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บทที ่1 

พลงังานกบัสิง่แวดลอ้มและศาสนาอสิลาม 
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พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 

……… دذٍَُ ََل َشِشَٗك   َّ ذُ أَى ََل إِلَََ إَِلا هللاُ  َِ أَْش َّ ْ٘ئَِخ آَٗبٍد ِللٌَبِظِشَٗي،  الَذْوذُ هللِ الِزٕ أَّدََع فِٖ الجِ

ٌَب هُ  ًَجِِّ٘ َّ ذُ أَْى َعِّ٘ذًََب  َِ أَْش َّ ًَِجٌَِّ٘ب لََُ،  َّ ثَبِسْك َػلَٔ َعِِّ٘ذًَب  َّ َعلِّْن  َّ نا َصّلِ  ُِ َسُعْلَُُ اللا َّ ذًا َػجذُ هللاِ  َذوا

ٗي َِْٗم الذِّ ْن ثِئِْدَغبٍى إِلَٔ  ُِ َػلَٔ َهْي رَِجَؼ َّ ِشَٗي  ُِ َِ الَطِّ٘جَِ٘ي الطاب َصْذجِ َّ  َِ َػلَٔ آِل َّ ٍذ   .ُهَذوا

ب ثَْؼذُ : فَؤُِّصُ٘كن ِػجَبدَ هللاِ  رَؼَبلَٔأَها َّ َُ ُعجَذبًََُ  ٓ هللا، ََب َْ ًَْيِغٖ ِثزَْى َّ   : 

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติทัง้หลาย 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 ป๎จจุบันมนุษย์ท่ีอาศัยอยู่บนโลกมีการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ กัน

ไป จึงต้องเรียนรู้ในการใช้พลังงานในการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับ

สิ่งแวดล้อมรอบตัว จากสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมรอบโลก ไม่ว่าจะเป็น

ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีรุนแรงกว่าในอดีต และปรากฎการณ์สภาวะโลก

ร้อนท่ีเกิดขึ้น ท าให้มนุษย์ตระหนักว่า มนุษย์ไม่สามารถละเลยเพิกเฉยต่อ

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีอยู่รอบตัวได้เลย เพราะถ้าไม่มีสิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ เช่นภูเขา ปุาไม้ และน้ า มนุษย์ก็ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ และ

ถ้าไม่มีพลังงาน มนุษย์ก็ไม่สามารถท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ได้เช่นกัน  

 ในการด ารงชีวิตประจ าวันของคนเรา จ าเป็นต้องอาศัยสิ่งท่ีท าให้การ

ด ารงชีวิตเป็นไปตามความต้องการมีความเป็นอยู่ดีขึ้น อ านวยความสะดวก

คนส่วนใหญ่และส่วนบุคคล เช่น ต้องมีไฟฟูา ประปา ถนน สวนสาธารณะ

หอสมุดประชาชน โรงพยาบาล และอื่นๆ ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้

ย่อมต้องอาศัยกลไกในการขับเคลื่อนระบบให้ด าเนินไปตามความต้องการ

ของผู้ใช้และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้สิ่งส าคัญ คือ สิ่งท่ีใส่เข้า

ไปในระบบเพ่ือให้ท างานได้ นั่นคือพลังงานรูปแบบต่างๆ 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 لطبػزك، ّّفىٌب هؼبدًب، إلِ٘ب الزٖ آخشرٌب لٌب ّأصلخ هؼبشٌب، فِ٘ب الزٖ دً٘بًب لٌب أصلخ فبللِن    

   ثىْلك ػوال ثطبػزَ، أهشرٌب هي ّغبػخ ّعلن ػلَ٘ هللا صلٔ دمحم سعْلك ّغبػخ

http://download.sourcesite360.com/mu3/app/001/images/pc-150.jpg
http://download.sourcesite360.com/mu3/app/001/images/pc-150.jpg
http://download.sourcesite360.com/mu3/app/001/images/pc-150.jpg


[3] 

 

                                                       

                            

 .ّعلن ػلَ٘ هللا صلٔ الكشٗن ًجَ٘ ّثغٌخ الؼظ٘ن، ثبلىشآى ّإٗبكن هللا ًيؼٌٖ

 الغيْس ُْ إًَ فبعزغيشٍّ ّالوغلوبد، ّلغبئشالوغلو٘ي ّلكن لٖ هللا ّأعزغيش ُزا َْلٖ أَُْ

 .الشد٘ن

พลงังานคอือะไร และประเภทของพลงังาน 

َِ لَ ػَ  هللاُ  ٔلا صَ َّ  ، ٘شُ ٌِ الوُ  اطُ شِ الغِّ َّ  احُ ِذَ الوُ  خُ وَ دْ الشا َّ  احُ ِذَ الوُ  خُ وَ ؼْ الٌا  ،   َِ آلِ  ٔلَ ػَ َّ  ٘

  ٗيالذِّ  ْمِ َٗ  ٔلَ إَ  بىٍ غَ دْ ئِ ثِ  نْ ُِ ؼَ جِ رَ  يهَ ِّ  َِ بثِ ذَ صْ أَ َّ 

ُ فَ  : ذُ ؼْ ثَ  بها أَ   . َُ ََ  ، هللا َْٓ ىْ زَ ثِ  ٖغِ يْ ًَ َّ  هللاِ  بدَ جَ ػِ  ن٘كُ ِّص ؤ  : ٔبلَ ؼَ رَ َّ  َُ بًَجذَ عُ  ب

                                       

 

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 พ่ีน้องคงเคยได้ยินค าว่า พลังงาน ซึ่งเป็นค าท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจ าวันของเรา โดยพลังงานคือความสามารถท่ีจะท างานได้โดย

อาศัยแรงงานท่ีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยตรง และท่ีมนุษย์ใช้ความรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดัดแปลงใช้จากพลังงานตามธรรมชาติ  

พลังงานมีความส าคัญควบคู่กับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ตลอดเวลา  

มนุษย์มีการน าพลังงานมาใช้ส าหรับการด ารงชีวิตต้ังแต่สมัยโบราณ เริ่ม

จากการใช้พลังงานความร้อนท่ีเกิดจากการเสียดสีของไม้หรือหินเพ่ือให้

เกิดความอบอุ่น แสงสว่างและการหุงต้มอาหาร มนุษย์เริ่มรู้จักท ากังหันวิด

น้ า ท ากังหันลมเพ่ือยกของหนักและบดเมล็ดธัญพืช พลังงานถือเป็นป๎จจัย

ท่ีส าคัญ ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความผาสุขของประชาชนแต่ละ
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ประเทศทั่วโลก พลังงานมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับความม่ันคงของประเทศ

ท้ังทางการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจและสังคม ป๎จจุบันมีการใช้

พลังงานมากขึ้น ในการพัฒนาเศรษฐกิจทุกสาขาเช่น อุตสาหกรรม การ

คมนาคมขนส่ง การไฟฟูา 

พลังงานสามารถจ าแนกประเภทตามแหล่งท่ีมาของพลังงาน สามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานสิ้นเปลืองซึ่งเป็นแหล่งพลังงานท่ีมา

จากใต้พ้ืนดิน เมื่อใช้หมดแล้ว ไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่หรือหามา

ทดแทนโดยธรรมชาติได้ทันความต้องการในเวลาอันรวดเร็ว ต้องใช้

เวลานานมากกว่าร้อยล้านปีท่ีจะสามารถสร้างขึ้นมาอีกได้และมีปริมาณ

จ ากัด ชื่อท่ีใช้แทนพลังงานกลุ่มนี้จึงมีหลายชื่อ เช่น พลังงานจากฟอสซิล 

หรือพลังงานท่ีใช้แล้วหมดไป ตัวอย่างของพลังงานสิ้นเปลือง  ได้แก่ 

น้ ามันดิบ  ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ  และพลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่ง

พลังงานท่ีได้จากธรรมชาติรอบตัวเรา หามาใช้ได้ไม่มีวันหมด ซึ่งสามารถ

สร้างทดแทนในช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ หลังจากมีการใช้ไป จึงมีหลายชื่อ

ท่ีใช้เรียก เช่น พลังงานใช้ไม่หมด รวมถึงพลังงานสะอาด และพลังงานสี

เขียว เนื่องจากไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างของพลังงาน

หมุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย ์พลังงานลม พลังน้ า พลังงานคลื่นใน

ทะเล พลังงานน้ าขึ้นน้ าลง พลังงานชีวมวล และพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

 เนื่องจากความหลากหลายของพลังงานท่ีมีอยู่ได้มีนักวิชาการ

พยายามท่ีจะจ าแนกอธิบายพลังงานเพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

โดยพลังงานสามารถ จ าแนกตามแหล่งที่ได้มา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

พลังงานต้นก าเนิด หมายถึง แหล่งพลังงานท่ีเกิดขึ้นหรือมีอยู่แล้วตาม

ธรรมชาติสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ได้แก่ น้ า แสงแดด ลม 

เชื้อเพลิงตามธรรมชาติ เช่น น้ ามันดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลังงาน

ความร้อนใต้พิภพ แร่นิวเคลียร์ ไม้ฟืน แกลบ ชานอ้อย เป็นต้น  และ

พลังงานแปรรูป หมายถึง สภาวะของพลังงานซึ่งได้มาโดยการน าพลังงาน

ต้นก าเนิดดังกล่าวแล้วข้างต้นมาแปรรูป ปรับปรุง ปรุงแต่ง ให้อยู่ในรูปท่ี
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สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ กันได้ตามความต้องการ เช่น 

พลังงานไฟฟูา ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ถ่านไม้ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

และถ้าจ าแนกพลังงานตามแหล่งที่น ามาใช้ประโยชน์ สามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานสิ้นเปลือง ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานท่ีมาจาก

ใต้พ้ืนดิน เมื่อใช้หมดแล้วไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่หรือหามาทดแทน

โดยธรรมชาติได้ทันความต้องการในเวลาอันรวดเร็ว ต้องใช้เวลานาน

มากกว่าร้อยล้านปีท่ีจะสามารถสร้างขึ้นมาอีกได้และมีปริมาณจ ากัด ชื่อท่ี

ใช้แทนพลังงานกลุ่มนี้จึงมีหลาย ชื่อ เช่น พลังงานจากฟอสซิล หรือ

พลังงานท่ีใช้แล้วหมดไป ตัวอย่างของพลังงานสิ้นเปลืองได้แก่ น้ ามันดิบ 

(ปิโตรเลียม) ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ  และพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นแหล่ง

พลังงานท่ีได้จากธรรมชาติรอบตัวเราหามาใช้ได้ไม่มีวันหมด ซึ่งสามารถ

สร้างทดแทนได้ในช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ โดยธรรมชาติหลังจากมีการใช้

ไป จึงมีหลายชื่อท่ีใช้เรียก เช่น พลังงานใช้ไม่หมด รวมถึงพลังงานสะอาด 

และพลังงานสีเขียว เนื่องจากไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง

ของพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้ า 

พลังงานคลื่นในทะเล พลังงานน้ าขึ้นน้ าลง พลังงานชีวมวล พลังงานความ

ร้อนใต้พิภพ  

พลังงานสิ้นเปลือง มีพลังงานหลักท่ีถูกน ามาใช้งาน ประกอบด้วย 

ถ่านหิน น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานนิวเคลียร์ 

ถ่านหิน เกิดจากการทับถมของซากพืช ซากสัตว์ เป็นเวลานานโดย

อาศัยความร้อน ความ ดันบรรยากาศและแรงอัด ท าให้ซากพืชเปลี่ยนไป

เป็นหินพรุ แล้วจึงกลายเป็นถ่านหิน ถ่านหินมีประมาณ 2 ใน 3 ของ

เช้ือเพลิงฟอสซิลทั้งหมดและมีปริมาณมากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น  

น้ ามันปิโตรเลียม หรือ (น้ ามันดิบ) เป็นของเหลวท่ีสกัดออกจากซาก

พืช ซากสัตว์แร่ธาตุบางชนิด เช่น ถ่านหิน ซึ่งทับถมกันมานานหลายร้อย

พันปีจนกลายเป็นของเหลวท่ีอยู่ใต้พ้ืนพิภพ  ซึ่งน้ ามันชนิดนี้จะถูกสูบ
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ขึ้นมาจากพ้ืนดินเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์  ป๎จจุบันน้ ามันปิโตรเลียมเป็น

แหล่งพลังงานหลักและเป็นส่วนส าคัญของเศรษฐกิจโลก  น้ ามันดิบซึ่ง

น ามาผ่านกระบวนการกลั่นน้ ามันแล้วจะได้ น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล 

น้ ามันเตา    เป็นต้น    

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงท่ีเป็นพลังงานสะอาดอีก

รูปแบบหนึ่งท่ีน่าสนใจ เพราะมีคุณสมบัติหลาย ประการท่ีไม่ส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีปริมาณก ามะถันต่ ามาก และสามารถ

เผาไหม้ได้ อย่างสมบูรณ์ ในป๎จจุบันได้มีการน าก๊าซธรมชาติมาใช้

ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง ท้ังในระดับครัวเรือนเพ่ือการประกอบอาหาร 

ในธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ือการผลิตสินค้าต่างๆ รวมถึงเป็นเชื้อเพลิงส าหรับ

ยานยนต์เพ่ือการเดิน ทางหรือการขนส่ง เป็นต้น  

พลังงานนิวเคลียร์ เป็นพลังงานท่ีถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแยก

หรือการรวมหรือเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสภายในอะตอม  โดยท่ัวไป

พลังงานนิวเคลียร์มักใช้แทนกันได้กับค าว่า พลังงานปรมาณู  การน า

พลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์นั้นสามารถน าไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง 

ท้ังทางด้านพลังงาน การแพทย์ อุตสาหกรรม และการเกษตร   

ส าหรับ พลังงานหมุนเวียน ท่ีมีการน ามาใช้ประโยชน์ ได้แก่   

พลังงานแสงอาทิตย์  ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติท่ี

ส าคัญให้พลังงานโดยตรงเป็นพลังงานความร้อน และพลังงานแสง ช่วยให้

เกิดความอบอุ่นและมองเห็นสิ่งต่างๆ พลังงานแสงสามารถเปลี่ยนรูปไปเป็น

พลังงาน ความร้อนและพลังงานไฟฟูาได้โดยการใช้แผงแสงอาทิตย์   

พลังงานลม  ลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ซึ่งเกิดจากความแตกต่างระหว่าง

ความกดอากาศของบริเวณต่างๆ ของโลก ในป๎จจุบันมนุษย์ได้ให้

ความส าคัญและน าพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น  เนื่องจากลมมี

อยู่โดยท่ัวไป ไม่ต้องซื้อหา เป็นพลังงานท่ีสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ

สภาพแวดล้อมและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่หมดสิ้น   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2
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พลังงานน้ า เป็นพลังงานหมุนเวียน ใช้แล้วไม่หมดไป สามารถ

น ามาใช้ผลิตกระแสไฟฟูาและพลังงานกล การผลิตไฟฟูาจากพลังงานน้ า

อาศัยการเปลี่ยนรูปพลังงานจลน์จากการไหลเชี่ยวของน้ าในแม่น้ า หรือ

การตกจากท่ีสูงของน้ าตก ไปเป็นพลังงานไฟฟูาโดยผ่านกังหันของเครื่อง

ก าเนิดไฟฟูา  พลังงานน้ าท่ีได้จะขึ้นอยู่กับความสูงของน้ าและอัตราการ

ไหลของน้ าท่ีถูกปล่อยออกมา  ดังนั้นการผลิตพลังงานไฟฟูาจากพลังงาน

น้ าจึงจ าเป็นต้องเลือกบริเวณท่ีเหมาะสม ท าให้การลงทุนสร้างเขื่อนต้องใช้

งบประมาณค่อนข้างมาก  

พลังงานชีวมวล  หมายถึงพลังงานท่ีได้จากพืชและสัตว์ อาจเป็นของ

เหลือจาการผ่านกระบวนการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร หรือ

การปลูกพืช ส าหรับชีวมวลท่ีถูกน ามาใช้เป็นประโยชน์คือ ไม้ น ามาเผา

เพ่ือท าเป็นถ่าน  ก๊าซชีวภาพ เป็นก๊าซท่ีได้จากมูลสัตว์ พืช และวัสดุเหลือ

ใช้จากการเกษตร น ามาหมักโดยใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย จะได้ก๊าซชีวภาพ

ไปเป็นเชื้อเพลิงและผลิตกระแสไฟฟูา  ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผลิต

แอลกอฮอล์ท่ีได้จากอ้อยและมันส าปะหลัง  น้ ามันพืช สามารถน ามา

ทดแทนน้ ามันจากฟอสซิลได้ เช่น น้ ามันจากต้นสบู่ด า น้ ามันปาล์ม  และ

วัสดุเหลือใช้ เช่น น้ ากากส่าจากโรงงานสุรา ขี้เลื่อยจากโรงงานท าไม้  

และของเหลือจากการเกษตร เช่น ฟางข้าว เปลือกและล าต้นข้าวโพด 

สามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง    

พลังงานขยะ  จากขยะจากบ้านเรือนและกิจการต่างๆ เป็นแหล่ง

พลังงานท่ีมีศักยภาพสูงขยะ เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นมวลชีวภาพ เช่น กระดาษ 

เศษอาหาร และเศษไม้ ซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟูาท่ีถูก

ออกแบบให้ใช้ขยะเป็นเช้ือเพลิงได้   

พลังงานความร้อนใต้พิภพ  พลังงานความร้อนใต้พิภพ หมายถึง

พลังงานความร้อนท่ีถูกเก็บ และสะสมไว้ภายใต้ผิวโลก พบว่ายิ่งลึกลงไป

ภายในโลกอุณหภูมิยิ่งเพ่ิมสูงขึ้น  ส าหรับการน าความร้อนใต้พิภพขึ้นมา

ใช้ประโยชน์นั้นมักจะใช้เพ่ือการผลิตกระแสไฟฟูา ส าหรับรูปแบบพลังงาน

ไฟฟูานั้นเกิดจากการน าน้ าซึ่งมีความร้อนสูงมากๆ จนกลายเป็นไอน้ า ถ้า
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อุณหภูมิสูงกว่า 180 องศาเซลเซียส และความดันมากกว่า 10 บรรยากาศ 

จะสามารถแยกไอน้ าร้อนมาหมุนกังหันผลิตไฟฟูาได้   
 

 

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 اػْرثبهلل هي الش٘طبى الشج٘ن اػْرثبهلل هي الش٘طبى الشج٘ن

                                           

َّ ظِ الؼَ  شآىِ بلىُ ن ثِ بكُ ٗا إَ َّ  ٖ هللاُ ٌِ ؼَ يَ ًَ ََ ثِ ٘ن،  َِ لَ ػَ  ٔ هللاُ لا صَ َّ  ٗنِ شِ الكَ  َِ ِّ٘ جِ ًَ  ًخِ ظُّ  ن.لا عَ َّ  ٘

ُُ َُ أَ  َُ ْلِ ََ  ْ َّ زَ ٖ  َّ لِ  هللاَ  شُ يِ غْ زَ عْ أَ ا  الُوْغِلَوبِد  نكُ لَ ٖ  َّ ِلَغبئِِشالُوغِلِوَ٘ي   َْ ُُ  َُ ًا إِ  ٍُّ شُ يِ غْ زَ بعْ ، فَ َّ

٘نُ دِ الشا  ْسُ يُ الغَ 

 

 ََ ثِظُّ َّ إَٗابُكن ثِبلىُشآِى الؼَِظ٘ن،  َّ َصلٔا هللاُ ػاِذ٘نُ ًَيََؼٌِٖ هللاُ  َّ َِ الَكِشِٗن  ًَجِِّ٘ ًِخ  .



[9] 

 

พลงังานในโลกและการใชพ้ลงังานของมนษุย์ 

……………

 

 

 

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 ส าหรับแนวโน้มการใช้พลังงานของโลกนั้น จากการคาดการณ์ของ

กระทรวงพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกาคาดว่า น้ ามันยังคงมีสัดส่วน

การใช้สูงเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสอง คือ ก๊าซธรรมชาติ และรองลงมาคือ 

ถ่ านหิน   โดยเป็นแหล่ งพลั งงานพ้ืนฐาน ท่ีส าคัญ ท่ีใช้กันมากใน

ชีวิตประจ าวันโดยท่ัวไป  น้ ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้นเหตุ

ของการท าลายสิ่งแวดล้อม และมักเป็นชนวนให้เกิดกรณีพิพาทระหว่าง

ประเทศ และสืบเนื่องจนถึงขนาดเกิดสงครามเพ่ือแย่งชิงหรือครอบครอง

แหล่งพลังงานต่างๆ ขึ้นบ่อยครั้ง  อย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงสถานการณ์

การใช้พลังงาน ก็จ าเป็นต้องกล่าวถึงภาพรวมของแหล่งพลังงานท้ังหมด 

คือ ท้ังในส่วนท่ีเป็น แหล่งพลังงานสิ้นเปลือง ซึ่งเป็นพลังงานท่ีใช้แล้วมี

โอกาสหมดไปจากโลก รวมถึงพลังงานท่ีใช้ไม่มีวันหมดหรือท่ี เรียกว่า 

พลังงานหมุนเวียน 

ในส่วนของพลังงานสิ้นเปลือง มีพลังงานหลักท่ีถูกน ามาใช้งาน 

ประกอบด้วย ถ่านหิน น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานนิวเคลียร์ 



[10] 

 

ถ่านหิน ถ่านหินนับว่าเป็นแหล่งพลังงานจากซากดึกด าบรรพ์ท่ีมี

ปริมาณมากท่ีสุดในโลกและเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟูาของโลก 

มนุษย์มีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารและให้ความร้อนเป็น

เวลานับพันปีมาแล้ว ซึ่งการใช้พลังงานจากถ่านหินในสมัยก่อนนั้นยังมีไม่

มากนัก เพราะมนุษย์ยังมีการใช้เชื้อเพลิงจากฟืนซึ่งหาได้ง่าย และต่อมามี

การใช้เชื้อเพลิงจากน้ ามันเตาควบคู่กันไปเพราะมีราคาถูก แต่ต้ังแต่เกิด

การ ปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษและมีการขยายตัวไปท่ัวยุโรป

และอเมริกา ถ่านหินกลับเป็นแหล่งเชื้อเพลิง ท่ีนิยมใช้กันมากขึ้น ประกอบ

กับเมื่อเกิดมีวิกฤตการณ์พลังงานครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 

2522 ซึ่งราคา น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมสูงขึ้นมาก ท่ัวโลกจึงหันมาหาแหล่ง

เชื้อเพลิงอื่นๆ ท่ีมีราคาต่ ากว่าทดแทน ซึ่งในท่ีสุดก็มีการใช้ถ่านหินเป็น

แหล่งพลังงาน  อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าถ่านหินยังคงเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประโยชน์ และยังมีเหลือพอให้มนุษย์ใช้ได้อีกนับ

ร้อยปี แต่การใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงนั้นจ าเป็นต้องค านึงถึงผลกระทบต่อ 

สภาพแวดล้อมของโลกด้วย  ปริมาณถ่านหินส ารองของโลกจากการส ารวจ 

พบว่า มีปริมาณถ่านหินส ารองท่ัวโลกรวมประมาณ แปดแสนหกหมื่นล้าน

ตัน  ปริมาณถ่านหินของโลกมีมากท่ีสุดอยู่ในภูมิภาคยุโรปและยูเรเซีย ซึ่ง

ประมาณสามแสนล้านตัน  รองลงมาคือ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อเมริกา

