
บทที่ 1 

พื้นฐานพลังงาน 
 

บทนํา 

 

 ความตองการพลังงานของโลกเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ป เนื่องจากสาเหตุหลายประการสําคัญ 

คือ  จํานวนประชากรบนโลกเพิ่มขึ้น จากการศึกษาขององคการสหประชาชาติ (United  Nations  

Department of Economic and Social Affairs/Population Division, 2004) ประมาณวาสิ้น

ศตวรรษที่ 21  ประชากรบนโลกจะเพ่ิมขึ้นเปน 10 – 12 พันลานคน ดังนั้นปญหาท่ีเกิดข้ึนคือทํา

อยางไรจึงจะจัดหาพลังงานใหเพียงพอแกความตองการโดยที่จําเปนตองคํานึงถึงความปลอดภัย และ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงานนั้นดวย คําตอบหน่ึงของปญหานี้คือควรจัดหาพลังงาน

จากแหลงพลังงานหมุนเวียน (Renewable  Energy Resources) เพ่ือมาทดแทนเชื้อเพลิงบรรพชีวิน 

(Fossil Fuel) ซึ่งมีปริมาณนอยลง นอกจากนี้   ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการใชพลังงาน

จากเชื้อเพลิงบรรพชีวิน  คือ  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

ซึ่งเปนผลกระทบและปญหาที่ตองแกไขโดยเร็ว 

 พลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานที่ ใชแลวไมหมดไป สามารถนํากลับมาใชใหมได มี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยมาก  นับเปนแหลงพลังงานสําคัญท่ีจะนํามาใชแทนพลังงานจาก

เชื้อเพลิงบรรพชีวิน ซึ่งเปนแหลงพลังงานที่มีอยูจํากัดและกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนอยาง

มาก แหลงพลังงานหมุนเวียน  ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานชีวิมวล 

พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานน้ําขึ้นน้ําลง พลังงานคลื่น พลังงานความรอนจากมหาสมุทร เปน

ตน 

 

 

ความหมายของพลังงาน 

 

 พลังงานตามความหมายในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 

กําหนดไวดังนี้  พลังงาน คือ ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใหงานได ไดแก 

พลังงานหมุนเวียน   พลังงานสิ้นเปลืองและใหความหมายรวมถึงสิ่งที่อาจใหงานได เชน เชื้อเพลิง 

ความรอน และไฟฟา เปนตน  โดยพลังงานหมุนเวียนหมายความรวมถึงพลังงานที่ไดจากไม ฟน 
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แกลบ กากออย ชีวมวล น้ํา แสงอาทิตย  ความรอนใตพิภพ ลม และคลื่น เปนตน และพลังงาน

สิ้นเปลืองหมายความรวมถึง พลังงานท่ีไดจากถานหิน  หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามัน

เชื้อเพลิง กาซธรรมชาต ิ และนิวเคลียร  เปนตน   

 พลังงาน หมายถึง ความสามารถซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใหแรงงานได 

 พลังงาน หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํางานได หรือความสามารถที่จะทํางานได 

 พลังงาน หมายถึง ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใหงานได โดยการ 

ทําใหวัตถุ หรือธาตุเกิดการเคลื่อนท่ีหรือเปลี่ยนรูปแบบไปได การที่วัตถุเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีก 

ที่หนึ่งได ก็เพราะมีแรงหรือพลังงานเขาไปกระทํา 

 พลังงาน หมายถึง สิ่งที่ทําใหสิ่งตางๆเคลื่อนท่ีได ถาไมมีพลังงาน ก็ไมมอีะไรเกิดขึ้น สิ่งใดก็ 

ตามที่เคลื่อนไหว เติบโต หรือทํางานในทางใดทางหนึ่ง ยอมมีพลังงาน 

 

ประเภทของพลังงาน  

 

 พลังงานมีความสําคัญและเปนรากฐานที่สําคัญในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย 

กิจกรรมตาง ๆ  ทุก ๆ ขั้นตอนจําเปนตองเกี่ยวของกับพลังงานแทบท้ังสิ้น ไมวาจะเปนการนํา

พลังงานที่มีอยูในธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนรูปตาง ๆ โดยตรง หรือการผลิตพลังงานโดยการ

เปลี่ยนรูปจากพลังงานรูปหนึ่งไปเปนอีกรปูหนึ่งก็ตาม หลังงานรูปแบบตาง ๆ ที่มนุษยนําไปใชใหเกิด

ประโยชน  สามารถจําแนกออกไดเปนประเภทตาง ๆ โดยขึ้นกับลักษณะการจัดแบงดังน้ี 

   1) จําแนกตามแหลงที่ไดมาของพลังงาน แบงพลังงานออกเปน 2 ประเภท คือ พลังงาน

ปฐมภูมิ (Primary Energy) และพลังงานทุติยภูมิ (Secondary Energy)  

    1.1) พลังงานปฐมภูมิ หมายถึง พลังงานที่ผลิตจากแหลงกําเนิดพลังงานโดยตรง 

ไดแก พลังงานน้ํา พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานความรอนใตพิภพและพลังงานจาก

เชื้อเพลิงบรรพชีวิต เปนตน 

    1.2) พลังงานทุติยภูมิ หมายถึง พลังงานที่ผลิตจากแหลงพลังงานปฐมภูมิแลวนํามา

เปลี่ยนรูปเพ่ือใชประโยชนในลักษณะตาง ๆ เชน พลังงานไฟฟา และพลังงานความรอน เปนตน 

   2) จําแนกตามลักษณะการใชพลังงาน แบงพลังงานออกเปน 2 ประเภท คือ พลังงานใน

รูปแบบ  (Conventional Energy) และพลังงานนอกรูปแบบ (Non-Conventional Energy)  

