
 
 

 

 

          การด าเนินชีวิตของมนษุยใ์นปัจจบุันมีการใชพ้ลังงานเพ่ือ

อ านวยความสะดวกใหก้ิจกรรมนัน้สามารถขบัเคล่ือนหรือด าเนินไป

ได ้เชน่ การคมนาคมขนส่ง การท าอาหาร จะเห็นว่าในทกุกิจกรรม

ของการด าเนินชวิีตในปัจจบุันตอ้งใชพ้ลังงานแทบทั้งส้ิน  ซ่ึงมาจาก

แหล่งท่ีเรียกว่า ปิโตรเคมี หรือจากซากดึกด าบรรพ์ ซ่ึงพลังงาน

ดงักล่าวเป็นแหล่งพลังงานท่ีใชแ้ลว้หมดไป และยังก่อใหเ้กิดมลพิษเม่ือน ามาแปรรปูก่อน

ใชเ้ป็นพลังงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ไฮโดรเจน เป็นกา๊ซท่ีไมมี่สี ไมมี่กล่ิน ไฮโดรเจนเป็นธาตท่ีุเป็น

องคป์ระกอบในสารหลายๆ ชนิด ไฮโดรเจน 1 กิโลกรัม จะใหค้า่

พลังงานเท่ากบั กา๊ซธรรมชาติ 2.1 kg หรือเท่ากบัแกส๊โซลีน 2.8 kg 
 

 

 

 

 

 

              ไฮโดรเจนเป็นแหลง่พลังงานท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชเ้ป็นแหล่งพลังงาน

ส ารองส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานเชือ้เพลิงเพ่ือ

การคมนาคมขนส่ง พลังงานไฮโดรเจนมีคณุสมบัติท่ีเหมือน

พลังงานจากซากดึกด าบรรพ ์(ถ่าน หิน น า้มนั และกา๊ซ

ธรรมชาติ) คือเป็นเชือ้เพลิงได ้สามารถเผาไหมใ้ห้

พลังงานความรอ้นใชห้งุตม้ได ้หรือจะใชส้ันดาปภายใน

เหมือนน า้มนัก็ได ้ไฮโดรเจนยงัสามารถกลับมารวมตวักบั

ออกซิเจน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า ไดโ้ดยตรง 

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการท่ีใชก้บั fuel cell หรือเซลลเ์ชือ้เพลิง 

 

   จากปัญหาดงักล่าวส่งผลใหห้ลายๆประเทศ      

หันมาใหค้วามสนใจแหล่งพลงังานทดแทนหรือ

พลังงานทางเลือก ไดแ้ก ่ ไบโอดเีซล แกส๊ชวีภาพ 

เอทานอล และไฮโดรเจน เป็นตน้  

 



      ไฮโดรเจน สามารถผลิตไดจ้ากหลายกระบวนการ ไดแ้ก ่กระบวนการทางกายภาพ

ทางเคมี  และทางชวีภาพ จากทั้งสามกระบวนการ กระบวนการทางชวีภาพ เป็น

กระบวนการท่ีสามารถใชว้ัตถดุิบในการผลิตได ้

หลากหลาย มีตน้ทนุต า่ และเป็นกระบวนการผลิต   

ท่ีเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้มเม่ือเปรียบเทียบกบั

กระบวนการอ่ืนๆ โดยกระบวนการผลิตไฮโดรเจน

ทางชวีภาพนัน้จะอาศัยการท างานของจลิุนทรียใ์น

การยอ่ยสลายสารอาหารภายใตส้ภาวะไรอ้ากาศ        

ท าใหไ้ดไ้ฮโดรเจนเป็นผลิตภณัฑอ์อกมา เร่ิมตน้

จลิุนทรียท่ี์ผลิตไฮโดรเจนจะกนิแหล่งอาหารท่ีเรา   

ใหเ้ขา้ไป ยกตวัอยา่งเชน่ น า้เสียโรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลัง น า้แป้ง น า้เสียโรงงาน    

ฆา่สัตว ์เป็นตน้ เม่ือจลิุนทรียก์ินแหล่งอาหารพวกนีเ้ขา้ไปจลิุนทรียก็์จะมีการยอ่ยสาร

