การดาเนินชีวิตของมนุษย์ในปั จจุบันมีการใช้พลังงานเพื่ อ
อานวยความสะดวกให้กิจกรรมนัน้ สามารถขับเคลื่อนหรือดาเนินไป
ได้ เช่น การคมนาคมขนส่ง การทาอาหาร จะเห็ นว่าในทุกกิจกรรม
ของการดาเนินชีวิตในปั จจุบันต้องใช้พลังงานแทบทั้งสิ้น ซึ่งมาจาก
แหล่ง ที่ เรี ยกว่ า ปิ โตรเคมี หรื อจากซากดึ กด าบรรพ์ ซึ่ ง พลั งงาน
ดังกล่าวเป็ นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป และยัง ก่อให้เกิดมลพิษเมื่อนามาแปรรูปก่อน
ใช้เป็ นพลังงาน
จากปั ญหาดังกล่าวส่งผลให้หลายๆประเทศ
หันมาให้ความสนใจแหล่งพลังงานทดแทนหรือ
พลังงานทางเลือก ได้แก่ ไบโอดีเซล แก๊สชีวภาพ
เอทานอล และไฮโดรเจน เป็ นต้น

ไฮโดรเจน เป็ นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไฮโดรเจนเป็ นธาตุที่เป็ น
องค์ประกอบในสารหลายๆ ชนิด ไฮโดรเจน 1 กิโลกรัม จะให้คา่
พลังงานเท่ากับ ก๊าซธรรมชาติ 2.1 kg หรือเท่ากับแก๊สโซลีน 2.8 kg

ไฮโดรเจนเป็ นแหล่งพลังงานที่มีความเหมาะสมที่จะนามาใช้เป็ นแหล่งพลังงาน
สารองสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานเชือ้ เพลิงเพื่อ
การคมนาคมขนส่ง พลังงานไฮโดรเจนมีคณ
ุ สมบัติที่เหมือน
พลังงานจากซากดึกดาบรรพ์ (ถ่าน หิน นา้ มัน และก๊าซ
ธรรมชาติ) คือเป็ นเชือ้ เพลิงได้ สามารถเผาไหม้ให้
พลังงานความร้อนใช้หงุ ต้มได้ หรือจะใช้สันดาปภายใน
เหมือนนา้ มันก็ได้ ไฮโดรเจนยังสามารถกลับมารวมตัวกับ
ออกซิเจน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า ได้โดยตรง
กระบวนการนี้เป็ นกระบวนการที่ใช้กบั fuel cell หรือเซลล์เชือ้ เพลิง

ไฮโดรเจน สามารถผลิตได้จากหลายกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการทางกายภาพ
ทางเคมี และทางชีวภาพ จากทั้งสามกระบวนการ กระบวนการทางชีวภาพ เป็ น
กระบวนการที่สามารถใช้วัตถุดิบในการผลิตได้
หลากหลาย มีตน้ ทุนตา่ และเป็ นกระบวนการผลิต
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับ
กระบวนการอื่นๆ โดยกระบวนการผลิตไฮโดรเจน
ทางชีวภาพนัน้ จะอาศัยการทางานของจุลินทรียใ์ น
การย่อยสลายสารอาหารภายใต้สภาวะไร้อากาศ
ทาให้ได้ไฮโดรเจนเป็ นผลิตภัณฑ์ออกมา เริ่มต้น
จุลินทรียท์ ี่ผลิตไฮโดรเจนจะกินแหล่งอาหารที่เรา
ให้เข้าไป ยกตัวอย่างเช่น นา้ เสียโรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลัง นา้ แป้ง นา้ เสี ยโรงงาน
ฆ่าสัตว์ เป็ นต้น เมื่อจุลินทรียก์ ินแหล่งอาหารพวกนีเ้ ข้าไปจุลินทรียก์ ็จะมีการย่อยสาร
ต่างๆ เหล่านีใ้ ห้มีขนาดเล็กลงเพื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและนาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้จะได้ผลพลอยได้เป็ นไฮโดรเจนออกมา

ที่มา : http://www.bellona.no/data/f/o/26/97/0_9811_1 /hydrogen_6-2002.

