
ประเภทของพลังงาน 
• รูปแบบของพลังงาน 

เราสามารถจําแนกรูปแบบของพลังงานไดหลายลกัษณะข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการศึกษา และการ
นําไปใชประโยชน ซึ่งพลังงานรูปแบบหนึ่งสามารถเปลีย่นไปเปนอีกรูปหนึ่งไดโดยทั่วไปสามารถจําแนกได ดังนี ้

 
1. พลังงานเคมี (Chemical Energy)  เปนพลังงานที่อยูในสารเคมีหรือวัตถุอันตรายซึ่งจะปลอยออกมา 

เมื่อเกดิปฏกิิริยาเคมี เชน การเผาที่ใชฟน, ถาน, ไม เปนตน และพลังงานอื่นๆ เชน พลังงานไฮโดรเจน, พลังงานเคมีที่
อยูในแบตเตอรี่ หรืออาหารที่อยูในทอง ซ่ึงตองเกิดปฏิกิริยาเคมแีลวปลอยพลังงานออกมา 
 2. พลังงานความรอน (Heat Energy/Thermal Energy) เกีย่วของกับการเคลือ่นไหวของโมเลกุลของวัตถุ
ตางๆ ซึ่งพลังงานความรอนตองเกิดจากการกระตุน เชน ไมโครเวฟ ตองมกีารสัน่สะเทือนของโมเลกุลของน้ํา ทําให
เกิดความรอนขึ้นมาได 

3. Mass Energy จากกฎของโรเบิรต ไอสไตน กลาววา “พลังงานกับสสาร สามารถเปลี่ยนแปลงได ที่เห็น
เปนสสาร จริงๆแลวก็มีพลังงานอยูภายใน” สวนใหญจะอยูในรูปการเปลี่ยนปฏิกริิยานิวเคลียร เชน พลังงานนิวเคลียร
ที่เกิดจากดวงอาทิตย ซึ่งสตูรพลังงานที่สะสมอยูในสสาร คือ E = mc2 โดยที่ E คือ พลังงาน, m คือ มวลของสสาร 
และ c คือ ความเร็วแสง 

4. พลังงานจลน (Kinetic Energy) เปนพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลือ่นที่ เชน รถที่กําลังวิ่ง หรือรถยนต
เผาน้ํามันทําใหเกิดพลังงานจลน เปนตน 
 5. พลังงานศักย (Potential Energy) เปนพลังงานที่เกี่ยวกับตาํแหนง น้ําหนัก และแรงโนมถวงของโลก 
นั่นคือ ถาเราอยูในตําแหนงที่สูง จะมีพลังงานศกัยสูงขึ้น แลวก็เปลี่ยนเปนพลังงานจลน 
 6. พลังงานไฟฟา (Electric Energy) เปนพลังงานที่ใชมากทีส่ดุในปจจุบันเนื่องจากเปนพลังงานที่
สามารถเปลีย่นเปนพลังงานรูปอื่นไดงาย เชน เปลี่ยนเปนพลังงานกล จากพดัลม หรือเปนพลังงานความรอนจาก
หมอหุงขาว เปนตน 
 7. พลังงานคลืน่แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Energy) เปนลักษณะการแผรังสีของพลังงาน เชน 
คลื่นวิทยุและคลื่นไมโครเวฟ ซ่ึงเปนคลื่นที่เกดิจากเครื่องใชไฟฟา 
 

• แหลงพลังงาน 
การถายเทพลังงานในระบบนิเวศเกดิข้ึนโดยมีดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานความรอนที่ใหญทีสุ่ดของโลก 

ซ่ึงจะแผรังสีและพลังงานความรอนมายังพื้นโลก ซ่ึงแสงแดดที่สองมายังพื้นโลกซึ่งจะถูกดดูซับไวโดยพื้นดิน พื้นน้ํา 
เมฆ และวัสดุตางๆบนชั้นบรรยากาศ เนื่องจากพืน้ผิวโลกมีความสามารถในการดูดและคายความรอนไมเทากัน 
โดยเฉพาะพื้นดนิ สามารถดดูและคายความรอนไดเร็วกวาพื้นน้าํ และความแตกตางของอุณหภูมิระหวางพื้นดนิกับ
พื้นน้ําของโลก ถอืเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการหมุนเวียนของบรรยากาศ และกอใหเกิดปรากฎการณธรรมชาติขึ้น เชน 
การเกดิพาย,ุ การเกิดลมหรือฝน หรือการเกิดวัฎจักรน้ํา  