ตา่งๆ เหล่านีใ้หมี้ขนาดเล็กลงเพ่ือดดูซึมเขา้สู่ร่างกายและน าไปใชป้ระโยชน ์ซ่ึงใน

กระบวนการเปล่ียนแปลงนี้จะไดผ้ลพลอยไดเ้ป็นไฮโดรเจนออกมา 

 

 

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

          
                    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพราะเหตใุดไฮโดรเจนสามารถน ามาใชเ้ป็นพลังงานทดแทนได้

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

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

2. เชือ้เพลิงไฮโดรเจนสามารถน าไปใชป้ระโยชนอ์ะไรบา้ง    (3ตวัอยา่ง) 
..................................................................................................................................................................................... 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

http://www.bellona.no/data/f/o/26/97/0_9811_1%20/hydrogen_6-2002.


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรกัแบ่งเป็น 3 ช่วงคือ หลง รกั ผกูพนั ทกุช่วงมีฮอรโ์มนในร่างกายขบัเคล่ือนไปอย่างนา่อัศจรรย์ 

อารมณค์วาม ร ูส้กึของมนษุยมี์หลากหลาย... ชอบ ไม่ชอบ อารมณดี์ เกลยีด โมโห ไม่พอใจ 

และอีกมากมายสารพดั เชื่อว่านอ้งๆ ผ่านความร ูส้กึเหล่าน้ีมาแลว้ทัง้นัน้ แต่อีกหน่ึงความร ูส้กึท่ีขาด

ไม่ไดแ้ละไม่มีใครอยากขาดดว้ยนัน่กคื็อ ความรกัหรือความร ูส้กึรกันัน่เอง... 

"ความรกั" นี ้แปลกนะคะ มนัสามารถท าใหเ้รามีทัง้ความสขุและความทกุขไ์ด ้  ทัง้ๆ ท่ีมนัเป็นเร่ือง

เดยีวกนั  เคยสงสยักนับา้งมัย้ว่า ความรกัมนัเกดิขึน้ไดย้งัไง?       บางคนบอกว่าเพราะความใกลช้ิด บางคน

บอกเพราะคยุกนัถกูคอ (พดูไปแลว้ก็อมยิ้มไปเป็นแถบๆ) ท่ีพดูมานีก็้มีเหตผุลค่ะ แตเ่ป็นแค่การบอกเหตผุลท่ีท า

ใหค้วามรกัเกดิขึน้มากกว่า ไม่ใช่การอธิบายว่าความรูสึ้กรกัเกิดขึน้ไดย้งัไง 

      นกัวิทยาศาสตรห์ลายคนพยายามคน้หาค าอธิบายเกีย่วกบัความรกั แตผ่ลงาน การคิดคน้ท่ีเป็นท่ียอมรบั    

มากท่ีสดุก็คือ ของศาสตราจารยเ์ฮเลน ฟิชเชอร ์เขาไดแ้บ่งความรกัออกเป็น 3 ระดบั คือ หลง รกั และผกูพนั        

โดยกอ่นที่จะเริ่มเกดิความรูสึ้กรัก จะมีสารเคมีชนดิหนึง่ที่เรียกว่า ฟีโรโมน (Pheromones) เป็นตวัน าพาใหเ้ราเกดิ    

ความรกั 

           หากรูจ้ักสารชนิดนีก็้จะร ูว่้าเป็นสารเคมีท่ีสตัวห์ลายชนดิสรา้งขึน้มาเพื่อดงึดดูเพศตรงขา้ม ในมนษุยก็์มี

เช่นเดยีวกนั ร่างกายมนษุยจ์ะผลิตขึน้มาเองตามธรรมชาติ แมเ้ราจะเรียกฟีโรโมนกนัว่าเป็นกล่ินเรียกรัก แตค่วามเป็น

จริงแลว้ฟีโรโมนไม่มีกล่ิน จะไปหาดมที่ไหนก็ไม่ไดด้ว้ย  ฟีโรโมนไม่สามารถสมัผสัไดจ้ากการสดูดมทางจมกู แต่จะรบัร ู้

ไดจ้ากสมอง ซึ่งคนท่ีจะไดร้บักลิ่นน้ีไดก้็ตอ้งมีฟีโรโมนตรงกบัเราเท่านัน้ดว้ย  

        ดงันัน้นีเ่ป็นค าอธิบายขัน้แรกว่าท าไมความรกัถึงเกดิขึน้ไดก้บัแค่คนบางคน เจอกนั  ครัง้แรกก็เกดิ

