
 
 

พลังงานทดแทน...(ตอนท่ี 1) 
อรพิมพ มงคลเคหา* 

*โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน 
สมเด็จเจาพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  10600 

 
ปจจุบันพลังงานจากฟอสซิล (น้ํามัน

ปโตรเลียม แกสธรรมชาติ และถานหิน) เปน
สาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดมลพิษในส่ิงแวดลอม 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และ
สงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิต อีกท้ังยังมีราคาแพง
และกําลังใกลจะหมดส้ินลง ดังนั้นการพัฒนา
พลังงานทดแทนจึงเปนแนวทางหนึ่งในการ
บรรเทาปญหาตางๆ ท่ีเปนผลมาจากการใช
พลังงานฟอสซิล (ศูนยเทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแหงชาติ, 2547) พลังงานสะอาดเปน
ทางเลือกหนึ่งของการใชพลังงานท่ีไมกอให
ปญหามลพิษตอส่ิงแวดลอม  ซ่ึงสวนใหญ
พลังงานสะอาดไดมาจากพลังงานหมุนเวียน 
(renewable energy) เชน พลังงานชีวมวล 
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า 
และพลังงานความรอนใตพิภพ  เปนตน 
นอกจากนี้ยังมีพลังงานส้ินเปลืองอีกชนิดหนึ่ง
ท่ีจัดไดวาเปนพลังงานสะอาดคือ พลังงาน
นิวเคลียร เนื่องจากไมมีการปลดปลอยมลพิษ

ออกสูอากาศ ถามีการควบคุมกากของเสียอยาง
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงการใชพลังงานนิวเคลียร
ในทางสันติมีประโยชนในชีวิตประจําวันของ
มนุษยอยางมาก หนึ่งในยุทธศาสตรการพัฒนา
พลังงานทดแทนของประเทศไทยภายใน พ.ศ. 
2554 คือการใชเช้ือเพลิงชีวภาพ (biofuel)     
รัฐบาลมีความพยายามในการพัฒนาการผลิต
และใชประโยชนพลังงานทดแทนในเชิง
พาณิชย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชไบโอดีเซล 
(biodiesel) และไบโอเอทานอล (bio-ethanol) 
ผสมในนํ้ามันสําเร็จรูป ท้ังนี้เนื่องจากประเทศ
ไทยมีศักยภาพในดานวัตถุดิบท่ีไดจากผลผลิต
ทางการเกษตรสําหรับใชในการผลิตไบโอ
ดีเซลและไบโอเอทานอล  

 

ไบโอดีเซล  
     เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดมีการใช
น้ํามันพืชเปนเช้ือเพลิง โดยประเทศแอฟริกาใต
ไดนํ าน้ํ า มันพืชมาใชกั บ เครื่ อ งยนต  แต

บทความวิชาการ
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1. น้ํามันพืชกลั่นบริสุทธิ ์ 
      ไดจากการนําน้ํามันพืชดิบ เชน 

น้ํามันปาลมดิบ น้ํามันมะพราวดิบ  มาผาน
กระบวนการทําใหบริสุทธ์ิ ดวยวิธีทางกายภาพ 
(physical refining)   หรือท่ีเรียกวา การกล่ันให
บริสุทธ์ิโดยการกําจัดยางเหนียว การฟอกสี 
การกล่ัน และการกรอง ซ่ึงทําใหไดน้ํามันพืชท่ี
บริสุทธ์ิ เชน น้ํามันปาลมบริสุทธ์ิ และน้ํามัน
มะพราวบริสุทธ์ิ  ไดมีการนําน้ํามันปาลมกล่ัน
บริสุทธ์ิ (100 เปอรเซ็นต) มาใชกับรถยนต
เคร่ืองยนตดีเซลของกองงานสวนพระองคที่ 
พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

2. น้ํามันพืชผสมน้ํามันดีเซลหรือ
น้ํามันกาด  

      ไดจากการนําน้ํามันพืชดิบ หรือ
น้ํามันพืชบริสุทธ์ิ (เปนน้ํามันพืชดิบท่ีผานการ
กล่ันใหบริสุทธ์ิ) มาผสมกับน้ํามันดีเซล หรือ

