
บทที่ 6 พลังงาน

อ. สมภพ  อยูเอ



พลังงานถือเปนปจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ  ประเทศ

ยิ่งเจริญเทาไร ยิ่งตองใชพลังงานมากขึ้นเทานั้น และพลังงานหลักที่

ใชในปจจุบันนับวัน เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ ฯ จะยิ่งหาไดยาก

และมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ

• พลังงาน หมายถึง แรงงานที่ไดจากธรรมชาติ

• พลังงานที่นําไปใชโดยไมตองแปรรูป เรียกวา พลังงานตนกําเนิด

เชน แกลบ ไมฟน แรนิวเคลียร  

• พลังงานที่ตองนํามาแปรรูปกอนนําไปใช เรียกวา พลังงานแปร

รูป เชน พลังงานไฟฟา ผลิตภัณฑปโตรเลียม



ชนิดของพลังงานที่สําคัญ

• ใชแลวหมดไป

• ใชแลวไมหมดไป

พลังงานที่ใชแลวหมดไป

ไดแก พลังงานจากซากฟอสซิล

1. น้ํามัน (oil)



• น้ํามันที่พบในแหลงธรรมชาติ คือ น้ํามันดิบ

• สวนประกอบหลักของน้ํามันดิบ คือ สารประกอบประเภทไฮโดรคารบอน 

(H : C)

• น้ํามันดิบ เกิดจากการทับถมของซากพืช ซากสัตว นับลานๆป โดยมี bacteria 
ชนิดไมใชอากาศ เปนตัวยอยสลาย และอาศัยความรอน ความดันใตพิภพเปน
ตัวเรง

• กลุมประเทศที่สงน้ํามันเปนสินคาออก (OPEC group) มี 12 ประเทศ

                    @ในเดือน ก.ค. 53 ประเทศไทยนําเขาน้ํามันรวม 4,282 ลานลิตร เพิ่มจาก
ชวงเดียวกันของปกอน 12.2% มีมูลคานําเขา 67,103 ลานบาท  (เดลินิวส)

น้ํามันมี 4 ประเภท
1. น้ํามันกาด (Kerosene)

2. น้ํามันเบนซิน (Gasoline)

3. น้ํามันเครื่อง (Lubricant)

4. น้ํามันขีโ้ล หรือ น้ํามันดีเซล (Diesel)



การกลั่นน้ํามัน



ราคานํ้ามันดิบเบรนท ที่ตลาดลอนดอน สงมอบเดือน ก.พ. 54 ปรับ

เพิ่มขึ้น 2.37 เหรียญ สหรัฐฯ ตอบารเรล มาปดที่ 95.70 เหรียญสหรัฐฯ ตอ

บารเรล

ราคานํ้ามันดิบดูไบ ที่ตลาดสิงคโปร สงมอบเดือน ก.พ. 54 ปรับลดลง 

0.14 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล มาปดที่ 90.36 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล

ราคาน้ํามันดิบ



• จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตรชาวอเมริกันในป 2531 พบวา 

พลังงานจากแหลงน้ํามันดิบทั่วโลกที่ไดมีการสํารวจคนพบและสํารวจพิสูจนกัน

เรียบรอยแลวมีอยูไมมากนัก เมื่อเปรียบเทียบอัตราการใชของประชากรทั่วโลกอยู

ในขณะนี้ และถาหากวาอัตราการใชยังไมเปลี่ยนแปลงเทากับป 2531 แลว เชื่อ

วาน้ํามันดิบที่มีอยูในตามแหลงสํารองตาง ๆ ที่มีในโลก จะหมดไปภายในป 

2571 คืออีก  32 ป  ขางหนานั่น เอง  นั่นเปนการคาดการณกอนที่จะมี

วิกฤตการณในตะวันออกกลาง ซึ่งบอน้ํามันดิบจํานวนมากไดรับความเสียหายจาก

การตอสูในสงครามครั้งนั้น 

– ฉะนั้นในป พ.ศ.2535 เปนตนไป เชื่อวาแหลงน้ํามันดิบตาง ๆ ในโลก จะมีให

ใชอยูในอัตราไมเกิน 35 ป แลวก็คงจะตองหมดไป 

http://www.engineer-thai.com (23 jan 11)

http://www.engineer-thai.com/


ถานหิน

ถานหิน คือ หินตะกอนชนิดหนึ่ง ติดไฟได มีสีน้ําตาลออนถึงดํา มีทั้งผิว

มันและดาน มีองคประกอบหลักคือ คารบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และ 