    2.1) พลังงานในรูปแบบ หมายถึง พลังงานที่ใชกันอยูแลวทั่วไปโดยมีระบบการผลิต

เปนระบบศูนยกลางขนาดใหญใชเทคโนโลยีที่พัฒนามานานแลว เชน พลังน้ําขนาดใหญ พลังงานจาก

ถานหิน   พลังงานจากกาซธรรมชาติ พลังงานจากฟนและถาน เปนตน   
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    2.2) พลังงานนอกรูปแบบ หมายถึง พลังงานที่มีการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช

เทคโนโลยีใหม ๆ ที่กําลังอยูในระดับของการวิจัยและพัฒนา ซึ่งพลังงานบางประเภทอาจจะมีความ

เหมาะสมทางดานเทคนิคแลว แตยังตองพัฒนาใหมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรมากขึ้น เชน 

พลังน้ําขนาดเล็ก   พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากหินน้ํามัน พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานลม

และพลังงานแสงอาทิตย เปนตน 

   3) จําแนกตามธรรมชาติของแหลงพลังงาน แบงออกเปน 2 ประเภท คือ พลังงาน

หมุนเวียน (Renewable Energy) และพลังงานสิ้นเปลือง (Non – Renewable Energy)  

    3.1) พลังงานหมุนเวียน หมายถึง พลังงานที่ใชแลวสามารถนํากลับใชใหมได ไดแก 

พลังงานแสงอาทติย พลังงานลม พลังงานความรอนใตพิภพ และพลังงานน้ํา เปนตน 

    3.2) พลังงานสิ้นเปลือง หมายถึง พลังงานที่ใชแลวหมดสิ้นไปไมสามารถสรางขึ้นใหม

ได ไดแก พลังงานจากเชื้อเพลิงบรรพชีวินและพลังงานนิวเคลียร เปนตน 

   4) จําแนกเปนประเภทของกลุมพลังงานใหม ปจจุบันนี้องคการสหประชาชาติไดจัดกลุม

พลังงานใหม ซึ่งประกอบดวยพลังงานรูปแบบใหม และพลังงานหมุนเวียน (New and Renewable 

Sources of Energy; NRSE) หมายถึง กลุมพลังงานใหม และพลังงานหมุนเวียนที่จะนํามาทดแทน

พลังงานหลักที่ใชกันอยูแตเดิม ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานจาก     

ชีวมวล พลังงานน้ําขึ้น – น้ําลง พลังงานจากฟนและถาน พลังงานความใตพิภพ พลังงานจากหิน

น้ํามัน พลังงานจากทรายน้ํามัน เปนตน 

 

หนวยของพลังงาน 

 

 ในระบบหนวยมาตรฐานระหวางชาติไดทําการกําหนดหนวยตาง ๆ เชน แรง (Force,F) มี

หนวยเปนนิวตัน (N) ระยะทาง (Distance,S) มีหนวยเปนเมตร (m) งาน (Work) มีหนวยเปนจูล (J) 

ดังนั้นพลังงานจึงมีหนวยเปนจูลดวย  แต พลังงานอาจจะวัดในความหมายของปริมาณเชื้อเพลิง

สิ้นเปลืองก็ได เชน ตันถานหิน  (Tons of Coal), ตันน้ํามันดิบ (Tons of Oil), บารเรล (Barrels) 

หรอืแกลลอน (Gallons) หนวยของพลังงานท่ีใชในการรายงานทางสถิติของประเทศเพ่ือแสดงปริมาณ

การใชพลังงานมักจะใชในหนวยเทียบเทาลานตันน้ํามันดิบ (Million Tone Oil Equivalent)  หนวย

ของพลังงานที่นิยมใชและการเปลี่ยนหนวยในมาตราตาง ๆ แสดงดังตารางที่  1.1   

 

 

 

 



 4

ตารางที่ 1.1 หนวยของพลังงานและการเปลี่ยนหนวย 

1 กิโลแคลอรี  (kcal) =  4.187  กิโลจูล  (kj) = 3.968  บีทียู  (Btu) 

1 กิโลจูล  (kj) =  0.239  กิโลแคลอรี  (kcal)   = 0.948  บีทียู  (Btu) 

1 บีทียู  (BTU) =  0.252 กิโลแคลอรี  (kcal)   = 1.055  กิโลจูล  (kj)  

1 กิโลวัตต-ชั่วโมง  (kwh) =  860  กิโลแคลอรี  (kcal)   = 3,600  กิโลจูล  (kj) 

= 3,412  บีทียู  (Btu) 

1 ตันน้ํามันดิบ  (toe) =  10  ลานกิโลแคลอรี  (Mkcal) = 42  จิกะจูล (GJ) 

= 40  ลานบีทียู  (MBtu) 

1 ตันน้ํามันดิบ  (toe) =  1.5 ตันถานหิน  (บิทูมินัส,แอนทราไซต)   = 3  ตันถานหิน  (ลิกไนต) 

1 ตันน้ํามันดิบ  (toe) =  12  เมกกะวัตต – ชั่วโมง  (MWh)   = 7.3  บารเรล   

1 ตันถานหิน  (toe) =  7.5  เมกกะวัตต – ชั่วโมง  (MWh)    

ที่มา (วรนุช แจงสวาง, 2551, หนา 7) 

 

รูปแบบของพลังงาน 

 

 การจําแนกรูปแบบของพลังงานสามารถแบงออกไดหลายลักษณะข้ึนอยูกับวัตถุประสงค

ของการศึกษา และการนําไปใชประโยชน ซึ่งพลังงานรูปแบบหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปเปนอีกรูปหนึ่งได

โดยทั่วไปสามารถจําแนกได ดังนี ้

   1) พลังงานเคมี (Chemical Energy) เปนพลังงานที่สะสมอยูในสารตางๆ โดยอยูใน

พันธะระหวางอะตอมในโมเลกุล เมื่อพันธะแตกสลาย พลังงานสะสมจะถูกปลอยออกมาในรูปของ

ความรอนและแสงสวาง ตัวอยางเชน พลังงานท่ีถูกเก็บไวในแบตเตอรี่, พลังงานในกองฟน เมื่อไมลุก

