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สาระส�าคัญ

พลังงานสิ้นเปลือง คือ แหล่งพลังงานจากใตพื้นดิน เมื่อใชหมดแลวไม่สามารถสราง

ขึน้มาใหม่ หรือหามาทดแทนโดยธรรมชาตไิดทนัความตองการในเวลาอันรวดเรว็ ตองใชเวลา

นานกว่ารอยลานปที่จะสรางขึ้นมาอีกได ไดแก่ ปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน และ

พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานเหล่านี้มีบทบาทส�าคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเป็น

ปัจจัยพื้นฐานท่ีจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต แต่พลังงานเหล่านี้ก�าลังจะหมดไป เนื่องจากความ

ตองการในการใชพลังงานที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้นทุก ๆ  ป ตามจ�านวนประชากรและการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ แต่สวนทางกับปริมาณของพลังงานที่เร่ิมจะลดนอยลงและมีอยู่อย่างจ�ากัด  

ดงันัน้ การประหยดัพลงังานและการรูจกัใชอย่างรูคณุค่า จงึเป็นสิง่ทีท่กุคนในสงัคมตองช่วยกนั

อย่างเต็มทีเ่พ่ือใหพลังงานทัง้หลายมเีพียงพอทีจ่ะใชต่อไปในอนาคต จนกว่าเราจะสามารถหา

หรือพัฒนาพลังงานรูปแบบอื่น ๆ มาทดแทนพลังงานที่เราใชกันอยู่ในปัจจุบันนี้

พลังงานสิ้นเปลือง

หน่วยที่ 1



2

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้

1. จ�าแนกประเภทของพลังงานตามลักษณะที่ก�าหนดใหได 

2. อธิบายถึงแหล่งก�าเนิดและการกักเก็บปิโตรเลียมได 

3. ระบุขั้นตอนการส�ารวจหาแหล่งปิโตรเลียมได

4. บอกถึงขั้นตอนการกลั่นและผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปิโตรเลียมได

5. บอกขั้นตอนการส�ารวจ การขุดเจาะ และการแยกแก๊สธรรมชาติได

6. ระบุประโยชน์และขอดีของแก๊สธรรมชาติได

7. จ�าแนกประเภทของถ่านหินได

8. อธิบายการน�าถ่านหินไปใชประโยชน์ได

9. จ�าแนกประเภทของพลังงานนิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ได

10. ระบุถึงขอดีและขอเสียของพลังงานนิวเคลียร์ได
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หน่วยที่ 1
พลังงานสิ้นเปลือง

 โลกปัจจุบันนี้มีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย เพื่อ 

ตอบสนองความตองการและสรางความสะดวกสบายในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของมนุษย์  

ซึ่งการใชประโยชน์จากเทคโนโลยีนั้นจ�าเป็นตองแลกมาดวย “พลังงาน” ในขณะที่ความ

ตองการใชพลังงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่พลังงานจากแหล่งธรรมชาติกลับมีปริมาณลดลง

และมแีนวโนมว่าก�าลงัจะหมดไป ดงันัน้เราจึงควรศึกษาเพือ่ใหเกดิความรูความเขาใจเกีย่วกบั

พลังงาน อันจะน�าไปเป็นแนวทางในการใชพลังงานอย่างคุมค่าและยั่งยืนมากที่สุด

 1. ความหมายของพลังงาน

 พลังงาน (Energy) หมายถึง ความสามารถของสิง่ใดสิง่หนึง่ทีจ่ะท�างานได งาน (Work) 

เป็นผลของการกระท�าของแรงเป็นเหตุใหสิ่งนั้นเคลื่อนที่ เช่น เปลวไฟที่เผากาน�้าจะเปลี่ยน

น�า้ใหเป็นไอน�า้และแรงดนัไอน�า้จะดันฝากาน�า้เผยอขึน้ได งานเช่นน้ี เรยีกว่า พลงังาน รถไฟ

เคลื่อนที่ไดเพราะมีพลังงาน มนุษย์เดินไดเพราะมีพลังงาน 

 พลังงานธรรมชาต ิคือ แรงงานที่ไดมาจากธรรมชาติ เช่น ไดจากน�้า แสงแดด คลื่นลม 

และเชื้อเพลิงธรรมชาติ (fossil fuel) ไดแก่ ถ่านหิน น�้ามัน และแก๊สธรรมชาติ นอกจาก

นั้นยังไดพลังงานจากความรอนใตพิภพ แร่นิวเคลียร์ ไมฟน แกลบ และชานออย พลังงาน

ที่ไดจากแหล่งต่าง ๆ ดังกล่าว เรียกว่า พลังงานตนกําเนิด ส่วนพลังงานที่ไดมาโดยการน�า

พลังงานตนก�าเนิดดังกล่าวมาแปรรูปเพื่อใชประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ถ่านโคก และแก๊สหุงตม เราเรียกว่า พลังงานแปรรูป 

 พลงังานสามารถเปลีย่นรปูได เช่น การเคล่ือนทีข่องวตัถบุางอย่างจะเกดิพลงังานจลน์และ

เปลีย่นพลงังานจลน์เป็นพลงังานความรอน พลงังานความรอนทีไ่ดในสภาวะทีเ่หมาะสมจะเกดิ

พลงังานแสงสว่าง หรอืพลงังานความรอนท�าใหน�า้กลายเป็นไอ ไอนีไ้ปช่วยใหเครือ่งจักรไอน�า้

ท�างานได พลังงานไฟฟ้าใชในการปั่นมอเตอร์ และพลังงานจากอะตอมใชในการขับเคลื่อน

เรือรบและเรือรบด�าน�้า เป็นตน
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ภาพที่ 1.1 แสดงพลังงานความรอนท�าใหน�้ากลายเป็นไอ

ที่มา : https://juicebasin.com/wp-content/uploads/2017/02/dosha-cleanse-hotwater.jpg

 พลังงานมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละแบบจะใหงานไม่เท่ากัน วิธีหน่ึงที่นักวิชาการ 

ทั่วโลกใชในการเปรียบเทียบพลังงานต่างชนิดกันคือ การน�าปริมาณเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่ 

น�ามาผลติเป็นพลังงาน ค�านวณ เปรียบเทยีบกบัพลงังานทีไ่ดจากน�า้มนัดบิ ซึง่เป็นการใชหน่วย

เทียบเท่าน�้ามันดิบวัดเป็นลิตรหรือเรียกเป็น ลิตรเทียบเท่าน�้ามันดิบ เรียกว่า ลทนด. 

ถาเป็นหน่วยใหญ่ใชเป็นตันเทยีบเท่าน�า้มนัดบิ หรือเรยีกว่่า ตทนด. (Tonnes of Oil Equiva-

lent : TOE) 

 2. ประเภทของพลังงาน

 พลังงานมีมากมายหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหง่ายต่อการศึกษาจะขอจ�าแนกเป็น 

5 ลักษณะดังนี้  

 2.1 จําแนกตามแหล่งที่ไดมา   

  2.1.1 พลังงานตนกําเนิด (Primary energy) หมายถึง แหล่งพลังงานที่เกิดขึ้น

หรือมีอยู่แลวตามธรรมชาติสามารถน�ามาใชประโยชน์ไดโดยตรง ไดแก่ น�้า แสงแดด ลม 

เชื้อเพลิงตามธรรมชาติ เช่น น�้ามันดิบ ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ พลังงานความรอนใตพิภพ 

แร่นิวเคลียร์ ไมฟน แกลบ ชานออย เป็นตน 

  2.1.2 พลังงานแปรรูป (Secondary energy) หมายถึง สภาวะของพลังงานซึ่ง

ไดมาโดยการน�าพลังงานตนก�าเนิดมาแปรรูป ปรับปรุง ปรุงแต่ง ใหอยู่ในรูปที่สามารถน�า

ไปใชประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ กันไดตามความตองการ เช่น พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม ถ่านไม แก๊สปิโตรเลียมเหลว เป็นตน 

 2.2 จําแนกตามแหล่งที่นํามาใชประโยชน์ 

  2.2.1 พลังงานสิ้นเปลือง (Non-renewable energy resources) หรือพลังงาน

ฟอสซิล ไดแก่ น�้ามันดิบ แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน และนิวเคลียร์ ที่เรียกว่าใชแลวหมดเพราะ
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หามาทดแทนไม่ทัน การใชพลงังานพวกนีป้กติแลวจะอยู่ใตดนิ ถาไม่ขดุขึน้มาใชตอนน้ีกเ็กบ็

ไวใหลูกหลานใชไดในอนาคต บางทีจึงเรียกว่า พลังงานสํารอง 

ภาพที่ 1.2 แสดงพลังงานสิ้นเปลือง 

ที่มา : http://www.2025kids.com/assets/section_images/fossilfuelsarray-4a7e097b-

d9122505cb41a12074fdbbd8.png

ภาพที่ 1.3 แสดงพลังงานหมุนเวียน

ที่มา : https://vectorwebstoreprd.blob.core.windows.net/blob/vector/media/vector-schools/ 

sustainable/p5-five-sources-of-energy.jpg

  2.2.2  พลงังานหมนุเวยีน (Renewable energy resources) พลงังานประเภทนี้ 

ไดแก่ ไม กระดาษ ฟน แกลบ กาก (ชาน) ออย ชีวมวล (เช่น มูลสัตว์ และแก๊สชีวภาพ) 

น�้า (จากเขื่อนไหลมาหมุนกังหันปั่นไฟ) แสงอาทิตย์ (ใชเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าได) ลม 

(หมุนกังหันลมผลิตไฟฟ้า) และคลื่น (กระแทกใหกังหันหมุนปั่นไฟ) และที่ว่าใชไม่หมด 

เพราะสามารถหามาทดแทนได บางครั้งจึงเรียกว่า พลังงานทดแทน เช่น ปลูกป่าเพื่อเอาไม

มาท�าฟน หรือปล่อยน�้าจากเขื่อนมาปั่นไฟ แลวไหลลงทะเลกลายเป็นไอ และเป็นฝนตกลง

มาสู่โลกอีก หรือแสงอาทิตย์ที่ไดรับจากดวงอาทิตย์อย่างไม่มีวันหมดสิ้น 

พลังงานน�า้

พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานลม

พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์
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 2.3 จําแนกตามลักษณะการผลิต  

   2.3.1  พลังงานตามแบบ (Conventional energy) เป็นพลังงานที่ใชกันอยู่ทั่วไป 

มลีกัษณะการผลติเป็นระบบศนูย์กลางขนาดใหญ่ ใชเทคโนโลยท่ีีพฒันามาจนเกอืบอิม่ตวัแลว 

เช่น พลังงานน�้าขนาดใหญ่ น�้ามันปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ และถ่านหิน เป็นตน   

   2.3.2  พลังงานนอกแบบ (Non-conventional energy) ไดแก่ พลังงานที่ยังมี

ลักษณะการผลิตที่ใชเทคโนโลยีใหม่ที่ก�าลังอยู ่ในระหว่างการท�าวิจัยและพัฒนา ซึ่งมี 

หลายชนิดท่ีมคีวามเหมาะสมทางเทคนคิแลว แต่ยงัตองปรับปรุงความเหมาะสมทางเศรษฐกจิ 

เช่น พลงัน�า้ขนาดเลก็ แก๊สชวีภาพ หนิน�า้มนั พลงังานความรอนใตพภิพ พลงังานแสงอาทติย์ 

และพลังงานลม เป็นตน 

 2.4 จําแนกตามลักษณะทางการคา  

   2.4.1  พลังงานทางพาณิชย์ (Commercial energy) เป็นพลังงานที่ม ี

การซื้อขายกันในวงกวางและด�าเนินการผลิตในลักษณะอุตสาหกรรม เช่น น�้ามันปิโตรเลียม 

แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน แร่นิวเคลียร์ ไฟฟ้า เป็นตน  

   2.4.2  พลังงานนอกพาณิชย์ (Non-commercial energy) เป็นพลังงานที่มี 

การซื้อขายกันในวงแคบและด�าเนินการผลิตในลักษณะกิจกรรมในครัวเรือน ใชกันมากใน

ชนบท เช่น ฟน แกลบ ชานออย และมูลสัตว์ เป็นตน 

 2.5 จําแนกพลังงานตามลักษณะการทํางาน  

   2.5.1  พลังงานศักย์ (Potential Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุถูกวาง

