จากเรือ
่ งทีส
่ งั คมไทยให้ความสนใจ เกาะติดต่อเนือ
่ งกับ
เรือ
่ งราวของการอุม
้ บุญ กรณีทส
ี่ าวไทยในจังหวัดชลบุรว
ี ย
ั 21 ปี
ได้รบ
ั การว่าจ้างตัง้ ครรภ์แทนคูส
่ มรสชาวออสเตรเลียและภรรยา
ชาวจีน
ต่อมาได้ทารกเป็นลูกแฝดชาย-หญิง แฝดหญิงเป็นปกติดี
แต่แฝดชายเป็น ดาวน์ซน
ิ โดรม ยังอยูใ
่ นเมืองไทย โดยมารดาที่
อุม
้ บุญเป็นผูเ้ ลีย
้ งเอาไว้

หลายคนคงสงสัยว่า
สตรีทม
ี่ ป
ี ญ
ั หามดลูกผิดปกติ
ไม่เหมาะกับการฝังตัวของตัวอ่อน หรือ
มีปัญหาของมดลูกทีไ
่ ม่สามารถแก้ไข
ได้ เช่น
เคยตัดมดลูกมาก่อนแต่วา่ ยังมีรงั ไข่
หรือ
ในหญิงที่เคยตัง้ ครรภ์แล้วมีการแท้ง
หลายครัง้ ไม่สามารถตัง้ ครรภ์จนกระทัง่
คลอดได้ การอุม
้ บุญนับเป็นทางเลือก
อย่าหนึง่

อุ้มบุญมี 2 ประเภท ได้แก่

การอุม
้ บุญ หนึง่ ในเทคโนโลยีชว
่ ยรักษาภาวะมีบต
ุ รยากสาหรับคู่
สมรส ทีม
่ ป
ี ญ
ั หาในการตัง้ ครรภ์ ถึงแม้วา่ วิธอ
ี ม
ุ้ บุญจะยังเป็นทีถ
่ กเถียง
หรือยังมี ข้อกังขากันอยูใ
่ นสังคม แต่อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้วา่ วิธี
นีไ
้ ด้ชว
่ ยให้หลายๆ ชีวต
ิ ถือกาเนิดขึน
้ มาและทาให้หลายครอบครัว

ประสบความสาเร็จในการมีบต
ุ รมาไม่นอ
้ ยเช่นกัน

ที่มา : ASTVผูจ้ ดั การรายวัน 4 สิงหาคม 2557

1. ถ้านักเรียนแต่งงานและมีปัญหาในการตั้งครรภ์ นักเรียนคิดว่าจะทาอุ้มบุญหรือไม่ เพราะเหตุใด
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

2. ถ้าทาอุ้มบุญแล้วเด็กออกมาพิการ นักเรียนจะทาอย่างไร
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์

มนุษย์เรามีชีวิตอยู่ได้ เนื่องจากโลกของเรามีอากาศที่จาเป็นสาหรับสิ่งมีชีวิต อากาศบริสุทธิ์
ประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจน 78% ก๊าซออกซิเจน 21% ส่วนอีกประมาณ 1% เป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้า และก๊าซอื่น ๆ ด้วยองค์ประกอบของอากาศในโลกซึ่งมีลักษณะแตกตาง
จากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ นี้เอง ทาให้มีความเหมาะสม แก่การดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ

บรรยากาศ ของโลกที่เราอาศัยอยู่นี้แบ่งออกเป็นชั้น ๆ
ตามสมบัติและก๊าซองค์ประกอบโดยแต่ละชั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
และความดันบรรยากาศแตกต่างกัน
โทรโพสเฟียร์ (Troposphere) เป็นชั้นล่างสุด
หรือบรรยากาศที่เราอาศัยอยู่ ซึ่งวัดจากพื้นโลกขึ้นไป
ประมาณ 10-20 กิโลเมตร พบความหนามากที่สุด 20
กิโลเมตรทีเขตศูนย์สูตร และความหนามากที่สุด 20
กิโลเมตรที่เขตศูนย์สูตร และความหนาน้อยที่สุด 7
กิโลเมตรที่ขั้วโลก มีอุณหภูมิลดลงตามระดับความสูงที่
เพิ่มขึ้น ในบรรยากาศชั้นนี้ ประกอบด้วยอากาศที่เราใช้
หายใจ มีทั้งเมฆ หมอก และฝนหล่อเลี้ยงชีวิตบนพื้นโลก

