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หน่วยที ่1 
พลังงาน  

___________________________________________________________ 

สาระส าคัญ  
  พลังงาน (Energy) เป็นสิ่งจ าเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ หากปราศจาก

พลังงานต่าง ๆ แล้วเราคงไม่สามารถมีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายดังเช่นเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ พลังงานที่
มนุษย์น ามาใช้ในยุคแรก ๆ ได้แก่ พลังงานจากแรงงานมนุษย์และสัตว์ ต่อมามนุษย์ได้การพัฒนา
น าเอาพลังงานที่ได้จากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เช่น พลังงานน้ า พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ไม้ ฟืน หรือ ถ่านหิน ต่อมามนุษย์มีวิวัฒนาการ
ทางด้านวิชาการที่ดีขึ้น สามารถค้นคว้าและน าเอาพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ดีกว่ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้มากมาย เช่น พลังงานที่ได้จากน้ ามันและก๊าซ ซึ่งเป็นพลังงานจากปิโตรเลียม เพราะให้
ประโยชน์และสะดวกต่อการใช้งานมาก จึงเป็นพลังงานที่น ามาใช้มากที่สุดในปัจจุบัน 
  
สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของพลังงาน 
2. ประเภทของพลังงาน 
3. ความส าคัญของพลังงานต่อสิ่งมีชีวิต 
4. สถานการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโลก 
5. สถานการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
6. พลังงานหมุนเวียน 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายความหมายของพลังงานได้ 

 2. อธิบายลักษณะของพลังงานแต่ละประเภทได้ 
 3. เข้าใจและอธิบายถึงความส าคัญของพลังงานต่อสิ่งมีชีวิตได้ 
 4. อธิบายสถานการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโลกได้ 

5. อธิบายสถานการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้ 
6. เข้าใจและอธิบายถึงพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทได้ 
7. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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1.1  ความหมายของพลังงาน 

 พลังงาน คือ ความสามารถที่จะท างานได้ ความสามารถดังกล่าวนี้เป็นความสามารถ
ของวัตถุใดมีพลังงานวัตถุนั้นก็สามารถท างานได้และค าว่างานในที่นี้เป็นผลของการกระท าของแรง ซึ่ง
ท าให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในแนวของแรง สิ่งใดก็ตามที่สามารถท าให้วัตถุเปลี่ยนต าแหน่งหรือเคลื่อนที่ไป
จากที่เดิมได ้สิ่งนั้นย่อมมีพลังงานอยู่ภายใน 

 พลังงาน คือ ความสามารถที่จะท างานได้โดยอาศัยแรงงานที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ
โดยตรง และท่ีมนุษย์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดัดแปลงใช้จากพลังงานตามธรรมชาติ 
ตามค านิยามของนักวิทยาศาสตร์ พลังงาน คือ ความสามารถในการท างาน (Ability to do work) 
โดยการท างานนี้อาจจะอยู่ในรูปของการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปของวัตถุก็ได้ 

 พลังงาน คือ ความสามารถของสิ่งใด สิ่งหนึ่งที่จะท างานได้ ซึ่งงานเป็นผลจากการ
กระท าของแรงเป็นเหตุให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่  ซึ่งคุณสมบัติ โดยทั่วไปของพลังงานมีอยู่ 2 ประการ คือ 
ท างานได้และเปลี่ยนรูปได้ 

  
1.2  ประเภทของพลังงาน 

 เนื่องจากความหลากหลายของพลังงานที่มีอยู่เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้ศึกษาอาจเกิดความ
เข้าใจสับสนจึงได้มีนักวิชาการพยายามที่จะจ าแนก อธิบายพลังงานเพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษามากยิ่งขึ้น
พลังงานสามารถจ าแนกได้ ดังนี้  

1.2.1  จ าแนกตามแหล่งที่ได้มา  
 1.2.1.1  พลังงานต้นก าเนิด (Primary energy) หมายถึง แหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นหรือมี

อยู่แล้วตามธรรมชาติสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยตรง ได้แก่ น้ า แสงแดด ลม เชื้อเพลิงตาม
ธรรมชาติ เช่น น้ ามันดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานความร้อนใต้พิภพ แร่นิวเคลียร์ ไม้ฟืน แกลบ 
ชานอ้อย เป็นต้น 

 1.2.1.2  พลังงานแปรรูป (Secondary energy) หมายถึง สภาวะของพลังงานซึ่งได้มา
โดยการน าพลังงานต้นก าเนิดดังกล่าวแล้วข้างต้นมาแปรรูป ปรับปรุง ปรุงแต่ง ให้อยู่ในรูปที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ กันได้ตามความต้องการ เช่น พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ถ่านไม ้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นต้น 

1.2.2  จ าแนกตามแหล่งที่น ามาใช้ประโยชน์ 
1.2.2.1  พลังงานสิ้นเปลือง (Non - renewable energy resources) หรือพลังงาน