รกัแรกพบขึน้ได ้ในขณะท่ีบางคนท าดกีบัเรามากแค่ไหน ถา้เคมีไม่ตรงกนัความรกัก็เกดิขึน้ไม่ได ้

หลงัจากผ่านช่วงท่ีสารเคมีท างานดงึดดูใหค้นสองคนเกดิความรกักนัแลว้ ก็เขา้สู่ช่วง "หลง" มัน่ใจว่า

เป็นช่วงท่ีมีความสขุสดุๆ ความรูสึ้กของคนสองคนในชว่งนีร่้างกายจะถกูขบัเคล่ือนดว้ยเคมี ท าใหร้ ูสึ้กเขนิเวลา

มองตากนั หรือไดเ้จอกนัแลว้ตืน่เตน้ หัวใจ   เตน้แรงเหมือนจะหลดุออกมาเตน้ขา้งนอก เรียกว่าทกุอย่างท่ีเกดิ

ในช่วงนีอ้ะไรก็ดสีูชมพ ูไปหมด ถึงขัน้เก็บไปนอนฝันกนัเลยทีเดยีว ส าหรบัช่วงหลงนีจ้ะมฮีอรโ์มนท่ีส าคญัอย ู ่  

2 ชนิดคือ เอสโตรเจน (Estrogen) ฮอรโ์มนเด่นในเพศหญิง และเทสโทสเตอโรน (testosterone) ฮอรโ์มน  
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สดุทา้ยคือช่วงผกูพนั คนสองคนตอ้งขา้มผ่านทัง้ความรกัและความหลงมาแลว้ หากคู่ไหนยงัรกักนั      

ดไีม่พ่ายแพใ้หก้บัช่วงโปรโมชัน่ไปเสียกอ่น ก็อาจเรียกไดว่้ามีความรกัใหก้นัจริงๆ จนถึงขัน้พรอ้มท่ีจะใชช้ีวิตคู่ค่ะ 

ในช่วงนีจ้ะมีฮอรโ์มนส าคญั คือ ออกซีโทซิน (Oxytocin) เป็นฮอรโ์มนท่ีหลัง่มาจากตอ่มใตส้มองส่วนหลงั ไดข้ึน้

ชื่อว่าเป็นฮอรโ์มนแห่งความรกั-ความเชื่อใจ และยงัมีประโยชนใ์นการเชื่อมความสมัพนัธร์ะหว่างมารดาและทารก

อีกดว้ย เพราะสารนีจ้ะหลัง่ออกมากระตุน้ใหม้ดลกูบีบตวัเพื่อใหแ้ม่มีแรงเบ่งคลอด และกระตุน้ใหแ้ม่สรา้งน า้นม

ใหเ้พียงพอตอ่การใหน้มลกูหลงัคลอดดว้ยนัน่เอง นอกจากนีย้งัมีฮอรโ์มนวาโซเพรนซิน (Vasopression)        
ท่ีจะช่วยย า้ในเร่ืองของการรกัเดยีวใจเดยีวค่ะ 

         เป็นยงัไงกนับา้ง ร่างกายของเรามีกลไกขบัเคลื่อนความร ูส้กึท่ีมหศัจรรยม์ากเลยนะคะ 

โดยเฉพาะแค่สิง่ท่ีเรียกว่ารกั มนัซบัซอ้นว ุ่นวายและลึกซึ้งกว่าท่ีเราคิดไวเ้ยอะเลย ดงันัน้เม่ือความรกั

เกิดข้ึนมาแลว้ ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบไหน จะเพื่อน ครอบครวั หรือคนรกั ก็ดแูลความรกันัน้ใหดี้ๆ และ

อยา่ลืม "รกัใครสง่บทความน้ีใหค้นนัน้อ่าน" ดว้ย  

 

           ดงันัน้ความรกัท่ีมีทัง้รกั ทัง้ซ้ึง ทัง้เหงารวมอยู่ดว้ยกนัก็เกดิจากสารเซโรโทนนิ 

ตอ่มาเป็นช่วงรกั ช่วงรกัเป็นอีกช่วงท่ีชีวิตเราจะเปล่ียนแปลงไป ไม่ใช่ระบบในร่างกายเปล่ียนไปนะคะ แต่