ออกซิเจน



• ถานหิน แบงตามคุณภาพไดเปน 5 ประเภท
1. พีต

2. ลิกไนต

3. ซับบิทูมินัส

4. บิทูมินัส

5. แอนทราไซด

ขอดีของถานหิน คอื มรีาคาถูก มีเสถียรภาพ ขนสงปลอดภัย มีปริมาณมาก

ขอเสียของถานหิน คือ ผลเสียหายตอสภาพแวดลอม เชน การทําเหมือง และ 

สภาพอากาศมีมลพิษ จากซัลเฟอรไดออกไซด



กาซธรรมชาติ

• คือ สวนผสมของไฮโดรคารบอน ที่อยูในสภาวะกาซ เชน มีเทน อีเทน โพรเพน ฯ

• มีเทน CH4  คือ สารประกอบไฮโดรคารบอน อันดับแรก

• กาซแหง คือ กาซที่มีสวนประกอบของมีเทน และ อีเทน เกือบทั้งหมด

• กาซชื้น คือ กาซธรรมชาติที่มีสารประกอบอื่นๆ ปน เชน เพนเทน เฮกเทน



• ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติ แบงไดเปน 3 ระดับ
 - Proved Reserve    ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว 

                                   มีความนาจะเปนมากกวา 90 %

- Probable Reserve ปริมาณสํารองที่มีความเชื่อมั่น 

                                   มีความนาจะเปนมากกวา 50% 

- Possible Reserve  ปริมาณสํารองที่เปนไปได 

    มีความนาจะเปนมากกวา 10% 

กาซธรรมชาติ LPG คือ กาซโพรเพน (propane) 

                และ กาซบิวเทน (butane)



การแยกกาซธรรมชาติ



พลังงานนิวเคลียร

• พลังงานนิวเคลียร เปน พลังงานรูปแบบหนึ่ง ไดจากปฏิกิริยานิวเคลียร

   อาศัยพลังงานจากการแตกตัวหรือรวมตัวกันของอะตอมจากธาตุบางชนิด 

(สมการนิวเคลียรของไอนสไตน E=mc2 )



พลังงานนิวเคลียร แบงออกเปน 4 ชนิด คือ 

1. พลังงานนิวเคลียรแบบฟซชั่น : ธาตุหนักแตกตัว (ระเบิดนิวเคลียร)

2. พลังงานนิวเคลียรแบบฟวชั่น : ธาตุเบารวมตัว (พลังงานจากดวงอาทิตย)

3. พลังงานนิวเคลียรที่เกิดจาการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี

4. พลังงานนิวเคลียรที่เกิดจากการเรงอนุภาคประจุ

ประโยชนของพลังงานนิวเคลียร

1 ดานการแพทย 

2. ดานการเกษตร

3. ดานอุตสาหกรรม

4. ดานพลังงานทดแทน

ขอดี : ราคาไมแพง ไมกอใหเกิด

มลพิษทางอากาศ

ขอเสีย : คากอสรางแพง ความเสี่ยง 



พลังงานที่ใชแลวไมหมด

1. พลังงานแสงอาทิตย
• เปนพลังงานหมุนเวียน และ มีความสะอาด

• การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใช สวนใหญจะตองนํามาแปรรูปใหเปน

พลังงานไฟฟา

• ประเทศไทย สวนใหญจะนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชในรูปความรอน



2. พลังงานลม
เปนพลังงานสะอาดชนิดหนึ่ง สมัยกอนประเทศในแถบยุโรปใชเปนกังหัน

สูบน้ํา

• พลังงานลมสามารถเปลี่ยนรูปได โดยใชกังหันลม (wind turbine)
• กังหันลม แบงเปน 2 ชนิด 

- กังหันที่มีแกนหมุนแนวนอน (นิยมมากที่สุด)