ฟอสซิลได้แก่ น้ ามัน รวมทั้งหินน้ ามัน ทรายน้ ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ที่เรียกว่าใช้แล้วหมดก็
เพราะหามาทดแทนไม่ทันการใช้ พลังงานพวกนี้ปกติแล้วจะอยู่ใต้ดิน ถ้าไม่ขุดขึ้นมาใช้ตอนนี้ ก็เก็บไว้
ให้ลูกหลานใช้ได้ในอนาคต บางทีจึงเรียกว่าพลังงานส ารอง 
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ภาพที่ 1.1  แสดงพลังงานจากแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นพลังงานสิ้นเปลืองใช้แล้วหมด 

(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2551: 2-3) 

 1.2.2.2  พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy resources) พลังงานประเภทนี้ 
ได้แก่ ไม้ กระดาษ ฟืน แกลบ กาก (ชาน) อ้อย ชีวะมวล (เช่น มูลสัตว์ และก๊าซชีวภาพ) น้ า (จาก
เขื่อนไหลมาหมุนกังหันปั่นไฟ) แสงอาทิตย์ (ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าได้) ลม (หมุนกังหันลมผลิต
ไฟฟ้า) และคลื่น (กระแทกให้กังหันหมุนปั่นไฟ) และที่ว่าใช้ไม่หมดก็เพราะสามารถหามาทดแทนได้ 
เช่น ปลูกป่าเอาไม้มาท าฟืน หรือปล่อยน้ าจากเขื่อนมาปั่นไฟ แล้วไหลลงทะเล กลายเป็นไอ และเป็น
ฝนตกลงมาสู่โลกอีก หรือแสงอาทิตย์ที่ได้รับจากดวงอาทิตย์อย่างไม่มีวันหมดสิ้น 

 

 
ภาพที่ 1.2  แสดงพลังงานจากธรรมชาติเป็นพลังงานหมุนเวียนใช้แล้วไม่หมด 

(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2551: 4) 
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1.2.3  จ าแนกตามลักษณะการผลิต  
1.2.3.1  พลังงานตามแบบ (Conventional energy) เป็นพลังงานที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมี

ลักษณะการผลิตเป็นระบบศูนย์กลางขนาดใหญ่ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนามาจนเกือบ  อิ่มตัวแล้ว        
เช่น พลังงานน้ าขนาดใหญ่ น้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน เป็นต้น   

1.2.3.2  พลังงานนอกแบบ (Non - conventional energy)  ได้แก่ พลังงานที่ยังมี 
ลักษณะการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ก าลังอยู่ในระหว่างการ  ท าวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีหลายชนิดที่มี
ความเหมาะสมทางเทคนิคแล้ว แต่ยังต้องปรับปรุงความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ เช่น พลังน้ าขนาด
เล็ก ก๊าซชีวภาพ ก๊าซจากชีวะมวล หินน้ ามัน พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลม เป็นต้น 

1.2.4  จ าแนกตามลักษณะทางการค้า  
1.2.4.1  พลังงานทางพาณิชย์ (Commercial energy) เป็นพลังงานที่มีการซื้อขายกัน

ในวงกว้างและด าเนินการผลิตในลักษณะอุตสาหกรรม เช่น น้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน 
แร่นิวเคลียร์ ไฟฟ้า เป็นต้น  

1.2.4.2  พลังงานนอกพาณิชย์ (Non - commercial energy) เป็นพลังงานที่มีการซื้อ
ขายกันในวงแคบและด าเนินการผลิตในลักษณะกิจกรรมในครัวเรือนใช้กันมากในชนบท เช่น ฟืน 
แกลบ ชานอ้อย และมูลสัตว์ เป็นต้น 

1.2.5  จ าแนกพลังงานตามลักษณะการท างาน  
1.2.5.1  พลังงานศักย์ (Potential Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุถูกวางอยู่ใน

ต าแหน่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าจากแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดจากแม่เหล็ก เช่น ก้อนหินที่วางอยู่
บนขอบที่สูง  

1.2.5.2  พลังงานจลน์ (Kinetic Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่      
เช่น รถที่ก าลังวิ่ง ธนูที่พุ่งออกจากแหล่ง จักรยานที่ก าลังเคลื่อนที่ เป็นต้น  

1.2.5.3  พลังงานสะสม (Stored Energy) เป็นพลังงานที่เก็บสะสมในวัสดุหรือสิ่งของ
ต่าง ๆ เช่น พลังงานเคมีที่เก็บสะสมไว้ในอาหาร ในก้อนถ่านหิน น้ ามัน หรือไม้ฟืน ซึ่งพลังงานดังกล่าว
จะถูกเก็บไว้ในรูปขององค์ประกอบทางเคมีหรือของวัสดุหรือ สิ่งของนั้น ๆ และจะถูกปล่อยออกมา
เมื่อวัสดุหรือสิ่งของดังกล่าวมีการเปลี่ยนรูป เช่น การเผาไม้ฟืนจะให้พลังงานความร้อน 
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ภาพที่ 1.3  แสดงพลังงานตามลักษณะการใช้งาน 
(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2551: 6) 

   
1.3  ความส าคัญของพลังงานต่อสิ่งมีชีวิต 

    พลังงานมีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกใน
ด้านต่าง ๆ อย่างมากมายน ามากล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 