น้ํามันกาดในอัตราสวนท่ีเหมาะสมเพื่อลด
ความหนืดของน้ํ า มัน  โดยน้ํ า มัน ท่ี ได มี
คุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลเชน ดีเซล
มะพราว (coconut diesel) ซ่ึงไดจากน้ํามัน
มะพราวผสมน้ํามันดีเซลและน้ํามันกาด ซ่ึง
เปนภูมิปญญาของชาวบานอําเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  สวนดี เซลปาลม
บริสุทธ์ิ (refined palm diesel) ผลิตไดจาก
น้ํามันปาลมบริสุทธ์ิผสมกับน้ํามันดีเซล ใน
สัดสวนน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิไมเกินรอยละ 10 
โดยปริมาตร โดยบริษัท ปตท.  เปนผูทําการ 
วิจัยพัฒนาใหมีคุณสมบัติเหมือนกับน้ํามัน
ดีเซลตามขอกําหนดของกระทรวงพาณิชย 
สามารถนําไปใช เปนน้ํ า มัน เ ช้ือ เพลิงใน
เคร่ืองยนตดีเซลไดโดยไมสงผลกระทบตอ
เคร่ืองยนต (http://www.ptt.co.th) 

 3. ไบโอดีเซลเอสเตอร  
        เปนไบโอดีเซลตามความหมาย

ส า ก ล  ผ ลิ ต โ ด ย ก ร ะบ วนก า รท า ง เ ค มี 
tranesterification โดยนําน้ํามันจากพืช หรือ
ไขมันสัตว หรือน้ํามันประกอบอาหารท่ีใชแลว 
มาผสมกับเมทานอลหรือเอทานอล และมีการ
เติมสารเรงปฏิกิ ริยา  ท่ีนิยมใชกันคือ  ดาง  
(โซเดียมไฮดรอกไซด หรือโพแทสเซียมไฮดร
อกไซด)    ซ่ึงทําใหไดสารเอสเตอรไดแก 
เมทิลเอสเตอรหรือเอทิลเอสเตอร (ข้ึนกับชนิด
ของแอลกอฮอลท่ีใช)   สามารถนําไปใช
เปนไบโอดีเซลได (ภาพท่ี 1)   และในปฏิกิริยา
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ปาลมน้ํามัน มะพราว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง งา 
และละหุง โดยปาลมน้ํามันมีศักยภาพสูงสุด
เนื่องจากมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากกวาพืชน้ํามัน
ชนิดอ่ืน รองลงมาไดเแกมะพราว นอกจากนี้ยัง
ไดจากเมล็ดสบูดํา  (เปนพืชท่ีมีสารพิษไม
สามารถนํามาบริโภคได) (ภาพท่ี 2)  น้ํามันใช
แลวจากการทอดอาหาร (used fried oil) แหลง
น้ํามันเหลานี้สามารถใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตไบโอดีเซลไดเชนกัน  ประเทศในกลุม
ทวีปยุโรปใชเมล็ดเรพและเมล็ดดอกทานตะวัน
เปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล   ประเทศ
สหรัฐอเมริกาใชน้ํามันจากถ่ัวเหลืองและนํ้ามัน
ท่ีใชแลวเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล    ในประเทศไทยวัตถุดิบท่ีใชผลิตไบโอ

ดีเซลไดมาจากพืชท่ีใหน้ํามัน 6 ชนิด ซ่ึงไดแก 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 1. กระบวนการผลิตไบโอดีเซลเอสเตอร 