ไหมแลวจะใหคารบอนไดออกไซดและไอน้ํา รวมถึงผลิตของเสียอ่ืนๆ เชน ขี้เถา เนื่องจากเชื้อเพลิงท่ี

ใชแตละชนิด มีโครงสรางทางเคมีท่ีตางกัน เมื่อใชในปริมาณเชื้อเพลิงที่เทากัน จึงใหความรอนไม

เทากัน ซึ่งกาซธรรมชาตินั้นใหความรอนมากกวาน้ํามัน และนํ้ามันนั้นก็ใหความรอนมากกวาถานหิน 

  2) พลังงานความรอน (Thermal Energy) แหลงกําเนิดพลังงานความรอน มนุษยเราได

พลังงานความรอนมาจากหลายแหงดวยกัน เชน จากดวงอาทิตย, พลังงานในของเหลวรอนใตพ้ืน

พิภพ, การเผาไหมของเชื้อเพลิง, พลังงานไฟฟา, พลังงานนิวเคลียร, พลังงานน้ําในหมอตมน้ํา, 

พลังงานเปลวไฟ ผลของความรอนทําใหสารเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน อุณหภูมิสูงขึ้น หรือมีการ

เปลี่ยนสถานะไป และนอกจากนี้แลว พลังงานความรอน ยังสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

เคมไีดอีกดวย  
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   3) พลังงานกล (Mechanical Energy) พลังงานกลเปนพลังงานที่เก่ียวของ กับการ

เคลื่อนที่โดยตรง เชน กอนหินที่อยูบนยอดเนินจะมีพลังงานศักยกล (Potential mechanical 

energy) อยูจํานวนหนึ่ง ขณะท่ีกอนหินกลิ้งลงมาตามทางลาดของเนิน พลังงานศักยจะลดลง และเกิด

พลังงานจลนกลของการเคลื่อนที่ (Kinetic mechanical energy) ขึ้นแทน สิ่งมีชีวิตอาศัยพลังงานรูป

นี้ในการทํางานที่ตองมีการ เคลื่อนไหวเปนประจํา เชน การเดิน การขยับแขนขา การหยิบวัตถุ เปน

ตน 

   4) พลังงานจากการแผรังสี (Radiant Energy) พลังงานที่มาในรูปของคลื่น เชน แสง 

ความรอน คลื่นวิทยุ อินฟาเรด อัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ รังสีคอสมิก สิ่งมีชีวิตตองอาศัยพลังงานรูป

นี้ ในกระบวนการที่สําคัญตางๆ เชน การมองเห็นภาพ การสังเคราะหดวยแสง การขยายพันธุชนิดที่

ขึ้นอยูกับชวงแสง อาจสรุปไดวาเปนพลังงานจากคลื่นแมเหล็กไฟฟานั้นเอง ซึ่งพลังงานรูปน้ีมีบทบาท

ตอความเปนอยูปกติของสิ่งมีชีวิต และอาจจะไดพลังงานที่ไดรับจากดวงอาทิตย, พลังงานจากเสาสง

สัญญาณทีวี, พลังงานจากหลอดไฟ, พลังงานจากเตาไมโครเวฟ, พลังงานจากเลเซอรที่ใชอานแผนซีดี 

ฯลฯ 

   5) พลังงานไฟฟา (Electrical Energy) พลังงานที่ไดจากปฏิกิริยาเคมีแบบหนึ่งอันมีผล

ใหเกิดกระแสไฟฟาขึ้นได และกระแสไฟฟาท่ีเกิดข้ึนนี้จะไหลผานความตานทานไฟฟาไดถาตอใหเปน

วงจร ผลจากกระแสไฟฟาดังกลาวอาจทําใหเกิดผลตาง ๆ เชนกอใหเกิดอํานาจแมเหล็ก เกิดความ

รอนหรือแสงสวาง พลังงานท่ีเกิดจากการผานขดลวดไปในสนามแมเหล็ก, พลังงานที่ใชขับเคร่ือง

คอมพิวเตอร, พลังงานที่ไดจากเซลลแสงอาทิตย เปนตน 

   6) พ ลั งงาน นิ ว เค ลี ย ร  (Nuclear Energy) พ ลั ง งานที่ ถู กป ล อ ยออกจากส าร

กัมมันตภาพรังสี ท่ีมีอยูในธรรมชาติหรือท่ีเกิดในเตาปฏิกรณปรมาณูหรือระเบิดปรมาณู การเกิด 

fusion ของนิวเคลียรเล็ก มีหลักอยูวา ถานําเอาธาตุเบาๆ ตั้งแต 2 ธาตุข้ึนไป มารวมกันโดยมี

พลังงานความรอนอยางสูงเขาชวย จะทําใหธาตุเบาๆ นี้รวมกัน กลายเปนธาตุใหม ซึ่งหนักกวาเดิม 

สวน fission เกิดจากปฏิกิริยาระหวางการยิงอนุภาคบางชนิดกับนิวเคลียสของธาตุหนักๆ ทําให

นิวเคลียสของธาตุหนักแตกแยกออกเปน 2 สวน ซึ่งแตละสวนเปนธาตุที่เบากวาเดิม และขนาดเกือบ

เทาๆ กัน พลังงานรปูนี้มีบทบาทตอความเปนอยูปกติของสิ่งมีชีวิตนอย 
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แหลงพลังงาน  

  
  แหลงพลังงานที่ใชกันอยูเพ่ือเปนตนกําลังในการผลิตพลังงานประเภทตาง ๆ ใหเกิด

ประโยชนนั้น  สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ  คือ แหลงพลังงานสิ้นเปลืองและแหลง

พลังงานหมุนเวียน 

   1) แหลงพลังงานสิ้นเปลือง (Non-Renewable Energy Resources)  แหลงพลังงาน

สิ้นเปลอืง  หมายถึง  แหลงพลังงานจากเชื้อเพลิงบรรพชีวิน  ซึ่งเกิดจากการทับถมกันของพืชซากสัตว

ที่จมอยูใตพ้ืนดินเปนเวลานานหลายพันป  ดวยแรงอัดของเปลือกโลกและความรอนใตผิวโลกทําให

