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ค ำน ำ 
 

            ในตอนนีปั้ญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งของทุกคนในโลกนีก็้คือ
น า้มนัและแก๊สธรรมชาติก าลงัจะหมดไปจากโลก  ในเวลาอีกไมน่านนกั 
และเมื่อถึงเวลานัน้เราจะอยู่กันอย่างไร  เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองที่หลายคน 
รวมทัง้กระทรวงพลังงาน และรัฐบาลของหลายประเทศวิตกกังวล  
เพราะเป็นเร่ืองที่คาดเดาได้ยาก แต่หนงัสือนีม้ีค าตอบของปัญหานี ้ แต่
อยา่งไรก็ตามทกุคนก็ยงัจ าเป็นต้องประหยดัพลงังาน เพื่อลกูหลานเรา
จะได้มีพลงังานใช้อยา่งสะดวกสบายเหมือนรุ่นเราบ้าง 
             หนังสือนีส้ ำเร็จได้ด้วยควำมช่วยเหลือ จำกคณำจำรย์ของ
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ที่ได้ให้ค ำแนะน ำที่มีประโยชน์  
นอกจำกนีย้ังได้รับกำรสนบัสนุนเป็นอย่ำงดีจำกผู้บริหำรทุกระดับชัน้
ของ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี  และยังได้รับควำม
ช่วยเหลือจำกผศ.วัฒนำ เดชนะ  ม.รำชภัฏสงขลำ  ผศ.ธนัฏฐำ 
อ ำนวยวฒันกุล  ม.รำชมงคลพระนคร ที่ช่วยอ่ำนและให้ค ำแนะน ำที่มี
ประโยชน์ จึงขอขอบพระคุณทุกท่ำนมำ ณ โอกำสนี  ้    และถ้ำท่ำน
ผู้อ่ำนมีค ำแนะน ำหรือติชมที่จะท ำให้หนังสือนี ส้มบูรณ์ขึน้  กระผมก็
น้อมรับด้วยควำมยินดียิ่ง 
                                                                สชุำติ  สภุำพ 
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เมือ่น ้ำมันหมดโลก 
เรำจะอยูก่นัอยำ่งไร ? 

 

 
 
          พลงังานเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของทกุคน   ในอดีต
มนุษย์ใช้พลังงานไม่มากนัก  และแหล่งพลังงานท่ีส าคัญของ
มนษุย์ในอดีตก็คือพลงังานท่ีได้จากธรรมชาติ เช่น พลงังานความ
ร้อนและแสงสว่างท่ีได้จากการเผาก่ิงไม้ ใบไม้ หรือความร้อนและ
แสงสว่างจากดวงอาทิตย์  พลงังานจากลม และพลงังานจากน า้  
แต่เม่ือมีการพบน า้มันดิบและแก๊สธรรมชาติ  น า้มันและแก๊ส
ธรรมชาติก็ได้กลายเป็นแหล่งพลังงานท่ีส าคัญของมนุษย์ตัง้แต่
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นัน้เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั   จนหลายคนเร่ิมวิตกว่าเม่ือถึงวนัท่ี
น า้มนัและแก๊สธรรมชาติหมดไปจากโลก มนษุย์จะอยู่กนัอย่างไร 
ไม่มีใครมีค าตอบท่ีชดัเจนส าหรับปัญหานี ้
           ในช่วงนีทุ้กคนคงได้เห็นโฆษณาเก่ียวกับการประหยัด
พลงังาน  และบอกว่าแหล่งพลงังานก าลงัจะหมดไป และถ้าถาม
ว่าเช่ือหรือไม่ว่าน า้มนัและแก๊สธรรมชาติก าลงัจะหมดไปจากโลก 
ค าตอบท่ีได้คงมี 2 ค าตอบด้วยกนัคือ เช่ือ และไม่เช่ือ 
           คนท่ีเช่ือก็จะให้เหตุผลว่าน า้มันและแก๊สธรรมชาติเป็น
ทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป เม่ือเราใช้กันอย่างมากมาย
ขนาดนีม้นัก็ต้องหมดอย่างแน่นอน 
           ส่วนคนท่ีไม่เช่ือก็จะให้เหตุผลว่า มันเป็นยุทธวิธีในการ
หลอกให้ประหยัดพลังงาน  และเช่ือว่าน า้มันในโลกนีย้ังมีอีก
มากมาย 
           ส าหรับในท่ีนีผู้้ เรียบเรียงคงจะไม่ตดัสินว่าฝ่ายไหนคิดถูก
หรือฝ่ายไหนคิดผิด  แต่จะกล่าวว่าถ้าน า้มันและแก๊สธรรมชาติ
หมดไปจากโลกจริงๆ มนุษย์จะใช้พลังงานจากแหล่งใดมา
ทดแทนพลงังานจากน า้มนัและแก๊สธรรมชาติ  
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สิน้สุดยุคน ำ้มัน 
 