พืชนํ้ามัน นํ้ามันพืชดิบ
สกัดน้ํามัน

กระบวนการ 
ทําใหบริสุทธิ์ นํ้ามันพืชบริสุทธ์ิ 

ทําปฏิกิริยากับเมทานอลหรือเอทานอล 

ไบโอดีเซล  
หรือ เอสเตอรของน้ํามัน
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ท่ีใชแลวของโรงงานราชาไบโอดีเซล อําเภอ
ดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี  โดยไบโอดีเซล
ท่ีผลิตไดนํามาผสมกับน้ํามันดีเซลสําหรับใช
กับเรือเฟอรีท่ีแลนระหวางเกาะสมุยและอําเภอ
ดอนสัก  บริษัทบางจากปโตรเลียมได เข า
ร วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (พพ.) ในโครงการวิจัยสาธิต
การผลิตและการใชไบโอดีเซลเปนเช้ือเพลิงใน
รถยนตรับจางสองแถวในจังหวัดเชียงใหม โดย
ผลิตไบโอดีเซลสูตร B2 (ภาพที่ 3)  นอกจากน้ี
ยั ง มี ก า ร วิ จั ย และพัฒนาไบโอดี เ ซล ใน
หองปฏิบัติการและในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
อีกหลายแหง   กระทรวงพลังงานไดกําหนด
เปาหมายใหมีการใชไบโอดีเซลวันละ 8.5 ลาน
ลิตรใน พ.ศ. 2555 โดยผสมไบโอดีเซลในสวน
รอยละ 5 กับน้ํามันดีเซล (http://www. 
energy.go.th) 

ในตางประเทศมีการใชไบโอดีเซล
ผสมกับน้ํามันดีเซลออกมาเปนสูตรตางๆ เชน 
ประเทศสหรัฐอเมริกาใช สูตร B2 (ไบโอดีเซล
รอยละ 2 : น้ํามันดีเซลรอยละ 98)  สูตร B5  
(ไบโอดีเซลรอยละ 5 : น้ํามันดีเซลรอยละ 95) 
หรือ B20 (ไบโอดีเซลรอยละ 20 : น้ํามันดีเซล
รอยละ 80) โดยใชกับรถรับสงนักเรียนและรถ
ประจําทาง  มากกวาคร่ึงหนึ่งของน้ํามันดีเซลที่
จําหนายในประเทศฝรั่งเศสเปนไบโอดีเซล
สูตร B5 (ภาพที่ 3) และ B40 (ไบโอดีเซลรอย
ละ 40 : น้ํามันดีเซลรอยละ 60) ใชกับรถขนสง
มวลชน ในอนาคตอันใกลนี้ประเทศเยอรมันนี
และออสเตรเลียจะใชสูตร B100 (ไบโอดีเซล
รอยละ 100)  

ในประเทศไทยมีการใชไบโอดีเซล
เชน   กรมอูทหารเรือใชเมทิลเอสเตอรผสมกับ 
แกสธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในรถยนตของกรม
อูทหารเรือ มีการผลิตเมทิลเอสเตอรจากน้ํามัน   

 
 
 
 
 
 

 
             (

สบูดํา ปาลมน้ํามัน
ก)      (ข) 

ภาพท่ี 2.  พืชท่ีใชเปนวัตถุดบิในการผลิตไบโอดีเซล (ก)  ปาลมน้ํามันใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอ 
                ดีเซลมากท่ีสุด (ข) สบูดํา พืชท่ีสนับสนุนใหเกษตรกรปลูก 
ท่ีมา :   (http://www.kasetcity.com/Agtoday/pic/Plam.jpg  

http://wwwagric- prod.mju.ac.th/.../image/ati062.jpg) 
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        (ก)           (ข)            (ค) 
ภาพท่ี 3. ไบโอดีเซลสูตร B5 และสูตร B2 (ก) ไบโอดเีซลสูตร B5 มีจําหนายในประเทศ 
                สหรัฐอเมริกาและฝร่ังเศส  (ข)  ดีเซลปาลมหรือไบโอดีเซลสูตร B2 จําหนายท่ีสถาน ี
                บริการน้ํามันของ ปตท. (ค)  รถสองแถวรับจางในจังหวดัเชียงใหมเขารวมโครงการวิจัย 
                พัฒนาไบโอดีเซลสูตร B2  
ท่ีมา : (http://www.ethanol360.com/in_the_news/   
  http://www.bangchak.co.th/th/newsUpdateDetail.asp?id=118  

 http://thairath.co.th) 

B 5 B 2 

 
 

ประโยชนของการใชไบโอดีเซลใน
เคร่ืองยนตดีเซลมีหลายประการเชน ในดาน
ส่ิงแวดลอมจะชวยลดมลพิษในอากาศสงผลดี
ตอสุขภาพของประชาชน  เนื่องจากไบโอดีเซล
ถูกเผาไหมไดอยางสมบูรณ และมีปริมาณ
กํ ามะ ถันนอยจึ ง ทํ า ให ไอ เ สีย ท่ีออกจาก
เคร่ืองยนตมีปริมาณเขมาควันดํา แกสเรือน
กระจก  แกส ซัล เฟอร ไดออกไซด  และ
ไฮโดรคารบอน นอยกวาไอเสียจากการใช
น้ํามันดีเซล ชวยปองกันการนําน้ํามันท่ีใชแลว
ไปประกอบอาหารซํ้าอีก    และปองกันการนํา 