1.3.1  พลังงานในการประกอบกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ  
1.3.1.1  การเคลื่อนไหวซึ่งอาจเป็นส่วนที่เคลื่อนไหวอวัยวะ เช่น การเต้นของหัวใจ การ

หายใจของปอด การไหลของไซโตพลาสซึมที่เรียกว่า ไซโคลซิสหรือการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหวแขน ขา การเดิน การหุบของใบ และการเคลื่อนที่ของยอดพืชเข้าหาแสง  

1.3.1.2  กระบวนการทางสรีระ เช่น การแบ่งเซลล์ การหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อ การ
ท างานของเซลล์ประสาท การสังเคราะห์แสง การดูดแร่ธาตุและสารอาหารด้วยกระบวนการซึ่งใช้
พลังงานของพืช   

1.3.1.3  การติดต่อสื่อสารซึ่งจะต้องใช้พลังงาน เช่น พลังงานเสียงเพ่ือการพูดคุย 
พลังงานแสงช่วยในการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ การติดต่อสื่อสารโดยการใช้การแสดงออกด้วยท่าทาง    
ต่าง  ๆ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะใช้ประโยชน์ส าหรับการส่งวิทยุและโทรทัศน์ และเมื่อมีการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาช่วยเทคโนโลยีการสื่อสารก็จะเกิด เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.3.2  พลังงานมีความส าคัญส าหรับการท างานของเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์  
1.3.2.1  พลังงานไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้  
1.3.2.2  พลังงานจากสารเชื้อเพลิงประเภทที่เรียกว่า ฟอสซิลโดยเฉพาะน้ ามันเป็น

เชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะประเภทต่าง ๆ  
1.3.2.3  พลังงานช่วยให้อุปกรณ์ส ารวจสามารถท างานได้  
1.3.2.4  พลังงานช่วยให้อุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถท างานได้  
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1.3.3  พลังงานท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 
1.3.3.1  การเกิดฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และฟ้าผ่าซึ่งเกิดจากการที่ก้อนเมฆถูกลมพัดเคลื่อนที่

เกิดการเสียดสีกันกับอากาศและเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้น ในที่สุดจะมีการกระโดดของอิเล็กตรอนจากก้อน
เมฆที่มีประจุไฟฟ้าลบ ไปสู่ก้อนที่มีประจุบวกหรือลงสู่พ้ืนดินซึ่งในขณะที่กระแสอิเล็กตรอนเคลื่อนที่
ผ่านอากาศและผ่านพ้นไปแล้ว อากาศจะเคลื่อนที่เข้ามากระทบกันเป็นผลท าให้เกิดเสียง   

1.3.3.2  การถูกกัดเซาะและพังทลายของพ้ืนที่ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากพลังน้ าที่อาจ
เป็นพลังงานจากฝนหรือกระแสน้ า และพลังงานลมจะท าให้เกิดการถูกกัดเซาะและการพังทลาย
ของพ้ืนที่   

1.3.3.3  ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากพลังงานลมและกระแสน้ าซึ่งอาจก่อให้เกิด  
ความเสียหายขึ้นกับอาคาร สิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ป่าไม้ได้ พลังงานเป็นสิ่งจ าเป็น
ของมนุษย์ในโลกปัจจุบันและทวีความส าคัญขึ้น เมื่อโลกยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้นแหล่งพลังงานค่อย ๆ 
เปลี่ยนไปเป็นแหล่งพลังงาน ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากยิ่งขึ้น จากน้ ามันปิโตรเลียมเป็น
พลังงานแสงอาทิตย์ 
 
1.4  สถานการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโลก 

   ในอดีตประมาณ 5 ทศวรรษที่ผ่านมา โลกได้พ่ึงพาการใช้เชื้อเพลิงเป็นพลังงานที่ส าคัญ
คือ น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน โดยที่สัดส่วนของพลังงานดังกล่าวรวมกันแล้วเกินกว่า 90% 
ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด 
 1.4.1  ภาพรวมสถานการณ์พลังงานของโลก 
  1.4.1.1  พลังงาน (Energy) เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของทุก 
ประเทศในโลก โดยทุก ๆ ภาคเศรษฐกิจจ าเป็นต้องใช้พลังงาน ทั้งเพ่ือการประกอบการ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในชีวิต หรือเพ่ือรองรับความต้องการในด้านต่าง ๆ โดยพลังงานมีบทบาทที่ส าคัญซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ก)  พลังงานมีบทบาทในการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทุกประเภท 

ข)  พลังงานมีบทบาทส าคัญในภาคการขนส่งและการกระจายสินค้าและบริการ 
ค)  พลังงานเป็นธุรกิจหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่นักลงทุน 
ง)  พลังงานสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้สูงขึ้นได้  
จ)  พลังงานเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยลดระดับความยากจนของประชากร

ในชนบทได้ 
1.4.1.2  พลังงานฟอสซิล มีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้การใช้

เชื้อเพลิงฟอสซิลยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการแสวงหาเชื้อเพลิง  การเปลี่ยนรูป
พลังงาน และของเสียที่เกิดจากการผลิตและใช้พลังงาน 