นอกจากนี้โลกยงัมีการใชพลังงานจากดวงอาทติยโดยผานกระบวนการสังเคราะหแสงของพืช 
(Photosynthesis) ซึ่งเปนกระบวนการที่มกีารทําปฎิกริยาทางเคมีระหวางคารบอนไดออกไซด และน้ํา โดยมีแสงแดด
เปนตัวกระตุน ทําใหไดแปงหรือน้ําตาลออกมา สวนหนึ่งพืชจะใชในกระบวนการหายใจและเจริญเติบโต สวนที่เหลือ
จะถูกสะสมในรูปของผล หัว หนอหรือเมลด็ของพืช ซ่ึงจะเปนอาหารหรือแหลงพลังงสานของสิ่งมีชีวิตในหวงโซอาหาร
ลําดับตอไป ในกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงแดดใหเปนพลังงานเคมีนี้ นอกจากพืชจะไดพลังงานเคมสีะสมอยูใน
สวนตางๆและมนุษย และสัตวไดอาศัยกินเปนอาหารเพื่อใหเกิดกําลังงานแลว กระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงานเกดิขึ้น 
เมื่อสตัวเหลานัน้ตายลง พลังงานเหลานี้ก็จะถูกยอยสลายลงสูพืน้ดินกลายเปนแรธาตุซึ่งเปนอาหารของพืชตอไป
กลายเปนการหมุนเวียนของพลงังาน  นอกจากนีก้ารทีซ่ากพืช ซากสตัวตายลงนอกจากจะมีการเนาเปอย ผุพัง 
สลายกลายเปนดินแลว ยังมีบางสวนที่ถกูทับถมภายใตความรอน และความกดดันเปนเวลาหลายรอยลานปกลาย
เชื้อเพลิงฟอสซิลในที่สดุ  
 

• ทรัพยากรพลังงาน 
สามารถแบงตามลกัษณะการใชงาน ไดแก ทรัพยากรพลังงานที่ใชแลวหมดไป หรือ พลังงานสิ้นเปลือง หรือ 

พลังงานฟอสซิล (Fossil Fuel) ไดแก น้ํามัน (Fuel), หินน้ํามัน, ทรายน้ํามัน, ถานหิน (Coal) และกาซธรรมชาติ 
(Natural Gas) และทรัพยากรที่เกิดข้ึนใหมทดแทนไดหรือพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Resource) คือ 
พลังงานที่ใชแลวสามารถผลติข้ึนมาใหมหรือเกดิข้ึนใหมไดในระยะเวลาที่ไมนานมาก เชน พลังงานที่ไดจากไม, ฟน, 
แกลบ, กากออย, ชีวมวล, น้ํา, แสงอาทิตย, ความรอนใตพภิพ เปนตน 

 สวนพลังงานทดแทน (Alternative Energy) คือ พลังงานที่สามารถทดแทนแหลงเช้ือเพลิงฟอสซิล เชน ไม, 
ฟน, แกลบ, กากออย, ชีวมวล, ไบโอดีเซล, น้ํา, แสงอาทิตย, ความรอนใตพภิพ, ลม และ คลื่น เปนตน 
 
ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม 
พลังงาน และทางเลือก การใชเชือ้เพลิงของประเทศไทย คลิก: http://www.eppo.go.th/doc/doc-AlterFuel.html 
พลังงาน เพื่อความเขาใจ ใชอยางรูคุณคา พัฒนาสูความยั่งยืน  
คลิก: http://www.eppo.go.th/doc/doce/doc-energy.html#11 
พลังงาน : เชื้อเพลิง คลิก: http://www.school.net.th/library/snet6/envi2/energy/energy.htm 
พลังงาน คลิก: http://www.school.net.th/library/snet3/supinya/energy/energy.htm 

 
ทรัพยากรพลังงานที่ใชแลวหมดไป 
1. ถานหนิ 
 ถานหินเปนเชื้อเพลิงฟอสซิลอยางหนึ่ง ซึ่งมีสวนประกอบของสารประกอบคารบอนไมนอยกวารอยละ 50 
โดยน้ําหนัก หรือรอยละ 70 โดยปริมาตร และยังมีสารประกอบอื่นๆ เชน ไฮโดรเจน, ออกซิเจน, ไนโตรเจน และ
กํามะถัน เปนตน สวนใหญมีการใชถานหินเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา อุตสาหกรรมปูนซีเมนต และอุตสาหกรรมที่
ใชหมอไอน้ํา เชน โรงงานกระดาษ เปนตน  