เหนือ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และอเมริกาใต้และกลาง ตามล าดับ 

น้ ามันดิบ น้ ามันดิบเป็นแหล่งพลังงานท่ีส าคัญท่ีท าให้มนุษย์สามารถ

ด ารงชีวิตได้อย่างสุขสบาย ในขณะ เดียวกันเมื่อมีประโยชน์อย่างมหาศาล

ก็ย่อมมีโทษอย่างมหันต์เช่นกัน ถ้าไม่รู้จักวิธีใช้ท่ีถูกต้องหรือไม่รู้จักวิธีการ 

จัดการ ควบคุม และดูแล เนื่องจากของเสียต่างๆ ต้ังแต่กระบวนการผลิตไป

จนถึงกระบวนการน าไปใช้จะถูก ปล่อยออกมา การค้นพบแหล่งน้ ามันดิบ

และการน าน้ ามันดิบมาใช้ประโยชน์เป็นเรื่องราวท่ีน่าภูมิใจอย่างยิ่งของ 

มวลมนุษยชาติ ถึงแม้ผลท่ีเกิดตามมาแต่ละเรื่องล้วนน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ไม่

ว่าจะเป็นเรื่องของการแย่งชิงเพ่ือ ครอบครองเป็นเจ้าของบ่อน้ ามัน จน
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น าไปสู่การเกิดความขัดแย้งและท้ายท่ีสุดก็หนีไม่พ้นสงคราม ซึ่งมีหลาย 

ครั้งหลายหนท่ีเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นในโลกของเรา นอกจากนี้ผล

จากการใช้ประโยชน์จากน้ ามันยังเป็นตัว ท าลายสภาวะแวดล้อมของโลก

และท าให้มนุษย์มีความเส่ียงที่ต้องเผชิญกับโรคภัยต่างๆ ในทุกวันนี้  แหล่ง

น้ ามันดิบท่ีส าคัญของโลกส่วนมากจะอยู่ในกลุ่ม ประเทศแถบตะวันออก

กลาง และเป็นสมาชิกผู้ส่งออกน้ ามันของโลก (หรือกลุ่มโอเปก) อันได้แก่ 

ประเทศซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน อิรัก คูเวต การตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์

กลุ่มประเทศแถบทะเลแคริบเบียน ซึ่งได้แก่ ประเทศเม็กซิโก และตรินิแดด 

รวมท้ังประเทศเวเนซูเอลลา โคลัมเบีย และเอควาดอร์ในอเมริกาใต้ และ

บรูไน ส่วนแหล่งน้ ามัน ใหม่ๆ ท่ีมีขนาดใหญ่และส าคัญ ได้แก่ แหล่งน้ ามัน

ในทะเลเหนือ ใน ทวีปยุโรป แหล่งน้ ามันในประเทศออสเตรเลีย และแหล่ง

น้ ามันใน ประเทศไนจีเรีย ในทวีปแอฟริกา  ส าหรับปริมาณน้ ามันส ารอง

ของโลกจากการส ารวจ พบว่า มีปริมาณน้ ามันส ารองท่ัวโลกรวมประมาณ 

1,600 พันล้านบาร์เรล ปริมาณน้ ามันส ารองของโลกมีมากท่ีสุดอยู่ใน

ภูมิภาคตะวันออกกลางคิดเป็นปริมาณน้ ามัน ส ารองประมาณ 800 พันล้าน

บาร์เรล รองลงมา คือ บริเวณอเมริกาใต้และกลาง ยุโรปและยูเรเซีย 

แอฟริกา อเมริกาเหนือ และเอเชียแปซิฟิก ตามล าดับ  

ก๊าซธรรมชาติ ในป๎จจุบันได้มีการน าก๊าซธรมชาติมาใช้ประโยชน์

กันอย่างกว้างขวาง ท้ังในระดับครัวเรือนเพ่ือการ ประกอบอาหาร ในธุรกิจ

อุตสาหกรรมเพ่ือการผลิตสินค้าต่างๆ รวมถึงเป็นเชื้อเพลิงส าหรับยานยนต์

เพ่ือการเดิน ทางหรือการขนส่ง เป็นต้น การค้นพบและน าก๊าซธรรมชาติ 

มาใช้ประโยชน์เกิดขึ้นบนโลกนี้มานานนับศตวรรษ และทุกวันนี้ก็ยังมีการ

ส ารวจ ค้นหาแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ๆ กันอย่างต่อเนื่อง เพราะ

ปริมาณความต้องการ ใช้นับวันก็จะเพ่ิมขึ้นตามการเพ่ิมจ านวนของ

ประชากรโลกและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ก๊าซ

ธรรมชาติเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีโอกาสหมดไปจากโลกนี้ได้ ดังนั้นท้ัง
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ในแง่ของปริมาณการผลิตและการน ามา ใช้ประโยชน์จึงจ าเป็นต้องคิด

พิจารณาให้รอบคอบด้วย   ก๊าซธรรมชาติเป็นก๊าซท่ีเกิดตามธรรมชาติพบ

อยู่ใต้ดินบริเวณท่ีพบน้ ามันปิโตรเลียม หรือเหมือง ถ่านหิน และบริเวณบ่อ

ก๊าซ ปริมาณก๊าซธรรมชาติส ารองของโลกจากการส ารวจ พบว่าปริมาณ 

ก๊าซธรรมชาติส ารองท่ัวโลกมีรวมประมาณ 208 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร 

ปริมาณก๊าซธรรมชาติของโลกมีมากท่ีสุดอยู่ใน ภูมิภาคตะวันออกกลางมี

ประมาณ 80.0 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ บริเวณยุโรปและยูเร

เซีย เอเชีย แปซิฟิก แอฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้และกลาง 

ตามล าดับ 

พลังงานนิวเคลียร์ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ท้ัง

ทางด้านพลังงาน การแพทย์ อุตสาหกรรม และการเกษตร  โดยการ

น าไปใช้ทางด้านพลังงาน พลังงานนิวเคลียร์ท่ีถูกปล่อยออกมาในรูปความ

ร้อน สามารถน าไปใช้ในการขับเคลื่อนยานอวกาศ เรือเดินสมุทรขนาด

ใหญ่ ผลิตกระแสไฟฟูา  การน าไปใช้ในการแพทย์ จะใช้ในการตรวจ

รักษาและวินิจฉัยโรค เช่น การเอ็กซเรย์ การรักษาโรคมะเร็ง  การน าไปใช้

ในอุตสาหกรรม โดยใช้ในการเหนี่ยวน าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

ทางกายภาพและชีวภาพในสารตัวกลาง เช่น การก าจัดจุลินทรีย์บางชนิด

ในอาหารและขยะ  และการน าไปใช้ในด้านการเกษตร สามารถน าไปใช้

ในการเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืช ปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช ก าจัดแมลง

ศัตรูพืช 

ส าหรับพลังงานหมุนเวียนท่ีมีการน ามาใช้ในโลก ได้แก่ 

พลังงานแสงอาทิตย์  สามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงาน ความร้อน

และพลังงานไฟฟูาได้โดยการใช้แผงแสงอาทิตย์  แหล่ง ท่ีใช้เซลล์

แสงอาทิตย์ท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ท่ีประเทศเยอรมนี มีก าลังการผลิต 

80.7 เมกะวัตต์ รองลงมา คือ แคนาดา มีก าลังการผลิต 80 เมกะวัตต ์ 

พลังงานลม  มีศักยภาพในการผลิตไฟฟูาจากพลังงานลมรวมท่ัวโลก

ได้สูงถึงประมาณ 160,000 เมกะวัตต์ โดยในการผลิตไฟฟูาจะต้องอาศัย
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ความเร็วลมต้ังแต่ 3 ถึง 25 เมตรต่อวินาที  ส าหรับประเทศท่ีสามารถผลิต

ไฟฟูาจากพลังงานลมมากท่ีสุดในปี พ.ศ. 2552 คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

มีก าลังการผลิตสูงถึงประมาณ 35,000 เมกะวัตต์ รองลงมาคือ ประเทศจีน 

ประมาณ 26,000 เมกะวัตต์ 

พลังงานน้ า  การผลิตพลังงานไฟฟูาจากพลังงานน้ าจึงจ าเป็นต้อง

เลือกบริเวณท่ีเหมาะสม ท าให้การลงทุนสร้างเขื่อนต้องใช้งบประมาณ

ค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามผลจากการส ารวจ พบว่าท่ัวโลกยังใช้

พลังงานจากน้ ามาผลิตกระแสไฟฟูามากกว่าการใช้แหล่งพลังงาน

หมุนเวียนประเภทอื่นมาผลิตไฟฟูา  พลังงานไฟฟูาท่ีผลิตจากพลังงานน้ าท่ี

ใช้กันอยู่ท่ัวโลกคิดเป็นประมาณร้อยละ 25  ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อ

เทียบกับปริมาณการบริโภคพลังงานไฟฟูาท่ัวโลก  ส าหรับประเทศท่ีมีการ

ผลิตไฟฟูาจากพลังงานน้ ามากท่ีสุดในโลกในปี พ.ศ. 2552 คือ ประเทศจีน 

เนื่องจากประเทศจีนมีการสร้างเขื่อนสามหุบเขาหรือเขื่อสามผา กั้นแม่น้ า

แยงซี เมืองอี้ชาง มณฑลหูเปุย ซึ่งถือว่าเป็นเขื่อนที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก 

พลังงานชีวมวล ท่ีถูกน ามาใช้เป็นประโยชน์คือ ไม้ น ามาเผาเพ่ือท า

เป็นถ่าน  ก๊าซชีวภาพ เป็นก๊าซท่ีได้จากมูลสัตว์ พืช และวัสดุเหลือใช้จาก

การเกษตร น ามาหมักโดยใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย จะได้ก๊าซชีวภาพไปเป็น

เชื้อเพลิงและผลิตกระแสไฟฟูา  ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผลิต

แอลกอฮอล์ท่ีได้จากอ้อยและมันส าปะหลัง  น้ ามันพืช สามารถน ามา

ทดแทนน้ ามันจากฟอสซิลได้ เช่น น้ ามันจากต้นสบู่ด า น้ ามันปาล์ม  และ

วัสดุเหลือใช้ เช่น น้ ากากส่าจากโรงงานสุรา ขี้เลื่อยจากโรงงานท าไม้  

และของเหลือจากการเกษตร เช่น ฟางข้าว เปลือกและล าต้นข้าวโพด 

สามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง   ส าหรับการใช้พลังงานจากชีวมวล 

สหภาพยุโรปให้ความส าคัญในการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลมาใช้เป็นพลังงาน

ทดแทน โดยมีการผลิตไบโอดีเซลมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 81.5 ของ

พลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลท้ังหมด หรือประมาณ 3.18 ล้านตัน ในปี 2548 
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โดยมีเยอรมนีเป็นผู้ผลิตมากท่ีสุดร้อยละ 52.4 ของก าลังการผลิตรวมของ

ยุโรป ส่วนประเทศอื่นท่ีผลิตไบโอดีเซล มากรองลงมา ได้แก่ ฝรั่งเศส 

โปแลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก  ส าหรับไบโอเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล

ท่ีมีการ ผลิตมากเป็นอันดับสองในกลุ่มสหภาพยุโรป มีปริมาณการผลิตคิด

เป็นร้อยละ 18.5 ของพลังงานเชื้อเพลิง    ชีวมวลท้ังหมด โดยมีสเปนเป็น

ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด รองลงมาคือ เยอรมนี และ สวีเดน 

พลังงานขยะ  จากขยะจากบ้านเรือนและกิจการต่างๆ สามารถใช้เป็น

เชื้อเพลิงในโรงไฟฟูาท่ีถูกออกแบบให้ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงได้  ท่ีเมืองบัล

โม ประเทศสวีเดน ไฟฟูาท่ีใช้ประมาณร้อยละ 20 มาจากการเผาขยะ 

โรงไฟฟูาท่ีใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง  จะน าขยะมาเผาบนตะแกรง ความร้อนท่ี

เกิดขึ้นใช้ต้มน้ าในหม้อน้ าจนกลายเป็นไอน้ า ซึ่งจะไปหมุนกังหันของ

เครื่องก าเนิดไฟฟูา (เหมือนกับโรงไฟฟูาความร้อนอื่นๆ) นอกจากนี้ใน

ประเทศเกาหลีใต้ได้ท าการเปิดตัวโรงไฟฟูาพลังงานความร้อนท่ีได้จาก

ขยะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกขนาด 50 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะสามารถ

ลดการน าเข้าน้ ามันได้กว่า 500,000 บาร์เรลต่อปี โรงไฟฟูาดังกล่าวถูก

ออกแบบมา เพ่ือสามารถจ่ายพลังงานให้กับภาคครัวเรือนได้กว่า 180,000 

ครัวเรือน 

พลังงานความร้อนใต้พิภพ  สามารถน ามาใช้เพ่ือการผลิต

กระแสไฟฟูา ส าหรับรูปแบบพลังงานไฟฟูานั้นเกิดจากการน าน้ าซึ่งมีความ

ร้อนสูงมากๆ จนกลายเป็นไอน้ า ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 180 องศาเซลเซียส 

และความดันมากกว่า 10 บรรยากาศ จะสามารถแยกไอน้ าร้อนมาหมุน

กังหันผลิตไฟฟูาได้  กลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

มาใช้ประโยชน์อย่างเด่นชัดมักเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีสภาพทางธรณีวิทยา

เอ้ืออ านวยต่อศักยภาพทางพลังงานความร้อนใต้พิภพ ได้แก่ เกย์เซอร์ฟิลด์ 

(The Geyser Field) ซึ่งอยู่ในตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศ 
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สหรัฐอเมริกา และที่ลาร์เดอเรลโล (Larderello) ประเทศอิตาลี เป็นต้น การ

ประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนจาก ใต้พิภพจากแหล่งต่างๆ ท่ีได้กล่าว

มาแล้วนั้น โดยแท้จริงแล้วการน าเอาพลังงานความร้อนมาใช้ประโยชน์

มิใช่เพียงแค่การผลิตไฟฟูาเท่านั้น แต่ยังมีการใช้พลังงานความร้อนจาก

ใต้พิภพเพ่ือประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน ซึ่งความเหมาะสมในการ

ประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนจากใต้พิภพจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ   ในปี พ.ศ. 

2552 ประเทศท่ีสามารถผลิตไฟฟูาจากพลังงานใต้พิภพมากท่ีสุดในโลก 

คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถผลิตได้ 3,086 เมกะวัตต์ โดยมี

โรงไฟฟูาท่ีใช้ในการผลิตท้ังหมด 77 โรง 
  

 ส าหรับการใช้พลังงานของมนุษย์ มีความเป็นมาคือ ในอดีตมนุษย์มี

เพียงอาหารเท่านั้นท่ีเป็นแหล่งพลังงาน  ในเวลาต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักไฟ  

โดยมีการใช้ไฟท าให้อาหารสุก  รู้จักใช้แรงงานสัตว์ในการเพาะปลูกและ

เริ่มใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น 

ผลิตอาวุธส าหรับล่าสัตว์และปูองกันตัวจึงท าให้มนุษย์มีความจ าเป็นในการ

ใช้พลังงานเพ่ิมสูงขึ้น แต่แหล่งพลังงานยังคงมีจ ากัดอยู่เพียงไม้หรือพลัง

น้ าท่ีอยู่ในรูปกังหันน้ า  ต่อมายุคปฏิวัติอุตสาหกรรม มนุษย์เริ่มใช้พลังงาน

ในอัตราท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ า เริ่มมีการ

ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้ไม้และใช้กังหันน้ าและลมใน

การเกษตร ต่อมาเริ่มมีการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟูา ส่งผลท าให้ความ

ต้องการในการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  และเมื่อมีการค้นพบ

ปิโตรเลียม ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงพลังงานท่ีมีความส าคัญมาก เช่น ใช้ท าให้เกิด

แสงสว่างในรูปของน้ ามันก๊าด ใช้ผลิตไฟฟูา ใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักรหรือ

เครื่องยนต์ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ท่ีมีการสันดาปภายใน ปิโตรเลียมถูก

น ามาใช้แทนถ่านหินมากขึ้น  เนื่องจากการขนส่งน้ ามันท าได้ง่ายกว่าการ

ขนส่งถ่านหินนั่นเอง  จึงท าให้มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจในประเทศ

ตะวันตก  ซึ่งนับว่าเป็นจุดส าคัญท่ีท าให้การใช้พลังงานของมนุษย์
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โดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก และสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นอย่าง

รวดเร็ว 

ในประเทศไทยเริ่มมีการใช้พลังงานในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 โดยได้มีการน าวิทยาการสมัยใหม่ต่างๆ 

เข้ามาในประเทศไทย เช่น มีการซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟูามาสองเครื่องและ

ซื้อสายเคเบิ้ลจากประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. 2427  มีการน าไฟฟูาไปใช้

ด้านการสัญจรซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า รถรางไฟฟูาท้ังในกรุงเทพมหานคร

และหัวเมืองบางแห่งในปี พ.ศ. 2431 มีการสร้างโรงไฟฟูาคือโรงไฟฟูาวัด

เลียบเพ่ือผลิตกระแสไฟฟูาและจ าหน่ายให้กับประชาชน จากเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้นท าให้ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ในช่วงนั้นถือว่า

เป็นสยามยุคพัฒนา สังคมไทยเปลี่ยนไปจากเดิมเริ่มมีการก่อสร้าง

สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข โรงพยาบาล ซึ่ง

ล้วนแต่ใช้พลังงานในการขับเคลื ่อนทั้งสิ ้น ท าให้มีการใช้พลังงานใน

ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ประเทศไทยมีการน าเข้าพลังงานจาก

ต่างประเทศ เช่น ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่าน้ ามัน 

ได้เข้ามาในปี พ.ศ. 2435 โดยบริษัท รอยัลดัทช์ ปิโตรเลียม จ ากัด  ซึ่งเป็น

บริษัทน้ ามันจากต่างชาติท่ีเข้ามาท าการค้าน้ ามันในประเทศไทย ต่อมาใน

ปี พ.ศ. 2488 บริษัทรอยัลดัทช์ ปิโตรเลียม จ ากัด ได้ก่อต้ังบริษัทลูกขึ้นมา

ชื่อว่า บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จ ากัด และท าการต้ังสถานีบริการ

น้ ามันขึ้นและในปี พ.ศ. 2503  รัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการต้ัง

องค์การเชื้อเพลิงขึ้น เพ่ือให้มีความสะดวกต่อการด าเนินธุรกิจ โดยมีตรา

สัญลักษณ์การค้า “สามทหาร” ซึ่งต่อมาคือ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

ส่งผลให้น้ ามันเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนไทย และกลาย

มาเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในที่สุด  
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น้องมุสลมีนีทีม่ีเกยีรติ 

    اػْر ثبهلل هي الش٘طبى الشج٘ن                                         
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พลงังานทีส่ าคญัของประเทศไทย 

، أَْدَوذٍُُ ُعْجَذبًََُ  ………… َِ َػِظِ٘ن ُعْلَطبًِ َّ  َِ ِِ ْج َّ  ُِ ٌَْجِغٖ ِلَجالَ َٗ ِ َكَوب  رَْؼِظً٘وب  اْلَذْوذُ ّلِِلا

َب ُهَذوا  ًَجٌِ٘ا َّ ذُ أَىا َعِّ٘ذًََب  َِ أَْش َّ ْدذٍَُ َلَ َشِشَٗك لََُ،  َّ  ُ ذُ أَْى َلَ إِلََ إَِلا َّللاا َِ أَْش َّ  ، َِ َسُعْلَُُ  ِلَشبًِ َّ  ِ ذًا َػْجذُ َّللاا

َػلَ  َّ ٍذ  ًَِجٌَِّ٘ب ُهَذوا َّ ثَبِسْك َػلَٔ َعِِّ٘ذًَب  َّ َعلِّْن  َّ نا َصّلِ  ُِ َػلَٔ فَبللا َّ َِ أَْجَوِؼَ٘ي،  َصْذجِ َّ ِشَٗي  ُِ َِ الطاب ٔ آِل

ِٗي. ِم الذِّ ْْ ْن ثِئِْدَغبٍى إِلَٔ َٗ ُِ  َهْي رَِجؼَ

ُكن رُيِلُذَْى . َّ َساَِجٍُُْ لََؼّل َّ بثَْؼذُ فََ٘ب ِػجَبدَ هللاِ اراىُْا هللاَ   اَها

 

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 พลังงานเป็นสิ่งจ าเป็นของมนุษย์ในโลกป๎จจุบันและทวีความส าคัญ

ขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้น แหล่งพลังงานค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นแหล่ง

พลังงานท่ีต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากยิ่ งขึ้น จากน้ ามัน

ปิโตรเลียมไปเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น  พลังงานท่ีส าคัญของ

ประเทศไทยประกอบด้วยพลังงานฟอสซิล ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซ

ธรรมชาติ และถ่านหินลิกไนต์ แหล่งพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังน้ า 

พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และ พลังงาน

ชีวมวล 

 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม  ประเทศไทยมีน้ ามันปิโตรเลียมในแหล่ง

ต่างๆ ท่ีพิสูจน์แล้วในปี 2553 ท้ังหมด 79 แหล่ง คิดเป็นปริมาณส ารอง 180 

ล้านบาร์เรล และท าการผลิตอยู่ 41 แหล่ง คิดเป็นอัตราการผลิตอยู่ท่ี 

153,174 บาร์เรลต่อวัน โดยแบ่งออกเป็น  แหล่งปิโตรเลียมบนบก มี

ท้ังหมด 21 แหล่ง  แหล่งปิโตรเลียมในทะเล มีท้ังหมด 58 แหล่ง  ประเทศ

ไทยยังต้องสั่งเข้าน้ ามันปิโตรเลียมเป็นอัตราส่วนสูง เนื่องจากการผลิตใน

ประเทศไทย ยังต่ ากว่าปริมาณการใช้มาก การขุดเจาะและผลิตน้ ามัน

ปิโตรเลียมจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้ เช่น การ

ปนเปื้อนสารปรอท แคดเมียม โครเมียม เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วการ
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จัดการกับบ่อภายหลังสิ้นสุด การน าน้ ามันปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์ก็มี

ความส าคัญต่อสภาพความม่ันคงของพื้นท่ีท่ีอยู่โดยรอบบ่อน้ ามัน 

ก๊าซธรรมชาติ นับเป็นแหล่งพลังงานท่ีส าคัญของประเทศไทย ใน

ป๎จจุบันปริมาณของก๊าซธรรมชาติ ในประเทศไทยโดยเฉพาะในบริเวณ

อ่าวไทยมีปริมาณส ารองประมาณ 11 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต  ส าหรับก๊าซ

ธรรมชาตินั้นสามารถน ามาผลิตเป็นมีเทน อีเทนและแอลพีจี ซึ่งจะใช้

ประโยชน์เป็น เชื้อเพลิงส าหรับการผลิตไฟฟูา หุงต้ม และการใช้ใน

ยานพาหนะ ก๊าซธรรมชาติเมื่อผ่านเข้ากระบวนการผลิตจะ แยกผลพลอย

ได้อย่างหนึ่งปนมากับก๊าซท่ีอยู่ในรูปของละอองน้ ามันเรียกว่า ก๊าซ

ธรรมชาติเหลว ซึ่งจะมีลักษณะ เหมือนเบนซินธรรมชาติ สามารถน าไป

ผสมกับน้ ามันดิบเพ่ือกลั่นเป็นน้ ามันเบนซินได้ นอกจากนั้นแล้วในแหล่ง 

ก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทยยังมีก๊าซธรรมชาติเหลวปะปนอยู่ด้วย 