1.4.1.3  พลังงานปฐมภูมิ มีการเปลี่ยนรูปมาใช้งานในรูปของไฟฟ้าหรือพลังงานกล และ 
ความร้อนมากข้ึน  
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1.4.1.4  เทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้พลังงานทดแทน
(Alternative Energy) มากขึ้น 

 
ภาพที่ 1.4  แสดงปั๊มน้ ามันที่หันมาใช้พลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ 

(ที่มา : http : //www.cellaenergy.com) 

 

ภาพที่ 1.5  แสดงส่วนแบ่งของเชื้อเพลิงที่คาดการว่าน ามาผลิตกระแสไฟฟ้าทั่วโลก  
(ที่มา : http : //www.cellaenergy.com) 
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ภาพที่ 1.6  แสดงส่วนแบ่งของพลังงานหมุนเวียนที่คาดการว่าน ามาผลิตกระแสไฟฟ้าทั่วโลก  
(ที่มา : http : //www.cellaenergy.com) 

1.4.1.5  พลังงานเชิงพาณิชย์ (Commercial Energy) คือ พลังงานที่ต้องอาศัยกลไก
ของตลาดในการส่งผ่านหรือกระจายพลังงานไปยังผู้ใช้ เป็นพลังงานที่ต้องอาศัยการซื้อขายผ่านระบบ
ของตลาด และยังเป็นพลังงานประเภทที่มีการใช้มากที่สุดในโลก พลังงานเชิงพาณิชย์ที่เรารู้จักกันเป็น
อย่างดี ได้แก่ น้ ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันมีการน าพลังงานเชิงพาณิชย์มาใช้ในปริมาณ
ที่มาก ท าให้ปริมาณส ารองของแหล่งพลังงานเหล่านั้นในโลกลดน้อยลงทุกที ซึ่งสามารถสรุป
สถานการณ์ของพลังงานพาณิชย์แต่ละประเภทได้ดังนี้ 

   ก)  น้ ามัน (Oil) น้ ามันเป็นพลังงานเชิงพาณิชย์ที่มีการใช้มากที่สุดในโลก 

 
ภาพที่ 1.7  แสดงปริมาณการใช้น้ ามันทั่วโลกที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี  

(ที่มา : http : //www.cellaenergy.com) 
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ภาพที่ 1.8  แสดงความต้องการน้ ามันและการผลิตน้ ามันของโลกเพ่ิมข้ึนทุกปี 
(ที่มา : http : //www.cellaenergy.com) 

 ข)  ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas: NG) ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้า (รองจากถ่านหิน) 

 

ภาพที่ 1.9  แสดงส่วนแบ่งของแหล่งพลังงานที่น ามาผลิตกระแสไฟฟ้าทั่วโลก  
(ที่มา : http : //www.cellaenergy.com) 
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ภาพที่ 1.10  แสดงปริมาณส ารองของก๊าซธรรมชาติในโลก 
(ที่มา : http : //www.cellaenergy.com) 

      ค)  ถ่านหิน (Coal) ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์เพียงชนิดเดียวที่พบ
มากที่สุดในแถบยุโรป เอเชียแปซิฟิก และอเมริกาเหนือ 
 

 

ภาพที่ 1.11  แสดงถ่านหินแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ที่พบมากที่สุด 
(ที่มา : http: //en.wikipedia.org) 
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ภาพที่ 1.12  แสดงถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่ส าคัญในการผลิตไฟฟ้า 
(ที่มา : http : //www.cellaenergy.com) 

 1.4.2  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลก 
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากการกระท าของมนุษย์  สามารถสรุปสาเหตุหลัก ๆ 
ได้ดังนี้  

1.4.2.1  มนุษย์มีการตัดไม้ท าลายป่ากันมากขึ้น 
1.4.2.2  มนุษย์เผาเชื้อเพลิงตามบ้านเรือน และตามโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น 
1.4.2.3  มนุษย์ผลิตสารสังเคราะห์บางอย่างที่ไม่สลายตัว และสลายตัวยากมากขึ้น เช่น 

พลาสติก โฟม จึงท าให้เกิดขยะเหล่านี้มากขึ้น ส่วนสารบางอย่างที่เป็นก๊าซ เช่น ฟรีออน ซ่ึงใช้ช่วยใน
การฉีดสเปรย์ และใช้ในเครื่องท าความเย็นก็มีปริมาณเพ่ิมข้ึน 

1.4.2.4  มนุษย์สร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาใช้แทนวัตถุดิบจากธรรมชาติเช่น ไฟเบอร์
กลาสแทนไม้ ฟรีออนแทนแอมโมเนียเหลวในตู้เย็น และผงซักฟอกแทนสบู่ เป็นต้น ท าให้มีสิ่งตกค้าง
เป็นมลพิษอยู่ในอากาศ น้ า และดิน 

1.4.2.5  มนุษย์สร้างอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดที่ให้ความร้อน แสง เสียง ที่ท าให้
เกิดอันตรายต่อมนุษย์ได้มากขึ้น  