อยู่ในต�าแหน่งท่ีสามารถเคล่ือนที่ได ไม่ว่าจากแรงโนมถ่วงหรือแรงดึงดูดจากแม่เหล็ก เช่น 

ผลไมท่ียังติดอยู่กับก่ิงจะมีพลังงานศักย์เนื่องจากแรงโนมถ่วงของโลกกระท�าต่อมวลของ

ผลไม แต่เมื่อผลไมนั้นสุกแก่ก็จะหลุดจากก่ิงหลุดพนจากแรงยึดของกิ่ง ตกลงมาสู่พื้นดวย

แรงโนมถ่วงของโลก ขณะที่ผลไมเคลื่อนที่ตกลงมานั้นจะมีพลังงานจลน์ 

   2.5.2 พลงังานจลน์ (Kinetic Energy) เป็นพลงังานทีเ่กดิขึน้เมือ่วตัถเุคลือ่นที ่เช่น 

รถที่ก�าลังวิ่ง ธนูที่พุ่งออกจากแหลน จักรยานที่ก�าลังเคลื่อนที่ เป็นตน โดยค่าพลังงานจลน์ที่

ไดจะมีค่ามากหรือนอยขึ้นกับความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุและมวลของวัตถุ

ภาพที่ 1.4 แสดงพลังงานศักย์และพลังงานจลน์

ที่มา : https://www.financialsense.com/sites/default/files/users/u163/images/2013/0412/ 

01-energy.jpg
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   2.5.3  พลังงานสะสม (Stored Energy) เป็นพลังงานที่เก็บสะสมในวัสดุหรือ

สิ่งของต่าง ๆ เช่น พลังงานเคมีที่เก็บสะสมไวในอาหาร ในกอนถ่านหิน น�้ามัน หรือไมฟน 

ซึ่งพลังงานดังกล่าวจะถูกเก็บไวในรูปขององค์ประกอบทางเคมี หรือของวัสดุ หรือส่ิงของ 

นั้น ๆ และจะถูกปล่อยออกมา เมื่อวัสดุหรือสิ่งของดังกล่าวมีการเปลี่ยนรูป เช่น การเผาไม

ฟนจะใหพลังงานความรอน 

กิจกรรมฝึกทักษะการเรียนรู้ที่ 1.1

1. ตามคํานิยามของนักวิทยาศาสตร์ พลังงานคืออะไร มีคุณสมบัติโดยทั่วไปอย่างไร

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

2. ถาจําแนกตามแหล่งทีไ่ดมา พลงังานไฟฟ้าจดัเป็นพลงังานประเภทใด และมตีนกําเนิด

มาจากพลังงานชนิดใดบาง   

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

3. จากสัญลักษณ์ต่อไปนี้ จงบอกชนิดและประเภทของพลังงานตามตัวอย่างที่กําหนดให

      

 

 

 1) ชนิด........................... 2) ชนิด ........................... 3) ชนิด ...........................

  ประเภท.....................  ประเภท.......................  ประเภท........................

     

 

 

 4) ชนิด........................... 5) ชนิด ........................... 6) ชนิด ...........................

  ประเภท.....................  ประเภท.......................  ประเภท........................
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 7) ชนิด........................... 8) ชนิด ........................... 9) ชนิด ...........................

  ประเภท.....................  ประเภท.......................  ประเภท........................

 

4. หากจําแนกตามลักษณะการผลิต พลังงานลมในประเทศไทยจัดเป็นพลังงานประเภทใด 

เพราะเหตุใด 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

5. ปัจจุบันโรงงานน้ําตาลมีการรีบซื้อใบออยสดเพื่อนําไปเป็นเช้ือเพลิงผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าใชภายในโรงงาน หากจําแนกตามลักษณะทางการคาแลว ใบออยสดจัดเป็น 

พลังงานประเภทใด เพราะเหตุใด

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

 พลงังานสิน้เปลอืง เป็นแหล่งพลังงานทีใ่ชหมดแลวไม่สามารถสรางขึน้มาใหม่ หรอืหามา

ทดแทนโดยธรรมชาตไิดทนัความตองการในเวลาอนัรวดเรว็ ตองใชเวลานานกว่ารอยลานปที่

จะสรางขึ้นมาอีกได และมีปริมาณจ�ากัด ชื่อที่ใชแทนพลังงานกลุ่มนี้จึงมีทั้งพลังงานฟอสซิล 

และพลงังานท่ีใชแลวหมดไป ซึง่ในหน่วยนีจ้ะไดกล่าวถงึพลงังานสิน้เปลอืง 4 ประเภท ไดแก่ 

ปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานนิวเคลียร์

 3. พลังงานปิโตรเลียม 

 ปิโตรเลียม (Petroleum) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  

มส่ีวนประกอบทีส่�าคญัคอื คาร์บอนและไฮโดรเจน โดยมไีนโตรเจน ออกซเิจน และก�ามะถนั 

ปนอยู่เล็กนอย ปิโตรเลียมมีไดทั้ง 3 สถานะคือ แก๊ส ของเหลว และของแข็ง หรือทั้ง 3 

สถานะปะปนกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของปิโตรเลียม ความรอน และความกดดัน

ตามสภาพแวดลอมที่ปิโตรเลียมสะสมตัวอยู่ภายในโลก แต่เมื่อตองการจะแยกประเภทออก
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เป็นปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ จะใชค�าว่า นํ้ามันดิบ แก๊สธรรมชาต ิและ แก๊สธรรมชาติเหลว 

โดยปกติน�้ามันดิบและแก๊สธรรมชาติมักจะเกิดร่วมกันในแหล่งปิโตรเลียม แต่บางแหล่ง 

อาจมเีฉพาะน�า้มนัดบิหรอืแก๊สธรรมชาตก็ิได ส่วนแก๊สธรรมชาติเหลว หมายถึง แก๊สธรรมชาติ

ที่ถูกน�าไปท�าใหสถานะของแก๊สกลายเป็นของเหลวโดยท�าใหอุณหภูมิลดลงส่งผลใหปริมาตร

ลดลงเหลือประมาณ 1/600 เท่าของปริมาตรเดิม โดยการใชความเย็นที่ ลบ 162 องศาเซลเชียส 

หรือที่ลบ 260 องศาฟาเรนไฮต์ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและการขนส่งเมื่อตองการ

น�าไปประโยชน์จะน�าเขาสู่กระบวนการเพิ่มอุณหภูมิซึ่งกลายเป็นเชื้อเพลิงในรูปของแก๊ส

ธรรมชาติอัด

ภาพที่ 1.5 แสดงลักษณะน�้ามันดิบ

ที่มา : https://4.imimg.com/data4/JC/GF/MY-3753112/residual-oil-500x500.jpg

 3.1 กําเนิดของปิโตรเลียม  

  ปิโตรเลียม เกิดจากการทับถมและแปรสภาพของซากส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ 

ยคุก่อนประวติัศาสตร์นบัหลายลานป ทีต่กตะกอนหรือถกูกระแสน�า้พดัพามาจมลง ณ บรเิวณ

ที่เป็นทะเลหรือทะเลสาบในขณะนั้น ถูกทับถมดวยชั้นกรวด ทราย และโคลนสลับกันเป็น 

ชัน้ ๆ  เกดิน�า้หนกักดทบักลายเป็นชัน้หนิต่าง ๆ  ผนวกกบัความรอนใตพภิพและการสลายตวัของ

อินทรียสารตามธรรมชาติ ท�าใหซากพืชและซากสัตว์กลายเป็นน�้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 

หรือที่เราเรียกว่า ปิโตรเลียม ซ่ึงส่วนผสมของสารอินทรีย์ในหินตะกอนเรียกว่า คีโรเจน 

(Kerogen) กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้แบ่งไดเป็น 3 ช่วง คือ  

  3.1.1 ช่วงการก่อตวัใหม่ เป็นช่วงทีอ่าจเรยีกว่า ขัน้การบ่มเพาะตัว ซึง่คโีรเจนทีเ่กดิ

ขึ้นยังไม่สามารถใหปิโตรเลียมได เป็นช่วงที่เกิดขึ้นในระดับความลึกจากพื้นผิวลงไปจนถึง

ระดับความลึกประมาณ 1,000 เมตร ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีการย่อยสลายสารอินทรีย์ใหเป็น 

คโีรเจนข้ึน โดยมีระดบัความกดดนัและอณุหภมูค่ิอนขางต�า่ คอืประมาณ 50-60 องศาเซลเซยีส 
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  3.1.2 ช่วงการกําเนิด ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เรียกว่า ขั้นเจริญเต็มวัย เพราะเป็นช่วงที ่

คีโรเจนถูกท�าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยความรอน เป็นช่วงที่เกิดขึ้นที่ความลึกต้ังแต่  

1,000 เมตร ไปจนถึงระดับ 3,000 เมตร หรือมากกว่า ช่วงนี้มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม

ทั้งความดันและอุณหภูมิ ส�าหรับคีโรเจนที่จะผลิตปิโตรเลียมทั้งน�้ามันและแก๊สออกมาไดดี 

และควรมีอุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณ 50-160 องศาเซลเซียส ซึ่งช่วงน้ีโดยทั่วไปอาจ 

เรียกว่าเป็นหนาต่างน�้ามัน แต่ที่ระดับความลึกมากไปกว่านี้ถาอุณหภูมิสูงขึ้นไปอยู่ในช่วง 

120-250 องศาเซลเซียส คีโรเจนจะเปลี่ยนไปเป็นเพียงแต่แก๊สเท่านั้น 

  3.1.3  ช่วงเกินกําหนด เป็นช่วงที่อาจเรียกว่า ขั้นเกินเต็มวัย จะเกิดขึ้นที่ความลึก

ประมาณ 6,000-7,000 เมตรขึน้ไป ซึง่จะมท้ัีงความกดดนัและอุณหภูมสูิงมาก ท�าใหปรมิาณ

ออกซิเจนและไฮโดรเจนที่เคยมีอยู่ในคีโรเจนสลายตัวออกไปเกือบหมด ส่งผลใหเกิดการ 

สิ้นสภาพของคีโรเจน ท�าใหคีโรเจนมีการเปลี่ยนไปเป็นธาตุคาร์บอนเสียเป็นส่วนใหญ่

 3.2  แหล่งกําเนิดและการกักเก็บปิโตรเลียม 

    เมือ่บางส่วนของคโีรเจนมกีารเปลีย่นเป็นปิโตรเลยีมแลว จะมกีารเคลือ่นทีอ่อกจาก

แหล่งก�าเนิดไปตามรอยแยกหรือรอยแตกต่าง ๆ ของชั้นหิน รวมทั้งพยายามแทรกซึมไปยัง

บริเวณที่มันสามารถซึมผ่านไดดีกว่าและสะสมตัวต่อไป การเคลื่อนที่จากแหล่งก�าเนิดหรือ

หินตนก�าเนิดไปสู่หินกักเก็บน�้ามันจัดเป็นการเคลื่อนยายขั้นแรก และอาจมีการเคล่ือนยาย

ต่อไปสู่แหล่งที่มีลักษณะเป็นโครงสรางแบบกักเก็บ ซึ่งเรียกว่า การเคลื่อนยายขั้นที่สอง 

และถามกีารเคลือ่นยายจากแหล่งเกบ็กกัแรกไปยงัแหล่งกกัเกบ็อืน่ ๆ  หรอืต่อ ๆ  ไปอาจเรยีก

ไดว่าเป็น การเคลื่อนยายขั้นที่สาม จากที่กล่าวมาขางตนจะเห็นว่าปิโตรเลียมนั้นจะม ี

แหล่งก�าเนดิอยู่ในบรเิวณหนึง่แลว มกีารเคลือ่นทีไ่ปสู่แหล่งอืน่ ๆ  ตามลกัษณะของสิง่แวดลอม

และสถานการณ์ แหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับปิโตรเลียมมีดังนี้ 

   3.2.1  หินตนกําเนิด คือบริเวณท่ีการทับถมของตะกอนซึ่งมีซากพืชและซากสัตว์

ขนาดต่าง ๆ  ปะปนผสมอยู ่ซ่ึงสารอินทรีย์เหล่านีจ้ะเกดิการสลายตัวเปลีย่นไปเป็นปิโตรเลียม

ก่อนที่ตะกอนจะแข็งตัวเป็นหินดินดาน ปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นจะคงอยู่ในหินตนก�าเนิด ต่อมา

