงานไฟฟาหรือพลังงานกล 

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟาจากพลังงานลมเริ่มตนในป พ.ศ. 2522 ที่ประเทศเดนมารกซึ่งมีกําลังการ
ผลิตประมาณหนวยละ 20-30 กิโลวัตต หลังจากนั้นเปนตนมาเทคโนโลยีกังหันลมไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง โดยในปจจุบัน (พ.ศ. 2551) กําลังผลิตพลังงานไฟฟาจากกังหันลมของโลกมีปริมาณรวมทั้งส้ิน 
120,791 เมกะวัตต และประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมันนี สเปน จีน และอินเดีย เปนประเทศลําดับตนๆ ของ
โลกท่ีมีการติดตั้งกังหันพลังงานลม สําหรับทวีปเอเชีย พบวา ประเทศจีนและอินเดียเปนประเทศที่สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมไดมาก รองลงมา คือ  ประเทศญี่ปุน ไตหวัน และเกาหลีใต 

เทคโนโลยีกังหันลม 

กังหันลม (wind turbine) คือ เครื่องจักรกลอยางหนึ่งที่สามารถรับพลังงานจลนจากการเคลื่อนที่ของ
ลม และเปล่ียนใหเปนพลังงานกลเพื่อนํามาใชประโยชนโดยตรง เชน การบดสีเมล็ดพืช การสูบน้ํา หรือใชใน
การผลิตพลังงานไฟฟา 

กังหันลมสามารถจําแนกกังหันลมตามลักษณะการจัดวางแกนของใบพัด ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะ 
คือ แบบแนวแกนต้ัง (vertical axis) และแบบแนวแกนนอน (horizontal axis) นอกจากนี้อาจจําแนกตาม
ลักษณะแรงขับของกระแสลม โดยใชความรูทางอากาศพลศาสตร (aerodynamic) 

1) กังหันลมแบบแนวแกนตั้ง (vertical axis turbine; VAWT) เปนกังหันลมท่ีมีแกนหมุนและ
ใบพัดทํามุมตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ ทําใหมีคุณสมบัติสามารถรับลมไดทุก
ทิศทาง ขอเสียของกังหันลมแนวแกนตั้ง คือ มีใบพัดขนาดใหญและตองใชเนื้อที่ในการติดตั้ง
มาก ทําใหลําบากในการพัฒนาหรือขยายขนาดของใบพัด จึงไมเปนที่นิยมใชในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงลักษณะกังหันลมแบบแนวแกนตั้ง 
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2) กังหันลมแบบแนวแกนนอน (horizontal axis turbine; HVWT) เปนกังหันลมท่ีมีแกนหมุนทํา
มุมขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสลมในแนวราบ โดยมีใบพัดตั้งฉากรับแรงลม จํานวน
ใบพัดของกังหันชนิดนี้จะแตกตางกันไป ต้ังแต 1 ถึง 6 ใบ เพ่ือความตอเนื่องในการรับลมที่
สม่ําเสมอ รวมถึงมีอุปกรณควบคุมทิศทางใหหันไปตามลม เรียกวา หางเสือ (wind vane) และ
มีอุปกรณปองกันกังหันชํารุดเสียหายขณะเกิดลมพัดแรง เชน ลมพายุ และต้ังอยูบนเสา (tower) 
ที่แข็งแรง กังหันลมแบบแกนนอน ไดแก กังหันลมวินดมิลล (windmills)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงลักษณะกังหันลมแบบแนวแกนนอน 

นอกจากนี้ โดยทั่วไปเราสามารถจําแนกประเภทของกังหันลมตามประโยชนการใชงานได 2 รูปแบบ 

1) กังหันลมเพื่อสูบนํ้า (wind turbine for water pumping) เปนกังหันลมท่ีรับพลังงานจลนจาก
การเคลื่อนที่ของลมและเปล่ียนใหเปนพลังงานกลเพ่ือใชในการชักหรือสูบน้ําจากที่ตํ่าขึ้นที่สูง
เพ่ือใชในการเกษตร การทํานาเกลือ การอุปโภคและการบริโภค ปจจุบันมีใชอยูดวยกัน 2 แบบ 
คือ แบบระหัดวิดน้ํา และแบบสูบชัก  

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงกังหันลมแบบระหัดวิดนํ้าและแบบสูบชักเพื่อการสูบนํ้า 
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2) กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟา (wind turbine for electric generator) เปนกังหันลมท่ีรับพลังงาน
จลนจากการเคลื่อนที่ของลมเปล่ียนใหเปนพลังงานกล และนําพลังงานกลมาผลิตเปนพลังงาน
ไฟฟา โดยหลักการทํางาน คือ เมื่อมีลมพัดผานใบกังหัน พลังงานจลนที่เกิดจากลมจะทําให
ใบพัดของกังหันเกิดการหมุน และไดเปนพลังงานกลออกมา พลังงานกลจากแกนหมุนของ
กังหันลมจะถูกเปล่ียนรูปไปเปนพลังงานไฟฟา โดยเครื่องกําเนิดไฟฟาที่เชื่อมตออยูกับแกน
หมุนของกังหันลม ทําหนาที่จายกระแสไฟฟาผานระบบควบคุมไฟฟา และจายกระแสไฟฟาเขา
สูระบบตอไป ทั้งนี้ปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดจะขึ้นอยูกับความเรว็ของลม ความยาวของใบพัด และ
สถานที่ติดตั้งกังหันลม  

ในปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมมีความกาวหนาไปมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ออกแบบและติดตั้งกังหันลม ใหเหมาะสมกับศักยภาพลมและลักษณะของพื้นที่ เชน 

• เครื่องกําเนิดไฟฟาลอยฟา (floating wind generators) 

• เขื่อนลม (wind dams) 

• กังหันลมแมเหล็กไฟฟา Maglev 

5. พลังงานนิวเคลียร 

พลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานอีกชนิดหนึ่งที่มีอยูในธรรมชาติเกิดขึ้นจากการปลดปลอยพลังงาน
ของธาตุกัมมันตรังสี 

พลังงานนิวเคลียรมาจากสารกัมมันตรังสี  เปนพลังงานที่ไดจากการแตกตัว (fission) หรือการ
รวมตัว (fusion) ที่นิวเคลียส (nucleus) ของอะตอม (ปรมาณู) ของธาตุหรือสารที่มีกัมมันตรังสี  ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงนี้ทําใหเกิดการปลดปลอยพลังงานออกมา  โดยอาจเปนรังสีที่มีอยูในรูปของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
เชน รังสีเอกซ หรือรังสีแกมมา หรืออาจเปนอนุภาคที่มีความเร็วสูง เชน รังสีแอลฟา รังสีเบตา และอนุภาค
นิวตรอน 

พลังงานนิวเคลียรที่ถูกปลอยออกมาจากกระบวนการแตกตัวที่นวิเคลียสของอะตอม สวนใหญเปน

พลังงานจลนของอนุภาคตางๆ เชน อนุภาคอัลฟา (alpha particles; α) อนภุาคเบตา (beta particles; β) 
นิวตรอน (neutron; n) รังสีแกมมา (gamma rays) หรือ รังสีเอกซ (X-rays) เปนตน รวมท้ังยังเกดิพลังงานในรปู
อ่ืน เชน พลังงานกล พลังงานแสง พลังงานความรอน พลังงานของคล่ืนแมเหล็กและไฟฟา เปนตน 

การเปลี่ยนรูปพลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานกลหรือพลังงานไฟฟามาใชประโยชน ไดแก 

• การเปลี่ยนรูปพลังงานนิวเคลียรใหเปนพลังงานกล เพ่ือใชในการขับเคล่ือนเรือดําน้ําพลัง
นิวเคลียร (nuclear submarine) 

• การเปลี่ยนรูปพลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานความรอนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาในโรงไฟฟา
พลังนิวเคลียร (nuclear power plant) ทั้งนี้การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร
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ผนวก-19 

อาศัยหลักการผลิตความรอนจากการแตกตัวของอะตอม เพ่ือสรางไอน้าํไปขับดนักังหันไอ
น้ําซึ่งมีเพลาตอกับเครื่องกําเนิดไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงโรงไฟฟาพลงันิวเคลียร 

พลังงานนิวเคลียร จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อนิวเคลียสมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมี 3 แบบ ดังนี้ 

1) “ปฏิกิริยาฟชชัน่” เกิดจากการทําใหนิวเคลียสของธาตหุนักแตกตัว 

กระบวนการฟชชั่นทําใหนิวตรอนอิสระ (free neutron) เกิดขึ้น เมื่อนิวตรอนอิสระชนกับ
นิวเคลียสอื่นของยูเรเนียม ทําใหเกิดกระบวนการแตกตัวของนิวเคลียสอยางตอเนื่อง เรียกวา “ปฏิกิริยาลูกโซ” 
และปลอยพลังงานมหาศาลออกมา โดยแนวความคิดนี้ถูกนําไปใชในเตาปฏิกรณนิวเคลียร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

2)  “ปฏิกิริยาฟวชั่น”  เกิดจากการทําใหนิวเคลียสของธาตุเบารวมตัวเขาดวยกัน 

ปฏิกิริยาฟวชั่นเปนการหลอมรวมนิวเคลียสของธาตุเบาเขาดวยกันเปนนวิเคลียรที่หนักกวา
พรอมกับมีพลังงานปลอยออกมา เชน การหลอมนิวเคลียสของดิวเทอเรียม (deuterium) กับทริเทียม (tritium) 
เปนฮีเลียม (helium) และนิวตรอนอิสระ (free/fast neutron) 

 

 

ท่ีมา : www.oxfordreference.com/ 

ภาพแสดงกระบวนการฟชชั่น 
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ผนวก-20 

                                                                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : www.atomicarchive.com 
ภาพแสดงปฏิกิริยาฟวชั่น 

3) การสลาย (decay) ของสารกัมมันตรังสีท่ีมีโครงสรางของนิวเคลียสไมคงตัว 

หมายถึง การแปลงนิวเคลียสที่เกิดขึ้นเองของนิวไคลด กัมมันตรังสีหนึ่งใหเปนนิวไคลดอีกชนิด
หนึ่งหรือชนิดเดิมที่มีสถานะพลังงานตางกัน กระบวนการนี้ทําใหจํานวนอะตอมกัมมันตรังสีของสารตั้งตน
ลดลงตามเวลาที่ผานไป โดยมกีระบวนการหลักๆ ไดแก การปลอยอนุภาคแอลฟาหรืออนุภาคเบตา และ/หรือ
รังสีแกมมาออกมา  

 

 

 

 

 

 

                       
 

ภาพแสดงการสลาย (decay) ของสารกัมมันตรังสี 
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ผนวก-21 

เทคโนโลยีนิวเคลียรและการใชประโยชน 

การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียรมีการมุงเนนการคนควาวิจัยเพ่ือการใชประโยชนในทาง
สรางสรรคในดานตางๆ เชน ดานการแพทย ดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรม เปนตน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียรเพื่อใชประโยชนในดานตางๆ 

ดาน การนําไปใชประโยชน 

ดานการแพทย • ใชสารกัมมันตรังสีและรังสีในการตรวจ วินิจฉัย ทําใหการรักษามีความ
ถูกตองแมนยําและรวดเร็ว เชน การใชรังสีเอกซในการตรวจปอดและราก
ฟน 

• การบําบัดโรคดวยรังสีเพ่ือทําลายเนื้อเย่ือเฉพาะแหงที่ผิดปกติ เรียกวา รังสี
บําบัด (radiotherapy) 

ดานการเกษตร • การกําจัดศัตรูพืช เชน การทําหมันแมลงดวยรังสี 

• การปรับปรุงพันธุเพ่ือเพ่ิมผลผลิต โดยการฉายรังสีพันธุพืช เพ่ือใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมและมีผลผลิตสูงหรือโตเร็วขึ้น 

• การเก็บถนอมและรักษาผลผลิตทางการเกษตร เชน พืชผัก ผลไม และ
เนื้อสัตว โดยการฉายรังสี เพ่ือใหเก็บไวไดนานยิ่งขึ้น 

• การวิเคราะหดินโดยใชเทคโนโลยีนิวเคลียร เพ่ือศึกษาและจําแนกพื้นที่
เพาะปลูกตามความเหมาะสมกับชนิดของพืช หรือเพ่ือการบํารุงดิน 

ดานอุตสาหกรรม ไดแก  

• การฉายรังสีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของวัสดุและผลิตผลทางการเกษตร 

• การกําจัดจุลินทรียในอาหาร   

• การสํารวจหาแหลงน้ํามันใตดินและความชื้นในดินดวยรังสีนิวตรอน 

• การควบคุมกระบวนการผลิตกระจกและกระดาษใหมีความหนาสม่ําเสมอ 

ดานโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร 

• การนําเทคโนโลยีนิวเคลียรมาใชในการหาอายุวัตถุโบราณและซากส่ิงมีชีวิต
ดึกดําบรรพ (radiometric dating) 

ดานสิ่งแวดลอม • การอนุรักษฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม ไดแก การใชรังสีแกมมาฆาเชื้อโรคใน
น้ําทิ้งจากชุมชนและจากโรงพยาบาลเพื่อปองกันโรคระบาด 

• การตรวจสอบควบคุมปริมาณรังสีที่มีอยูในธรรมชาติเพ่ือความปลอดภัย
ของมนุษยและสิ่งมีชีวิต  เชน การใชเทคนิคทางนิวเคลียรวิเคราะหสารพิษ
ในดิน พืช อากาศ น้ํา และอาหาร 

ดานการพัฒนาและ
จัดหาพลังงานไฟฟา 

• โดยอาศัยความรอนจากปฏิกิริยานิวเคลียรที่เกิดขึ้นภายในเตาปฏิกรณ
นิวเคลียรเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา  
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ผนวก-22 

โรงไฟฟานิวเคลียร 

การทํางานของโรงงานไฟฟานิวเคลียร 

โรงไฟฟานิวเคลียรไดความรอนจากการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียรแตกตัวอยางตอเนื่อง (ปฏิกิริยาลูกโซ) 
และสม่ําเสมอของเชื้อเพลิงนิวเคลียรภายใตการควบคุมภายในเครื่องปฏิกรณซึ่งเปนสวนสําคัญของโรงไฟฟา
นิวเคลียร 

ปฏิกิริยานิวเคลียรแตกตัวเกิดจากการยิงอนุภาคนิวตรอน ซึ่งมีพลังงานพอเหมาะเขาสูแกนกลางหรือ
นิวเคลียสของอะตอมของธาตุหนัก เชน ยูเรเนียม-235 (U-235) แลวทําใหนิวเคลียสแตกตัวออกเปนสองสวน 
พรอมทั้งปลดปลอยพลังงานออกมาในรูปรังสีความรอน และใหนิวตรอนออกมา 2-3 ตัว ตอการแตกตัวหนึ่ง
ครั้ง นิวตรอนเหลานี้จะวิ่งไปชนนิวเคลียสของอะตอมอื่นๆ รอบขาง ทําใหเกิดการแตกตัวอยางตอเนื่อง และ
ปลอยพลังงานมหาศาลออกมา 

การทํางานของโรงไฟฟาพลังนิวเคลียร แบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ  

1) สวนเคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียร (nuclear reactor) 

เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร (nuclear reactor) บรรจุแทงเชื้อเพลิงนิวเคลียร (nuclear fuel rods) 
คือ ยูเรเนียม หรือ พลูโทเนียม (plutonium) ผสมอยูในมอ-เดอเรเตอร (moderator) และมีแทงควบคุม 
(control rod) ซึ่งทําหนาที่ควบคุมอัตราการเกิดฟชชั่น พลังงานที่เกิดขึ้นจะถูกปลอยออกมาในรูปความรอน
และถายออกจากเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร โดยใชของเหลวซึ่งนําความรอนไปยังเคร่ืองถายความรอนเพ่ือไป
ตมน้ําและผลิตไอ 

2) สวนผลิตไฟฟา (heat exchanger)เปนสวนท่ีรับไอน้ํา  

สวนผลิตไฟฟา (heat exchanger) เปนสวนที่รับไอน้ําจากเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร แลวสงไป
หมุนกังหัน (turbine) ซึ่งมีเพลาตอกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาทําใหเครื่องกําเนิดไฟฟาหมุนและผลิตไฟฟาไปยัง
ระบบสายสง 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : http://www.nst.or.th/powerplant/pp03.htm  

ภาพแสดงกระบวนการทํางานของโรงไฟฟานิวเคลียร 
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ผนวก-23 

6. พลังงานความรอนใตพิภพ 

พลังงานความรอนใตพิภพ คือ พลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความรอนที่ถูกกักเก็บอยูภายใตผิวโลก 
โดยปกติอุณหภูมิภายใตผิวโลกจะเพิ่มขึ้นตามความลึก โดยในบริเวณสวนลางของชั้นเปลือกโลก (crust) หรือ
ที่ความลึกประมาณ 25-30 กิโลเมตร จะมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 250 ถึง 1,000 องศาเซลเซียส ในขณะที่ตรง
จุดศูนยกลางของโลก อุณหภูมิอาจสูงถึง 3,500 ถึง 4,500 องศาเซลเซียส 

เมื่อเปลือกโลกมีการเคล่ือนตัว ทําใหเกิดรอยแตกของชั้นหิน น้ําและน้ําฝนที่ไหลซึมลงไปตามรอย
แยกสูชั้นหินใตผิวดิน มีการสะสมตัวและรับความรอนจากชั้นหิน (magma) ที่มีความรอนสูง จนกระทั่งน้ํา
กลายเปนน้ํารอนและไอน้ําแทรกตัวกลับขึ้นมาบนผิวดิน เปนผลทําใหเกิดปรากฏการณธรรมชาติตางๆ บนผิว
โลก เชน น้ําพุรอน (hot spring) น้ําพุรอนไกเซอร (geyser) พุโคลนหรือบอโคลนเดือด (mudpot) บอไอเดือด
หรือพุกาซ (fumarole) เปนตน เราสามารถนําพลังงานความรอนดังกลาวมาใชประโยชนในการผลิต
กระแสไฟฟาเพ่ือกิจกรรมตางๆ ตลอดจนดานการทองเที่ยว 

แหลงพลงังานความรอนใตพิภพ 

พลังงานความรอนใตพิภพ มักพบในบริเวณท่ีเรียกวา Hot Spots คือ บริเวณที่มีการไหลหรือแผ
กระจายของความรอนจากภายใตผิวโลกขึ้นมาสูผิวดินมากกวาปกติ และมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิตามความ
ลึกมากกวาปกติประมาณ 1.5-5 เทา เนื่องจากในบริเวณดังกลาวเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ทําใหเกิดรอยแตก
ของชั้นหิน แหลงพลังงานความรอนใตพิภพ จึงพบอยูในบริเวณรอยเล่ือนดังกลาว  

