
บทที ่6 พลงังาน 
 

นิยามของพลงังาน 
หมายถึงแรงงานท่ีไดม้าจากธรรมชาติ เช่น น ้ า แสงแดด คล่ืนลม ถ่านหิน น ้ ามนั และก๊าซธรรมชาติ   

นอกจากน้ียงัแบ่งเป็นพลงังานตน้ก าเนิด (primary energy)  และพลงังานแปรรูป (secondary energy)  

ชนิดของพลงังาน 
 พลงังานทีใ่ช้แล้วหมดไป 

น ำ้มนัดิบ (Crude oil) คือ ประกอบดว้ยคาร์บอนร้อยละ 85-90 ไฮโดรเจนร้อยละ  10-15 ท่ีเหลือเป็น 
ออกซิเจน ก ามะถนั ไนโตรเจน และโลหะอ่ืนๆ  เกิดจากการซากพืชซากสตัวถู์กทบัถมโดยชั้นของตะกอนต่างๆ 
แหล่งน ้ ามนัดิบของโลกมีกระจายอยูใ่นหลายพ้ืนท่ีทัว่โลก องคก์ารของกลุ่มประเทศผูส่้งน ้ ามนัเป็นสินคา้ออก หรือ
กลุ่มโอเปคมีสมาชิก 12 ประเทศ  น ้ามนัสามารถจ าแนกอยา่งกวา้งๆ ไดด้งัน้ี คือ1.น ้ามนัก๊าซ (Kerosene) 2.น ้ามนั
เบนซิน (Gasoline) 3.น ้ามนัเตร่ือง (Lubricating Oil) 4.น ้ามนัข้ีโล ้(Diesel & Fuel Oil)  
 ถ่ำนหิน คือ เป็นแร่เช้ือเพลิงสามารถติดไฟได ้ มีสีน ้ าตาลอ่อนจนถึงสีด า มีทั้งชนิดผิวมนัและผิวดา้น 
น ้ าหนกัเบา ถ่านหินสามารถแยกประเภทตามล าดบัชั้นไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ 1.พีต (Peat) 2.ลิกไนต ์(Lignite) 3.ซบั
บิทูมินสั (Subbituminous) 4.บิทูมินสั (Bituminous) 5.แอนทราไซต ์ (Anthracite) ถ่านหินส่วนใหญ่จึงถูกน ามาเป็น
เช้ือเพลิงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีใชห้มอ้น ้ าร้อนในกระบวนการผลิต 

ก๊ำซธรรมชำติ (Natural Gas)คือ ส่วนผสมของก๊าซไฮโดรคาร์บอน และส่ิงเจือปนต่างๆในสภาวะก๊าซ 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีพบในธรรมชาติ ไดแ้ก่ มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน เพนเทน เป็นตน้  ก๊าซธรรมชาติ
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ โดยเกิดจากการสะสมและทบัถมของซากส่ิงมีชีวติตามชั้นหิน ดิน และในทะเลหลายร้อย
ลา้นปี ระหวา่งนั้นก็มีการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติซ่ึงมีสาเหตุมาจากความร้อน และความกดดนัของผิวโลก จน
ซากสตัวแ์ละซากพืช  หรือฟอสซิลนั้นกลายเป็นน ้ ามนัดิบ  ก๊าซธรรมชาติ  และถ่านหิน 

ทั้งน้ีปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติ ท่ีมีการกล่าวอา้งถึงนั้น พอแยกไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ  
Proved Reserve  คือ ปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้ มีความมัน่ใจท่ีจะผลิตไดใ้นอนาคตจากแหล่งส ารวจท่ี

พบแลว้ ภายใตส้ภาพเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น โดยทัว่ไปมีความน่าจะเป็นเกินกวา่ 90 เปอร์เซนต ์ 
Probable Reserve  คือ ปริมาณส ารองท่ีมีความเช่ือมัน่และเป็นไปไดใ้นการผลิตไดใ้นอนาคตจากแหล่ง

ส ารวจท่ีพบแลว้ ภายใตส้ภาพเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น โดยทัว่ไปมีความน่าจะเป็นเกินกวา่ 50 เปอร์เซนต ์ 
Possible Reserve คือ ปริมาณส ารองท่ีเป็นไปไดห้รืออาจจะเป็นในการผลิตไดใ้นอนาคตจากแหล่ง

ส ารวจท่ีพบแลว้ ภายใตส้ภาพเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น แต่มีความเช่ือมัน่และเป็นไปไดใ้นการผลิตเกินกวา่ 10 
เปอร์เซนต ์