น้ํามันพืชท่ีใชแลวไปผลิตเปนอาหารสัตว 
เนื่องจากน้ํามันท่ีใชแลวมีสารกอมะเร็ง ชวยลด
ปญหามลพิษทางนํ้าท่ีเกิดจากการท้ิงน้ํามันใช
แลว ลดการนําเขาน้ํามันดิบจากตางประเทศ 
และชวยสรางงานในชนบทดวยการสรางตลาด
พลังงานไวรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่
เหลือจากการบริโภค           นอกจากนี้การใช 
ไบโอดีเซลท่ีผลิตไดภายในประเทศยังเปนการ
สรางความม่ันคงและเสถียรภาพดานพลังงาน
ของประเทศไทยดวย  (http://www. prdnorth. 
in.th/) 
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ไบโอเอทานอล  
 เอทานอล  (ethanol) หรือ
เอทิลแอลกอฮอล (ethylalcohol) สามารถ
นํ า ไ ป ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ไ ด ห ล า ย ท า ง เ ช น 
อุตสาหกรรมเค ร่ืองดื่ ม  อุตสาหกรรมยา 
การแพทย  และใช เปนพลังงานเ ช้ือ เพลิง
ทดแทนในเค ร่ืองยนต เบนซิน  โดยใชใน
รูปแบบของแกสโซฮอล ซ่ึงแกสโซฮอลเกิด
จากการผสมนํ้ามันเบนซิน 91 กับไบโอเอทา
นอล  เอทานอลที่ใชกันโดยท่ัวไปมี 2 ประเภท
คือ เอทานอลสังเคราะห (synthetic ethanol) ซ่ึง
ไดจากกระบวนการผลิตทางเคมี นอลหรือเอทา
นอลชีวภาพซ่ึงไดจากการใชจุลินทรียจําพวก
ยีสตห มักกับวัต ถุดิบจากการ เกษตร เชน 
วัตถุดิบประเภทน้ําตาล แปง และเสนใยท่ีเปน
ผลพลอยไดจากการเกษตร (ชานออย ฟางขาว 
ซังขาวโพด) ในประเทศไทยวัตถุดิบท่ีมีความ
เหมาะสมในการนํามาผลิตเปนไบโอเอทานอล
มี 3 ชนิดตามลําดับไดแก มันสําปะหลัง ออย 
และกากน้ําตาล (molasses เปนของเสียจาก
อุตสาหกรรมนํ้าตาล)      ประเทศบราซิล 
(ผูผลิตเอทานอลรายใหญของโลก) ใชออยเปน
วั ต ถุดิ บ ในการผ ลิต เอทานอล  ประ เทศ
สห รั ฐอ เ ม ริ ก า ใช ข า ว โพด เป น วั ต ถุ ดิ บ  
(คณะกรรมาธิการการพลังงาน, 2545)  
กระบวนการผลิตไบโอเอทานอลมี 4 ข้ันตอน
ดังนี้  
 

  1. การเตรียมวัตถุดิบกอนหมัก  

      เปนการเปล่ียนสารเซลลูโลสหรือ
แปงใหเปนน้ําตาล โดยการใชเอนไซมหรือ
กรดในการยอยสลาย แตถาวัตถุดิบเปนพวก
น้ําตาลอยูแลวสามารถนําเขาสูการผลิตใน
ข้ันตอนท่ีสองไดเลย 

 2. การหมัก  

     เปนการเปล่ียนน้ําตาลใหเปนเอทา
นอลโดยกิจกรรมของยีสต   ซ่ึงการหมักปกติ
ทําภายในถังหมัก (fermentor) ท่ีมีการปรับ
สภาวะใหเหมาะสมกับการหมัก     ภายใต
สภาพท่ีปราศจากออกซิเจนหรือมีออกซิเจน
เพียงเล็กนอยจะใชระยะเวลาในการหมัก 2-3 
วัน เอทานอลที่ไดจะมีความเขมขนประมาณ
รอยละ 8-12 โดยปริมาตร (คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน, 2545) 

