
2. พลงังาน
และส่ิงแวดล้อม

ประยูร  ส่งสิริฤทธิกลุ
สาขาวชิาฟิสิกส์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี



เนือ้หา
• พลังงานคืออะไร?

• Energy Source/แหล่งพลังงาน – ซากดกึด าบรรพ์

• Energy Crisis/สภาวะวิกฤตทิางพลังงาน

• Green House Effects/ปรากฏการณ์เรือนกระจก

• Global Warming/สภาวะโลกร้อน

• Energy Source/แหล่งพลังงาน - พลังงานทางเลือก

เอกสารอ้างอิง สารานุกรมพลังงานทดแทน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) 
สามารถ download ได้ที่ http://webkc.dede.go.th/testmax/node/1326



The Romance of Energy

กฎข้อที่ 1 :
วตัถุจะคงสภาพการเคลือ่นทีจ่นกระทัง่มแีรงมากระท า
กฎข้อที่ 2 : 
การเปลีย่นแปลงการเคลือ่นทีข่ึน้ตรงกบัแรงทีก่ระท า (ทั้งขนาดและทศิทาง)
กฎข้อที่ 3 : 
ทุกแรงทีก่ระท าต่อวตัถุจะมแีรงกระท ากลบัในทศิตรงกนัข้ามและมีขนาดทีเ่ท่ากนั



The Romance of Energy
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งานที่กระท า = พลงังานจลน์



The Romance of Energy



พลังงาน (Energy)?
• พลังงาน คือ ความสามารถในการท างาน 

• พลังงานก่อให้เกดิแรงหรือความร้อน

• พลังงาน เป็นที่รู้จกัและปรากฎหลากหลายช่ือหรือ
รูปแบบ เช่น พลังงานจนล์ พลังงานศักย์ ความ
ร้อน ฯ



หน่วยวัดพลังงาน

• หน่วยในระบบ SI 

– จูล (Joule หรือช่ือย่อ J)

• หน่วยที่ใช้ทั่วไป

– แคลลอรี (Calorie, 1 Cal = 4.184 J)

– ก าลัง x เวลา เช่น kW-h



พลงังานเพือ่อะไร?

ความร้อน

แสงสว่าง

แรง (เชิงกล + แม่เหลก็ไฟฟ้า)



www.energy.co.th



พลงังาน?



พลงังานทดแทน คอื พลงังานที่มาจากแหล่งธรรมชาติที่ไม่มีวนัหมดส้ิน (เทยีบ

อายุของคน) ได้แก่ ดวงอาทิตย์  ลม  ฝน คลืน่ กระแสน า้ขึน้น า้ลง และความร้อนใต้พภิพ

เช้ือเพลงิซากดึกด าบรรพ์ ได้แก่ ปิโตรเลยีม (น า้มันดบิ และก๊าซ
ธรรมชาติ) และถ่านหิน

พลงังานส้ินเปลอืง คอื พลงังานทีม่าจากแหล่งธรรมชาติทีไ่มีวนัหมดส้ิน คอื
พลงังานที่ได้จาก  เช้ือเพลงิซากดกึด าบรรพ์  เช้ือเพลงินิวเคลยีร์  เช้ือเพลงิชีวภาพ และ
เช้ือเพลงิชีวมวล เป็นต้น 

พลงังานทางเลอืก มีความหมายทีค่ลุมเครือ และเปลีย่นไปตามสถานการณ์ ตาม
กาลเวลา เช่น ในอตีด ถ่านหินเคยเป็นพลงังานทางเลอืกของฟืน ปิโตรเลยีมเคยเป็น
พลงังานทางเลอืกของไขปลาวาฬ ในปัจจุบัน พลงังานทางเลอืก หมายถึงพลงังานทีไ่ด้จาก
กระบวนการทีท่ าให้เกดิผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย (มีการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่ต ่า) 





ปิโตรเลยีม
ปิโตรเลียม (Petroleum) มาจากรากศพัท์ภาษาละติน 2 ค า คือ เพทรา (Petra) 
แปลว่า หิน และโอลิอมุ (Oleum) แปลว่า น า้มนั รวมกนัแล้วมีความหมายว่า 
น า้มันที่ได้จากหนิ

ปิโตรเลียมเป็นสารผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์หลาย
ชนิดท่ีเกิดตามธรรมชาติทัง้ในสถานะของเหลวและแก๊ส ได้แก่ 