1. เพราะเหตุใดไฮโดรเจนสามารถนามาใช้เป็ นพลังงานทดแทนได้
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2. เชือ้ เพลิงไฮโดรเจนสามารถนาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง (3ตัวอย่าง)
.....................................................................................................................................................................................

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์

ความรักแบ่งเป็ น 3 ช่วงคือ หลง รัก ผูกพัน ทุกช่วงมีฮอร์โมนในร่างกายขับเคลื่อนไปอย่างน่าอัศจรรย์
อารมณ์ความ รูส้ กึ ของมนุษย์มีหลากหลาย... ชอบ ไม่ชอบ อารมณ์ดี เกลียด โมโห ไม่พอใจ
และอีกมากมายสารพัด เชื่อว่าน้องๆ ผ่านความรูส้ กึ เหล่านี้มาแล้วทัง้ นัน้ แต่อีกหนึ่งความรูส้ กึ ที่ขาด
ไม่ได้และไม่มีใครอยากขาดด้วยนัน่ ก็คือ ความรักหรือความรูส้ กึ รักนัน่ เอง...
"ความรัก" นี้ แปลกนะคะ มันสามารถทาให้เรามีทงั้ ความสุขและความทุกข์ได้ ทัง้ ๆ ที่มนั เป็ นเรื่อง
เดียวกัน เคยสงสัยกันบ้างมัย้ ว่า ความรักมันเกิดขึน้ ได้ยงั ไง?
บางคนบอกว่าเพราะความใกล้ชิด บางคน
บอกเพราะคุยกันถูกคอ (พูดไปแล้วก็อมยิ้มไปเป็ นแถบๆ) ที่พดู มานีก้ ็มีเหตุผลค่ะ แต่เป็ นแค่การบอกเหตุผลที่ทา
ให้ความรักเกิดขึน้ มากกว่า ไม่ใช่การอธิบายว่าความรูส้ ึกรักเกิดขึน้ ได้ยงั ไง

นักวิทยาศาสตร์หลายคนพยายามค้นหาคาอธิบายเกีย่ วกับความรัก แต่ผลงาน การคิดค้นที่เป็ นที่ยอมรับ
มากที่สดุ ก็คือ ของศาสตราจารย์เฮเลน ฟิ ชเชอร์ เขาได้แบ่งความรักออกเป็ น 3 ระดับ คือ หลง รัก และผูกพัน
โดยก่อนที่จะเริ่มเกิดความรูส้ ึกรัก จะมีสารเคมีชนิดหนึง่ ที่เรียกว่า ฟีโรโมน (Pheromones) เป็ นตัวนาพาให้เราเกิด
ความรัก
หากรูจ้ ักสารชนิดนีก้ ็จะรูว้ ่าเป็ นสารเคมีที่สตั ว์หลายชนิดสร้างขึน้ มาเพื่อดึงดูดเพศตรงข้าม ในมนุษย์ก็มี
เช่นเดียวกัน ร่างกายมนุษย์จะผลิตขึน้ มาเองตามธรรมชาติ แม้เราจะเรียกฟี โรโมนกันว่าเป็ นกลิ่นเรียกรัก แต่ความเป็ น
จริงแล้วฟี โรโมนไม่มีกลิ่น จะไปหาดมที่ไหนก็ไม่ได้ดว้ ย ฟี โรโมนไม่สามารถสัมผัสได้จากการสูดดมทางจมูก แต่จะรับรู้
ได้จากสมอง ซึ่งคนที่จะได้รบั กลิ่นนี้ได้ก็ตอ้ งมีฟีโรโมนตรงกับเราเท่านัน้ ด้วย