 3. การทําใหบริสุทธิ์โดยการกล่ัน  

                    เปนการทําใหเอทานอลที่ไดจาก
การหมักมีความบริสุทธ์ิรอยละ 95 โดย
ปริมาตร  

4.  การดึงนํ้าออกจากเอทานอล  
                     เพื่ อใหได เอทานอลที่ มีความ
บริสุทธ์ิรอยละ 99.5 โดยปริมาตร (เอทานอล
ไรน้ํา) ซ่ึงเอทานอลที่จะนําไปใชเปนเช้ือเพลิง
ไดจะตองมีความบริสุทธ์ิท่ีระดับนี้ จึงจะไมมี
ผลกระทบตอเคร่ืองยนต 
 การใชไบโอเอทานอลเปนเช้ือเพลิงใน
เคร่ืองยนตทําได 2 รูปแบบคือ การใชเปน
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นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนานํ้ามันจากพชื
และแอลกอฮอลมาใชเปนเช้ือเพลิงเชน มีการ
ทดลองผลิตน้ํามันดีโซฮอล (diesohol) ซ่ึงเปน
เช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองยนตดีเซล โดยไดจาก
การผสมไบโอเอทานอลความบริสุทธ์ิสูงใน
สัดสวนรอยละ 15 กับน้ํามันดีเซล และสาร
อิมัลซิไฟเออร (ทําใหเอทานอลผสมเขากับ
น้ํามันดีเซลโดยไมแยกชั้น) ซ่ึงนํามาทดลองใช
กับรถยนตเคร่ืองยนตดีเซลในโครงการสวน
พระองคสวนจิตลดา และไดมีการทดลองนํา
น้ํามันแกสโซฮอล 91 ท่ีผสมเอทานอลมากกวา 
รอยละ 20 มาใชกับรถยนตและรถจักรยานยนต
เบนซิน 91   ใน พ.ศ. 2549 ประเทศไทยมี
เปาหมายของการสงเสริมและการพัฒนาการใช
แกสโซฮอลโดยกําหนดใหใชไบโอเอทานอล
ทดแทนการสาร MTBE ผสมในน้ํามันเบนซิน
ออกเทน 95 และใชทดแทนมันเบนซิน 91 วัน
ละ 2.5 ลานลิตร     และจะเพิ่มปริมาณการใช 
ไบโอเอทานอลเปน 3 ลานลิตรตอวัน ภายใน 
พ.ศ. 2554 (http://www.eppo.go.th) 

 สําหรับประเทศไทยใชสูตร E10 หรือ
ท่ีเรียกวา แกสโซฮอล 95 (เอทานอลบริสุทธ์ิสูง
รอยละ 10 : น้ํามันเบนซินออกเทน 91 รอยละ 
90)   (ภาพท่ี 5)       มีคุณสมบัติเทียบเทาน้ํามัน 
เบนซินออกเทน 95    สามารถใชทดแทนกัน
ไดโดยไมตองมีการปรับแตงเคร่ืองยนต 

 
 
 
 
 E 85

ภาพท่ี 4. ไบโอเอทานอล สูตร E 85 จําหนายในประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมนันี 
 ท่ีมา :  (http://www.ethanol360.com/in_the_news 
                          http://www.schweizerbauer.ch/index.html)
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ปริมาณไฮโดรคารบอนลดลงรอยละ 10    เม่ือ  ขอดีของการใชไบโอเอทานอลเปน
พลังงานทดแทนมีหลายประการเชน ชวยลด
มลพิษในส่ิงแวดลอมจากการใชสาร MTBE 
เพ่ือเพิ่มคาออกเทน   เนื่องจากสาร MTBE มี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมสูงทําใหเกิดมลพิษ
ทางอากาศและปนเปอนในน้ําใตดิน หลาย
ประเทศมีแนวโนมจะยกเลิกการใชสาร MTBE 
ผสมลงในน้ํ า มันเบนซิน  ประเทศไทยได
กําหนดยกเลิกการนําเขาสาร MTBE ในพ.ศ. 
2550   ชวยใหเคร่ืองยนตมีการเผาไหมดีข้ึนทํา
ใหไอเสียจากการใชแกสโซฮอลมีปริมาณแกส
คารบอนมอนอกไซดลดลงรอยละ 20        และ 