แหลงพลังงานความรอนใตพิภพ ที่พบในโลกแบงเปนลักษณะใหญๆ ได 3 ลักษณะ คือ  

1. แหลงที่เปนไอน้ําสวนใหญ เปนแหลงกักเก็บความรอนที่ประกอบดวย ไอน้ํามากกวารอยละ 95 
โดยทั่วไปมักเปนแหลงที่มีความสัมพันธกับหินหลอมเหลวรอนที่อยูต้ืนๆ อุณหภูมิของไอน้ํารอน
จะสูงกวา 240 องศาเซลเซียสขึ้นไป  

2. แหลงที่เปนน้ํารอนสวนใหญ เปนแหลงกักเก็บสะสมความรอนที่ประกอบดวยน้ํารอนเปนสวน
ใหญ อุณหภูมิน้ํารอนตั้งแต 100 องศาเซลเซียส ขึ้นไป  

3. แหลงหินรอนแหง เปนแหลงสะสมความรอนที่เปนหินเนื้อแนน แตไมมีน้าํรอนหรือไอน้ําไหล
หมุนเวียนอยู 

การพัฒนาและใชประโยชน 

พลังงานความรอนใตพิภพสามารถพัฒนาขึ้นมาใชประโยชนในปจจุบันได 2 ลักษณะ คือ การ
นํามาใชประโยชนโดยตรงเพ่ือใหความอบอุนในที่อยูอาศัย สํานักงาน แปลงเพาะปลูก เล้ียงสัตว ตลอดจนเพ่ือ
สุขภาพบําบัดและทองเท่ียว และการนํามาผลิตกระแสไฟฟา 
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ผนวก-24 

การใชประโยชนทางเศรษฐกิจ 

 การใชประโยชนทางเศรษฐกิจ ในปจจุบันประเทศที่มีการใชประโยชนโดยตรงจากพลังงานความ
รอนใตพิภพ สวนใหญอยูในภูมิภาคที่มีอากาศหนาวเย็น โดยนําพลังงานความรอนมาชวยในการเกษตรและ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนสรางความอบอุนในบานและสถานที่ตางๆ  

โดยทั่วไป การใชประโยชนของพลังงานความรอนใตพิภพ โดยเฉพาะเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชนและประเทศ มีดังนี้ 

1. การผลิตกระแสไฟฟา : ประเทศตางๆ ไดมีการผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอนใตพิภพ 
เชน 

• ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอนใตพิภพได
มากกวา 570 เมกะวัตต 

• ประเทศอิตาลี ผลิตไฟฟารวมกันมากกวา 400 เมกะวัตต 

2. การเกษตรกรรม : แหลงพลังงานความรอนใตพิภพสามารถนํามาใชประโยชนทางดาน
การเกษตรไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการอบเมล็ดพันธพืชหรือผลผลิตตางๆ เปนตน  

3. ดานการทองเท่ียว : โดยปกติบริเวณที่พบแหลงพลังงานความรอนใตพิภพ มักจะมีน้ําพุผุด
ขึ้นซึ่งเชื่อกนัวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคผิวหนังและโรคไขขออักเสบได ทั้งยังชวยให
โลหิตหมุนเวียนไดดี ไดแก แหลงน้ําพุรอนสันกําแพง แหลงน้ําพุรอนฝาง จังหวัดเชียงใหม 
ซึ่งสามารถดึงดูดนักทองเท่ียว และพัฒนาเปนสถานที่ทองเท่ียวที่สวยงามและนาสนใจได 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาและใชประโยชนทรัพยากรพลังงานความรอนใตพิภพ จําเปนตองคํานึงถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอม และผลกระทบตอเนื่องถึงสุขภาพอนามัยของมนุษย ดังนี้ 

1. มีปริมาณการสูบน้ําจากแหลงพลังงานความรอนใตพิภพขึ้นมาใชประโยชนอาจมีผลกระทบ
ตอระบบน้ําบาดาล น้ําบนผิวดินที่ใชในการเกษตรหรือใชอุปโภคบริโภค เนื่องจากมีแรธาตุ
ละลายอยูในปริมาณที่สูง 

2. กาซไฮโดรเจนซัลไฟตและกาซอื่นๆ ที่มีปริมาณสูงในแหลงพลังงานความรอนใตพิภพ หาก
หายใจเขาไปอาจเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ 

3. น้ําที่ระบายออกมาจากระบบหรือกระบวนการผลิตไฟฟา อาจมีความรอนตกคางสูง หาก
ปลอยสูแหลงน้ําธรรมชาติทันที อาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

4. เกิดปญหาการทรุดตัวของแผนดิน (subsidence) หากมีการสูบน้ํารอนขึ้นมาใชในอัตราที่
เร็วกวาการอัดน้ําเย็นกลับคืนสูระบบ 

5. สารพิษที่มีอันตรายละลายอยูในน้ํา เชน สารหนูและปรอท 
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ผนวก-25 

7. พลังงานชีวมวล 

ชีวมวล เปนพลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพสูงในปจจุบัน เนื่องจากชีวมวลเปนสารอินทรียที่กักเก็บ
พลังงานจากแสงอาทิตยเอาไว จึงนํามาใชผลิตพลังงานได และมีการหมุนเวียนเกิดขึ้นไดใหมตลอดเวลา ใช
แลวไมหมดไปเหมือนเชื้อเพลิงประเภทน้ํามัน กาซธรรมชาติ หรือถานหนิ 

พลังงานชีวมวล (Biomass) คือ พลังงานที่สะสมอยูในส่ิงมีชีวิตที่สามารถนํามาใชทํางานได มนุษย
เราใชพลังงานจากชีวมวลมาเปนเวลานานแลว จนถึงปจจุบันยังมีการนํามาใชประโยชนอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งมีการใชไมฟนหรือถานหุงหาอาหารในทองถ่ินชนบท และประเทศ
เกษตรกรรมที่มีผลผลิตทางการเกษตรเปนจํานวนมาก ซึ่งบางสวนมีปริมาณผลผลิตมากเกินความตองการ 
หรือเศษเหลือจากกระบวนการผลิต ทรัพยากรชีวมวลเหลานี้สามารถนํามาเผาไหมเพ่ือนําพลังงานความรอน
ที่ไดไปใชในกระบวนการผลิตไฟฟา 

ทรัพยากรชวีมวล 

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

แหลงพลังงานชีวมวลซึ่งสวนใหญ ไดแก พืชชีวมวล หรอืที่นิยมเรียกกันวา พืชพลังงาน หมายถึง พืชที่
ใหเนื้อไมหรือสวนใดสวนหนึ่งมาใชเปนเชื้อเพลิงซึ่งเปนการใชพลังงานจากพืชทีเ่ปนพลังงานสะอาดและมีการ
หมุนเวียนเกิดขึน้ใหมตลอดเวลา หรือที่เราเรียกวาพลังงานชีวมวล เพ่ือมาทดแทนพลังงานที่ใชแลวหมดไป 

ทรัพยากรพืชชีวมวลมีหลายจําพวก สามารถแบงออกตามแหลงที่มาได 3 กลุม ดังนี้ 

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

2) เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ฟางขาว เศษลําตน ขาวโพด ซังขาวโพด เหงามัน
สําปะหลัง 

3) ไมและเศษไม เชน ไมโตเร็ว ยูคาลิปตัส กระถินณรงค เศษไมจากโรงงานผลิตเครื่องเรือน 
และโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ เปนตน 

นอกจากนี้พืชชีวมวลยังรวมถึงซังขาวโพด จากการแยกเมล็ดในไรขาวโพด กาบมะพราว จากสวน
มะพราว รานขายสงลูกมะพราว และโรงงานแปรรูปเนื้อมะพราว กากมันสําปะหลัง จากโรงงานผลิตแปงมัน
สําปะหลัง เปนตน 
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การแปรรูปพลังงาน 

พลังงานจากชีวมวลเกิดขึ้นไดหลายรูปแบบ ไดแก  

1) การเผาไหมโดยตรง หรือ การสันดาป (combustion) หมายถึง การใชปฏิกิริยารวมตัวกันของ
เชื้อเพลิงกับออกซิเจนที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเชื้อเพลิงลุกไหมและคายความรอนออกมา 
ความรอนที่ไดจากการเผาสามารถนําไปใชในการผลิตไอน้ําที่มีอุณหภูมิและความดันสูง ไอน้ํา
นี้จะถูกนําไปขบักังหันไอน้ําเพ่ือผลิตไฟฟาตอไป 

2) การผลิตกาซ เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงและมีปริมาณออกซิเจนต่ําเพ่ือ
เปล่ียนชีวมวลเปนกาซเชื้อเพลิง เรียกวา กาซชีวภาพ ซึ่งมอีงคประกอบของกาซมีเทน (CH4) 
กาซไฮโดรเจน (H2) และกาซคารบอนมอนอกไซด (CO)  

3) การหมัก คือ การใชกระบวนการยอยสลายของสารอินทรียในที่ไมมีอากาศ ทําใหชีวมวลแปร
รูปเกิดกาซชีวภาพ (biogas) ซึ่งประกอบดวยกาซมีเทน (CH4) และกาซคารบอนไดออกไซด 
(CO2) เปนหลัก 

4) การผลิตเชื้อเพลิงเหลว เปนการเปลี่ยนสภาพชีวมวลใหเปนเชื้อเพลิงเหลว โดยใชกระบวนการ
ไพโรไลซิส ซึ่งเปนการใหความรอนกับชีวมวลโดยปราศจากออกซิเจน ทําใหชวีมวลเปล่ียนไป
เปนน้ํามันเหลว เรียกวา น้ํามันไพโรไลซิส สามารถนําไปผลิตไฟฟาได 

8. ขยะกับพลังงานทางเลือก 

 ขยะ (Waste) หมายถึง ส่ิงของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเส่ือมสภาพจนใชการ
ไมไดหรือไมตองการใชแลว บางชนิดเปนของแข็งหรือกากของเสีย (Solid Waste) มีผลเสียตอสุขภาพทาง
กายและจิตใจเนื่องจากความสกปรก เปนแหลงเพาะเชื้อโรคทําใหเกิดมลพิษและทัศนะอุจาด 

มูลฝอย (Solid Waste) หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตว
หรือที่อ่ืน 

ที่มาของขยะ 

ในชีวิตประจําวันของมนุษย ส่ิงของที่หมดประโยชนใชสอย หมดคุณภาพ หรือชํารุดแตกหัก ไมวาจะ
เปนวัสดุชิ้นเล็กๆ เชน เศษอาหาร เศษกระดาษ เศษผา แกวแตก หลอดไฟที่เสียแลว หรือวัสดุชิ้นใหญๆ เชน 
โตะ เกาอี้ที่ชํารุดหักพัง พัดลม หรือตูเย็นที่เสียใชการอีกไมได เราเรียกวา ขยะมูลฝอย ซึ่งมีทั้งที่ยอยสลายได
และยอยสลายไมได 

สาเหตุหลักของการเกิดขยะมูลฝอยมี 4 ประการ คือ 

1. สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

2. กิจกรรมการดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมของมนุษย 
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3. โรงงานอุตสาหกรรมในสวนของกระบวนการผลิต โรงพยาบาล สถานที่ทํางาน  

4. การกอสรางอาคาร ฟารมเล้ียงสัตว 

ประเภทของขยะ 

การจาํแนกประเภทของขยะมูลฝอย สามารถกระทําไดหลายรปูแบบ อาทิ ตามลักษณะของขยะมลูฝอย 
ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษยและส่ิงแวดลอม หรือตามการจดัการใชประโยชน ดังตอไปน้ี 

การจาํแนกตามลักษณะของขยะมูลฝอย ม ี2 ประเภท คือ 

1. ขยะเปยกหรือขยะสด (garbage) หมายถึง ขยะที่มีความชื้นปนอยูมากกวารอยละ 50 จึงติด
ไฟไดยาก ไดแก เศษอาหาร เศษเนื้อ เศษผัก และผักผลไม 

2. ขยะแหง (rubbish) คือ ส่ิงเหลือใชที่มีความชื้นอยูนอยจึงไมกอใหเกิดกลิ่นเหมน็ แบงออกได 
2 ชนิด คือ 

1) ขยะที่เปนเชื้อเพลิง มีคุณสมบัติติดไฟได เชน เศษผา เศษกระดาษ หญา ใบไม กิ่ง
ไมแหง 

2) ขยะที่ไมเปนเชือ้เพลิง ไดแก เศษโลหะ เศษแกว และเศษกอนอิฐ 

การจาํแนกตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษยและส่ิงแวดลอม ม ี2 ประเภท คอื 

1. ขยะทั่วไป (general waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีผลกระทบหรือเปนอันตรายตอมนุษย
และส่ิงแวดลอมไมมากหรือไมรุนแรงมากนัก ไดแก พวกเศษอาหาร เศษกระดาษ เศษผา เศษ
แกว พลาสติก กระดาษหนังสือพิมพ ขวดหรือกระปองเปลา เศษหญาและใบไม เปนตน 

2. ขยะอันตราย (hazardous waste) เปนขยะที่มีผลกระทบตอสุขภาพและชีวิตของคน และ
กอความเสียหายตอส่ิงแวดลอม โดยอาจมีสารพิษ ติดไฟหรือระเบิดไดงาย หรือปนเปอน
เชื้อโรค ตัวอยางขยะประเภทนี้ ไดแก ไฟเช็คแกส กระปองสเปรย ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ 
หลอดไฟที่หมดอายุการใชงาน สําลีและผาพันแผลจากสถานพยาบาลที่มีเชื้อโรค หรือ
สารเคมีปลอยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 

การจาํแนกตามการจัดการใชประโยชน แบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

1. ขยะที่สามารถนาํมาใชประโยชนได (reuse หรือ recycle) เชน ขวดน้ําพลาสติก ขวดแกว 
กระปองเครื่องดืม่ และกระดาษลงั เปนตน โดยนาํมาใชใหม (reuse) เชน ถุงพลาสติก เก็บไว
ใชหอหิ้วส่ิงของตางๆ ซ้าํไดอีก ขวดสุรา ขวดเบียร และขวดเครื่องดื่มนํามาใชบรรจุใหมได 
หรือโดยการเปลี่ยนรูป (recycle) เชน ขวดพลาสติก กระปองเครื่องดื่ม สามารถนําไปหลอม
เปนวัตถุดิบเพ่ือนํามาผลิตบรรจภัุณฑใหมไดอีก เปนตน 

2. ขยะจากวัสดุทางธรรมชาต ิ(compost) ขยะชนดินี้สวนมากแลวเกิดจากธรรมชาติ เชน เปลือก
ผลไม เศษผัก เศษใบไม และเศษอาหารตางๆ ขี้เล่ือย แกลบ เปนตน ขยะชนิดนี้สามารถยอย
สลายไดเองตามกระบวนการทางธรรมชาต ิจึงใชทําปุยหมกัไดด ี
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3. ขยะที่ใชประโยชนไมได ขยะเหลานี้นอกจากใชประโยชนไมไดแลว ยังอาจมีปญหาการยอย
สลาย เชน พลาสติก ซึ่งใชเวลามากกวา 200 ปในการยอยสลาย โฟมอาจจะไมยอยสลายเลย 

ตารางแสดงระยะเวลาการสลายตามธรรมชาติของขยะแตละชนิด 

ชนิดของขยะ ระยะเวลายอยสลาย หนวย 

เศษกระดาษ 2-5 เดือน 

เปลือกสม 6 เดือน 

ถวยกระดาษเคลือบ 5 ป 

กนกรองบุหรี่ 12 ป 

รองเทาหนัง 25-40 ป 

กระปองอลูมิเนียม 80-100 ป 

ถุงพลาสติก 450 ป 

โฟม ไมสามารถยอยสลายได - 

ผลกระทบดานสุขภาพและสิง่แวดลอม 

ในทุกวันนี้คนไทยกวา 70 ลานคน สรางขยะมากถึง 15 ลานตันตอป แตมีการการจัดการอยางถกูหลัก
ตามวิชาการเพียงรอยละ 36 ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทําใหมีขยะมลูฝอยตกคางตามสถานที่ตางๆ ในปรมิาณที่มาก 
รวมถึงการกําจัดโดยวิธีเผากลางแจงหรือกองบนพื้นอยางขาดการดูแลจัดการใหถูกวิธี ซึ่งไมถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาล กอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม คือ 

1. อากาศเสีย เกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจง ทําใหเกิดควนัและสารมลพิษทางอากาศ รวมท้ัง
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นขณะทําการเก็บขนขยะมูลฝอยดวย นอกจากนี้ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไวเปนระยะ
เวลานานจะเกิดการยอยสลาย โดยขยะแตละประเภทจะมีระยะเวลาในการยอยสลายที่แตกตางและเกิดกาซที่เกดิ
จากการหมักขึน้ ไดแก กาซชีวภาพ (biogas) ซึ่งติดไฟหรือเกิดระเบิดขึ้นได และกาซไขเนา (กาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด) ซึ่งมีกล่ินเหมน็ 

2. น้ําเสีย เกิดจากกองขยะมูลฝอยที่ตกคางบนพื้น เมื่อฝนตกทําใหเกิดน้าํเสียไหลลงสูแมน้ําเปน
มลพิษทางน้ํา ซึง่สวนใหญมีระดับความสกปรกสูงมาก  

3. แหลงพาหะนาํโรค ขยะมูลฝอยที่ตกคางบนพืน้กลายเปนอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงหรือ
สัตวเล็ก เชน แมลงวัน หน ูแมลงสาบ ยุง ซึ่งเปนพาหะนาํเชื้อโรคติดตอสูคนและสัตวเล้ียง 

4. ความรําคาญและผลกระทบอื่นๆ การเก็บรวบรวมและกาํจัดขยะมูลฝอยไมหมด ทําใหเกิดกลิ่นเหม็น
รบกวน ขยะมูลฝอยที่ทิ้งเกล่ือนกลาด จะถูกลมพัดกระจัดกระจายไปตกอยูตามพื้นที่ตางๆ ทําใหบริเวณนั้นมีทัศน
วิสัยเส่ือมโทรม  
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การเก็บรวบรวมขยะมลูฝอย (Refuse collection)  

เปนงานสําคัญอันดับแรกที่จะตองไดรับการจัดการระบบและวางรูปแบบของการเก็บรวบรวมใหถูกตอง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถลดปญหาตางๆ ที่เกิดจากขยะลงได ระบบที่นิยมใชในปจจุบัน คือ 

1. ระบบถังขยะใบเดียว (one-can system) ขยะที่เกิดขึ้นทุกชนิดรวมใสในถังขยะเพียงใบเดียว 
ดังนั้นขยะที่ตองนําไปกําจัดจึงเปน "ขยะผสม" (mixed refuse)  

2. ระบบถังขยะสองถัง (two-can system) โดยกําหนดใหถังขยะใบหน่ึงเก็บขยะจําพวกเศษ
อาหาร (garbage) เทานั้น ซึ่งจะตองไปกําจัดทุกวัน สวนอีกใบหนึ่งนั้นใชเก็บขยะอื่นๆ ซึ่งมักเปนจําพวกที่ไม
จําเปนตองเก็บทุกวัน อาจเก็บสัปดาหละ 1-2 ครั้ง 