http://www.eppo.go.th/doc/doc-AlterFuel.html
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 ถานหินเกดิข้ึนจากการที่พืชถูกทับถมในหนองน้ําใตดิน และโคลนในสภาพที่ไมเนาเปอย แตจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแบบไมใชออกซิเจนอยางชาๆโดยบคัเตรี ซ่ึงจะเปลี่ยนสารเซลลูโลสไปเปนลิกนิน เมื่อพื้นโลกเกดิการ
เปลี่ยนแปลงทางดานธรณี (มกีารยุบตัวและยกตัว) ข้ึนเมื่อหลายลานปที่ผานมา แรงกดดัน ที่เกดิขึ้นทําใหน้ําและสาร
ระเหย (Volatile Compounds) ถูกขจัดออกไป อะตอมของไฮโดรเจนจะรวมกับคารบอน เกิดเปนสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนหรือถานหินชนิดตางๆ 

เมื่อเผาไหมถานหินจะมีการปลอยกาซซลัเฟอรไดออกไซด (SO2) ไนโตรเจนออกไซด (NO2) 
คารบอนไดออกไซด (CO2), คารบอนมอนอออกไซด (CO), ฝุนละอองและควัน ดังนั้นกอนนํามาใชตองมกีารจัดการ
มลพิษที่จะเกดิขึ้นกอน ไมวาจะเปนการใชถานหนิที่มีคุณภาพด,ี ลดปริมาณสารพิษที่เกิดขึ้นหรือเทคโนโลยีในการ
บําบัดที่ดี ถานหนิ แบงตามคุณลกัษณะดานเคมแีละการใหความรอน ไดแก 

 
 1.พีท เปนวิวัฒนาการการเกดิถานหินช้ันแรกที่เพิ่งเปลี่ยนสภาพจากไม เนื้อถานมีสีน้ําตาล รูพรุนและออน
นุม มคีาความรอนต่ํา เมื่อติดไฟจะมีควันมาก 
 2.ลิกไนต เปนถานหินที่แปรมาจากพีท มคีุณภาพต่ํา ออนแตไมพรุน มีสีน้ําตาลออนจนถึงสีน้ําตาลแก มีคา
ความรอนระหวาง 2700-4100 กิโลแคลอร/ีกิโลกรัม 
 3.บิทูมินัส เปนถานหินที่แปรสภาพมาจากลกิไนต เนื้อถานมสีดีําเปนมันเงา มคีาความรอนสูง เมื่อเผาไหม
ใหเปลวไฟสีเหลอืง ควันนอย เถาต่ํา ถานหินที่มปีริมาณคารบอน รอยละ 50-70 จะใหคาความรอนระหวาง 6100-
8300 กิโลแคลอรี/กิโลกรมั สวนถานหินที่มีปริมาณคารบอนรอยละ 40 จะเรียกวา ซับบิทูมินัส ซึ่งจะมีคาความรอน 
4435-5500 กิโลแคลอรี/กิโลกรมั 
 4.แอนทราไซด เปนถานหินทีมีคุณภาพดีที่สดุ เนื้อถานมสีําดําวาว มีความแข็งมาก ตดิไฟยาก ใช
ระยะเวลาในการเผาไหมนาน ใหเปลวไฟสีฟา มคีวันนอยมากหรือเกือบไมมีเลย คาความรอนสูงประมาณ 7760 กิโล
แคลอรี/กิโลกรมั  
 
ที่มารายละเอียดเพิ่มเติม 
ถานหิน คลิก: http://www.dmf.go.th/coal/coal.emerging.asp 
ปริมาณถานหินภายในประเทศ คลิก: http://www.dmf.go.th/coal/coal.reservation.asp 
ปริมาณการผลติ การใชและการนําเขาถานหิน คลิก: http://www.dmf.go.th/coal/coal.volume.asp 
โรงไฟฟาถานหนิ หินกรูด คลิก: http://www.eppo.go.th/power/index_coal.html 
 

2. ปโตรเลยีม 
 เปนเชื้อเพลิงสําหรับเคร่ืองยนตในรถยนต เรือยนตและเครื่องบิน และยังใชในการผลติไฟฟา อุตสาหกรรม
ตางๆ โดยผลติภณัฑปโตรเลียมที่ใชจะอยูในรูปน้ํามันเบนซิน ดีเซล น้ํามันเตา น้าํมันกาดและปโตรเลยีมเหลว สวน
กาซธรรมชาติมกัใชในการผลติไฟฟา แตในปจจุบันเริ่มมกีารนํามาใชเปนเช้ือเพลิงในรถบางแลว 

http://www.dmf.go.th/coal/coal.emerging.asp
http://www.dmf.go.th/coal/coal.reservation.asp
http://www.dmf.go.th/coal/coal.volume.asp
http://www.eppo.go.th/power/index_coal.html