ซากพืชซากกสัตวเปลี่ยนสภาพเชื้อเพลิงท่ีมีลักษณะเปนทั้งของแข็ง ของเหลวและกาซ ไดแก ถานหิน 

น้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ จัดวาพลังงานจากเชื้อเพลิงบรรพชีวินเปนพลังงานสิ้นเปลืองเนื่องจากถูก

ใชจะหมดไปอยางรวดเร็ว มนุษยไมสามารถสรางหรือสังเคราะหขึ้นมาเองไดและไมสามารถเกิดขึ้นได

ในชวงชีวิตของมนุษย เพราะขบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีฟสิกสเกิดข้ึนกับตะกอนของอินทรียวัตถุท่ี

สะสมตัวกันตองใชเวลานานหลายลานปกอนที่จะมาเปนสารเชื้อเพลิง แหลงพลังงานประเภทนี้ไดแก  

    1.1) น้ํามันดิบ เปนเชื้อเพลิงบรรพชีวินที่มีลักษณะเปนเชื้อเพลิงเหลว มีลักษณะเปน

ของเหลวสีดําเกิดจากซากพืชซากสัตวท่ีตายทับถมกันเปนเวลาหลายลานป น้ํามันดิบสวนใหญคนพบ

จากชั้นหินที่อยูลึกลงไปจากพื้นโลกราวพันเมตร ชั้นหินหินเหลานี้มักมีโครงสรางเปนรูพรุนและภายใต

รูพรุนเหลานี้เองที่น้ํามันดิบขังอยูภายใน น้ํามันดิบเกิดจากซากของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ขังอยูในชองเล็กๆ 

เหลานี้ ซากของสิ่งมีชีวิตเหลานี้เรียกวา เคอโรเจน (Kerogen) การนําน้ํามันดิบขึ้นมาจากเหลงกักเก็บ

สวนมากจะอาศัยแรงอัดซึ่งมีอยูในตัว ดันใหน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติขึ้นมายังปากหลุมซึ่งจะได

ปริมาณรอยละ 50 ของปริมาณที่มีอยูถาตองการปริมาณมากข้ึนก็ตองใชวิธีอัดปริมาณนํ้ารอน กาซ 

หรือนํ้ายาเคมีลงไปในหลุมผลิต ในการนําน้ํามันดิบในขึ้นมาไมวาจะเปนแทนขุนเจาะบนบกหรือใน

ทะเลก็ตามจะตองผานกรรมวิธีแยกเอาสิ่งเจือปนออกเสียกอนเชน แยกน้ําดิบออกจากกาซธรรมชาติ 

หรือแยกน้ําอออกแลวจึงผานกระบวนการกลั่นลําดับ สวนผลิตภัณฑท่ีไดจากการกลั่นน้ํามันดิบไดแก 

น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเตา และยางมะตอย 

    1.2) กาซธรรมชาติ เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนซึ่งมีสถานะเปนกาซ เกิดจากทับ

ถมกันของสารอินทรยีในชั้นหินใตพื้นโลก กาซธรรมชาติและน้ํามันดิบเบากวาน้ําจึงเคล่ือนตัวเขาไปกัก

เก็บอยูในชั้นหินที่ มีรูพรุน โดยมีชั้นหินเนื้อแนนปดทับอยู เกิดแหลงกาซธรรมชาติที่เกิดรวมกับ

น้ํามันดิบ ในแหลงกักเก็บบางแหงมีความรอนสูงมากภายใตพื้นโลก ทําใหน้ํามันดิบแตกตัวกลายเปน

กาซธรรมชาติและกาซธรรมชาติเหลว 

     กาซธรรมชาติ ประกอบดวยกาซไฮโดรคารบอนหลายชนิด เชน มีเทน (CH4) อี

เทน (C2H6)  บิวเทน (C3H8) โพรเพน (C4H10) สําหรับกาซธรรมชาติเหลว (Condensate) หรือกาซ
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โซลีนธรรมชาติ ประกอบดวยโฮโดรคารบอนที่มีสภาพเปนของเหลว เนื่องจากมีความดันไอสูงซึ่งผลิต

ขึ้นมาพวกกับกาซธรรมชาติ หรือไดมาจากการแยกกาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติเปนเชื้อที่เผาไหม

สะอาด เกิดมลพิษนอยกวาการใชน้ํามันและถานหิน มีคาความรอนของเชื้อเพลิงสูง แตมีขอเสียคือมี

ความยุงยากในการขนสง โดยการขนสงตองอาศัยทอเหล็กขนาดยาวสงจากแหลงผลิตกาซธรรมชาติไป

ยังสถานท่ีีแยกกาซซึ่งตอลงทุนสูงและใชพ้ืนมี่มากในการเดินทอ 

   1.3) ถานหิน เกิดจากการทับถมกันของซากพืชเปนเวลานานหลายรอยลานป ซากพืช

เหลานี้จะถูกอัดและทับถมกันอยูใตน้ําดวยความรอนและความดัน เม่ือเวลาผานไปนานขึ้นซากดึกดํา

บรรพเหลานั้นจะกลายเปนหินพีต (Peat) และถานหินในที่สุด  องคประกอบทางเคมีที่สําคัญของถาน

หิน ไดแก อะตอมของคารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจนและกํามะถัน  ถานหินแบงออกเปน 4 ชนิดตาม

องคประกอบและคาความรอนคือ  ลิกไนต  บิทูมินัส ซับบิทูมินัสและแอนทราไชต ลิกไนตมีปริมาณ

คารบอนต่ําสุดปละใหความรอนต่ําสุด  แอนทราไชตมีปริมาณคารบอนสูงสุดและใหคาความรอน

สูงสุด  การทําเหมืองแรและการเผาถานหินมีผลกระทบตอ  สิ่งแวดลอมเปนอยางมาก  มลพิษที่เกิด

จากการเผาถานหิน คือ  กาซคารบอนไดออกไซด  ซัลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซดและ

อนุภาคตาง ๆ 

   1.4) หินน้ํามัน  เปนหินตะกอน (Sedimentary Rock) ท่ีเกิดขึ้นเม่ือหลายลานปกอน

จากตะกอนดินใตทะเลสาบในยุคกอนประวัติศาสตร หินนํ้ามันจะมีการเรียงตัวเปนชั้นบางๆ อัดตัวกัน

แนนและเหนียว อาจมีสีดํา หรือสีเทา  ถาจุดไฟก็จะติดไฟ บางทีอาจเรียงหินติดไฟ โดยท่ัวไปหิน

น้ํามันประกอบดวยสวนของสารอินทรียท่ีเรียกวา เคอโรเจนกับสวนของสารอินทรียที่จับอยูรอบๆ 

สารอินทรียสวนใหญจะเปนพวกควอตซ คารบอเนต และแคลไซด เม่ือใหความรอนแกหินน้ํามันที่

อุณหภูมิประมาณ 500 องศาเซลเซียส เคอโรเจนจะสลายตัวและใหน้ํามันออกมาเรียกวาน้ํามันดิบ

จากหิน ปริมาณน้ํามันดิบที่ไดจากการสกัดหินน้ํามันขึ้นอยูกับชนิดของหินน้ํามันที่ไดจากแหลงตางๆ 

เชน หินน้ํามันจากสหพันธรัฐรัสเซียเปนหินน้ํามันที่มีคุณภาพดีใหนํ้ามันประมาณ 54 แกลลอนตอตัน 

หินน้ํามันจากจีนมีคุณภาพต่ําใหน้ํามันประมาณ 8 แกลลอนตอตัน เปนตน โดยทั่วไปแลวน้ํามันท่ีจะ

สกัดนําน้ํามันออกมาใชใหคุมคาทางเศรษฐกิจควรจะใหน้ํามันตั้งแต 10 – 15 แกลลอนตอตัน ปรมิาณ

น้ํามันที่สกัดจากหินน้ํามันนอกจากจะข้ึนอยูกับปริมาณของเคอโรเจนแลว ยังขึ้นอยูกับปริมาณของ

คารบอเนตและอุณหภูมิที่ใชในการสกัดคารบอเนตและสารอนินทรียที่ จับอยูรอบๆ เคอโรเจน 

คารบอเนต จะทําใหความรอนเขาไปถึงเคอโรเจนไดยาก ดังนั้น ในการสกัดหินน้ํามันจะตองใชปริมาณ

ความรอนสูง เนื่องจากจะตองมีความรอนสวนหนึ่งใชในการสลายตัวของคารบอเนต ปจจุบันไดมีการ

คนพบวิธีสลายคารบอเนตออกจากหินน้ํามัน (bioleaching of oil-shale) กอนที่จะนําไปสกัดเอา

น้ํามันออก เพื่ออุณหภูมิที่ใชในการสกัดหินน้ํามันลดลง และไดปริมาณน้ํามันเพิ่มขึ้น 



 8

   1.5) ทรายนํ้ามัน คือ ทรายที่ถูกครอบคลุมดวยสารประกอบไฮโดรคารบอนและอินทรีย

สารอ่ืนๆ ที่รวมตัวกันอยู มีลักษณะเปนน้ํามันหนักหุมเม็ดทรายไว นอกจากนี้ยังมีสวนประกอบของอนิ

นทรียสารเจือปนอยู เชน วาเนเดียม เหล็ก ทองแดง ยูเรเนียม ซึ่งขึ้นกับแหลงตนกําเนิดของทราย

น้ํามันทรายน้ํามันประกอบดวยทรายเปนสวนใหญประมาณรอยละ 80 – 90 และของเหลวหนืด บิทู

เมน (Bitumen) ซึ่งอาจเรียกวา น้ํามันหนัก น้ํามันที่สกัดออกมาจากทรายน้ํามัน เรียกวา นํ้ามันทราย 

(Tar Oil) มีลักษณะหนืดคลายางมะตอย คุณภาพของทรายน้ํามันข้ึนอยูกับปริมาณของบิทูเมน โดย

ปกติทรายน้ํามันจะมีบิทูเมนประกอบอยูประมาณรอยละ 1 ถึงรอยละ 18 ทรายน้ํามันท่ีมีคุณภาพดี

จะมีบิทูเมนมากวารอยละ 12 ทรายนํ้ามันที่มีคุณภาพต่ําจะมีบิทูเมนนอยกวารอยละ 6 โดยเฉลี่ย

ทรายน้ํามันจากเหมือง 2 ตัน จะผลิตน้ํามันดิบได 1 บารเรล น้ํามันทรายที่สกัดมาได  พบวา

องคประกอบของกํามะถัน ไนโตรเจน และออกซิเจนคอนขางสูง นอกจากนี้ ยังมีอนินทรียสารปนอยู

อีกเล็กนอย ในการสกัดน้ํามันจากทรายน้ํามันจะตองอัดไอนํ้ารอนลงไปและสูบน้ํามันข้ึนมา จาก

เทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบันในการสกัดน้ํามันจากทรายน้ํามันจะตองใชพลังงานคิดเปนน้ํามัน 0.6 

บารเรลตอทรายน้ํามัน 1 บารเรล 

  2) แหลงพลังงานหมุนเวียน  (Renewable Energy Resources)  หมายถึง  แหลงพลังงาน

ที่ใชไปแลวไมหมดไป  สามารถหมุนเวียนนํากลับมาใชใหมได  (replenished)  พลังงานหมุนเวียน

เปนแหลงพลังงานสําคัญที่จะนํามาใชทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงบรรพชีวินสวนหนึ่ง  แหลง

พลังงานหมุนเวียนโดยสวนใหญมีกําเนิดมาจากแหลงพลังงานแสงอาทิตยซึ่งอาจจะเปนการนํา

พลังงานแสงอาทิตยมาใชโดยตรง เชน พลังงานความรอน พลังงานไฟฟา หรือนําพลังงานแสงอาทิตย

มาใชทางออม เชน  พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานน้ํา และพลังงานจากชีวมวล สําหรับพลังงาน