3. ระบบถังขยะสามใบ (three-can system) เปนระบบที่เหมาะกับพ้ืนที่ที่มีการกําจัดขยะหลายวธิี
ตามสภาพของขยะที่เกิดขึ้น กลาวคือ ขยะใบแรกใชเก็บขยะจําพวกขยะสด หรือเศษอาหาร ซึ่งมีการเก็บรวบรวม
ทุกวัน สวนถังขยะใบที่สองและใบที่สามนั้น นําไปเก็บขยะอยางอื่น โดยแยกขยะออกเปนพวกเผาไหมได 
(combustible refuse) ในถังใบหนึ่งสวนถังอีกใบใชเก็บขยะพวกเผาไหมไมได (non-combustible refuse) เพ่ือให
สามารถนําไปกําจัดไดอยางเหมาะสมดีย่ิงขึ้น 

4. การเก็บรวบรวมขยะพิเศษ คือ ขยะที่ เกิดขึ้นในสถานพยาบาล ซึ่งเปนขยะติดเชื้อ
(contaminated wastes or hot wastes) จําเปนตองทําดวยความระมัดระวัง เพ่ือปองกันการแพรกระจาย และการ
ปนเปอนไดเปนอยางดี ในการเก็บรวบรวมขยะประเภทนี้  

การกําจัดขยะมูลฝอย (Refuse disposal) 

การกําจัดขยะมูลฝอย สามารถกระทําไดหลายวิธี ซึ่งมีทั้งวิธีที่ดีถูกสุขลักษณะ และวิธีที่ไมถูก
สุขลักษณะ เชน การรวบรวมไปกองไวบนพ้ืนดิน การนําไปทิ้งทะเล การนําไปฝงกลบ ใชถมพ้ืนที่ การเผา การ
หมักทําปุย ใชเล้ียงสัตว เปนตน ซึ่งการกําจัดขยะในแตละวิธี มีขอดีและขอเสียแตกตางกัน การพิจารณาวาควร
เลือกใชวิธีใดนั้น ตองพิจารณาถึงปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของ คือ ปริมาณของขยะที่เกิดขึ้น รูปแบบการบรหิารจดัการ
ของหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ งบประมาณ ประเภทและคุณสมบัติของขยะมูลฝอย เครื่องมือหรืออุปกรณ
เครื่องใช ความรวมมือของประชาชน ตลอดจนประโยชนที่ควรจะไดรับจากการจัดการขยะมูลฝอย 

1. วิธีนําขยะสดไปเลี้ยงสัตว (hog feeding) ควรตมเศษอาหารเหลานี้ดวยความรอนไมนอยกวา 
100 องศาเซลเซียส ใชเวลาอยางนอยประมาณ 30 นาที เพ่ือทําลายเชื้อโรคและพยาธิเสียกอน 

2. วิธีการนําขยะไปทิ้งทะเล (disposal at sea) ขยะมูลฝอยที่จะนําไปกําจัดดวยวิธีนี้ สวนมาก
เปนขยะที่สลายตัวยากหรือไมสลายตัว เชน ซากรถยนต เศษสิ่งกอสราง ซากรถยนตเกาๆ เปนตน โดยเลือก
แหลงบริเวณหินโสโครก แนวหินปะการังที่เส่ือมโทรม เพ่ือเปนแหลงที่พักอาศัยของสัตวน้ํา การกําจัดขยะดวยวิธี
นี้ควรทิ้งหางจากฝงอยางนอย 8 กิโลเมตร 

3. วิธีการฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) การนําขยะมูลฝอยไปฝงหรือถมในที่ลุม 
โดยไมทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และไมเปนอันตรายตอสุขอนามัยของประชาชน โดยอาศยัหลักการยอย
สลายโดยจุลินทรียแบบไรอากาศ 
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4. วิธีการหมักทําปุย (composting)  โดยอาศัยกระบวนการทางชีววิทยา ภายใตสภาวะที่มี
อุณหภูมิสูงพอเหมาะ เพ่ือใชความรอนที่เกิดจากการยอยสลายเปลี่ยนขยะเปนผลิตผลที่มีเสถียรภาพ ไดแก ปุย 
ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงดิน โดยไมกอใหเกิดปญหาตอสภาวะแวดลอม 

5. วิธีการเผาขยะมูลฝอย กระบวนการทําลายขยะมูลฝอยที่เปนของแข็ง ของเหลว และกาซดวย
กระบวนการเผาไหมใหเกิดการสันดาปภายในเตาเผา (incinerator) ที่มีอุณหภูมิระหวาง 900-15000C ซึ่งวิธีนี้สา
มารลดปริมาตรของขยะมูลฝอยไดประมาณรอยละ 70-90 

6. การรณรงคหลักการ 5R  

1) Reduce – การลดปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้นใหมีนอยลง  

2) Reuse – การนํากลับมาใชใหม เชน การใชกระดาษ 2 หนา  

3) Repair – การซอมแซมใชใหม  

4) Reject – การหลีกเล่ียงใชส่ิงของที่ฟุมเฟอย  

5) Recycle – การแปรรูปกลับมาใชใหม 

แนวทางลดขยะมูลฝอย 

การปองกันและแกไขปญหาขยะมูลฝอยที่ดี ควรพิจารณาถึงตนเหตุที่กอใหเกิดขยะมูลฝอย ไดแก 
พฤติกรรมของมนุษยหรือผูสรางขยะมูลฝอย ดังนั้น การปองกันและการแกไขปญหาขยะมูลฝอย จึงควรเริ่มตนที่
การสรางจิตสํานึกแกประชาชน ใหลดการบริโภคสินคาประเภทสรางขยะมูลฝอย และรูจักรับผิดชอบในการรักษา
ความสะอาด ทั้งในบานเรือนของตัวเองและภายนอกบาน ไมวาจะเปนถนนหนทาง สถานที่ทํางาน หรือที่
สาธารณะอื่นๆ ใหรูจักทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะใหเปนที่เปนทางเปนการชวยใหพนักงานเก็บขยะนําไปยัง
สถานที่กําจัดไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

แนวทางการลดปญหาขยะมูลฝอยชุมชน มีดังนี้ 

1. ลดการนาํขยะเขาบาน  

2. นําส่ิงของกลับมาใชประโยชนใหคุมคา หรือนําส่ิงของที่ไมใชแลวมาหมุนเวียนดัดแปลงใช
ประโยชนอ่ืนๆ เชน ถุงพลาสติก ถุงกระดาษที่ไมเปรอะเปอน สามารถเก็บไวใสของไดอีก กระดาษที่ใชใน
สํานักงานชนิดสีขาว สามารถใชไดอีกดานหนึ่ง 

3. ใชผลิตภัณฑชนิดเติม ซึ่งเปนการลดบรรจุภัณฑหีบหอที่จะกลายเปนขยะภายในบาน และ
ชวยลดตนทุนในการใชทรัพยากรเปนวัตถุดิบในการผลิต 

4. หลีกเล่ียงการใชโฟมและพลาสติก เนื่องจากการยอยสลายตองใชระยะเวลานานนับสิบป ควร
ใชถุงผาหรือตะกราสําหรับใสของแทนการใชถุงพลาสติก 

5. แยกประเภทขยะภายในบานเพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวมและกําจัด นอกจากนี้ สามารถนํา
ขยะบางชนิดไปขายเพิ่มรายได 
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6. แปรสภาพขยะใหเปนปุย ขยะที่ยอยสลายได เชน เศษพืชผักใบไม สามารถนํามาหมักทําปุย
ใสตนไมและบํารุงดินเปนการลดการซื้อปุยเคมีที่มีราคาแพงและยังทําใหเกิดสารพิษตกคางดวย 

7. ลดปริมาณขยะและนําขยะกลับมาใชประโยชน ดวยแนวคิดหลักที่เรียกวา 7R ดังนี้ 

• REFUSE การปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงส่ิงของหรือบรรจุภัณฑที่จะสรางปญหาขยะรวมทั้ง
เปนมลพิษตอส่ิงแวดลอม เชน กลองโฟม หรือ ขยะมีพิษอื่นๆ 

• REFILL การเลือกใชสินคาชนิดเติมซึ่งใชบรรจุภัณฑนอยชิ้นกวา ขยะก็นอยกวาดวย 

• RETURN การเลือกใชสินคาที่สามารถสงคืนบรรจุภัณฑกลับสูผูผลิตได เชน ขวด
เครื่องดื่มประเภทตางๆ 

• REPAIR การซอมแซมเครื่องใช ใหสามารถใชประโยชนไดตอไป ไมใหกลายเปนขยะ 

• REUSE การนําบรรจุภัณฑใชแลวกลับมาใชใหม เชน นําถุงผาไปจายของแทน
ถุงพลาสติก เปนตน 

• RECYCLE การแยกขยะที่ยังใชประโยชนไดใหงายตอการจัดเก็บและสงแปรรูป เชน 
บรรจุภัณฑ พลาสติก แกว กระปองเครื่องดื่มตางๆ 

• REDUCE การลดการบริโภคและหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานของสิ่งของ 
เครื่องใชตางๆ 

นอกจากนี้อาจใชวิธีหมุนเวียนวัสดุหรือแปรสภาพขยะมูลฝอยใหเปนพลังงานได ดังนี้ 

• พลังงานความรอน ไดจากการนําเอาขยะมูลฝอยสวนที่เผาไหมไดมาเปน
เชื้อเพลิงสําหรับทําไอน้ํารอน แลวสงไปใหความอบอุนตามอาคารบานเรือน เชน 
ในประเทศญี่ปุน เปนตน 

• พลังงานไฟฟา ไดจากการนําขยะมูลฝอยไปเปนเชื้อเพลิงสําหรับผลิตไอน้ําไป
หมุนเครื่องกําเนิดไฟฟา เพ่ือผลิตกระแสไฟฟาบริการแกประชาชน ตัวอยางเชน 
การแปรสภาพและการใชประโยชนจากขยะมูลฝอยในบางรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีขยะมูลฝอยจํานวนมาก และเปนชนิดที่เผาไหมไดเปน
สวนมาก 
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9. พลังงานทองถิ่น 

 พลังงานทองถ่ิน คือ พลังงานที่ผลิตไดจากแหลงเชื้อเพลิงที่มีอยูในทองถ่ินนั้นๆ เพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการของคนในแตละทองถ่ิน 

การแบงภูมิภาคทางภูมิศาสตรอาศัยเกณฑในดานลักษณะภูมิประเทศเปนสําคัญ และไดนําลักษณะ
ทางดานภูมิอากาศ วัฒนธรรมดานเชื้อชาติ ภาษา และความเปนอยูของผูคนในทองถ่ินมาเปนสวนประกอบใน
การพิจารณาดวย ทั้งนี้สามารถแบงประเทศไทยออกเปน 6 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต 

ความสําคัญของพลังงานทองถิ่น 

พลังงานทองถ่ิน หมายถึง พลังงานที่มีแหลงกําเนิดอยูในทองถ่ินนั้นๆ ซึ่งอาจเปนพลังงานทดแทนดวย 

พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นํามาใชแทนน้ํามันเชื้อเพลิง สามารถแบงตามแหลงที่ไดมา 
เปน 2 ประเภท คือ  

1. พลังงานทดแทนจากแหลงที่ใชแลวหมดไป (พลังงานสิ้นเปลือง) ไดแก ถานหิน, กาซธรรมชาติ
, นิวเคลียร, น้ํามัน, หินน้ํามัน และทรายน้ํามัน เปนตน  

2. พลังงานที่ใชแลวและสามารถหมุนเวียนมาใชไดอีก (พลังงานหมุนเวียน) ซึ่งเปนพลังงานที่สะอาด
ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ไดแก แสงอาทิตย, ลม, ชีวมวล, น้ํา และไฮโดรเจน เปนตน  

ตารางแสดงชนิดของพลังงานทองถิ่นและพลังงานทดแทน 

ชนิดของพลังงาน พลังงานทองถิ่น พลังงานทดแทน 

แสงอาทิตย   

ลม   

น้ํา   

แหลงถานหิน   

ความรอนใตพิภพ   

ไบโอดีเซล   

เอทานอล   

กาซชีวภาพ   

เชื้อเพลิงชีวมวล   

จากขยะ   

ไฮโดรเจน   

NGV   

นิวเคลียร   
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1) พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทยมีศักยภาพทางดานพลังงานแสงอาทิตยอยูในระดับที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับหลาย ๆ 
ประเทศ โดยมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ มีดังนี้ 

ตารางแสดงศักยภาพทางดานพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย 

ภาค จังหวัด 
รังสีดวงอาทิตยเฉลี่ยท้ังป  

(MJ/m2-day) 

ภาคเหนือ - - 
ภาคกลาง ชัยนาท นครสวรรค ลพบุรี สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทอง 
19-20 

ภาคตะวันออก - - 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร 

ศรีสะเกษ รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี 
และอุดรธานี 

20-24 

ภาคตะวันตก เพชรบุรี ราชบุรี 19-20 
ภาคใต นราธิวาส สุราษฎรธานี สงขลา ยะลา 19-20 

คาเฉลี่ยของพื้นท่ีท่ัวประเทศ 18.2 

2) พลังงานลม 

ศักยภาพพลังงานลมที่ดีของประเทศไทยมีกําลังลมเฉล่ียทั้งปอยูในระดับ 3 ซึ่งใหความเร็วลม 6.4 เมตร/
วินาที ขึ้นไปที่ความสูง 50 เมตร โดยจะมีกําลังในการผลิตพลังงาน 300 วัตตตอตารางเมตร 

พ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูงของพลังงานลมอยูที่ภาคใตบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ไดแก นครศรีธรรมราช 
สงขลา ปตตานี ชุมพร  พัทลุง แตมีบางพื้นที่ที่กําลังลมเกิดจากอิทธิพลจากลมมรสุมประจําป เชน บริเวณ
เทือกเขาดานทิศตะวันตก ต้ังแตภาคใตตอนบนจรดภาคเหนือตอนลาง ไดแก ประจวบคีรีขนัธ ระนอง ตาก 
พ้ืนที่เขตภาคเหนือ ไดแก อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท เชียงใหม และเพชรบูรณ สําหรับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก นครราชสีมาและชัยภูมิ ดังนี้ 
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ผนวก-34 

ตารางแสดงแหลงศักยภาพทางดานพลังงานลมของประเทศไทย 

พื้นท่ี จังหวัด 

ระดับ 

กําลังลม (Power 
Class) 

ความเร็วลมที่
ระดับความสูง 50 

เมตร (m/s ) 

กําลังลมที่ระดับ
ความสูง 50 เมตร 

(W/m2) 

1. อุทยานแหงชาติใตรมเย็น นครศรีธรรมราช 6.7 8.00 – 11.90 600 – 2000 

2. อุทยานแหงชาติเขาหลวง นครศรีธรรมราช 6.7 8.00 – 11.90 600 – 2000 

3. อุทยานแหงชาติเขาปู-
เขายา 

พัทลุง 6.7 8.00 – 11.90 600 – 2000 

4. อุทยานแหงชาติวังเจา ตาก 6 8.00 – 8.80 600 – 800 

5. อุทยานแหงชาติดอยอิน
ทนนท 

เชียงใหม 4 7.00 – 7.50 400 – 500 

6. อุทยานแหงชาตแิกงกรุง สุราษฎรธานี 4.5 7.00 – 8.00 400 – 600 

7. เขาพนมเบญจา กระบ่ี 6 8.00 – 8.80 600 – 800 

8. อําเภอระโนด สงขลา 4 7.00 – 7.50 400 – 500 

9. ทะเลสาบสงขลา สงขลา 5 – 6 7.50 – 8.00 500 – 700 

10. แหลงตาชี ปตตานี 4 7.00 – 7.50 400 – 500 

11. อําเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช 3 6.40 – 7.00 300 – 400 

ท่ีมา :  โครงการจัดทําแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย ป 2544 โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน       

3) พลังงานน้ํา 

ประเทศไทยมีแหลงพลังงานน้ําที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ํา แบงเปน 

1. ไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนชลประทาน 

2. ไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก 

3. ไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กมาก 

โดยจะกระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ   แหลงพลังงานน้ําที่มีศักยภาพเหลานี้สวนใหญจะตั้งอยูใน
เขตอุทยาน เขตชลประทาน ดังนี้ 
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ผนวก-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพแสดงกําลังการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้ําในประเทศไทย 

4) พลังงานจากแหลงถานหิน 

แหลงของถานหินสามารถพบกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศประมาณ 2,140 ลานตัน แหลง
สําคัญอยูที่ภาคเหนือ ไดแก อําเภอล้ี อําเภอเถิน ในจังหวัดลําปาง ปริมาณ 1,803 ลานตัน (82% ของปริมาณ
ถานหินทั้งประเทศ) และภาคใตที่อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ปริมาณ 394 ลานตัน (18% ของปริมาณ
ถานหินทั้งประเทศ) โดยสวนมากเปนถานหินที่มีคุณภาพต่ําอยูในชั้นลิกไนตและซับบิทูมินัสที่ใหความรอน
ระหวาง 2,800 – 5,200 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม หรือ ถานลิกไนต 2 - 3.7 ตัน ใหคาความรอนเทากับน้ํามัน
เตา 1 ตัน ซึ่งถานลิกไนตเปนถานหินที่พบมากที่สุดในประเทศไทยที่แมเมาะ จังหวัดลําปาง และจังหวัดกระบี่ 
จัดวาเปนถานลิกไนตที่คุณภาพแยที่สุด  

5) พลังความรอนใตพิภพ  

ศักยภาพของแหลงพลังงานความรอนใตพิภพที่นาสนใจ คือ แหลงที่มีศักยภาพพลังงานที่คอนขาง
สูงและสูงปานกลาง ซึ่งสวนใหญอยูในเขตภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปางและแพร 
ดังนี้ 
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ผนวก-36 

ตารางแสดงแหลงพลังงานความรอนใตพิภพในประเทศไทยที่มีศักยภาพคอนขางสูง ท่ีมีอุณหภูมิใน
แหลงกักเก็บสูงกวา  180 ๐C 

ชื่อแหลง ท่ีอยู อุณหภูมิท่ีผิวดิน (0C) 

ฝาง อ. ฝาง จ. เชียงใหม 99 

สันกําแพง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม 99 

แมจัน อ. แมจัน จ. เชียงใหม 93 

สบโปง อ. เวียงปาเปา จ.เชียงราย 92 

แมจอก อ. วังชิ้น จ. แพร 82 

6) ไบโอดีเซล 

การผลิตไบโอดีเซลในระดับชุมชน สําหรับใชเปนเชื้อเพลิงในภาคเกษตรกรรม โดยมีการใชน้ํามันพืช
ใชแลว ไขมันสัตว หรือน้ํามันพืชอ่ืนๆ เปนวัตถุดิบในการผลิต สําหรับภาคเหนือและภาคกลางที่มีน้ํามันพืชใช
แลวและไขมันสัตว ไดแก กรุงเทพ อยุธยา ปทุมธานี เชียงราย สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสบูดําเปน
แหลงพลังงานในพื้นที่ของจังหวัดนครพนม ขอนแกน ซึ่งในแตละทองถ่ินตางๆ สามารถนําวัตถุดิบมาผลิตไบ
โอดีเซลสําหรับใชงานเกษตรกรรมในทองถ่ิน และสามารถพัฒนาเพ่ือขยายเปนสถานีจําหนายไบโอดีเซลใน
ระดับตั้งแต 50,000- 1,200,000 ลิตร/วัน 