 ปโตรเลยีม เกิดจากการยอยสลายของสิ่งมีชีวติภายใตสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เมื่อพืชและสัตวสมยัดึกดํา
บรรพ (ยคุไดโนเสาร) เสียชีวติลงจะถูกยอยสลายและทับถมกันเปนช้ัน ๆ อยูใตดินหรือใตพิภพ ซึ่งใชเวลาหลายลานป
กวาที่จะเปลี่ยนซากเหลานี้ใหกลายเปนเช้ือเพลงิฟอสซิลที่รูจักกนัทั่วไปคือ ถานหิน น้ํามัน และกาซธรรมชาต ิ
พลังงานเหลานีจ้ะถูกปลดปลอยออกมาไดหรือเอามาใชทํางานไดกม็ีอยูวิธีเดียวเทานั้นคือ การเผาไหมซึ่งจะทําให
คารบอนและไฮโดรเจนที่อยูในเชือ้เพลิงรวมกับออกซิเจนในอากาศเปนคารบอนไดออกไซดและน้ํา นอกจากนี้ยังมี
สารอื่น ๆ อันเปนองคประกอบของสิ่งมีชีวิตที่เจือปนอยูในเชื้อเพลิงอีก เชน ซัลเฟอรและไนโตรเจน ก็จะถูกปลดปลอย
ออกมาเปนกาซซัลเฟอรออกไซด (SOX) และไนโตรเจนออกไซด (NOX) เมื่อทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ 

ปจจุบันมนุษยใชเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อการทํางานเปนสัดสวนทีส่งูมาก เชน การขนสง การผลติไฟฟา 
โรงงานอุตสาหกรรม ในบรรดาเชื้อเพลิงฟอสซิล ถานหินนับวามปีริมาณมากที่สดุ น้ํามันเปนเชื้อเพลิงที่มคีวาม
ยืดหยุนและสะดวกในการใชประโยชนมากทีส่ดุ สวนกาซธรรมชาติจะเปนพลังงานที่สะอาดมากที่สุด 
 
ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม 
ปโตรเลยีม คลิก: http://www.dmf.go.th/petroleum/petroleum.home.asp 
 

3. หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน 
หินน้ํามัน หรือหินดินดานเปนหนิประเภทเดียวกนั เกิดจากการทบัถมซากพืชซากสัตวในหนองบึงหรือใน

ทะเลสาบนับลานป ภายใตความกดดันและอุณหภูมิสูง สามารถนํามาเผาไดโดยตรงในเตาเผาแลวนําลมรอนทีไ่ดไป
ตมน้ํา เพื่อหมุนกังหันไอนํ้าและผลติไฟฟาตอไป หรือนําหินน้ํามันและทรายน้ํามันมาสกดัเอาน้ํามันออก แลวจึงนํา
น้ํามันดิบที่ไดไปกลั่นลําดบัสวน  
 การนําหินน้ํามันมาใชเปนพลังงานคือ นํามาบดและใชเปนเชื้อเพลิง หรือนํามากลัน่เปนน้ํามันจะไดน้ํามัน
เบนซินเล็กนอย สวนใหญจะไดน้าํมันดีเซล น้ํามนัเตา ยางมะตอยและถานโคก ที่สําคัญคือ จะไดแอมโมเนีย และ
สวนประกอบของกํามะถัน ซ่ึงสามารถนํามาทําปุยแอมโมเนียซัลเฟต  

 หินน้ํามันมีปญหาทางมลภาวะ เชนเดียวกับถานหิน เพราะขณะเผาจะมีกลิ่นเหมน็ของกํามะถัน และมี 
ปญหาการกําจดักากซึ่งมีเปนจํานวนมาก ประเทศไทยมีจํานวนหินน้ํามันมากทีอ่ําเภอแมสอด จังหวัดตาก และคาด
วาเราจะนํามาพัฒนาใชพลังงานในอนาคตและนํามาใชผลติปุยเคมไีด 
 
ที่มาและรายละเอียด 
หินน้ํามัน คลิก: http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/sunshine/SUN-3.htm 
 