ส าหรับการน าไปใชง้าน จะแบ่งเป็น 1P เฉพาะปริมาณส ารองท่ีพสูิจน์แลว้ 2P ปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้ 
รวมกบั Probable Reserve 3P ปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้ รวมกบั Probable Reserve และ Possible Reserve  

พลงังำนนิวเคลยีร์  
พลงังานนิวเคลียร์ หมายถึง พลงังานไม่วา่ลกัษณะใดๆก็ตาม ซ่ึงเกิดจากนิวเคลียสอะตอมโดย 
1.พลงังานนิวเคลียร์แบบฟิซชัน่ (Fission) 2.พลงังานนิวเคลียร์แบบฟิวชัน่ (Fusion) 3.พลงังานนิวเคลียร์ท่ี

เกิดจากการสลายตวัของสารกมัมนัตรังสี (Radioactivity) 4.พลงังานนิวเคลียร์ท่ีเกิดจากการเร่งอนุภาคท่ีมีประจุ 
(Particle Accelerator)  



ประโยชนข์องพลงังานนิวเคลียร์ 
1.ดา้นการแพทย ์ 2.ดา้นการเกษตรและชีววทิยา 3.ดา้นอุตสาหกรรม 4.การใชป้ระโยชน์ในดา้นพลงังาน

ทดแทนส าหรับประเทศไทย ไดมี้การจดัตั้งส านกังานพลงังานปรมาณูเพ่ือสนัติ ผา่นทาง พระราชบญัญติัพลงังาน
ปรมาณูเพ่ือสนัติ พทุธศกัราช 2504 โดยส านกังานพลงังานปรมาณูเพ่ือสนัติเร่ิมเดินเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวจิยัเขา้สู่
ภาวะวกิฤตไดเ้ม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2505 
 

พลงังานทีใ่ช้แล้วไม่หมด  
พลงังานท่ีใชแ้ลว้ไม่หมด ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม และพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ  เ 
 พลงังำนแสงอำทิตย์ เกิดจากปฏิกิริยารวมตวัระหวา่งไฮโดรเจน 4 อะตอม เป็นฮีเลียม 1 อะตอม แลว้คาย

พลงังานออกมาตามกฎของไอสไตน์ พลงังานท่ีดวงอาทิตยป์ล่อยออกมาจะอยูใ่นรูปคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า เรียกวา่รังสี
ดวงอาทิตย ์ พลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย ์ เป็นการแปลงพลงังานแสงอาทิตยใ์หเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า โดยเซลล์
แสงอาทิตย ์ 

พลงังำนลม เป็นพลงังานธรรมชาติท่ีสามารถแปรเปล่ียนเป็นพลงังานรูปอ่ืนได ้ เช่น พลงังานกล พลงังาน
ความร้อน พลงังานไฟฟ้า อุปกรณ์ส าคญัในการท่ีจะรับพลงังานลมมาใช ้ไดแ้ก่ กงัหนัลม (wind machine) โดยเม่ือลม
พดัผา่นใบกงัหนั พลงังานจลนท่ี์เกิดจากลมจะถ่ายทอดไปยงัใบกงัหนั ท าใหเ้กิดการหมุนรอบแกน และไดเ้ป็น
พลงังานกล พลงังานกลท่ีไดอ้อกมาสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านได ้เช่น อดัลม สูบน ้ า ป่ันไฟฟ้า เป็นตน้  

พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ ไดม้าจาก พนุ ้ าร้อน (Hot Spring) หมายถึง น ้ าท่ีไหลข้ึนมาจากใตดิ้น มีอุณหภูมิ
สูงกวา่อุณหภูมิของร่างกายมนุษย ์หรือมีธาตุรวมทั้งก๊าซละลายอยู ่ท าใหมี้รส และกล่ินต่างๆ กนั สามารถน าความร้อน
ภายใตพ้ื้นโลกข้ึนมาใชเ้ป็นประโยชน์ไดใ้นช่วงความลึกไม่เกิน 10 กิโลเมตร น ้ าใตดิ้นมีอุณหภูมิ และความดนัสูง 
เพราะนอกจากเม่ือไดรั้บความร้อนจากแมกมาแลว้ น ้ าจะขยายตวัเพราะความร้อนท าใหเ้กิดความดนั ในบริเวณท่ีไม่มี
น ้ าใตดิ้นไหลผา่นชั้นหินร้อนใตพ้ื้นโลก อาจเจาะหลุมอดัฉีดน ้ าลงไปใหรั้บความร้อนท่ีไดจ้ากน ้ าใตดิ้นร้อนตาม
ธรรมชาติ แบ่งการใชพ้ลงังานความร้อนใตพิ้ภพออกเป็น 4 ระบบ คือ1.ระบบไอน ้ า (vapor-dominate system) 2.ระบบ
น ้ าร้อน (water-dominate system) 3.ระบบหินร้อนแหง้ (hot dry rock system)4.ระบบความดนัธรณี (geopressure 
system) ประโยชน์จากการพฒันาพลงังานพนุ ้ าร้อน ไดแ้ก่ การผลิตกระแสไฟฟ้า ดา้นการเกษตร เพ่ิมปริมาณเพ่ือใชใ้น
การอุปโภคบริโภค ดา้นการท่องเท่ียวและกายภาพบ าบดั  