            กำรสิน้สุดยุคหินไม่ได้หมำยควำมว่ำไม่มีหินเหลืออยู่บน
โลก ในท ำนองเดียวกนักำรสิน้สดุยุคน ำ้มนัก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำ
ไม่มีน ำ้มันเหลืออยู่ในโลก  กำรสิน้สุดยุคน ำ้มันจะเกิดขึน้อย่ำง
ค่อยเป็นค่อยไป   โดยจะเร่ิมจากน า้มนัจะมีราคาแพงขึน้เร่ือยๆ  
เน่ืองจากความต้องการมีมากกว่าผลผลิต  และเม่ือน า้มันเร่ิมจะ
แพง ประเทศต่างๆก็จะหันไปใช้เชือ้เพลิงจากแหล่งอ่ืนๆมา
ทดแทน  และเม่ือน า้มันแพงขึน้อีกประเทศต่างๆก็จะหันมาใช้
เชือ้เพลิงประเภทอ่ืนมากขึน้ไปอีก เป็นอย่างนีไ้ปเร่ือยๆ จนกระทัง่
แหล่งพลงังานอ่ืนกลายเป็นแหล่งพลงังานหลกัของโลกแทนน า้มนั
ต่อไปจะกล่าวถึงโรงไฟฟ้า และยานพาหนะในยคุท่ีน า้มนัและแก๊ส
ธรรมชาติหมดไปจากโลก  ดงันี ้
 

โรงไฟฟ้าในยุคที่ไม่มีน า้มันและแก๊สธรรมชาติ 
 

            เม่ือถึงวันท่ีน า้มันหมดไปจากโลก โรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนจากแก๊สธรรมชาติ น า้มนั หรือน า้มนัเตา ก็คงต้องปิดตวัลงไป  
ส่วนโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ท่ีใช้หิน หรือเชือ้เพลิงนิวเคลียร์ก็จะ
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ฟืน้คืนชีพขึน้มาอีกครัง้หนึ่งโดยไม่มีการต่อต้านหรือมีการต่อต้าน
น้อยท่ีสุด ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานน า้ก็คงจะไม่สามารถเพิ่มขึน้ได้
มากนกั เพราะว่าน า้ฝนไม่ได้เพิ่มขึน้  และก็จะมีโรงไฟฟ้าประเภท
ใหม่ๆเกิดขึน้ เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลงังาน
ลม  โรงไฟฟ้าพลังงานคล่ืน โรงไฟฟ้าพลังงานน า้ขึน้ – น า้ลง  
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พภิพ โรงไฟฟ้าชีวมวล ฯลฯ 
           เม่ือน า้มนัและแก๊สธรรมชาติหมดไปจากโลก โรงไฟฟ้าใน
ยคุนัน้จะมีการใช้พลงังานหลายอย่าง ดงันี ้
 

1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
 

            ดวงอำทิตย์เป็นแหล่งพลงังำนท่ีส ำคญัท่ีสดุของโลก และ
เป็นต้นก ำเนิดพลงังำนแทบทกุชนิดบนโลก  แต่ก็เป็นแหล่งก ำเนิด
พลังงำนตำมธรรมชำติ ท่ีมนุษย์ไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องในกำร
บริหำรจดักำร  และเม่ือถึงวนัท่ีน ำ้มนัและแก๊สธรรมชำติหมดไป
จำกโลก  เรำก็คงจะต้องคิดหำวิธีกำรท่ีจะน ำเอำพลังงำนจำก
แสงอำทิตย์ปริมำณมหำศำลนีม้ำใช้ประโยชน์ให้มำกขึน้ ใน
ปัจจบุนัโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์มี 2 รูปแบบ  ด้วยกนัคือ 
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A) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ ที่ใช้เซลล์แสงอาทติย์ 
 

            เซลล์แสงอำทิตย์เป็นสิ่งประดิษฐ์ชนิดเดียวท่ีสำมำรถ
เปล่ียนพลังงำนแสงอำทิตย์ให้เป็นพลังงำนไฟฟ้ำได้โดยตรง
หลังจำกท่ีมนุษย์ประดิษฐ์เซลล์แสงอำทิตย์ได้ส ำเร็จ  ก็ได้มีกำร
น ำเซลล์แสงอำทิตย์มำใช้ในงำนต่ำงๆหลำยอย่ำง  แต่งำนท่ี
ส ำคญัท่ีสุดของเซลล์แสงอำทิตย์น่ำจะเป็นงำนท่ีต้องไปท ำหน้ำท่ี
ผลิตกระแสไฟฟ้ำให้กบัสถำนีอวกำศ หรืองำนท่ีต้องท ำหน้ำท่ีผลิต
กระแสไฟฟ้ำให้กบัดำวเทียม   และเม่ือถึงวนัท่ีน ำ้มนัหมดไปจำก
โลกเซลล์แสงอำทิตย์ก็คงจะต้องท ำหน้ำท่ีท่ีหนักขึน้ไปอีกคือ
อำจจะต้องท ำหน้ำท่ีผลิตกระแสไฟฟ้ำให้เพียงพอกับควำม
ต้องกำรของมนษุย์ 
             โรงไฟฟ้าท่ีใช้เซลล์แสงอาทิตย์ท าหน้าท่ีเปล่ียนพลงังาน
แสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง  มีใช้ทั่วไปในทุก
ประเทศ  รวมถึงประเทศไทย  โดยทั่วไปแล้วโรงไฟฟ้าประเภทนี ้
มักจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เน่ืองจากมีต้นทุนสูงเม่ือ
เทียบกับโรงไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ   เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับการ
พฒันามาอย่างต่อเน่ืองท าให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้เร่ือยๆ  และ
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