• น า้มนัดบิ (Crude oil) และ
• ก๊าซธรรมชาติ (Natural gas)  



ปิโตรเลยีม - การก าเนิด 

การก าเนิดปิโตรเลียมเกิดข้ึนจากการสลายไฮโดรคาร์บอนดว้ย
ความร้อนในปฏิกิริยาดูดความร้อนเป็นหลกัท่ีอุณหภูมิ และ/
หรือ ความดนัสูง หลายปฏิกิริยา

ซากดึกด าบรรพข์องอินทรียว์ตัถุในชั้นหินตน้ก าเนิด (source rock) 

เคอโรเจน ปิโตรเลียม

ความร้อน
ความดนั

ความร้อน
ความดนั

แก๊ส

น ้ามนั



ปิโตรเลยีม - การเคล่ือนยา้ย
ชั้นหินตน้ก าเนิด

การเคล่ือนยา้ยคร้ังแรก

แก๊สธรรมชาติ

น ้ามนัดิบ

ช้ันหินกกัเกบ็ ซ่ึงมรูีพรุนมากกว่า

โครงสร้างปิโตรเลยีม

น ้า

การเคล่ือนยา้ยคร้ังท่ีสอง

ชั้นล่างสุด

ชั้นบนสุด



ปิโตรเลยีม - หินปิดกั้น
การเคล่ือนตวัของเปลือกโลกท าใหช้ั้นหินท่ีทบัซอ้นกนัอยูโ่ก่งตวั บางส่วน
เกิดร้าวเป็นรอยเล่ือน และมีโอกาสท่ีท าใหเ้กิดชั้นหินเน้ือละเอียดท่ีสามารถ
กั้นการเคล่ือนยา้ย เรียกวา่หินปิดกั้น (seal rock) ซ่ึงจะปิดอยูด่า้นบนของ
หินกกัเกบ็ (reservoir rock) เกิดเป็นโครงสร้างปิโตรเลียม 



ปิโตรเลยีม - ระบบปิโตรเลียม

หินตน้ก าเนิด
หินปิดกั้น 
หินกกัเกบ็ 

โครงสร้างปิโตรเลียม
การเคล่ือนยา้ย 

ระบบปิโตรเลียม



ปิโตรเลยีม – Crude oil

น า้มันดบิ จากแหลง่ตา่ง ๆ อาจมีสมบตัิทางกายภาพแตกตา่งกนั เช่น 
มีลกัษณะข้นเหนียว จนถงึหนืดคล้ายยางมะตอย มีสีเหลือง เขียว น า้ตาลจนถึง
ด า มีความหนาแน่น 0.79 – 0.97 g/cm3

น า้มันดบิ มีองค์ประกอบสว่นใหญ่เป็น
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลเคน 
และไซโคลแอลเคน อาจมีสารประกอบของ 
N , S และสารประกอบออกไซด์อ่ืน ๆ 
ปนอยูเ่ลก็น้อย



ปิโตรเลยีม – Natural Gas & Condensate

ก๊าซธรรมชาต ิ(Natural gas) มีองค์ประกอบหลกัคือ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนท่ีมีคาร์บอนในโมเลกลุ 1 – 4 อะตอมประมาณร้อยละ 95 ท่ีเหลือ
เป็นแก๊สไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์อาจมีแก๊สไฮโดรเจนซลัไฟด์ปนอยูด้่วย

แก๊สธรรมชาติอาจมีสถานะเป็นของเหลวเรียกว่า ก๊าซธรรมชาตเิหลว 
(Condensate) ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนเช่นเดียวกบัแก๊สธรรมชาติ แตมี่
จ านวนอะตอมคาร์บอนมากกวา่ เม่ืออยูใ่นแหลง่กกัเก็บใต้ผิวโลกท่ีลกึมากและมี
อณุหภมูิสงูมากจะมีสถานะเป็นก๊าซ แตเ่ม่ือน าขึน้บนถงึระดบัผิวดินซึง่มีอณุหภมูิ
ต ่ากวา่ ไฮโดรคาร์บอนจะกลายสภาพเป็นของเหลว



ปิโตรเลยีม – Natural Gas & Condensate

ก๊าซธรรมชาต ิ(Natural gas)
ก๊าซมีเทน (methane;CH4) 
ก๊าซอีเทน (ethane; C2H6) 
ก๊าซโพรเพน (propane;C3H8) 
ก๊าซบิวเทน (butane; C4H10) 

NGV (Natural Gas Vehicles) หรือ 
CNG (Compressed Natural Gas)