ดังนั้นก๊าซธรรมชาติจึงนับว่าเป็นแหล่ง พลังงานของประเทศไทยท่ีมี

ความส าคัญ ส่วนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการ

ด าเนินการ เพ่ือขุดเจาะและผลิตน้ ามันปิโตรเลียม 

ถ่านหินในประเทศไทยส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทลิกไนต์ และจัดเป็น

แหล่งพลังงานท่ีส าคัญอีกแหล่งหนึ่งของประเทศ เนื่องจากถ่านหินสามารถ

น ามาผลิตกระแสไฟฟูา  ประเทศไทยมีแหล่งถ่านหินลิกไนต์รวม ท้ังหมด 

72 แหล่ง กระจายอยู่ท่ัวประเทศคิดเป็นปริมาณส ารองถ่านหินอยู่ท่ี 2,075 

ล้านตัน แต่ท่ีมีการน ามาใช้ ในป๎จจุบันส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ แอ่งท่ีจัด

ว่ามีปริมาณถ่านหินลิกไนต์มาก ได้แก่ แอ่งแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ซึ่งได้มี

การน ามาผลิตกระแสไฟฟูานับเป็นเวลานาน  ส่วนแหล่งอื่นๆ ท่ีส ารวจ

แล้วแต่ยังไม่มีการด าเนินการเพ่ือน าถ่านหินมาใช้ ได้แก่ แอ่งสะบ้าย้อย 

จังหวัดสงขลา  แอ่งสินปุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีนับว่าเป็นแหล่งท่ีมีถ่าน

หิน ลิกไนต์สะสมเป็นจ านวนมหาศาล  การใช้ประโยชน์ในป๎จจุบันส่วน

ใหญ่จะผลิตกระแสไฟฟูา ยกเว้นเหมืองถ่านหิน ท่ีเอกชนเข้ามาเปิดเปิด

ด าเนินการเพื่อน าถ่านหินไปใช้ประโยชน์ให้ความร้อนในทางอุตสาหกรรม 
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มีการคาดการณ์ว่าหากประเทศไทยมีการใช้ถ่านหินปีละประมาณ 50 ล้าน

ตัน ด้วยอัตราการใช้ดังกล่าวนี้ แหล่งถ่านหิน ของประเทศไทยจะใช้งาน

ได้อีกประมาณ 25 ปี การน าลิกไนต์มาใช้ประโยชน์จะก่อให้เกิดป๎ญหากับ

สิ่งแวดล้อม ได้ในรูปของมลพิษทางอากาศจะมีปริมาณของก๊าซซัลเฟอร์ได

ออกไซด์ท่ีสลายออกจากถ่านหินปล่อยสู่อากาศก่อ ให้เกิดป๎ญหาฝนกรด 

ส่วนการท าเหมืองจะก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ าซึ่งเป็นป๎ญหาที่ต้องได้รับการ

พิจารณาอย่างถี่ถ้วน 

พลังงานน้ า เป็นพลังงานท่ีอาศัยหลักการของการเคลื่อนท่ีจากท่ีสูงสู่

ท่ีต่ าของน้ า เมื่อน้ าบนผิวโลกในทะเล และมหาสมุทรระเหยกลายเป็นไอ

ลอยขึ้นไปในอากาศแล้วกลั่นตัวกลายเป็นฝน บางส่วนจะตกลงบนท่ีสูง 

เช่น ภูเขาและไหลลดระดับลงสู่ท่ีต่ า ในขั้นตอนนี้เราจึงเอาพลังงาน

บางส่วนมาใช้โดยการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ าเพ่ือ สะสมพลังงานศักย์ แหล่ง

ธรรมชาติท่ีสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงาน เช่น ล าห้วย ล าธาร และเขื่อน

ต่างๆ   ส าหรับพลังน้ าในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการใช้งานจากเขื่อน

เพ่ือการผลิตกระแสไฟฟูาเป็นหลัก เขื่อนแรกได้แก่ เขื่อนภูมิพล จังหวัด

ตาก และต่อมาเขื่อนไฟฟูาพลังน้ าก็ถูกสร้างขึ้นมาเรื่อยๆ เช่น เขื่อนสิริกิต์ิ 

จังหวัดอุดรดิตถ์ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น พลังน้ าจะ

สามารถผลิตกระแส ไฟฟูาในราคาต้นทุนต่ า  ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศ

ไทยมีโครงการไฟฟูาพลังน้ าท้ังขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และเล็กมากอยู่

ท่ัวไป ท้ังประเทศ รวมก าลังการผลิตท้ังสิ้น 3,482.16 เมกะวัตต์ โดยเป็น

การด าเนินการของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) 3,424.18 

เมกะวัตต์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 45.095 

เมกะ วัตต์ และเป็นของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อีก 13.19 เมกะวัตต์ 

พลังงานความร้อนใต้พิภพ  ในประเทศไทยมีการใช้โดยน าน้ าร้อนท่ี

มีอยู่ใต้พ้ืนดินมาใช้ผลิต กระแสไฟฟูาโดยโรงไฟฟูาพลังความร้อนใต้พิภพ 
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ต้ังอยู่ท่ีอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ติดกับบ่อน้ าร้อนฝาง ซึ่งเป็นแหล่ง

พลังงานความร้อนใต้พิภพท่ีพบอยู่ตามธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของ การ

พัฒนาพลังงานทดแทนของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ีได้สนอง

นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติท่ียังไม่เคยใช้

มาก่อนมาผลิตไฟฟูาทดแทนน้ ามันและถ่านหิน ในอนาคตอาจมีการขยาย 

ก าลังผลิตของโรงไฟฟูาชนิดนี้เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือสนองความ

ต้องการทางไฟฟูาของประเทศเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

 พลังงานแสงอาทิตย์  ประเทศไทยมีท่ีต้ังอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร เป็น

ประเทศท่ีได้รับรังสีแสงอาทิตย์เฉลี่ยประมาณวันละ 18 เมกะจูลต่อตาราง

เมตร ท าให้มีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูงกระจายอยู่ท่ัวทุก

พ้ืนที่ของประเทศ ซึ่งในประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากรังสีแสงอาทิตย์มา

นานต้ังแต่ในอดีต เช่น การผลิตเกลือจากน้ าทะเล  การตากผลิตผล

การเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง แต่ยังมิได้ประเมินปริมาณ

พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศได้ใช้ในแต่ละปี  โดยการด าเนินงานท่ีผ่าน

มาได้มีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีการ

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟูาด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เพ่ือผลิตไฟฟูา และการติดต้ัง

ระบบน้ าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานลม  ลมเกิดจากการเคลื่อนตัวของอากาศ ถ้าอากาศเคลื่อนท่ี

ด้วยความเร็วสูง จะท าให้มีพลังงานมากซึ่ง สามารถน ามาใช้หมุนกังหันลม

เพ่ือผลิตกระแสไฟฟูา พลังงานลมในประเทศไทยมีความเร็วลมอยู่ในระดับ

ต่ าถึง ปานกลาง (เฉลี่ยต่ ากว่า 4 เมตรต่อวินาที) นอกจากนี้การน าพลังงาน

ลมมาใช้ยังมีข้อจ ากัดอยู่ท่ีความไม่แน่นอน ของกระแสลม และต้องเลือกใช้

พ้ืนท่ีเฉพาะท่ีมีความเหมาะสม ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีการใช้

ประโยชน์ จากพลังงานลมเพ่ือผลิตไฟฟูารวมท้ังสิ้น 5.778 เมกะวัตต์ โดย

กังหันลมผลิตไฟฟูาขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีติดต้ังใช้งาน ในประเทศไทย 

ด าเนินการโดยกระทรวงพลังงาน ติดต้ังท่ีอ าเภอหัวไทร จังหวัด
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นครศรีธรรมราช ขนาด 1.5 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ตัว ท่ีบริเวณเขื่อนล าตะ

คอง อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีกังหันลมขนาด 1.25 เมกะวัตต์ 

จ านวน 2 ตัว สามารถผลิตไฟฟูาได้ 2.5 เมกะวัตต์ และบริเวณเกาะ ล้าน 

จังหวัดชลบุรี ด าเนินการโดยเทศบาลนครพัทยา ทุ่งกังหันลมท่ีติดต้ังกังหัน

ลมจ านวนมากท่ีสุดรวม 45 ตัว โดยแต่ละตัวมีขนาด 4.45 กิโลวัตต์ มีก าลัง

การผลิตไฟฟูารวม 200 กิโลวัตต์ 

พลังงานชีวมวล  ชีวมวลส่วนใหญ่มาจากพืช เช่น ไม้ รวมถึงของเสีย

จากสัตว์ เช่น มูลโค มูลสุกร ขนาดของ แหล่งพลังงานชีวมวลมีอยู่อย่าง

มหาศาล แต่สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเชื้อเพลิงเหลวและก๊าซได้ ชีว

มวลของ ประเทศไทยมีศักยภาพจากชีวมวลคงเหลือประเภทต่างๆ 

ประกอบด้วย แกลบ ฟางข้าว กากอ้อย ยอดและใบ อ้อย ทะลายปาล์มเปล่า 

กากใยปาล์ม กะลาปาล์ม ทางใบและก้านปาล์ม ซังข้าวโพด ล าต้นมัน

ส าปะหลัง เหง้า มันส าปะหลัง ขี้เลื่อย เศษไม้ ไม้ฟืนยูคาลิปตัส เปลือกไม้ยู

คาลิปตัส เศษไม้จากสวนปุา โดยมีปริมาณคงเหลือ 26,449,250 ตัน คิด

เป็นศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟูา 2,909 เมกะวัตต์ และศักยภาพใน

การผลิตพลังงาน ความร้อน 10,340 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ 
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พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 م ميحرلا نمحرلا هللا ، اػْرثبهلل هي الش٘طبى الشج٘ن ، بس ………

                                                             

             

ْكِش الَذِكِ٘ن ، ثَبَسَك هللاُ  الزِّ َّ َِ ِهَي اَٙٗبِد  إِٗابُكْن ِثَوب فِ٘ َّ ًَيََؼٌِٖ  َّ لَُكن ِفٖ الىُشآِى الؼَِظِ٘ن  َّ  ِلٖ 

ٍَ ، فَبْعزَْغِيشُ  الُوغِلَوبِد ِهي ُكّلِ رًٍَت َّ ِلَكبفاِخ الُوغِلِوَ٘ي  َّ َلُكْن  َّ أَْعزَْغِيَشهللاُ ِلٖ  َّ َُزا  ُُ ََِْلٖ  ٍُّ إًِاَُ أََُْ

 َْ  الغَيُُْس الاشِدُ٘ن .ُُ

 

สถาณการณพ์ลงังานของโลกและประเทศไทย 

ذُ أَْى ََل إِلَََ  …… َِ أَْش َّ  ، َِ اْهِزٌَبًِ َّ  َِ ِى ْ٘ فِ ْْ أَْشُكُشٍُ َػلَٔ رَ َّ  ، َِ إِْدَغبًِ َّ  ، َِ ِ َػلَٔ فَْعِل إَِلا اَْلَذْوذُ ّلِِلا

ذُ أَىا  َِ أَْش َّ َْٗك لََُ،  ْدذٍَُ ََل َشِش َّ ،  هللاُ  َِ أَْصَذبثِ َّ  َِ َػلَٔ آِل َّ  َِ ْ٘ لَُُ، َصلٔا هللاُ َػلَ ْْ َسُع َّ ذاً َػْجذٍُُ  ُهَذوا

ًْ٘شا ْ٘وبً َكِض َعلاَن رَْغِل َّ 

َجلا لَؼَلاُكن رُشَدُوَْى . َّ ٓ هللاَ َػضا َْ َٕ ِثزَْى إِٗاب َّ بثَْؼذُ : فََ٘ب َجَوبَػخَ الُوغِلِوَ٘ي أُِّصُ٘كن   أَها

َبُ رؼبلٔ :                                            

                    

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

ในการด ารงชีวิตประจ าวันของคนเราจ าเป็นต้องอาศัยสิ่งท่ีท าให้การ

ด ารงชีวิตเป็นไปตามความต้องการ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น อ านวยความ

สะดวกคนส่วนใหญ่และส่วนบุคคล เช่น ต้องมีไฟฟูา ประปา ถนน 

สวนสาธารณะ หอสมุดประชาชน โรงพยาบาล และอื่นๆ ซึ่งสิ่งอ านวยความ

สะดวกเหล่านี้ย่อมต้องอาศัย กลไกในการขับเคลื่อน ระบบให้ด าเนินไป

ตามความต้องการของผู้ใช้ สิ่งท่ีใส่เข้าไปในระบบเพ่ือให้ท างานได้ คือ 

พลังงานรูปแบบต่างๆ  พลังงานเป็นป๎จจัยพ้ืนฐานท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
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พัฒนาประเทศ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพราะ จ าเป็นต้องใช้

พลังงานในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานท้ังทางด้านอุตสาหกรรม 

คมนาคม เกษตรกรรม และอื่นๆ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าป๎จจัยท่ีส่งผลต่อ

ปริมาณการใช้พลังงานท่ีเห็นได้อย่างชัดคือ จ านวนประชากร อัตราการ

เพ่ิม ของประชากร และระดับของการพัฒนา ซึ่งประเทศท่ียิ่งพัฒนามาก

เท่าไรจะยิ่งมีการบริโภคพลังงานมากขึ้นเป็น เท่าตัว 

ป๎จจุบันท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยก าลังประสบกับป๎ญหาเรื่อง

พลังงานเชื้อเพลิงอย่างหนัก โดยเฉพาะ ป๎ญหาวิกฤตน้ ามันซึ่งก าลังเป็นท่ี

ขาดแคลน รวมท้ังก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน ซึ่งนับวันจะมีปริมาณน้อยลง 

ทุกทีและคงต้องหมดไปในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ราคาของเชื้อเพลิงแต่

ละชนิดล้วนปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อ เนื่องส่งผลให้ประชากรท่ัวโลกได้รับ

ความเดือดร้อนจากป๎ญหาดังกล่าวโดยท่ัวกัน อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมา

หลายๆ ประเทศก็ได้พยายามหาแหล่งพลังงานทดแทนหรือแหล่งพลังงาน

ใหม่ๆ ท่ีประหยัดและใช้แล้วไม่มีวันหมดสิ้น ได้แก่ พลังงานหมุนเวียนต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ า พลังงานลม พลังงานชีวมวล 

และ พลังงานความร้อนจากใต้ดิน แต่ก่อนท่ีจะกล่าวถึงเรื่องราวของ

พลังงานเหล่านั้น ควรท่ีจะศึกษาแนวโน้มในการใช้ พลังงานของโลกเพ่ือ

เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  

สถานการณ์พลังงานของโลกจะขึ้นอยู่กับป๎จจัยเบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้อง

กับเศรษฐกิจ ได้แก่  

การเพิ่มจ านวนประชากรโลก  จ านวนประชากรโลกเป็นป๎จจัยหนึ่งท่ี

มีผลกระทบโดยตรงต่อ สถานการณ์พลังงานโลก เพราะมนุษย์ทุกคนท่ีเกิด

มาย่อมมีการบริโภคพลังงานไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ซึ่งบางคนก็ มีการใช้

พลังงานมากบางคนก็ใช้น้อย จากรายงานการใช้พลังงานขององค์การ

สหประชาชาติในปี พ.ศ. 2546 พบว่าประเทศท่ีอัตราการเพ่ิมจ านวน

ประชากรสูงสุด คือ ประเทศอินเดียและประเทศจีน และพบว่าประเทศด้อย 

พัฒนามีอัตราการเพ่ิมขึ้นมากกว่าประเทศท่ีพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตามอัตรา

การเพ่ิมของประชากรโลกอาจจะลดลง ได้บ้างจากความส าเร็จในการ

วางแผนครอบครัว 
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ปริมาณการใช้และความต้องการใช้พลังงานในอนาคตจะขึ้นอยู่กับ

ป๎จจัยหลายประการ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดคือ ปริมาณ

การเพ่ิมจ านวนของประชากรโลก ซึ่งเป็นการเพ่ิมปริมาณการใช้พลังงาน 

อย่างตรงไปตรงมา  จากข้อมูลการเก็บรวบรวมปริมาณการใช้พลังงานของ

โลกโดยหน่วยงานอีไอเอ (EIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานการร่วมมือกันระหว่าง

สหรัฐอเมริกากับสมาชิกกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 26 ประเทศ รวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของโลก พบว่ากลุ่ม

ประเทศก าลังพัฒนาในแถบเอเชียมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผล

ให้ปริมาณการใช้และแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานเพ่ิมข้ึน 

ผลกระทบจากการใช้พลังงาน จากแนวโน้มการใช้และความต้องการ

ใช้พลังงาน จะเห็นว่าแหล่ง พลังงานส่วนใหญ่ท่ีใช้กันมาก และมีความ

ต้องการใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต คือ พลังงานท่ีได้มาจากแหล่ง 

ฟอสซิลเกือบท้ังหมด ประกอบกับแหล่งพลังงาเหล่านี้จะยังมีให้มนุษย์ในยุค

ป๎จจุบันใช้ได้อย่างสะดวก และไม่ขาดแคลน เหล่านี้คือสาเหตุหลักท่ีท าให้

เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโลกและมนุษย์ทุกคน ผลเสีย จากการ

ใช้พลังงานเหล่านี้เกิดขึ้นต้ังแต่กระบวนการผลิตตลอดถึงการใช้ และ

ย้อนกลับมาท าลายตัวมนุษย์เอง 

สถิติการใช้พลังงานของโลก พบว่า จากรายงานสถิติการใช้พลังงาน

โลกของปี 2553 จัดท ารายงานโดยบริษัท บีพี พบว่าระดับการบริโภค

พลังงาน ของท้ังโลกเพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับหลายปีก่อนหน้า 

แล้วก็ถือเป็นระดับการเพ่ิมท่ีสูงท่ีสุดเท่าท่ีเคย ปรากฏมาต้ังแต่ปี 2513  และ

เป็นการเพ่ิมปริมาณการบริโภคพลังงานเพ่ิมขึ้นในทุกชนิดท่ัวทุกภูมิภาค  

เชื้อเพลิงหลักท่ีไม่ใช่ฟอสซิลอื่นๆ ก็มีปริมาณการใช้เพ่ิมมากขึ้นด้วย

เช่นเดียวกัน เนื่องจากหลายๆ ประเทศเริ่มหันมาเพ่ิมการใช้พลังงาน

ทางเลือก เช่น พลังลมเพ่ิมมากขึ้น แต่ข้อเท็จจริงท่ีน่าสนใจคือ แม้ปริมาณ 

การใช้เชื้อเพลิงท่ีไม่ใช่ฟอสซิลจะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น แต่สัดส่วนของการ
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ใช้เชื้อเพลิงท่ีเป็นฟอสซิลกลับมีปริมาณ เพ่ิมขึ้นสูงมากนั่นเอง โดยเฉพาะ

การใช้ถ่านหินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 ต่อปีมานับต้ังแต่ปี 2543 สาเหตุ

ส าคัญ มาจากประเทศจีน และอินเดีย ท่ีก าลังมีการขยายตัวทางด้าน

อุตสาหกรรมภายในประเทศจึงท าให้มีการบริโภค พลังงานเพ่ิมขึ้น ซึ่ง

หมายถึงอัตราการใช้พลังงานของโลกในภาพรวมท่ีจะยิ่งพุ่งสูง ในขณะท่ี

สถานการณ์โดยรอบ เช่น ราคาพลังงานฟอสซิลมีความผันผวนอย่าง

รุนแรงจากภาวะสงคราม การเก็งก าไร และการกักตุนไว้ด้วยเหตุผลทาง

ความมั่นคง ท าให้ในภาพรวมโลกมีความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้น และมี

ป๎จจัยการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากกลุ่มประเทศธุรกิจใหม่ 

ท าให้สัดส่วนการใช้เพลังงานของโลกเพ่ิมสูงขึ้นด้วย 

 ส าหรับสถานการณ์พลังงานของไทย ในปี 2557 พบว่า ความ

ต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ปี 2557 อยู่ท่ีระดับ 2,053 

เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ ามันดิบต่อวัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.6 โดยการ

ใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 44 ของการใช้พลังงาน

เชิงพาณิชย์ขั้นต้นท้ังหมด มีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.8 เช่นเดียวกับการใช้

น้ ามัน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 36 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.6 การใช้ถ่านหินน าเข้า 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.5 ขณะท่ีการใช้ลิกไนต์ และการใช้ไฟฟูาพลังน้ า/ไฟฟูา

น าเข้า ลดลงร้อยละ 3.3 และร้อยละ 3.6 ตามล าดับ    
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พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 اػْرثبهلل هي الش٘طبى الشج٘ن ، بسم ميحرلا نمحرلا هللا ،  ……………

                                                       

                                                           

             

ْكِش الَذِكِ٘ن ،  الزِّ َّ َِ ِهَي اَٙٗبِد  إِٗابُكْن ِثَوب فِ٘ َّ ًَيََؼٌِٖ  َّ لَُكن ِفٖ الىُشآِى الؼَِظِ٘ن  َّ ثَبَسَك هللاُ ِلٖ 

ٍَ ، فَبْعزَْغِيشُ  الُوغِلَوبِد ِهي ُكّلِ رًٍَت َّ ِلَكبفاِخ الُوغِلِوَ٘ي  َّ َلُكْن  َّ أَْعزَْغِيَشهللاُ ِلٖ  َّ َُزا  ُُ ََِْلٖ  ًاَُ ٍُّ إِ أََُْ

َْ الغَيُُْس الاشِدُ٘ن . ُُ 
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แนวทางปอูงกนัและแก้ไขปญ๎หาดา้นพลงังาน 

َّ ٗيَ شِ ٌبظِ لَ لِ  بدٍ آَٗ  خِ ئَ ْ٘ ٖ الجِ فِ  عَ ّدَ ٕ أَ الزِ  هللِ  ذُ وْ الذَ  …………  ٍُ دذَ َّ   هللاُ َلا إِ  ََ لَ  إِ ى ََل أَ  ذُ َِ شْ أَ ، 

َّ َُ لَ  ٗكَ شِ  شَ ََل  َّ ًَذَ ِّ٘ عَ  ىْ أَ  ذُ َِ شْ أَ ،  ب ًَذِ ِّ٘ ٔ عَ لَ ػَ  كْ بسِ ثَ َّ  نْ لِّ عَ َّ  لِّ صَ  نا ُِ اللا  َُ ْلُ عُ سَ َّ  هللاِ  جذُ ا ػَ ذً وا ذَ ب هُ ٌَِّ٘ جِ ًَ ب 

ُِ الطا  ٘يَ جِ ِّ٘ الطَ  َِ جِ ذْ صَ َّ  َِ ٔ آلِ لَ ػَ َّ  ذٍ وا ذَ ب هُ ٌَِّ٘ جِ ًَ َّ   ٗي.الذِّ  ْمِ ٔ َٗ لَ إِ  بىٍ غَ دْ ئِ ثِ  نْ ُِ ؼَ جِ رَ  يْ ٔ هَ لَ ػَ َّ  ٗيَ شِ ب

ُ فَ  : ذُ ؼْ ب ثَ ها أَ  َُ ٓ هللا، ََ َْ ىْ زَ ٖ ثِ غِ يْ ًََّ  هللاِ  بدَ جَ ن ػِ ٘كُ ِّص ؤ  : ٔبلَ ؼَ رَ َّ  َُ بًَجذَ عُ  ب