ดังนัน้ นีเ่ ป็ นคาอธิบายขัน้ แรกว่าทาไมความรักถึงเกิดขึน้ ได้กบั แค่คนบางคน เจอกัน ครัง้ แรกก็เกิด
รักแรกพบขึน้ ได้ ในขณะที่บางคนทาดีกบั เรามากแค่ไหน ถ้าเคมีไม่ตรงกันความรักก็เกิดขึน้ ไม่ได้
หลังจากผ่านช่วงที่สารเคมีทางานดึงดูดให้คนสองคนเกิดความรักกันแล้ว ก็เข้าสู่ช่วง "หลง" มัน่ ใจว่า
เป็ นช่วงที่มีความสุขสุดๆ ความรูส้ ึกของคนสองคนในช่วงนีร้ ่างกายจะถูกขับเคลื่อนด้วยเคมี ทาให้รสู้ ึกเขินเวลา
มองตากัน หรือได้เจอกันแล้วตืน่ เต้น หัวใจ เต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาเต้นข้างนอก เรียกว่าทุกอย่างที่เกิด
ในช่วงนีอ้ ะไรก็ดสู ีชมพู ไปหมด ถึงขัน้ เก็บไปนอนฝันกันเลยทีเดียว สาหรับช่วงหลงนีจ้ ะมีฮอร์โมนที่สาคัญอยู่
2 ชนิดคือ เอสโตรเจน (Estrogen) ฮอร์โมนเด่นในเพศหญิง และเทสโทสเตอโรน (testosterone) ฮอร์โมน

ต่อมาเป็ นช่วงรัก ช่วงรักเป็ นอีกช่วงที่ชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไป ไม่ใช่ระบบในร่างกายเปลี่ยนไปนะคะ แต่
หมายถึงการใช้ชวี ิต เพราะความรักที่เข้าสู่ช่วงนีแ้ ล้วทาให้ หลายคนเริ่มมีอาการเพ้อ วันๆ เอาแต่คิดถึงตาม
ประสาคนมีความรัก อาการที่เกิดขึน้ ในช่วงนีถ้ กู ควบคุมจากกลุ่มสารสื่อประสาทที่เรียกว่า โมโนอะมิเนส
(Monoamines) ซึ่งจะประกอบไปด้วยฮอร์โมน 3 ชนิด คือ ฮอร์โมนโดพามีน (Dopamine) ทาให้สมองตืน่ ตัว,
ฮอร์โมนเอพิเนฟรีน (Norepinephrine) หรือ อะดรีนาลิน (Adrenalin) ฮอร์โมนที่ทาให้ร่างกายตืน่ ตัว หัวใจเต้น
แรง และสุดท้าย ฮอร์โมนเซโรโทนิน (Serotonin) เป็ น สารที่ ทาหน้าที่เกีย่ วกับการแสดงออกทางอารมณ์
ความรูส้ ึก มีความสาคัญมากๆ เพราะควบคุมทัง้ ร่างกายและจิตใจของเรา

ดังนัน้ ความรักที่มีทงั้ รัก ทัง้ ซึ้ง ทัง้ เหงารวมอยู่ดว้ ยกันก็เกิดจากสารเซโรโทนิน