7) เอทานอล 

พืชพลังงานหลายชนิดที่นํามาใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตเอทานอลได เชน ออย มันสําปะหลัง 
ขาวโพด ขาวฟางหวาน เปนตน วัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมเอทานอลในปจจุบัน ไดแก กากน้ําตาล มัน
สําปะหลังและออย  โดยแหลงศักยภาพสวนใหญกระจายอยูในภาคกลางไดแก อยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี สระบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ขอนแกน หนองบัวลําภู ชัยภูมิ 
นครราชสีมา อุดรธานี ชัยภูมิ        บุรีรัมย ซึ่งการผลิตเอทานอล สวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมในระดับตั้งแต 
25,000 - 200,000 ลิตร/วัน  

8) กาซชีวภาพ 

ประเทศไทยจัดไดวาเปนประเทศที่มีศักยภาพดานกาซชีวภาพ เนื่องจากเปนประเทศที่มี
อุตสาหกรรมเกษตรจํานวนมาก แหลงของกาซชีวภาพ คือ น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและการ
แปรรูป 7 ประเภท คือ  แปง สุราและเบียร อาหาร ปาลม (เฉพาะโรงสกัดน้ํามันปาลมแบบหีบเปยก)   
กระดาษ ยาง และเอทานอล  

ซึ่งโรงงานเหลานี้ไดกระจายตัวอยูตามพ้ืนที่ภาคตางๆ ของประเทศ โดยเฉพาะภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจากน้าํเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรสูง 

สําหรับกาซชีวภาพจากพื้นที่กักเก็บขยะนั้นสามารถผลิตตามพ้ืนที่ตางๆ ของประเทศ โดยเฉพาะ
ภาคกลางที่มีขยะในปริมาณสูงเปน 2 เทาของภาคอื่นๆ ดังนี้ 
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ผนวก-37 

ตารางแสดงศักยภาพการผลิตพลังงานกาซชีวภาพจากขยะของประเทศไทย 

พื้นท่ี 
ปริมาณขยะชุมชน 

(ตัน) 

ศักยภาพเชิงพลังงาน 

(ktoe) 

ทั้งประเทศ 13,947,380 0.4 

ภาคเหนือ 2,463,385 0.1 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,815,710 0.1 

ภาคกลาง 5,914,825 0.2 

ภาคใต 1,753,460 0.1 

9) เชื้อเพลิงชีวมวล 

ชีวมวลที่นํามาใชประโยชนดานพลังงานในประเทศไทย มีประมาณ 117 ลานตัน โดยชีวมวลบาง
ประเภทมีการใชอยางกวางขวาง และมีปริมาณคงเหลือไมมาก เชน แกลบ กากออย เปนตน สวนชีวมวลอีก
หลายประเภทพบวามีปริมาณคงเหลืออยูเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีการใชอยูในวงจํากัด หรือบางประเภทยัง
ไมไดมีการนําไปใชอยางเปนรูปธรรม เชน ยอดและใบออย ฟางขาว เหงามันสําปะหลัง ทะลายปาลมเปลา 
ทางใบและกานปาลม เปนตน โดยศักยภาพของชีวมวลมีกระจายทั่วไปทั่วประเทศ  ดังนี้ 

ตารางแสดงแหลงศักยภาพของชีวมวลทางการเกษตรของประเทศไทยป พ.ศ.2544/2545  

ชีวมวล 
ศักยภาพ 

(ลานตัน) 
แหลงศักยภาพตามรายภาค 

ฟางขาว 3.4 ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ซังขาวโพด 0.43 ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยอดและใบออย 6.7 ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลําตนมันสําปะหลัง 0.84 ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหงามันสําปะหลัง 0.7 ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เศษวัสดุจากปาลม 3.2 ภาคใต 

ขี้เล่ือยและเศษไม ยางพารา 9.9 ภาคใต 

10) พลังงานจากขยะ 

แหลงที่มีความเหมาะสมในการผลิตพลังงานจากขยะจะตองมีปริมาณขยะมากกวา 100 ตันตอวัน  
ศักยภาพสําหรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมียอดรวมประมาณ 41,991 ตันตอวันเปนขยะที่เกิดขึ้น
ในกรุงเทพฯ ถึง 9,400 ตันตอวัน ในป 2546 มีเทศบาล 25 แหงที่มีปริมาณขยะมากกวา 100 ตัน/วัน-แหง 
และมีเทศบาลอีก 37 แหงที่มีขยะแหงละ 50 – 100 ตัน/วัน รวมปริมาณขยะที่มีศักยภาพประมาณ 15,000 
ตัน/วัน โดยขยะ 100 ตัน ผลิตไฟฟาไดประมาณ 1 MW ดังนี้ 
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ตารางแสดงพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการผลิตพลังงานจากขยะของประเทศไทย 

พื้นท่ี 
จํานวน 

(แหง) 

ปริมาณ 

(ตัน/วัน) 
จังหวัด 

กรุงเทพ 1 8,780 - 

เทศบาลที่มีขยะมากกวา 
100 ตัน/วัน 

37 - เชียงราย, เลย, อุบลราชธานี, ลพบุรี, กําแพงเพชร, 
สุพรรณบุรี, ราชบุรี, ตรัง, ปราจนีบุรี, ฉะเชิงเทรา, 
ชุมพร, สระบุรี, นครสวรรค, ระยอง, 
ประจวบคีรีขันธ, นราธวิาส 

เทศบาลที่มีขยะ 10 - 50 
ตัน/วัน 

162 - สระแกว, เพชรบูรณ, อุบลราชธานี, สตูล, ชัยภูมิ, 
ชุมพร, หนองคาย, ลําพูน, กาญจนบุรี, กาฬสินธุ 

เทศบาลที่มีขยะ 5 - 10 
ตัน/วัน 

267 - บุรีรัมย, ลําปาง, นครราชสีมา, นครพนม, ตรัง, 
กาญจนบุรี, อุตรดิตถ, ราชบุรี, เชียงใหม 

เทศบาลที่มีขยะนอยกวา 
5 ตัน/วัน 

639 - - 

อบต. ที่มีขยะนอยกวา 5 
ตัน/วัน 

- 6,622 - 

จากขอมูลศักยภาพของแหลงพลังงานทดแทนของประเทศไทยที่ไดกลาวมา สามารถสรุปแหลง
ศักยภาพตามรายภาค และเพ่ิมเติมขอมูลตามรายจังหวัด ไดดังนี้ 

ตารางแสดงแหลงท่ีมีศักยภาพพลังงานทดแทนสูงตามรายภูมิภาคและตามรายจังหวัด 

พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา 
ลําดับ 

ประเภทของ
พลังงาน ภาค จังหวัด 

ศักยภาพเชิงพลังงาน
ตามรายภูมิภาค 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร 

ศรีสะเกษ รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี 
และอุดรธานี 

20-24 

MJ/m2-day 

ภาคกลาง ชัยนาท นครสวรรค ลพบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงหบุรี 
สุพรรณบุรี อางทอง 

19-20 

MJ/m2-day 

ภาคตะวันตก เพชรบุรี ราชบุรี 19-20 

MJ/m2-day 

1. พลังงาน
แสงอาทิตย 

ภาคใต นราธิวาส สุราษฎรธานี สงขลา ยะลา 19-20 

MJ/m2-day 
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ผนวก-39 

พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา 
ลําดับ 

ประเภทของ
พลังงาน ภาค จังหวัด 

ศักยภาพเชิงพลังงาน
ตามรายภูมิภาค 

ภาคเหนือ อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 400-800 W/m2 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นครราชสีมา ชัยภูมิ 400-800 W/m2 

ภาคกลาง เพชรบูรณ 400-800 W/m2 

ภาคตะวันตก ตาก ประจวบคีรีขันธ 400-800 W/m2 

2. พลังงานลม 

ภาคใต นครศรีธรรมราช ระนอง พัทลุง กระบ่ี 
สงขลา และปตตานี 

600-2000 W/m2 

ภาคเหนือ 85 MW 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 45 MW 

ภาคกลาง 180 MW 

3. พลังงานน้ํา 

ภาคใต 

กระจายตัวตามแหลงทายเขื่อน 
ชลประทาน และฝายน้ํา 

30 MW 

ภาคเหนือ แมเมาะ ล้ี เถิน  จ.ลําปาง 1,235 ลานตัน 4. พลังงานถาน
หิน ภาคใต สะบายอย จ.กระบ่ี 255 ลานตัน 

5. พลังงานจาก
ความรอนใต
พิภพ 

ภาคเหนือ เชียงใหม เชียงราย แพร แมฮองสอน 
ลําปาง 

80-99 0C 

ภาคเหนือ เชียงราย เชียงใหม 

ภาคตะวันออก ระยอง 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขอนแกน นครพนม 

ภาคกลาง กรุงเทพ อยุธยา ปทุมธานี ชัยนาท 

ภาคตะวันตก เพชรบุรี 

6. พลังงานไบโอ
ดีเซล 

ภาคใต สุราษฎรธานี กระบ่ี ตรัง ชุมพร 

การผลิตในชมุชนทองถ่ิน
เปนไปตามแหลงและ
ความตองการ แตใน
ระดับอุตสาหกรรมจะ
ผลิตโรงงานละ 50,000-
1,200,000 ลิตร/วัน 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขอนแกน หนองบัวลําภู ชัยภูมิ 
นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย 

ภาคกลาง อยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
สระบุรี  ปราจีนบุรี 

7. พลังงาน 

เอทานอล 

ภาคตะวันตก ราชบุรี 

สามารถผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม โรงงานละ 
25,000-200,000 ลิตร/วัน 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

บุรีรัมย อุบลราชธานี ขอนแกน 
หนองคาย 

198 ktoe 8. พลังงานกาซ
ชีวภาพ 

ภาคกลาง ปราจีนบุรี นครสวรรค 200 ktoe 
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ผนวก-40 

พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา 
ลําดับ 

ประเภทของ
พลังงาน ภาค จังหวัด 

ศักยภาพเชิงพลังงาน
ตามรายภูมิภาค 

ภาคเหนือ เชียงราย กําแพงเพชร นครสวรรค มากกวา 100 ตัน/วัน 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เลย อุบลราชธานี สระบุรี นครสวรรค มากกวา 100 ตัน/วัน 

ภาคกลาง กรุงเทพ 8,780 ตัน/วัน 

 สุพรรณบุรี ราชบุรี ลพบุรี ปราจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรา สระบุรี ระยอง 
ประจวบคีรีขันธ 

มากกวา 100 ตัน/วัน 

9. พลังงานจาก
ขยะ 

ภาคใต ตรัง ชุมพร  ระยอง, นราธิวาส มากกวา 100 ตัน/วัน 

สําหรับแหลงศักยภาพพลังงานชีวมวลมีกระจายทั่วประเทศขึ้นกับชนิดชีวมวล เชน ฟางขาว ซัง
ขาวโพด ลําตนและเหงามันสําปะหลังสามารถสรุปไดดังตารางที่ 10 

ตารางแสดงแหลงศักยภาพพลังงานชีวมวลตามรายภาค และตามรายจังหวัด 

ชีวมวล ภาค จังหวัด 
ศักยภาพ 

(ลานตัน) 

ผลิตไฟฟา 

(MW) 

ภาคเหนือ นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก 
กําแพงเพชร 

ภาคกลาง ชัยนาท อยุธยา สุพรรณบุรี 

ฟางขาว 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

บุรีรัมย สุรินทร รอยเอ็ด  
อุบลราชธานี นครราชสีมา 

3.4 350 

ภาคเหนือ ตาก นครสวรรค เพชรบูรณ 
พะเยา เชียงราย กําแพงเพชร 
นาน พิษณุโลก 

ภาคกลาง อุทัยธานี ลพบุรี สระแกว 

ซังขาวโพด 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศรีสะเกษ นครราชสีมา เลย  
ชัยภูมิ 

0.43 

 

45 

 

ภาคเหนือ กําแพงเพชร นครสวรรค 

ภาคกลาง สุพรรณบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี 

ยอดและใบออย 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี 
ชัยภูมิ 

6.7 700 
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ชีวมวล ภาค จังหวัด 
ศักยภาพ 

(ลานตัน) 

ผลิตไฟฟา 

(MW) 

ภาคเหนือ กําแพงเพชร กาฬสินธุ 

ภาคกลาง กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแกว 

ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 

ลําตนมันสําปะหลัง 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชัยภูมิ นครราชสีมา 

0.84 75 

ภาคเหนือ กําแพงเพชร 

ภาคกลาง กาญจนบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา 

ภาคตะวันออก ระยอง จันทบุรี ชลบุรี 

เหงามันสําปะหลัง 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

กาฬสินธุ นครราชสีมา ชัยภูมิ 

 

0.7 

 

50 

ภาคใต ชุมพร สุราษฎรธานี กระบี่  
ประจวบคีรีขันธ ระนอง 

เศษวัสดุจากปาลม 

 พังงา นครศรีธรรมราช ตรัง 
สตูล ชลบุรี ตราด 

3.2 390 

ขี้เล่ือยและเศษไม ภาคใต สุราษฎรธานี ชุมพร พังงา กระบ่ี 
ตรัง 

9.9 

ยางพารา  นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา 
นราธิวาส 

 
1,000 

ยูคาลิปตัส - - 1.2 130 
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10. พลังงานสะอาด 

 พลังสะอาด (green energy) คือ พลังงานทางเลือก (alternative energy) ที่สามารถใชทดแทน
พลังงานเชื้อเพลิงจากซากดึกดําบรรพ หรือพลังงานหมุนเวียน (renewable energy) จากแหลงที่เกิดขึ้นอยู
ตอเนื่องหรือใชแลวไมหมดไป และเปนแหลงพลังงานที่ไมเปนมลพิษ (clean energy) 

ประเภทของพลังงานสะอาด 

1. พลังงานแสงอาทิตย (solar energy) 

2. พลังงานความรอนใตพิภพ (geothermal) 

3. พลังงานจากกาซธรรมชาติ (natural gas) 

4. พลังงานนิวเคลียร 
5. พลังงานลม 

6. พลังงานน้ํา 

7. พลังงานจากปรากฏการณน้ํ าขึ้ น -น้ํ าลง 
(ocean tidal energy) 

8. พลังงานคลื่น 

9. พลังงานจากพืช (energy from plants) 

10. พลังงานชีวมวล(biomass) 

11. ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง (hydrogen or 
fuel cell)  

การพัฒนาและจัดหาพลังงานสะอาด 

การเผาไหมเชื้อเพลิงจากซากดึกดําบรรพ คือ ถานหินและน้ํามัน ทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
นักวิทยาศาสตรจึงพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ไดแก 

1. กาซธรรมชาติอัด (compressed natural gas; CNG) คือ กาซธรรมชาติที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับ
ยานยนตที่เครื่องยนตและอุปกรณตางๆ ไดรับการปรับแตงใหสามารถใชกาซธรรมชาต ิ (natural gas vehicles; 
NGV) 

กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงสําหรับยานยนตที่เกิดการเผาไหมอยางสมบูรณ จึงกอใหเกิดมลพิษต่ํา 
โดยเฉพาะปรมิาณฝุนละออง (particulate) และควันดํา ดังนั้นกาซธรรมชาติจึงเปนพลังงานทางเลือกที่ดี สําหรับผู
ที่คํานึงถึงปญหามลพิษและปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. น้ํามันไบโอดีเซล (bio-diesel) คือ เชื้อเพลิงเหลวท่ีผลิตจากน้าํมันพืชและไขมนัสัตว (triglyceride) 
เชน ปาลม มะพราว ถ่ัวเหลือง ทานตะวัน เมล็ดเรพ (rapeseed) สบูดํา หรือน้าํมันพืชหรอืสัตวที่ผานการใชงาน
แลว โดยนํามาทําปฏิกิริยาทางเคม ี(transesterification) รวมกับเมทานอล (methanol) หรือ เอทานอล (ethanol) 
เกิดเปนสารเอสเตอร (esters) ที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล เรียกวา ไบโอดีเซล (B100) ซึ่งเมื่อนํามา
ผสมกับน้ํามนัดีเซลเกรดที่ใชกันในปจจุบัน ในสัดสวนรอยละ 5-10 (B5-B10) จะสามารถนํามาใชงานใน
เครื่องยนตดีเซลไดดี โดยวัตถุดิบที่ใชผลิตไบโอดีเซล มีดังนี้ 
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ตารางแสดงวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล 

วัตถุดิบ จุดเดน 

เมล็ดเรพ  

(วัชพืชมีเม็ดเล็กคลายงา) 

มีความนิยมในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากเมล็ดเรพคอนขางมาก คิดเปน
รอยละ 80 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใชในการผลิตไบโอดีเซลในยุโรป 

ถ่ัวเหลือง นิยมมากสุดในอเมริกา และอิตาลี 

ปาลมน้ํามัน - เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลของไทย 

- ใหผลผลิตตอพ้ืนที่สูง คือ ประมาณ 5 เทาของเมล็ดเรพ และประมาณ 
10 เทา ของถั่วเหลือง 

- เปนพืชยืนตน ทนตอผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

- สามารถเก็บผลผลิตไดถึง 20 ป 

สบูดํา - เปนพืชน้ํามันชนิดหนึ่งที่รัฐสงเสริม 

- เพาะปลูกงาย ทนตอสภาพแลงและน้ําทวม 

- สามารถเก็บผลผลิตไดภายใน 1 ปหลังการปลูก และมีอายุยืน (30 ป) 

- น้ํามันที่บีบจากผลสบูดําสามารถมาใชกับเครื่องยนตดีเซลรอบต่ํา เชน 
เครื่องปนไฟ รถแทรกเตอร หรือเครื่องสูบน้ํา 

- สามารถใชเปนพืชคลุมดิน ลดการกัดเซาะหนาดินจากลมและน้ํา 
รวมท้ังชวยปรับปรุงคุณภาพของดิน 

3. กาซโซฮอล เปนน้ํามันที่เกิดจากการผสมของน้ํามันเบนซินกับเอทานอล (ethanol) ที่มีความ
บริสุทธิ์รอยละ 99.5 หรือเอทิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol) ซึ่งเปนแอลกอฮอลบริสุทธิ์ มาจากผลผลิตทาง
การเกษตร ผานกระบวนการหมัก กล่ัน และทําใหบริสุทธิ์ มีลักษณะเปนของเหลว ใส ไมมีสี จุดเดือดประมาณ 
78 องศาเซลเซียส ติดไฟงาย โดยนํามาใชเพ่ือทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiaryn Butyl Ether) ซึ่งเปนสาร
ที่ใชผสมในน้ํามันเบนซินเพ่ือเพ่ิมคาออกเทน โดยวัตถุดิบที่ใชในการผลิตกาซโซฮอล มีดังนี้ 

ตารางแสดงวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตกาซโซฮอล 

วัตถุดิบ  

(1 ตัน) 

ความสามารถในการผลิต 
(ลิตร) 

จุดเดน 

ออย  70 - 

กากน้ําตาล 260 เปนผลพลอยไดจากการผลิตน้ําตาลจากออย 

มันสําปะหลัง 180 เปนพืชที่ปลูกงาย ทนทานตอสภาพดินฟาอากาศที่
แปรปรวน เติบโตไดในดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า 

ขาว 400 - 

ขาวโพด 400 - 

ขาวฟางหวาน 76  - 
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11. พลังงานไฟฟา 

ไฟฟา (electricity) เปนปรากฏการณที่พบในธรรมชาติ เกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุ
ไฟฟา (electric charge) ภายในโครงสรางอะตอม (atom) ซึ่งเปนหนวยยอยของสสารในโครงสรางของอะตอม
จะประกอบไปดวย อิเล็กตรอนซึ่งมีประจุไฟฟาเปนลบ โปรตอนซึ่งมีประจุไฟฟาเปนบวก และนิวตรอนซึ่งไมมี
ประจุไฟฟา โดยอนุภาคอิเล็กตรอน จะเคล่ือนที่เปนวงโคจรรอบแกนกลาง หรือนิวเคลียส (nucleus) ของ
อะตอม ซึ่งมีอนุภาคโปรตอนรวมตัวอยูกับอนุภาคนิวตรอน (neutron) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงโครงสรางของอะตอม 

อยางไรก็ตามเมื่อจํานวนประจุไฟฟาบวกและประจุไฟฟาลบบนผิววัสดุไม เทากัน จะเกิด
ปรากฏการณ เรียกวา ไฟฟาสถิต (static electricity) ซึ่งเปนปฏิกิริยาในรูปการดึงดูด การผลัก และเกิด
ประกายไฟ เราสามารถสรางไฟฟาสถิตได โดยการนําวัสดุ 2 ชิ้นมาขัดสีกัน พลังงานที่เกิดขึ้นทําใหมีการ
แลกเปล่ียนประจุไฟฟาบนผิววัสดุ เมื่ออนุภาคอิเล็กตรอนที่มีประจุไฟฟาลบเคล่ือนที่อยางตอเนื่องจากจุดหนึ่ง
ไปยังอีกจุดหนึ่ง ทําใหเกิดไฟฟากระแส (current electricity) โดยแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

1) ไฟฟากระแสตรง (direct current – D.C.) หมายถึง กระแสไฟฟาที่ไหลไปทางเดียวกัน โดย
ออกจากขั้วบวกผานวงจรไปยังขั้วลบ 

2) ไฟฟากระแสสลับ (alternating current – A.C.) หมายถึง กระแสไฟฟาที่ไหลยอนกลับไป-มา
ระหวางขั้วบวกผานวงจรกับขั้วลบตลอดเวลา  

แหลงกําเนิดไฟฟา 

ไฟฟาเกิดขึ้นไดหลายวิธี คือ 

1) ปรากฏการณทางธรรมชาติ ไดแก ฟาแลบและฟาผา 
2) การเสียดสีของวัตถุ โดยนําวัตถุ 2 ชนิดมาถูกันจนเกิดไฟฟาสถิต ผูคนพบไฟฟาสถิตเปนคน

แรก คือ เทลิส (Thales) นักปราชญชาวกรีกโบราณ โดยการถูอําพัน (amber) ทําใหเกิดแรงดูด
เศษฟางหรือขนนกเล็กๆ ได 
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3) พลังงานทางเคมี เปนแหลงกําเนิดไฟฟาชนิดกระแสตรง สามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ 

• เซลลปฐมภูมิ (primary cell) ผูที่คิดคนไดคนแรกเปนนักวิทยาศาสตรชาวอิตาลี 
โดยการใชแผนสังกะสี  (ขั้วลบ) และแผนทองแดง (ขั้วบวก) จุมลงในสารละลายของ
กรดกํามะถันอยางเจือจาง เรียกวา เซลลวอลเทอิก (voltaic cell) เมื่อตอเซลลกบั
วงจรภายนอก ทําใหเกิดกระแสไฟฟาไหลจากแผนทองแดงไปยังแผนสังกะสี เปน
เซลลไฟฟาที่ผลิตแลวใชไดเลย  

• เซลลทุติยภูมิ (secondary cell) เปนเซลลไฟฟาที่สรางขึ้นแลวตองนําไปประจไุฟ
เสียกอนจึงจะนํามาใชได และเมื่อใชไฟหมดแลวสามารถนําไปประจุไฟใชไดอีก 
เพ่ือใหสามารถเก็บกระแสไฟฟาไดมาก จึงตองใชเซลลหลายแผนตอกันแบบ
ขนาน หรือตอแบบอนุกรม หากตองการใหแรงดันกระแสไฟฟาสูงขึ้น เรียกอีกชื่อ
หนึ่งวา หมอแบตเตอรี่สําหรับเก็บไฟฟา (storage battery) 

4) พลังงานแมเหล็กไฟฟา โดยการใชลวดตัวนําไฟฟาหมุนตัดผานสนามแมเหล็ก หรอืการนาํ
สนามแมเหล็กวิง่ตัดผานลวดตัวนําอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหเกิดแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนาํขึ้นใน
ขดลวดตัวนําเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยอาศัยการเหนี่ยวนาํของแมเหล็กที่ใชผลิตไฟฟากระแสตรง 
เรียกวา ไดนาโม (dynamo) และเครื่องกาํเนิดไฟฟาที่ใชผลิตไฟฟากระแสสลับเรียกวา อัลเทอรเน
เตอร (alternator) 

5) พลังงานแสง โดยวธิีใชแสงจากแหลงกําเนิดแสงผานสารกึ่งตัวนํา ทําใหอิเล็กตรอนภายในสาร
กึ่งตัวนําหลุดออกมาและเคลื่อนที่ แหลงกําเนิดไฟฟาประเภทนี้ที่ใชกันอยูในปจจุบัน ไดแก 
เซลลแสงอาทิตย (solar cell) และโฟโตเซลล (photo cell) สําหรับใชในเครื่องวัดแสงของกลอง
ถายรูป การปดเปดประตูลิฟต และระบบนิรภัย เปนตน  

6) พลังงานความรอน (thermoelectric) กระแสไฟฟาเกิดขึ้นโดยการนําแทงวัสดุสารกึ่งตัวนํา 
(thermoelectric materials) 2 ชนดิ ที่ทําดวย bismuth telluride มายึดปลายใหติดกัน ใหปลาย
ดานหนึ่งรอนและอีกดานหนึ่งเย็น พลังงานความรอนจะทําใหเกิดกระแสไฟฟา 

7) แรงกดหรือดึงสารบางชนิด เชน ผลึกของควอตซ (quartz) ทวัรมาไลท (tourmalite) และเกลือ
โรเซลล (Rochelle salt) เมื่อนํามาวางไวระหวางโลหะสองแผนและออกแรงกดหรือดึงจะเกิด
พลังงานไฟฟา ซึ่งใชในการผลิตไมโครโฟน หฟูง และโทรศัพท เปนตน 

การใชประโยชนพลงังานไฟฟา 

พลังงานไฟฟาที่มนุษยนํามาพัฒนาใชประโยชนแบงเปน 2 รูปแบบ คือ ไฟฟาสถิต (static 
electricity) และไฟฟากระแส (current electricity) ซึ่งจําแนกออกเปนไฟฟากระแสตรง และไฟฟากระแสสลับ  

1) ไฟฟาสถิต มีการนําความรูเกี่ยวกับไฟฟาสถิตไปใชประโยชนในวงการแพทยและ
อุตสาหกรรม  

2) ไฟฟากระแส มีการนําความรูเกี่ยวกับไฟฟากระแสมาประดิษฐอุปกรณไฟฟาตางๆ ใชใน
บานพักอาศัย เชน เตาหุงตม เตารีดไฟฟา เปนตน และใชในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป 
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การจัดการพลังงานไฟฟา 

ประเทศไทยมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูชั้นบรรยากาศจากภาคการผลิตไฟฟารอยละ 43 
ภาคการขนสงรอยละ 32 และภาคอุตสาหกรรมรอยละ 25 ในภาคการผลิตไฟฟาซึ่งมีสวนรับผิดชอบมากที่สุด
ตอการปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งนําไปสูการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบวารอยละ 95 ของเชื้อเพลิงที่ใช
เพ่ือผลิตไฟฟาในประเทศไทย ยังคงเปนเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน ถานหิน หรือกาซธรรมชาติ 

ในดานการผลิตพลังงานไฟฟา (supply-side) เนื่องจากโรงไฟฟาแตละประเภทมีคุณสมบัติและ
ศักยภาพการทํางานที่แตกตางกัน ขณะเดียวกันในดานการใชหรือการบริโภคพลังงานไฟฟา (demand-side) 
ที่มีสวนชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศ จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน
อยางจริงตอเนื่อง ตัวอยางการสงเสริมและสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและลดมลพษิ ซึ่งชวยแกไข
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยการประหยัดการใชทรัพยากรเชือ้เพลิง หรือใชพลังงานไฟฟาอยาง
มีประสิทธิภาพในสํานักงานและที่พักอาศัยนอกจากจะสามารถลดพลังงานไฟฟาในองคกรหรือทีพั่กอาศัยได โดย
ไมกระทบตอการผลิตหรือการสนองความตองการของผูอยูอาศยัแลว ยังชวยสรางจิตสํานักที่ดีในการประหยัด
คาใชจายในองคกรไดดวย ตัวอยางเชน  

หมวดไฟฟาแสงสวาง 

1. ปดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกการใชงานหรือหมดความจําเปนในการใชงาน (การปดสวิตช
ไฟบอยๆ ไมทําใหเปลืองไฟฟาแตอยางใด) 

2. เปดมาน หรือหนาตาง หรือติดตั้งกระเบื้องโปรงแสงเพื่อรับแสงสวางจากธรรมชาติ แทนการใช
แสงสวางจากหลอดไฟ 

3. กําหนดชวงเวลาการเปดปดไฟใหเหมาะสมกับชวงเวลาที่ใชงาน 

4. จัดระบบสวิตชควบคุมอุปกรณไฟฟาแสงสวางใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ เชน ปรับเปนสวิตชเปดปด
แบบ แยกแถว แยกดวง เปนตน 

5. ติดสติ๊กเกอรบอกตําแหนงไวที่สวิตชเปดปดหลอดไฟเพื่อเปดใชงานไดอยางถูกตอง 

6. ใชอุปกรณและหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เชน หลอดฟลูออเรสเซนต (หลอดนีออน) แบบผอมแทน หลอดแบบ
ธรรมดา ( ประหยัดไฟฟารอยละ 10) ใชหลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต (หลอดตะเกียบ) แทน
หลอดไส (ประหยัดไฟฟารอยละ 75) ใชโคมสะทอนแสงแบบประสิทธิภาพสูง และใชบัลลาสต 
อิเล็กทรอนิกสแทนบัลลาสตแบบธรรมดา 

7. ตรวจวัดความเขมแสงใหมีความเขมเหมาะสมตามเกณฑ (คามาตรฐานความสวางของ
สํานักงานอยูระหวาง 300-500 ลักซ) หากมีความสวางเกินความจําเปนหรือไมจําเปนตองใช
แสงสวางบริเวณนั้นควรถอดหลอดไฟออกบางหลอด และเพ่ิมหลอดไฟในจุดที่แสงสวางไม
เพียงพอ 

8. ทําความสะอาดหลอดไฟอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพราะฝุนละอองที่เกาะอยูจะทําใหแสงสวาง
นอยลงและทําใหตองเปดไฟหลายดวงเพื่อใหไดแสงสวางเทาเดิม 
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9. เมื่อพบวาหลอดไฟ สายไฟ ชํารุดหรือขาหลอดเปล่ียนเปนสีน้ําตาลหรือดําควรเปลี่ยนทันทีเพ่ือ
ปองกันอัคคีภัย เนื่องจากไฟฟาลัดวงจร 

10. รณรงคสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานไฟฟา แสงสวางอยางจริงจังและตอเนื่องดวย
วิธีการตางๆ เชน ติดสติ๊กเกอรประชาสัมพันธ จัดบอรดนิทรรศการ เสียงตามสาย หรือให
ความรูโดยการจัดอบรม เปนตน 

หมวดเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ 

1. ปดเครื่องปรับอากาศทันทีเมื่อไมตองการใชงาน 

2. ปดเครื่องปรับอากาศทันทีหากไมอยูในหองนานกวา 1 ชัว่โมง และปดกอนเวลาเลิกงาน 
เนื่องจากยังคงมีความเย็นอยูจนถึงเวลาเลิกงาน 

3. ต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไมตํ่ากวาที่ 25 องศาเซลเซียส เนื่องจากหากตั้งอุณหภูมิใหสูงขึ้น
ทุก 1 องศา จะประหยัดไฟเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 

4. แยกสวิตชปด-เปดเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศออกจากกัน เนื่องจากไม
จําเปนตองเปดพัดลมระบายอากาศไวตลอดเวลาที่ใชเครื่องปรับอากาศ 

5. เปดหนาตางใหลมพัดเขามาในหองชวงที่อากาศไมรอน แทนการเปดเครื่องปรับอากาศ จะชวยลด
การใชพลังงานไฟฟาและเปนการถายเทอากาศอีกดวย 

6. ตรวจวัดประสิทธิภาพการไหลเวียนหรือการถายเทของอากาศในหองปรับอากาศ หากมีการ
ไหลเวียนของอากาศไมเพียงพอใหแกไขโดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศ โดยขนาดของพัดลม
ระบายอากาศตองมีความเหมาะสมกับขนาดของหอง 

7. เปดพัดลมระบายอากาศ 5-10 นาที ทุก 2 ชั่วโมงและปดทันทีเมื่อเลิกใชงาน 

8. ใชเทอรโมสตัตที่มีความเที่ยงตรงในการควบคุมอุณหภูมิ เชน เทอรโมสตัตอิเล็กทรอนิกสแบบ
ตัวเลข 

9. ติดเทอรโมมิเตอรในหองที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อบอกอุณหภูมิและเปนแนวทางในการปรับ
เทอรโมสตัตแบบธรรมดา 

10. ไมนําตนไมมาปลูกในหองที่มีเครื่องปรับอากาศเพราะตนไมจะคายไอน้ํา ทําใหเครื่องปรับอากาศ
ทํางานมากขึ้น 

11. ยายเครื่องใชไฟฟาที่ปลอยความรอน เชน กาตมน้ํารอนไฟฟา เครื่องถายเอกสาร เปนตน ออก
ไวนอกหองปรับอากาศ โดยเฉพาะเครื่องถายเอกสารนอกจากจะปลอย ความรอนออกสูหอง
ปรับอากาศทําใหส้ินเปลืองไฟฟา แลวผงหมึกจากเครื่องจะฟุงกระจายอยูในหอง เปนอันตราย
ตอสุขภาพของที่ผูปฏิบัติงานบริเวณนั้น 

12. ติดตั้งแผงระบายความรอนหรือชุดคอนเดนซิ่งซึง่อยูนอกหองปรบัอากาศ ใหอยูหางจากผนังอยาง
นอย 15 เซนติเมตร และทําความสะอาดอยางนอยทุก 3 เดือน หากอยูในสถานที่ที่มีฝุนมาก เชน 
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ใกลถนน ควรพิจารณาทําความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง เพราะฝุนที่สะสมอยูจนสกปรกจะกลายเปน
ฉนวนกั้นทําใหความรอนระบายไมสะดวก 

13. ตรวจสอบไมใหมีวัสดุปดขวางทางลมที่ใชระบาย ความรอนทั้งชุดคอยลเย็นและชุดคอนเดนซิ่ง 

14. ตรวจสอบและอุดรอยรั่วที่ผนัง ฝาเพดาน ประตู ชองแสง เพ่ือปองกันความเย็นรั่วไหลจากหอง
ปรับอากาศ 

15. ทําความสะอาดแผนกรองอากาศอยูเสมออยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง จะชวยประหยัดไฟฟาได
รอยละ 5-7 

16. กําหนดตารางการดูแลรักษา ซอมบํารุง และมีคูมือปฏิบัติงาน 

17. รณรงคสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานไฟฟาจากการใชเครื่องปรับอากาศอยางจริงจัง
และตอเนื่องดวยวิธีการตางๆ เชน ติดสติ๊กเกอรประชาสัมพันธ จัดบอรด นิทรรศการ เสียงตาม
สาย หรือใหความรูโดยการ จัดอบรม เปนตน 

หมวดอุปกรณสํานักงาน 

1. ปดจอภาพคอมพิวเตอรเมื่อไมมีการใชงานนานเกินกวา 15 นาที หรือต้ังโปรแกรมพักหนาจอ  

2. ปดเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพเมื่อไมมีการใชงาน ติดตอกันนานกวา 1 ชั่วโมง และปด
เครื่องทุกครั้งหลัง เลิกการใชงานพรอมทั้งถอดปล๊ักออก 

3. เลือกใชคอมพิวเตอรที่มีระบบประหยัดพลังงาน เพราะใชกําลังไฟฟาลดลงรอยละ 55 ในขณะที่
รอทํางานและควรใชจอภาพขนาดที่ไมใหญเกินไป เชน จอภาพขนาด 14 นิว้ จะใชพลังงาน
นอยกวาจอภาพขนาด 17 นิ้ว ถึงรอยละ 25 

4. ตรวจแกไขเอกสารบนจอภาพแทนการตรวจแกไขบนเอกสารที่พิมพจากเครื่องพิมพ จะชวยลด
การสิ้นเปลือง พลังงาน กระดาษ หมึกพิมพ และการสึกหรอของเครื่องพิมพไดมาก 

5. ติดตั้งเครือขายเชื่อมโยงการทํางานของเครื่องพิมพเพ่ือใชเครื่องพิมพรวมกัน จะชวยลดความ
ส้ินเปลืองทั้งดานพลังงานและการซอมบํารุง 

6. ถายเอกสารแบบสองหนาเพ่ือลดปริมาณการใชกระดาษ 

7. ปดเครื่องถายเอกสารทุกครั้งหลังเลิกงานพรอมถอดปล๊ักออก 

8. ถอดปล๊ักเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดในสํานักงานเมื่อเลิกใชงาน หรือเมื่อไมมีความตองการใชงาน
นานกวา 1 ชั่วโมง 

9. ปฏิบัติตามคําแนะนําการใชอยางเครงครัดเพ่ือประหยัดพลังงานและยืดอายุการใชงานอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาตาง  ๆ

10. กําหนดแผนการตรวจเช็คและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด เพ่ือใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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11. รณรงคการประหยัดพลังงานไฟฟาของอุปกรณสํานักงาน อยางจริงจังและตอเนื่องดวยวิธีการ
ตางๆ เชน ติดสติ๊กเกอรประชาสัมพันธ จัดบอรดนิทรรศการ เสียงตามสาย หรือใหความรูโดย
การจัดอบรม เปนตน 