เมือ่เกดิการไหวตวัของเปลอืกโลกหรอืดวยความกดดันของหินท่ีเกดิทบัถมอยู่ในต�าแหน่งเหนอื

ขึ้นไป ปิโตรเลียมจะถูกบีบใหออกจากหินตนก�าเนิดและยายตัวไปสู่แหล่งกักเก็บ 

  3.2.2   หินกักเก็บ คือ หินที่ปิโตรเลียมสามารถซึมผ่านได ปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นและ

เคลื่อนยายจากหินตนก�าเนิดแลวจะเขาไปอยู่ในหินกักเก็บ ซึ่งหินกักเก็บที่ดีตองมีความพรุน

มากกว่ารอยละ 10 เช่น หินทราย หินปูน หินโดโลไมท์ เป็นตน

  3.2.3  แหล่งกักเกบ็ หมายถึง ส่วนทีเ่ป็นหินทีท่�าหนาทีปิ่ดกัน้เพือ่กกัเกบ็ปิโตรเลยีม 

แหล่งหินในบริเวณนี้เป็นพวกที่ตองมีคุณสมบัติที่ปิโตรเลียมไม่สามารถซึมผ่านได มีดวยกัน
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หลายลักษณะ เช่น แหล่งกักเก็บแบบประทุนคว�่า แหล่งกักเก็บแบบรอยเลื่อน แหล่งกักเก็บ

แบบโดม และแหล่งกักเก็บในชั้นหิน

ภาพที่ 1.6 แสดงแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมแบบต่าง ๆ

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/data/product/uploads/other4/SCI_MP_3_2.png

 ภายในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม นอกจากจะมีน�้ามันดิบแลว ยังอาจมีทั้งส่วนที่เป็น 

แก๊สธรรมชาติและน�้าผสมอยู่ดวย โดยน�้ามันดิบ แก๊สธรรมชาติ และน�้าจะแยกกันอยู่เป็น

ชัน้ ๆ  การเรยีงล�าดบัจากชัน้บนถงึช้ันล่างจะเรยีงล�าดบัตามความหนาแน่นจากนอยไปมากคือ  

แก๊สธรรมชาติซึง่มคีวามหนาแน่นนอยทีส่ดุจะอยู่ชัน้บน น�า้มนัดบิอยู่กลาง และน�า้อยู่ชัน้ล่างสุด

 3.3  การสํารวจปิโตรเลียม 

   วิวัฒนาการในการส�ารวจปิโตรเลียมมีระยะเวลาผ่านมายาวนานมาก โดยในระยะ

เริ่มตนเป็นการพบแหล่งปิโตรเลียมธรรมชาติโดยบังเอิญเสียมากกว่า หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ 

พัฒนามาเป็นการคนหาและส�ารวจตามล�าดับ เมื่อพบว่าปิโตรเลียมที่พบน้ันมีประโยชน์ใน 

การใชงานและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ในช่วงของการคนหาแหล่งปิโตรเลียม

ธรรมชาตใินสมยันัน้ มนษุย์ไม่จ�าเป็นตองมอีปุกรณ์หรอืเครือ่งมอือะไรมากนกั เพราะเป็นการ

คนหาแหล่งปิโตรเลียมธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนผิวโลก ซึ่งสามารถพบเห็นไดดวยตาเปล่า

   ต่อมาเมื่อมีประสบการณ์และความรูมากขึ้นจึงเริ่มมีการส�ารวจแหล่งปิโตรเลียม

ธรรมชาติที่อยู ่ใตพื้นโลก อย่างไรก็ตาม การส�ารวจในสมัยน้ันมนุษย์ยังมีความรู ทาง

ดานธรณีวิทยาไม่มากพอ ประกอบกับยังไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยมากนัก จึงเป็นเพียง 

การส�ารวจเชงิกายภาพทัว่ไป โดยอาศยัการเปรยีบเทยีบลกัษณะทางภมูศิาสตร์ของพืน้ทีแ่ละ 
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องค์ประกอบอื่น ๆ ในบริเวณพ้ืนที่นั้นกับบริเวณที่เคยพบมาก่อน ซึ่งผลของการส�ารวจ  

ค่อนขางไม่แน่นอน ต่อมาเมือ่มนษุย์มปีระสบการณ์และความรูดขีึน้ ผลของการส�ารวจจงึค่อย ๆ   

มีความแม่นย�ามากขึน้ตามล�าดบั จนกระทัง่ปัจจบุนัดวยความรูทีม่นษุย์สัง่สมมา ประสบการณ์

และความกาวหนาทางเทคโนโลยี ท�าใหการส�ารวจแหล่งปิโตรเลียมธรรมชาติน้ันมีความ 

แม่นย�ามาก รวมถงึความสามารถในการประมาณปรมิาณปิโตรเลยีมธรรมชาติทีพ่บว่าคุมค่า

ทางเศรษฐกิจหรือไม่ ในการส�ารวจปิโตรเลียมมีขั้นตอนดังนี้

   3.3.1 การสาํรวจทางธรณวีทิยา (geological explorations) เป็นการส�ารวจเพือ่

หาแหล่งปิโตรเลียม โดยศึกษาจากลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาและชนิดของหินที่อยู่ใน

บริเวณนั้น ซ่ึงจะท�าใหสามารถคาดคะเนไดว่าจะมีโอกาสพบแหล่งปิโตรเลียมในบริเวณนี้ 

หรอืไม่ การส�ารวจทางธรณวีทิยาจะมกีารศกึษาขอมลูโครงสรางทางธรณวีทิยาจากแหล่งขอมลู

หลายดาน เพื่อประกอบและยืนยันผลการวิเคราะห์  เช่น จากภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่าย

ทางอากาศ แผนที่ธรณีวิทยา และรายงานทางธรณีวิทยา นอกจากน้ียังตองมีการส�ารวจ

ธรณีวิทยาโดยการเก็บและวเิคราะห์หินตวัอย่าง ซึง่ผลการส�ารวจทางธรณวีทิยานีจ้ะเป็นขอมลู

ที่บอกใหทราบว่าบริเวณที่ส�ารวจนั้นมีแหล่งปิโตรเลียมอยู่หรือไม่ 

   3.3.2 การสํารวจทางธรณีฟิสิกส์ (geophysics explorations) เป็นการส�ารวจ

เพื่อยืนยันผลการส�ารวจทางธรณีวิทยา และสามารถน�ามาวิเคราะห์ค�านวณหาปริมาณ

ปิโตรเลียมที่มีอยู่ในบริเวณนั้น การส�ารวจทางธรณีฟิสิกส์ที่ใชเพื่อส�ารวจแหล่งปิโตรเลียมมี

อยู่ดวยกันหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีวิธีการและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

      1) การวดัค่าความโนมถ่วงของโลก เป็นการวดัและวเิคราะห์การเปลีย่นแปลง

ค่าความโนมถ่วงของโลกที่จุดต่าง ๆ โดยอาศัยหลักการที่ว่าความหนาแน่นของชั้นหินจากจุด

หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง จะท�าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดของค่าความโนมถ่วงบนผิวโลกดวย 

ซึ่งผลของการวัดโดยวิธีนี้จะท�าใหทราบถึงชนิดต่าง ๆ ของหินที่อยู่ภายใตผิวโลก 

      2) การวัดความเขมของสนามแม่เหล็กโลก เป็นการส�ารวจทางแม่เหล็ก

ที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลก ทั้งนี้เพราะว่าสสารชนิดต่าง ๆ ในโลกมี

คุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กที่แตกต่างกัน และผลของการวัดโดยวิธีนี้จะสามารถบอกถึง

ความหนา ขอบเขต ความกวางใหญ่ของแอ่ง ซึ่งจะน�าไปสู่การวิเคราะห์และแปลความหมาย

เป็นปริมาตรของแหล่งปิโตรเลียมนั้นได 

      3) การวัดคลื่นความไหว เป็นการส�ารวจโดยอาศัยคลื่นสั่นสะเทือน ซึ่งม ี

หลกัการคอืการท�าใหเกดิคลืน่สัน่สะเทอืน ณ จุด ๆ  หน่ึง แลววดัเวลาท่ีคล่ืนใชในการท�าใหเกดิ

คลืน่สัน่สะเทอืน หลงัจากเคลือ่นท่ีไปกระทบกับรอยต่อของชัน้หนิโดยอาศยัเวลา สิง่เหล่านีจ้ะ 

สามารถค�านวณหาความลกึของรอยต่อต่าง ๆ  ซ่ึงจะท�าใหทราบถึงรูปร่างและลกัษณะโครงสราง

ของชั้นหินภายใตผิวโลกได
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 3.4  การเจาะสํารวจ

   เป็นการเจาะเพื่อพิสูจน์หรือยืนยันผลจากการส�ารวจดวยวิธีต่าง ๆ ตามที่ได 

กล่าวมาแลวขางตน ขอมลูทีจ่ะไดจากการเจาะส�ารวจจะไดขอมลูทางธรณีวทิยา ชนดิและอายุ

ของชัน้หนิ โครงสรางของช้ันหนิ และการล�าดบัของชัน้หนิต่าง ๆ  รวมถงึชนดิและคณุภาพของ

ปิโตรเลยีมท่ีพบ นอกจากนีย้งัตองมกีารเจาะส�ารวจเพิม่เตมิทีเ่รยีกว่า การเจาะขัน้ประเมนิผล 

เพื่อหาขอบเขตที่แน่นอนของแหล่งปิโตรเลียม ปริมาณการไหลของปิโตรเลียม ซึ่งจะท�าให

ทราบถึงปริมาณที่แน่นอนของแหล่งปิโตรเลียม

ภาพที่ 1.7 แสดงการเจาะส�ารวจ

ที่มา : https://www.liebherr.com/external/products/products-assets/247890/IMG_390x390/

liebherr-lb-28-rotary-drilling-rig-drehbohrger%C3%A4t-kellybohren-kelly-11.jpg

 3.5 การเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม

   วิวัฒนาการในการเจาะหลุมเพ่ือผลิตปิโตรเลียมมีมานานกว่ารอยปแลว การเจาะ

หลุมปิโตรเลียมหลุมแรกเกิดขึ้นที่เมืองทิคัต ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะน้ันเครื่องมือท่ี 

ใชในการเจาะเป็นแบบกระแทก โดยใชหวัเจาะซึง่ตดิอยูก่บักานเจาะกระแทกชัน้หนิลงไปเพือ่

ท�าใหเกดิหลมุ และสามารถเจาะพบปิโตรเลยีมทีร่ะดบัความลกึ 69.5 ฟตุ มปีรมิาณการผลติ

วันละ 20 บาร์เรล ซึ่งการเจาะหลุมปิโตรเลียมหลุมแรกนี้ นับเป็นตนแบบใหมีการพัฒนา

เทคโนโลยกีารเจาะปิโตรเลยีมมาจนถงึปัจจบุนันี ้การเจาะหลมุปิโตรเลยีมเพือ่การลงทนุผลติ

ปิโตรเลียม เรียกว่า หลุมผลิต หรือ หลุมพัฒนา จะมีลักษณะการเจาะหลุมหลายรูปแบบ 

เช่น หลมุตรงมกัเป็นการส�ารวจคร้ังแรก หลมุเอยีงหรอืแบบหลมุเจาะในแนวราบ มกัเป็นการ

เจาะในขั้นประเมินผลและการผลิต ส�าหรับการเจาะหลุมปิโตรเลียมเพื่อการผลิตจะมีทั้งการ

เจาะหลุมบนบกและการเจาะหลุมในทะเล

   3.5.1 การเจาะหลมุผลติปิโตรเลยีมบนบก ในการเจาะหลมุปิโตรเลยีมส�าหรับแหล่ง

ท่ีอยูบ่นบก จะมวีธีิการเจาะโดยใชแท่นเจาะซึง่มอียูด่วยกนั 3 ชนดิคอื แท่นเจาะทีม่ทีัง้อปุกรณ์

และส่วนประกอบต่าง ๆ ใหญ่ที่สุด สามารถเจาะไดลึกมากอาจถึง 30,000-35,000 ฟุต  
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แท่นเจาะแบบเคลื่อนยายได มีลักษณะเป็นโครงสรางแบบหอคอย ซึ่งสามารถพับใหเอนราบ

ได ตดิตัง้อยูบ่นรถบรรทุกขนาดใหญ่ ท�าใหสามารถเคลือ่นยายแท่นเจาะไดอย่างสะดวก และ

แท่นเจาะแบบมาตรฐานเป็นแท่นเจาะแบบเก่าแก่ทีสุ่ด ซึง่ถกูใชในสมยัแรก ๆ  ของการส�ารวจ