พลงังานทดแทน 
พลงังานทดแทน (Alternative Energy) หมายถึง พลงังานท่ีน ามาใชแ้ทนน ้ ามนัเช้ือเพลิง สามารถแบ่งตาม

แหล่งท่ีไดม้ากเป็น 2 ประเภท คือ พลงังานทดแทนจากแหล่งท่ีใชแ้ลว้หมดไป อาจเรียกวา่ พลงังานส้ินเปลือง ไดแ้ก่ 
ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นตน้ และพลงังานทดแทนอีกประเภทหน่ึงเป็นแหล่งพลงังานท่ีใชแ้ลว้
สามารถหมุนเวยีนมาใชไ้ดอี้ก เรียกวา่ พลงังานหมุนเวยีน (Renewable Energy) ไดแ้ก่ แสงอาทิตย ์ ลม  และชีวมวล 
เป็นตน้ ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะพลงังานทดแทนบางชนิดท่ียงัไม่ไดก้ล่าวในเร่ืองพลงังานท่ีใชแ้ลว้ไม่หมด 

พลงังำนชีวมวล 
ชีวมวล (Biomass) หมายถึง พืช และสตัวท่ี์เป็นแหล่งพลงังานหมุนเวยีนท่ีส าคญัของโลก และถูกจดัเป็น

พลงังานทดแทนพลงังานจากฟอสซิลซ่ึงมีอยูอ่ยา่งจ ากดั และอาจหมดลงได ้สามารถแบ่งชีวมวลตามแหล่งท่ีมาไดด้งัน้ี 



1.พืชผลทางการเกษตร 2.เศษวสัดุเหลือท้ิงการเกษตร 3.ใบไมแ้ละเศษไม ้ 4.ของเหลือจากจากอุตสาหกรรมและชุมชน 
กระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลงังานรูปแบบต่างๆ มีดงัน้ีคือ1.การเผาไหมโ้ดยตรง 2.การผลิตก๊าซ (gasification) 
3.การหมกั (fermentation) 4.การผลิตเช้ือเพลิงเหลวจากพืช  พลงังานชีวมวลไดแ้ก่ เอทานอล และไบโอดีเซล 

พลงังำนเอทำนอล หรือเอทิลแอลกอฮอล ์ (ethyl alcohol) เป็นเช้ือเพลิงเหลวท่ีไดจ้ากการยอ่ยสลายแป้ง และ
น ้ าตาลดว้ยเอนไซม ์   ในการใชเ้อทานอลเป็นเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนตเ์บนซิน   ตอ้งท าการกลัน่เอทานอลจนมีความ
บริสุทธ์ิสูงถึงร้อยละ 99.5 จึงสามารถน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนตเ์บนซินได ้ หากเอทานอลท่ีใชมี้น ้ าปะปนอยู่
มาก จะเกิดปัญหาท าใหเ้คร่ืองยนตน็์อก และช้ินส่วนและอุปกรณ์ของเคร่ืองยนตเ์กิดสนิม 

วตัถุท่ีใชผ้ลิตเอทานอล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 
1.วตัถุดิบประเภทแหง้ ไดแ้ก่ ผลผลิตทางการเกษตรพวกธญัพืช เช่น ขา้วเจา้  ขา้วสาลี  ขา้วโพด  ขา้วบาร์เลย ์ 

ขา้วฟ่าง  และพวกพืชหวั เช่น มนัส าปะหลงั  มนัฝร่ัง  มนัเทศ  เป็นตน้ 
2.วตัถุดิบประเภทน ้ าตาล ไดแ้ก่ ออ้ย  กากน ้ าตาล  บีตรูต  ขา้วฟ่างหวาน เป็นตน้ 
3.วตัถุดิบประเภทเสน้ใย ส่วนใหญ่เป็นผลพลอยไดจ้ากผลผลิตทางการเกษตร เช่น ฟางขา้ว ชานออ้ย  ซงั

ขา้วโพด ร าขา้ว  เศษไม ้ เศษกระดาษ  ข้ีเล่ือย  วชัพืช  รวมทั้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานกระดาษ 
เป็นตน้  