เทียบกับการใชน้ํามันเบนซิน     ซ่ึงจะสงผลให
ลดคาใชจายในการแกปญหาดานส่ิงแวดลอม 
และสุขภาพของประชาชน         ลดปริมาณการ 
นําเขาน้ํามันเช้ือเพลิงและสาร MTBE จาก
ตางประเทศไดประมาณ 3,000 ลานบาทตอป มี
ผลทําใหลดการขาดดุลทางการคา ชวยยกระดับ
ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิตเอทานอล ทําใหเกิดการลงทุนในภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตอเนื่องหลาย
สาขา นอกจากน้ียังกอใหเกิดความม่ันคงและมี
เสถียรภาพดานพลังงานของประเทศไทย 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

E 

ภาพท่ี 5.   แกสโซฮอลสูตร E 10 ผลิตโดยบริษัทบางจากและ ปตท. ใช แทนน้ํามันเบนซิน  
                   ออกเทน 95  
ท่ีมา :  (http://www.tistr.or.th/http://thairath.co.th/) 
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พลังงานนิวเคลียร ภายหลังการผลิตกระแสไฟฟาจากปฏิกิริยาฟช
ชัน     สวนปฏิกิริยาฟวชันเปนการรวมตัวของ
ธาตุเบา (ธาตุท่ีมีน้ําหนักอะตอมตํ่า) เชน 
ไฮโดรเจน (1H) หรือดิวเทอเรียม (2H) ซ่ึงเปน
รูปหนึ่งของไฮโดรเจน) และตองเกิดปฏิกิริยา
ภายใตอุณหภูมิสูงมาก (100 ลานองศา
เซลเซียส) ดังเชนปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนบนดวง
อาทิตย (ชัยวัฒน เจนวาณิชย, 2543)   ผลท่ีได
จากปฏิกิริยาการหลอมรวมคือ ธาตุใหมท่ีมี
น้ํ าหนักอะตอมมาก ข้ึนมีความเสถียรไม
สลายตัวตอไปอีก (จึงไมมีกากกัมมันตรังสี) 
และเกิดพลังงานความรอนปริมาณมหาศาล
มากกวาปฏิกิริยาฟชชัน (เม่ือเทียบน้ําหนักตอ
อะตอมของธาตุ) บางคร้ังเรียกอีกช่ือหนึ่งวา 
ปฏิกิ ริยาเทอรโมนิวเคลียร  อยางไรก็ตาม
นักวิทยาศาสตรยังไมสามารถสรางเตาปฏิกรณ
นิวเคลียรท่ีทนความรอนสูง   เพื่อผลิตพลังงาน
จากปฏิกิริยาฟวชันในเชิงพาณิชยได จึงยังไม
สามารถนําพลังงานจากปฏิกิริยาฟวชันมาใช
ในทางสันติ   

 จ า กป ฏิ กิ ริ ย า ท่ี เ กิ ด ข้ึ นพ ลั ง ง าน
นิวเคลียรมี 2 ประเภทคือ พลังงานนิวเคลียร
จากปฏิกิริยาฟชชัน (fission reaction) และ
พลังงานนิวเคลียรจากปฏิกิริยาฟวชัน (fusion 
reaction) (ภาพท่ี 6)  โดยพลังงานนิวเคลียรจาก
ปฏิกิริยาฟชชันเปนพลังงานท่ีเกิดจากนิวตรอน
จากแหลงภายนอก วิ่งไปชนนิวเคลียสของธาตุ
กัมมันตรังสีหรือธาตุหนัก (ธาตุท่ีมีน้ําหนัก
อะตอมสูง) เชน ยูเรเนียม (235U) หรือ
พลูโทเนียม (239Pu) ทําใหเกิดการแตกตัวของ
นิวเคลียส ผลท่ีไดจากปฏิกิริยาฟชชันคือ ธาตุ
กัมมันตรังสีชนิดใหมท่ีมีน้ําหนักอะตอมเบา
กวาเดิม พรอมกับมีนิวตรอนอิสระเกิดข้ึนจะ
ไปชนกับนิวเคลียสอ่ืนของธาตุกัมมันตรังสีเกิด
เปนปฏิกิริยาลูกโซ และเกิดพลังงานความรอน
จํานวนมหาศาลถูกปลดปลอยออกมา  ซ่ึง
สามารถนําไปเปล่ียนเปนกระแสไฟฟาได 
นอกจากนี้ยังมีกากกัมมันตรังสีท่ีจะเกิดข้ึนใน 