ปิโตรเลียม ปัจจุบันไม่นิยมใชแลว ยังคงมีเหลือไวแสดงในพิพิธภัณฑ์เท่านั้น 

ภาพที่ 1.8 แสดงแท่นเจาะหลุมผลิตบนบก

ที่มา : http://www.hradaenergy.com/uploadfiles/image/2015/03/20150312155539_748.jpg

   3.5.2 การเจาะหลมุผลติปิโตรเลยีมในทะเล แท่นเจาะท่ีใชอาจแบ่งไดเป็น 2 ชนิด 

ชนิดแรกคือ แท่นเจาะแบบหยั่งติดพื้นทะเล แท่นเจาะชนิดน้ีเหมาะส�าหรับการท�างานใน 

ระยะยาวเพราะมีการก่อสรางที่มั่นคง แข็งแรง มีฐานหยั่งติดพื้นทะเล แท่นเจาะชนิดที่สอง

เป็นแท่นเจาะชนิดแท่นลอยโดยยึดติดกับพ้ืนทะเลดวยสมอ เป็นแท่นเจาะที่ถูกออกแบบมา

เพ่ือใหสามารถเคลือ่นทีไ่ด เหมาะส�าหรบังานทีอ่ยู่ออกไปจากชายฝ่ัง ซึง่อาจเป็นแบบเรอืทอง

แบน แบบเรอืเจาะขนาดใหญ่ และแบบแท่นเจาะทีว่างอยูบ่นทุน่ขนาดใหญ่ซึง่ปกตจิะสามารถ

ลอยน�้าไดโดยจะใชเรือลากจูงไปที่บริเวณที่ตองการเจาะ 

ภาพที่ 1.9 แสดงแท่นเจาะหลุมผลิตในทะเล

ที่มา : https://climateprotection.org/wp-content/uploads/2017/07/Oil_platform-1030x687.jpg
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 3.6 การกลั่นปิโตรเลียม
   ปิโตรเลียมที่ผลิตไดจากหลุมผลิต ซึ่งจะประกอบดวยน�้ามันดิบ แก๊สธรรมชาติ น�้า 
และสิง่เจอืปนอืน่ ๆ  จะถกูน�ามาผ่านกระบวนการแยกสถานะและก�าจดัสิง่เจอืปนดังกล่าวออก 
โดยน�า้ทัง้หมดจากกระบวนการผลิตจะถูกส่งไปบ�าบดั เพือ่ใหไดมาตรฐานน�า้ท้ิงก่อนปล่อยลง
สูท่ะเล หรอือัดกลับลงไปในหลุมเพ่ือใหมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอมนอยทีส่ดุ ปิโตรเลยีมจะถกู
ส่งไปที่ระบบแยกสถานะเพื่อแยกสถานะของปิโตรเลียม ซึ่งแก๊สท่ีไดจะถูกส่งไปเพิ่มแรงดัน 
และดูดความชื้นออกที่ระบบเพิ่มแรงดันแก๊ส และระบบดูดความชื้นแก๊ส ตามล�าดับ ก่อนที่
จะถูกส่งต่อไปเพื่อท�าการซื้อขายโดยผ่านระบบมาตรวัดแก๊ส (gas metering) ส่วนน�้ามันจะ
ถูกส่งไปยังระบบคงสภาพก่อนที่จะส่งไปเก็บเพื่อขนถ่ายไปสู่โรงกลั่นน�้ามันต่อไป 
   น�้ามันดิบที่ถูกส่งมายังโรงกลั่นน�้ามัน จะถูกแยกส่วนประกอบโดยวิธีการกลั่น 
ล�าดับส่วน (fractional distillation) ในหอกลั่นบรรยากาศ ในกระบวนการนี้น�้ามันดิบจะถูก
แยกเป็นน�้ามันส�าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ โดยวิธีการบรรจุน�้ามันดิบเขาไปใน 
ท่อโลหะซึง่มคีณุสมบตัทินต่อความรอนสงูซึง่ถูกวางเรยีงกนัอยูบ่นเตาเผา เมือ่ท�าการเผาส่วน

ประกอบต่าง ๆ  ในน�า้มนัดิบก็จะถูกแยกออกตามลกัษณะของจดุเดอืดของส่วนประกอบนัน้ ๆ  

ภาพที่ 1.10 แสดงการกลั่นและผลิตภัณฑ์ที่ไดจากการกลั่นน�้ามันดิบ

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/data/product/uploads/other4/13439139_

268396366852043_ 2031846152105269502_n.jpg
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   ส่วนประกอบต่าง ๆ  ทีอ่ยูใ่นน�า้มนัดบิมอีงค์ประกอบของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

แตกต่างกัน ซ่ึงท�าใหสารเหล่านีม้จีดุเดือดแตกต่างกนัไป เมือ่ใหความรอนเขาไปจนสารต่างๆ 

ในน�้ามันดิบระเหยไปพรอม ๆ กัน ไอของสารเหล่านั้นก็จะลอยตัวขึ้นไปในหอกลั่น และเกิด

การควบแน่นเป็นส่วน ๆ ตามช่วงอุณหภูมิของจุดเดือดที่แตกต่างกัน โดยไอของสารที่มี

จุดเดือดต�่าจะไปควบแน่นที่บริเวณส่วนบนของหอกลั่น ส่วนไอของสารท่ีมีจุดเดือดสูงกว่า 

จะควบแน่นอยูใ่นต�าแหน่งท่ีต�า่ลงมาตามล�าดบั เช่น แก๊สซึง่เป็นสารไฮโดรคาร์บอนทีม่โีมเลกลุ

เล็กสุดมีจุดเดือดอยู่ในช่วงไม่เกิน 40 องศาเซลเซียสจะกลั่นตัวในต�าแหน่งสูงสุด รองลงมา

ไดแก่ พวกน�้ามันเบนซิน ส่วนพวกที่มีจุดเดือดสูงมาก ไดแก่ พวกน�้ามันเตา และน�้ามัน 

หล่อลื่น ซึ่งสารเหล่านี้จะมีโมเลกุลของสารไฮโดรคาร์บอนขนาดใหญ่

    

1. กระบวนการเกิดน้ํามันดิบแบ่งไดเป็นกี่ช่วง อะไรบาง แต่ละช่วงมีการเปล่ียนแปลง

อย่างไรบาง  

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

2. จากแผนภาพจงนําหมายเลข Ñ − Æ เติมลงหลังขอความที่กําหนดใหเพื่อเรียงลําดับ

ขั้นตอนการสํารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม

    

    1) พบปิโตรเลียม………..

    2) เจาะส�ารวจ………..

    3) ส�ารวจธรณีวิทยา………..

    4) ไม่พบปิโตรเลียม………..

    5) ส�ารวจธรณีฟิสิกส์………..

    6) วัดค่าแรงดึงดูดของโลก………..

    7) เจาะเพิม่เตมิเพือ่รักษาระดบัการผลติ………..

    8) เจาะหลุมประเมินเพื่อหาขอบเขต………..

    9) วัดคลื่นไหวสะเทือนของชั้นหิน………..

    10) พัฒนาแหล่งเพื่อผลิตปิโตรเลียม………..

กิจกรรมฝึกทักษะการเรียนรู้ที่ 1.2
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3. แหล่งกักเก็บปิโตรเลียมที่ดีตองมีคุณสมบัติอย่างไร และแบบใดมีประสิทธิภาพในการ

กักเก็บนํ้ามันไดดีที่สุด

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4. การแยกนํ้ามันดิบออกเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ จะใชวิธีการใด และวิธีการดังกล่าว

มีหลักการอย่างไร

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

5. จงเติมผลิตภัณฑ์ที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันดิบลงในช่องว่างใหถูกตอง

 4. พลังงานแก๊สธรรมชาติ 
 แก๊สธรรมชาติ (Natural Gas) คือ เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลอย่างหนึ่งซึ่งพบไดในแอ่ง

ใตพื้นดิน หรืออาจพบร่วมกับน�้ามันดิบ แก๊สธรรมชาติเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่ง

ประกอบดวยธาตุคาร์บอน (C) กับธาตุไฮโดรเจน (H) จับตัวกันเป็นโมเลกุล ประกอบดวย
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แก๊สมเีทนเป็นหลกั คณุสมบตัคืิอ ไม่มสี ีไม่มีกลิน่ ปราศจากพษิ (ส่วนมากกลิน่ทีเ่ราคุนเคย

จากแก๊สธรรมชาติเป็นผลมาจากการเติมสารเคมีบางประเภทลงไปเพื่อใหผูใชรูไดทันท่วงที

เมื่อเกิดเหตุการณ์แก๊สรั่ว) เบากว่าอากาศ และติดไฟได 

 4.1  การเกิดแก๊สธรรมชาติ

   แก๊สธรรมชาติเกิดจากการทับถมของซากสิ่งมีชีวิตตามชั้นหิน ดิน และในทะเล

หลายรอยลานปมาแลวเช่นเดยีวกบัน�า้มนั และเนือ่งจากความรอนและความกดดนัของผวิโลก

จึงแปรสภาพเป็นแก๊ส ประกอบดวยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่าง ๆ ไดแก่ มีเทน อีเทน  

โพรเพน เพนเทน เฮกเซน เฮปเทน  นอกจากนีม้ส่ิีงเจอืปนอืน่ ๆ  เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และไอน�้า เป็นตน

   แก๊สธรรมชาติท่ีไดจากแหล่งอาจประกอบดวยแก๊สมีเทนลวน ๆ หรืออาจจะม ี

แก๊สไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น ๆ ปนอยู่บาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดลอมของแหล่งธรรมชาติ

แต่ละแห่งเป็นส�าคัญ แต่โดยทั่วไปแลวแก๊สธรรมชาติจะประกอบดวยแก๊สมีเทนตั้งแต่ 70 

เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และมีแก๊สไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นปนอยู่บาง แก๊สธรรมชาติที่ประกอบดวย

มีเทนเกือบท้ังหมด เรียกว่า “แก๊สแหง″ แต่ถาแก๊สธรรมชาติใดมีพวกโพรเพน  บิวเทน  

เพนเทน เฮกเซน ฯลฯ ปนอยู่ในอัตราที่ค่อนขางสูง เรียกว่า “แก๊สชื้น″

 4.2 การสํารวจและการขุดเจาะหาแหล่งแก๊สธรรมชาติ

   แก๊สธรรมชาติมักมีการคนพบในแหล่งเดียวกันกับน�้ามันดิบ และจะถูกน�าขึ้นมา

พรอมๆ กัน แก๊สจะถูกแยกออกจากน�้ามัน การส�ารวจเริ่มจากการศึกษาตามล�าดับดังนี้

   4.2.1 สํารวจโดยการวัดคลื่นความไหวสะเทือน โดยขอเช่าสัมปทานจาก 

กรมทรัพยากรธรณี แลวใชเรือมาส�ารวจในพื้นที่สัมปทานของตัวเองในอ่าวไทย โดยการยิงคลื่น

เสยีงทะลชุัน้หนิลงไป พอคลืน่สะทอนกลบัมากจ็ะมอุีปกรณ์คอยจับสญัญาณแลวบันทกึขอมลู

ลงคอมพิวเตอร์

   4.2.2 แปลขอมูลโดยใชคอมพวิเตอร์ โดยผูเชีย่วชาญทางดานธรณวีทิยาและธรณี

ฟิสิกส์

   4.2.3 เจาะสํารวจ โดยท�าการเจาะหลุมส�ารวจคลาย ๆ  เจาะน�า้บาดาลแตเ่ครื่องมอื

มีขนาดใหญ่กว่ามาก ในการเจาะหน่ึงหลมุใชเวลาหลายวนั แลวยายไปเรือ่ย ๆ  จนไดตวัอย่าง

ของหิน ทราย เพื่อน�าไปศึกษาวิเคราะห์อีกรอบหนึ่ง

   4.2.4 เจาะหลมุผลติ เมือ่ผลการเจาะส�ารวจพบแก๊สธรรมชาตแิลว ทมีวศิวกรฝ่าย

ออกแบบและก่อสรางแท่นจะด�าเนนิการตัง้แท่นหลมุผลติ ขนาดแท่นละ 600 ลานบาท หนึง่

แท่นเจาะไดประมาณ 12-20 หลุม การเจาะจะผ่านชั้นหินลงไปหลายหมื่นฟุตจนถึงแหล่ง 

แก๊สธรรมชาติ เป้าหมายส�าหรับค่าลงทุนในการเจาะหลุมละ 70-90 ลานบาทเป็นธุรกิจที่ 

ตองใชเงินลงทุนมหาศาลและมีความเสี่ยงสูงมาก
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   4.2.5 ผลติแก๊สธรรมชาติและแก๊สธรรมชาตเิหลว ถาหลมุเจาะประสบความส�าเรจ็