4. พลังงานนิวเคลียร 
 เปนพลังงานที่ไดจากกระบวนการแตกตัว (Fission) ของธาตุกัมมันตรังสี โดยการแตกตัวนี้จะเกดิข้ึนอยาง
ตอเนื่องและปลอยพลังงานออกมาเปนจํานวนมาก  

http://www.dmf.go.th/petroleum/petroleum.home.asp
http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/sunshine/SUN-3.htm


 พลังงานนิวเคลียร หมายถึง พลงังานไมวาลักษณะใดซึ่งเกิดจากปฏกิิริยาทั้ง 4 แบบ ไดแก พลังงาน
นิวเคลยีรแบบฟซชั่น (Fission) ซ่ึงเกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียสธาตุหนัก เชน ยูเรเนียม พลูโทเนียม เมื่อถกูชน
ดวยนิวตรอนหรือโปรตอน, พลังงานนิวเคลยีรแบบฟวช่ัน (Fusion) เกดิจากการรวมตัวของนิวเคลียสธาตุเบา เชน 
ไฮโดรเจน, พลังงานนิวเคลยีรที่เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี (Radioactivity) ซ่ึงใหรังสีตางๆ ออกมา เชน 
อัลฟา เบตา แกมมา และนิวตรอน เปนตน และ พลังงานนิวเคลยีรที่เกดิจากการเรงอนุภาคที่มีประจุ (Particle 
Accelerator) เชน อิเลคตรอน โปรตอน ดิวทีรอน และอัลฟา เปนตน โดยทั่วไปพลังงานนิวเคลยีรมกัใชแทนกันไดกับ
คําวา พลังงานปรมาณู พลังงานนิวเคลยีรสามารถปลดปลอยออกมาเปนพลังงานและอนุภาคหลายรูปแบบที่สําคัญ 
เชน พลังงานความรอนรังสีแกมมา รังสีเบตา รังสีอัลฟา อนุภาคอัลฟา อนุภาคนวิตรอน เปนตน 
 
ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม 
พลังงานปรมาณู คลิก: http://www.oaep.go.th/ 
ปรมาณู คลิก: http://www.geocities.com/wan_dpst/home.htm 
 
ทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนใหมได (Renewable Energy Resource)  

พลังงานหมุนเวยีน คือ พลังงานที่ใชแลวสามารถผลิตขึ้นมาใหมหรือเกิดข้ึนใหมไดในระยะเวลาที่ไมนาน
มาก เชน พลังงานที่ไดจากไม, ฟน, แกลบ, กากออย, ชีวมวล, น้ํา, แสงอาทิตย, ความรอนใตพภิพ เปนตน ซึ่งพลังน้ํา
เปนพลังงานที่สามารถนํามาผลติไฟฟาในปรมิาณมากได สวนแหลงพลังงานชนดิอื่น ยังมีข้ันตอนที่ใชผลติไฟฟา
คอนขางซับซอน และปริมาณที่ออกมายังไมคงที่ หรือขอจํากัดทางธรรมชาติที่ไมสามารถผลติไฟฟาในปริมาณมาก 

 สวนพลังงานทดแทน (Alternative Energy) คือ พลังงานที่สามารถทดแทนแหลงเช้ือเพลิงฟอสซิล เชน ไม, 
ฟน แกลบ กากออย, ชีวมวล, ไบโอดีเซล, น้ํา, แสงอาทิตย, ความรอนใตพภิพ, ลม และ คลื่น เปนตน 
 
ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม 
พลังงานทดแทน คลิก: http://203.150.24.8/dede/renew/renew_index.html 
พลังงานหมุนเวยีน - อีกทางเลือก เพื่อคนไทย คลิก: http://www.eppo.go.th/encon/renew/index.html 
พลังงานทดแทน คลิก: http://www.eeit.or.th/articles/Renewable_Energy.pdf 
ไบโอดีเซล คลิก: http://www.dmf.go.th/variety/resources/knowledge/biodiesel.pdf 
 

1. พลังงานชีวมวล 
 พลังงานชีวมวลจัดเปนแหลงพลังงานที่มีความสาํคัญมากในปจจุบัน ซ่ึงเปนการนําพลังงานจากมวลของ
สิ่งมีชีวติ เชน พืชหรือสัตว มาใชใหเปนประโยชน สามารถเปนไดทั้งเชื้อเพลิงแข็ง เชน วัสดุเศษเหลือทางการเกษตร 
(ฟาง, แกลบ, ชานออย) หรือกาซ เชน กาซชีวภาพที่ไดจากการเปลี่ยนรูปของชีวมวล นอกจากนีข้องเหลือจาก
อุตสาหกรรมและชุมชน (waste streams) เชน กากน้ําตาลและชานออยจากโรงงานน้ําตาล แกลบจากโรงสีขาวข้ี

http://www.oaep.go.th/
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เลื่อยจากโรงงานแปรรูปไม เสนใยปาลมและกะลาปาลม นอกจากนั้นยังรวมถึงขยะอินทรียชุมชน น้ํามันบริโภคใช
แลวจากพืชและสัตว และน้ําเสียจากชุมชนหรืออตุสาหกรรมเกษตรที่สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานไดดวย  