สตราโตสเฟียร์ (Stratosphere) เป็นชั้นบรรยากาศที่
อยู่สูงจากพื้นโลกตั้งแต่ 7-50 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับความ
หนาของชั้นโทรโพสเฟียร์ในบริเวณนั้น อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น
ตามระดับความสูง บรรยากาศชั้นนี้มี แก๊สโอโซน
(Ozone) มากซึ่งอยู่ที่ความสูงประมาณ 25 กิโลเมตร แก๊ส
โอโซนนี้จะช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต จากดวง
อยู่สูงขึ้นไปถึงาระดั
บ
อาทิตเมโสสเฟี
ย์ไว้บางส่ยวร์น (Mesosphere)
เพื่อไม่ให้รังสีอัลตราไวโอเลตผ่
นลงมา
80-90 กิโลเมตรจากพื
้นโลก อุณนหภู
สู่พื้นผิวโลกมากเกิ
ไปมิลดลงตามระดับ
ความสูง พบอุณหภูมิต่าสุดที่ชั้นนี้

เทอร์โมสเฟียร์ (Thermosphere) เป็น
ชั้นบรรยากาศที่มีการดูดซับรังสีความยาวคลื่นสั้น
โดยไนโตรเจน ออกซิเจน อุณหภูมิเพิ่มขึ้นตาม
ระดับความสูง

เอกโสสเฟียร์ (Exosphere) เป็นชั้นบรรยากาศ นอกสุด
ซึ่งอยู่สูงจากพื้นโลกตั้งแต่ 500 กิโลเมตรขึ้นไป มีการหลุด
ลอดของโมเลกุลก๊าซออกไปจาก
แรงดึงดูดโลกได้
ที่มา http://aqnis.pcd.go.th/download_th

1. ชั้นบรรยากาศสตราโตสเพียร์มีความสาคัญอย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

2. บรรยากาศชั้นไหนมีความสาคัญที่สุดกับเรา เพราะเหตุใด
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์

พลังงานเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูเ่ ยอะก็จริง แต่ถ้าเราไม่ร้ ูจกั ใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สักวันหนึง่ พลังงานที่
เอื ้ออานวยให้ เราได้ รับความสะดวกสบายทุกวันนี ้ ก็มีโอกาสที่จะหมดไปจากโลกเราได้ งา่ ยๆ เหมือนกัน ซึง่ ปั ญหาแหล่ง
ทรัพยากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ก็เป็ นประเด็นที่ผ้ คู นทัว่ โลกให้ ความสนใจ ไม่น้อย และหากคุณเองก็เป็ นหนึง่ คนที่
อยากจะประหยัดพลังงานกับ เขาบ้ าง ก็เริ่ มได้ งา่ ยๆ จากบ้ านของเราเอง ซึง่ นอกจากจะได้ ช่วยลดโลกร้ อนแล้ ว ยัง
ส่งผลโดยตรงกับรายจ่ายประจาบ้ าน ช่วยประหยัดเงิน ในกระเป๋ าไปได้ อีกเยอะอย่างไม่นา่ เชื่อเลยล่ะ ลองไปดู วิธี
ประหยัดพลังงานในบ้ านกันนะคะ

นอกจากการปรับอุณหภูมแิ อร์ ให้ ไม่ต่ากว่า 25 องศาเซลเซียส
แล้ ว เราก็ควรเลี่ยงการเปิ ดแอร์ บ้าง อย่างวันไหนที่อากาศกาลัง
สบาย ไม่ร้อนจัดจนเกินไป เปิ ดแค่พดั ลมและหน้ าต่างให้ อากาศ
ถ่ายเท ก็น่าจะพอเนอะ
ยิ่งพอเข้ าสูห่ น้ าหนาว อากาศเย็นๆ อย่างช่วงนี ้ คงไม่จาเป็ นต้ อง
เปิ ดแอร์ สกั เท่าไรเลย ก็ถือโอกาสใช้ ช่วงเวลาหน้ าหนาว ให้ เป็ น
ประโยชน์ในการประหยัดไฟไปในตัว