แก๊สจะพุ่งขึ้นมาตามท่อดวยแรงดันธรรมชาติ เพื่อส่งไปที่อีกแท่นหน่ึงเรียกว่า แท่นผลิต  

จะท�าการแยกน�า้และเศษกรวด หินดนิ ทรายเลก็ ๆ  ออกจากแก๊สธรรมชาตแิละแก๊สธรรมชาติ

เหลว เพื่อส่งเขาท่อส่งแก๊สใตทะเลขายใหการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

 4.3 การแยกแก๊สธรรมชาติ

   เราสามารถน�าแก๊สธรรมชาติมาใชประโยชน์ต่าง ๆ ไดโดยผ่านกระบวนการแยก 

หรือแปรสภาพแก๊สธรรมชาติ โรงแยกแก๊สธรรมชาติท�าหนาที่แยกแก๊สธรรมชาติ หรือ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซ่ึงปะปนกันหลายชนิดตามธรรมชาติออกมาเป็นแก๊สชนิด 

ต่าง ๆ เพื่อน�าไปใชใหเกิดประโยชน์สูงสุดตามคุณค่าของแก๊สนั้นภายใตกระบวนการการ 

แยกแก๊ส แต่ในการแยกแก๊สตองใชอุณหภูมิต�่ามาก ท�าใหสารประกอบเหล่านี้แข็งตัวและ 

มีผลท�าใหท่อตัน ดังนั้นจึงตองก�าจัดโดยผ่านกระบวนการดังนี้

   4.3.1 หน่วยกําจดัสารปรอท เนือ่งจากแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยมสีารปรอทปนอยู่

ดวยดังนั้นโรงแยกแก๊สตองมีหน่วยก�าจัดสารปรอทเพื่อแยกสารปรอทออกจากแก๊ส

   4.3.2 หน่วยกาํจดัความชืน้ การขจดัความชืน้ออกจากแก๊สธรรมชาตเิป็นสิง่จ�าเป็น 

เพราะความชื้นหรือไอน�้าจะกลายเป็นน�้าแข็ง เมื่อเขากระบวนการลดอุณหภูมิซึ่งจะท�าใหท่อ

อุดตันไอน�้าจะถูกก�าจัดดวยวิธีการทางเคมีที่เรียกว่า กระบวนการกรองโมเลกุล 

   4.3.3 หน่วยกําจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใชสารละลายโพแทสเซียม

คาร์บอเนต ก�าจัดออกจากแก๊สธรรมชาติดวยการลดความดันเพิ่มอุณหภูมิท�าใหคาร์บอน  

ไดออกไซด์ถูกปล่อยออก

ภาพที่ 1.11 แสดงแท่นเจาะแก๊สธรรมชาติแห่งแรกของไทย

ที่มา : http://1.bp.blogspot.com

ภาพที่ 1.12 แสดงโรงแยกแก๊สธรรมชาติ

ที่มา : https://hilight.kapook.com/img_cms2/user/witinya/Screen%20Shot%202557-09-19%20

at%209.56.59%20AM.png
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 4.4 ขอดีของแก๊สธรรมชาติ

   4.4.1 เป็นเช้ือเพลิงปิโตรเลียมที่น�ามาใชงานไดอย่างมีประสิทธิภาพสูง มีการ 

เผาไหมสมบูรณ์และไม่มีกากของเชื้อเพลิงหลังจากการเผาไหม

   4.4.2 แก๊สธรรมชาติไม่ท�าลายหรอืกดักร่อนอปุกรณ์และวสัดใุนกระบวนการผลติ 

   4.4.3 ลดการสรางแก๊สเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกรอนเนื่องจาก

ปล่อยความรอนสู่บรรยากาศโลกนอยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น

   4.4.4 มคีวามปลอดภยัสงูในการใชงาน เนือ่งจากเบากว่าอากาศจึงลอยขึน้เมือ่เกดิ

การรั่ว

   4.4.5 มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอื่น ๆ เช่น น�้ามัน น�้ามันเตาและ 

แก๊สปิโตรเลียมเหลว

   4.4.6 สามารถสรางมูลค่าเพิ่ม ช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ

   4.4.7 ไม่มฝีุน่ออกไซด์ของก�ามะถนัและไนโตรเจนซึง่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและ 

สิ่งแวดลอม

   4.4.8 ขนส่งโดยทางท่อท�าใหเกดิความปลอดภัยต่อชุมชนและส่ิงแวดลอมมากกว่า 

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ซึ่งขนส่งทางรถยนต์หรือทางเรือ

   4.4.9 แก๊สธรรมชาตส่ิวนใหญ่ทีใ่ชในประเทศไทยผลติไดเองจากแหล่งในประเทศ 

จึงช่วยลดการน�าเขาพลังงานเชื้อเพลิงอื่น ๆ และประหยัดเงินของประเทศไดมาก

กิจกรรมฝึกทักษะการเรียนรู้ที่ 1.3

1. เพราะเหตุใดจึงตองมีการกําจัดสารต่อไปนี้ในระหว่างการแยกแก๊สธรรมชาติ

 1) สารปรอท ..........................................................................................................

 2) แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ........................................................................................

 3) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ....................................................................................

 4) ความชื้น ............................................................................................................

2. แก๊สแหงและแก๊สชื้น มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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3. LPG  LNG  และ  NGV แตกต่างกันอย่างไร

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

4. ทําเครื่องหมาย 3 ในช่อง q ที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับขอดี ขอเสีย ของแก๊ส

ธรรมชาติเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น

 1) ประสิทธิภาพการเผาไหม q ต�่า q สูง 

 2) กากของเสียหลังการเผาไหม q มี q ไม่มี 

 3) กัดกร่อนอุปกรณ์และวัสดุในกระบวนการผลิต q ท�าลาย q ไม่ท�าลาย

 4) การสรางแก๊สเรือนกระจก q นอย q มาก

 5) ค่าใชจ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ q ต�่า q สูง

 6) สถานีใหบริการ q มีนอย q มีมาก

 7) ความปลอดภัยในการใชงาน q ต�่า q สูง

 8) ราคาเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอื่น ๆ q ถูกกว่า q แพงกว่า

 9) ฝุ่นออกไซด์ของก�ามะถันและไนโตรเจน q มี q ไม่มี

 10) ความปลอดภัยในการขนส่ง q ปลอดภัย q ไม่ปลอดภัย

5. เพราะเหตุใดแก๊ส NGV จึงนับว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ใชในรถยนต์ที่มีความปลอดภัย 

มากที่สุด 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 5. พลังงานถ่านหิน 

 ถ่านหนิ (Coal) คอื หินตะกอนชนดิหนึง่ซึง่สามารถตดิไฟได มสีารประกอบของคาร์บอน

เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญ ถ่านหินนับว่าเป็นแหล่งพลังงานจากซากดึกด�าบรรพ์ท่ีมีปริมาณ

มากที่สุดในโลก มนุษย์มีการใชถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารและใหความรอนเป็น

เวลานับพันปมาแลว ซึ่งการใชพลังงานจากถ่านหินในสมัยก่อนน้ันยังมีไม่มากนัก เพราะ

มนุษย์ยังมีการใชเชื้อเพลิงจากฟนซึ่งหาไดง่าย และต่อมามีการใชเชื้อเพลิงจากน�้ามันเตา

ควบคูก่นัไปเพราะมรีาคาถูก แต่ตัง้แต่เกิดการปฏวิตัอิตุสาหกรรมในประเทศองักฤษและมีการ 

ขยายตวัไปทัว่ยุโรปและอเมรกิา ถ่านหนิกลบัเป็นแหล่งเช้ือเพลงิทีน่ยิมใชกนัมากขึน้ ประกอบ

กับเมื่อเกิดมีวิกฤตการณ์พลังงานครั้งใหญ่ในป พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2522 ซึ่งราคาน�้ามัน

เชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นมาก ทั่วโลกจึงหันมาหาแหล่งเชื้อเพลิงอื่น ๆ ที่มีราคาต�่ากว่าทดแทน ซึ่ง

ในที่สุดก็มีการใชถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานดังกล่าว อย่างไรก็ตามถึงแมว่าถ่านหินยังคงเป็น
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ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์และยังมีเหลือพอใหมนุษย์ใชไดอีกนับรอยป แต่การใช

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงนั้นจ�าเป็นตองค�านึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดลอมของโลกดวย

 5.1  กําเนิดถ่านหิน 

   ถ่านหนิเกดิจากผลของการเปลีย่นแปลงของธรรมชาตขิองโลก ทีก่ระท�าต่อซากพชื 

ที่ตายลงและสะสมอยู่ในลุ่มน�้าหรือแอ่งน�้าต่าง ๆ หรืออาจเกิดจากการที่ซากพืชเหล่าน้ี 

ถูกกระแสน�้าพัดพามาแลวสะสมตัวอยู ่ในบริเวณนั้น เมื่อเวลาผ่านไปซากพืชเหล่านี ้

จะถูกปิดทับโดยตะกอนต่าง ๆ  เป็นจ�านวนมากขึ้นตามล�าดับท�าใหเกิดแรงบีบอัดโดยน�้าหนัก

ของตะกอน ประกอบกับไดรับอิทธิพลของความรอนภายในโลก ท�าใหซากพืชต่าง ๆ เหล่านี้

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจนกลายเป็นถ่านหินในที่สุด มีขั้นตอนการก�าเนิดดังนี้

ภาพที่ 1.13 แสดงลักษณะของถ่านหิน

ที่มา : https://sites.google.com/site/phlangnganthd01/_/rsrc/1468854973453/home/thanhin/

zzz0040.jpg

ภาพที่ 1.14 ขั้นตอนการเกิดถ่านหิน

ที่มา : http://maemohmine.egat.co.th/mining_technology/coal.html

   5.1.1 ถ่านหินจะเกิดบริเวณท่ีเป็นหนอง บึง แอ่งน�้า หรือที่ชื้นแฉะ ริมแม่น�้า  

ริมทะเล ที่มีระดับต�่ากว่าบริเวณรอบขางซึ่งเกิดจากการยุบตัวลง หรือมีการยกตัวสูงขึ้น 

เนื่องจากการปรับตัวของผิวโลก

   5.1.2 บรเิวณนีม้สีภาพแวดลอมทีอ่�านวยใหมพืีชเกดิขึน้และอาศัยอยูอ่ย่างหนาแน่น 

มีวงจรชีวิตหลายครั้ง มีทั้งเกิดขึ้นและลมตายลงติดต่อกันเป็นช่วง ๆ ท�าใหมีซากพืชต่าง ๆ 

สะสมทับถมกันเป็นจ�านวนมาก

   5.1.3 เมื่อบริเวณนี้มีการผุพังเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก ท�าใหมี

ตะกอนดินมาทบัถมซากพชืและซากสิง่มชีวีติอืน่ รวมทัง้มกีารเปลีย่นแปลงสภาพสิง่แวดลอม 

เช่น ภาวะแหงแลง น�า้ท่วม การผพุงั การเคล่ือนไหวของผวิโลก การแตกแยกของแผ่นดนิ เป็นตน 
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ท�าใหซากต่าง ๆ ที่สะสมอยู่ไดรับแรงกดดันและไดรับความรอนจากภายในโลกส่งผลใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟิสิกส์ในบริเวณดังกล่าว ซากเหล่านี้จึงแปรสภาพไปเป็นถ่านพีต

   5.1.4 อิทธิพลจากทั้งแรงกดดันและความรอนภายในโลกเป็นเวลานาน ๆ ท�าให

ถ่านพีตถูกอัดตัวกลายเป็นถ่านหิน ซึ่งมีคุณลักษณะแตกต่างกันในแต่ละแห่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ลักษณะและชนิดของพืชพันธุ์ไม