หมวดตูเย็นและเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ 

1. ต้ังตูเย็นไวในที่อากาศถายเทสะดวกและอยูหางจากฝาผนังอยางนอย 15 เซนติเมตร เพ่ือใหระบาย
ความรอนไดดี สามารถประหยัดไฟฟาไดรอยละ 39 

2. ต้ังสวิตชควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสมกับประเภทอาหาร คือ 3-6 องศาเซลเซียสสําหรับชองธรรมดา 
และ -18 ถึง -15 องศาเซลเซียสสําหรับชองแชแข็ง หากตั้งอุณหภูมิไวตํ่ากวาที่กําหนดนี้ 1 องศา
เซลเซียส จะส้ินเปลืองไฟฟาเพ่ิมขึ้นรอยละ 25 

3. เก็บอาหารเปนสัดสวนไมปนกัน ส่ิงที่หยิบบอยๆ ควรไวดานนอกหรือบนสุด เพ่ือหยิบใชได
สะดวก ชวยลดการรั่วไหลของความเย็นออกจากตู ทําใหประหยัดไฟฟา 

4. ไมควรเก็บอาหารในตูเย็นมากเกินไป และเก็บอาหารโดยจัดใหมีชองวางเพื่อใหอากาศภายในตู
ไหลเวียนอยางทั่วถึง 

5. ไมนําของรอนหรือยังอุนอยูแชในตูเย็นเพราะจะทําใหตูเย็นสูญเสียความเย็นและมอเตอร
คอมเพรสเซอรตองเริ่มผลิตความเย็นใหม ทําใหส้ินเปลืองไฟฟา 

6. ไมเปดตูเย็นบอยหรือเปดไวนานๆ จะทําใหอากาศเย็น ไหลออกและสิ้นเปลืองไฟฟา 

7. ละลายน้ําแข็งในชองแชแข็งอยางนอยทุก 1 เดือนเมื่อใชตูเย็นชนิดไมมีระบบละลายน้ําแข็ง
อัตโนมัติ 

8. ทําความสะอาดแผงละลายความรอนที่อยูดานหลังของตูเย็นใหสะอาดอยูเสมอ โดยการใชผา
หรือแปรงเช็ดฝุนเพ่ือการระบายความรอนที่ดี 

9. ตรวจสอบขอบยางประตูตูเย็นใหปดสนิทเพ่ือปองกันอากาศเย็นไหลออก โดยเสียบกระดาษ
ระหวางขอบยาง และปดประตูตูเย็น ถาสามารถเลื่อนกระดาษขึ้นลงไดแสดงวาขอบยางเสื่อม 
ควรเปล่ียนใหมเพราะจะเปนสาเหตุใหคอมเพรสเซอรทํางานมากขึ้นส้ินเปลืองไฟ 

10. ตรวจสอบสภาพของตูเย็นวามีไอน้ําเกาะบริเวณผนัง ดานนอกหรือไมหากมหียดน้ําเกาะแสดง
วาฉนวนเสื่อม 

11. ใชเครื่องไฟฟาชนิดประหยัดพลังงาน 

12. ปดเครื่องใชไฟฟา เชน กาตมน้ําไฟฟา เครื่องทําน้ําเย็น พัดลม พรอมถอดปล๊ักออกทันทีเมื่อ
เลิกใชงาน 

13. ตรวจสอบการรั่วไหลของไฟฟาจากอปุกรณไฟฟาตางๆ หากพบใหรีบปรับปรุงหรือซอมแซม
ทันที 

14. กําหนดแผนการตรวจเช็คและซอมบํารุงเคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด เพ่ือดูแลรักษาใหใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
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ผนวก-50 

12. ปาไมกับพลังงาน 

ปาไมในประเทศไทย สามารถจําแนกตามลักษณะการผลัดใบของพันธุไม สวนใหญจะแบงเปน 2 
ประเภทหลักๆ คือ ปาไมผลัดใบและปาผลัดใบ ซึ่งในแตละประเภทสามารถแบงยอยออกเปนปาชนิดตางๆ ได
อีก โดยจําแนกตามระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล ดังนี้ 

ปาไมผลัดใบ (Evergreen Forests) เปนปาที่มีตนไมเขียวชอุมตลอดทั้งป ปาประเภทนี้มีประมาณ 
30% ของเนื้อที่ปาทั้งประเทศ ซึ่งสามารถแบงยอยออกเปน 7 ประเภทยอย ดังแสดงในตาราง 

ปาผลัดใบ (Deciduous Forests) พบทั่วไปในภูมิภาคที่มีชวงฤดูแลงยาวนานชัดเจน ระหวาง 4 – 
7 เดือน และพ้ืนที่ความสูงไมเกิน 1,000 เมตร เมื่อถึงฤดูแลงที่ปริมาณความชุมชื้นในดินและในบรรยากาศมี
คาลดต่ําลงอยางมาก ทําใหตนไมในปาประเภทนี้จะผลัดใบ และเตรียมผลิใบออนขึ้นมาใหมเมื่อถึงตนฤดูฝน
หรือเมื่อปามีความชุมชื้นมากขึน้ ซึ่งสามารถแบงยอยออกเปน 3 ประเภท ดังแสดงในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 1 : แสดงลักษณะของปาไมผลดัใบ 

ชนิด พื้นที่ พบที่ ลักษณะทั่วไป 

ปาไมผลัดใบ 

ปาดิบเขา สวนใหญอยูบนเขาสูง ตนไมเขียวชอุม
ตลอดป 

ภาคเหนือของประเทศไทย มีทั้งไมยืนตน ไมพุม ไมดอกสวยงาม มอส เฟรน ไลเคน 
เกิดขึ้นอยางหนาแนน นอกจากนี้ยังมีพวกกลวยไมและ
พืชพวกปรสิต 

ปาสน พบในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 
200 เมตรขึ้นไป บางครั้งจะขึ้นปนอยูกับ
ปาดิบเขาและปาเต็งรัง และมักขึ้นบนดิน
ที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา 

พบกระจายเปนหยอมๆ ตามภาคเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  เชน  ในจั งหวัดเชียงใหม 
แมฮองสอน ลําปาง เพชรบูรณ เลย และอุบลราชธานี 

ในประเทศไทยมีสนเขาเพียง 2 ชนิด คือ 

• สนสองใบ 

• สนสามใบ 

ปาดิบแลง พบกระจัดกระจายทั่วไปตามที่ราบเชิงเขา 
ไหลเขา และหุบเขาที่ชุมชื้น จนถึงพื้นที่
ระดับความสูงไมเกิน 900 เมตร 

พบในภาคกลางตั้งแตจังหวัดชุมพรขึ้นมา ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงใต
ถึงจังหวัดจันทบุรี 

เรือนยอดของปาจะดูเขียวชอุมตลอดป แตจะมีไมยืน
ตนบางชนิดผลัดใบขึ้นแทรกกระจัดกระจาย 
 

ปาดิบชื้น ปาดิบชื้น จัดเปนปาฝนในเขตรอน 
(tropical rain forest) พื้นที่ที่มีฝนตกชุก
เกือบตลอดป และมีความชุมชืน้ในดิน
คอนขางสูงสม่ําเสมอทั้งป 

• ภาคใตตอนลางตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง 
ลงไป  

• ป าดิบชื้ น ในเขตจั งหวัดปตตานี  ยะลา  และ
นราธิวาส ขึ้นปกคลุมเทือกเขาที่มีความชุมชื้น เชน 
ป าดิ บชื้ น ใน อุทยานแห ง ช าติ เ ข าหลวง  จ .
นครศรีธรรมราช  ปาดิบชื้นในเขตรักษาพันธุสัตว
ปาเทือกเขาบรรทัด จ.ตรัง และ จ.พัทลุง และปา
ดิบชื้น ในเขตรักษาพันธุสัตวปาบาลา-ฮาลา จ.
ยะลาและ จ.นราธิวาส เปนตน 

• เปนปารกทึบ ประกอบดวย กลุมไมยืนตนที่มีความ
สูงมากที่สุดหรือเรียกวาเปนเรือนยอดชั้นบนของ
ปา 

• สวนใหญเปนไมจําพวกไมยางและตะเคียน ซึ่งมีลํา
ตนสูงใหญเปลาตรงตั้งแต 30 - 50 เมตร ถัดลงมา
เปนไมตนขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งสามารถ
ขึ้นอยูใตรมเงาของไมใหญได รวมทั้งตนไมชนิด
ตางๆ ในวงศหมากหรือปาลม 
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ผนวก-52 

ชนิด พื้นที่ พบที่ ลักษณะทั่วไป 

ปาไมผลัดใบ 

• พื้นลางของปารกทึบระเกะระกะไปดวยไมพุม พืช
ลมลุก ระกํา หวาย ไผตางๆ เถาวัลยหลากชนิด 

• บริเวณลําตนไมและกิ่งไมมักจะมีพืชอิงอาศัย 
จําพวกเฟรน และมอส ขึ้นอยูทั่วไป 

ปาชายเลน  
หรือปาไมโกงกาง 

ขึ้นตามริมฝงทะเลบริเวณน้ํากรอย ใน
ประเทศไทย 

พบปาชายเลนที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก  
ภาคกลางและภาคใต 

ลักษณะพืชตองเปนพืชทนเค็ม 
 

ปาชายหาด พบตามชายฝงทะเลที่เปนหาดทราย 
(sand beach) หรือโขดหิน (rock strand) 

พบปาชนิดนี้ทางฝงทะเลภาคตะวันออกเฉียงใต 
ภาคกลาง และภาคใต 

• สภาพปาจะโปรง สวนใหญเปนไมยืนตนขนาด
เล็ก 

• สวนไมยืนตนที่มีขนาดใหญมักจะแตกกิ่งต่ํา
ระเกะระกะ เรือนยอดแผกวาง ตนคอนขางเตี้ย  

• พันธุไมยืนตนที่จัดวาเปนไมขนาดใหญในปา
ชายหาด ไดแก สนทะเล หวา และหูกวาง เปน
ตน ซึ่งจะพบขึ้นเปนกลุมตามชายหาดทั่วไป 

ปาพรุหรือปาบึงน้ํา
จีด 

เปนปาที่ขึ้นอยูในบริเวณพื้นที่ลุม ซึ่งเต็ม
ไปดวยซากพืชและอินทรียวัตถุที่ไม
สลายตัวกองทับถมกัน และมีน้ําทวมขัง
หรือชื้นแฉะตลอดป 

พบในภาคใต • ดินเปนดินตะกอนหรือโคลนตม  

• พืชในปาพรุมีทั้งพืชลมลุก ไมเถา ไมพุม ไมยืน
ตน 
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ผนวก-53 

ตารางที่ 2 : แสดงลักษณะของปาไมผลัดใบ 

ชนิด พื้นที่ พบที่ ลักษณะทั่วไป 

ปาไมผลัดใบ 

ปาเบญจพรรณ • มีพันธุไมมีคาหลายชนิด เชน ไมสัก 
ไมแดง ไมประดู ไมมะคา  

• ลักษณะเปนปาโปรง ประกอบดวย
ไมตนขนาดใหญ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กปนกันหลากชนิด บางแหง
มีไมไผชนิดตางๆ ขึ้นปะปนอยูดวย 

• พื้นดินมักเปนดินรวนปนทราย มี
ความชุมชื้นในดนิปานกลาง หาก
เปนดินที่สลายมาจากหินปูนหรือดิน
ตะกอนที่อุดมสมบูรณตามฝงแมน้ํา 

• พบมากในภาคเหนือ ภาคกลาง 

• พบกระจัดกระจายเปนหยอมเล็กๆ ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

• มักพบไมสักขึ้นเปนกลุมๆ เชน ปาเบญจพรรณ
ในภาคเหนือลงมาถึงภาคกลางในเขตจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งประกอบดวยภูเขาหินปูนเปนสวน
ใหญ 

• ในชวงฤดูแลง (มกราคม - มีนาคม) ตนไมสวน
ใหญจะผลัดใบ ทําใหเรือนยอดของปาดูโปรงมาก 

• ฤดูฝนตนไมจะผลิใบเต็มตนและกลับเขียวชอุม
เหมือนเดิม  

• ปาเบญจพรรณในทองที่มีดินตื้นหรือดินเปน
กรวดทราย คอนขางแหงแลงและมีไฟปาในฤดู
แลงเปนประจํา 

ปาหญา เปนปาที่เกิดขึ้นหลังจากที่ปาธรรมชาติ
อื่นๆถูกทําลายไปหมด 

พบอยูทั่วไปตามภาคตางๆของประเทศไทย ในบริเวณ
พื้นที่ ป าที่ เคยถูก เปนป าที่ เกิ ดขึ้ นห ลังจากที่ ป า
ธรรมชาติอื่นๆถูกทําลายไปหมด ดินมีสภาพเสื่อม
โทรม บุกรุกหรือทําลาย 

มีสภาพเสื่อมโทรม ตนไมไมอาจขึ้นหรือเจริญเติบโตได 
หญาชนิดตางๆจึงเขามาแทนที่ 
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ผนวก-54 

ชนิด พื้นที่ พบที่ ลักษณะทั่วไป 

ปาไมผลัดใบ 

ปาเต็งรัง ปาแดง หรือ
ปาแพะ 

พบปาประเภทนี้ในบริเวณที่เปนดินลูกรัง
สีแดงคลายขี้แพะ เปนปาโปรง 

พบมากตามภาคตะวันออก- เฉียงเหนือของไทย • ประกอบดวยตนไมผลัดใบขนาดกลางและขนาด
เล็กขึ้นหางๆ กระจัดกระจายไมคอยแนนทึบ 

• บริเวณพื้นปามีหญาและไผแคระจําพวกไผเพ็ก 
ไผโจด ขึ้นทั่วไป 

• พืชสวนใหญเปนพืชตระกลูยาง เชน ไมเต็ง ไมรัง 
ซึ่งเมล็ดของไมในวงศยางจะมีปกชวยพยุงให
กระจายพันธุไปไดเปนระยะทางไกลๆ ตาม
พื้นดินพบวามีลูกไม/กลาไม คอนขางหนาแนน มี
ไฟปาเกิดขึ้นเปนประจําทุกป 
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ผนวก-55 

ประโยชนของทรัพยากรปาไม 

ตารางแสดงประโยชนทางตรงและประโยชนทางออมของทรัพยากรปาไม 

ประโยชนทางตรง (direct benefits) ประโยชนทางออม (indirect benefits) 

1) เนื้อไม ใชสรางอาคารบานเรือนและผลิตภัณฑ
ตาง เชน เฟอรนิเจอร กระดาษ ไมขีดไฟ ฟน 
เปนตน  

2) พืช ผัก และผลไมตางๆ ที่มีอยูมากมายในปา 
สามารถนํามาใชทําเปนอาหาร 

3) เสนใย และสีจากเปลือกไมและเถาวัลย ใชถัก
ทอทําเปนเครื่องนุงหม เชือก และอ่ืนๆ 

4) พันธุไมหลายชนิดเปนสมุนไพร นํามาใชทํายา
รักษาโรคตางๆ 

1) ปาไมเปนเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธาร 
2) ปาไมชวยควบคมุสภาวะอากาศและทําใหเกิด

ความชุมชื้น 

3) ปาไมเปนแหลงพักผอนและแหลงศึกษาหาความรู 
เนื่องจากบริเวณพื้นที่ปาไมสวนใหญเปนพ้ืนที่ที่มี
ภูมิประเทศที่สวยงาม จึงเปนแหลงพักผอนหยอน
ใจไดดี ทั้งยังเปนที่รวมของพันธุพืชและพันธุสัตว
จํานวนมาก 

4) ปาไมชวยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุและ
ปองกันอุทกภัย โดยชวยลดความเร็วของลมพายุ
ที่พัดผานไดต้ังแต 11-44 % ตามลักษณะของปา
ไมแตละชนิด 

5) ปาไมชวยปองกนัการกัดเซาะและพัดพาหนาดิน
จากน้ําฝนและลมพายุ โดยสวนของลําตน กิ่งกาน
และใบของตนไมจะชวยลดความเร็วของเม็ดฝน
และลม ทําใหเกิดแรงปะทะกับหนาดินนอยลง 
การหลุดเล่ือนของดินจึงเกิดขึ้นนอยลง 
นอกจากนั้นรากของตนไมยังชวยยึดเกาะหนาดิน
ไมไหถูกพัดพาไปตามกระแสน้ําและกระแสลม ทั้ง
ยังเปนการชวยใหแมน้ําลําธารตางๆ ไมต้ืนเขิน 

 

เชื้อเพลิงจากทรัพยากรปาไมที่มนุษยนํามาใชเพือ่ผลิตพลังงาน 

“ฟนและถาน” เปนเชื้อเพลิงที่มนุษยนํามาใชเปนเวลานานนับพันๆ ป ในปจจุบันก็ยังคงมีความ
ตองการในการใชอยูเปนประจํา แตความตองการใชนั้นไดลดลงทุกๆ ป ถึงแมวาไดมีการพัฒนาเทคนิคการทํา
ถานใหมีคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เชน เทคโนโลยีการผลิตถานของญี่ปุน ซึ่งเปนที่ยกยองกันไปทั่วโลกก็ตาม 
ทั้งนี้เราสามารถแบงประเภทของถานชนิดตางๆ ออกเปนสองประเภทหลัก ดังนี้ 

1) ถานสีดํา (ถานที่เผาโดยทั่วไป) ถานสีดําจะนุมและมีเปลือกไมติดอยู เปนถานที่ติดไฟงาย
และมีพลังความรอนในการเผาผลาญพอที่จะหลอมละลายโลหะและเหล็กได ถานสีดําเกือบ
ทั้งหมดที่มีการผลิตทั่วโลกมีความคลายคลึงกัน 
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2) ถานแข็ง หรือ white charcoal (ถานที่เผาโดยกรรมวิธีพิเศษ) เปนถานที่แข็งและไมมี
เปลือกไมติดอยู ใหพลังความรอนสูง เมื่อทดลองหักถานดู จะเห็นผิวหนาที่เรียบและแข็ง 
ถานําถานนี้ไปเคาะดูจะไดยินเสียงดังกังวานเหมือนโลหะ สามารถเผาไหมไดเปนเวลานาน 

นอกจากนี้ เชื้อเพลิงจากตนไมยังมีอีกหลายอยาง เชน 

1) น้ํามันยาง ในสมัยกอนจะนํากากน้ํามันซึ่งเปนตะกอนเหนียวมาคลุกกบัไมผุ หรือเปลือกไม 
ใชทําเปนไตหรือเปนคบเพลิงเดินทางในเวลาค่ําคืน หรือใชกอไฟในที่ยังตองใชฟนและถาน
อยู นอกจากนี้ยังสามารถนํามาผสมกับผงชันใชยาเรือ หรือเครื่องจักสานที่ทําดวยไมไผ ให
กลายเปนภาชนะที่กักเก็บหรือตักน้ําไดเปนอยางดี 