1.4.2.6  มนุษย์สร้างยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และ
ยานอวกาศ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในพาหนะเหล่านั้นท าให้มีปริมาณก๊าซพิษเพ่ิมข้ึน 
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1.4.3  ภาวะโลกร้อน (Global Warming)  
เกิดจากกระบวนการที่มีก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้น ซึ่งมักเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

ฟอสซิล เช่น น้ ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เมื่อก๊าซลอยสูงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศของโลก จะท า
ให้เกิดปรากฏการณ์ที่รังสีความร้อนถูกกักเก็บไว้ในบรรยากาศโลกที่ เรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
หรือ Greenhouse Effect  

 
ภาพที่ 1.13  แสดงการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก หรือ Greenhouse Effect  

(ที่มา : http: //earth.rice.edu/ greenhouse - effect) 
 

   ปรากฏการณ์เรือนกระจก หรือ Greenhouse Effect ท าให้โลกร้อนส่งผลกระทบท าให้
เกิดปจัจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.4.3.1  ระดับน้ าทะเลขึ้นสูง  หากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมสูงขึ้นอีก 1.4-5.8 องศา
เซลเซียส จะส่งผลให้น้ าแข็งที่ขั้วโลกละลาย และระดับน้ าทะเลเฉลี่ยสูงขึ้นอีก 14 - 90 เซนติเมตร  
ซึ่งจะส่งผลกระทบ ได้แก่ การสูญเสียที่ดินการกัดเซาะและการพังทลายของชายฝั่ง 
 

 

ภาพที่ 1.14  แสดงน้ าแข็งที่ขั้วโลกละลายผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
(ที่มา : http: //earth.rice.edu/ greenhouse - effect) 
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ภาพที่ 1.15  แสดงวิวัฒนาการละลายของน้ าแข็งขั้วโลกผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในแต่ละปี 

(ที่มา : http: //earth.rice.edu/ greenhouse - effect) 

  1.4.3.2  ภัยธรรมชาติที่รุนแรง เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมสูงขึ้น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
มีแนวโน้มว่าจะเกิดบ่อยครั้ง และรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่น ภัยแล้ง ไฟป่า พายุไต้ฝุ่นโซนร้อน น้ าท่วม 
และการพังทลายของชั้นดิน เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ 1.16  แสดงการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
(ที่มา : http: //earth.rice.edu/ greenhouse - effect) 
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ภาพที่ 1.17  แสดงการเกิดอุทกภัยในประเทศไทยครั้งใหญ่ ปี 2554 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
(ที่มา : http: //earth.rice.edu/ greenhouse - effect) 

  1.4.3.4  ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง เช่น ภาวะ
น้ าท่วม และคลื่นความร้อน ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  เช่น 
อุณหภูมิที่สูงข้ึนจะท าให้ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะน าไข้มาลาเรียและไข้เลือดออกขยายตัวเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้
มีผู้ป่วยด้วยโรคมาลาเรียเพิ่มข้ึนประมาณ 50-80 ล้านคนต่อปี โดยเฉพาะในเขตศูนย์สูตรและเขตร้อน 
เช่น ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  1.4.3.5  การท าลายชั้นบรรยากาศของโลก (Ozone Layer Depletion) 

   ก)  การท าลายชั้นบรรยากาศโลก หรือ การลดลงของโอโซน 
   ข)  โอโซน (O3) เป็นก๊าซซึ่งประกอบด้วยธาตุออกซิเจนจ านวน 3 โมเลกุล มี

อยู่เพียง 0.0008% ในบรรยากาศ แต่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเกราะป้องกันรังสีอุลตราไว
โอเล็ต (UV) ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก  

 

ภาพที่ 1.18  แสดงแหล่งท าลายชั้นบรรยากาศของโลก 
(ที่มา : www.theozonehole.com) 

http://www.theozonehole.com/
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  1.4.3.6  การลดลงของทรัพยากร (Resource Depletion) 

   ก)  ปัญหาการลดลงของทรัพยากรส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับทรัพยากรที่มีการ
น ามาใช้เป็นปริมาณมากในปัจจุบัน และเป็นทรัพยากรที่ธรรมชาติไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนใหม่
ได้ในเวลาอันรวดเร็ว  

   ข)  ปัญหาหลัก ๆ เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงจ าพวกฟอสซิล เช่น น้ ามัน ถ่านหิน 
และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการก่อก าเนิดนับล้านปี  

   ค)  ปัจจุบันพบว่าปริมาณส ารองของเชื้อเพลิงเหล่านี้ที่มีอยู่ในโลกลดน้อยลง
อย่างมาก และคาดว่าจะหมดไปในอนาคตอันใกล้  
 
1.5  สถานการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

1.5.1  ภาพรวมสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย 
1.5.1.1  ในอดีตการใช้พลังงานของประเทศไทยเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ   ทั้งใน

ด้านการจัดหา การผลิต และการใช้พลังงาน  ท าให้ปริมาณพลังงานที่มีอยู่ภายในประเทศลดลง
อย่างรวดเร็ว โดยสาเหตุหลักเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการขาดจิตส านึกในด้านการ
อนุรักษ์และการประหยัดพลังงาน 