   5.1.5 เมื่อเวลาผ่านไปนาน ๆ อาจมีดินและหินมาทับถมแหล่งซากเหล่านั้น และ

ปกคลุมชั้นถ่านหินเอาไวจนอยู่ในสภาพปัจจุบัน

 5.2 การสํารวจถ่านหิน 

   ในการส�ารวจถ่านหินโดยท่ัวไปมีกรรมวิธีเหมือนกับการส�ารวจปิโตรเลียม แต่ 

ค่อนขางง่ายกว่า เนื่องจากแหล่งก�าเนิดของถ่านหินอยู่ในระดับที่ตื้นกว่าปิโตรเลียม หรือบาง

แหล่งโดยเฉพาะในประเทศไทยซ่ึงส่วนใหญ่เป็นถ่านหินประเภทลิกไนต์ อาจเพียงแค่ท�า 

การส�ารวจเบื้องตนทางธรณีวิทยา ก็สามารถคาดคะเนถึงแหล่งถ่านหินได แต่อย่างไรก็ตาม

เพ่ือใหการลงทนุในการทีจ่ะน�าถ่านหนิขึน้มาใชเกดิความคุมทนุ จงึตองมกีารส�ารวจทางธรณฟิีสกิส์ 

และการเจาะส�ารวจ เพือ่ยนืยนัการคนพบและค�านวณปริมาณถ่านหนิในแหล่งนัน้เสยีก่อนจงึ

ค่อยด�าเนินการในขั้นต่อไป 

   5.2.1 การสํารวจทางธรณีวิทยา เริ่มจากการศึกษาธรณีวิทยาพื้นฐานของพื้นที่

บริเวณนั้นโดยอาศัยแผนที่ทางธรณีวิทยา ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อดู

ลักษณะภูมิประเทศ การส�ารวจธรณีวิทยาในพื้นที่ การศึกษาและวิเคราะห์หินตัวอย่าง 

เนื่องจากถ่านหินมีคุณสมบัติทางกายภาพที่เด ่นชัด เช่น มีสีน�้าตาลหรือด�า มีค ่า 

ความหนาแน่นต�่า มีน�้าหนักเบา และมักพบถ่านหินเกิดเป็นชั้น ๆ แผ่เป็นบริเวณกวาง 

ดังนั้นจึงอาศัยคุณสมบัติเหล่านี้เป็นขอพิจารณาในการส�ารวจถ่านหิน

   5.2.2 การสาํรวจทางธรณฟิีสกิส์ จะใหขอมลูไดอย่างรวดเรว็ ครอบคลมุพืน้ทีก่วาง 

และเสียค่าใชจ่ายในการส�ารวจนอยเมื่อเทียบกับการเจาะส�ารวจ การส�ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 

จะท�าใหทราบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของชั้นดินและหินที่ความลึกต่าง ๆ โดยใชเครื่องมือ 

ทางธรณีฟิสิกส์ แลวจึงน�าขอมูลที่ไดไปวิเคราะห์ค�านวณ เพื่อแปลความหมายในเชิงของ

ธรณีวิทยาอีกคร้ังหนึ่ง วิธีการส�ารวจธรณีฟิสิกส์ท่ีนิยมใชในการส�ารวจหาแหล่งถ่านหิน 

โดยวิธีหลัก ๆ  จะคลายกับการส�ารวจปิโตรเลียมคือ การวัดค่าความโนมถ่วงของโลก การวัด

ความเขมของสนามแม่เหล็กโลก การวัดคลื่นความไหวสะเทือน เป็นตน 

 5.3 ประเภทของถ่านหิน

   การจ�าแนกถ่านหินพิจารณาจากความสมบูรณ์ในการเปลี่ยนสภาพจากซากพืชไป

เป็นถ่านหิน จ�าแนกเป็น 4 ล�าดับชั้น ดังนี้ 
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   5.3.1 ถ่านหินแอนทราไซต์ (anthracite) เป็นถ่านหินที่ถูกจัดอยู่ในล�าดับสูงสุด 

ถอืว่าเป็นถ่านหนิทีม่คีณุภาพดีทีส่ดุ มีลกัษณะด�าเป็นเงามนั มคีวามวาวสงู มปีรมิาณคาร์บอน

สูงถงึรอยละ 90 ขึน้ไป มปีรมิาณความชืน้ต�า่มากและมค่ีาความรอนสงู มคีวนันอย แต่จุดไฟ

ติดยาก ส่วนใหญ่มักใชเป็นแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อใหความรอนภายในบาน และในอุตสาหกรรม

แกว อุตสาหกรรมเคมี เป็นตน 

   5.3.2 ถ่านหินบิทูมินัส (bituminous) เป็นถ่านหินเนื้อแน่นมีลักษณะแข็ง และ

มักจะประกอบดวยช้ันถ่านหินสีด�าสนิทเป็นมันวาว มีปริมาณคาร์บอนประมาณรอยละ 

80-90 และมีความชื้นรอยละ 2-7 ถ่านหินชนิดนี้เหมาะส�าหรับการใชเป็นถ่านหินเพื่อการ

ถลุงโลหะ หรืออาจใชเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าไดซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์บอนและ 

ความสามารถในการระเหย

   5.3.3 ถ่านหินซับบิทูมินัส (sub-bituminous) มีลักษณะสีน�้าตาลเขมจนถึงด�า 

เนื้อถ่านหินจะมีความอ่อนตัวคลายขี้ผึ้ง ไม่แข็งมาก มีปริมาณคาร์บอนประมาณรอยละ  

71-77 และมีความชื้นประมาณรอยละ 10-20 ถ่านหินประเภทนี้มีส่วนมากใชเป็นเชื้อเพลิง

ในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือใชในอุตสาหกรรม

   5.3.4 ถ่านหนิลกิไนต์ (lignite) เป็นถ่านหนิทียั่งพอมซีากพชืเหลอืปรากฏใหเห็น

อยู่เล็กนอย มีสีน�้าตาลเขมจนถึงด�า มีปริมาณคาร์บอนค่อนขางนอย และมีปริมาณความชื้น

สูงถึงรอยละ 30-70 ส่วนใหญ่ถูกใชเป็นเชื้อเพลิงและถือว่าเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพต�่า

 5.4 แหล่งถ่านหินในประเทศไทย

   ถ่านหินที่มีการส�ารวจพบมากในประเทศไทยประมาณรอยละ 99 เป็นถ่านหิน

ประเภทลกิไนต์ซ่ึงมคุีณภาพค่อนขางต�า่ โดยมถ่ีานหนิประเภทซบับทิมูนิสัและบทิมูนิสัอยูบ่าง 

ยกเวนที่พบที่เหมืองนาดวง จังหวัดเลย และเหมืองนากลาง จังหวัดอุดรธานี เป็นถ่านหิน

ประเภทแอนทราไซต์ซึ่งมีคุณภาพสูง แต่มีปริมาณไม่มากนัก แหล่งถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดและ

มีการผลิตมากที่สุดคือ เหมืองแม่เมาะ จ.ล�าปาง โดยมีปริมาณส�ารองกว่ารอยละ 90 ของ

ปริมาณถ่านหินส�ารองทั้งประเทศ ซ่ึงถ่านหินทั้งหมดถูกน�าไปใชในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

แหล่งถ่านหินในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

ภาพที่ 1.15 แสดงประเภทของถ่านหิน

ที่มา : http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/antracit%2002_resize.jpg
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   5.4.1 แหล่งถ่านหินที่ถูกเปิดเป็นเหมืองถ่านหินแลว แหล่งถ่านหินที่ถูกเปิดเป็น

เหมืองถ่านหินแลว มีจ�านวน 14 แห่ง มี 6 แห่งที่ไดหยุดผลิตเป็นการชั่วคราว และยังคงเปิด

ด�าเนินการอยู่ 8 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนือของประเทศไทย

   5.4.2 แหล่งถ่านหินที่ยังไม่ถูกพัฒนา แหล่งถ่านหินที่ยังไม่ถูกพัฒนาเป็นเหมือง

มีจ�านวน 30 แห่ง มีปริมาณส�ารองประมาณ 804 ลานตัน 

ภาพที่ 1.16 แสดงโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ

ที่มา : http://image.bangkokbiznews.com/media/images/size1/2017/10/23/

aibghjh7fadac6i5a7efi.jpg

1. เพราะเหตุใดมนุษย์จึงนิยมใชถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

2. จงเติมคุณสมบัติของถ่านหินชนิดต่างๆ ต่อไปนี้

 

 ชนิดถ่านหิน ค่าความรอน ค่าความชื้น ปริมาณขี้เถา ปริมาณกํามะถัน

 แอนทราไซต์    

 บิทูมินัส    

 ซับบิทูมินัส

 ลิกไนต์

กิจกรรมฝึกทักษะการเรียนรู้ที่ 1.4
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3. เลือกอักษรหนาขอความดานล่างเติมลงใหสัมพันธ์กับถ่านหินแต่ละประเภท

 1) แอนทราไซต์ ....................................................................................................

 2) ลิกไนต์ ...........................................................................................................

 3) บิทูมินัส ..........................................................................................................

 4) ซับบิทูมินัส .....................................................................................................

 ก มีปริมาณคาร์บอนประมาณรอยละ 71-77 และมีความชื้นประมาณรอยละ 10-20

 ข มีลักษณะสีน�้าตาลเขมจนถึงด�า เนื้อถ่านหินจะมีความอ่อนตัวคลายขี้ผึ้ง ไม่แข็งมาก

 ค ถ่านหินประเภทนี้มีส่วนมากใชเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือใชใน

  อุตสาหกรรม

 ง เป็นถ่านหินที่ยังพอมีซากพืชเหลือปรากฏใหเห็นอยู่เล็กนอย มีสีน�้าตาลเขมจนถึงด�า

 จ เป็นถ่านหินเนื้อแน่นมีลักษณะแข็ง

 ฉ ถูกใชเป็นเชื้อเพลิง ถือว่าเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพต�่า

 ช มีลักษณะด�าเป็นเงามัน มีความวาวสูง มีปริมาณคาร์บอนสูงถึงรอยละ 90 ขึ้นไป

 ซ มีปริมาณคาร์บอนประมาณรอยละ 80-90 และมีความชื้นรอยละ 2-7 

 ฌ เป็นถ่านหินที่ถูกจัดอยู่ในล�าดับสูงสุด ถือว่าเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดีที่สุด

 ญ เหมาะส�าหรับใชเป็นถ่านหินเพื่อการถลุงโลหะ หรืออาจใชเป็นเชื้อเพลิงผลิต

  กระแสไฟฟ้า

4. แหล่งถ่านหินในประเทศไทยที่มีปริมาณสํารองมากที่สุดอยู่ที่ใด

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

5. ประเทศใดในกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่มีการใชพลังงานจากถ่านหินมากที่สุด

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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 6. พลังงานนิวเคลียร ์

 พลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear Energy) เป็นพลังงานที่ไดมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ซึ่ง

เกดิจากการแตกตวัของนวิเคลยีสของธาตเุชือ้เพลงิ เช่น ยเูรเนียม และใหพลงังานความรอน

มหาศาล พลังงานนิวเคลียร์สามารถปลดปล่อยรังสีและอนุภาคต่าง ๆ เช่น รังสีเอกซ์ รังสี

แกมมา อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา อนุภาคโปรตอน และถามีการปลดปล่อยอนุภาค

อิเล็กตรอนทีอ่ยูร่อบนวิเคลยีสดวยถอืว่าเป็นการเปลีย่นแปลงของอะตอมซึง่มชีือ่ภาษาไทยว่า