หมายถึงการใชช้วิีต เพราะความรกัท่ีเขา้สู่ช่วงนีแ้ลว้ท าให ้  หลายคนเร่ิมมอีาการเพอ้ วันๆ เอาแตค่ิดถึงตาม

ประสาคนมีความรกั อาการท่ีเกดิขึน้ในช่วงนีถ้กูควบคมุจากกลุ่มสารส่ือประสาทท่ีเรียกว่า โมโนอะมิเนส 

(Monoamines)  ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยฮอรโ์มน 3 ชนดิ คือ ฮอรโ์มนโดพามีน (Dopamine) ท าใหส้มองตืน่ตวั, 

ฮอรโ์มนเอพิเนฟรีน (Norepinephrine) หรือ อะดรีนาลิน (Adrenalin) ฮอรโ์มนท่ีท าใหร่้างกายตืน่ตวั หัวใจเตน้

แรง และสดุทา้ย ฮอรโ์มนเซโรโทนิน (Serotonin) เป็น สารท่ี  ท าหนา้ที่เกีย่วกบัการแสดงออกทางอารมณ ์

ความรูสึ้ก มีความส าคญัมากๆ เพราะควบคมุทัง้ร่างกายและจิตใจของเรา  

1.ส่ิงใดเป็นตวัน าพาใหเ้ราเกดิความรกั จากบทความท่ีอ่าน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2.ในช่วงหลง จะมีชว่งหลงนีจ้ะมีฮอรโ์มนใดท่ีส าคญั ฮอรโ์มนเดน่ในเพศหญิง และเดน่ในเพศชาย 

 

3. ช่วงท่ีท าใหห้ลายคนเร่ิมมอีาการเพอ้ วันๆ เอาแตค่ิดถึงตามประสาคนมีความรกั อาการท่ีเกิดขึน้ 

    ในช่วงนีถ้กูควบคมุจากส่ิงใด 

 

4. ฮอรโ์มนท่ีหลัง่มาจากตอ่มใตส้มองส่วนหลงั ไดข้ึน้ชื่อว่าเป็นฮอรโ์มนแห่งความรกั-ความเชื่อใจคือ 

     ฮอรโ์มนใด 
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          กา๊ซธรรมชาติท่ีใชผ้ลิตไฟฟ้าในประเทศไทยมาจากแหล่งในทะเลบนบกและน าเขา้ใน

รปูของกา๊ซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยแหล่งในทะเลมาจากอ่าวไทยมีสัดส่วนราวรอ้ยละ 

54 และน าเขา้ทางทอ่ส่งกา๊ซจากสหภาพเมียนมาร ์รอ้ยละ 37 ส าหรับแหลง่บนบกรอ้ยละ 

3 มาจากสองแหล่ง คือ แหล่งน า้พอง จงัหวัดขอนแกน่ และแหล่งสินภฮู่อม จงัหวัด

อดุรธานี ซ่ึงส่งผา่นระบบทอ่ส่งกา๊ซมายงัโรงไฟฟ้าน า้พอง ท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 6 มาจาก

การน าเขา้ LNG ท่ีปัจจบุันมีปริมาณน าเขา้ราว 2 ลา้นตนัตอ่ปี แมว้่าศักยภาพของคลัง 

LNG ของประเทศไทยจะมีถึง 5 ลา้นตนั แตด่ว้ยตน้ทนุราคาท่ีสงูกว่าแหล่งในประเทศราว 

2 เท่า ท าใหก้ารน าเขา้ในปัจจบุันจึงยงัไมส่งูนกั อยา่งไรก็ตาม หากกา๊ซธรรมชาติใน

ประเทศไมเ่พียงพอ ก็มีความจ าเป็นจะตอ้งน าเขา้เพ่ิมขึน้อยา่งแนน่อน  การใชก้า๊ซ

ธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึน้ในสัดส่วนสงู ตามความตอ้งการไฟฟ้าท่ี

เพ่ิมขึน้นบัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหป้ริมาณส ารองกา๊ซธรรมชาติลดลงอยา่งรวดเร็ว โดย

โรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติของ กฟผ. ท่ีก าลังกอ่สรา้งและจะเร่ิมผลิตไฟฟ้าในระหวา่งปี 