   
      (ก)       (ข) 

ภาพท่ี 6.  ปฏิกิริยานวิเคลียร (ก) ปฏิกิริยาฟชชันของธาตุยูเรเนยีม-235 และ (ข) ปฏิกิริยาฟวชันของ 
                       ธาตุไฮโดรเจน 
       ท่ีมา  : (http://www.nst.or.th./NST Articles Nuclear reaction.htm) 
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การรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกในสวนลึก
ของรางกาย หรือใชรังสีแกมมาเพ่ือฆาเช้ือใน
เคร่ืองมือเวชภัณฑ  (สุวพันธ  นิลายน  และ
ดุษณีย นิลายน, 2539) 

 พลังงานท่ีเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร
จํานวนมหาศาลมีท้ังคุณและโทษข้ึนอยูกับการ
นําไปใชเชน  ถานําไปใชในทางทําลายโดยการ
สรางเปนระเบิดปรมาณู (atomic bomb) ระเบิด
ไฮโดรเจน (hydrogen bomb) หรือหัวรบ
นิวเคลียรท่ีบรรจุในจรวดนําวิถี จะมีอํานาจใน
การทําลายลางสูง และมีสารกัมมันตรังสีตกคาง
ในระบบนิเวศ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตของมนุษยและส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน สวนการ
ใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรในทาง
สรางสรรค มีหลายประการเชน  การผลิต
กระแสไฟฟา ใชขับเคล่ือนเรือดําน้ําและเรือตัด
น้ําแข็ง หรือใชประโยชนจากรังสีแอลฟา เบตา 
แกมมา หรือรังสีเอกซจากการสลายตัวของสาร
กัมมันตรังสี   ประเทศไทยใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรในทางสันติเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของมนุษยในหลายดานเชน 

 1.  ทางการแพทย   
                    

2. ดานอุตสาหกรรม  
      มีการใชสารกัม มันตรัง สีและ

เทคนิคทางรังสีในทางอุตสาหกรรม ซ่ึงเรียกวา 
เทคนิคเชิงนิวเคลียร ซ่ึงถูกนํามาใชเพื่อควบคุม
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพเชน 
รังสีแกมมาถูกนําใชในการผลิตไมอัดแผนเรียบ
เพื่อตรวจสอบระดับเศษไมในหมอนึ่งภายใต
ความดันสูง หรือใชวัดระดับสารเคมีตางๆ ใน
โรงงานผลิตเสนใยสังเคราะห รังสีนิวตรอนใช
ในการสํารวจหาแหลงน้ํามันใตดิน ความช้ืนใต
ดิน วัดความหนาแนนในการดูดสินแรในทะเล
เพ่ือคํานวณหาปริมาณแรท่ีดูดผาน การวัดและ
ควบคุมความหนาแนนของนํ้าโคลนท่ีจะใชใน
การขุดเจาะอุโมงคสงน้ําใตดิน เปนตน 

 3. ทางเกษตรกรรม  งานด าน เวชศาสตรนิว เคลียร 
(nuclear medicine) ไดนําสารรังสีหรือรังสีมา
ใชเพื่อชวยในการตรวจวิเคราะหหรือรักษาโรค 
สารกัมมันตรังสีท่ีใชในทางการแพทยเชน 
โคบอลต-60 ใชในการรักษาโรคมะเร็ง  
ไอโอดีน-131 ใชตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคคอ
พอก    เม็ดทองคํา-198 ใชในการรักษามะเร็ง
ผิวหนัง   รังสีท่ีใชรักษาโรคเชน รังสีโปรตอน
ใชในการรักษาโรคมะเร็งในระดับต้ืนของ
รางกาย (เชน ลูกตา)     หรือรังสีนิวตรอนใชใน 