LPG (Liquefied petroleum gas)

ก๊าซธรรมชาตเิหลว/ ก๊าซโซลีนธรรมชาตเิหลว (condensate)
ก๊าซเพนเทน (pentane; C5H12) 
ก๊าซเฮกเทน (hextane; C6H14) 
ก๊าซเฮปเทน (heptane; C7H16) 
ก๊าซออกเทน (octane; C8H19)



ปิโตรเลยีม – ช่วงเวลาการเกิด (ตวัอยา่ง)



ปิโตรเลยีม - การส ารวจ
การส ารวจปิโตเลียม จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งส ารวจวา่ระบบ
ปิโตรเลียมมีความสมบูรณ์หรือไม่

หากบริเวณใดท่ีส ารวจพบองคป์ระกอบทั้งหา้ของระบบ
ปิโตรเลียม จะน าไปสู่ความส าเร็จในการส ารวจ 

หากระบบไม่สมบูรณ์จะท าใหไ้ม่มีโอกาสพบปิโตรเลียม

หินตน้ก าเนิด
หินปิดกั้น 
หินกกัเกบ็ 

โครงสร้างปิโตรเลียม
การเคล่ือนยา้ย 

ระบบปิโตรเลียม



ปิโตรเลยีม - การส ารวจ
วิธีการส ารวจธรณีฟิสิกส์ เพ่ือหาแอ่ง
สะสมตะกอนท่ีมีศกัยภาพและโครงสร้าง
ปิโตรเลียม
• การส ารวจเส้นแรงโนม้ถ่วง (Gravity 

Survey)

• การส ารวจเส้นแรงแม่เหลก็โลก 
(Magnetic Survey)

• การส ารวจคล่ืนไหวกระเทือน 
(Seismic Survey)



ปิโตรเลยีม - หลุ่มส ารวจ
เม่ือพบแอ่งสะสมตะกอนท่ีมีศกัยภาพและโครงสร้างปิโตรเลียม 
จ าเป็นตอ้งเจาะหลุมส ารวจเพ่ือการพิสูจน์ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

• การก าหนดต าแหน่ง ซ่ึงอาศยัทั้งวิทยาศาสตร์และโชค โดยทัว่ไป
มกัจะก าหนดอยูบ่นส่วนท่ีหนาท่ีสุดของปิโตรเลียม

• ติดตั้งแท่นเจาะ กา้นเจาะ และหวัเจาะ

• ด าเนินการเจาะ โดยจะมีการอดัน ้ าโคลนลงไปในกา้นเจาะเพ่ือ
ควบคุมความดนัภายในหลุ่ม และเพ่ือหล่อล่ืนและลดความร้อนของ
หวัเจาะ

• น าเอาเศษหินท่ีข้ึนมา และร่องรอยของปิโตรเลียมท่ีอาจติดข้ึนมา



ปิโตรเลยีม - การประเมิน
เม่ือเจาะถึงความลึกท่ีก าหนดและพบร่องรอยปิโตรเลียม จะมีการ
ด าเนินการต่อไป คือ 
• ท าการ well logging โดยการวดัหาคุณสมบติัทางกายภาพของชั้น

หิน เพ่ือใหรู้้วา่เป็นชั้นปืโตรเลียมหรือชั้นน ้ า

• หากเป็นชั้นปิโตรเลียม จะใชเ้คร่ืองวดัแรงดนัเกบ็ตวัอยา่งปิโตรเลียม
และอตัราการไหลของปิโตรเลียม

• เจาะหลุมประเมินผล เพ่ือหาขอบเขตของโครงสร้างกกัเกบ็ท่ีแน่นอน 
ซ่ึงจะน าไปสู่การประเมินปริมาณส ารองและความสามารถในการ
ผลิตของแหล่งท่ีคน้พบ



ปิโตรเลยีม - หลุมผลิต
เม่ือไดค้น้พบแหล่งปิโตรเลียมท่ีมีปริมาณส ารองคุม้ค่าต่อการผลิต จะมี
การด าเนินผลิตในขั้นตอนต่อไปน้ี 
• วางแผนการผลิตก าหนดอตัราการผลิตและ ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์

การผลิต
• ด าเนินการเจาะหลุมผลิต ต่อท่อไปยงัศูนยผ์ลิตเพ่ือการแยก

ส่วนประกอบ
• ส าหรับแหล่งแก๊สธรรมชาติ ตอ้งแยกส่ิงเจือปน (น ้า และแก๊สเหลว) 