                         

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

ในป๎จจุบันประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจอย่าง

รวดเร็ว จึงส่งผลให้ประเทศมีความ ต้องการใช้พลังงานสูงขึ้นเป็นจ านวน

มาก ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งภาคขนส่ง ประกอบกับการผลิตพลังงานภายในประเทศยังไม่

เพียงพอกับความต้องการใช้ ท าให้ประเทศ ต้องพ่ึงพาการน าเข้าพลังงาน

จากต่างประเทศ ประกอบกับความต้องการใช้พลังงานของโลกท่ีเพ่ิมขึ้น 

การเก็งก าไร สถานการณ์ความมั่นคง และปริมาณส ารองพลังงานของโลก

ลดลง จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ ประชาชน ซึ่งจะต้อง

ร่วมมือกันในการแก้ไขป๎ญหาด้านพลังงาน เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น  

จากสถานการณ์ด้านพลังงานท่ีมีความต้องการเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง

รวดเร็ว ท าให้ประเทศไทยต้องหาแนวทาง ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาด้าน

พลังงานเพ่ือใช้ทดแทนพลังงานท่ีก าลังจะหมดไป ซึ่งภาครัฐมีมาตรการ

และนโยบายท่ี สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะการใช้พลังงานทดแทนท่ีสามารถผลิตได้จาก ภายในประเทศ 

โดยกระทรวงพลังงานได้ก าหนดนโยบายพลังงาน คือ 

การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เป็นหน้าท่ีส าคัญอย่างหนึ่งท่ี

กระทรวงพลังงานต้องบริหารจัดการ เพ่ือให้มีพลังงานซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อน

เศรษฐกิจท่ีส าคัญมีเพียงพอสนองความต้องการภายในประเทศได้อย่างต่อ 

เนื่อง โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการพัฒนาและการใช้

พลังงาน  
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การส่งเสริมพลังงานทดแทน นโยบายด้านการพัฒนาพลังงาน

ทดแทนถูกก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ท่ีส าคัญเพ่ือพัฒนาพลังงาน

ทดแทนทุกรูปแบบขึ้นมาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้ประเทศไทย

สามารถพ่ึงพา ตนเองด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืนในอนาคต รวมท้ังมี

เปูาหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจน เป็นการช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงาน โดยได้ก าหนดเปูาหมายท่ีชัดเจนให้มีสัดส่วน

การใช้พลังงานทดแทน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2565 ในขณะนี้

มีความคืบหน้าการด าเนินงานด้านพลังงานทดแทนท่ีส าคัญตาม ล าดับ คือ 

การใช้พลังงานทดแทนเพ่ือผลิตไฟฟูาและความร้อน และการใช้พลังงาน

ทดแทนน้ ามัน ได้แก่ การใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานขยะ 

ก๊าซชีวภาพ พลังงานลม พลังงานชีวมวล การผลิตไฟฟูาพลังน้ า ส าหรับ 

พลังงานทดแทนน้ ามัน ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวภาพ เอทานอล ไบโอดีเซล 

NGV  

การก ากับดูแลราคาพลังงานให้มีความเหมาะสมและให้มีเสถียรภาพ

สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ และการลงทุน ทางกระทรวงพลังงาน

ให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการ 

ดูแลด้านราคาพลังงานไม่ให้เกิดภาระต่อค่าครองชีพมากนัก อีกท้ังยัง

ค านึงถึงความปลอดภัยจากการผลิตหรือการ ใช้พลังงาน โดยได้

ด าเนินการที่ส าคัญๆ คือ การก ากับดูแลราคาพลังงานให้มีความยุติธรรมแก่

ผู้ผลิตและผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการและ

ความปลอดภัยการใช้และการจัดหา LPG รวมถึงการตรวจ สอบความ

ปลอดภัยถังก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ท่ีน าเข้าประเทศไทย  

การอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งทางรัฐบาลและกระทรวง พลังงานยังคงให้ความส าคัญ

ของการอนุรักษ์และการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน ท้ังภาคครัวเรือน 

ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคขนส่ง โดยใช้มาตรการ

ต่างๆ ท้ังมาตรการด้านสังคม ด้านการบริหาร และ ด้านกฎหมาย โดยการ

รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนท่ัวไป เพ่ือสร้างจิตส านึก และ

ก่อให้เกิดการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่พฤติกรรมการประหยัดพลังงาน

ในชีวิตประจ าวัน  
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การพัฒนาพลังงานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม กระทรวง

พลังงานได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา พลังงานให้เคียงคู่ไปกับการดูแล

สังคมและประชาชนในวงกว้างโดยค านึงถึงความปลอดภัยจากการใช้

พลังงาน การ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน การก าหนด

มาตรการพัฒนาพลังงานสะอาดรวมท้ังให้ความส าคัญ กับการจัดการก๊าซ

เรือนกระจกเพ่ือช่วยบรรเทาสภาวะโลกร้อน เช่น การก าหนดนโยบายการ

ดูแลสิ่งแวดล้อมท่ี เกิดจากการพัฒนาพลังงานเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากภาคพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน และบรรเทาการ เปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ การควบคุมไอน้ าเชื้อเพลิงไม่ให้เกิดป๎ญหา และการ

ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ น้ ามันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมในประเทศและมาตรฐานสากล (มาตรฐานยูโร 4) 

 การอนุรักษ์แหล่งพลังงาน 

เนื่องจากพลังงานเป็นสิ่งจ าเป็นของมนุษย์ในโลกป๎จจุบัน และทวี

ความส าคัญขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้นส่ง ผลให้แหล่งพลังงานค่อยๆ 

เปลี่ยนไปเป็นแหล่งพลังงานท่ีต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากยิ่งขึ้น 

จากน้ ามัน ปิโตรเลียมเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น เพ่ือให้มีพลังงานใช้

ในอนาคตดังนั้นมนุษย์ทุกคนจ าเป็นต้องทราบถึง การอนุรักษ์แหล่ง

พลังงาน โดยสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้  

1. พัฒนาแหล่งพลังงานภายในประเทศขึ้นมาใช้ประโยชน์  ใน

ขณะเดียวกัน ก็แสวงหาแหล่งพลังงานจาก ภายนอกประเทศ เพ่ือให้มีการ

กระจายแหล่งและชนิดของพลังงาน  

2. ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพซึ่ง

นอกจากจะช่วยลดต้นทุน ทางด้าน เชื้อเพลิงในกิจกรรมการผลิตแล้ว ยัง

ช่วยลดการลงทุนในการจัดหาแหล่งพลังงานอีกด้วย  

3. ส่งเสริมให้มีการแข่งขัน และเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในกิจการ

หาแหล่งพลังงาน เพ่ือให้กิจการ พลังงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

4. ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการส ารวจ

แหล่งพลังงาน 
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5. ต้องมีแหล่งส ารองพลังงานท่ีมีปริมาณเพียงพอ และแน่นอนเพ่ือ

ความม่ันคงในการจัดหา  

6. ต้องมีการกระจายแหล่งของพลังงาน และชนิดของพลังงาน เพ่ือลด

ความเส่ียงโดยหลีกเลี่ยงการ พ่ึงพาพลังงานจากแหล่งเดียว หรือชนิดเดียว  

7. ต้องใช้ทรัพยากรพลังงานภายในประเทศท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับคุณค่า ของทรัพยากร 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

دً٘بًب الزٖ فِ٘ب هؼبشٌب، ّأصلخ لٌب آخشرٌب الزٖ إلِ٘ب هؼبدًب، ّّفىٌب  فبللِن أصلخ لٌب           

  ّغبػخ هي أهشرٌب ثطبػزَ، ػوال ثىْلكلطبػزك، ّغبػخ سعْلك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

                                                       

                            

 ًيؼٌٖ هللا ّإٗبكن ثبلىشآى الؼظ٘ن، ّثغٌخ ًجَ٘ الكشٗن ملسو هيلع هللا ىلص.

، فبعزغيشٍّ إًَ ُْ الغيْس ّلغبئشالوغلو٘ي ّالوغلوبد أَُْ َْلٖ ُزا ّأعزغيش هللا لٖ ّلكن

 الشد٘ن.

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ّغبػخ هي أهشرٌب ثطبػزَ، ػوال ثىْلك ػبدًب، ّّفىٌب لطبػزك، ّغبػخ سعْلك    

 

 

 

 

 ًيؼٌٖ هللا ّإٗبكن ثبلىشآى الؼظٖ

 .م، ّثغٌخ ًجَ٘ الكشٗن ملسو هيلع هللا ىلص

لٖ ّلكن ّلغبئشالوغلو٘ي ّالوغلوبد، فبعزغيشٍّ إًَ ٍ أَُْ َْلٖ ُزا ّأعزغيش هللا  
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ความสมัพนัธร์ะหวา่งพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 

และผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจากการใชพ้ลงังาน 

………

 

  

.  : 

                                       

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

ในป๎จจุบันมนุษย์ได้มีอัตราการเจริญเติบโตสูงและมีการใช้พลังงาน

เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และยิ่งมีความก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น

เ ท่ า ไหร่ ก็ จ ะยิ่ ง ใช้พลั ง ง านมากขึ้ น  ส่ งผลให้ มี ก าร เบี ยด เบี ยน

ทรัพยากรธรรมชาติท าให้สภาพสมดุลท่ีเคยเป็นอยู่เดิมเปลี่ยนแปลงไป

อย่างช้าๆ และเริ่มเร็วขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องอยู่ในสภาพของวงจรชีวิตท่ีมี

ความเก้ือกูลซึ่งกันและกันระหว่างพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในทางตรงท่ีเห็นได้

ชัดเจนคือ พลังงานแสงอาทิตย์ได้ให้ความร้อนความอบอุ่นแก่โลก ถ้า

ปราศจากดวงอาทิตย์ โลกก็จะมืดมิดลง และส่งผลให้สิ่งมีชีวิต ต่างๆ บน

โลกไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อีกต่อไป 

ประโยชน์ของพลังงานจากดวงอาทิตย์ท่ีมีต่อมนุษย์ คือ เราสามารถ

ใช้พลังงานแสงสว่างและความร้อน ในการอบตากอาหารให้แห้ง ในการ

รักษาอาหาร นอกจากนี้แล้วในประเทศท่ีมีเทคโนโลยีจะใช้พลังงานจาก

แสง อาทิตย์โดยเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟูาโดยตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ 

นอกจากพลังงานโดยตรงจากดวงอาทิตย์ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว อาจจะ
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เรียกได้ว่าเป็นผลทางอ้อมจากดวงอาทิตย์ท้ังหมดก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็น

พลังงานน้ า จากเขื่อนซึ่งเป็นพลังงานทางอ้อมจากการท่ีดวงอาทิตย์ระเหย

น้ าในทะเลมหาสมุทรและส่วนต่างๆ ขึ้นไปก่อตัวเป็นเมฆในบรรยากาศ

อย่างต่อเนื่องและสภาพความชื้นในบรรยากาศของโลกนั้น มีได้ถึงระดับ

หนึ่ง ก็ต้องตกลงมาเป็นฝนหรือหิมะหรือลูกเห็บ แล้วดวงอาทิตย์ก็จะระเหย

น้ าใหม่ขึ้นไปแทนท่ีต่อเนื่องกันไป ดังนั้น พลังงานศักย์ของน้ าในเขื่อนจะ

ถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจลน์ และพลังงานไฟฟูาในที่สุด 

พลังงานลมก็มาจากพลังงานจากดวงอาทิตย์เช่นกันแต่เป็นทางอ้อม 

โดยเมื่อแสงอาทิตย์ท่ีตกกระทบท่ีบริเวณผิวโลกส่งผลให้มีการเกิดการ

เคลื่อนไหวของอากาศท่ีเรียกว่าพลังงานลม และส่วนนี้ก็ยังผลให้เกิด คลื่น

ในมหาสมุทรด้วย นอกจากนี้พลังงานแสงอาทิตย์ยังส่งผลให้เกิดน้ าขึ้นน้ า

ลงท่ีน ามาใช้ผลิตไฟฟูา ซึ่งดูโดย รวมแล้วรากฐานเหล่านี้มาจากดวง

อาทิตย์ท้ังสิ้น ยังมีพลังงานหลักท่ีมนุษย์ใช้โดยทางอ้อมจากดวงอาทิตย์อีก 

ส่วนหนึ่งคือ พลังงานท่ีได้จากสารไฮโดรคาร์บอนในการเปลี่ยนแปลง

ปฏิกิริยาทางเคมีโดยอาศัยพลังงานจากแสง อาทิตย์ในพืชสีเขียว คือ

พลังงานท่ีได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงอันก่อให้เกิดเป็นชีวมวล

นั่นเอง 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน 

 เนื่องจากในกระบวนการผลิตและการใช้พลังงานท าให้เกิดผลกระทบ

ต่อสภาพแวดล้อมท้ังทางตรงและ ทางอ้อม เช่น การลดลงหรือเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดภาวะมลพิษจากการปล่อยของเสียสู่สภาพ 

แวดล้อม เป็นต้น ดังนั้นการผลิตและการใช้พลังงานทุกชนิด จะต้องมีการ

สูญเสียน้อยท่ีสุด และมีประสิทธิภาพสูง ท่ีสุด รวมท้ังลดการขัดแย้งของการ

ใช้พลังงานในทุกลักษณะที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม 

สภาพความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมส่วนใหญ่ อาจกล่าวได้ว่า

มีสาเหตุมาจากการผลิตและการใช้ พลังงานของมนุษย์แทบท้ังสิ้น ดังนั้น

การเสาะแสวงหาทรัพยากรพลังงานมาเพ่ือตอบสนองความต้องการ
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พลังงาน ท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงควรระมัดระวังและพิจารณาให้รอบคอบก่อน

น ามาใช้ นักสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงผลกระทบจาก การใช้ทรัพยากร

พลังงาน เช่น ท าให้เกิดการเจ็บปุวยล้มตาย  ท าให้สิ่งของและ

ทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย ท าลายสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต เกิด

มลภาวะท้ังทางดิน น้ า และอากาศ 

ส าหรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานจะแบ่งออกเป็น

สาขาต่างๆ คือ การใช้พลังงานในสาขาคมนาคมขนส่ง และการใช้

พลังงานในสาขาอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นสาขาท่ีมีการใช้พลังงาน

มากกว่าสาขา อื่น ซึ่งพลังงานท่ีใช้ในสาขาคมนาคมขนส่ง คือ น้ ามัน

เบนซิน น้ ามันดีเซล ก๊าซ NGV และ ก๊าซหุงต้ม (LPG) การใช้พลังงาน

ย่อมท่ีจะเกิดมลพิษขึ้นในบรรยากาศจากการใช้น้ ามันซึ่งตรวจพบ

โดยท่ัวไป ได้แก่ สารตะกั่วจาก น้ ามันเบนซิน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ออกไซด์ของไนโตรเจน ไฮโดรคาร์บอน และควันเสียท่ีปล่อยออกมาจาก 

เครื่องยนต์อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ท่ีไม่สมบูรณ์ 

โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลและรถมอเตอร์ไซด์ 2 จังหวะ ดังนั้นผลกระทบ

ต่อสภาพแวดล้อมท่ีเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานในสาขาคมนาคมขนส่ง เกิด

จากสาเหตุดังนี้ 

 การเพิ่มขึ้นของยานพาหนะในชุมชนเมือง ท าให้เกิดความต้องการใน

การเดินทางและการขนส่งมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดป๎ญหาจราจรติดขัดเข้า

ขั้นวิกฤต และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การจราจรท่ีติดขัดท า

ให้รถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็วต่ า มีการหยุดและออกตัวบ่อยครั้ง น้ ามัน

ถูกเผาผลาญมาก ข้ึน การสันดาปของน้ ามันเชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ และมีการ

ระบายสารมลพิษทางท่อไอเสียในสัดส่วนท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

 ป๎ญหาการจราจรที่แออัด เนื่องมาจากปริมาณรถยนต์มีจ านวนมากท า

ให้รถติด โดยเฉพาะบริเวณท่ีใกล้ถนนท่ีมีการจราจรติดขัด จะมีป๎ญหา

มลพิษทางอากาศที่รุนแรงกว่าในบริเวณที่มี การจราจรคล่องตัว 
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 สารมลพิษที่ระบายเข้าสู่บรรยากาศ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

ออกไซด์ของไนโตรเจน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ฝุุนละอองขนาดเล็ก

กว่า 10 ไมครอน สารตะกั่วและก๊าซ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และสารพิษท่ีเป็น

ส่วนประกอบท่ีผสมอยู่ในน้ ามันเชื้อเพลิง ได้แก่ สารตะกั่วในน้ ามันเบนซิน 

และก ามะถันในน้ ามันดีเซล 

นอกจากนี้การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมในป๎จจุบัน ท่ีมี

แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ พบว่า การใช้

ไฟฟูาในสาขาอุตสาหกรรมเพียงสาขาเดียวก็สามารถท าให้เกิดก๊าซ

ซัลเฟอร์ได ออกไซด์ในบรรยากาศได้ถึง 270,000 ตันต่อปี ท้ังนี้ยังไม่ได้

ค านึงถึงก๊าซอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ออกไซด์ของ

ไนโตรเจน เป็นต้น จึงท าให้ป๎ญหาสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นด้วย 

ส าหรับป๎ญหาที่เกิดจากการใช้ พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมประกอบด้วย 

 มลพิษทางอากาศ เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและกระบวนการผลิต 

ซึ่ ง เป็นตัวการส าคัญท่ีก่อให้ เกิดผลกระทบ ต่อคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศ และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนใน

ชุมชน โดยท่ัวไปหรือก่อ ให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ เชื้อเพลิงท่ีใช้

ส าหรับอุตสาหกรรมมีอยู่ 3 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ เชื้อเพลิงท่ีเป็น 

ของแข็ง ได้แก่ ถ่านหินและชีวมวล เชื้อเพลิงท่ีเป็นของเหลว ได้แก่ น้ ามัน

เตา และน้ ามันดีเซล เชื้อเพลิงท่ีเป็นก๊าซ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซ 

LPG ป๎ญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่จะมาจากการใช้น้ ามันเตาและ

ลิกไนต์ใน กระบวนการผลิต เนื่องมาจากพลังงานท้ัง 2 ชนิดนี้ มีปริมาณ

ก ามะถันสูง ในป๎จจุบันแทบจะไม่มีโรงงานใดเลยท่ี มีระบบก าจัดก ามะถัน

จากน้ ามันเตาหรือลิกไนต์ ส าหรับป๎ญหาฝุุนละออง โรงงานส่วนใหญ่จะมี

อุปกรณ์ดักฝุุนเพ่ือ กันการเล็ดลอดของฝุุนจากปล่องควัน แต่ก็ยังมีป๎ญหา

อยู่บ้าง เนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องก าจัดฝุุนท่ีใช้ใน การแก้ไขป๎ญหา

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนี้ โรงงานมักจะแก้ด้วยการสร้างปล่องระบายอากาศ
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เสียให้มีขนาดสูงมากๆ ซึ่งก็ช่วยลดความเข้มข้นของสารพิษในบรรยากาศ

ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น  

 มลพิษทางน้ า น้ าเสียจากอุตสาหกรรม ได้แก่  น้ าเสียท่ีเกิดจาก

กระบวนการอุตสาหกรรม ต้ังแต่ขั้นตอน การล้างวัตถุดิบ กระบวนการผลิต

จนถึงการท าความสะอาดโรงงาน รวมทั้งน้ าเสียท่ียังไม่ได้รับการบ าบัดหรือ 

น้ า เสีย ท่ีผ่ านการบ าบัดแล้วแต่ยั งไม่ เป็นไปตามมาตรฐานน้ า ท้ิ ง

อุตสาหกรรม องค์ประกอบของน้ าท้ิงจากโรงงาน อุตสาหกรรมจะแตกต่าง

กันขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ าท้ิงประเภทและขนาดของโรงงาน ซึ่ง

ก่อให้เกิดผลกระทบ คือ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตท้ังในน้ าและในบริเวณ

ใกล้เคียง ท าให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อ ระบบนิเวศ

และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้แล้วการปล่อยน้ าจากโรงงานสู่แหล่งน้ าซึ่งมา

จากระบบระบายความร้อน จะต้องพิจารณาปริมาณความร้อนท่ีปล่อยออก

ว่าจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพนิเวศของสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ

นั้น 

ดังนั้น ในกระบวนการผลิตต้ังแต่การน าเชื้อเพลิงจากใต้ดินท่ีเรียกว่า 

พลังงานฟอสซิล มาใช้ใน การผลิตพลังงาน เช่น น้ าามัน ถ่านหิน และก๊าซ

ธรรมชาติ ซึ่งท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเมื่อน ามาใช้ ผลิต

พลังงานก็ก่อให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ส่วนการใช้ พลังงานโดยเฉพาะท่ีเกิดจากการ

เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็จะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งส่วนมากพบ

จากไอเสียรถยนต์ท่ีใช้น้ ามันเบนซิน 
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พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 اػْرثبهلل هي الش٘طبى الشج٘ن ……………

                                           

َّ ظِ الؼَ  شآىِ بلىُ ن ثِ بكُ ٗا إَ َّ  ٖ هللاُ ٌِ ؼَ يَ ًَ ََ ثِ ٘ن،  َِ لَ ػَ  ٔ هللاُ لا صَ َّ  ٗنِ شِ الكَ  َِ ِّ٘ جِ ًَ  ًخِ ظُّ  ن.لا عَ َّ  ٘

ُُ َُ أَ  َُ ْلِ ََ  ْ َّ زَ ٖ  َّ لِ  هللاَ  شُ يِ غْ زَ عْ أَ ا  الُوْغِلَوبِد  نكُ لَ ٖ  َّ ِلَغبئِِشالُوغِلِوَ٘ي   َْ ُُ  َُ ًا إِ  ٍُّ شُ يِ غْ زَ بعْ ، فَ َّ

 .٘نُ دِ الشا  ْسُ يُ الغَ 
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ภาวะโลกรอ้น 

ِ  اَْلَذْوذُ  ، َػلَٔ ّلِِلا َِ ، فَْعِل َِ ِإْدَغبًِ أَْشُكُشٍُ  َّ َِ  َػلَٔ َّ ِى ْ٘ فِ ْْ ، رَ َِ اْهِزٌَبًِ ذُ  َّ َِ أَْش ْدذَ  هللاُ  إَِلا  إِلَََ  ََل  أَىْ  َّ  ََل  ٍُ َّ

ْٗكَ  ذُ  لََُ، َشِش َِ أَْش ذاً  أَىا  َّ لَُُ، َػْجذٍُُ  ُهَذوا ْْ َسُع َِ  هللاُ  َصلٔا َّ ْ٘ َػلَٔ َػلَ َّ  َِ ، آِل َِ أَْصَذبثِ َعلانَ  َّ َّ  ً ْ٘وب  رَْغِل

ًْ٘شا  َكِض
พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

ขอให้เราเพ่ิมพูนความรักว่าด้วยการปฏิบัติตามค าสั่งของอัลเลาะห์ 

และละท้ิงข้อห้ามของพระองค์ พ่ีน้องมุสลิมท่ีมีเกียรติ อัลลอฮฺได้สร้างดวง

อาทิตย์เพ่ือให้แสงสว่างแก่มนุษย์ ดั่งโองการที่ว่า  

 

ُّبجب عشاجب ّجؼلٌب  
 

ความว่า “และเราได้ท าให้มีดวงประทีปหนึ่งที่มีแสงสว่างจ้า” 

 