หากในบ้ านของคุณยังคงใช้ หลอดไฟแบบธรรมดา
ไม่ได้ มีฉลากประหยัดไฟ คงต้ องลงทุนเปลีย่ นหลอดไฟ
เป็ นแบบฟลูออร์ เรสเซ้ นส์แล้ วล่ะ เพราะหลอดไฟแบบ
ประหยัดไฟ ให้ แสงสว่างพอๆ กับ
หลอดไฟธรรมดา แต่ไม่ทาให้ เปลืองไฟนะจ๊ ะ

เพียงแค่ปิดสวิตช์เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า ก็ไม่ได้ หมายความว่ากระแสไฟ
จะไม่ไหลเวียนผ่านเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าของคุณนะคะดังนันหากคุ
้
ณไม่ได้ ถอด
ปลัก๊ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าทุกครัง้ หลังใช้ งาน ก็จะเท่ากับว่า
คุณเปิ ดเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าชิ ้นนันให้
้ ทางานอยูต่ ลอดเวลาและแม้ จะกินไฟไม่
เท่าตอนเปิ ดใช้ งานเครื่ องจริ งๆ แต่เพียงแค่เสียบปลัก๊ ทิ ้งไว้ ก็สญ
ู เสีย
พลังงานไฟฟ้ าไปได้ ถึง 0.002 กิโลวัตต์/ ชัว่ โมงเลย

หลายคนชอบให้ น ้าอุ่นๆไหลผ่านตัวอย่างสม่าเสมอ ในเวลา
อาบน ้าเพราะมันให้ ความรู้ สกึ ผ่อนคลายสบายตัวสุด ๆ แต่ร้ ูไหม
คะว่า การเปิ ดน ้าทิ ้งขว้ างเกินความจาเป็ นอย่างนัน้ จะทาให้ เรา
เสียพลังงานน ้าไปเท่าไร โดยเฉพาะคนที่ชอบเปิ ดก๊ อกน ้าทิ ้งไว้
ตลอด แม้ ขณะยืนแปรงฟั น หรื อตอนกาลังล้ างจานอยูก่ ็ตาม คง
ได้ ตกใจกับบิลค่าน ้าปลายเดือนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะจ๊ ะ

1. การประหยัดพลังงานจาเป็ นต่อมนุษย์หรื อไม่ อย่างไร
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. นักเรี ยนมีวธิ ีประหยัดพลังงานไฟฟ้าในบ้ านและโรงเรี ยนอย่างไรบ้ าง
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์

เห็ดพิษในประเทศมีหลายชนิด อาทิ เห็ดระโงก เห็ดไข่ตายซาก เห็ดแดงน้าหมาก เห็ดระโงกหิน เห็ดสมองวัว เห็ดรูประฆัง
เห็ดเกล็ดดาว เห็ดขี้วัว เป็นต้น แต่หลายครั้งที่ผู้เก็บเห็ดป่าเอามาขายอาจไม่มีความรู้ดีพอที่จะแยกเห็ดกิน ได้และเห็ดพิษออก
จากกัน ดังนั้น ผู้บริโภคจึงควรใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อ เพราะเห็ดพิษหลายชนิดจะคล้ายคลึงกับเห็ดที่รับประทาน
จึงขอย้าว่า หากไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดที่ตัวเองรู้จักว่าปลอดภัย ขอให้งดการรับประทาน

ลักษณะของเห็ดพิษ มีดังนี้
1. ส่วนใหญ่เจริญงอกงามในป่า
2. ก้านสูง ลาต้นโป่งพองออก โดยเฉพาะที่ฐาน และวงแหวนเห็นชัดเจน
3. สีผิวของหมวกมีได้หลายสี
4. ผิวของหมวกเห็ด ส่วนมากมีเนื้อเยื่อหุ้มดอกเห็ดเหลืออยู่ในลักษณะที่
ดึงออกได้หรือเป็นสะเก็ดติดอยู่
5. ครีบแยกออกจากกันชัดเจน มักมีสีขาว บางชนิดสีแดงหรือสีเขียวอมเหลือง
6. สปอร์ใหญ่มีสีขาวหรือสีอ่อน มีลักษณะใสๆ เป็นรูปไข่กว้าง