ก่อนส่งไปตามท่อ
• ส าหรับแหล่งน ้ามนัดิบ ตอ้งแยกส่ิงเจือปน (น ้า แก๊สและแก๊สเหลว) 

ก่อนขนส่งน ้ามนัดิบไปโรงกลัน่



ปิโตรเลยีม - หลุมผลิต
การเพ่ิมก าลงัการผลิตท าไดห้ลายวธีิ ดงัต่อไปน้ี 

• การอดัน ้าหรือแก๊สธรรมชาติไปในแหล่งเกบ็ (enhanced  oil 
recovery)

• การใชป๊ั้มโยกดูดน ้ามนัดิบ และการอดัแก๊สธรรมชาติเขา้ไปในท่อ
ผลิตเพ่ือไล่น ้ ามนัดิบข้ึนมา (artificial lift)

• การท าใหหิ้นแตกหรือใชก้รดไปขยายรอยแยกในชั้นหิน เพ่ือท าให้
เกิดการไหลของน ้ามนัดิบดีข้ีน

หลุมส ารวจและหลุมผลิตปิโตรเลียมท่ีเลิกผลิตตอ้งมีการปรับสู่สภาพเดิม



ปิโตรเลียม – ในประเทศไทย
พ.ศ. 2461 ชาว อ.ฝางพบน า้มันดบิ เจ้าหลวงเมืองส่ังขุดบ่อ

กักน า้มันเรียกว่า “บ่อเจ้าหลวง” หรือ “บ่อหลวง”
พ.ศ. 2464 กรมรถไฟเร่ิมส ารวจน า้มันและถ่านหนิเพื่อใช้แทน

ถ่านหนิ
พ.ศ. 2481 กรมทางหลวงรับโอนงานการส ารวจจากกรมรถไฟ 

และได้กล่ันน า้มันเพื่อเอายางมะตอย
พ.ศ. 2491 กรมโลหกจิ(กระทรวงอุตสาหกรรม) รับโอนงาน

จากกรมทางหลวง
พ.ศ. 2497 กรมโลหกจิส ารวจน า้มันบริเวณลุ่มน า้เจ้าพระยา



ปิโตรเลียม – ในประเทศไทย
พ.ศ. 2499 กรมโลหกจิโอนแหล่งพลังงานฝางให้กรมการพลังงาน

ทหารเพื่อสร้างโรงกลั่นน า้มันเพื่อกจิการทหาร
พ.ศ. 2500 กรมโลหกจิเจาะหลุ่มส ารวจ 3 หลุ่มบริเวณ จ.อยุธยา แต่

ไม่พบน า้มัน
พ.ศ. 2505 กรมโลหกจิย้ายมาสังกัดกระทรวงพฒันาการแห่งชาต ิและ

เปลี่ยนเป็นกรมทรัพยากรกรณี และได้ให้บริษัท Union Oil 
(Unocal) ได้สิทธิส ารวจน า้มันในภาคอีสาน และภาคใต้ 
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนและกฎหมาย
ว่าด้วยเหมืองแร่

พ.ศ. 2511 กรมทรัพยากรธรณีให้บริษัท Amoco, Gulf Oil, Conoco, 
Union Oil, BP, Tenneco ได้รับอาชญาบัตรพเิศษส าหรับ
การส ารวจปิโตรเลียมในอ่าวไทย



ปิโตรเลียม – ในประเทศไทย
พ.ศ. 2514 มี พ.ร.บ.ปิโตรเลียม และ พ.ร.บ.ภาษีเงนิได้ปิโตรเลียม

และได้เปล่ียนอาชญาบัตรพเิศษเป็นการสัมปทาน

พ.ศ. 2514 บริษัท Conoco เจาะหลุ่มส ารวจ Surat-1 พบน า้มันและ
แก๊สธรรมชาตเิป็นครัง้แรกในอ่าวไทย

พ.ศ. 2515 บริษัท Union Oil เจาะหลุ่มส ารวจ 12-1 (เอราวัณ) ใน
อ่าวไทยพบแก๊สธรรมชาติ

ปัจจุบัน กรมทรัพยากรธรณีถูกแบ่งเป็น 3 กรม และหน่วย
ราชการที่ดูแลปิโตรเลียมคือกรมเชือ้เพลิงธรรมชาต ิ
สังกัดกระทรวงพลังงาน



ปิโตรเลยีม – ในประเทศไทย
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ปิโตเลยีม :หอกลัน่