1.5.1.2  รัฐบาลไทยเริ่มตระหนักถึงการจัดหาแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนและพลังงาน  
ทดแทน เพ่ือรองรับปริมาณความต้องการใช้พลังงานในประเทศ โดยได้เริ่มก าหนดแผนการอนุรักษ์
และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 

1.5.1.3  การใช้พลังงานของประเทศไทยเป็นไปในลักษณะเดียวกับการใช้พลังงานของ
ประเทศต่าง ๆ ในโลก กล่าวคือ พลังงานเชิงพาณิชย์ (Commercial Energy)  ซึ่งได้แก่ น้ ามัน     
ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า เป็นรูปแบบของพลังงานที่มีบทบาทส าคัญและมีการใช้มากที่สุด  

 
ภาพที่ 1.19  แสดงการใช้พลังงานของประเทศไทย ไตรมาสที่ 2/2554 

(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2554: 2) 
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ภาพที่ 1.20  แสดงการใช้พลังงานในภาคส่วนต่าง ๆ ไตรมาสที่ 2/2554 

(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2554: 3) 

  1.5.1.4  การผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานภายในประเทศ ประเทศไทยมีการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติได้มากที่สุด คิดเป็น 39.2% ของการผลิตพลังงานทั้งหมด และมีการผลิตพลังงานทดแทน
และพลังงานอื่น ๆ ร้อยละ 31.5 

 

ภาพที่ 1.21  แสดงการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานภายในประเทศ 
(ที่มา : www.dede.go.th) 

 

http://www.dede.go.th/
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ภาพที่ 1.22  แสดงการผลิตน้ ามันในประเทศ ไตรมาสที่ 2/2554 
(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2554: 5) 

  1.5.1.5  การน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ พลังงานที่มีการน าเข้ามากที่สุด คือ 
น้ ามันดิบ 

 
ภาพที่ 1.23  แสดงการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ 

(ที่มา : www.dede.go.th) 

  1.5.1.6  การส่งออกพลังงานไปยังต่างประเทศ พลังงานที่มีการส่งออกไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศมากที่สุด คือ น้ ามันส าเร็จรูป 

http://www.dede.go.th/
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ภาพที่ 1.24 แสดงการส่งออกพลังงานไปยังต่างประเทศ 
(ที่มา : www.dede.go.th) 

  1.5.1.7  การผลิตและการใช้พลังงานของประเทศ 

 

ภาพที่ 1.25  แสดงการผลิตและการใช้พลังงานของประเทศ 
(ที่มา : www.dede.go.th) 

 สรุปภาพรวมสถานการณ์พลังงานของประเทศพบว่า ประเทศไทยยังคงมีการใช้พลังงาน
มากกว่าพลังงานที่สามารถผลิตได้เองในประเทศ ท าให้ยังคงต้องมีการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
ทุกปี 

1.5.2  ภาพรวมสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมสามารถจ าแนกออกได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่  

1.5.2.1  สถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ 
   ก)  สถานการณ์โดยรวมในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด

มีแนวโน้มที่เสื่อมโทรมลง อาทิ มีการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นพ้ืนที่เฉลี่ยปีละ   
1.1 ล้านไร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2532-2541 หรือ 0.96 ล้านไร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2547  

http://www.dede.go.th/
http://www.dede.go.th/
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   ข)  มีการลดลงของสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง เพราะค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การบริโภคและครอบครองสัตว์ป่า  

   ค)  ทรัพยากรน้ า พบว่าปริมาณน้ าฝนมีแนวโน้มลดลงในอัตราร้อยละ 0.3 ต่อ
ปี (ปี พ.ศ. 2503-2546) ส่งผลให้ปริมาณน้ าท่าของประเทศลดลงตามไปด้วย  

   ง)  ทรัพยากรทางทะเล พบว่ามีการท าการประมงเกินศักยภาพการผลิต และ
ทรัพยากรทางทะเลในน่านน้ าไทยรวมถึงทรัพยากรป่าชายเลนอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม  

   จ)  ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 
  1.5.2.2  ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

   ก)  ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว  

   ข)  พ.ศ. 2532 ประเทศไทยเหลือพ้ืนที่ป่าแค่ร้อยละ 27.95 ของพื้นที่ทั้งหมด 
หรือประมาณ 90 ล้านไร่เทียบกับปี พ.ศ. 2504 ที่มีพ้ืนที่ป่าอยู่ถึงร้อยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศ หรือ
ประมาณ 171 ล้านไร่ 

   ง)  สาเหตุส าคัญ คือ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
เช่น การท าที่อยู่อาศัย การตัดไม้เพ่ือการค้า การใช้และการเผาพ้ืนที่ป่าเพ่ือการเกษตร การเปลี่ยน
พ้ืนที่ป่าเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ เช่น การสร้างเขื่อนและการตัดถนน  

 
ภาพที่ 1.26 แสดงตัวอย่างของทรัพยากรป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์ 

(ที่มา : http://learners.in.th) 

  

 

 

 

http://learners.in.th/
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1.6  พลังงานหมุนเวียน 