ปรมาณู จึงเรียกพลังงานชนิดนี้ว่า พลังงานปรมาณู

 6.1  เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
   เครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์ (Nuclear reactor) เป็นแหล่งก�าเนดิหลกัทีส่�าคญัของการ
เกดิปฏกิริยิาแบบฟิสชนั เพ่ือน�าเอาพลังงานทีเ่กดิจากปฏฺกิริยิาไปใชประโยชน์ เครือ่งปฏกิรณ์
นิวเคลียร์มีหลายประเภท แต่มีองค์ประกอบที่ส�าคัญคลายกันดังนี้ 
   6.1.1 แกนเครื่องปฏิกรณ์ (reactor core) ประกอบดวยแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์  
ซึ่งมักท�าอยู่ในรูปของออกไซด์ของธาตุหนัก จ�าพวก ทอเรียม ยูเรเนียม พลูโทเนียม เป็นตน 
ซึ่งมีขอดีคือ มีสภาพน�าความรอนต�่า การน�าเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใส่ในแกนเคร่ืองปฏิกรณ์จะ
ตองมวีสัดหุ่อหุม เพ่ือท�าหนาทีแ่ยกแท่งเชือ้เพลิงออกจากส่ิงแวดลอม ซึง่ป้องกนัไม่ใหผลผลติ
จากปฏิกิรยิาฟิสชนักระจายออกไป ป้องกนัโครงสรางของแท่งเชือ้เพลงิและช่วยในการถ่ายเท
ความรอน โดยทั่วไปเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะท�างานท่ีอุณหภูมิสูง จึงตองท�าเช้ือเพลิงให
เป็นเมด็หรอืเป็นรปูทรงกระบอกสัน้ ๆ  เพือ่ป้องกนัการแตกราวทีอ่ณุหภูมสูิง และจะบรรจุใน
วสัดหุ่อหุมทีท่�าเป็นแท่งยาวเรยีกว่า แท่งเชือ้เพลงิ (fuel rod) วสัดหุ่อหุมโดยทัว่ไปท�ามาจาก
โลหะผสมของเซอร์โคเนียมกับนิกเกิล โครเมียม เหล็ก และดีบุก เป็นตน 
   6.1.2 ตัวทําใหเย็น (coolant) ท�าหนาที่ถ่ายเทพลังงานความรอนที่เกิดจาก 
ปฏิกริยิาฟิสชันเพือ่เปลีย่นใหไปอยูใ่นรปูท่ีจะน�าไปใชประโยชน์มากทีสุ่ด และไม่ท�าใหเชือ้เพลิง
หลอมเหลว ตัวท�าใหเย็นควรมีคุณสมบัติคือมีสภาพน�าความรอนสูง ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีไดง่าย เป็นตน โดยตัวท�าใหเย็นนี้อาจอยู่ในรูปของแก๊สหรือของเหลวก็ได ตัวท�าให
เย็นที่เป็นแก๊ส ไดแก่ ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ฮีเลียม ส่วนที่เป็นของเหลว ไดแก่ 
โซเดียมเหลว เป็นตน 
   6.1.3 มอเดอเรเตอร์ (moderator) ท�าหนาที่เป็นสารหน่วงนิวตรอนเพื่อลด
พลังงานของนิวตรอนที่เกิดจากปฏิกิริยาฟิสชัน ซึ่งเป็นนิวตรอนที่มีความเร็วท�าใหชาลง เพื่อ
ใหมีโอกาสเกิดปฏิกิริยามากขึ้น โดยจะลดความเร็วของนิวตรอนลงใหเทียบเท่ากับโมเลกุล
ของแก๊สที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน โดยทั่วไปสารหน่วงนิวตรอนควรมีคุณสมบัติคือ 
มคีวามคงตวัสงู ไม่เปลีย่นแปลงทางเคมง่ีาย มมีวลนอยใกลเคยีงกบันวิตรอนเพือ่รบัการถ่ายเท
พลังงานจากการชนของนิวตรอน เป็นของแข็งหรือของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่าแก๊ส 
เป็นตน 
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   6.1.4 แท่งควบคุม (control rod) ท�าหนาที่ควบคุมนิวตรอนใหเกิดปฏิกิริยาฟิสชัน
มากหรอืนอยตามตองการ วสัดทุีใ่ชมกัเป็นพวกสารประกอบ เช่น โบรอนคาร์ไบด์ หรอืโลหะ 
เช่น แคดเมียม หรือไอโอดีน เป็นตน 
   6.1.5 ตัวสะทอน (reflector) ท�าหนาที่สะทอนนิวตรอนที่กระจายออกไปให 
กลับมาที่แกนเครื่องปฏิกรณ์เพื่อท�าปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงต่อไป เป็นการลดการสูญเสีย
นิวตรอน วัสดุที่นิยมใชเป็นสารสะทอนนิวตรอนคือ เบริลเลียม และคาร์บอน  เป็นตน 
   6.1.6 เครื่องกําบังรังสี (shielding) ท�าหนาที่ก�าบังรังสีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก 
ปฏิกิริยาฟิสชัน วัสดุที่ใชท�าเครื่องก�าบังรังสีตองเป็นวัสดุที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ตะกั่ว 

คอนกรีต เหล็ก เป็นตน

 6.2 ประเภทโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

   ที่นิยมใชกันอยู่มีดวยกัน 3 แบบคือ 
   6.2.1 โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์แบบน้ําความดันสูง (Pressurized Water Reactor, PWR) 
เป็นโรงไฟฟ้าที่นิยมใชมากที่สุด โดยใชน�้าเป็นทั้งตัวกลางระบายความรอนและสารหน่วง
นิวตรอน มีการออกแบบระบบการท�างานใหมีสองวงจร โดยวงจรแรกจะเป็นระบบระบาย
ความรอนออกจากเตาปฏิกรณ์ ซึ่งน�้าจะไหลผ่านเตาปฏิกรณ์เพื่อระบายความรอนออกจาก
แกนปฏิกรณ์ และน�าความรอนที่ไดส่งต่อใหวงจรที่สองที่อุปกรณ์ก�าเนิดไอน�้า เพื่อผลิตไอน�้า
ไปขับกังหันไอน�้า น�้าในวงจรแรกนี้จะมีอุณหภูมิสูงถึง 325 องศาเซลเซียส ดังนั้นวงจรแรก
จึงตองท�างานภายใตความดันที่สูงมาก เพ่ือป้องกันการเดือดของน�้าในวงจร อุปกรณ์ที่ท�า
หนาที่ควบคุมแรงดันในวงจรแรกคือ ตัวควบคุมความดัน (pressurizer) โดยน�้าในวงจรแรก
จะท�าหนาที่ทั้งเป็นสารหล่อเย็นและสารหน่วงนิวตรอนใหแก่เตาปฏิกรณ์ ในส่วนของวงจรที่
สองนัน้จะท�างานภายใตความดนัทีต่�า่กว่าวงจรแรก ซึง่น�า้ในวงจรนีจ้ะถกูตมใหเดอืดเพือ่ผลติ
ไอน�้าท่ีอุปกรณ์ก�าเนิดไอน�้า ไอน�้าที่ผลิตไดจะใชในการขับกังหันไอน�้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
หลงัจากนัน้จะควบแน่นกลบัไปเป็นน�า้แลวไหลกลบัไปทีอ่ปุกรณ์ผลติไอน�า้ เพือ่เปลีย่นเป็นไอ
น�้าต่อไปเรื่อย ๆ

ภาพที่ 1.17 แสดงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน�้าความดันสูง

ที่มา : https://powerplant2.files.wordpress.com/2015/01/rwb.jpg
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   6.2.2 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบนํ้าเดือด (Boiling Water Reactor, BWR) มีการ
ท�างานที่คลายคลึงกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบน�้าความดันสูง แตกต่างกันเพียงแค ่
โรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์แบบน�า้เดอืด มวีงจรการท�างานเพยีงแค่วงจรเดยีว ซึง่น�า้จะถกูตม
ภายในเตาปฏิกรณ์ (Reactor Vessel) โดยตรงที่อุณหภูมิประมาณ 285 องศาเซลเซียส  
เตาปฏิกรณ์แบบนี้ถูกออกแบบใหท�างาน โดยที่ส่วนบนของแกนปฏิกรณ์ประมาณ 12-15% 
มสีภาพเป็นไอน�า้ และใหน�า้เดอืดภายในเตาปฏกิรณ์ท�าใหเตาปฏกิรณ์แบบน้ีจะท�างานทีค่วาม
ดันต�่ากว่าเตาปฏิกรณ์แบบน�้าความดันสูง ไอน�้าที่ผลิตไดภายในเตาปฏิกรณ์จะไหลผ่าน
อุปกรณ์แยกน�้าบริเวณส่วนบนของเตาปฏิกรณ์ แลวจะไหลออกไปขับกังหันไอน�้าโดยตรง 
เนื่องจากน�้าที่ไหลผ่านแกนปฏิกรณ์จะมีการปนเป้อนจากสารรังสี ท�าใหอุปกรณ์ในส่วนของ
กังหันไอน�้า (Steam Turbine) จะโดนปนเป้อนจากสารรังสีดวย ดังนั้นอุปกรณ์ในส่วนของ
กงัหนัไอน�า้ จงึตองไดรบัการป้องกันรงัสเีช่นเดยีวกบัระหว่างการบ�ารงุรกัษา โรงไฟฟ้าพลงังาน
นิวเคลียร์แบบน�้าเดือดจะมีตนทุนต�่ากว่าแบบอื่น เนื่องจากเป็นระบบที่เรียบง่าย และในส่วน
ขอกงัวลเกีย่วกับการปนเปอ้นรงัสขีองอปุกรณ์ของระบบกงัหันไอน�า้นัน้ เนือ่งจากสารปนเปอ้น
ในน�า้นัน้มอีายสุัน้มาก โดยหองกังหนัไอน�า้สามารถเขาไปเพือ่บ�ารงุรกัษาไดภายในระยะเวลา

อันสั้น หลังจากการ shut down เตาปฏิกรณ์

ภาพที่ 1.18 แสดงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน�้าเดือด

ที่มา : https://powerplant2.files.wordpress.com/2015/01/bwr.jpg

   6.2.3 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบนํ้ามวลหนัก (Canadian Deuterium Uranium 
Reactor, CANDU) พัฒนาโดยประเทศแคนาดาในช่วงป ค.ศ.1950 ภายใตชื่อโรงไฟฟ้า
พลงังานนวิเคลยีร์แบบแคนดู โรงไฟฟ้าแบบนีใ้ชยเูรเนยีมธรรมชาตทิีไ่ม่มกีารเสรมิสมรรถนะ
เป็นเช้ือเพลิง ท�าใหตองใชสารหน่วงนิวตรอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์แบบน�้าความดันสูงหรือแบบน�้าเดือด ซึ่งในกรณีน้ีไดมีการน�าน�้ามวลหนัก (D

2
O) 

มาใช มีการออกแบบระบบการท�างานใหมีสองวงจรเหมือนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบ
น�า้ความดนัสงู โดยในวงจรแรกน�า้มวลหนกัทีจ่ะท�าหนาทีท้ั่งเป็นสารหน่วงนิวตรอนและระบาย
ความรอนออกจากมัดเชื้อเพลิง จะถูกอัดภายใตความดันสูง และจะไหลผ่านช่องบรรจุ 
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เชื้อเพลิงเพื่อระบายความรอนออกจากเตาปฏิกรณ์ที่เรียกอีกชื่อว่า คาแรนเดรีย จนน�้ามวล
หนักในวงจรแรกมีอุณหภูมิสูงถึง 290 oC และเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบ
น�า้ความดนัสงู น�า้มวลหนกัจะถ่ายเทความรอนใหแก่วงจรทีส่องเพ่ือผลิตไอน�า้ทีอ่ปุกรณ์ก�าเนดิ
ไอน�้า แลวขับกังหันไอน�้าผลิตกระแสไฟฟ้า เนื่องจากการใชยูเรเนียมธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 
ท�าใหโรงไฟฟ้าแบบนี้ตองมีการเปลี่ยนเชื้อเพลิงทุกวัน จึงมีการออกแบบใหโรงไฟฟ้าชนิดนี้
สามารถเปลี่ยนเชื้อเพลิงไดโดยไม่ตองหยุดการท�างานของเตาปฏิกรณ์

ภาพที่ 1.19 แสดงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน�้ามวลหนัก

ที่มา : https://powerplant2.files.wordpress.com/2015/01/2992192-229_15_0002.jpg

 6.3 ขอดีและขอเสียของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
   6.3.1 ขอดขีองโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์คือ เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่สามารถให
ก�าลงัผลติสงูกว่า 1,200 เมกะวัตต์ มตีนทนุการผลติไฟฟ้าแข่งขนัไดกบัโรงไฟฟ้าชนิดอ่ืน เป็น
โรงไฟฟ้าทีส่ะอาดไม่ก่อใหเกดิมลพษิ เสรมิสรางความมัน่คงของระบบผลติไฟฟ้าเน่ืองจากใช
เชื้อเพลิงนอย ท�าใหเกิดเสถียรภาพในการจัดหาเชื้อเพลิงและราคาเชื้อเพลิง มีผลกระทบต่อ
ตนทุนการผลิตเล็กนอย
   6.3.2 ขอเสียของโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์คือใชเงินลงทุนเริ่มตนสูง จ�าเป็นตองเตรียม
โครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหการด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จ�าเป็นตองพัฒนาและเตรียมการเกี่ยวกับการจัดกากกัมมันตรังสี การด�าเนินงานดานแผน