น้ําขึ้น – น้ําลงเปนพลังงานท่ีเกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทรและดวงอาทิตย และพลังงานความรอน

ใตพิภพกําเนิดมาจากพลังงานความรอนท่ีสะสมใตผิวโลก พลังงานรูปแบบตางๆ ในโลกนี้  มี

แหลงกําเนิดมาจากแหลงตางๆ 5 แหลง ไดแก ดวงอาทิตย ผลจากการเคลื่อนที่และแรงดึงดูดระหวาง

ดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลกพลังงานความรอนใตพิภพ ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมีและสลายตัวของ

สารกัมมันตรังสีภายในผิวโลก ปฏิกิริยานิวเคลียรที่เกิดขึ้นบนโลก และปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากแหลงแร

ธาตุตางๆ ซึ่งสรุปไดวาพลังงานหมุนเวียนมีแหลงพลังงานตนกําเนิดมาจาก 3 แหลงคือ ดวงอาทิตย 

พลังงานความรอนใตพิภพ และการเคลื่อนที่ของดวงดาว พลังงานหมุนเวียนท่ีสําคัญ ไดแก 

   2.1) พลังงานแสงอาทิตย (Solar Energy) เกิดจากปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียรที่เกิดข้ึน

บนดวงอาทิตย พลังงานท่ีแผออกมาจากดวงอาทิตยจะอยูในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา พลังงาน

แสงอาทิตยจัดเปนพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเปนตนกําเนิดของพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ ดวย เชน พลังงาน

ชีวมวล พลังงาน พลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานความรอนจากมหาสมุทร เปนตน นอกจากนี้ดวง

อาทิตยยังเปนตนกําเนิดของพลังงานจากเชื้อเพลิงบรรพชีวินดวย 
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    พลังงานแสงอาทิตยที่โลกไดรบัมีคาประมาณ 1.7 ×  เทอราวัตต หรือเทียบเทากับ

การใชน้ํามัน 2.5 × ลานบารเรลตอวัน (1 ลานตันน้ํามันดิบ เทากับ 12 เทอราวัตต – ชั่วโมง หรือ

เทากับ 7.3 ลานบารเรล) ซึ่งมีคามากกวา 10,000 เทาของพลังงานท่ีมนุษยโลกใช(คํานวณเทียบกับ

พลังงานเฉลี่ยที่ ใชในโลก ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2541 บริโภคในโลกเทากับ 8,4774 ลานตัน

น้ํามันดิบ)ดังจะเห็นไดวา ถามนุษยสามารถนําพลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบบนโลกมาใชประโยชน

อยางเต็มที่ พลังงานแสงอาทิตยจะเปนพลังงานหลักของโลกได การประยุกตนําพลังงานแสงอาทิตย

มาใชประโยชนสามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ การนําความรอนจากแสงอาทิตยมาใชโดยตรง และ

การนําพลังงานแสงอาทิตยไปผลิตกระแสไฟฟา เทคโนโลยีท่ีใชในกระบวนการผลิตพลังงานดังกลาว 

โดยเฉพาะการนําความรอนจากแสงอาทิตยมาใชโดยตรง ไดมีการพัฒนาและใชกันอยางแพรหลายจน

อยูในระดับที่มีความเหมาะสมในเชิงพาณิชย เชน การทํานํ้ารอน เปนตน แตสําหรับการผลิต

กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยโดยใชเซลลแสงอาทิตยนั้น ในปจจุบันราคาตนทุนไฟฟาที่ผลิต

โดยเซลลแสงอาทิตยจะสูงกวาเชื้อเพลิงที่ใชกันทั่วๆ ไปนากรผลิตกระแสไฟฟา เชน ถานหิน กาซ

ธรรมชาติ น้ํามัน เนื่องจากประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยคอนขางต่ํา และราคาสูงอยู แตอยางไรก็

ตาม การที่จะพัฒนานําพลังงานแสงอาทิตยมาใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดไดมีการดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือใหราคาพลังงานไฟฟาที่ผลิตจากเซลลแสงอาทิตยมีความเหมาะสมในทางเศรษฐศาสตร

มากข้ึน แตสิ่งหนึ่งที่ทุกๆคนใหความสนใจ ในการท่ีจะนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนนอกจาก

ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตยที่มีอยูทั่วโลก ก็คือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยมากจากการใช

พลังงานแสงอาทติยเมื่อเปรียบเทียบกับการใชพลังงานรูปแบบเดิม 

   2.2) พลังงานลม (Wind Energy) เปนพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่มีตนกําเนิดมาจาก

พลังงานแสงอาทิตย เกิดจากการขยายตัว และการพาความรอนของอากาศ เนื่องจากพลังงานความ

รอนถูกดูดกลืนบนพ้ืนโลกไมเทากันในแตละบริเวณ ระบบพลังงานลมสามารถทําเปนระบบเดียว 

(Stand Alone) เพ่ือใหพลังงานกล เชนระหัดวิดนํ้าที่ใชในงานชลประทาน หรือการระบายน้ําและ

ผลิตกระแสงไฟฟ า เพื่ อใช ในชนบทหรือตอเขาระบบสายส ง (Grid Connected) เพื่ อผลิต

กระแสไฟฟาเขาระบบไฟฟาขนาดใหญ ในกรณีนี้จะตองใชกังหันลมจํานวนมาก ปจจุบันมีการใชกังหัน

ลมเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาทั่วโลกมากกวา 20,000 แหง และเพ่ือในการสูบน้ํามากกวา 1,000,000 

เครื่อง  

    นอกจากน้ีการใชพลังงานลมยังสามารถใชงานรวมกับเครื่องยนตดีเซล หรือระบบ

เซลลแสงอาทิตยซึ่งเรียกวาเปนระบบผสมผสาน (Hybrid) เพื่อชวยเสริมระบบ ปจจุบันตนทุนราคา