เห็ดเกล็ดดาว

เป็นการยากที่จะจาแนกได้ว่าชนิดใดมีพิษหรือไม่มีพิษ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่
นอกวงการเห็ดหรือชาวบ้านทั่วไป วิธีการง่ายๆ ที่ใช้ ทดสอบ เช่น
1. นาไปต้มกับข้าวสาร ถ้าเป็นเห็ดพิษ ข้าวสารจะสุกๆ ดิบๆ หรือไม่สุก
2. ใส่หัวหอมลงไปในหม้อต้มเห็ด ถ้าเห็ดเป็นพิษ น้าต้มเห็ดจะเปลี่ยนเป็นสีดา
3. ในขณะที่ต้มเห็ด ถ้าใช้ช้อนที่เป็นช้อนเงินแท้ลงไปคน ถ้าเห็ดเป็นพิษ
ช้อนจะเปลี่ยนเป็นสีดา
4. ใช้มือถูหมวกดอกเห็ดจะเกิดแผล ถ้ารอยแผลมีสีดา แสดงว่าเป็นเห็ดพิษ
5. ทดสอบโดยการสังเกตดูดอกเห็ด ถ้ามีรอยแมลงสัตว์กัดกิน แสดงว่า
ไม่มีพิษ

เห็ดขี้ควาย

อย่างไรก็ตาม การทดสอบทั้ง 5 วิธีดังกล่าว ยังไม่สามารถทดสอบพิษของเห็ดได้อย่าง
100% สาหรับพิษของเห็ด จะมีหลายอาการตามแต่ชนิดของเห็ด เริ่มตั้งแต่มีอาการเมา ร่า
เริง ประสาทหลอน เอะอะโวยวาย ชัก หมดสติ หรืออาจมึนงง ปวดศีรษะ อาเจียน
ท้องเสีย เป็นตะคริว บางรายรุนแรงถึงขั้นตับถูกทาลาย คนป่วยจะมีไข้สูง ชัก ไม่รู้สึกตัว
และอาจถึงตายภายใน 2 - 4 วัน หลังรับประทานเห็ดพิษ บางรายมีอาการหน้าแดง ตัว
แดง ใจสั่น หายใจหอบ เหงื่อแตก เจ็บหน้าอก ชาตามตัว คลื่นเหียนอาเจียน ความดันสูง
หรืออาจพบความดันต่าก็ได้ ไม่ว่าจะมีอาการอย่างไร การปฐมพยาบาลที่สาคัญที่สุด คือ
ทาให้ผู้ป่วยอาเจียนเอาเศษอาหารที่ตกค้างออกมาให้มากที่สุด แล้วใช้น้าอุ่นผสมผงถ่าน
เพื่อดูดพิษ โดยการดื่มแก้วแรกให้ล้วงคออาเจียนออกมา แล้วดื่มแก้วที่ 2 เพื่อล้วงคอให้
อาเจียนเช่นกัน จากนั้นให้รีบนาส่งแพทย์ พร้อมนาตัวอย่างเห็ด ไปด้วย เพื่อให้แพทย์รู้
สาเหตุและรักษาได้ตรงจุด

เห็ดระโงกหิน

เห็ดแดงน้้าหมาก

การป้องกันอันตรายจากเห็ดพิษ
1. อย่ารับประทานเห็ดที่สงสัย ไม่รู้จัก และไม่แน่ใจ
2. ถ้าจาเป็นต้องรับประทานเห็ดที่ยังไม่แน่ใจ ควรชิมเพียงเล็กน้อย เพื่อดู
อาการก่อน
3. ควรรับประทานเห็ดแต่พอควร อย่ารับประทานจนอิ่ม เพราะเห็ดเป็น
อาหารที่ย่อยยาก
4. ต้องคัดเห็ดเน่า-เสียทิ้ง ก่อนปรุงอาหารบริโภค
5. อย่ารับประทานอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆ หรือเห็ดดิบดอง
6. ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับเห็ด ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ด
7. ระมัดระวัง อย่ารับประทานเห็ดพร้อมสุรา เพราะเป็นการช่วยให้พิษ
กระจายได้รวดเร็วและรุนแรงขึ้น

ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันอันตรายจากการบริโภคเห็ด
ควรจะรับประทานเห็ดที่เคยบริโภคแล้วไม่เกิดอันตรายต่อตนเอง
ที่มา : http://riskcomthai.org/th/call-center-detail.php?id=18045

เห็ดสมองวัว
1. นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าเห็ดใดมีพิษและสามารถรับประทานได้หรือไม่
2. นักเรียนจะมีวิธีการบริโภคเห็ดอย่างไรจึงจะปลอดภัยที่สุด
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์

หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศ
บริเวณใกล้ผิวโลกและน้าในมหาสมุทร ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกสูงขึ้นถึง 0.74 - 0.18 องศาเซลเซียส และจากแบบจาลองการ
คาดคะเนภูมิอากาศพบว่าในปี พ.ศ. 2544 – 2643 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะ
เพิ่มขึ้นถึง 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส

เพราะว่าก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการทากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญถ่านหินและเชื้อเพลิง รวมไปถึงสารเคมีที่มี
ส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ใช้ และอื่นๆอีกมากมาย จึงทาให้
ก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก
ทาให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณที่
เหมาะสม กลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ ทาให้อุณหภูมิของโลก
ค่อยๆ สูงขึ้นจากเดิม

มีให้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆ สภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิม ภัย
ธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้าท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่
ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆ หรือโรค
ระบาดที่เคยหายไปจากโลกนี้แล้วก็กลับมาให้เราได้เห็นใหม่ และพาหะนา
โรคที่เพิ่มจานวนมากขึ้น

ในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเราสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้หลายวิธี
หลักๆก็เห็นจะเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด เพราะว่าพลังงานที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กว่าจะมาถึงให้
เราได้ใช้นั้น ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนในการผลิตมากมาย และแต่ละขั้นตอนก็จะทาให้เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นมา
เพราะฉะนั้นการลดใช้พลังงานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เช่น การปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ การใช้น้าอย่าง
ประหยัด การใช้จักรยานแทนรถยนต์ในการเดินทางใกล้ๆ และอื่นๆอีกมากมาย

การปลูกต้นไม้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้
อย่างที่เรารู้กันดีว่าในเวลากลางวัน ต้นไม้นนั้ จะช่วยหายใจ
เอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป และหายใจออกมาเป็น
ก๊าซออกซิเจนเปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศให้กับโลกของ
เราโดยแท้ แต่ทว่าปัจจุบันป่าไม้ถูกทาลายและมีจานวน
ลดลงไปอย่างมาก ฉะนั้นถ้าเราทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ ก็
เหมือนกับช่วยเพิ่มเครื่องฟอกอากาศให้กับโลกของเรา

ที่มา : http://dmc.tv/a17825

1. ภาวะโลกร้อน เกิดจากสาเหตุใด

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2. นักเรี ยนมีวธิ ีการลดโลกร้อนอย่างไรบ้าง บอกมา 3 วิธี

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

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์

(Bioplastic)

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หมายถึงพลาสติกที่ผลิตขึน้ จากวัสดุธรรมชาติ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นพืชสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ(Biodegradable) ช่วยลดปั ญหา
มลพิษในสิ่งแวดล้อม วัสดุธรรมชาติที่สามารถนามาผลิตเป็ นพลาสติกชีวภาพได้มี
หลายชนิด เช่น cellulose,collagen, polyester, starch เป็ นต้น แต่วัสดุที่เหมาะสมที่จะนามา
ผลิตพลาสติกชีวภาพคือแป้ง เพราะสามารถผลิตได้จากพืชหลายชนิด เช่นข้าวโพด
ข้าวสาลีมนั ฝรัง่ มันสาปะหลัง โดยพืชเหล่านีเ้ ป็ นพืชเศรษฐกิจที่มกี ารปลูกกันมาก
หาได้งา่ ยและมีราคาถูก พลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากแป้งจะมีขอ้ จากัดเพราะจะเกิดการ
พองตัว และเสียรูปร่างเมือ่ ได้รับความชืน้ จึงได้มกี ารนาจุลินทรียไ์ ปใช้ในการย่อยสลาย
แป้งและเปลี่ยนแป้งให้เป็ นmonomerจากนัน้ จึงนาไปผ่านกระบวนการpolymerizationทาให้
monomerเชือ่ มกันเป็ นสายยาวที่เรียกว่าpolymer