2557-2559 มีก าลังผลิตรวมราว 2,400 เมกะวัตต ์ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าจะนะ โรงไฟฟ้าวัง

นอ้ย และโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ขณะท่ีโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่หรือ IPP ท่ีใชก้า๊ซ

ธรรมชาติมีแผนเดินเคร่ืองระหว่างปี 2557-2559 อีกจ านวน 4,100 เมกะวัตต ์

 

 

 

 

 

ประเทศไทย ใชก้า๊ซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงผลิตไฟฟ้าในสัดสว่นสงูถึงรอ้ยละ 68 หรือกว่า 2,400 ลา้น

ลกูบาศกฟุ์ต/วัน ในขณะท่ีแหลง่กา๊ซฯ ในอ่าวไทยมีปริมาณส ารองท่ีพิสจูนแ์ลว้อยูร่าว 9.9 ลา้นลา้น

ลกูบาศกฟุ์ต ซ่ึงจะเหลือใชอี้กเพียง 7 ปี 



          จากสัดส่วนการใชเ้ชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติจ านวนมากตามท่ีกล่าวมา จึงมีภาวะ

ความสุ่ม เ ส่ียงต่อความมั ่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า อัน เนื่องมาจากแหล่งก๊าซฯ 

ภายในประเทศมีปริมาณนอ้ยลงจะหมดลงในราว 7 ปี การบ ารงุรักษาระบบการผลิตก๊าซ

จากแหล่งอ่าวไทยและพม่าไดส้่งผลกระทบต่อความมัน่คงในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งหาก

น าเขา้ LNG ซ่ึงมีตน้ทนุสงูกว่ากา๊ซฯ จากแหล่งอ่าวไทยและพมา่จะกระทบตอ่ราคาคา่ไฟฟ้า 

ดงันัน้ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งกระจายการใชเ้ชื้อเพลิง

ผลิตไฟฟ้าให้เกิดความสมดลุย์กัน จึงเป็นส่ิงท่ีมี

ความส าคัญมาก ทั้งเชื้อเพลิงหลักและพลังงาน

หมนุเวียน ซ่ึงเชื้อเพลิงหลักท่ีมีความส าคัญอย่าง

ย่ิงในการลดสัดส่วนการใชก้๊าซธรรมชาติคือ ถ่าน

หิน เนื่องจากมีปริมาณส ารองในโลกอีกมากราคา

ถูก  จั ด ก าร ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ดผลกร ะทบต่ อ

ส่ิงแวดลอ้มและชมุชนได ้นอกจากนี้ การใชพ้ลังงาน

หมนุเวียน อาทิ ลม แสงอาทิตย ์กา๊ซชีวภาพ ก็ลว้น

อยู่ในแผนของกระทรวงพลังงานท่ีจะให้มีการใช ้

พลังงานหมนุเวียนมากถึงรอ้ยละ 25 ใน 10 ปี ขา้งหนา้ 

            การกระจายสัดส่วนพลังงานอย่างสมดลุมีความส าคัญต่อการรักษาความ

มั ่นคงในระบบไฟฟ้าของ

ประเทศและรักษาระดบัราคา

ค่าไฟฟ้าท่ีเหมาะสม ซ่ึงตอ้ง

ยอมรับว่าประเทศไทยเป็น

ประ เทศ ท่ี มีการกระจาย

สัดส่วนการใชเ้ชื้อเพลิงใน

การผลิตไฟฟ้านอ้ยท่ีสดุใน

อาเซียน หากแนวโนม้ยังเป็น

เชน่นี้ตอ่ไป อาจท าใหป้ระเทศไทยมีตน้ทนุคา่ไฟฟ้าสงูกว่าหลายประเทศในภมิูภาค ซ่ึงย่อม

ส่งผลตอ่การแขง่ขนัในดา้นอตุสาหกรรมและบริการภายหลังการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

ในปี 2558 ไมม่ากก็นอ้ย 

 

 

                                                                                ท่ีมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
                    

 
 
 
 
 

1.ในอนาคตประเทศไทยมีแนวโนม้ใชพ้ลงังานชนิดใดเพ่ิมขึน้จากปัจจบุัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2.หากมีการใชก้า๊ซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงจ านวนมากจะส่งผลกระทบตอ่ส่ิงใดบา้ง 

 