แต่ในป๎จจุบันพร้อมพร้อมกับการส่องแสงสว่างของดวงอาทิตย์นั้นมัน

ก็ได้น าพาความร้อนหรือมาด้วย 

ซึ่งนับ วันจะยิ่งร้อนจนเกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อนนั้นมี

สาเหตุหลักคือ การที่มนุษย์ได้ปล่อย 

ก๊าซพิษต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม และจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงไม่

ว่าจะเป็นถ่านหิน น้ ามันเชื้อเพลิง หรือก๊าซธรรมชาติ เพ่ือผลิตพลังงาน

ไฟฟูา อันเป็นผลท าให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่น ๆ 

ท่ีมีคุณสมบัติดักจับความร้อนออกไปยังบรรยากาศของโลกเป็นจ านวนมาก 

ก๊าซเหล่านี้จะรวมตัวกันจนกลาย 

เป็นผ้าห่มหนา ๆ ดักจับความร้อนของดวงอาทิตย์และท าให้โลกมีอุณหภูมิ

ร้อนขึ้น ยิ่งก๊าซเหล่านี้เพ่ิมจ านวนมาก 

ขึ้นความร้อนก็จะเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ท าให้แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านชั้น

บรรยากาศมาสู่พ้ืนโลกได้มากข้ึน ซึ่งเรียกกันว่า “ภาวะเรือนกระจก” 
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สรุปแล้วสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนนั้นคือการกระท าของ

มนุษย์ดังองการอัลกุรอานซูเราะห์อัรรูม  อายะห์ท่ี 41 ท่ีว่า 

 

شَ  َِ اْلَجْذشِ  اْلجَشِّ  فِٖ يََغبدُ الْ  َظ ِْٗذٕ َكَغَجذْ  ِثَوب َّ ُِن الٌابِط  أَ نْ  َػِولُْا الاِزٕ َثْؼطَ  ِلُِ٘زَٗى ُِ  َْٗشِجؼُْىَ  لَؼَلا

 )41  

 

ความว่า “การบ่อนท าลายได้เกิดขึ้นท้ังทางบกและทางน้ าเนื่องด้วย

น้ ามือมนุษย์ท่ีก่อให้เกิดขึ้นไว้ท้ังนี้ เพ่ือให้พวกเขาได้ลิ้มรสในสิ่งท่ีพวกเขา

ได้กระท าไว้นั้นโดยท่ีหวังจะให้พวกเขากลับเนื้อกลับตัว” 

 

ฉะนั้นในฐานะท่ี อัลเลาะห์ได้ทรงคัดเลือกมุสลิมโดยเฉพาะเพ่ือเป็น

ประชาชาติท่ีประเสริฐท่ีสุด ดั่งโองการอัลกุรอานท่ีว่า  

 

ْ٘شَ  ُكٌزُنْ  خٍ  َخ ىَ  ثِبْلَوْؼُشّفِ  رَؤُْهُشّىَ  ِللٌابِط  أُْخِشَجذْ  أُها ْْ َِ ٌْ رَ رُْؤِهٌُْىَ  اْلُوٌَكشِ  َػيِ  َّ َّ  ِ ْْ  ثِبّلِلا لَ ُْلُ  آَهيَ  َّ  أَ
ًْ٘شا لََكبىَ  اْلِكزَبةِ  ُِن َخ نُ  لا ُِ ٌْ ُُنُ  اْلُوْؤِهٌُْىَ  ّهِ أَْكضَُش 110)  اْلَيبِعىُْىَ  َّ  

 

ความว่า “พวกเจ้าเป็นประชาชาติท่ีประเสริฐ ซึ่งถูกส่งมายังมวล

มนุษย์ พวกเจ้าจงก าชับซึ่งความดีและห้ามปรามซึ่งความชั่ว และพวกเจ้า

ศรัทธาต่ออัลเลาะห์”  

และในบรรดาหน้าท่ีของประชาชาติท่ีประเสริฐนั้นคือ การคงไว้ซึ่ง

ความสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ีอัลลอฮฺทรงสร้างมา ซึ่งในป๎จจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับธรรมชาติ โดยเฉพาะภาวะโลกร้อนอันส่งผลกระทบ

แก่คนท้ังโลก เรายังต้องตระหนักอยู่เสมอว่าแผ่นดินนี้อัลลอฮ จะส่งมอบ

ให้กับบรรดาผู้ย าเกรง ดั่งโองการอัลกุรอาน ท่ีว่า  

 

 َُ ٔ   ََب َِ  ُهَْع ِه ْْ ِ  اْعزَِؼٌُْ٘ا ِلىَ اْصجُِشّا ثِبّلِلا ِ  اْْلَْسضَ  إِىا  َّ ب ّلِِلا َِ اْلؼَبَِجَخُ  ِػجَبِدٍِ  ِهيْ  ََٗشبءُ  َهي ُِْٗسصُ َّ 

  ِلْلُوزاِى٘يَ 
 

ความว่า “แท้จริงแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองค์จะทรง

ให้มันได้รับการสืบทอดแก่ผู้ท่ีพระองค์ทรงประสงค์จากวงบ่าวของพระองค์ 

และการตอบแทนที่ดีนั้นจะตกแก่บรรดาผู้ตั๊กวา” 
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พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

ส่วนหนึ่งจากหลักการของอิสลามเกี่ยวกับการแก้ป๎ญหาโลกร้อนซึ่ง

พอจะสรุปได้คือ  จงกินและใช้อย่างพอเพียง  จงใช้ชีวิตอย่างประหยัด  จง

สนับสนุนสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตท่ีใช้พลังงานทดแทนและเลิกสนับสนุน

สินค้าของบริษัทผู้ผลิตท่ีใช้พลังงานท่ีก่อให้เกิดมลพิษ  จงวางแผนการ

ด าเนินชีวิตในแต่ละวันและด าเนินตามแผนให้เป็นจริงท่ีสุดเพ่ือปูองกันการ

ใช้เงินฟุุมเฟือย  และ จงบอกความรุนแรงของป๎ญหาโลกร้อนแก่ผู้อื่น  

ْ٘ذ    ْ٘نَ  إًِاكَ  َدِو ُِ ُِ  إِْثَشا َػلَٔ آ َّ ْ٘نَ   ُِ ْ٘ذَ  َػلَٔ إِْثَشا ذٍ  َكَوب َصلا ُِ  ُهَذوا َػلَٔ آ َّ ذٍ   نا  َصلِّ  َػلَٔ ُهَذوا ُِ اَللا

ْ٘ذ    ْ٘نَ  إًِاكَ  َدِو ُِ ُِ  إِْثَشا َػلَٔ آ َّ ْ٘نَ   ُِ ذٍ  َكَوب ثَبَسْكذَ  َػلَٔ إِْثَشا ُِ  ُهَذوا َػلَٔ آ َّ ذٍ   ثَبِسكْ  َػلَٔ ُهَذوا َّ ْ٘ذ ،  َهِج

ِق،  ّْ ُػَوشَ  اليَبُس َّ ِْٗق،  ِذّ ْٖ  ثَْكشِ  الّصِ َْ٘ي  أَِث ِذِٗ ِْ خِ  الَو ْٗيَ  اَْْلَئِوا اِشِذ نا  َػيِ  الُخلَيَبءِ  الشا ُِ اْسضَ  اللا َّ ْ٘ذ  ,  َهِج

ْ٘يَ   َػيِ  الزابِثِؼ َّ ْ٘يَ   َذبثَخِ  أَْجَوِؼ نا  َػيِ  الصا ُِ اْسضَ  اللا َّ  , ٍ ّٖ ْ٘يِ  َػِل ٌَ ْٖ  الَذَغ أَِث َّ ِْٗي،  ْْ َس ْٕ  الٌُ ُػضَْوبىَ  ِر َّ

ْ٘يَ  إِْدَغبًِكَ  َٗب أَْكَشمَ  اْْلَْكَشِه َّ َكَشِهكَ   َّ نْ  ِثَوٌِّكَ   ُِ َػٌاب َهؼَ َّ ِْٗي،  مِ  الذِّ ْْ نْ  ثِئِْدَغبىٍ  إِلَٔ َٗ ُِ َهيِ  اراِجؼَ َّ . 
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ความสมัพนัธข์อง 

ปรากฏการณเ์อลนโีญและปรากฎการณล์านญีา 

، أَْدَوذٍُُ ُعْجَذبًََُ رَْؼِظً٘وب  …………… َِ َػِظِ٘ن ُعْلَطبًِ َّ  َِ ِِ ْج َّ  ُِ ٌَْجِغٖ ِلَجالَ َٗ ِ َكَوب  اْلَذْوذُ ّلِِلا

 َِ أَْش َّ ْدذٍَُ َلَ َشِشَٗك لََُ،  َّ  ُ ذُ أَْى َلَ إِلََ إَِلا َّللاا َِ أَْش َّ  ، َِ َسُعْلَُُ  ِلَشبًِ َّ  ِ ذًا َػْجذُ َّللاا َب ُهَذوا ًَجٌِ٘ا َّ ذُ أَىا َعِّ٘ذًََب 

َِ أَْجَوؼِ  َصْذجِ َّ ِشَٗي  ُِ َِ الطاب َػلَٔ آِل َّ ٍذ  ًَِجٌَِّ٘ب ُهَذوا َّ ثَبِسْك َػلَٔ َعِِّ٘ذًَب  َّ َعلِّْن  َّ نا َصّلِ  ُِ َػلَٔ فَبللا َّ َ٘ي، 

ِم الذِّ  ْْ ْن ثِئِْدَغبٍى إِلَٔ َٗ ُِ  ِٗي.َهْي رَِجؼَ

ُكن رُيِلُذَْى . َّ َساَِجٍُُْ لََؼّل َّ بثَْؼذُ فََ٘ب ِػجَبدَ هللاِ اراىُْا هللاَ   اَها

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

ภาวะโลกร้อนเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของก๊าซท่ีปก

คลุมชั้นบรรยากาศของโลก ท าให้ อุณหภูมิภายในโลกสูงขึ้นเป็นเหตุให้

ฤดูกาลท่ัวโลกมีการเปลี่ยนไป ซึ่งการท่ีอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นนั้นเกิด 

จากการตัดไม้ท าลายปุา การเผาไหม้เชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆ การ

สลายตัวของอินทรีย์วัตถุ เช่น ขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ ของเสีย อุจจาระ 

นอกจากนี้ยังมีสารซีเอฟซี ซึ่งเป็นสารประกอบส าหรับท าความเย็นพบใน

เครื่องท าความเย็นต่างๆ โดยสิ่งเหล่านี้จะท าให้เกิดปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ในอากาศเพ่ิมมากขึ้น 

เป็นก๊าซส าคัญของการเกิดก๊าซเรือนกระจก 

การเกิดมลภาวะโลกร้อนอาจจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ

ฝน ระดับน้ าทะเล และมีผลกระทบ อย่างกว้างขวางต่อพืช สัตว์ และมนุษย์ 

ถือว่าเป็นป๎ญหาใหญ่ของโลกในป๎จจุบัน ซึ่งผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน 

คือ 

การเกิดฝนกรด เกิดจาก ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และ ก๊าซไนตรัส

ออกไซด์ ท่ีเกิดจากการเผาไหม้ เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ 

แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศมากเกินไป  ฝนกรดคือท าให้พืชไม่สามารถน า

ธาตุอาหารไปใช้ได้ ความเป็นกรดท่ีเพ่ิมขึ้นของน้ าท าให้สัตว์น้ าไม่

สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ท าให้สิ่งก่อสร้างเกิดการผุกร่อน เป็นต้น  ผู้คนนับ
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หมื่นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 สภาวะคลื่นความร้อนในเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2542 ท าการเกษตรในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา และท าให้มีผู้เสียชีวิต 140 คน รวมท้ังปรากฎ การณ์

น้ าท่วมใหญ่ในจีน ความแห้งแล้งรุนแรงในซูดาน และเอธิโอเปีย ตลอด

ช่วงปี พ.ศ. 2542-43 

 อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น  การท่ีอุณหภูมิอากาศเพ่ิมสูงขึ้นจะส่งผล

กระทบต่อสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่บนโลก  นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่า ถ้า

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกเพ่ิมขึ้นอีก 0.3 องศาเซลเซียส จะท าให้น้ าแข็ง

บริเวณขั้วโลกเกิดการละลายจนน้ าในมหาสมุทรเพ่ิมขึ้นอีก 100 เมตร  

การขยายตัวของมหาสมุทรท าให้เมืองท่ีอยู่บริเวณชายฝ๎่งทะเลและท่ีราบ

ลุ่มปากแม่น้ าท่ีอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลไม่มากจะถูกน้ าท่วม จนมนุษย์ต้องมี

การย้ายถิ่นฐานใหม่ ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และสภาพสังคม 

การเกิดพายุหมุน เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมสูงขึ้น ภัยธรรมชาติ

ต่างๆ มีแนวโน้มว่าจะเกิดบ่อย ครั้ง และรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่น ภัยแล้ง ไฟ

ปุา พายุไต้ฝุุน น้ าท่วม และการพังทลายของชั้นดิน เป็นต้น บางพ้ืนท่ี เกิด

ความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เช่น พายุไซโคลนท่ีเข้าถล่มรัฐโอ

ริสสา ในประเทศอินเดีย และคร่าชีวิต 

การเกิดสภาวะแห้งแล้ง เนื่องจากมีการเผาพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรกรรม 

ท าให้เกิดการสูญเสียปุาไม้ ท่ัวโลก ปุาไม้เหล่านี้จะมีความส าคัญมากใน

การช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะการสูญเสียปุาฝน เขต

ร้อนชื้น ส่งผลให้เกิดเพ่ิมขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ านวนมหาศาล

ในบรรยากาศ ประเทศไทยซึ่งเป็น ประเทศหนึ่งท่ีมีการตัดไม้ท าลายปุา 

และเผาพื้นที่เพ่ือการเกษตรกรรมอย่างหนัก จึงมีอุณหภูมิเฉลี่ยท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 

นอกจากปรากฎการณ์ภาวะโลกร้อนแล้ว ยังมีปรากฎการณ์ท่ีส าคัญ

ต่อมวลมนุษยชาติ นั่นคือ ปรากฎการณ์เอลนีโญ และ ปรากฎการณ์

ลานีญา  ซึ่งทั้ง 2 ปรากฎการณ์ มีสาเหตุของการเกิดและมีความสัมพันธ์กัน 

ดังนี้ 
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 ปรากฎการณ์เอลนีโญ เป็นปรากฏการณ์ผิดปกติทางธรรมชาติอย่าง

หนึ่งท่ีเกิดขึ้นบริเวณทางด้านตะวันออกของ มหาสมุทรแปซิฟิก ท าให้ความ

ดันบริเวณตะวันออกต่ ากว่าความดันบริเวณตะวันตก จึงเกิดเป็นลมท่ีพัด

สวนทาง กับลมสินค้าจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก โดยลมด้านนี้อาจ

มีความแรงพอท่ีจะพัดพากระแสน้ าอุ่นให้ไหล ย้อนทิศทางได้ด้วย 

ปรากฏการณ์เอลนีโญท าให้แปซิฟิกตะวันออกมีความอุ่นอย่างผิดปกติ โดย 

อุณหภูมิอาจสูงจากปกติประมาณ 2 องศาเซลเซียส – 3.5 องศาเซลเซียส 

ซึ่งความร้อนในมหาสมุทรท่ีเพ่ิมขึ้นนี้ จะถูกปลดปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ 

จะท าให้มีก้อนเมฆสะสมอยู่ในมหาสมุทรมากขึ้น ในขณะเดียวกันชั้นน้ าอุ่น 

นี้จะท าการปิดกั้นการไหลขึ้นสู่ด้านบนของกระแสน้ าเย็นจากท้อง

มหาสมุทร สภาวะเอลนีโญจะกินเวลาประมาณ 9-12 เดือน เนื่องจาก

ปรากฏการณ์เอลนีโญจะเกิดพร้อมกับความผันผวนของภูมิอากาศในซีก

โลกใต้ ปรากฏการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลก 

ส าหรับประเทศไทยถึงแม้ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญไม่มีผลกระทบ

โดยตรงกับประเทศไทย แต่จะมีผลกระ ทบทางอ้อมกับประเทศไทย เช่น 

ปรากฏการณ์เอลนีโญ ในปี พ.ศ. 2540 ท าให้ฝนท่ีตกมีปริมาณน้อยในทุก

ภาค โดยน้ าในเขื่อนบางเขื่อนมีปริมาณไม่มากนัก และจะส่งผลต่อเนื่องถึง

ฤดูแล้งในกลางปี พ.ศ. 2541 ซึ่งทางราชการ ได้ประกาศเชิญชวนให้

ประชาชนใชน้้ ากันอย่างประหยัด 

ปรากฎการณ์ลานีญา เป็นปรากฏการณ์ท่ีกลับกันกับปรากฏการณ์

เอลนีโญ คือ เป็นการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิผิวน้ า ทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก

ด้านตะวันตกอย่างผิดปกติ ท าให้ความดันบริเวณตะวันตกต่ ากว่าความดัน 

บริเวณตะวันออก จึงเกิดเป็นลมท่ีพัดเสริมลมสินค้าจากทิศตะวันออกไปยัง

ทิศตะวันตก ท าให้บริเวณดังกล่าวซึ่ง เดิมมีอุณหภูมิผิวน้ าทะเลและ

ระดับน้ าทะเลสูงกว่าทางตะวันออกอยู่แล้วยิ่งมีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลท าให้มี

การก่อ ตัวของเมฆและฝนบริเวณด้านตะวันตกของแปซิฟิกเขตร้อน และ
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ท าให้ส่วนแปซิฟิกตะวันออกมีอุณหภูมิท่ีต่ า ลง 1 องศาเซลเซียส – 3 องศา

เซลเซียส จากปกติปรากฏการณ์ลานีญามักเกิดขึ้นทุก 2 – 3 ปี และปกติจะ

เกิดขึ้น นานประมาณ 9 – 12 เดือน แต่บางครั้งอาจปรากฏอยู่ได้นานถึง 2 

ปี 

ผลกระทบของปรากฏการณ์ลานีญาต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิใน

ประเทศไทย ในช่วงเวลา 50 ปี ต้ังแต่ พ.ศ. 2494 ถึง 2543 พบว่า  มี

ปรากฏการณ์ลานีญาเกิดขึ้น 9 ครั้ง โดยปริมาณฝนของประเทศไทยจะสูง

กว่าปกติ ส าหรับอุณหภูมิ ปรากฏว่าทุกภาคของประเทศไทยมีอุณหภูมิต่ า

กว่าปกติทุกฤดู และพบว่าปรากฏการณ์ลานีญาท่ีมีขนาดปาน กลางถึง

รุนแรงส่งผลให้ปริมาณฝนของประเทศไทยสูงกว่าปกติมากขึ้น ขณะท่ี

อุณหภูมต่ิ ากว่าปกติมากขึ้น  

ปกติแล้วปรากฏการณ์เอลนีโญจะเกิดขึ้นมากกว่าปรากฏการณ์

ลานีญา ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าคลื่นแห่ง ความผันผวนของความดัน

บรรยากาศในซีกโลกใต้ โลกจึงมีแต่ความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ท้ังนี้เพราะ

ปรากฏการณ์ ลานีญาจะช่วยยื้อให้ภูมิอากาศโลกกลับสู่สภาพปกติได้ 

พฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนนี้มีความรุนแรงมากเช่นนี้ซึ่งอาจ เป็นเพราะมีสภาวะ

โลกร้อนเป็นตัวเร่งด้วยก็ได้ 

ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาท่ีมีต่อประเทศไทย

พบว่าเมื่อเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ขนาดรุนแรงขึ้นเมื่อใด ปริมาณฝน

ของประเทศไทยมักมีค่าต่ ากว่าปกติ และอุณหภูมิของอากาศจะสูงกว่าปกติ 

ส่วนผลกระทบจากลานีญาจะตรงข้ามกับเอลนีโญ คือ ประเทศไทยมีฝนชุก

กว่าปกติ และอุณหภูมิในฤดูหนาว จะลดลง เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญ

ขนาดรุนแรง ในปี พ.ศ. 2540– 2541 ประเทศไทยประสบกับ สภาวะความ

แห้งแล้ง มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติท่ัวประเทศ ส่วนผลกระทบจากปรากฏการณ์

ลานีญาจะตรงข้ามกับ ปรากฏการณ์เอลนีโญ เช่น ปรากฏการณ์ลานีญาท่ี
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เกิดขึ้นปี พ.ศ. 2542 – 2543 ประเทศไทยมีฝนชุกกว่าปกติ และอุณหภูมิใน

ฤดูหนาวลดลง 

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 اػْرثبهلل هي الش٘طبى الشج٘ن

                                           

َّ ظِ الؼَ  ىِ شآبلىُ ن ثِ بكُ ٗا إَ َّ  ٖ هللاُ ٌِ ؼَ يَ ًَ ََ ثِ ٘ن،  َِ لَ ػَ  ٔ هللاُ لا صَ َّ  ٗنِ شِ الكَ  َِ ِّ٘ جِ ًَ  ًخِ ظُّ  ن.لا عَ َّ  ٘

ُُ َُ أَ  َُ ْلِ ََ  ْ َّ زَ ٖ  َّ لِ  هللاَ  شُ يِ غْ زَ عْ أَ ا  الُوْغِلَوبِد  نكُ لَ ٖ  َّ ِلَغبئِِشالُوغِلِوَ٘ي   َْ ُُ  َُ ًا إِ  ٍُّ شُ يِ غْ زَ بعْ ، فَ َّ

 .٘نُ دِ الشا  ْسُ يُ الغَ 
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การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการปอูงกนัและแกไ้ขปญ๎หาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

أَ  َّ  ، َِ ، أَْدَوذٍُُ ُعْجَذبًََُ رَْؼِظً٘وب ِلَشبًِ َِ َػِظِ٘ن ُعْلَطبًِ َّ  َِ ِِ ْج َّ  ُِ ٌْجَِغٖ ِلَجالَ ِ َكَوب َٗ ذُ أَْى اْلَذْوذُ ّلِِلا َِ ْش

ذُ  َِ أَْش َّ ْدذٍَُ َلَ َشِشَٗك لََُ،  َّ  ُ َعلِّْن  َلَ إِلََ إَِلا َّللاا َّ نا َصّلِ  ُِ َسُعْلَُُ  فَبللا َّ  ِ ذًا َػْجذُ َّللاا َب ُهَذوا ًَِجٌ٘ا َّ أَىا َعِّ٘ذًََب 

نْ  ُِ َػَلٔ َهْي رَجَِؼ َّ َِ أَْجَوِؼَ٘ي،  َصْذجِ َّ ِشَٗي  ُِ َِ الطاب َػلَٔ آِل َّ ٍذ  ًَجٌَِِّ٘ب ُهَذوا َّ ثَبِسْك َػلَٔ َعِِّ٘ذًَب  ثِئِْدَغبٍى  َّ

ٗ ِم الذِّ ْْ  ِي.إِلَٔ َٗ

ُكن رُيِلُذَْى . َّ َساَِجٍُُْ لََؼّل َّ بثَْؼذُ فََ٘ب ِػجَبدَ هللاِ اراىُْا هللاَ   اَها

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

สิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคน พืช และสัตว์  การ

พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ต่างๆ ได้อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการประกอบอาชีพและน า

ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการผลิต การ

จ าหน่ายสินค้า และการบริการต่าง ๆ เพ่ือท าให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

สะดวกสบายมากขึ้นแต่หากสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นพิษ  มีมลพิษมากมายก็

จะเกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างแน่นอน 

 สภาพความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมส่วนใหญ่ อาจกล่าวได้ว่า

มีสาเหตุมาจากการผลิตและการใช้พลังงานของมนุษย์แทบท้ังสิ้น ดังนั้น

การเสาะแสวงหาทรัพยากรพลังงานมาเพ่ือตอบสนองความต้องการ

พลังงานท่ี สูงขึ้นเรื่อยๆ จึงควรระมัดระวังและพิจารณาให้รอบคอบก่อน

น ามาใช้ นักสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากร

พลังงาน คือ  ท าให้เกิดการเจ็บปุวย ล้มตาย  ท าให้สิ่งของและ

ทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย  ท าลายสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต  และเกิด

มลภาวะท้ังทางดิน น้ าและอากาศ  

ป๎ญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคผลิตไฟฟูา พลังงานท่ีใช้กันในแต่ละ

ประเทศคือ พลังงานไฟฟูา การผลิตพลังงานไฟฟูามีกระบวนการผลิตซึ่ง

ใช้เชื้อเพลิงท่ีส าคัญๆ คือ ถ่านหิน  ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานท่ีมีมลพิษสูงโดย

ปล่อยธาตุคาร์บอนต่อหน่วยพลังงานมากกว่า น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ



[47] 

 

ปริมาณสูงการใช้ถ่านหินน ามาซึ่งผลกระทบมหาศาลด้านสิ่ง แวดล้อม 

สุขภาพมนุษย์ และ สังคมซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากผลกระทบท่ีมีต่อชุมชนผู้

ยากจนเป็นส่วนมากท่ีอาศัย อยู่ในและรอบๆ เหมือง และโรงไฟฟูาถ่านหิน 

ป๎ญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรม เกิดจากการผลิตและการใช้

พลังงานในโรงงานก่อให้เกิดมลพิษและของเสียงปลดปล่อยออกมาซึ่ง อาจ

ส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชนท่ีอาศัยอยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน โดยมี

ป๎ญหาท่ีเกิดขึ้น คือ ป๎ญหาน้ าเสียจากกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งหากเป็นน้ า

หล่อเย็นจะท าให้อุณหภูมิของแหล่งน้ ารองรับสูงขึ้น ท าให้ออกซิเจนละลาย

ในน้ าได้น้อยลง ส่วนน้ าเสียจากกระบวนการผลิตจะส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภท ขนาดของอุตสาหกรรม น้ าเสีย

จากกระบวนการอุตสาหกรรมบางประเภทสร้างป๎ญหารุนแรงมากเช่น อาจ

ปล่อยคราบน้ ามันออกมากับน้ าเสีย มีโลหะหนักปนเปื้อน มีความเป็นกรดสูง  

ป๎ญหามลพิษทางอากาศ จากแหล่งก าเนิดอุตสาหกรรม เกิดจากการเผา

ไหม้เชื้อเพลิงและกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นตัวการส าคัญท่ีก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบรรยากาศและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

อนามัยของประชาชนในชุมชน โดยท่ัวไปหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน

ร าคาญ สารมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิด ต่าง ๆ 

ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุุนละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่ งพบว่ามีปริมาณการระบายออกสู่

บรรยากาศเพิ่มมากข้ึนทุกปีตามปริมาณการใช้เชื้อเพลิงท่ีเพ่ิมข้ึน 

พ่ีน้องท่ีมีเกียรติทุกท่าน เพ่ือแก้ป๎ญหาสิ่งแวดล้อม เราจึงจ าเป็นต้องมี

การจัดท าแนวทางและวิธีด าเนินการในการปูองกัน ยับยั้ง ชะลอ และ

ขัดขวาง การเกิดป๎ญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยแบ่งออก

ได้เป็น 3 ขั้นตอนคือ การปูองกัน ซึ่งอาจท าได้โดยการใช้มาตรการต่าง ๆ 

ต้ังแต่การใช้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และความเข้าใจแก่

ประชาชนในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม  การแก้ไขและฟื้นฟู จะเป็น

ขั้นตอนด าเนินการภายหลังจากท่ีเกิดการเสื่อมหรือเสียสภาพของ



[48] 

 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการแก้ไขปรับปรุง ตลอดจนการบ าบัด

ฟ้ืนฟูสภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กลับมาอยู่ในสภาพ

ท่ีดีขึ้นและเหมาะสมส าหรับการใช้ประโยชน์ต่อไป  และการอนรุกัษ์ ซึ่งเป็น

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความฉลาดและใช้อย่าง

เหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์มากท่ีสุด โดยหลีกเลี่ยงให้เกิด

ผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด 

 

 ป๎ญหาที่เกิดผลกระทบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ส่วนใหญ่

เป็นป๎ญหาท่ีมนุษย์เป็นผู้กระท าต่อแหล่งธรรมชาติท้ังในทางตรงและ

ทางอ้อมมากกว่าเกิดจากการกระท าของธรรมชาติ ดังนั้นการแก้ไขป๎ญหา 

นี้จึงต้องด าเนินการโดยมนุษย์เอง โดยจะต้องให้มีการจัดการในแนวทางท่ี

ถูกต้อง ซึ่งมาตรการปูองกันและแก้ไข ป๎ญหา มีดังนี้ 

 การมีส่วนร่วม โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่นท่ี

เกี่ยวข้องร่วมมือกันวางแผนในการ ด าเนินการปูองกัน สงวน รักษาและ

อนุรักษ์ไว้ซึ่งสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ท้ังนี้ส านักงานนโยบายและ

แผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท าหลักเกณฑ์การพัฒนา

เทคนิค วิธีการประเมินคุณค่าทางด้านสิ่ง แวดล้อม และก าหนดมาตรการ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของทรัพยากรธรรมชาติท่ีควรอนุรักษ์แต่ละประเภท

ให้ ชัดเจน รวมท้ังจัดท าแนวทางขอบเขตการศึกษา การจัดท าแผนการ

จัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเฉพาะ แหล่ง ให้หน่วยงานท้องถิ่นท่ี

รับผิดชอบแหล่งธรรมชาตินั้นๆ น าไปใช้ในการวางแผนการจัดการพ้ืนท่ี

แหล่ง ธรรมชาติท่ีควรอนุรักษ์ 

 น ากฎหมายและข้อบังคับต่างๆ มาใช้ โดยใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

ป๎ญหาด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมาบังคับใช้อย่างจริงจังหรือปรับปรุงแก้ไข

แล ะการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย  แล ะข้ อบั ง คั บ เ กี่ ย วกั บการอนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย นอกจากนั้นหากพ้ืนท่ีของ

แหล่งธรรมชาติท่ีส าคัญมีคุณค่าสูงหาได้ยากยิ่งและมีป๎ญหา เร่งด่วนใน

ก า ร ปู อ ง กั น แ ก้ ไ ข ป๎ ญ ห า  ใ ห้ ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรีบด าเนิน การจัดท าแผนการจัดการ

ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและก าหนดการประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้ท่ีเข้าไปใช้

ประโยชน์ให้เกิดความตระหนักถึง คุณค่าความส าคัญของป๎ญหาและ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีการหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมท่ี มีคุณค่ายิ่งและควบคุมไม่ให้มีการดัดแปลงทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ 

 จัดตั้งองค์กรร่วมและเครือข่ายท้องถิ่น เพ่ือก ากับดูแลติดตามและ

ตรวจสอบป๎ญหาสิ่ง แวดล้อมท่ีเกิดขึ้น และเสนอแนะวิธีการและแนว

ทางการแก้ไขป๎ญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม รวมท้ังควรปรับปรุง ระบบ

ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย มีความสามารถ

ติดต่อประสานงานกับองค์กร ร่วมและเครือข่ายท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

ْكشِ  ………… الزِّ َّ َِ  ِهيَ  اْْلََٗبدِ   ْ٘ إِٗابُكنْ  ِثَوب فِ َّ   ْٖ ٌِ ًََيؼَ  َّ ْ٘نِ  ,  ْٖ  اْلىُْشاىِ  اْلؼَِظ َلُكنْ  فِ َّ   ْٖ  ثَبَسكَ  هللاُ  ِل

  َْ ُُ ٍُ  إًِاَُ   ّْ ًْتٍ  , فَبْعزَْغِيُش ْ٘يَ  ِهيْ  ُكلِّ  رَ ِلَكبفَخِ  اْلُوْغِلِو َّ لَُكنْ   َّ   ْٖ ِل ََ أَْعزَْغِيشُ  هللا  َّ َُزَا    ْٖ ِل ْْ ََ  ُُ ْْ ْ٘نِ  , أََُ اْلَذِك

ْ٘نُ  ِد سُ  الشا ْْ  اْلغَيُ
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อสิลามกบัพลงังานถา่นหนิ 

،  َػلَٔ  ّلِِلاِ   اَْلَذْوذُ  َِ ،  َفْعِل َِ ًِ ِإْدَغب أَْشُكُشٍُ   َّ َِ   َػلَٔ  َّ ِى ْ٘ ِف ْْ ،  رَ َِ ًِ اْهزٌَِب ذُ   َّ َِ أَْش ْدذٍَُ   هللاُ   ِإَلا   ِإَلََ   ََل   أَىْ   َّ  ََل   َّ

كَ  ْٗ ذُ   َلَُ،  َشِش َِ َأْش ذاً   َأىا   َّ ٍُ   ُهَذوا ُلَُ،  َػْجذُ ْْ َسُع َِ   هللاُ   َصلٔا  َّ ْ٘ َػلَٔ  َػلَ َّ   َِ ،  آِل َِ َأْصَذبِث َعلانَ   َّ َّ   ً ْ٘وب  َرْغِل

ًْ٘شا ب. َكضِ  :ثَْؼذُ  أَها

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

จงย าเกรงต่ออัลเลาะห์ด้วยการปฏิบัติตามค าบัญชาของพระองค์และ

ละเว้นข้อห้ามของพระองค์และพ่ึงรู้เถิดว่าบรรดาผู้ย าเกรงคือผู้ท่ีประสบ

ความส าเร็จในโลกนี้และโลกหน้าพ่ีน้องมุสลิมท่ีมีเกียรติในยุคป๎จจุบันชีวิต

มนุษย์ล้อมรอบด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นยุคสมัยท่ีมีความก้าวหน้าท้ังทางด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม

ฯลฯเนื่องจากความเจริญเหล่านี้ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม

อาทิอากาศเป็นพิษน้ าเน่าเสียเป็นต้นและแน่นอนความเสียหายเหล่านี้เกิด

จากน้ ามือมนุษย์ดังท่ีอัลเลาะห์ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์อัรรูมว่า 

 

شَ  َِ اْلَجْذشِ  اْلجَشِّ  فِٖ اْليََغبدُ  َظ ِْٗذٕ َكَغَجذْ  ِثَوب َّ ُِن الٌابِط  أَ نْ  َػِولُْا الاِزٕ َثْؼطَ  ِلُِ٘زَٗى ُِ  لَؼَلا

41(  َْٗشِجؼُْىَ   

ความว่า “การบ่อนท าลาย ได้เกิดขึ้นท้ังทางบกและทางน้ า เนื่องจาก

สิ่งท่ีมือของมนุษย์ได้ขวนขวายไว้เพ่ือท่ีพระองค์จะให้พวกเขาลิ้มรส

บางส่วนท่ีพวกเขาประกอบไว้ โดยท่ีหวังจะให้พวกเขากลับเนื้อกลับตัว 

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

การแสวงหาพลังงานทดแทนเพ่ือแก้ป๎ญหามลภาวะต่างๆอันเกิดจาก

การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจึงเป็นหน้าท่ีของเราทกคน คุตบะห์ ในวันนี้จึงขอ

น าเสนอเกี่ยวกับพลังงานถ่านหิน อัลลอฮ ได้กล่าวถึงแร่ต่าง ๆ ไว้ใน

โองการ อัลกุรอาน ซูเราะห์อัลหะดีด อายะห์ท่ี 25 ว่า  

 

أًََضْلٌَب َِ  اْلَذِذٗذَ  َّ َهٌَبفِغُ  َشِذٗذ   ثَؤْط   فِ٘ ِللٌابِط  َّ  
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ความว่า “แลเราได้ให้มีเหล็กขึ้นมา เพราะในนั้นมีความแข็งแกร่ง

มาก และมีประโยชน์มากหลายส าหรับมนุษย์” 
 

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดเป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการก าจัด

หรือลดมลพิษเมื่อน าถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุดซึ่งป๎ญหามลพิษท่ีเกิดจากการ

เผาไหม้ของถ่านหินได้แก่ฝุุนละออง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจน

ออกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น  ป๎จจุบันเทคโนโลยีถ่านหิน

สะอาดได้รับการพัฒนาและสามารถก าจัดป๎ญหามลพิษท่ีเกิดจากการเผา

ไหม้ของถ่านหินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะป๎ญหาฝุุนละออง ก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ 

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

จากผลการส ารวจพบว่ามีปริมาณส ารองของถ่านหินจ านวนมากเมื่อ

เทียบกับน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติดังนั้นถ้ามีวิธีการน ามาใช้ท่ีเหมาะสมก็

สามารถใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 200 ปี เมื่อเทียบกับปริมาณน้ ามันดิบ และ

ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะหมดไปในระยะเวลา 40 ถึง 60 ปีนี้ แต่ในป๎จจุบัน

ปรากฏว่ าการใช้ เทคโนโลยี ถ่ านหินสะอาดจ ากั ดอยู่ เฉพาะใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า เช่น อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ 

อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ เป็นต้น เนื่องจากการผลิตไฟฟูาด้วยเชื้อเพลิง

ถ่านหินยังไม่เป็นท่ียอมรับจากประชาชนส่วนใหญ่  ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี

ถ่านหินสะอาดจะสามารถช่วยลดและปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ก็

ตาม ดังนั้นเราในฐานะมุสลิมจึงควรเป็นแบบอย่างในการน าพลังงานถ่าน

หินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีอัลเลาะห์ทรง

สร้างสรรพสิ่งต่างๆบนโลกนี้ท่ีเราดั่งองค์การท่ีว่า 
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َْ  ِثُكلِّ   ُُ َّ ادٍ   َّ ُُيا  َعْجغَ  َعَوب ا ْا ٓ   إِلَٔ الغاَوبءِ  فََغ َْ ب فِٖ اْْلَْسِض  َجِو٘ؼًب صُنا  اْعزَ َْ  الاِزٕ َخلَقَ  لَُكن ها ُُ

ء َػِل٘ن   ْٖ  َش

ความว่า “พระองค์คือผู้ได้ทรงสร้างสิ่งท้ังมวลในโลกไว้ส าหรับพวก

เจ้า ภายหลังได้ทรงมุ่งสู่ฟากฟูา และได้ท าให้มันสมบูรณ์ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟูา 

และพระองค์นั้นได้ทรงรอบรู้ในทุกส่ิงทุกอย่าง” 

  ُُ ْْ ْ٘نِ  , أََُ ْكشِ  اْلَذِك َّ الزِّ َِ  ِهيَ  اْْلََٗبدِ   ْ٘ إِٗابُكنْ  ِثَوب فِ َّ   ْٖ ٌِ ًََيؼَ َّ ْ٘نِ  ,  ْٖ  اْلىُْشاىِ  اْلؼَِظ لَُكنْ  ِف َّ   ْٖ ثَبَسكَ  هللاُ  ِل

سُ   ْْ َْ  اْلغَيُ ُُ   ُ ٍُ  إًَِا ّْ ًْتٍ  , فَبْعزَْغِيُش ْ٘يَ  ِهيْ  ُكلِّ  رَ ِلَكبفَخِ  اْلُوْغِلِو َّ َلُكنْ   َّ   ْٖ ِل ََ أَْعزَْغِيشُ  هللا  َّ َُزَا    ْٖ ِل ْْ ََ

ْ٘نُ  ِد  الشا
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อสิสลามกบักา๊ซหงุตม้ 

ْلَذْوذُ  …… ،  َػلَٔ  ّلِِلاِ   اَ َِ ِإدْ   َفْعِل َّ، َِ ًِ ٍُ   َغب َأْشُكُش َِ   َػلَٔ  َّ ِى ْ٘ ِف ْْ ،  َر َِ ًِ اْهزٌَِب ذُ   َّ َِ أَْش  هللاُ   ِإَلا   ِإَلََ   ََل   أَىْ   َّ

ْدذٍَُ  ْٗكَ   ََل   َّ ذُ   َلَُ،  َشِش َِ أَْش ذاً   أَىا   َّ ُلَُ،  َػْجذٍُُ   ُهَذوا ْْ َسُع َِ   هللاُ   َصلٔا  َّ ْ٘ َػلَٔ  َػلَ َّ   َِ ،  آِل َِ أَْصَذبِث َعلانَ   َّ َّ 

 ً ْ٘وب ْ٘شً  رَْغِل  .  اَكضِ

َّ ؼَ لَ  ٍُْ جُ اَِ سَ َّ  ْا هللاَ ىُ ارا  هللاِ  بدَ جَ ب ػِ َ٘ فَ  ذُ ؼْ بثَ ها اَ   . ْىَ ذُ يلِ ن رُ كُ ّل

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ  

 ในนอดีตเราใช้ถ่านไม้หรือขี้ไต้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงหาอาหาร แม้

เป็นการประหยัดแต่ก็ใช้เวลานานและยุ่งยาก แต่ในป๎จจุบันเมื่อสามารถ

ผลิตก๊าซหุงต้มจากการกลั่นน้ ามันเชื้อเพลิงและการแยกก๊าซธรรมชาติได้ 

ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายและประหยัดเวลาขึ้นจากเดิมมาก ก๊าซหุงต้ม

จึงกลายเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกครัวเรือน โดยเฉพาะในแหล่งท่ีมีความ

เจริญ ซึ่งเมื่อก๊าซหุงต้มมีความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับการด ารง

ชีวิตประจ าวันในยุคป๎จจุบัน ผู้บริโภคจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชนิด

นี้พอสมควร เพ่ือให้การใช้ก๊าซหุงต้มเกิดประสิทธิภาพสูงสุดท้ังในด้าน

ค่าใช้จ่ายท่ีเสียไป และความปลอดภัยในการใช้ 

 ก๊าซหุงต้มมีชื่อเป็นทางการว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefide 

Petroleum Gas -LPG) ประกอบด้วยก๊าซโปรเพน (Propane) + ก๊าซบิ

วเทน (Butane) หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่ออยู่ในภาชนะบรรจุก๊าซภายใต้

ความดันจะมีสภาพเป็นของเหลวเบากว่าน้ า เมื่อรั่วออกสู่ภายนอกจะเปลี่ยน

สภาพเป็นไอก๊าซได้ประมาณ 250 เท่า ซึ่งหนักกว่าอากาศและลอยต่ า ไม่มี

สี ไม่มีกลิ่น แต่ท่ีเรารับรู้กลิ่นได้นั้นเกิดจากการเติมกลิ่น เพ่ือให้รู้ว่ามีการ

รั่วซึมเนื่องจากก๊าซมีความหนืดน้อย จึงรั่วซึมได้ง่าย ก๊าซนี้ไม่มีคุณสมบัติ

ในการหล่อลื่น อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องจึงต้องออกแบบให้เหมาะสมและทนต่อ

การสึกหรอ และเป็นก๊าซที่ไม่มีพิษต่อร่างกายแต่ถ้าสูดดมมากๆ จะท าให้มึน
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งงและอาจหมดสติได้ ดังนั้นการใช้ก๊าซหุงต้มจึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง 

เพ่ือปูองกันมิให้เกิดอันตราย 

 ในความจริงแล้วก๊าซหุงต้ม ไม่ได้ถูกน าไปใช้ในรูปของพลังงานซึ่ง 

ใช้แล้วหมดไปเพียงเท่านั้น อีกประโยชน์หนึ่งของก๊าซหุงต้ม คือการน ามา

ผ่านกระบวนการ ต่างๆ ก่อให้เกิดสารต้ังต้นตัวใหม่ท่ีน าไปใช้เป็นวัตถุดิบ

ในวงการ อุตสาหกรรม ท่ีเราเรียกว่า ‘ปิโตรเคมี’ สิ่งของเครื่องท่ีใช้ต้องการ

ความคงทนหลากหลายชนิด อาทิ ท่ีท าจากพลาสติก เช่น เก้าอี้ แก้วน้ า 

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ หรือจะท าจากเส้นใยสังเคราะห์ และเส้นยาง

สังเคราะห์ เช่น เสื้อผ้า ยางรถยนต์ เตียงนอน และอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน ล้วน

มี ท่ีมาจากปิโตรเคมี และกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันท่ี อ านวย

ความสะดวกกับเราๆ ท่านๆ ด้วยกันท้ังนั้นก๊าซหุงต้ม จึงเป็นขุมทรัพย์ท่ีมี

คุณูปการท้ังในเชิงพลังงาน (consumable) และเชิงการใช้ชีวิตอย่าง

ยั่งยืน (sustainable) ซึ่งการใช้ชีวิตในป๎จจุบัน คงยากท่ีจะขาดป๎จจัยใด

ป๎จจัย หนึ่งไปได้ การน าก๊าซหุงต้ม มาใช้อย่างสมดุล เพ่ือยังประโยชน์ต่อ

ทุกคนใน สังคมให้มีความสุขอย่างถ้วนหน้ากัน จึงน่าจะเป็นทางออกท่ีดี ท่ี

เราทุกคนควรยึดถือ 

 นอกจากนี้ยังมีการน าก๊าซหุงต้มเป็นเช้ือเพลิงแทนน้ ามันในรถยนต์ ซึ่ง

จากข้อมูลการใช้ ก๊าซหุงต้มของ ประเทศไทย ในช่วง ปี 2553 พบว่า 

ปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้ม เพ่ือการขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 11 ของปริมาณ

การใช้ท้ังหมด หรือก็ประมาณ 1,863 ตันต่อวัน  ยิ่งในสถานการณ์ราคา

น้ ามันในตลาดโลกที่สูงขึ้น ท าให้คนท้ังโลก รวมท้ังประเทศไทย ต่างวิ่งเข้า

หา พลังงานทดแทนท่ีถูกกว่า อย่าง เช่น แก๊สโซฮอลล์ NGV หรือ กระท่ัง

ก๊าซหุงต้ม ป๎จจัยส าคัญท่ีคนหันมาใช้ก๊าซหุงต้ม คือ เรื่องราคาเป็นหลัก 

เพราะหากเทียบราคาน้ ามันเบนซินกับราคาก๊าซหุงต้ม ในป๎จจุบันแล้ว 

พบว่า ราคาน้ ามันเบนซิน ออกเทน 91 อยู่ ท่ีประมาณ 41 บาทต่อลิตร ส่วน 
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ก๊าซหุงต้ม อยู่ท่ีประมาณ 11-12 บาทต่อ ลิตร (ข้อมูล ณ วันท่ี 17 มีนาคม 

2554)  การติดต้ังถังก๊าซก๊าซหุงต้ม ในรถยนต์ จะสนนราคาอยู่ท่ีประมาณ 

20,000 – 35,000 บาท ซึ่งถือเป็นการลงทุนในระยะแรก แต่หากจะถามว่า

คุ้มทุนตอนไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับหลายป๎จจัย ท้ังปริมาณการใช้รถ ระบบถัง

ก๊าซ ท่ีติดต้ัง และแม้กระทั่งตัวรถยนต์เอง 
 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

  ، اػْرثبهلل هي الش٘طبى الشج٘ن ، بسم ميحرلا نمحرلا هللا …………

                                                            

               

َُزاثَبَسَك هللاُ ِلٖ  ُُ ََِْلٖ  ْكِش الَذِكِ٘ن ، أََُْ الزِّ َّ َِ ِهَي اَٙٗبِد  إِٗابُكْن ِثَوب فِ٘ َّ ًَيَؼٌَِٖ  َّ لَُكن فِٖ الىُشآِى الؼَِظِ٘ن  َّ 

َْ ال ُُ  ُ ٍَ ، فَبْعزَْغِيُشٍُّ إًَِا الُوغِلَوبِد ِهي ُكّلِ رًٍَت َّ ِلَكبفاِخ الُوغِلِوَ٘ي  َّ لَُكْن  َّ أَْعزَْغِيَشهللاُ ِلٖ   ُس الاشِدُ٘ن .غَيَُّْ
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อสิลามกบัพลงังานกา๊ซธรรมชาตอิดั 

ْلَذْوذُ ا ََ  ِ ، َػلَٔ ّلِِلا َِ ، فَْعِل َِ إِْدَغبًِ أَْشُكُشٍُ  َّ َِ  َػَلٔ َّ ِى ْ٘ فِ ْْ ، رَ َِ اْهزٌَِبًِ ذُ  َّ َِ أَْش ْدذٍَُ  هللاُ  إَِلا  إِلَََ  ََل  أَىْ  َّ  ََل  َّ

ْٗكَ  ذُ  لََُ، َشِش َِ أَْش ذاً  أَىا  َّ لَُُ،َّ  َػْجذٍُُ  ُهَذوا ْْ َِ  هللاُ  َصلٔا َسُع ْ٘ َػلَٔ َػلَ َّ  َِ ، آِل َِ أَْصَذبثِ َعلانَ  َّ َّ  ً ْ٘وب  رَْغِل

ًْ٘شا ب َكِض َثْؼذُ  أَها . 
 