ไฟฟาที่ผลิตจากกังหันลมต่ําลงมาก เนื่องจากการปรังปรุงกังหันลมและกรรมวิธีในการผลิตกังหันลม 

การเลือกตําแหนงติดตั้งที่เหมาะสม การบํารุงรักษาอยางเปนระบบ รวมทั้งการพัฒนาวัสดุท่ีใชในการ

ผลิตกังหันลมใหมีน้ําหนักเบาและแข็งแรงมากขึ้น 
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   2.3) พลังงานความรอนใตพิภพ (Geothermal Energy) คือ พลังงานที่ไดจากความรอน

ในโลกซึ่งอาจอยูในรูปของน้ํารอนหรือไอน้ําท่ีถูกกักเก็บอยูในแหลงใตพื้นดิน พลังงานความรอนใต

พิภพถือวาเปนพลังงานหมุนเวียนเนื่องจากความรอนที่นําออกมาใชจะไมมีวันหมดตราบเทาที่ใจกลาง

ของโลกยังรอนอยู การดึงเอาความออกมาใชอาจทําไดโดยการอัดน้ําลงไปใตพ้ืนโลกเพ่ือรับความรอน

แลวนําน้ํ ารอนกลับขึ้นมาใช ความรอนที่ไดสามารถนํามาใชเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาหรือใชเพื่อ

การเกษตร เปนตน   

    ในปจจุบันไดมีการพัฒนาผลิตกระแสไฟฟาจากแหลงผลิตพลังงานความรอนใตพิภพ

ที่มีอุณหภูมิไมสูงมากนักไดโดยใชระบบไฟฟา 2 วงจร  ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการสํารวจหา

แหลงพลังงานความรอนใตพิภพรวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนําเอาพลังงานจากหินรอนแหง (Hot 

Dry Rock)  และจากแหลงความดันใตธรณี  (Geopressured)  มาใชประโยชน  ซึ่งจะทําใหศักยภาพ

ของแหลงพลังงานความรอนใตพิภพสูงขึ้นในอนาคต 

   2.4) พลังงานชีวมวล (Biomass Energy) เปนแหลงพลังงานที่มีปริมาณมากที่สุดเปน

อันดับ 4 ของโลก โดยมีอยูทั่วไปในโลกนี้และเปนแหลงพลังงานภายในประเทศที่มีคุณคาอยางย่ิง

โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา โดยถือวาเปนพลงังานหลักของประเทศกําลังพัฒนา การแปรรูปชีว

มวลเพ่ือใหเกิดพลังงานนั้นเรียกวาขบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) แบงออกเปน 2 ขบวนการคือ  

ขบวนการกลั่นสลาย  (Liquefaction)  และขบวนการกาซซิฟเคชัน (Gasification) ผลิตภัณฑท่ีไดจะ

ขึ้นอยูกับแตละขบวนการซึ่งจะอยูในรูปของเชื้อเพลิงแข็ง  เชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงกาซก็ไดและ

ขบวนการทางชีวเคมีเปนขบวนการสลายชีวมวลโดยใชขบวนการทางเคมี  ไดแก  ขบวนการยอยสลาย

ในท่ีไมมีอากาศ  (Anaerobic Digestion)  ผลิตภัณฑท่ีไดจะเปนกาซชีวภาพ  และขบวนการหมัก 

(Fermentation) ผลิตภัณฑที่ไดจะเปนเอทิลแอลกอฮอล   

   2.5) พลังงานน้ํา (Hydro Energy) นอกจากจะเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของ

มนุษยแลวน้ํายังเปนแหลงพลังงานที่สําคัญของมนุษยอีกดวย พลังงานน้ําจัดเปนพลังงานที่มีตนกําเนิด

มากจากพลังงานแสงอาทิตยเชนกัน น้ําเปนแหลงพลังงานที่มีกระจายอยูทั่วโลก การพัฒนานําพลังน้ํา

มาใชประโยชนไดมีวัฒนาการและการพัฒนาอยางตอเนื่องเร่ิมจากใชหลักการเปลี่ยนพลังงานศักยของ

น้ําใหเปนพลังงานกลไปขับเคลื่อนลอน้ําเพื่อนําไปใชในการเกษตรและการดํารงชีวิต จนมีการพัฒนา

นําพลังงานน้ํามาผลิตกระแสไฟฟา   

    การผลิตไฟฟาพลังน้ําเปนการเปลี่ยนพลังงานศักยของน้ําท่ีอยูในเข่ือนหรืออางเก็บ

น้ําใหเปนพลังงานไฟฟาโดยอาศัยกังหันน้ําแดละเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  กําลังผลิตของโรงไฟฟาพลังน้ํา

ขึ้นอยูกับปรมิาณน้ําที่ผานกังกันน้ําและระดับความสูงของหัวน้ํา   

   2.6) พลังงานคลื่น (Wave Energy) คือ พลังงานลมที่ถายทอดใหกับผิวน้ําในมหาสมุทร

เกิดเปนคลื่นวิ่งเขาสูชายฝง  การนําพลังงานคลื่นมาผลิตกระแสไฟฟาอาศัยเคร่ืองกําเนิดไฟฟาพลังงาน



 11

คลื่นซึ่งลอยตัวอยูบนผิวนํ้าบรเิวณหนาอาวที่หันเขาหาคล่ืน  ดานหนาของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาจะมีชอง

เปดใหคลื่นที่ว่ิงเขาสูอาวซัดผานชองนี้เขาไป  ชองวางนี้เปนชองโลงเปดทะลุถึงปลองอากาศดานบน  

เมื่ออากาศที่อยูในชองนี้ถูกคลื่นกําเนิดไฟฟาทําใหใบพัดหมุน  คล่ืนท่ีถูกซัดเขามาในตอนตนจะเปน

ยอดคลื่น  เม่ือพนชวงนี้เครื่องกําเนิดไฟฟาจะตกลงสูชวงทองคลื่น  อากาศดานบนปลองอากาศก็จะ

เคลื่อนที่สวนลงมาหมุนใบพัดของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาอีกรอบหน่ึง  เกิดหมุนเวียนเชนน้ีเรื่อยไป