1.6.1  พลังงานน  า  
เป็นพลังงานที่ได้มาจากแรงอัดดันของน้ า ที่ปล่อยจากอ่างเก็บน้ าเหนือเขื่อนน้ าที่ปล่อย

ไปนี้ จะได้รับการทดแทนทุกปี โดยฝนหรือการละลายของหิมะ แต่ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าจะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยต้องสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ ต้องมีการอพยพสัตว์ป่า และชาวบ้านที่อาศัยอยู่
ในบริเวณนั้น ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อม บริเวณดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป  

 

 
ภาพที่ 1.27  แสดงพลังงานน้ าตกควบคุมการไหลจากที่สูงไปยังที่ต่ า 

(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2551: 93) 

 
ภาพที่ 1.28  แสดงต้นแบบการเกิดของพลังงานน้ าขึ้นน้ าลง 
(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2551: 93) 
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1.6.2  พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
เป็นการน าน้ าร้อนที่มีอยู่ใต้พื้นดิน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า   

กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาพลังงาน ความร้อนใต้พิภพ มาใช้ประโยชน์ อย่างเด่นชัดมักเป็นกลุ่ม
ประเทศที่มีสภาพทางธรณีวิทยา เอื้ออ านวยต่อศักยภาพ  ทางพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งได้แก่ 
บริเวณที่เปลือกโลกมีการเคลื่อนไหว และมีแนวของภูเขาไฟอย่างต่อเนื่อง เช่น  ประเทศอิตาลี 
ไอซ์แลนด์ สหรัฐอเมริกา (แถบตะวันตก) เม็กซิโก ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น 

 ข้อดี การผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพแทบไม่ก่อมลพิษหรือปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ออกมาเลย พลังงานนี้เงียบและน่าเชื่อถืออย่างที่สุด โรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพผลิต
พลังงานประมาณร้อยละ 90 ตลอดเวลาเมื่อเทียบกับร้อยละ 65-75 ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล 
   ข้อเสีย หากพิจารณาในแง่สิ่งแวดล้อมแล้วก็อาจจะมีผลกระทบได้เช่นเดียวกับการใช้  
พลังงานชนิดอื่น ๆ เช่น ถ้าน้ าจากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพมีปริมาณแร่ธาตุอยู่ในระดับสูง เมื่อ
น าน้ ามาใช้แล้วระบายลงในแหล่งน้ าธรรมชาติตามผิวดินอาจเกิดผลกระทบต่อ น้ าผิวดินที่ใช้ประโยชน์
ในด้านอุปโภค บริโภค และน้ าในระบบบาดาลได้  

 

 
  

ภาพที่ 1.29  แสดงต้นแบบการเกิดของพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2551: 97) 

1.6.3  เชื อเพลิงชีวะมวล  
คือ สารทุกรูปแบบที่ได้จากสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการผลิตจากการเกษตรและป่าไม้เช่น ไม้   

ฟืน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอ่ืน ๆ รวมถึง ของเสียจากสัตว์ เช่นมูลสัตว์และของ
เสีย จากโรงงานแปรรูปทางเกษตร และขยะมาผลิตก๊าซชีวภาพ ในการผลิตพลังงาน จ านวนเท่า ๆ กัน
ต้องใช้ไม้ฟืน ในปริมาตรที่มากกว่าน้ ามันและถ่าน ดังนั้น จึงเหมาะที่จะใช้ใน ครัวเรือน  
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ภาพที่ 1.30  แสดงพลังงานชีวะมวลจากแหล่งต่าง ๆ 

(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2551: 5) 
 

 
 
1.6.4  พลังงานแสงอาทิตย์ 

ได้มาจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์  ซึ่งน ามาใช้เป็นพลังงานความร้อน และการ
สังเคราะห์แสง หรือโดยผ่านอุปกรณ์รับแสง เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเปลี่ยนเป็น พลังงานไฟฟ้าและ
ความร้อน เพ่ือน าไปใช้งานต่อไป 

ข้อดี พลังงานแสงอาทิตย์มีปริมาณมหาศาลไม่รู้จักหมดสิ้นเป็นพลังงานที่สะอาดไม่มี  
อันตราย ไม่ท าให้สภาวะแวดล้อมเป็นพิษ เป็นพลังงานที่ได้มาเปล่า ๆ และมีอยู่โดยทั่วไปไม่ต้องซื้อหา
ดังเช่นพลังงานชนิดอื่น ๆ  

ข้อเสีย รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ รังสีอัลตราไวโอเลตเป็นรังสีที่ท าอันตรายต่อ
มนุษย์ เช่น โรคต้อกระจก โรคภูมิแพ้ ผิวหนังที่ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตนาน ๆ อาจเป็นมะเร็งได้ 
รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปลงพลังแสงอาทิตย์ยังมีราคาสูง  
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ภาพที่ 1.31  แสดงต้นแบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขับเคลื่อนปั๊มน้ า 
(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2551: 88) 

1.6.5  พลังงานลม  
เกิดจากการเคลื่อนตัวของอากาศ ถ้าอากาศเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง จะท าให้มีพลังงาน

มาก ซึ่งสามารถน ามาใช้หมุนกังหันลม เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 