พลังชีวมวลคลายกับเช้ือเพลิงฟอสซิลตรงที่เปนพลังงานที่ไดมาจากสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแตตางกนัที่พลังชีว
มวลเปนพลังงานที่ไดจากสิ่งมีชีวิตโดยตรงไมตองผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ในขณะที่เช้ือเพลิงฟอส
ซิลเปนซากของสิ่งมีชีวติที่ผานการทับถมภายใตความกดดัน ความรอนเปนเวลานาน 

พลังงานจากชีวมวลแตละชนิดมีคณุสมบัติแตกตางกันไป เชน แกลบ จะใหคาความรอนสูง เนื่องจากมี
ความชื้นต่ํา และไมตองผานการบดยอยกอนนําไปเผาไหม โดยขี้เถาที่เกิดจากการเผาแกลบสามารถนําไปใชใน
อุตสาหกรรมผลติเหลก็และแกวได สวนชานออยเปนเช้ือเพลิง ที่เผาไหมแลวมีปริมาณขี้เถานอย จึงมีปญหาในการ
จัดการนอย และข้ีเถาดังกลาวยงัสามารถนําไปใชปรับปรุงสภาพดินในไรออยไดอีกนอย การใชพลงังานชีวมวลมีขอดี 
คือ เกดิผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เนื่องจากมปีริมาณกํามะถนัต่ํากวาเชื้อเพลงิประเภทอื่นมาก และไมกอใหเกิด
สภาวะเรือนกระจก นอกจากนีก้ารนําแหลงวัตถดุิบที่มีอยูภายในประเทศมาใช ถือเปนการใชทรพัยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งเกษตรกรยังมีรายไดเพิม่จากการขายวสัดุทางการเกษตรที่เหลือใชอีกดวย 
 
ที่มาและรายละเอียด 
พลังงานชีวมวล คลิก: http://203.150.24.8/dede/renew/bio_p.htm 
กากออยขยะเหลือทิ้งสูพลังชีวมวลผลิตไฟฟา คลิก: http://www.sugarzone.in.th/news/apr47.htm#apr2 
โครงการศูนยสงเสริมพลังงานชีวมวล คลิก: http://www.efe.or.th  
 

2. พลังนํ้า 
เปนพลังงานที่ไดจากการไหลของน้ําจากที่สูงมายังที่ต่ํา เปนพลงังานที่สะอาด ไมปลอยกาซพิษออกมา ใช

ปนไฟไดโดยการปลอยน้ําใหไหลผานกังหัน ทําใหกังหันหมุน และผลิตเปนไฟฟา ซ่ึงพลังน้ํามีขอดคีือเปดปุบตดิปบ 
ปลอยน้ําไหลไปหมุนกังหันเมื่อใด ก็จะไดพลังงานออกมาทันที จึงนิยมสรางโรงไฟฟาพลังน้ําสําหรับกรณีที่ตองการไฟ
ทันทีและเรงดวน จึงมักใชปนไฟตั้งแตหลังเที่ยงวันจนถึงเที่ยงคนื ซึ่งเปนชวงที่ประชาชนและโรงงานตองการใชไฟฟา
มากทีส่ดุ ซึ่งการนําพลังน้ํามาใชจะตองมีการสรางเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ําและยกระดับของน้ําใหสูงข้ึนเหนือเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟา การยกระดับน้ําใหสูงขึ้นเพื่อผลติไฟฟาไดมาก ตองมกีารสรางเขื่อนขนาดใหญมาก อาจสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมอยางมาก 