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

จงต๊ักวาต่ออัลลอฮฺ  เพราะมันเป็นเสบียงท่ีดีท่ีสุดในวันอาคีเราะห์ หวัง

ว่าการรวมตัวกัน ประจ าสัปดาห์ของประชาชาติมุสลิมเพ่ือด ารงการ

ละหมาด วันศุกร์จะขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น อีกท้ังจะยกระดับความ

รักวา และความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ให้มากขึ้นจงปฏิบัติตามค าบัญชาของ

พระองค์และละเว้นสิ่งท่ีพระองค์ทรงกริ้ว เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของ

ทรัพยากรมนุษย์ให้ดีขึ้น 

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ  

คุตบะห์วันศุกร์นี้ใคร่ขอเชิญชวนพ่ีน้องทุกท่านให้ทบทวนเกี่ยวกับ

มลภาวะท่ีประสบแก่เราไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ าดื่ม 

มลภาวะทางอื่นๆ อัลลอฮ ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์อันนิสาอฺโองการที่ 79 ว่า  
 

  ِ ٔ   ثِبّلِلا َكَي َّ أَْسَعْلٌَبكَ  ِللٌابِط  َسُعًَْل   َّ َهب أََصبثَكَ  ِهي َعِّ٘ئَخٍ  فَِوي ًاْيِغكَ   َّ   ِ ب أََصبثَكَ  ِهيْ  َدَغٌَخٍ  فَِويَ  َّللاا ها

٘ذًا  ِِ  َش
 

ความว่า “ความดีใด ๆ ท่ีประสบแก่เจ้านั้นมาจากอัลลอฮฺ และความชั่ว

ใด ๆ ท่ีประสบแก่เจ้านั้นมาจากตัวของเจ้าเอง และเราได้ส่งเจ้าไปเป็นร่อซูล

แก่มนุษย์ และเพียงพอแล้วท่ีอัลลอฮฺทรงเป็นพยาน” 

 

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

หนึ่งในวิธีแก้ป๎ญหามลภาวะเหล่านี้คือการน าพลังงานทดแทนมาใช้

แทนน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นต้นเหตุของมลภาวะพลังงานก๊าซธรรมชาติจึง

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแก่เรา และหนึ่งในวิธีการใช้ก๊าซธรรมชาติ คือ การ
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ใช้ก๊าซ NGV แทนการใช้น้ ามันเบนซินหรือดีเซลในการขับขี่ยานพาหนะ

คาดกันว่าความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  

เนื่องมาจากการส่งเสริมการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี

ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมขึ้น

มาภายในโลกนี้จะท าให้การค้าก๊าซธรรมชาติตลอดจนสินค้าและการ

บริการที่เก่ียวข้องกับก๊าซธรรมชาติขยายตัวต่อไป 

 

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

ถ้าหากเรายังคงปล่อยปละละเลยในการรณรงค์และเชิญชวนพ่ีน้อง

ของเราให้เห็นถึงความส าคัญ และข้อดีของการใช้ก๊าซธรรมชาติแล้ว 

มลพิษต่าง ๆ ก็จะเพ่ิมขึ้นและจะส่งผลกระทบต่อเราในท่ีสุดและโองการ

ของอัลลอฮฺในซูเราะห์อัรรูม โองการที่ 41 ว่า 

 

شَ  َِ اْلَجْذشِ  اْلجَشِّ  فِٖ اْليََغبدُ  َظ ِْٗذٕ َكَغَجذْ  ِثَوب َّ ُِن الٌابِط  أَ نْ  َػِولُْا الاِزٕ َثْؼطَ  ِلُِ٘زَٗى ُِ  لَؼَلا

41(  َْٗشِجؼُْىَ   

ความว่า “การบ่อนท าลาย ได้เกิดขึ้นท้ังทางบกและทางน้ า เนื่องจาก

สิ่งท่ีมือของมนุษย์ได้ขวนขวายไว้เพ่ือท่ีพระองค์จะให้พวกเขาลิ้มรส

บางส่วนท่ีพวกเขาประกอบไว้ โดยท่ีหวังจะให้พวกเขากลับเนื้อกลับตัว” 

 

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

แท้จริงแล้วมลภาวะท่ีเกิดขึ้นในโลกนี้อย่างต่อเนื่องนั้นมีเหตุผลและ

เป็นบทเรียนในตัวของมันเอง มันได้ให้ข้อคิดเพ่ือให้มนุษย์รู้จักความอดทน 

และเป็นอุทาหรณ์เตือนใจแก่พวกเขา อันจะน าพาพวกเขาไปสู่การแสวงหา

พลังงานทดแทนท่ีอัลลอฮ์ทรงประทานแก่พวกเขาด้วยเหตุผลข้างต้นเราใน

ฐานะมุสลิมคนหนึ่งจะต้องยึดถืออยู่เสมอว่ามลภาวะต่างๆนั้นถูกก าหนด

โดยอัลลอฮ เพ่ือให้ข้อคิดแก่เราว่าเราจะกลับไปหาพระองค์ และทุกอย่างท่ี
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เราครอบครองก็เช่นกัน อัลลอฮฺ ทรงตรัสไว้ในซูเราะอัลบากอเราะห์ 

โองการที่ 156 ว่า  

 

ُِن إِرَا الاِزٗيَ  ِص٘جَخ   أََصبثَزْ ِ  إًِاب ََبلُْا هُّ إًِاب ّلِِلا َّ  َِ ْ٘   َساِجؼُْىَ  إِلَ

 

ความว่า “คือบรรดาผู้ท่ีเมื่อมีเคราะห์ร้ายมาประสบแก่พวกเขา พวก

เขาก็กล่าวว่า แท้จริงพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ และแท้จริงพวกเรา

จะกลับไปยังพระองค์”  

 

ْٖ  هللاُ  ثَبَسكَ  لَُكنْ  ِل ِْ٘ن، الىُْشآىِ  ِفٖ َّ ًََيْؼٌَب الؼَِظ َِ  ثَِوب َّ ْ٘ ْكشِ  الجََ٘بىِ  ِهيَ  ِف الزِّ ِْ٘ن، َّ ُُ  الَذِك ْْ ْٖ  أََُ ِل ْْ  اَُزَ  ََ

أَْعزَْغِيشُ  ْٖ  هللاَ  َّ لَُكنْ  ِل ْ٘غِ  َّ ِلَجِو ْ٘يَ  َّ ًٍْت، ُكلِّ  ِهيْ  الُوْغِلِو ٍُ  رَ ّْ ا فَبْعزَْغِيُش ْْ ثُ ْْ ُ ر َّ  َِ ْ٘ ُ  إَِل َْ  إًَِا سُ  ُُ ْْ  الغَيُ

ْ٘نُ   الَشِد
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บทที ่2 

การอนรุกัษพ์ลงังานกบัศาสนาอสิลาม 
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การอนรุกัษพ์ลงังาน 

ْدذٍَُ الَذْوذُ ّلِِلِ  َّ ذُ اَى ََل إِلَََ إَِلا هللاُ  َِ أَْش َّ  َِ اْهزٌَِبًِ َّ  َِ أَْشُكُشٍُ َػلَٔ رَْفِِ٘ى َّ اِْدَغِبًَِ  َّ  َِ َػلَٔ فَْعِل

َعلا  َّ  َِ أَْصَذبثِ َّ  َِ َػلَٔ آِل َّ  َِ َصلٔا هللاُ َػَل٘ َّ َسُعْلَُُ ،  َّ ذًا َػْجذٍَُ  ذُ أَى ُهَذوا َِ أَْش َّ ً٘وب َن رَْغلِ ََل َشٍشَٗك لََُ ، 

 َكِضً٘شا 

َِ لَؼَلاُكن رُْيِلُذَْى  َغبَػزِ َّ ٓ هللاَ رَؼَبلَٔ  َْ َٕ ثِزَْى إِٗاب َّ ب ثَْؼذُ ، َفَ٘بِػجَبدَ هللاِ أُِّصُ٘كْن   أَها

ท่านพี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

อิสลามจึงได้สอนเราให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ดังค าดันด ารัสของอัล

เลาะห์ในซูเราะห์อัลอิสเราะ โองการที่ 26-27 ท่ีว่า 

آدِ  ٔ   رَا َّ ُ  اْلىُْشثَ اْلِوْغِك٘يَ  َدىَا اْثيَ  َّ ََل  الغاجِ٘لِ  َّ سْ  َّ 26( رَْجِزًٗشا رُجَزِّ  

ِسٗيَ  إِىا  اىَ  َكبًُْا اْلُوجَزِّ َْ َْ٘طبىُ  َكبىَ َّ  الشاَ٘بِغ٘يِ  إِْخ َِ  الشا 27(  َكيًُْسا ِلَشثِّ  
 

ความว่า “และจงให้สิทธิแก่ญาติท่ีใกล้ชิด และผู้ขัดสน และผู้เดินทาง 

และอย่าสุรุ่ยสุร่ายอย่างฟุุมเฟือย แท้จริง บรรดาผู้สุรุ่ยสุร่ายนั้นเป็นพวก

พ้องของเหล่าชัยฏอน และชัยฏอนนั้นเนรคุณต่อพระเจ้าของมัน แท้จริง

บรรดาผู้สุรุ่ยสุร่ายนั้นเป็นพวกพ้องของเหล่าชัยฏอน และชัยฏอนนั้น

เนรคุณต่อพระเจ้าของมัน” 

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 พลังงานเป็นสิ่งจ าเป็นของมนุษย์ในโลกป๎จจุบัน และทวีความส าคัญ

ขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้น การผลิตพลังงานค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นการ

ผลิตพลังงานท่ีต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากยิ่งขึ้น แหล่งพลังงานมี

หลากหลายท้ังพลังงานท่ีได้จากการผลิตโดยมนุษย์และพลังท่ีได้จาก

ธรรมชาติ  ป๎จจุบันการใช้พลังงานมีมากขึ้นท าให้อาจจะมีพลังงานไม่

พอเพียงที่จะใช้งาน 

การอนุรักษ์พลังงานคือการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและประหยัด  การอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณ

การใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยลดป๎ญหา
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สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากแหล่งท่ีใช้และผลิตพลังงานด้วย ดังนั้นการอนุรักษ์

พลังงานจึงเป็นมาตรการท่ีส าคัญท่ีจะท าให้มีการผลิตและการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด เพ่ือช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน  

แนวทางในการอนุรักษ์พลังงานหรือการใช้พลังงานเชิงอนุรักษ์ที่

ส าคัญ ได้แก่ การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการสร้างค่านิยม

และจิตใต้ส านึกการใช้พลังงาน  การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าจะต้องมีการ

วางแผนและควบคุมการใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดมี

การลดการสูญเสียพลังงานทุกขั้นตอน มีการตรวจสอบและดูแลการใช้

เครื่องใช้ไฟฟูาตลอดเวลา เพ่ือลดการรั่วไหลของพลังงาน มีการใช้

พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานท่ีได้จากธรรมชาติ เช่น พลังงาน

แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า และพลังงานอื่นๆจากธรรมชาติ  การ

เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟูาเบอร์ 

5  การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิล โดยการน าวัสดุท่ีช ารุด

น ามาซ่อมใช้ใหม่ การลดการท้ิงขยะท่ีไม่จ าเป็นหรือการหมุนเวียนกลับมา

ผลิตใหม่  

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรต ิ

 اػْرثبهلل هي الش٘طبى الشج٘ن ،بسم ميحرلا نمحرلا هللا ،  …………

                                                

              

ْكِش الَذِكِ٘ن ،  الزِّ َّ َِ ِهَي اَٙٗبِد  إِٗابُكْن ِثَوب فِ٘ َّ ًَيََؼٌِٖ  َّ لَُكن ِفٖ الىُشآِى الؼَِظِ٘ن  َّ ثَبَسَك هللاُ ِلٖ 

ٍَ ، فَ  الُوغِلَوبِد ِهي ُكّلِ رًٍَت َّ ِلَكبفاِخ الُوغِلِوَ٘ي  َّ َلُكْن  َّ أَْعزَْغِيَشهللاُ ِلٖ  َّ َُزا  ُُ ََِْلٖ  بْعزَْغِيُشٍُّ إًِاَُ أََُْ

َْ الغَيُُْس الاشِدُ٘ن . ُُ 
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การอนรุกัษพ์ลงังานในมสัยดิ 

ذُ اَى ََل إِلَََ إَِلا هللاُ  َِ أَْش َّ  َِ اْهزٌَِبًِ َّ  َِ أَْشُكُشٍُ َػلَٔ رَْفِِ٘ى َّ اِْدَغِبًَِ  َّ  َِ ْدذٍَُ الَذْوذُ ّلِِلِ َػلَٔ فَْعِل َّ  

ذُ أَ  َِ أَْش َّ َعلاَن رَْغِلً٘وب ََل َشٍشَٗك لََُ ،  َّ  َِ أَْصَذبثِ َّ  َِ َػلَٔ آِل َّ  َِ َصلٔا هللاُ َػَل٘ َّ َسُعْلَُُ ،  َّ ذًا َػْجذٍَُ  ى ُهَذوا

 َكِضً٘شا 

َِ لَؼَلاُكن رُْيِلُذَْى  َغبَػزِ َّ ٓ هللاَ رَؼَبلَٔ  َْ َٕ ثِزَْى إِٗاب َّ ب ثَْؼذُ ، َفَ٘بِػجَبدَ هللاِ أُِّصُ٘كْن   أَها

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 พ่ีน้องท่ีมีเกียรติทุกท่าน  ป๎จจุบันประเทศไทยก าลังประสบกับป๎ญหา

การใช้พลังงาน เนื่องจากการท่ีมีประชากรเพ่ิมมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยี

มากขึ้น จึงท าให้ประชากรมีความต้องการในการใช้พลังงานเพ่ิมมากขึ้น 

จึงท าให้ประสบป๎ญหาการขาดแคลนพลังงาน ดังนั้นการอนุรักษ์พลังงาน

จึงเป็นแนวทางในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด  โดย

ควรได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมัสยิดเป็นสถานท่ีท่ีพ่ีน้องมุสลิมใช้

เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ซึ่งภายในมัสยิดมีอุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟูาต่างๆ ที่ใช้พลังงาน เช่น หลอดไฟฟูา เครื่องปรับอากาศ ป๎๊ม

สูบน้ า และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นการลดการใช้พลังงานอุปกรณ์ต่างๆ เป็น

การประหยัดพลังงานในมัสยิดถือเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการส่งเสริมให้พ่ี

น้องมุสลิมของเราใช้พลังงานให้มีคุณค่า มีความตระหนักถึงความส าคัญ

ของแนวทางการใช้พลังงานของประเทศ โดยมุ่งเน้นสร้าง วัฒนธรรมใน

การด ารงชีวิตอย่างรู้คิด รู้ใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า และรักษาสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของพ่ีน้องมุสลิมในมัสยิด มีทัศนคติท่ี มุ่งมั่นใน

การอนุรักษ์พลังงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของพ่ีน้องทุกคน เพ่ือลดป๎ญหาการขาด

แคลนพลังงาน  

การประหยัดพลังงานในมัสยิดนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากพ่ีน้อง

ท้ังหลายในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานใน

มัสยิดที่พ่ีน้องมุสลิมสามารถให้ความร่วมมือและช่วยปฏิบัติได้ 



[63] 

 

ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟูาในมัสยิด พ่ีน้องผู้มีเกียรติสามารถ

ลดการใช้กระแสไฟฟูาที่ไม่จ าเป็น เช่น ลดการใช้งานระบบแสงสว่าง

ไฟฟูาในบริเวณท่ีไม่จ าเป็นต่อการใช้งาน หรือการไม่เสียบปลั๊กของกาต้ม

น้ าไฟฟูาท้ิงไว้ตลอดเวลา ควรเสียบไฟเฉพาะเวลาท่ีจะใช้งาน  และพ่ีน้องผู้

มีเกียรติสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟูาที่ประหยัดพลังงาน เช่น การใช้หลอดไฟ

ประยัดพลังงาน การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟูาท่ีได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  

ด้านการอนุรักษ์พลังงานความร้อนในมัสยิด เช่น การใช้เตาหุงต้มใน

มัสยิด ควรใช้เท่าท่ีจ าเป็น ไม่ควรเปิดแก็สท้ิงไว้  และท าการหรี่ไฟของเตา

ตามความต้องการใช้งาน  ซึ่งจะท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้อเพลิง

ของมัสยิดลงได้ 

ด้านการลดความร้อนท่ีเกิดขึ้นแก่อาคารของมัสยิด โดยท าการปลูก

ต้นไม้เพ่ิมความร่มเงาแก่ตัวอาคารมัสยิด โดยไม่ให้อาคารมัสยิดถูก

แสงแดดโดยตรงจะช่วยให้ตัวอาคารไม่ร้อน มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ี

ดี  ท าให้สามารถลดการใช้พัดลมในอาคารลงได้ 

 การลดการใช้น้ าในมัสยิด โดยควรใช้น้ าเท่าท่ีจ าเป็นในการประกอบ

กิจกรรมทางศาสนาไม่ใช้ในปริมาณท่ีมากเกินไป เช่น ควรใช้น้ าแต่พอดี

ในการล้างเท้า 

และควรมีการสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้พ่ีน้องมุสลิมมีความรู้ความ

เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงานในมัสยิด  ซึ่ง

จะช่วยลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นของมัสยิด 

ถ้าพ่ีน้องผู้มีเกียรติสามารถท าการประหยัดพลังงานให้แก่มัสยิดได้ 

จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นของมัสยิดลงได้ และยังสามารถช่วย

ชาติในการประหยัดพลังงานได้ด้วย 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 اػْرثبهلل هي الش٘طبى الشج٘ن ،بسم ميحرلا نمحرلا هللا ،  …………

َّ شا عَ ن رَ كُ ثا ْا سَ ﴿ ادػُ  َْ خُ ًػب  ٗي ﴾ذِ زَ ؼْ الوُ  تُّ ذِ  ُٗ ََل  َُ ًا إِ  خً َٗ َف  
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 َّ ْكِش الَذِكِ٘ن ، ثَبَسَك هللاُ ِلٖ  الزِّ َّ َِ ِهَي اَٙٗبِد  إِٗابُكْن ِثَوب فِ٘ َّ ًَيََؼٌِٖ  َّ لَُكن ِفٖ الىُشآِى الؼَِظِ٘ن 

ٍَ ، فَبْعزَْغِيشُ  الُوغِلَوبِد ِهي ُكّلِ رًٍَت َّ ِلَكبفاِخ الُوغِلِوَ٘ي  َّ َلُكْن  َّ أَْعزَْغِيَشهللاُ ِلٖ  َّ َُزا  ُُ ََِْلٖ  ٍُّ إًِاَُ أََُْ

َْ الغَيُْسُ   الاشِدُ٘ن . ُُ
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การอนรุกัษพ์ลงังานในทีอ่ยูอ่าศยั 

ذُ اَى ََل إِلَََ إَِلا هللاُ  َِ أَْش َّ  َِ اْهزٌَِبًِ َّ  َِ أَْشُكُشٍُ َػلَٔ رَْفِِ٘ى َّ اِْدَغِبًَِ  َّ  َِ ْدذٍَُ الَذْوذُ ّلِِلِ َػلَٔ فَْعِل َّ  

َسُعْلَُُ  َّ ذًا َػْجذٍَُ  ذُ أَى ُهَذوا َِ أَْش َّ َعلاَن رَْغِلً٘وب ََل َشٍشَٗك لََُ ،  َّ  َِ أَْصَذبثِ َّ  َِ َػلَٔ آِل َّ  َِ َصلٔا هللاُ َػَل٘ َّ  ،

 َكِضً٘شا 

َِ لَؼَلاُكن رُْيِلُذَْى  َغبَػزِ َّ ٓ هللاَ رَؼَبلَٔ  َْ َٕ ثِزَْى إِٗاب َّ ب ثَْؼذُ ، َفَ٘بِػجَبدَ هللاِ أُِّصُ٘كْن   أَها

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 พ่ีน้องท่ีมีเกียรติทุกท่าน  “บ้าน” หรือท่ีอยู่อาศัยเป็นหนึ่งใน

ป๎จจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์  ในอดีตท่ีผ่านมาการออกแบบ

และก่อสร้างบ้านส่วนใหญ่ จะค านึงถึงการสนองความต้องการของเจ้าของ

บ้านหรือผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก องค์ประกอบอื่นๆยังไม่ถูกน าเข้ามาร่วม

พิจารณามากนัก แต่เมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ้นความต้องการท่ีอยู่อาศัยก็

เพ่ิมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ท าให้ทรัพยากรของโลกถูกน ามาใช้มากขึ้น 

และท าให้ความต้องการในการใช้พลังงานก็เพ่ิมมากข้ึนด้วย  

พลังงานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการใช้ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมีความ

เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเราความส าคัญและใส่ใจกับการประหยัด

พลังงาน ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เป็นการลดการใช้พลังงานจากทรัพยากร

ท่ีใช้แล้วหมดไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการประหยัดพลังงานใน

บ้านพักท่ีอยู่อาศัยของพ่ีน้องมุสลิมจะท าให้ท่านสามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงานลงได้ และยังสามารถช่วยเหลือประเทศชาติในการประหยัด

พลังงานได้อีกทางหนึ่ง  

การประหยัดพลังงานในท่ีอยู่อาศัยของพ่ีน้องมุสลิมท่ีมี เกียรติ 

สามารถปฏิบัติได้เองคือ 

ด้านไฟฟูาแสงสว่าง สามารถท าการปิดไฟดวงท่ีไม่จ าเป็น  มีการใช้

แสงธรรมชาติแทนแสงสว่างจากแทนการใช้หลอดไฟฟูาในช่วงกลางวัน  

การหมั่นท าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ  และการใช้หลอดไฟ
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ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์หรือใช้หลอดไฟ