2) ยางสน เปนผลิตภัณฑที่ไดจากไมพวกสนเขา เก็บหาไดโดยการเจาะลําตนเชนเดียวกับไม
ยาง แตมักใชวิธีติดรางลิ้นรองยางใหไหลมาเก็บที่ภาชนะรองรับ ทําการเก็บทุกๆ ระยะ 7 
วัน พรอมกับเจาะไมใหสูงขึ้นไปทีละนอยๆ ตามปกติสนใหยางมากที่สุดในฤดูรอน 

การพัฒนาแทงเชื้อเพลิงเขียวเพื่อทดแทนฟนและถาน 

แทงเชื้อเพลิงเขียว คือ แทงเชื้อเพลิงที่ไดจากการอัดแทง (โดยไมใชความรอน) จากวัสดุชีวมวล/เศษ
วัชพืชตางๆ หรือเศษวัสดุที่เหลือจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เชน ชานออยเนาเปอย, ผักตบชวา ฯลฯ 
มาอัดเปนแทงมีขนาดเสนผาศูนยกลางโต 7 เซนติเมตร โดยกระบวนการอัดเย็นจากเครื่องอัดแทงเชื้อเพลิง
เขียวแบบสกรูที่ทําจากสแตนเลสและขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาด 2 แรงมา โดยอาศัยความเหนียวของยางใน
วัสดุเหลานั้นเปนตัวเชื่อมประสานและมีความชื้นพอดี เมื่ออัดออกมาเปนแทงแลวก็จะไดแทงอัดเชื้อเพลิง แลว
นําไปตากแดดใหแหง สามารถใชประโยชนแทนฟน, ถาน หรือแกสหุงตม ไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

     ท่ีมา : http://www.dnp.go.th/Research/Knowledge/green_fuel.htm 

ภาพแสดงแทงเชื้อเพลิงเขียวที่สามารถนําไปใชแทนฟน-ถาน 

โดยหากเปรียบเทียบคุณลักษณะตางๆ ของแทงเชื้อเพลิงเขียวกับฟนและถาน สามารถแสดงได 
ดังนี้ 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของเชื้อเพลิงเขียวกับฟนและถาน 

คุณลักษณะ เชื้อเพลิงเขียว ฟนและถาน 

การจุดติดไฟ ทําไดงายกวาฟนและถาน ทําไดงาย 

การเผาไหม มีประสิทธิภาพสูงกวาฟนและถาน 

สามารถใชทดแทนหรือเสริมแกสหุงตมไดใน
บางโอกาส 

ประสิทธิภาพตํ่า 

ความเปนอันตราย ไมไวไฟ (unflamable) จึงไมอันตราย ไมไวไฟ (unflamable) จึงไม
อันตราย 

ดานสิ่งแวดลอม ไมตองมีการตัดไมทําลายปามาทําเปนฟน
และเผาถาน 

ปาไมถูกทําลาย 

ราคา ราคาถูกกวาฟนและถาน ราคาถูก 

 

13. พลังงานกับระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ (Ecosystem) คือ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวกับส่ิงแวดลอมที่ชวยให
ส่ิงมีชีวิตสามารถดํารงชีวิตอยูรอดตลอดไปองคประกอบของระบบนิเวศ ประกอบดวย หนวยยอยของสิ่งมีชีวิต 
และสวนประกอบของสิ่งไมมีชีวิต ซึ่งทําหนาที่รวมกันและอาศัยอยูในขอบเขตพื้นที่ของระบบ 

องคประกอบของระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศทุก ๆ ระบบจะมีโครงสรางที่กําหนดโดยชนิดของสิ่งมีชีวิตเฉพาะอยาง ที่อยูในระบบนั้นๆ 
โครงสรางประกอบดวยจํานวนและชนิดของสิ่งมีชีวิตตางๆ เหลานี้ และการกระจายตัวของมันถึงแมวาระบบ
นิเวศบนโลกจะมีความหลากหลายแตมีโครงสรางที่คลายคลึงกันคือ ประกอบไปดวยสวนสําคัญ 2 สวนคือ  

สวนประกอบของระบบนิเวศที่ไมมีชีวิต (Abiotic component) แบงไดเปน 3 กลุม คือ 

1) อนินทรียสาร ไดแก คารบอน (C) ไนโตรเจน (N) น้ํา (H2O) ออกซิเจน (O2) 
คารบอนไดออกไซด (CO2) ฟอสเฟต (PO4

2-) ไนเตรต (NO3
−) เปนตน 

2) อินทรียสาร ซึ่งเปนองคประกอบของส่ิงมีชีวิต ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต 
(carbohydrates) กรดฮิวมิค (humic acid) เปนตน 

3) ปจจัยทางสภาพแวดลอมที่สําคัญ ไดแก แสง อุณหภูมิ ความเปนกรดเปน ดาง ความเค็ม 
และความชื้น เปนตน 
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สวนประกอบของสิ่งมีชีวิต (Biotic component) สามารถจัดแบงตามลําดับข้ันการกินอาหาร 
(trophic level) ไดดังน้ี  

1) ผูผลิต (producer) คือ พวกที่สามารถนําเอาพลังงานจากแสงอาทิตยมาสังเคราะหอาหาร
ขึ้นไดเองจากแรธาตุและสารที่มีอยูตามธรรมชาติ ไดแก พืชสีเขียว แพลงคตอนพืช และแบคทีเรียบางชนิด  
ผูผลิตในลําดับนี้มีความสําคัญมาก เพราะเปนสวนเริ่มตน และเชื่อมตอระหวางสวนประกอบที่ไมมีชีวิตกับสวน
ที่มีชวิีตอื่นๆ ในระบบนิเวศ โดยทําหนาที่สรางองคประกอบของสารอินทรียที่ซับซอนดวยการสังเคราะหจาก
สารอนินทรีย  

2) ผูบริโภค (consumer) คือ เปนส่ิงมีชีวิตที่ไมสามารถสรางอาหารเองได (heterotrophic 
organism) ตองกินผูผลิต หรือพวกที่ไดรับอาหารจากการกินส่ิงที่มีชีวิตอื่นๆ อีกทอดหนึ่ง บริโภคแบงเปน 

• ผูบริโภคปฐมภมูิ (primary consumer) เปนส่ิงมีชีวิตที่กินพืชเปนอาหาร เชน กระตาย 
วัว ควาย และปลาที่กินพืชเล็ก ๆ ฯลฯ  

• ผูบริโภคทุติยภูมิ (secondary consumer) เปนสัตวที่ไดรับอาหารจากการกินเนือ้สัตวที่ 
กินพืชเปนอาหาร เชน เสือ สุนัขจิ้งจอก ปลากินเนื้อ ฯลฯ  

• ผูบริโภคตติยภูมิ (tertiauy consumer) เปนพวกที่กินทั้งสัตวกินพืช และสัตวกินสัตว 
นอกจากนี้ยังไดแกส่ิงมีชีวิตที่อยูในระดับขั้นการกินสูงสุดซึ่งหมายถึงสัตวที่ไมถูกกินโดย
สัตวอ่ืน ๆ ตอไป เปนสัตวที่อยูในอันดับสุดทายของการถูกกินเปนอาหาร เชน มนุษย  

นอกจากนี้ ผูบริโภคยังสามารถจําแนกไดตามชนิดของอาหารที่กิน ไดแก  

• herbivora (ผูบริโภคที่กินพืชเปนอาหาร)  

• carnivora (ผูบริโภคที่กินสัตวเปนอาหาร)  

• omnivora (ผูบริโภคที่กินทั้งพืชและสัตวเปนอาหาร) 

• detritivora (ผูบริโภคที่กินซากพืชเปนอาหาร) 

• scavenger (ผูบริโภคที่กินซากสัตวเปนอาหาร) 

3) ผูยอยสลาย (decomposer) คือ ส่ิงมีชีวิตที่ไมสามารถผลิตอาหารได แตใชวิธีผลิตเอนไซม
ออกมายอยสลายแรธาตุตางๆ ในสวนประกอบของสิ่งที่มีชีวิตใหเปนสารโมเลกุลเล็กๆ แลวจึงดูดซึมไปใชเปน
สารอาหารบางสวน สวนที่เหลือปลดปลอยออกไปสูระบบนิเวศ ซึ่งผูผลิตจะสามารถนําใชตอ ผูยอยสลายจึง
เปนสวนประกอบสําคัญของระบบนิเวศ ที่ทําใหธาตุและสารอาหารสามารถหมุนเวียนเปนวัฏจักรได 

 

 

 



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                                                                                      

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ภาคผนวก  : องคความรูดานพลังงาน                                            

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ผนวก-59 

การแบงระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ  สามารถแบงออกไดหลายลักษณะ   กลาวคือ แบงตามระบบการถายทอดพลังงาน แบง
ตามแหลงที่อยูทางธรรมชาติ และแบงตามเทคโนโลยีของมนุษย ดังนี้ 

1. ระบบนิเวศท่ีแบงตามระบบการถายทอดพลังงาน 

1) ระบบนิเวศปด (closed ecosystem) มีการถายทอดพลังงานภายในระบบนิเวศ แตไมมีการ
ถายทอดพลังงานระหวางระบบนิเวศในบริเวณใกลเคียง ไดแก ระบบนิเวศที่มนุษยสรางขึ้น
ในท่ีจํากัด และปดผนึกแนน เชน ระบบนิเวศในตูเพาะเลี้ยงปลา เปนตน 

2) ระบบนิเวศเปด (opened ecosystem) มีการถายทอดพลังงานและสารอาหารระหวาง
ภายในและนอกระบบเปนระบบนิเวศที่พบในธรรมชาติทั่วไป 

3) ระบบนิเวศอิสระ (isolate ecosystem) เปนระบบนิเวศที่แยกตัวออกจากระบบอื่น ไม
สัมพันธกับระบบนิเวศอื่นๆ โดยสิ้นเชิง ปจจุบันเปนเพียงแนวคิดทางทฤษฎีที่ยังไมพบใน
ธรรมชาติ 

ระบบนิเวศแบงตามแหลงท่ีอยูทางธรรมชาติ 

1) ระบบนิเวศบนบก (terrestrial ecosystems) แบงเปน 

• ระบบนิเวศกึ่งบก เชน ปาพรุ ปาชายหาด 

• ระบบนิเวศบนบก เชน ปาดิบ ทุงหญา ทะเลทราย 

2) ระบบนิเวศแหลงน้ํา (Aquatic ecosystems) 

• ระบบนิเวศทางทะเล เชน  แนวปะการัง ปาชายเลน  หญาทะเล 

• ระบบนิเวศแหลงน้ําจืด เชน แมน้ํา ทะเลสาบ บึงหนองน้ํา 

ระบบนิเวศแบงตามเทคโนโลยีของมนุษย 

1) ระบบนิเวศอุตสาหกรรม (industrial ecosystems) หมายถึง ระบบนิเวศที่มนุษยใช
เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมา โดยมีการขุดหรือนําพลังงานสะสมในธรรมชาติมาใชประโยชน 
ผสมผสานกับการใชเทคโนโลยี โดยไมตองใชพลังงานจากแสงอาทิตย ดังนั้นแหลงพลังงาน
จึงเปนพลังงานที่คิดคนโดยใชเทคโนโลยีของมนุษย เชน น้ํามันเชื้อเพลิง พลังนิวเคลียร 
พลังงานไบโอดีเซล เปนตน 

2) ระบบนิเวศเกษตร (agricultural ecosystems) เปนระบบนิเวศที่เกิดจากการพัฒนาระบบ
นิเวศทางธรรมชาติใหเปนการเกษตร เพ่ือผลประโยชนดานการดํารงชีพของมนุษย โดยใช
เทคโนโลยีทางการเกษตร ทําใหเกิดระบบนิเวศที่มนุษยสามารถควบคุมระบบได 

3) ระบบนิเวศเมือง (urban ecosystems) หมายถึงระบบนิเวศที่เปนเมืองพ่ึงพาแหลงพลังงาน
เพ่ิมเติม เชน น้ํามันเชื้อเพลิง พลังนิวเคลียร เปนระบบนิเวศที่มนุษยสรางขึ้นมาใหม 
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ผนวก-60 

พลังงานในระบบนิเวศ 

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและส่ิงแวดลอม คือ การหมุนเวียนของแรธาตุและสารอาหาร เปน
วงจรจากสิ่งมีชีวิตเขาสูส่ิงแวดลอม และจากสิ่งแวดลอมสูส่ิงมีชีวิต ดําเนินอยูในลักษณะเชนนี้เรื่อยไป  

1. การสรางอาหารในระบบนิเวศ 

แหลงพลังงานที่สําคัญที่สุดในระบบนิเวศ ไดแก ดวงอาทิตย เนื่องจากเปนพลังงานที่จําเปน
สําหรับการสังเคราะหแสงของพืช ซึ่งถือเปนลําดับแรกของกระบวนการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศของ
โลก นอกจากนี้ ดวงอาทิตยยังควบคุมระบบการหมุนเวียนของพลังงานประเภทอื่น เชน ความรอน ลม 
ปริมาณน้ํา อุณหภูมิ และความชื้น ดวยส่ิงมีชีวิตสวนมากไมสามารถรับพลังงานจากดวงอาทิตยไดโดยตรง จึง
ตองกินพืชเปนอาหารเพ่ือใหไดพลังงาน หรือกินส่ิงมีชีวิตที่กินพืชอีกตอหนึ่ง ดังนั้น การถายทอดพลังงานจึง
เกิดขึ้นผานหวงโซอาหารหรือการกินอาหารเปนทอดๆ  

กระบวนการสรางหรือผลิตอาหารสําหรับส่ิงมีชีวิตบนโลก รวมถึงการถายทอดอาหารและพลังงาน
จากผูผลิตถึงผูบริโภคระดับตางๆ นั้นสามารถอธิบายได 2 ลักษณะ คือ หวงโซอาหาร (food chain) และ
สายใยอาหาร (food web) 

1) หวงโซอาหาร (food chain) หมายถึง กระบวนการเคลื่อนยายธาตุอาหารและพลังงานใน
ระบบนิเวศ ผานผูผลิตไปสูผูบริโภคในระดับตางๆ โดยการกินกันเปนทอดๆ ในลักษณะ
เปนเสนตรง ซึ่งแบงออกเปน 2 แบบ คือ 

• หวงโซอาหารแบบจับกิน (grazing food chain) เปนหวงโซอาหารที่เริ่มตนที่พืช
ผานไปยังสัตวกินพืชและสัตวกินสัตวตามลําดับ ตัวอยางนี้พบไดทั่วไปในชุมชน
ปา หรือชุมชนมหาสมุทร ตัวอยาง เชน 

แสงอาทิตย —> แพลงกตอน —-—> กุง —–> ปลาเล็ก ——-> ปลาใหญ ——-> มนุษย  

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/ science04/54/2/WEB/page8.html  

ภาพแสดงหวงโซอาหารแบบจับกิน 
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ผนวก-61 

• หวงโซอาหารแบบกินเศษอินทรีย (detritus food chain) เปนหวงโซอาหารที่เริ่ม
จากสารอนินทรียจากซากของสิ่งมีชีวิตถูกยอยสลายดวยผูยอยสลาย ซึ่งสวนใหญ
เปนพวกจุลินทรีย จากนั้นผูยอยสลายจะถูกกินโดยสัตวและตอไปยังผูลาอื่นๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) สายใยอาหาร (food web) เปนระบบการสราง
อาหารที่ซับซอนมากขึ้น กลาวคือ ในระบบของโซ
อาหาร สารและแรธาตุถูกถายทอดโดยตรงจากชีวิต
หนึ่งไปสูอีกชีวิตหนึ่ง เนื่องจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งอาจกิน
อาหารหลายชนิด หลายระดับ และเหย่ือชนิดเดียวกัน
อาจถูกส่ิงมีชีวิตหลายชนิดกิน ลักษณะดังกลาวทําให
เกิดความสัมพันธเชิงซอนขึ้นในระบบของโซอาหาร 
เรียกวา สายใยอาหาร ซึ่งประกอบดวย โซอาหาร
หลายสายที่เชื่อมโยงกัน แสดงถึงความสัมพันธอัน
สลับซับซอนของส่ิงมีชีวิตในชุมชนของระบบนิเวศ ย่ิง
สายใยอาหารมีความสลับซับซอนมากเพียงใด แสดง
วาเปนระบบนิเวศที่มีระบบความสมดุลสูง เนื่องจากมี
ความหลากหลายของชีวิตในระบบนั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงหวงโซอาหารแบบกินเศษอินทรีย 

ภาพแสดงตัวอยางสายใยอาหาร 
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ผนวก-62 

การถายทอดพลังงาน 

การถายทอดพลังงานในหวงโซอาหาร สามารถอธิบายไดดวยรูปสามเหลี่ยมพีรามิดของ
ส่ิงมีชีวิต (ecological pyramid) ซึ่งแบงตามหนวยที่ใชวัดปริมาณของลําดับขั้นการบริโภคได 3 ประเภท 
ดังตอไปนี้ 

1) พีรามิดจํานวนของสิ่งมีชีวิต 
(pyramid of number) แสดงจํานวนสิ่งมีชีวิต
เปนหนวยตัวตอพ้ืนที่ โดยทั่วไปพีระมิดจะมี
ฐานกวาง ซึ่งหมายถึง มีจํานวนผูผลิตมาก
ที่สุดและจํานวนผูบริโภคลําดับตางๆ ลดลงมา 
แตการวัดปริมาณพลังงาน  

2) พี ร ามิ ดมวลของสิ่ ง มี ชี วิ ต 
(pyramid of mass) แสดงปริมาณของ
ส่ิงมีชีวิตในแตละลําดับขั้นของการบริโภค 
โดยใชมวลรวมของน้ําหนักสุทธิ (dry weight) 
ของส่ิงมีชีวิตตอพ้ืนที่ แทนการนับจํานวน พี
รามิดแบบนี้มีความแมนยํามากกวาแบบที่ 1 
แตในความเปนจริงจํานวนหรือมวลของ
ส่ิงมีชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา 
เ ช น  ต ามฤดู ก า ล  หรื อ ต ามอั ต ร า ก า ร
เจริญเติบโต ปจจัยเหลานี้ จึงเปนตัวแปร
สําคัญที่ตองใชในการคํานวณปริมาณ  

 

 

 

 

3) พีรามิดพลังงาน (pyramid of 
energy) แสดงปริมาณพลังงานของแตละ
ลําดับชั้ นของการบริ โภค  ซึ่ งมีค าลดลง
ตามลําดับ 

 
 
 
 

 

 

 

ภาพแสดงตัวอยางพีรามิดจํานวนของสิ่งมีชีวิต 

 
ภาพแสดงตัวอยางพีรามิดมวลของสิ่งมีชีวิต 

ภาพแสดงตัวอยางพีรามิดพลังงาน 
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ผนวก-63 

การรักษาภาวะสมดลุของระบบการถายทอดพลงังานในระบบนิเวศ 

ในระบบนิเวศมีกลไกในการปรับสภาวะตัวเอง (self-regulation) โดยมีรากฐานมาจากความสามารถ
ของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด ซึ่งเปนองคประกอบของระบบนิเวศนั้นๆ คือ ผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลายในการ
ทําใหเกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารผานสิ่งมีชีวิต ถาระบบนิเวศนั้นไดรับพลังงานอยางพอเพียง และไมมี
อุปสรรคขัดขวางวงจรของธาตุอาหาร เชน การผลิตอาหารและการเพิ่มจํานวนของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในระบบนั้นมี
ความพอดี จะทําใหเกิดภาวะสมดุล equilibrium ขึ้น  