       เทคโนโลยีนิวเคลียรถูกนํามาใช
เพื่อสงเสริมการเกษตร เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต
และคุณภาพของผลิตผลเชน การใชรังสีเพื่อ
ศึกษาการดูดซึมแรธาตุและปุยของพืชเพื่อ
ปรับปรุงการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพ การ
ฉายรังสีแกมมาเพื่อฆาแมลงและไขในเมล็ดพืช
ท่ีเก็บไวในยุงฉางและภายหลังจากบรรจุใน
ภาชนะเพื่อการสงออกจําหนาย การฉายรังสีใน
พืชเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 
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  4. ดานอาหาร   
       อาหารที่ผานกระบวนการฉายรังสี

ดวยปริมาณรังสีท่ีเหมาะสม ซ่ึงไมกอใหเกิด
สารกัมมันตรังสี หรือมีรังสีตกคางแตประการ
ใดจึงไมเปนอันตรายตอผูบริโภค อาหารที่ผาน
การฉายรังสีเพื่อการพาณิชยภายในประเทศ
จะตองมีฉลากแสดงขอความ และเคร่ืองหมาย
ว า ผ านการฉาย รั ง สี แล ว  พร อม ท้ั ง ระ บุ
วัตถุประสงคของการฉายรังสี ช่ือ ท่ีตั้งของ
ผูผลิต ผูฉายรังสี และวันเดือนปท่ีฉายรังสี การ
ถนอมเนื้อสัตว พืชผัก และผลไม โดยการฉาย
รังสีเพ่ือเก็บไวไดนานข้ึน กอใหเกิดประโยชน
ในการขนสงระยะทางไกล และการเก็บอาหาร
ไวบริโภคนอกฤดูกาล 

5. ดานส่ิงแวดลอม  
                     พลังงานนิวเคลียรมีสวนเกี่ยว 
ของกับส่ิงแวดลอมใน 2 ดานคือ ดานการรักษา 
และพัฒนาสภาพของส่ิงแวดลอมใหดีข้ึนเชน  

การใชรังสีแกมมาฆาเช้ือโรคในขยะและนํ้าท้ิง
จากชุมชนและโรงพยาบาล   การใชเทคนิคทาง
นิวเคลียรวิเคราะหสารพิษในดิน พืช อากาศ น้ํา 
และอาหาร การใชเทคนิคสารติดตามทางรังสี
ศึกษามลภาวะในส่ิงแวดลอม  การใช รังสี
อิเล็กตรอนในการกําจัดแกสอันตราย (SO2, 
NO2) จากปลองควันโรงงานอุตสาหกรรม และ
การเผาถานหิน   อีกดานหนึ่งคือ การตรวจตรา
และควบคุมปริมาณรังสีท่ีมีอยูในส่ิงแวดลอม
ใหอยู ในระดับ ท่ีปลอดภัยตอมนุษยและ
ส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน (สุวพันธ นิลายน และดุษณีย 
นิลายน, 2539) 

การนําพลังงานความรอนท่ีเกิดข้ึนจาก
ป ฏิ กิ ริ ย า นิ ว เ ค ลี ย ร ม า ใ ช ใ น ก า ร ผ ลิ ต
กระแสไฟฟามีขอดี คือ  ชวยลดมลพิษทาง
อากาศเนื่องจากไมมีการปลดปลอยแกสเรือน
กระจกออกสูบรรยากาศ สวนอุปสรรคก็คือ 
ตองใชเงินลงทุนสูงในการกอสรางโรงไฟฟา  
แ ต ต น ทุ น ด า น เ ช้ื อ เ พ ลิ ง ใ น ก า ร ผ ลิ ต
กระแสไฟฟาจะต่ํากวาการใชเช้ือเพลิงจาก
ฟอสซิล   อยางไรก็ตามอาจมีปญหาที่อาจเกิด
จากการรั่วไหลของธาตุกัมมันตรังสีได   ดังนั้น
จึงตองมีเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ค ว บ คุ ม ป อ ง กั น ก า ร ร่ั ว ไ ห ล ข อ ง ธ า ตุ
กัมมันตรังสี และตองมีมาตรการในการควบคุม
การกําจัดกากนิวเคลียรเพ่ือไมใหสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม   เนื่องจากสารเหลานี้มีคาทาง
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