ถ่านหิน
ถ่านหนิ คือ หินตะกอนชนิดหนึง่ท่ีเกิดจากการตกตะกอนสะสมของซาก
พืชในยคุดกึด าบรรพ์เป็นเวลายาวนานหลายล้านปี จนตะกอนนัน้ได้
เปลี่ยนสภาพไปและมีองค์ประกอบสว่นใหญ่เป็นธาตคุาร์บอน โดยมี
ธาตอ่ืุนๆทัง้ท่ีเป็นก๊าซและของเหลวปนอยูด้่วยในสดัสว่นท่ีน้อยกว่าและ
เป็นแร่เชือ้เพลิงสามารถตดิไฟได้ มีสีน า้ตาลอ่อนจนถึงสดี า มีทัง้ชนิดผิว
มนัและผิวด้าน น า้หนกัเบา 
องค์ประกอบด้วยธาตท่ีุส าคญั 4 อยา่งได้แก่
คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซิเจน 
นอกจากนัน้ มีธาตหุรือสารอ่ืน เช่นก ามะถนั 
เจือปนเลก็น้อย ถ่านหนิที่มีจ านวนคาร์บอนสูง
และมีธาตุอื่น ๆ ต ่า เม่ือน ามาเผาจะให้ความร้อนมาก 
ถือว่าเป็นถ่านหนิคุณภาพดี (wikipedia)



ถ่านหิน
ถ่านหิน สามารถแยกประเภทตามล าดบัชัน้ได้เป็น 5 ประเภท คือ
1. พีต (Peat)
2. ลิกไนต์ (Lignite)
3. ซบับิทมิูนสั (Subbituminous)
4. บิทมิูนสั (Bituminous)
5. เซมิแอนทราไซต์ (Anthracite)

(wikipedia)



ถ่านหิน
พีต (Peat) เป็นขัน้แรกในกระบวนการเกิดถ่านหิน ประกอบด้วยซากพืชซึง่
บางสว่นได้สลายตวัไปแล้ว แตบ่างสว่นยงัสลายตวัไมห่มด ยงัมองเห็นเป็นล า
ต้น ก่ิง หรือใบ มีสีน า้ตาลถึงสีด า มีปริมาณคาร์บอนต ่า ประมาณร้อยละ 50-60 
โดยมวล มีปริมาณออกซเิจนและความชืน้สงูแตส่ามารถใช้เป็นเชือ้เพลงิได้
ลิกไนต์ (Lignite) เป็นถ่านหินท่ีมีสีน า้ตาลผิวด้าน มีซากพืชหลงเหลืออยู่
เลก็น้อย มีคาร์บอน 60-75% มีออกซเิจนคอ่นข้างสงู มีความชืน้สงูถงึ 30-70% 
เม่ือติดไฟมีควนัและเถ้าถ่านมาก มีความชืน้มาก เป็นถ่านหินท่ีใช้เป็นเชือ้เพลงิ
ส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า บม่ใบยาสบู
ซับบทิมิูนัส (Subbituminous) เป็นถ่านหินท่ีใช้เวลาในการเกิดนานกวา่ลกิไนต์ 
มีสีน า้ตาลถงึสีด า ผิวมีทัง้ด้านและเป็นมนั มีทัง้เนือ้อ่อนและเนือ้แข็ง มีความชืน้
ประมาณร้อยละ 25-30 มีคาร์บอนสงูกวา่ลิกไนต์ เป็นเชือ้เพลงิท่ีมีคณุภาพ
เหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้าและงานอตุสาหกรรม

(wikipedia)



ถ่านหิน
บทิมิูนัส (Bituminous) เป็นถ่านหินท่ีใช้เวลาในการเกิดนานกว่าซบับทิมูินสั 
เนือ้แน่น แขง็ มีสีน า้ตาลถึงสีด าสนิท ประกอบด้วยชัน้ถ่านหินสีด ามนัวาว ใช้
เป็นเชือ้เพลงิเพื่อการถลงุโลหะ และเป็นวตัถดุิบเพ่ือเปลี่ยนเป็นเชือ้เพลงิอื่นๆ