พลาสติกชีวภาพแบ่งได้เป็ น 3 ชนิด คือ
1. โพลีแลคติคแอสิด (Polylactic acid )หรือ PLA
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต PLA ได้แก่ พืชที่มี
แป้งเป็ นองค์ประกอบหลักเช่น ข้าวโพด และ
มันสาปะหลัง โดยกระบวนการผลิตจะเริ่มจาก
การย่อยแป้งให้เป็ นนา้ ตาลและใช้กระบวนการ
fermentation ด้วยแบคทีเรียได้เป็ น lactic acid
และนา lactic acid ที่ได้มาผ่านกระบวนการ
ทางเคมีเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็ น polymer

2. โพลีไฮดรอกซีอลั คาโนเอท
(Polyhydroxyalkanoates) หรือ PHAs
วัตถุดิบทีใ่ ช้ในการผลิต PHAs ก็คือ
ข้าวโพด มันสาปะหลัง และอ้อยโดย
กระบวนการผลิต จะเริ่มจากการย่อยแป้ง
ให้เป็ นนา้ ตาลด้วยเชือ้ Escherichia coli
ซึ่งสามารถเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของ
นา้ ตาลให้เป็ นPHAs โดย PHAs มีคณ
ุ สมบัติ
ในการขึน้ รูปเป็ นฟิ ล์ม การฉีดและเป่ าให้ได้
เป็ นผลิตภัณฑ์หลากหลายแบบ

3. โพรเพนไดออล ( Propanediol )หรือ PDO
PDOผลิตได้จากข้าวโพดและมันสาปะหลัง
โดยเกิดจากการย่อยแป้งให้เป็ นนา้ ตาล และ
เปลี่ยนนา้ ตาลให้เป็ น PDOซึ่งจะใช้PDO เป็ นสาร
ตัง้ ต้นในการผลิตเส้นใยชีวภาพในอุตสาหกรรม
สิ่งทอ โดยเส้นใยที่ได้จะมีความยืดหยุ่นได้ดีมี
ความอ่อนนุม่ แห้งเร็ว และย้อมติดสีได้ดี
พลาสติกโพลีแลคติคแอสิด หรือ PLA เป็ นพลาสติกที่มกี ารผลิตและใช้งานมากที่สดุ
ที่มา. http://www.thaigoodview.com/node/17034

http://www.nstda.or.th/news/17716-plastic

1. นักเรียนคิดว่าประเทศไทยมีปัจจัยที่เอื้อกับการผลิตพลาสติกชีวภาพหรือไม่ อย่างไร
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. ให้นักเรียนบอกข้อดีของพลาสติก

.....................................................................................................................................................................................
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์

หาดทรายที่เราเห็ นอยูท่ กุ วันนี้ เป็ นทัง้ สถานที่
ท่องเที่ยว เป็ นทั้งสถานที่ทามาหากินของชาวบ้าน
เป็ นทั้งสถานที่อยูอ่ าศัยของสัตว์นานาชนิด และ
ยังเป็ นอีกหลายๆ อย่าง ที่เราอาจคาดไม่ถึง
นัน่ ก็คือ เป็ นปราการป้องกันคลื่นที่มีความแรง
พัดเข้าสู่ฝัง่ และสร้างแผ่นดินให้กว้างใหญ่ไม่สิ้นสุด
และเป็ นอีกหลายๆ อย่างเท่าที่เราจะนึกถึง

รูปที่ 1 หาดทรายรี จังหวัดชุมพร
ที่มา : www.unseentravel.com

แต่นอ้ ยคนที่จะรว้ ู ่า หาดทรายที่เราใช้ประโยชน์อยูท่ ุกวันนี้ “ก่อเกิดมาได้อย่างไร”