- กังหันที่มีแกนหมุนแนวตั้ง

• ประเทศเดนมารก สงออกเทคโนโลยีทางดานลม 

    มากสุดในโลก

• สําหรับประเทศไทย การใชพลังงานลมยังไมแพร

    หลายมากนัก มีใชในบางพื้นที่ที่ 

มีกระแสลมแรง เชน แหลมพรหมเทพ จ ภูเก็ต



• พลังงานความรอนใตพิภพ

  พลังงานความรอนใตพิภพ ไดจาก พุน้ํารอน พบตามแนวหินเกา 

พลังงานความรอนใตพิภพ แบงออกเปน 4 ระบบ คือ

1. ระบบไอน้ํา

2. ระบบน้ํารอน

3. ระบบหินรอนแหง

4. ระบบความดันธรณี



พลังงานทดแทน

• ทดแทนการใชน้ํามันเชื้อเพลิง แบงเปน 2 ประเภท
 1. ใชแลวหมดไป

2. พลังงานหมุนเวียน
พลังงานชีวมวล

ชีวมวล หมายถึง พืช หรือสัตวที่เปนแหลงพลังงานหมุนเวียน

แบงตามแหลงที่มา ไดดังนี้

- พืชผลทางการเกษตร   - เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

- ใบไมและเศษไม       - ของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมและชุมชน                              



พลังงานชีวมวล

   เปนพลังงานที่ไดจากชีวมวล (พืชหรือสัตว) โดยการแปรรูปชีวมวลไป

เปนพลังงานรูปแบบตางๆ

1. การเผาไหมโดยตรง

2. การผลิตกาซ

3. การหมัก

4. การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากพืช

ตัวอยาง เชื้อเพลิงพลังงานที่ไดจากชีวมวล เชน 

เอทานอล ไบโอดีเซล เปนตน



• พลังงานเอทานอล

คือ พลังงานที่ไดจาก เอทานอล C2H5OH ซึ่งเปนเชื้อเพลิงเหลว 

–  การนํามาใชผสมเบนซิน ตองมีความบริสุทธิ์ 99.5 %
              วัตถุดิบที่ใชผลิต แบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ 

1. แปง        2. น้ําตาล    3. เสนใย

# วัตถุดิบที่นํามาใชผลิต ตองมีหลักเกณฑดังนี้

1. มีปริมาณมากพอ หางาย ราคาถูก

2. ใหผลผลิตตอหนวย สูง

3. มีความสมดุล
4. ไมแยงอาหารของมนุษย วัตถุดิบที่เหมาะสม มีอยู 3 ชนิด คือ 

ออย กากน้ําตาล และมันสําปะหลังสด



• ไบโอดีเซล

คือ น้ํามันจากพืช หรือไขมันสัตว มาใชในเครื่องยนตดีเซล

แบงเปน 3 ชนิด
1. น้ํามันพืชหรือสัตว
2. แบบลกูผสม
3. แบบเอสเทอร (ดีที่สุด)



ขอดี – ขอเสีย ของ biodiesel แตละชนิด

• น้ํามันพืช  

- ขอดี ราคาถูก   

- ขอเสีย มีปญหากับเครื่องยนต เกิดตะกรันในถังน้ํามัน

• ลูกผสม

– ขอดี ลดปญหาเรื่องการติดขัดของเครื่องยนต

– ขอเสีย มีปญหาตอน start เครื่องและไสกรองอุดตัน

• เอสเทอร เชน น้ํามัน B5
– ขอดี การทํางานของเครื่องยนตดี จุดระเบิดไดดี

– ขอเสีย ราคาแพง



• แกสโซฮอล (Gasohol) ( Gasoline + Alchohol)

คือ น้ํามันเบนซินผสมเอสทานอล ในอัตราสวน 9:1 (E10)

- ปจจุบัน มีใชอยู 3 ชนิดหลัก คือ แกสโซฮอล  95 และ แกสโซฮอล  91 

และ E 20



• NGV (กาซมีเทน CH4)
ยอมาจาก Natural Gas Vehicles 

หมายถึง รถยนตที่ใชเชื้อเพลิงจากกาซธรรมชาติอัด (CNG) ซึ่งอยูในรูปของกาซ
ตางจาก LPG ซึ่งอยูในรูปของเหลว

รูปแบบเครื่องยนตที่ใช NGV 
1. เครื่องยนตที่ใช NGV เพียงอยางเดียว 

2. เครื่องยนตที่ใชเชื้อเพลิง 2 ประเภท



LPG



ปญหาสิ่งแวดลอมกับการใชทรพัยากรพลังงาน

• สภาพภูมิประเทศ และดินถูกทําลาย

• อากาศเปนพิษ

• น้ําเสีย

• กัมมันตภาพรังสีรั่วไหล
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