ฉกุเฉนิทางรงัสีและมาตรการควบคุมความปลอดภยั เพือ่ป้องกนัอบุตัเิหตุและการยอมรบัของ

ประชาชน

ภาพที่ 1.20 แสดงโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ที่มา : https://d32r1sh890xpii.cloudfront.net/news/718x300/08f7117eff1072de40b

3eeb3fb5df3de.jpg
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   การน�าเอาพลังงานนิวเคลียร์มาใชประโยชน์นั้น สามารถใชไดอย่างกวางขวางทั้ง
ทางดานการแพทย์ ทางอุตสาหกรรม การเกษตร การศึกษาวิจัย นอกจากนี้ยังใชเป็นแหล่ง
ผลิตไฟฟ้าที่เรียกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งจะเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่ส�าคัญในโลกอนาคต 
ซ่ึงประเทศไทยเองตองตระหนกัถงึความจ�าเป็นทีจ่ะตองใชโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ในอนาคต และ
ควรมีการเตรียมความพรอมทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยี แหล่งเชื้อเพลิง และงบประมาณ 

ต่าง ๆ เพื่อรองรับความตองการใชพลังงานในวันขางหนา

กิจกรรมฝึกทักษะการเรียนรู้ที่ 1.5

1. อุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์คืออุปกรณ์ใด 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

2. ทําเครื่องหมาย 3 หนาขอความที่เป็นความจริงและทําเครื่องหมาย 5 หนาขอความ

ที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับขอดีและขอเสียของพลังงานนิวเคลียร์

.......... 1) เป็นระบบที่ค่อนขางสะอาด แต่มีปัญหาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดลอม เช่น ที่ดิน  

   แหล่งท�ามาหากิน ตลอดจนป่าสงวนของชาติ ตองสูญเสียจากการถูกน�้าท่วม

.......... 2) เป็นเชือ้เพลงิท�าใหเกิดมลพษิทางอากาศ ท่ีส�าคญั ไดแก่ แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 

   ไนโตรเจนออกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งท�าใหเกิดฝนกรด และ 

   ปรากฏการณ์เรือนกระจก

.......... 3) สามารถปลดปล่อยพลังงานออกมาในรปูของรงัสีและอนุภาคและพลงังานชนิดอ่ืน 

   เช่น พลังงานความรอน พลังงานแสงซึ่งจะถูกปลดปล่อยออกมาในลักษณะ 

   เฉียบพลันลักษณะที่ควบคุมได

.......... 4) เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่ตองน�าเขาท�าใหไดรับผลกระทบจากความ 

   ไม่แน่นอนของราคาในตลาดโลก

.......... 5) เป็นเชื้อเพลิงที่ราคาไม่แพง ถามีการใชมากไม่ก่อใหเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก  

   และเป็นทรัพยากรที่ไม่จ�ากัดจ�านวน

.......... 6) การผลิตไฟฟ้าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนบริเวณ 

   ใกลเคียงโรงไฟฟ้าอย่างรุนแรง

.......... 7) ตองใชเงินลงทุนในการก่อสรางสูง น�ากลับมาใชใหม่ไม่ได และเสี่ยงต่อการเกิด 

   อุบัติเหตุ
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3. จากภาพเป็นหลักการทํางานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชนิดใด

   

1) ............................................................ 2) .......................................................

4. ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กี่แห่ง และมีเครื่องปฏิกรณ์วิจัยกี่เครื่อง

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

5. ประเทศที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากที่สุดในโลก 3 อันดับแรก คือประเทศใด

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

แบบประเมินผลหลังการเรียนรู้
เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

 1. ขอใดจัดเป็นพลังงานตนกําเนิด
  ก. แก๊สธรรมชาติ ข. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
  ค. พลังงานนิวเคลียร์ ง. แก๊สปิโตรเลียมเหลว 
  จ. พลังงานไฟฟ้า

 2. การผลติพลงังานไฟฟ้าจากเขือ่นศรีนครนิทร์ทีจ่งัหวดักาญจนบรุ ีจดัเป็นพลงังานตาม
ขอใด
  ก. พลังงานทางพาณิชย์ ข. พลังงานนอกแบบ
  ค. พลังงานตามแบบ ง. พลังงานส�ารอง
  จ. พลังงานแปรรูป 

 3. การย่อยสลายสารอินทรีย์ใหเป็นคีโรเจน จะเกิดขึ้นในช่วงใด
  ก. ช่วงการก�าเนิด ข. ช่วงเกินก�าหนด
  ค. ช่วงเจริญเต็มวัย ง. ช่วงความกดดันและอุณหภูมิสูง
  จ. ช่วงการก่อตัวใหม่
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 4. แหล่งกักเก็บที่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้ามันไดดีที่สุดคือขอใด
  ก. แหล่งกักเก็บในชั้นหิน ข. แหล่งกักเก็บแบบโดม
  ค. แหล่งกักเก็บแบบรอยเลื่อน ง. แหล่งกักเก็บแบบประทุนคว�่า
  จ. แหล่งกักเก็บแบบแอ่งกระทะ

 5.  การสํารวจในขอใดจะเป็นขอมูลท่ีบอกใหทราบว่าบริเวณท่ีสํารวจน้ันมีแหล่ง
ปิโตรเลียมอยู่หรือไม่
  ก. การส�ารวจทางธรณีฟิสิกส์ ข. การวัดความเขมของสนามแม่เหล็กโลก
  ค. การวัดคลื่นความไหวสะเทือน ง. การส�ารวจทางธรณีวิทยา
  จ. การวัดค่าความโนมถ่วงของโลก 

 6. การเจาะขั้นประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งใด
  ก. การพัฒนาแหล่งเพื่อผลิตปิโตรเลียม  
  ข. การเจาะเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับการผลิต
  ค. ทราบปริมาณที่แน่นอนของแหล่งปิโตรเลียม 
  ง. เพื่อการลงทุนผลิตปิโตรเลียม  
  จ. ทราบรูปร่างและลักษณะโครงสรางของชั้นหินภายใตผิวโลก  

 7. การแยกปิโตรเลียมเพื่อนํามาใชประโยชน์จะใชวิธีการในขอใด
  ก. การกลั่นดวยไอน�้า ข. การกลั่นแบบธรรมดา
  ค. การกลั่นดวยตัวท�าละลาย ง. การกลั่นโดยลดความดัน
  จ. การกลั่นล�าดับส่วน

 8. ขอใดเป็นผลิตภัณฑ์ลําดับแรกที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันดิบ
  ก.  น�้ามันหล่อลื่น ข.  น�้ามันดีเซล
  ค.  น�้ามันก๊าด ง.  น�้ามันเบนซิน    
  จ.  น�้ามันเตา 

 9. ขอใดเป็นขั้นตอนแรกของการสํารวจหาแหล่งแก๊สธรรมชาติ
  ก.  เจาะผ่านชั้นหินลงไปเพื่อน�าหินตัวอย่างใตพื้นโลกมาศึกษาวิเคราะห์
  ข.  วัดคลื่นความไหวสะเทือน โดยใชเรือส�ารวจยิงคลื่นเสียงทะลุชั้นหินลงไป
  ค.  น�าตัวอย่างของหิน ทราย บริเวณที่ส�ารวจไปศึกษาวิเคราะห์
  ง.  แปลขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร์ โดยผูเชี่ยวชาญทางดานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์
  จ.  ตั้งแท่นผลิตที่มีอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณของแก๊สธรรมชาติ

 10. ในการแยกแก๊สธรรมชาติตองมีการกําจัดสารชนิดใดเพื่อป้องกันการอุดตันของท่อ
  ก. สารปรอท ข.  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
  ค. สารตะกั่ว ง.  แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์
  จ. แก๊สมีเทนและอีเทน
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 11. แก๊สอีเทน ถูกนําไปใชประโยชน์ไดอย่างไร
  ก. เชื้อเพลิงในรถยนต์ 
  ข. เชื้อเพลิงในครัวเรือน
  ค. เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป 
  ง. วัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก
  จ. เชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

 12. ขอใดไม่ใชข่อดีของแก๊สธรรมชาติ
  ก.  ลดการสรางแก๊สเรือนกระจก   
  ข.  มีความปลอดภัยสูงในการใชงาน
  ค.  มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอื่น ๆ  
  ง.  ไม่มีกากของเชื้อเพลิงหลังจากการเผาไหม
  จ.  สามารถน�ากลับมาหมุนเวียนใชใหม่ได

 13. ขอใดเป็นลักษณะของถ่านหินที่ดีและมีคุณภาพ
  ก.  มีลักษณะสีน�้าตาลเขมจนถึงด�า   
  ข.  มีปริมาณคาร์บอนค่อนขางนอย 
  ค.  ใหค่าความรอนสูงและจุดไฟติดยาก   
  ง.  มีปริมาณความชื้นสูงพอสมควร
  จ.  เนื้อถ่านหินมีความอ่อนตัวคลายขี้ผึ้ง

 14. ขอใดจัดเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพสูงที่สุดและตํ่าที่สุดตามลําดับ
  ก.  ถ่านหินลิกไนต์ และถ่านหินพีต   
  ข.  ถ่านหินซับบิทูมินัส และถ่านหินแอนทราไซต์
  ค.  ถ่านหินลิกไนต์ และถ่านหินบิทูมินัส  
  ง.  ถ่านหินแอนทราไซต์ และถ่านหินลิกไนต์
  จ.  ถ่านหินบิทูมินัส และถ่านหินซับบิทูมินัส

 15. ถ่านหินชนิดใดที่ประเทศไทยนํามาผลิตไฟฟ้ามากที่สุด
  ก.  ถ่านหินลิกไนต์ ข.  ถ่านหินพีต
  ค.  ถ่านหินบิทูมินัส ง. ถ่านหินแอนทราไซต์
  จ.  ถ่านหินซับบิทูมินัส

 16. ถ่านหินถูกนํามาใชประโยชน์ตามขอใดมากที่สุด
  ก.  ผลิตถ่านโคกเทียม ข.  เชื้อเพลิงทดแทนน�้ามัน
  ค.  ผลิตปุ๋ยยูเรีย ง.  ผลิตเม็ดพลาสติก
  จ.  สกัดเป็นน�้ามันดิบ
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 17. พลังงานนิวเคลียร์ประเภทใดที่นํามาใชในการผลิตไฟฟ้า
  ก. พลังงานนิวเคลียร์แบบฟิสชัน
  ข. พลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชัน
  ค. พลังงานนิวเคลียร์ที่ไดจากเครื่องเร่งอนุภาค
  ง. พลังงานนิวเคลียร์ที่ไดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ความรอน
  จ. พลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี

 18. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบนํ้าความดันสูง มีลักษณะสําคัญอย่างไร
  ก. มีวงจรการท�างานเพียงแค่วงจรเดียว
  ข. เป็นระบบที่เรียบง่ายจึงมีตนทุนต�่ากว่าแบบอื่น
  ค. ตองมีการเปลี่ยนเชื้อเพลิงทุกวัน
  ง. น�้าเดือดภายในเตาปฏิกรณ์ที่ความดันต�่ากว่าแบบอื่น
  จ. มีการท�างานทั้งระบบระบายความรอนและระบบผลิตไอน�้า

 19. ขอใดจัดเป็นขอดีของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
  ก. สามารถหมุนเวียนน�ากลับมาใชใหม่ได
  ข. ผลิตไฟฟ้าไดมากแต่ใชเชื้อเพลิงนอย
  ค. หาสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าไดง่ายโดยไม่ตองใชแหล่งน�้าขนาดใหญ่
  ง. สามารถน�าวัตถุดิบทางการเกษตรที่เหลือใชมาเป็นเชื้อเพลิงได
  จ. เป็นเชื้อเพลิงที่ปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

 20. ขอใดจัดเป็นขอเสียของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
  ก. มีปัญหาเรื่องการเกิดฝนกรด
  ข. ท�าใหเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
  ค. ตองใชเงินลงทุนในการก่อสรางสูง
  ง. เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณใกลเคียง
  จ. ปัญหาความไม่แน่นอนของราคาในตลาดโลก
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