หลายคนอาจจะคิดไปว่า หาดทรายเกิดจากทรายในทะเล เพราะเกิดมาก็เห็ นหาดทรายมีอยูแ่ ล้ว
แท้จริงแล้วธรรมชาติได้สรรสร้างหาดทรายมาตัง้ แต่กอ่ นกาเนิดสิ่งมีชวี ิตใด ๆ เสียอีก โดย
กระบวนการก่อเกิดหาดทรายเริ่มจากแม่นา้ ที่ซึ่งทรายถูกพัดพา มาจากการผุกร่อนของหินบนภูเขา
ผ่านการกัดกร่อนมาเรื่อย ๆ จากหินก้อนใหญ่ ๆ กลายเป็ นทรายเม็ดเล็ก ๆ ที่ไหลออกสู่ทะเล
ทางปากแม่นา้ (รูปที่ 2) แล้วถูกกระแสนา้ ชายฝัง่ พัดพาให้ไหลเลาะมาสะสมเป็ นหาดทรายตามชายฝัง่
ดังรูปแหลมตะลุมพุก (รูปที่ 3)เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนทรายชายฝัง่ โดยการพัดพาของ
กระแสนา้ ชายฝัง่ (Longshore current) ก่อให้เกิดเป็ นแหลมทราย และกลายเป็ นแผนดินในที่สดุ
ทรายอาจจะมาจากการกัดเซาะเนินทรายชายฝัง่ (Sand dune) หรือบางแห่งทรายมาจากการกัดเซาะ
หน้าผาโดยคลื่น ซึ่งจะกัดกร่อนหน้าผาจนกลายเป็ นเศษหินแล้วคลื่นและกระแสนา้ ชายฝัง่ จะพัดพาให้
เศษหินเหล่านัน้ กลิ้ง ขัดสี และแตกตัวจนกลายเป็ นกรวด และเป็ นทรายในที่สดุ จะเห็ นว่าคลื่นและ

รูปที่ 2 ตัวอย่างการสะสมตัวของตะกอน
ที่ปากแม่นา้ Nith River สกอตแลนด์
ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/ชะวาก
ทะเล#mediaviewer/File:River_Nith_estuary.jpg

รูปที่ 3 ชายหาดแหลมตะลุมพุก อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา : http://www.thailovetrip.com/

จากบทความข้างต้นจะเห็นได้ว่า หาดทรายมีความสาคัญต่อเราอย่างมาก
และกว่าจะเกิดเป็นหาดทรายอย่างที่เราเห็นอยูท่ ุกวันนี้ ต้องผ่านการสะสมตัวของทราย
มาอย่าบทความโดย
งยาวนานนับธีรร้พงษ์
อยนับเดชแห้
พันปี ว นักศึกษาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ด้วยเหต
้ เราจึงต้องอน ุรักษ์หาดทรายของเราเอาไว้ให้รนุ่ ล ูกรนุ่ หลานของเราได้เห็น
ที่มา :ุนีhttp://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9570000134357
แบบที่เราเห็นต่อไป..

1. ทรายบนชายหาดมาจากที่ใด
..........................................................................................................
..........................................................................................................

2. ปั จจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทรายบนชายหาด คือ
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์

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 และยังก่อให้เกิดมลพิษเมื่อนามาแปรรูปก่อน
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 นแหล่งพลังงานที่มีความเหมาะสมที่
จะนามาใช้เป็ นแหล่งพลังงานสารองสาหรับผลิต
กระแสไฟฟ้าและพลังงานเชือ้ เพลิงเพื่อการคมนาคมขนส่ง

พลังงานไฮโดรเจนมีคณ
ุ สมบัติที่เหมือนพลังงานจากซากดึกดาบรรพ์ (ถ่าน หิน นา้ มัน
และก๊าซธรรมชาติ) คือเป็ นเชือ้ เพลิงได้ สามารถเผาไหม้ให้พลังงานความร้อนใช้หงุ ต้มได้
หรือจะใช้สันดาปภายในเหมือนนา้ มันก็ได้ ไฮโดรเจนยังสามารถกลับมารวมตัวกับ
ออกซิเจน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า ได้โดยตรง กระบวนการนีเ้ ป็ 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 าในสัดส่วนสูงถึ งร้อยละ 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