ตลอดเวลาที่มคีลื่น   

    เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากพลังงานคลื่นยังไมพัฒนามากนักเนื่องจากโรงไฟฟา

ตนแบบท่ีสรางข้ึนมาถึงแมจะใชงานไดดี  แตเมื่อนําไปใชงานจริง ๆ มักจะมีปญหาในเรื่องของลม

มรสุมและเกิดการกัดกรอนเน่ืองจากความเค็มของน้ําทะเล  ซึ่งจะตองมีการพัฒนาและแกไขตอไป  

และราคาไฟฟาที่ผลิตตอหนวยก็ยังมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับไฟฟาที่ผลิตไดจากแหลงพลังงานอ่ืน ๆ  

การนําพลังงานคลื่นมาผลิตกระแสไฟฟาอาจจะนําไปใชบริเวณเมืองชายทะเล  หมูบานชาวประมง

หรอืตามเกาะตาง ๆ ซึ่งสายสงไปไมถึง 

   2.7) พลังงานน้ําขึ้น – น้ําลง (Tide Energy) ลงเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น

เนื่องจากอิทธิพลของแรงดึงดูดของดวงอาทิตยและดวงจันทรที่กระทําตอโลกจะเกิดแรงดึงดูดสูงสุดใน

วันท่ีดวงอาทิตยและดวงจันทรท่ีกระทําตอโลกจะเกิดแรงดึงดูดสูงสุดในวันที่ดวงอาทิตย  โลก  และ

ดวงจันทรยูในแนวเสนตรงเดียวกัน  ทําใหนํ้าขึ้นสูงสุดเรียกวา น้ําเกิด (Spring Tide) ในวันขึ้น 15 ค่ํา 

และวันแรม 15 ค่ํา และเกิดแรงดึงดูดต่ําสุดในวันที่ดวงอาทิตย  โลก  และดวงจันทรในแนวตั้งฉากกัน

ทําใหน้ําลงเต็มที่เรียกวา น้ําตาย (Meap Tide)  ในวันขึ้น  8  ค่ํา  และวันแรม  8  ค่ํา  เวลาเกิดน้ํา

ขึ้นลงในแตละวันจะเกิดหางกันประมาณ  6  ชั่วโมง  เนื่องจากน้ําขึ้นน้ําลงจะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา

ตราบเทาที่มีดวงอาทิตย  โลก  และดวงจันทร  ดังนั้นพลังงานจากนํ้าขึ้นน้ําลงจึงจัดเปนพลังงาน

หมุนเวียนรูปแบบหนึ่ง   

    หลักการนําพลังงานจากน้ําขึ้นน้ําลงไปใชประโยชนอาศัยความแตกตางของระดับน้ํา

ที่ขึ้นลงทําใหสามารถเปลี่ยนพลังงานศักยใหเปนพลังงานจลนและเปนพลังงานไฟฟา ไดมีการประเมิน

ศักยภาพของพลังงานจากน้ําข้ึนนํ้าลงทั่วโลกมีคาประมาณ  3×1012  วัตต  สําหรับประเทศไทยไดมี

การศึกษาศักยภาพและความเปนไปไดในการนําพลังงานจากน้ําขึ้นน้ําลงมาใชประโยชนในบริเวณที่มี

พิสัยของน้ําลงสูงสุดท่ีบริเวณปากนํ้าระนอง  แตก็ยังไมไดมีการพัฒนาพลังงานทางดานน้ีเนื่องจากมี

ปญหาในเร่ืองสถานท่ีสําหรับสรางอางเก็บน้ํา   

   2.8) พลังความรอนจากมหาสมุทร (Ocean Thermal Energy) เปนการผลิตพลังงาน

โดยอาศัยความตางอุณหภูมิของน้ําในมหาสมุทร เนื่องจากพ้ืนท่ีผิวโลกประมาณ 3 ใน 4 สวนปกคลุม

ดวยผิวน้ํา ดังนั้นพลังงานแสงอาทิตยที่ ผิวน้ําไดรับจึงมากกวาพ้ืนดิน พลังงานความรอนที่อยูใน

มหาสมุทรจึงนับเปนแหลงพลังงานที่สําคัญแหลงหนึ่ง การพัฒนานําพลังงานจากมหาสมุทรมาใช
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ประโยชนจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการผลิตพลังงานจากแหลงพลังงานหมุนเวียนตราบเทาที่ยังมีดวง

อาทิตยอยู   

    หลักการผลิตพลังงานความรอนจากมหาสมุทรอาศัยความตางอุณหภูมิของผิวน้ํา

ดานบนกับผิวน้ําดานลาง  จากความตางอุณหภูมิของน้ําสองบริเวณในมหาสมุทรน้ี  นักวิทยาศาสตร

ไดนํามาเปนหลักในการสรางโรงไฟฟาพลังความรอนจากมหาสมุทร   

 

แบบฝกหัดบทท่ี 1 

 
จงตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

 

 1. พลังงาน มีความหมายวาอยางไร 

 2. พลังงานจําแนกตามแหลงที่ไดมาของพลังงานเปนก่ีประเภท อะไรบาง 

 3. พลังงานจําแนกตามลักษณะการใชพลังงานเปนกี่ประเภท อะไรบาง 

 4. รูปแบบพลังงานพ้ืนฐานมีก่ีรูปแบบ อะไรบาง 

 5. แหลงพลังงานสิ้นเปลืองไดแกอะไรบาง 

 6. พลังงานทดแทนหมายความวาอยางไร 

 7. แหลงพลังงานปฐมภูมิของโลก คือ พลังงานใด 

 8. พลังงานหมุนเวียนมีแหลงพลังงานตนกําเนิดมาจาก 3 แหลง ไดแกอะไรบาง 

 9. แหลงพลังงานทดแทนไดแกอะไรบาง 

 10. สาเหตุหลักที่ทําใหความตองการพลังงานของโลกมีคาเพ่ิมมากขึ้นคอือะไรใหอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