มนุษยเปนองคประกอบหนึ่งของระบบนิเวศในโลก ซึ่งจะอยูรอดไดจําเปนตองอาศัยองคประกอบ
อ่ืนๆ ในระบบที่มีสภาพสมบูรณ การทําลายองคประกอบของระบบที่มนุษยอาศัยอยู เชน การทําลายปา การ
ทําใหคุณภาพของอากาศ น้ํา ดิน เส่ือมโทรมอยางรุนแรง เปนการทําลายความสมดุลของระบบนิเวศอยาง
รูเทาไมถึงการณของมนุษย ดังนั้น เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในโลกนี้ไว มนุษยจึงตองใชทรัพยากร
ทุกชนิดอยางถนอมรักษา ฟนฟูสภาวะของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เส่ือมโทรม ใหกลับคืนสูภาวะ
ที่ปกติเสมอ เพ่ือใหระบบนิเวศของมนุษยคงอยูในสภาวะสมดุลไดตลอดไป 

การรักษาสมดุลนี้ขึ้นกับ 2 ปจจัย คือ 

1. ส่ิงมีชีวิตมีการเปล่ียนแปลงทาง ชนิด ปริมาณ และการกระจายตัวอยางเหมาะสมในแตละ
ชวงเวลา กอใหเกิดสมดุลในระบบนิเวศ  

2. การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมของระบบนิเวศในลักษณะแทนที่  เชน การตัดไมทําให
ปาไมเบญจรรณเปล่ียนไปเปนปาหญา  

14. อากาศกับพลังงาน 

อากาศ คือ สวนผสมของกาซหลายชนิด ซึ่งปราศจากสีและโปรงแสง สวนใหญประกอบดวยกาซ
ไนโตรเจน 78%  กาซออกซิเจน 21% และกาซอารกอน 0.9% ที่เหลือเปน ไอน้ํา กาซคารบอนไดออกไซด 
และกาซอื่นๆ จํานวนเล็กนอย 

เราเรียกชั้นของอากาศที่ลอมรอบโลกวา ชั้นบรรยากาศ (atmosphere) ดวยแรงดึงดูดของโลกทําให
ชั้นบรรยากาศคงสภาพอยูเปนระดับชั้นที่แตกตางกันได อากาศในชั้นบรรยากาศแตละชั้นมีความแตกตางกัน 
และทุกชั้นมีความสําคัญตอส่ิงแวดลอมของโลก ดังนี้ 

ชั้นโทรโพสเฟยร (troposphere) เปนชั้นบรรยากาศที่อยูใกลโลกมากที่สุด มีความสูงประมาณ 12 
กิโลเมตรจากพื้นผิวโลก เหตุการณสําคัญทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับลมฟาอากาศ เชน เมฆ หมอก ฝน หิมะ ฟา
แลบ ฟารอง พายุตางๆ ลวนเกิดขึ้นในชั้นนี้เทานั้น การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟยร
เกิดขึ้นบอยครั้ง และรวดเร็วกวาบรรยากาศชั้นอื่นๆ 

ชั้นสตราโตสเฟยร (stratosphere) อยูเหนือขึ้นไปจากบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟยร มีความสูง
ประมาณ 50 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลก บรรยากาศชั้นนี้ประกอบดวยกาซโอโซนเปนสวนใหญ ทําหนาที่ดูดกลืน
รังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย ซึ่งเปนรังสีอันตรายตอผิวหนังของมนุษยและพืช ไมใหสองลงมากระทบ
ถึงพ้ืนโลกมากเกินระดับที่ปลอดภัยสําหรับส่ิงมีชีวิตบนโลก 
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ชั้นมีโซสเฟยร (mesosphere) อยูเหนือบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟยร และสูงจากพื้นผิวโลกไมเกิน 
85 กิโลเมตร บรรยากาศชั้นเมโสสเฟยรมีอุณหภูมิตํ่าสุด สะเก็ดดาวตกจะปรากฏใหเห็นในระดับบนๆ ของ
บรรยากาศชั้นเมโสสเฟยรนี้ 

ชั้นเทอรโมสเฟยร (thermosphere) จัดเปนบริเวณบรรยากาศสวนบน ซึ่งความหนาแนนของอากาศ
ลดลงอยางรวดเร็ว แตอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น และยิ่งสูงยิ่งรอนมาก อาจสูงกวา 1,000 องศาเซลเซียส บรรยากาศ
ชั้นเทอรโมสเฟยรเริ่มที่ระดบัประมาณ 85 กโิลเมตรเหนือพ้ืนโลกและสูงขึ้นไปถึงระดับกวา 500 กิโลเมตร 
อากาศในชั้นนี้บางมาก ทําใหไดรับผลกระทบจากแสงอาทิตย จึงมีระดับอุณหภูมิสูงมาก รวมท้ังมีประจุไฟฟา
ที่เรียกวา ไอออน ซึ่งสามารถสะทอนคล่ืนวิทยุได 

ชั้นอากาศที่มีองคประกอบเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต คือ บริเวณอากาศที่สูงจาก
พ้ืนผิวโลกขึ้นไปประมาณ 5-6 กิโลเมตร (ชั้นโทรโพสเฟยร) เนื่องจากมีกาซออกซิเจนที่ส่ิงมีชีวิตตองใชในการ
หายใจและกาซตางๆ ซึ่งมีสวนประกอบที่คอนขางคงที่ หรือมีการเปล่ียนแปลงนอย  

พลังงานกับผลกระทบทีเ่กิดข้ึนตออากาศ 

พลังงานเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตและการพัฒนา หลังจากยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมทําใหเกิดการเจริญเติบโตของเมือง การคมนาคมขนสง การพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
และการบริโภคพลังงานที่เพ่ิมมากขึ้นและสงผลกระทบตอคุณภาพอากาศ ใน 2 ประเด็นหลัก คือ มลพิษทาง
อากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอสภาพความเปนอยูของมนุษยและ
การดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต 

มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยูในปริมาณที่สูงกวาระดับปกติเปน
เวลานานพอที่จะทําใหเกิดอันตรายแกมนุษย สัตว พืช หรือทรัพยสินตางๆ แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ 
(emission sources) มีทั้งจากแหลงธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษย  

แหลงกําเนิดมลพิษทางธรรมชาติ ไดแก ภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว ไฟไหมปา เปนตน  

สวนแหลงกําเนิดมลพิษที่มาจากมนุษย สามารถจําแนกออกตามประเภทของกิจกรรมการใชชีวิต
ของมนุษยได ดังนี้ 

1) การคมนาคมและขนสง มลพิษเกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงในยานพาหนะที่ขับเคล่ือน
ดวยเครื่องยนต เชน รถจักรยานยนต รถยนต ยานพาหนะเหลานี้มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว ทําใหมีกาซพิษจากทอไอเสียออกสูชั้นบรรยากาศ ไดแก คารบอนมอนอกไซด 
ไฮโดรคารบอน ออกไซดของไนโตรเจน เปนตน 

2) โรงงานอุตสาหกรรม มลพิษเกิดจากกระบวนการผลิตที่ตองใชเชื้อเพลิงในโรงงานประเภท
ตางๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรมเคมี โรงงานอุตสาหกรรมโลหะ โรงงานปูนซีเมนต โรงงาน
อุตสาหกรรมน้ํามัน โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีผลกระทบตอชั้นบรรยากาศของโลก 
ตอคุณภาพอากาศบริเวณใกลเคียง ตอสุขภาพอนามัยของมนุษย เปนตน มลพิษที่เกิดจาก
การเผาไหมเชื้อเพลิง และปลอยจากโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก กาซคารบอนมอน
ออกไซด ออกไซดของกํามะถัน ไฮโดรคารบอน ออกไซดของไนโตรเจน ฝุนละออง เขมา 
ควัน ไอของสารประกอบประเภทตะกั่ว และไอของกรด เปนตน 
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3) การเกษตร มลพิษเกิดจากการฉีดพนสารเคมีที่ใชในการเพาะปลูก ไดแก การฉีดยาฆา
แมลง ยาปราบวัชพืช การเผาไรนา ทําใหเกิดฝุนละอองและสารพวกไฮโดรคารบอน 

4) การระเหยของกาซบางชนิด มลพิษเกิดจากการใชสารเคมีอันตรายในกิจการประเภท
รถยนต เชน น้ํามันเชื้อเพลิง สีแลคเกอรในการพนรถยนต ซึ่งพบวามีปริมาณของ
ไฮโดรคารบอนระเหยจากสีที่ใชพนรถยนตสูงถึง 560 กิโลกรัม/ตัน 

5) มูลฝอยและของเสีย มลพิษเกดิจากกาซที่ผลิตขึ้นในกระบวนการยอยสลายของสารอินทรีย 
เชน กองขยะมูลฝอย การเผามูลฝอย บอบําบัดน้ําเสีย เปนตน 

สารที่ทําใหอากาศเปนพิษ หรือกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ และมีผลกระทบรุนแรงตอมนุษยและ
ส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจของมนุษย เชน โรคภูมิแพ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง เนื้อเย่ือของ
อวัยวะในระบบเกิดความระคายเคือง เปนตน  

สําหรับผลกระทบตอพืช เกิดขึ้น 2 ลักษณะ คือ แบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง โดยหากพืชไดรับ
อากาศที่เปนมลพิษทางรูใบ เชน กาซโอโซน ซัลเฟอรไดออกไซด และไนโตรเจนออกไซดปนเปอนมาก ทําให
ใบไมอาจเกิดการยุบตัวและเหี่ยวแหง โดยเฉพาะสวนขอบหรือยอด เม็ดสีของพืชใบเขียว คือ คลอโรฟลล อาจ
ซีดจางลงและในระยะยาวพืชอาจหยุดการเจริญเติบโต หรือผิดปกติ เชน ใบงอและรวงหรือกานยาวขึ้น เปน
ตน 

 



ตารางแสดงอากาศที่เปนพิษและแหลงกําเนิด 

ประเภทของอากาศที่เปนพิษ แหลงกําเนิด ลักษณะทั่วไป 

ซัลเฟอรไดออกไซด  

(sulfur dioxide; SO2) 

ธรรมชาติ 

• จุลินทรีย 
• การระเบิดของภูเขาไฟ  

• ละอองเกลือจากน้ําทะเล 

มนุษยสรางขึ้น 

• การเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล ไดแก ถานหนิ น้ํามัน และกาซธรรมชาต ิ

• กาซไมมีสี 

• ไมไวไฟ 

• เมื่อทําปฏิกิรยิากับออกซิเจนในอากาศจะเกิดเปน
ซัลเฟอรไตรออกไซด 

 

คารบอนมอนอกไซด  

(carbon monoxide; CO) 

ธรรมชาติ 

• เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยกระบวนการทางชวีภาพและกระบวนการออกซิเดชัน 

มนุษยสรางขึ้น 

• ยานยนตที่ใชน้ํามันปโตรเลียมเปนเชื้อเพลิง 
• กระบวนการเผาไหม เชน การเผาปา การเผาถาน การเผาทุงหญา เปนตน 

เปนกาซที่ไมมีสี ไมมีรส ไมมีกลิ่น 

ตะกั่ว (lead) มนุษยสรางขึ้น 

• กระบวนการเผาไหมเชื้อเพลิงปโตรเลียมในเครื่องยนต 

• การหลอมและถลุงตะกั่ว 

• การเผาไหมถานหิน 

• การเผาขยะ 

• การผลิตแบตเตอรี่และสายไฟ 

• ธาตุโลหะ 

• เนื้อออนนุมสามารถยืดได 

• เมื่อตัดใหมๆ จะมีสีขาวอมน้าํเงิน แตเมื่อถูกกับอากาศ
สีจะเปลี่ยนเปนสีเทา 

• เปนโลหะหนักที่มีพิษ 
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ประเภทของอากาศที่เปนพิษ แหลงกําเนิด ลักษณะทั่วไป 

• การบัดกรีดวยตะกั่ว 

• การทาสี 

ฝุนละออง (particulate matter) ธรรมชาต ิ

• ฝุน ดิน ทราย 

มนุษยสรางขึ้น 

• การเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลในเครื่องยนตที่มีประสิทธิภาพต่ําทั้งจากทอไอเสีย
รถยนตและโรงงานอุตสาหกรรม 

• สารแขวนลอยที่มีขนาดทีห่ลากหลาย คือ ตั้งแต 0.002 
– 500 ไมครอน 

• ฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา 0.5 ไมครอน อาจ
แขวนลอยอยูในอากาศไดนานเปนป 

กาช CFCs 

(chlorofluoro carbons) 

มนุษยสรางขึ้น 

• มนุษยสรางขึ้นเพื่อใชประโยชนทางอุตสาหกรรม เชน ใสในกระปองสเปรยเพื่อ
ดูดของเหลวออกมาในรูปของละอองหรือหมอกบางๆ 

 

 

 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate change)  

ในภาวะปกติจะมีกาซเรือนกระจกปริมาณที่เหมาะสมอยูในชั้นบรรยากาศ ซึ่งถือเปนกลไกทาง
ธรรมชาติประการหน่ึงที่ทําใหโลกของเราสามารถรักษาพลังงานความรอนไว ทําใหโลกมีอุณหภูมิที่เหมาะสม
สําหรับการมีชีวิตของส่ิงมีชีวิตอาศัย 

 ทั้งนี้ หากชั้นบรรยากาศของโลกมีปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไมเหมาะสม คือ มีปริมาณมากกวาที่
ควรจะเปน จะทําใหรังสีความรอนที่ควรจะสะทอนกลับขึ้นไปสูชั้นบรรยากาศถูกกักเก็บไว (เปรียบเทียบไดกับ
กระจกที่ปดหมดทุกดาน) รังสีความรอนจะสะทอนกลับมายังโลกมากขึ้นทําใหอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นดวยจึงเปนที่มาของคําวา "ภาวะโลกรอน (global warming)"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงกระบวนการทํางานของกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ 

กาซเรือนกระจก หรือ greenhouse gases เปนกาซที่มีอยูในบรรยากาศโลกตามธรรมชาติ เชน กาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด (N2O) เปนตน มีคุณสมบัติดูดกลืนความรอน ทาํให
โลกอบอุน และเอื้อใหส่ิงมีชีวิตสามารถอาศัยอยูในโลกได  

แตการใชพลังงานฟอสซิล (fossil fuel) เชน น้ํามัน ถานหิน ที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีการสูญเสีย
พ้ืนที่ปาไมทําใหกาซเรือนกระจกถูกปลดปลอยออกสูบรรยากาศในปริมาณมากและสะสมตัวเปนชั้นบางๆ ที่
ระดับความสูงประมาณ 25 กิโลเมตรจากพ้ืนโลก ทําหนาที่เสมือนกําแพงสะทอนรังสีความรอนกลับสูผิวโลก 
และกักเก็บพลังงานความรอนไวไมใหเล็ดลอดออกไปสูชั้นบรรยากาศตามปกติ เปนผลทําใหอุณหภูมิของผิว
โลกรอนขึ้นเรื่อยๆ 
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ผนวก-69 

โดยกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกสูบรรยากาศจากกิจกรรมของมนุษยหรือจากธรรมชาติ จะมี
ศักยภาพในการดูดกลืนพลังงานความรอน (global warming potential หรือ GWP ) ไมเทากัน โดยมีการ
กําหนดคาใหดูดกลืนความรอนของกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เปนมาตรฐานเปรียบเทียบ เชน กาซ
มีเทน (CH4 ) และ กาซไนตรัสออกไซด (N2O ) มีคา GWP 21 และ 320 ตามลําดับ นั่นคือ กาซมีเทน และ
กาซไนตรัสออกไซด 1 กิโลกรัม ดูดกลืนพลังงานความรอนไดมากกวากาซคารบอนไดออกไซดถึง 21 และ 
320 เทาตามลําดับ 

ตารางแสดงศักยภาพในการดูดกลืนพลังงานความรอน (GWP) 

กาซเรือนกระจก สูตรโมเลกุล GWP 

กาซคารบอนไดออกไซด CO2 1 

กาซมีเทน CH4 21 

กาซไนตรัสออกไซด N2O 310 

Hydro fluorocarbons HFCs 140 – 12,100 

Perfluoro carbons PFCs 6300 – 12,500 

Sulphur hexafluoride SF6 24,900 

ท่ีมา: Intergovernmental Panel on Climate Change (1996) 

ผลกระทบที่นักวิทยาศาสตรคาดการณไวจากปรากฏการณเรือนกระจก เชน 

1) ทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น โดยเฉลี่ย 0.8 องศาเซลเซียสตอระยะ 10 ป เปนผลให 

• น้ําแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือละลาย 

• ระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น 

• เกิดความแหงแลงในพ้ืนที่ตางๆ มากขึ้น 

• พ้ืนที่เพาะปลูกลดนอยลง แตทะเลทรายเพิ่มขึ้น 

2) ฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โดย 

• ในเขตเมืองหนาวฤดูหนาวจะสั้นลง ฝนตกมากขึ้น ฤดูรอนจะยาวมากขึ้น 
อากาศจะรอนและแหงแลง 

• ในเขตรอนและเขตกึ่งรอน บริเวณที่แหงแลงจะแหงแลงมากขึ้น ดินเส่ือมคุณภาพ
มากขึน้ บริเวณที่ชุมชื้นจะมีฝนมากขึน้ พายุรุนแรงและเกิดอุทกภัยบอยครั้ง 

3) ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิของน้ําเพ่ิมขึ้น เปนผลให 

• เกิดการพังทลายบริเวณชายฝง 

• ระบบชลประทาน และการระบายน้ําไดรับความเสียหาย 
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ผนวก-70 

• เกิดการรุกลํ้าของน้ําเค็มในผิวดิน แมน้ํา พ้ืนที่ไรนา กอใหเกิดความเสียหาย
ทางดานการเพาะปลูก และอุตสาหกรรมชายทะเล 

• อาจทําใหบริเวณหาดทรายหรือเกาะตางๆ เกิดการกัดเซาะหรือจมหายไป 

4) ผลผลิตทางการเกษตรลดลงหรือตนทุนการผลิตสูงขึ้น เพราะ 

• สภาพดินฟา อากาศ และพ้ืนที่ไมเอ้ืออํานวย 

• มีการระบาดของแมลงศัตรูพืชมากขึ้น เกิดความเสียหายของพืชผลทาง
การเกษตร 

• เกิดภาวะอาหารจะขาดแคลน 

5) เน่ืองจากความรอนที่เพ่ิมขึ้นสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย โดยจะทําใหเปนมะเร็งที่
ผิวหนังมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีโอกาสทําใหเกิดภาวะของโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา ซึ่ง
เกิดจากการพัฒนาตัวเองของเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรง รวมท้ังสามารถติดตอจากสัตวสูคน 
และคนสูคนได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