เซมิแอนทราไซต์ (Anthracite) เป็นถ่านหินท่ีใช้เวลาในการเกิดนานกวา่บทิู
มินสั มีลกัษณะด าเป็นเงา มนัวาวมาก มีรอยแตกเว้าแบบก้นหอย มีปริมาณ
คาร์บอนประมาณร้อยละ 90-98 ความชืน้ต ่าประมาณร้อยละ 2-5 มีคา่ความ
ร้อนสงูแตต่ิดไฟยาก เม่ือติดไฟให้เปลวไฟสีน า้เงิน ไมมี่ควนั ใช้เป็นเชือ้เพลงิใน
อตุสาหกรรมตา่งๆ

(wikipedia)



โรงไฟฟ้าใช้เช้ือเพลงิซากดกึด าบรรพ์
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
- ก่อนหน้าใช้ ลกิไนต์ (คณุภาพต ่า)
- ปัจจบุนัใช้ บทิมูินสั (น าเข้า)
- ตา่งประเทศใช้เชือ้เพลงินิวเคลียร์
- เร่ิมมีการน าขยะ & ชีวมวลมาใช้
เป็นเชือ้เพลงิ

(ท่ีมา : std.kku.ac.th)



โรงไฟฟ้าใช้เช้ือเพลงิซากดกึด าบรรพ์

(ท่ีมา : std.kku.ac.th)

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
- เคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน ท าให้ Generator 1 ผลิตกระแสไฟฟ้า
- ไอเสียสง่ไปต้มน า้ผลติไอน า้แรงดนัสงู ท าให้ Generator 2 ผลิตกระแสไฟฟ้า



โรงไฟฟ้าใช้เช้ือเพลงิซากดกึด าบรรพ์

(ท่ีมา : std.kku.ac.th)

โรงไฟฟ้าดเีซล
- อาศยัการสนัดาปของน ้ามนัดีเซล
- ต้นทนุแพงสดุ
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Energy Crisis
World Energy Consumption

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/World_Energy_consumption.png


การใช้พลงังานแยกตามสาขาเศรษฐกจิไทย

(ท่ีมา : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน - http://www4.dede.go.th/dede/)1 ktoe = 11,630,000 kWh

(Kilo-ton oil equivalent)



การใช้พลงังานแยกตามชนิดเช้ือเพลงิ
ต้มย ากุ้ง



ราคา WTI Crude oil

ท่ีมา : http://ourfiniteworld.com/2012/04/16/the-myth-that-the-us-will-soon-become-an-oil-exporter/

$ US/barrel

http://www.iwebgas.com/oil/oil.html
ราคาน า้มัน ณ ปัจจุบัน

http://www.iwebgas.com/oil/oil.html


Green House Effects

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/RHSGlasshouse.JPG


Green House Effects

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Solar_Spectrum.png


Green House Effects
• แสงจากพระอาทติย์มีความยาวคลื่นประมาณ 0.2-4 ไมโครเมตร (UV-

Visible-IR) สอดคล้องกับอุณหภมูิผิวพรอาทติย์ประมาณ 6000 K
• ประมาณ 30% พลังงานของแสงอาทติย์สะท้อนกลับ 
• หากไม่มีปรากฏการณ์เรือนกระจก อุณหภมูิบนผิวโลกควรจะมีค่า -18 C
• เน่ืองจากปรากฏการณ์เรือนกระจกท าให้อุณหภมูิบนผิวโลกสูงเพยีงพอที่

ท าให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนผิวโลกได้
• แก๊สเรือนกระจก เป็นแก๊สที่สามารถดดูกลืนหรือปลดปล่อยแสงในช่วง

อนิฟราเรดได้ส่วนใหญ่คือแก๊สที่ประกอบไปด้วยสองหรือสามอะตอม เช่น CO 
โดยความเป็นจริงแล้วในชัน้บรรยากาศที่แห้งนัน้จะโปร่งแสง เพราะว่า
ส่วนประกอบหลักได้แก่ N2, O2, และ Ar นัน้ไม่สามารถดดูกลืนแสงในย่าน
ดังกล่าวได้



Green House Effects
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The Nobel Peace Prize 2007 was awarded jointly to Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) and Albert Arnold (Al) Gore Jr. "for their efforts to 
build up and disseminate greater knowledge about man-made climate change, 
and to lay the foundations for the measures that are needed to counteract 
such change" 

CO2 ท าให้เกดิโลกร้อน จริงหรือไม่?

Global Warming/สภาวะโลกร้อน

Earth’s natural greenhouse effect makes life as we know it possible. However, 
human activities, primarily the burning of fossil fuels and clearing of forests, have 
intensified the natural greenhouse effect, causing global warming.



Global Warming/สภาวะโลกร้อน

พ.ศ. 2542