 

ภาพที่ 1.32  แสดงต้นแบบการใช้พลังงานลม 
(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2551: 90) 
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สรุปสาระส าคัญ 

 พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญ ในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังนั้น  จึงต้องมีการจัดหา
พลังงาน ให้มีปริมาณท่ีเพียงพอ มีราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้ เพื่อให้สามารถตอบสนอง ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน ของประชาชน และสามารถตอบสนอง ความ
ต้องการใช้ ในกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ 

 พลังงานที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ พลังงาน 
สิ้นเปลือง และพลังงานหมุนเวียน โดยพลังงานสิ้นเปลือง คือ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งรวมถึงถ่านหิน 
หินน้ ามัน ทรายน้ ามัน น้ ามันดิบ  น้ ามันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ ส่วนพลังงานหมุนเวียน  
หมายความรวมถึง พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวะมวล น้ า แสงอาทิตย์ ลม และคลื่น 
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แบบฝึกหัด หน่วยท่ี 1  

เรื่อง  พลังงาน 
 

จงเติมค าหรือข้อความท่ีถูกต้องลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
 1. พลังงาน หมายถึง                                                                                      . 
 2. พลังงานต้นก าเนิดได้แก่                                                                               .      
        3. พลังงานทดแทน หมายถึงพลังงานชนิดใด                                                          .                                                                                                   

       .                                                                                                         ..                                                                                                           
. 4. แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ คือพลังงานชนิดใดบ้าง                                         .  
      .                                                                                                           .  
 5. พลังงานธรรมชาติ หมายถึงพลังงานชนิดใดบ้าง                                                    .   
     .                                                                                                          .                                                                          

 6. พลังงานหมุนเวียน  หมายถึง                                                                        ” 
           “                                                                                                         ” 
 7. พลังงานที่มีผลเสียต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดคือ                                                ” 
           “                                                                                                         ” 
 8. พลังงานที่มีผลเสียต่อสภาพแวดล้อมมากที่สุดคือ                                                 ” 
    “                                                                                                         ” 
 9. พลังงานชนิดใดที่ประเทศไทยน ามาใช้ประโยชน์มากท่ีสุด                                        ? 
   ?                                                                                                           ? 
 10. พลังงานใดที่น ามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ามากท่ีสุด                                                 ? 
          ?                                                                                                           ? 
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กิจกรรมท้ายบทเรียน 
หน่วยที่ 1  พลังงาน 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มละ  3 – 5  คน  และท ากิจกรรมดังนี  
1. น าเสนอเกี่ยวกับ พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานที่ได้จาก ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย      

ชีวะมวล น้ า แสงอาทิตย์ ลม และคลื่น โดยแต่ละกลุ่มให้เลือก 1 ชนิด เกี่ยวกับรูปแบบของพลังงาน 
การพัฒนา และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร 

2. น าเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ  5  นาท ี

 
 

****************************************** 
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แบบประเมินผลกิจกรรมท้ายบทเรียน 
 

หน่วยที่ 1  พลังงาน 
 
หัวข้อกิจกรรม                                                                                                    ? 
ชื่อกลุ่ม                                                                                                             ? 
สมาชิกกลุ่ม  1.     . 2.                      . 
   3.     . 4.                      . 
   5.     . 6.                      . 
 
ล าดับที่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม ผลคะแนน หมายเหตุ 

1 การแบ่งหน้าที่ 10  ผลคะแนน 
ดี            = 9 – 10 
ปานกลาง  = 7 – 8 
พอใช้       = 4 – 6 
ปรับปรุง    = 1 – 3 

คะแนนเต็ม 

รวม 100 คะแนน  

 

2 การท างานเป็นทีม 10  
3 ความรับผิดชอบ 10  
4 ความถกูต้องเหมาะสมของกิจกรรม 10  
5 การแสดงความคิดเห็น 10  
6 ความพร้อมในการน าเสนอ 10  
7 บุคลิกในการน าเสนอ 10  
8 ความชัดเจนในการน าเสนอ 10  
9 การตอบข้อซักถาม 10  
10 การสรุปประเด็นส าคัญ 10  

รวมคะแนนที่ได้  
 
 
        ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 
              (                                    ) 
            ?          /              /           / 
 
 
 
 
 
     
 
 



หน่วยท่ี 1 พลังงาน 28 
 

บรรณานุกรม 
 

ประเสริฐ  เทียนนิมิตและคณะ. เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น. กรุงเทพ ฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน), 2547. 

อนุรักษ์  รักอ่อน. เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น. กรุงเทพ ฯ : บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จ ากัด, 2552. 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม.   

กรุงเทพ ฯ : กระทรวงพลังงาน, 2551. 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม.   

กรุงเทพ ฯ : กระทรวงพลังงาน, 2554. 
http : //www.cellaenergy.com 
http: //en.wikipedia.org 
http: //earth.rice.edu/ greenhouse - effect 
http: //www.theozonehole.com 
http: //www.dede.go.th 
http://learners.in.th 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.theozonehole.com/
http://www.dede.go.th/
http://learners.in.th/