ปัจจุบนัมีโรงงานผลิตเอทานอล ท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติใหผ้ลิตเอทา
นอลเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงทั้งส้ิน 24 โรง มีก าลงัการผลิตรวม 4,210,000 ลิตร/วนั มีโรงงานเดินระบบแลว้ 3 โรงคือ 
บริษทั พรวไิลอินเตอร์เนชัน่แนลกรุ๊ป เทรดด้ิง จ ากดั ก าลงัการผลิต 25,000 ลิตร/วนั บริษทั ไทยแอลกอฮอล ์ จ ากดั 
(มหาชน) ก าลงัการผลิต 100,000 ลิตร/วนั และบริษทั ไทยอะโกรเอนเนอร์จี จ ากดั ก าลงัการผลิต 150,000 ลิตร/วนั 

พลงังำนไบโอดเีซล 
ไบโอดีเซล คือ การน าน ้ ามนัจากพืช หรือไขมนัสตัว ์ หรือแมแ้ต่น ้ ามนัท่ีใชแ้ลว้มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใน

เคร่ืองยนตดี์เซล ซ่ึงอาจแบ่งไบโอดีเซลตามประเภทของน ้ ามนั ท่ีน ามาใชไ้ดอ้อกเป็น 3 ประเภท  
1. น ้ามนัพืชหรือน ้ ามนัสตัว ์ 
2. ไบโอดีเซลแบบลูกผสม  
3. ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร์  
แก๊สโซฮอล์ 
แก๊สโซฮอล ์ คือ น ้ ามนัเบนซินท่ีผสมเอทานอล หรือเอธิลแอลกอฮอล ์ ซ่ึงเป็นแอกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ 99.5

เปอร์เซนตโ์ดยปริมาตร ผสมกบัน ้ ามนัเบนซิน ในอตัราส่วน 9 ส่วนต่อเอทานอล 1 ส่วน โดยเอทานอลท่ีเติมลงใน
น ้ ามนัเบนซินเป็นการเติมในลกัษณะสารเติมแต่งปรับปรุงค่า Oxygenates  และออกเทน  Octane เพื่อทดแทนสาร 
MTBE ขา้งตน้ 

ไดมี้การทดลองใชก้บัรถยนตใ์นโครงการส่วนพระองคต์ั้งแตปี่ พ.ศ.2537 โดยทดสอบกบัเคร่ืองยนตท์ั้ง
ขนาดเลก็ และขนาดใหญ่ ไดผ้ลดีทั้งในหอ้งปฏิบติัการ และบนทอ้งถนน  

 
ก๊ำซเอน็จีว ี
ยานยนตท่ี์ใชก๊้าซธรรมชาติ หรือภาษาองักฤษเรียกวา่ Natural Gas Vehicles หรือเรียกยอ่ๆ วา่ NGV หมายถึง 

ยานยนตท่ี์ใชก๊้าซธรรมชาติอดั (Compressed Natural Gas: CNG) เป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงก็เหมือนกบัก๊าซธรรมชาติ ท่ี



น ามาใชใ้นบา้นอยูอ่าศยัในหลายๆ ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย เพ่ือการประกอบอาหาร การท าความร้อน และการท าน ้ า
ร้อน เป็นตน้ 

ปัญหาส่ิงแวดล้อมกบัการใช้ทรัพยากรพลงังาน 
  การใชป้ระโยชน์ของทรัพยากรพลงังานมีผลกระทบต่อคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มดา้นต่างๆ พอสรุปไดด้งัน้ี 
 1.ปัญหาสภาพภูมิประเทศ และดินถูกท าลาย  
 2.ปัญหาเร่ืองอากาศเป็นพิษ 3.ปัญหาเร่ืองน ้ าเสีย และอุณหภูมิของน ้ าสูงข้ึน  

4.ปัญหากมัมนัตภาพรังสี  
 
เอกสารอ่านประกอบ 
คณาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยกีารอาหาร .  2552.   เอกสารประกอบการสอนวชิามนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม. คณะ
วทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสยาม.จามจุรีโปรดกัส์. กรุงเทพฯ. 
 
ค าถามท้ายบท 

1. เช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีเป็นแหล่งพลงังานไดแ้ก่อะไรบา้ง 
2. พลงังานนิวเคลียร์เป็นพลงังานท่ีไดม้าจากปฏิกิริยาของนิวเคลียสอะตอมในรูปแบบใดบา้ง 
3. พลงังานชีวมวลมีแหล่งท่ีมาจากท่ีใดบา้ง 
4. น ้ามนั E20 หมายถึงเช้ือเพลิงประเภทใด 
5. น ้ามนัไบโอดีเซลมีก่ีประเภท 