ในการสรางเขื่อนตองสรางเขื่อนในพื้นที่ที่ขวางทางเดินน้ําเพื่อใหไดกระแสไฟฟามากทีส่ดุ ซ่ึงการสรางเข่ือน
ตองมกีารใชพื้นที่ในการกอสรางเปนจํานวนมาก กอใหเกดิการสญูเสียพื้นที่ในการใชประโยชน ไมวาจะเปนพื้นที่ปา
ไม, พื้นที่เกษตรกรรม หรือแหลงที่อยูอาศยัของชาวบาน (เนื่องจากบางครั้งชาวบานรุกพื้นที่ปาไมและพื้นที่ตนน้ํา) ทํา
ใหเกิดการเปลีย่นแปลงตอระบบนิเวศและสมดุลทางธรรมชาติ นอกจากนีย้ังกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงรูปแบบในการ
ดําเนินชีวิตของชาวบาน หรือแมกระทั่งการตอตานจากชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนอีกดวย 
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ที่มาและรายละเอียด 
พลังน้ํา คลิก: http://www.eppo.go.th/doc/doce/09.html 

3. พลังงานน้ําข้ึนน้ําลงในมหาสมุทร 
พลังงานน้ําข้ึนน้ําลงที่เกดิข้ึนในมหาสมุทร เกิดจากแรงดึงดดูของดวงจันทรมากกวาดวงอาทติยและเปน

แหลงพลังงานเดียวที่เกดิจากดวงจันทรเปนหลักและมีอิทธิพลถึงโลกเรานี้ ปรากฏการณน้ําข้ึนน้ําลงนี้เกดิข้ึนเมื่อดวง
อาทิตย โลก และดวงจันทรโคจรมาอยูในแนวเดียวกัน แรงดึงดดูของดวงจันทรซ่ึงอยูใกลโลกเรามากกวานั้นจะดงึให
น้ําตามบริเวณเขตศูนยสูตรในมหาสมุทรสูงขึ้น และเมื่อการโคจรนี้ทําใหดวงจันทรตั้งฉากกับดวงอาทิตยก็จะทําใหน้ํา
บริเวณศูนยสูตรนี้ลดลง วงจรการขึ้นลงของน้ําในมหาสมุทรนี้กจ็ะสอดคลองระยะเวลาการโคจรของดวงจันทรรอบ
โลกเรานี้เองซึ่งจะสังเกตไดวาน้ําจะขึ้นสูงเมื่อใกลวันขางขึ้นและขางแรมตามปฏิทินจันทรคติ ความแตกตางของน้ํา
ทะเลระหวางชวงที่ขึ้นสูงและชวงที่ต่ําถือไดวาเปนพลังงานศกัยอนัหนึ่งที่สามารถนํามาใชประโยชนได 
อานรายละเอียด 
น้ําข้ึน น้ําลง คลิก: http://www.rit.ac.th/homepage-sc/charud/specialnews/physics1/tides/tides.htm 
 

4. พลังงานลม 
เปนพลังงานที่สะอาดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มกัใชพลังงานลมในการวดิน้ํา ปจจุบันมีการคนควา

วิธีการที่จะออกแบบกังหันลมทีม่ีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใชแทนเครื่องสูบน้ําที่ใชน้ํามันเชื้อเพลิง หรือใชในการผลิต
กระแสไฟฟา ในบางประเทศสามารถใชพลังงานลมในการผลิตไฟฟา ซ่ึงกําลังผลิตรวมทั่วโลกไดสูงถึง 25,000 เมกะ
วัตต โดยในการผลติไฟฟาประมาณ 1 เมกะวัตต ตองอาศยัความเร็วลม ตั้งแต 3 ถึง 25 เมตรตอวินาที หรือ 11-90 
กิโลเมตร/ชั่วโมง ในประเทศไทย มีความเร็วลมอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง (เฉลีย่ต่ํากวา 4 เมตรตอวินาท)ี นอกจากนี้
การนําพลังงานลมมาใชยังมีขอจํากัดอยูทีค่วามไมแนนอนของกระแสลม และตองใชพื้นที่มาก  
 
ที่มาและรายละเอียด 
ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย คลิก: http://203.150.24.8/dede/renew/wind_p.htm 
 

5. พลังงานแสงอาทิตย 
 ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานที่สําคัญของโลก พลังงานที่ไดรับจากดวงอาทติยโดยตรง คือ พลังงานความ
รอนและพลังงานแสง ซ่ึงพลังงานความรอนจะทําใหเกิดการเคลือ่นที่ของน้ําและอากาศ เปนผลทําใหเกิดลม คลืน่ ฝน
ตามมาสวน พลงังานแสง พืชจะใชในกระบวนการสังเคระหแสง โดยจะเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานเคมี สะสม
อยูในสวนตางๆของพืชเมื่อพืชและสัตวตายลงจะเกิดการเปลีย่นแปลงทางเคมีภายใตความกดดนัของโลกกลายเปน
เชื้อเพลิงฟอสซิลสับเปลีย่นหมนุกันอยางนี้เรื่อยไป 

http://www.eppo.go.th/doc/doce/09.html
http://www.rit.ac.th/homepage-sc/charud/specialnews/physics1/tides/tides.htm
http://203.150.24.8/dede/renew/wind_p.htm


 การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชตองอุปกรณเฉพาะในการรวบรวมแสงอาทิตย และเปลี่ยนไปเปนพลังงาน
ในรูปแบบอื่นที่สามารถนําไปใชประโยชนได เชน Solar Collector จะเปนตัวรวบรวมความรอนที่ไดจากแสงแดดเพื่อ
ทําน้ําอุน หรือหุงตมอาหาร สวน Solar cell จะเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา 
 
ที่มาและรายละเอียด 
ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย คลิก: http://203.150.24.8/dede/renew/solar_p.htm 
บทความ พลังงานแสงอาทิตย คลิก: http://www.eeit.or.th/library/solar.htm 
เครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยชนดิใหม คลิก: http://www.learn.in.th/sample/energy/boil-solar.htm 
เครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย คลิก: http://www.eeit.or.th/articles/Solar_Heater.pdf 
เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) คลิก: http://se-ed.net/winyou/kato/solarcell.htm 
พลังงานทดแทนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) คลิก: 
http://www.deqp.go.th/news_pr/newspr_tips/eletric/energy_rdo.htm 
 

6. พลังความรอนใตพิภพ 
 เปนพลังงานที่ไดจากใจกลางโลก สามารถนํามาใชไดโดยการฝงทอในใตดินลกึลงไป 2-3 กิโลเมตร เพื่ออัด
น้ําลงไปตามทอน้ําที่ลงไปสดุทอจะแทรกตัวไปตามรอยราวของหินใตผิวโลกและไดรับการถายเทความรอนจากหนิที่มี
อุณหภูมสิูงกวามาก จากนั้นน้ํารอนดังกลาวจะถูกสูบกลับมาทางทออีกทอหนึ่งที่ถุกฝงคูขนานกบัทอแรก เพื่อนําไปใช
ในการผลิตไฟฟา หรือใชเปนน้ํารอนที่สงไปตามบานเรือน 
 อุณหภูมภิายใตผิวโลกจะสูงขึ้นตามความลึก ทีค่วามลกึประมาณ 25-30 กิโลเมตร อุณหภูมิจะมคีาเฉลี่ย
ประมาณ 250-1000 องศาเซลเซยีส ที่ศูนยกลางของโลกอุณหภมูิอาจสูงประมาณ 3500-4000 องศาเซลเซียส 
บางครั้งความรอนใตผิวโลกไมไดไหลกระจายอยูใตผิวโลกเทานั้น แตไหลขึ้นมาบนผิวโลกดวย เชน การเกดิภูเขาไฟ
ระเบิด, น้ําพุรอน เปนตน ที่ประเทศไทยมกีารทดลองใชที่อําเภอฝาง เชียงใหม 
 
อานรายละเอียดเพิ่มเติม 
พลังความรอนใตพิภพ คลิก: http://www.school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-1486.html 
 
ที่มา 
เปดโลกพลังงาน, ศันสนีย กีรติวิริยาภรณ และจิรพล สินธุนาวา , 2544 , สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม กองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน , ศันสนีย กีรติวิริยาภรณ และจิรพล สินธุนาวา , 2544 , สมาคมพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม กองทุนเพื่อสงเสริมการอนรัุกษพลังงาน 
 

http://203.150.24.8/dede/renew/solar_p.htm
http://www.eeit.or.th/library/solar.htm
http://www.learn.in.th/sample/energy/boil-solar.htm
http://www.eeit.or.th/articles/Solar_Heater.pdf
http://se-ed.net/winyou/kato/solarcell.htm
http://www.deqp.go.th/news_pr/newspr_tips/eletric/energy_rdo.htm
http://www.school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-1486.html


พลังงานทดแทน เอทานอล และ ไบโอดีเซล , คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผูแทนราษฎร , 2545 , หนังสือเฉลมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2545 
 
เอกสารประกอบวิชาการจัดการพลังงาน , สมพจน กรรณนุช , 2545 , สํานักพฒันาบัณฑิตศึกษา , สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
ถามมา ตอบไป เรื่องของพลังงาน , ดุสิต เครืองาม , 2546 , คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผูแทนราษฎร 
 