สุดท้ายคือช่วงผูกพัน คนสองคนต้องข้ามผ่านทัง้ ความรักและความหลงมาแล้ว หากคู่ไหนยังรักกัน
ดีไม่พ่ายแพ้ให้กบั ช่วงโปรโมชัน่ ไปเสียก่อน ก็อาจเรียกได้ว่ามีความรักให้กนั จริงๆ จนถึงขัน้ พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่ค่ะ
ในช่วงนีจ้ ะมีฮอร์โมนสาคัญ คือ ออกซีโทซิน (Oxytocin) เป็ นฮอร์โมนที่หลัง่ มาจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง ได้ขนึ้
ชื่อว่าเป็ นฮอร์โมนแห่งความรัก-ความเชื่อใจ และยังมีประโยชน์ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารก
อีกด้วย เพราะสารนีจ้ ะหลัง่ ออกมากระตุน้ ให้มดลูกบีบตัวเพื่อให้แม่มีแรงเบ่งคลอด และกระตุน้ ให้แม่สร้างนา้ นม
ให้เพียงพอต่อการให้นมลูกหลังคลอดด้วยนัน่ เอง นอกจากนีย้ งั มีฮอร์โมนวาโซเพรนซิน (Vasopression)
ที่จะช่วยยา้ ในเรื่องของการรักเดียวใจเดียวค่ะ
เป็ นยังไงกันบ้าง ร่างกายของเรามีกลไกขับเคลื่อนความรูส้ กึ ที่มหัศจรรย์มากเลยนะคะ
โดยเฉพาะแค่สงิ่ ที่เรียกว่ารัก มันซับซ้อนวนุ่ วายและลึกซึ้งกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลย ดังนัน้ เมื่อความรัก
เกิดขึ้นมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบไหน จะเพื่อน ครอบครัว หรือคนรัก ก็ด ูแลความรักนัน้ ให้ดีๆ และ
อย่าลืม "รักใครส่งบทความนี้ให้คนนัน้ อ่าน" ด้วย

1.สิ่งใดเป็ นตัวนาพาให้เราเกิดความรัก จากบทความที่อ่าน
2.ในช่วงหลง จะมีชว่ งหลงนีจ้ ะมีฮอร์โมนใดที่สาคัญ ฮอร์โมนเด่นในเพศหญิง และเด่นในเพศชาย
3. ช่วงที่ทาให้หลายคนเริ่มมีอาการเพ้อ วันๆ เอาแต่คิดถึงตามประสาคนมีความรัก อาการที่เกิดขึน้
ในช่วงนีถ้ กู ควบคุมจากสิ่งใด
4. ฮอร์โมนที่หลัง่ มาจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง ได้ขนึ้ ชื่อว่าเป็ นฮอร์โมนแห่งความรัก-ความเชื่อใจคือ
ฮอร์โมนใด
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ประเทศไทย ใช้กา๊ ซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้ าในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 68 หรือกว่า 2,400 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต/วัน ในขณะที่แหล่งก๊าซฯ ในอ่าวไทยมีปริมาณสารองที่พิสจู น์แล้วอยูร่ าว 9.9 ล้านล้าน
ลูกบาศก์ฟุต ซึ่งจะเหลือใช้อีกเพียง 7 ปี

ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ผลิตไฟฟ้ าในประเทศไทยมาจากแหล่งในทะเลบนบกและนาเข้าใน
รูปของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยแหล่งในทะเลมาจากอ่าวไทยมีสัดส่วนราวร้อยละ
54 และนาเข้าทางท่อส่งก๊าซจากสหภาพเมียนมาร์ ร้อยละ 37 สาหรับแหล่งบนบกร้อยละ
3 มาจากสองแหล่ง คือ แหล่งนา้ พอง จังหวัดขอนแก่น และแหล่งสินภูฮ่อม จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งส่งผ่านระบบท่อส่งก๊าซมายังโรงไฟฟ้ านา้ พอง ที่เหลืออีกร้อยละ 6 มาจาก
การนาเข้า LNG ที่ปัจจุบันมีปริมาณนาเข้าราว 2 ล้านตันต่อปี แม้ว่าศักยภาพของคลัง
LNG ของประเทศไทยจะมีถึง 5 ล้านตัน แต่ดว้ ยต้นทุนราคาที่สงู กว่าแหล่งในประเทศราว
2 เท่า ทาให้การนาเข้าในปั จจุบันจึงยังไม่สงู นัก อย่างไรก็ตาม หากก๊าซธรรมชาติใน
ประเทศไม่เพียงพอ ก็มีความจาเป็ นจะต้องนาเข้าเพิ่มขึน้ อย่างแน่นอน การใช้กา๊ ซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ าเพิ่มขึน้ ในสัดส่วนสูง ตามความต้องการไฟฟ้าที่
เพิ่มขึน้ นับเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว โดย
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของ กฟผ. ที่กาลังก่อสร้างและจะเริ่มผลิตไฟฟ้ าในระหว่างปี
2557-2559 มีกาลังผลิตรวมราว 2,400 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้ าจะนะ โรงไฟฟ้าวัง
น้อย และโรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ขณะที่โรงไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่หรือ IPP ที่ใช้กา๊ ซ
ธรรมชาติมีแผนเดินเครื่องระหว่างปี 2557-2559 อีกจานวน 4,100 เมกะวัตต์

จากสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิ งก๊าซธรรมชาติจานวนมากตามที่กล่าวมา จึงมีภาวะ
ความสุ่ ม เสี่ ย งต่ อ ความมั ่น คงด้า นพลั ง งานไฟฟ้ า อั น เนื่ อ งมาจากแหล่ ง ก๊ า ซฯ
ภายในประเทศมีปริมาณน้อยลงจะหมดลงในราว 7 ปี การบารุงรักษาระบบการผลิตก๊าซ
จากแหล่งอ่าวไทยและพม่าได้ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งหาก
นาเข้า LNG ซึ่งมีตน้ ทุนสูงกว่าก๊าซฯ จากแหล่งอ่าวไทยและพม่าจะกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้า
ดังนัน้ ความจาเป็ นที่จะต้องกระจายการใช้เชื้อเพลิง
ผลิ ต ไฟฟ้ าให้เ กิ ด ความสมดุล ย์กัน จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ มี
ความส าคัญ มาก ทั้ ง เชื้ อ เพลิ ง หลั ก และพลั ง งาน
หมุนเวี ยน ซึ่ งเชื้อเพลิ งหลักที่ มีความสาคัญอย่า ง
ยิ่งในการลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติคือ ถ่าน
หิ น เนื่องจากมีปริมาณสารองในโลกอีกมากราคา
ถู ก จั ด ก า ร ป้ อ ง กั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ นอกจากนี้ การใช้พลังงาน
หมุนเวียน อาทิ ลม แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ก็ลว้ น
อยู่ใ นแผนของกระทรวงพลั ง งานที่ จ ะให้มีก ารใช้
พลังงานหมุนเวียนมากถึงร้อยละ 25 ใน 10 ปี ข้างหน้า
การกระจายสั ด ส่ ว นพลั ง งานอย่า งสมดุล มี ค วามส าคัญ ต่อ การรั ก ษาความ
มั ่น คงในระบบไฟฟ้ าของ
ประเทศและรักษาระดับราคา
ค่าไฟฟ้าที่ เหมาะสม ซึ่ งต้อง
ยอมรั บ ว่ า ประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่ มี ก ารกระจาย
สั ด ส่ ว นการใช้เ ชื้ อ เพลิ ง ใน
การผลิ ต ไฟฟ้ าน้อ ยที่ ส ดุ ใน
อาเซียน หากแนวโน้มยังเป็ น
เช่นนี้ตอ่ ไป อาจทาให้ประเทศไทยมีตน้ ทุนค่าไฟฟ้าสูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาค ซึ่งย่อม
ส่งผลต่อการแข่งขันในด้านอุตสาหกรรมและบริการภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี 2558 ไม่มากก็นอ้ ย
ที่มา การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

1.ในอนาคตประเทศไทยมีแนวโน้มใช้พลังงานชนิดใดเพิ่มขึน้ จากปั จจุบัน
2.หากมีการใช้กา๊ ซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงจานวนมากจะส่งผลกระทบต่อสิ่งใดบ้าง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์