แอลอีดี 

ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟูาในครัวเรือน ซึ่งได้แก่ ตู้เย็น สามารถท าการ

ประหยัดพลังงานได้โดย ท าการต้ังตู้เย็นห่างจากผนังด้านหลังและด้านข้าง

ไม่น้อยกว่า 15 เซ็นติเมตร  ท าการต้ังอุณหภูมิภายในตู้เย็นท่ี 3-6 องศา

เซลเซียส  อย่าเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดประตูนานๆ  และอย่าน าของร้อนเข้า

สู่ตู้เย็นเพราะจะท าให้ตู้เย็นท างานเพ่ิมขึ้น กินไฟฟูามากขึ้น  ส าหรับ

โทรทัศน์ พ่ีน้องผู้มีเกียรติ ไม่เสียบปลั๊กท้ิงไว้  ควรจะปิดและถอดปลั๊กทันที

เมื่อไม่มีคนดู  และเลือกใช้โทรทัศน์ขนาดท่ีเหมาะสม เพราะเครื่องขนาด

ใหญ่ใช้ก าลังไฟฟูามากกว่าเครื่องขนาดเล็ก  ส าหรับเตารีดไฟฟูา ควรต้ัง

อุณหภูมิให้เหมาะสมกับชนิดของผ้า  ควรรีดผ้าครั้งละมาก ๆ รีดจากผ้าบาง

ไปผ้าหนา  และควรปลดปลั๊กก่อนรีดเสร็จประมาณ 2-3 นาที  ส าหรับ

เครื่องซักผ้า ควรต้ังโปรแกรมการซักให้เหมาะสมกับชนิดของผ้า  จ านวน

ผ้าท่ีจะซักให้เป็นไปตามพิกัดของเครื่อง ไม่ซักมากเกินไปหรือน้อยเกินไป 

และควรจะถอดปลั๊กเม่ือเลิกใช้งาน   ส าหรับกระติกน้ ารอ้นไฟฟูา ควรใส่น้ า

ให้พอเหมาะกับปริมาณท่ีต้องการใช้  ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้  หมั่นท าความ

สะอาดอย่าให้มีตะกรันจะท าให้สิ้นเปลืองไฟ  และไม่ต้มน้ าในห้องท่ีมี

เครื่องปรับอากาศ  และส าหรับเครื่องปรับอากาศ ควรจะปรับอุณหภูมิ

เครื่องปรับอากาศให้ท างานท่ี 25 องศาเซลเซียส  และเพ่ิมอุณหภูมิขึ้น 1 

องศาเซลเซียส  (26 องศาองศาเซลเซียส) จะท าให้ประหยัดพลังงานได้

ร้อยละ 10  ควรท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ าเสมอ  เลือกใช้

เครื่องปรับอากาศท่ีมีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5  และท าการเลือกซื้อ

เครื่องปรับอากาศท่ีมีขนาดเหมาะสมกับพ้ืนท่ีห้อง 

พ่ีน้องผู้มีเกียรติ ถ้าสามารถท าการประหยัดพลังงานในท่ีอยู่อาศัย

ของท่านได้ จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ีเกิดขึ้นของบ้าน

หรือท่ีอยู่อาศัยของท่านลงได้ และยังสามารถช่วยชาติในการประหยัด

พลังงานอีกด้วย 

 

 



[67] 

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

  ، اػْرثبهلل هي الش٘طبى الشج٘ن ،بسم ميحرلا نمحرلا هللا ………

﴿                               ﴾ 

ْكِش الَذِكِ٘ن ،  الزِّ َّ َِ ِهَي اَٙٗبِد  إِٗابُكْن ِثَوب فِ٘ َّ ًَيََؼٌِٖ  َّ لَُكن ِفٖ الىُشآِى الؼَِظِ٘ن  َّ ثَبَسَك هللاُ ِلٖ 

ُُ ََْلِ  ٍَ ، فَبْعزَْغِيُشٍُّ إًِاَُ أََُْ الُوغِلَوبِد ِهي ُكّلِ رًٍَت َّ ِلَكبفاِخ الُوغِلِوَ٘ي  َّ َلُكْن  َّ أَْعزَْغِيَشهللاُ ِلٖ  َّ َُزا   ٖ

َْ الغَيُُْس الاشِدُ٘ن . ُُ 
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การอนรุกัษพ์ลงังานในทีท่ างาน 

 شِ بئِ وَ ٔ العا لَ ػَ  غِ لِ طا ، الوُ بدِ َ٘ يَ الخَ َّ  اسِ شَ عْ اْلَ  نِ بلِ ، ػَ ادِ َْ وَ غا الا ِّ  ِض سْ ِش اْلَ بغِ فَ  ذُ هللِ وْ الذَ 

َّ ػِ  ٖءٍ شَ  لِّ كُ ثِ  بغَ دَ ، أَ بدِ َ٘ الٌِّ َّ  َّ لْ دِ َّ  خً وَ دْ سَ  ٖءٍ شَ  لا كُ  غَ عِ َّ لوبً،  وبً، كَ دِ َّ  حً ضا ػَ  ْقٍ لُ خْ هَ  لا كُ  شَ َِ ََ وبً. 

ِِ ذِ ْٗ أَ  يَ ْ٘ ب ثَ هَ  نُ لَ ؼْ َٗ  ٗ َّ ُِ ب خَ هَ ن  َّ ليَ َّ بسُ صَ ثْ اْلَ  َُ كُ سِ ذْ رُ  لوبً. ََل ػِ  َِ ثِ  ْىَ ٘طُ ذِ  ُٗ ََل ن   ْسُ ُُ الذُ  ٍُ شُ ِّ٘ غَ  رُ ََل ، 

ُ صَ ػْ ّاْلَ  َّ ب َّ بسَ كَ فْ اْلَ َّ  ْىَ ٌُ الظُّ  َُ وُ ُا َْ زَ  رَ ََل س،  ََ كُ  يَ ىَ رْ ، أَ اسٍ ذَ ىْ وِ ثِ  ٍُ ٌذَ ػِ  ٖءٍ شَ  لُّ كُ ،  َّ ََ  َُ ؼَ ٌَ ب صَ هَ  َل

َّ َُ وَ كَ دْ أَ َّ  َّ ٔ كُ صَ دْ أَ ،  ََ ََ ػَ َّ  بىَ غَ ًْ الِ  قَ لَ خَ َّ  ٍُ سَ ذَ ََ َّ  ٖءٍ شَ  َل ّأشِذ أى َل إلَ إَل هللا ّدذٍ َل  .َُ هَ لا

 قِّ بلذَ ثِ  عَ ذَ ي صَ هَ  لَ عَ فْ . ّأشِذ أى دمحماً ػجذٍ ّسعْلَ أَ َُ اهَ زضَ الِ َّ  قا الذَ  فَ شَ ي ػَ هَ  حً بدَ َِ ششٗك لَ شَ 

َّ  كَ ْلِ عُ سَ َّ  كَ ػلٔ ػجذِ  لِّ َ، اللِن صَ ؼَ وَ عْ أَ َّ  . َُ هَ شَ كَ َّ  ٍُ شَ صَ ي ًَهَ  شِ بئِ عَ دمحم ّػلٔ آلَ ّأصذبثَ 

.٘شاً ضِ ٘وبً كَ لِ غْ رَ  نَ لا عَ َّ   

ب ثَْؼذ َجلا َلؼَلاُكن رُشَدُوْى ،  : أها َّ ٓ هللاَ َػضا َْ اِلَٗوبى َػَلُ٘كن ِثزَْى َّ حَ اِلْعاَلم  َْ  فََ٘ب إِخ

 َبُ رؼبلٔ فٖ كزبثَ الؼضٗض :

                                                     

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 ตามอาคารหรือส านักงานต่างๆ นั้น ตามปกติแล้ว จะต้องมีการใช้

พลังงานหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง

ภายในอาคาร และการใช้อุปกรณ์ส านักงานหลายๆ ชนิด ท้ังนี้ ปริมาณการ

ใช้จะมีมากหรือน้อย ก็ต้องขึ้นอยู่กับประเภท หรือลักษณะของกิจการ

นั้นๆ ซึ่งผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ รวมท้ังผู้ท่ีอยู่ภายในอาคารทุกคน 

ควรมี จิตส านึก ท่ีดี  และร่ วมมือกันประหยัดการใช้พลั งงาน  จาก

เครื่องใช้ไฟฟูาต่างๆ ให้ใช้กันตามความเหมาะสม และใช้เท่าท่ีจ าเป็น 

เพ่ือให้การประหยัดพลังงานในท่ีท างาน  ท าได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ และทุกคนต้องให้ความร่วมมือโดยตระหนักถึงความส าคัญ

ของการประหยัดพลังงานและท่ีส าคัญต้องมี การปฏิบัติ อย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง 

 สถานท่ีท างานต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่มักจะต้ังอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ 

ซึ่งจะติดต้ังระบบพลังงานต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการท างาน 
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เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟูาแสงสว่าง และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ดูแลอาคาร ผู้ปฏิบัติงานในอาคาร ตลอดจนผู้มาติดต่อกับ

อาคารจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานใน

ระบบเหล่านี้   

 ส าหรับแนวทางประหยัดพลังงานของสถานท่ีท างาน  พ่ีน้องผู้มี

เกียรติสามารถด าเนินการได้คือ 

การประหยัดพลังงานของระบบเครื่องปรับอากาศ  มีแนวทางในการ

ประหยัดพลังงานคือ 

1. ให้ท าการปิดแอร์ในช่วงเวลาพักกลางวัน หรือในบริเวณท่ีไม่

จ าเป็นต้องใช้งาน และปิดก่อนที่จะเลิกงานประมาณ 30 นาท ี

2. ในการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ ควรดูตามความเหมาะสมของ

การใช้งาน เช่น ขนาดของห้อง หรือห้องท่ีใช้เป็นห้องท่ีต้องการความเย็น

มากกว่าปกติ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

3. จัดการปรับอุณหภูมิของแอร์ให้เหมาะสม อยู่ท่ีประมาณ 25 องศา 

แต่อาจจะน้อยกว่านี้  ในกรณีพ้ืนท่ีใกล้หน้าต่างกระจก หรือในห้อง

คอมพิวเตอร์ 

4. หลีกเลี่ยงการน าสิ่งของใหญ่ๆ มาวางกีดขวางทางลม 

5. ไม่ควรน าต้นไม้มาไว้ในห้องท่ีเปิดแอร์ หรือน าผ้ามาตาก ภายใน

ห้องที่มีเครื่องปรับอากาศอยู่ 

6. ควรจะหมั่นท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศบ่อยๆ เพ่ือไม่ให้ฝุุน

เข้าไปเกาะแอร์ จะได้สามารถท าความเย็นได้อย่างเต็มท่ี 

7. ควรจัดการให้ช่าง มาท าการตรวจระบบของเครื่องปรับอากาศ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ส าหรับการประหยัดพลังงานของระบบไฟฟูาแสงสว่าง  มีแนวทางใน

การประหยัดพลังงาน ดังนี้ 

1. ภายในส านักงานควรเลือกใช้หลอดไฟท่ีช่วยประหยัดพลังงาน 

เช่น หลอด LED หรือ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนส์ แทนหลอดไส้ท่ัวไป 

2. ควรปิดไฟทุกครั้ง ในเวลาพักกลางวัน หรือเมื่อไม่มีความจ าเป็น

จะต้องใช้งาน 

3. ในบริเวณท่ีมีความสว่างมากเกินความจ าเป็น ให้ถอดหลอดไฟ 

พร้อมกับบัลลาส และตัวสตาร์ทเตอร์ออกด้วยท้ังหมด 

4. ควรท าความสะอาดหลอดไฟ และระบบแสงสว่างอยู่อย่างสม่ าเสมอ 

ทุกๆ 3 หรือ 6 เดือน 

 

และการประหยัดพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟูาอื่นๆ  มีแนวทางในการ

ประหยัดพลังงานคือ 

1. เครื่องถ่ายเอกสาร ควรต้ังห่างจากผนังประมาณ 10 ซม. เพ่ือให้

สามารถระบายความร้อนได้สะดวก และไม่ควร เปิด-ปิด เครื่องบ่อยๆ เพราะ

จะท าให้กินไฟเพ่ิมมากขึ้น 

2. ปิดเครื่องใช้ไฟฟูาหลังเลิกงานพร้อมท้ังถอดปลั๊กออกด้วย 

3. ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเท่ียง 

4. เลือกซื้ออุปกรณ์ส านักงานท่ีมีสัญลักษณ์ Energy Star และ

ตรวจสอบว่าประหยัดพลังงานได้จริง 

5. เลือกซื้อจอคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับการใช้งาน  

6. ต้ังเครื่องใช้ไฟฟูาในห้องท่ีไม่มีการปรับอากาศ เช่น เครื่องถ่าย

เอกสาร กระติกน้าร้อน ตู้เย็น 
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พ่ีน้องผู้มีเกียรติ ถ้าสามารถท าการประหยัดพลังงานในสถานท่ี

ท างานของท่านได้ จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของสถานท่ี

ท างานของท่านลงได้ และยังสามารถช่วยชาติในการประหยัดพลังงานอีก

ด้วย 

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 اػْرثبهلل هي الش٘طبى الشج٘ن ،بسم ميحرلا نمحرلا هللا ،  ……………

 ﴿                                                                  

                                                         ﴾ 

ْكِش الَذِكِ٘ن ،  الزِّ َّ َِ ِهَي اَٙٗبِد  إِٗابُكْن ِثَوب فِ٘ َّ ًَيََؼٌِٖ  َّ لَُكن ِفٖ الىُشآِى الؼَِظِ٘ن  َّ ثَبَسَك هللاُ ِلٖ 

ٍَ ، فَبْعزَْغِيشُ  الُوغِلَوبِد ِهي ُكّلِ رًٍَت َّ ِلَكبفاِخ الُوغِلِوَ٘ي  َّ َلُكْن  َّ أَْعزَْغِيَشهللاُ ِلٖ  َّ َُزا  ُُ ََِْلٖ  إًِاَُ ٍُّ أََُْ

َْ الغَيُُْس الاشِدُ٘ن . ُُ 
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การอนรุกัษพ์ลงังานในสถานทีส่าธารณะ 

الذوذهلل سّة الؼبلو٘ي ّالّصالح ّالّغالم ػلٔ سعُْ هللا ّػلٔ آلَ ّصذجَ ّهي ّاَلٍ ، 

ّأشِذ أى َل إلَ إَلّ هللا ّأشِذأى دمحما ػجذٍ ّسعْلَ ثلّغ الشعبلخ ًّصخ الهخ ّجبُذ فٖ هللا دق 

 هي اُزذٓ ثِذَٗ إلٔ ْٗم الذٗي ، جِبدٍ ّ

أهب ثؼذ : ف٘ب إخْح العالم ّالٗوبى ػل٘كن ثزىْٓ هللا ػضّجل لؼلكن رشدوْى ، َبُ رؼبلٔ فٖ 

 كزبثَ الؼضٗض : 

 َبُ رؼبلٔ : 

                                                           

        

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 ที่สาธารณประโยชน์ คือ สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทหนึ่ง 

ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่งหมายถึง 

ทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งโดยสภาพประชาชนท่ัวไปมีสิทธิใช้สอยร่วมกันได้  

ตัวอย่างท่ีเห็นชัดท่ีสุดคือ ถนนหนทาง แม่น้ าล าคลอง ซึ่งสาธารณชนใช้

สัญจรไปมา  ท่ีสาธารณประโยชน์นั้นอาจเกิดขึ้นได้ 3 แบบคือ เกิดขึ้นโดย

ธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ล าคลอง  เกิดขึ้นโดยสภาพการใช้ เช่น ท่ีเลี้ยงสัตว์ 

ปุาช้าสาธารณะ  และเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย เช่น การสงวนหวงห้าม

ตามกฎหมาย การอุทิศให้เป็นท่ีสาธารณประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรง

หรือโดยปริยาย เช่น การอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ 

ในพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ บางพ้ืนท่ีมีการใช้พลังงาน ได้แก่ การใช้

พลังงานไฟฟูาของโคมไฟถนน และไฟสาธารณะต่างๆ  ในฐานะของ

ป ร ะ ช า ช น ท่ี อ า ศั ย อ ยู่ ใ น ชุ ม ช น  ไ ด้ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก พ้ื น ท่ี

สาธารณประโยชน์ร่วมกัน  จึงควรมีดูแลรักษาพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ 

และมีการประหยัดพลังงานในพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์  เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์โดยส่วนรวม 
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การประหยัดพลังงานในโคมไฟถนนและไฟฟูาสาธารณะ มีแนวทาง

ปฏิบัติได้หลายแนวทาง ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน แต่ท่ีพบเห็นกัน

ในป๎จจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี คือ 

การดับไฟ  โดยการดับไฟของโคมไฟถนนและไฟฟูาสาธารณะเป็น

วิธีท่ีง่ายท่ีสุด ท าให้การดับไฟโคมไฟถนนและไฟฟูาสาธารณะบางโคมท่ี

ไม่จ าเป็นในถนนท่ีมีการจราจรเบาบาง  ส่วนมากจะพบในถนนนอกเมือง 

ซึ่งกฎเกณฑ์จะไม่ตายตัว เช่น อาจจะดับไฟถนนท้ังสาย หรือ ดับโคมเว้น

โคม เป็นต้น  

การลดจ านวนดวงโคม  เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้กันในถนนท่ีมีการจราจรเบา

บาง โดยจะลดจ านวนดวงโคมท่ีติดต้ังบนเสาลง วิธีนี้จะมีข้อเสียเหมือน

วิธีการดับไฟ กล่าวคือ ท าให้พ้ืนท่ีการใช้งานมีความสว่างไม่สม่ าเสมอ ท า

ให้ประสาทตาท างานหนัก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

การเปลี่ยนขนาดของดวงโคมให้มีก าลังไฟฟูาลดลง  ท าให้สามารถ

ประหยัดพลังงานไฟฟูาลงได้ อาจจะไม่เหมาะสมกับการใช้งานในช่วงท่ีมี

การจราจรหนาแน่น เพราะวิธีการดังกล่าวท าให้ความสว่างบนท้องถนน

น้อยลง 

การปรับลดก าลังไฟฟูาที่ปูอนให้ดวงโคม  จะต้องติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิม

เพ่ือควบคุมก าลัง ไฟฟูาท่ีปูอนให้กับดวงโคมให้ได้ตามความต้องการ โดย

ควรค านึงถึงสภาพการใช้งานและช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการใช้งาน  

 

พ่ี น้ อ งผู้ มี เ กี ย ร ติ  ถ้ า ส ามารถท า กา รปร ะหยั ดพลั ง ง านใน

สาธารณประโยชน์ จะสามารถช่วยชาติในการประหยัดพลังงานอีกด้วย 

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 اػْرثبهلل هي الش٘طبى الشج٘ن ،بسم ميحرلا نمحرلا هللا ،  ……

﴿                                                      

                                                     ﴾ 
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ْكِش الَذِكِ٘ن ،  الزِّ َّ َِ ِهَي اَٙٗبِد  إِٗابُكْن ِثَوب فِ٘ َّ ًَيََؼٌِٖ  َّ لَُكن ِفٖ الىُشآِى الؼَِظِ٘ن  َّ ثَبَسَك هللاُ ِلٖ 

ِلَكبفاِخ الوُ  َّ َلُكْن  َّ أَْعزَْغِيَشهللاُ ِلٖ  َّ َُزا  ُُ ََِْلٖ  ٍَ ، فَبْعزَْغِيُشٍُّ إًِاَُ أََُْ الُوغِلَوبِد ِهي ُكّلِ رًٍَت َّ غِلِوَ٘ي 

َْ الغَيُُْس الاشِدُ٘ن . ُُ 
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การประหยดัน้ าละหมาด 

 ًَ َّ  ، َِ ْ٘ كاُل َػلَ َْ ًَزَ َّ  َِ ًُْؤِهُي ثِ َّ  َِ ْ٘ ُة إِلَ ْْ ًَزُ َّ ًَْغزَْغِيُشٍُ  َّ  ٌَُُ ْ٘ ًَْغزَِؼ َّ ًَْذَوذٍُُ  رُ ثِبهللِ اَْلَذْوذُ هللِ،  ْْ  ِهْي ؼُ

َٕ لََُ  َُبِد َهْي ُْٗعِلُل فَالَ  َّ ٍِ هللاُ فَالَ ُهِعلا لََُ  ِذ ِْ ِهْي َعِّ٘ئَبِد أَْػَوبِلٌَب، َهْي َٗ َّ ًْيُِغٌَب  ِس أَ ّْ ذُ أَْى ُشُش َِ أَْش َّ  .

لَُُ، ْْ َسُع َّ ذًا َػْجذٍُُ  ذُ أَىا ُهَذوا َِ أَْش َّ َْٗك لََُ،  ْدذٍَُ َلَ َشِش َّ ثَبِسْك َػلَٔ  َلا إِلَََ إَِلا هللاُ  َّ َعلِّْن  َّ نا َصّلِ  ُِ اَللا

ب َثْؼذُ، . أَها َِ َصْذجِ َّ  َِ َػلَٔ آِل َّ ٍذ   ًَِجٌَِّ٘ب ُهَذوا

ىَ  ْْ ْغِلُو ًْزُْن هُّ أَ َّ رُيا ِإَلا  ْْ َلَ رَُو َّ  َِ ا هللاَ َدقا رُىَبرِ ْْ اىُ َى اِر ْْ ب اْلُوْغِلُو َِ   فََ٘ب أَُّٗ

، ّخ٘ش الِذٕ ُذٕ دمحم ، ّشش اْلهْس هذذصبرِب، أهب ثؼذ: فئى أصذق الذذٗش كالم هللا

 ّكل هذذصخ ثذػخ، ّكل ثذػخ ظاللخ، ّكل ظاللخ فٖ الٌبس.

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

ค าสอนของอิสลามได้กล่าวถึงการจัดระเบียบ ให้มนุษย์รู้จักการมี

ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม โดยถือว่าเป็นภาระหน้าท่ีท่ีต้อง

รับผิดชอบ และร่วมมือกันปกปูองอนุรักษ์ เพ่ือพัฒนาชีวิตท่ีครอบคลุมและ

สมบรูณ์ มีความผูกพันอย่างแนบแน่นกับผู้ทรงสร้างสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร

จัดการและผู้จัดระเบียบสากลจักรวาลอันเกรียงไกร อิสลามเชื่อว่าผู้ ท่ี

สามารถท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็คือ “มนุษย์” นั่นเอง ดังอัลกุ

รอานกล่าวไว้ความว่า 

“การบ่อนท าลาย ไดเ้กดิขึน้ทัง้ทางบกและทางน้ า เนือ่งจากการกระท าดว้ย

น้ ามอืของมนษุย์” 

( อัลกุรอาน 30 : 41 ) 

ภารกิจหลักของมุสลิม คือการเอื้ออ านวยให้เกิดระบบและ

กระบวนการสันติสุขบนโลกนี้ท่ีสามารถสัมผัสได้ในชีวิตจริง ซึ่งถือเป็น

เจตนารมณ์อันสูงส่งของอิสลาม ดังอัลกุรอานได้กล่าวไว้ ความว่า 

“และเรามไิดส้ง่เจ้ามาเพือ่อืน่ใด นอกจากเพือ่เปน็ความเมตตาแก่

สากลจักรวาล” 
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การใช้น้ าอย่างสิ้นเปลืองในการอาบน้ าละหมาด ข้อผิดพลาดอย่าง

หนึ่งท่ีเราพบเห็นบ่อยๆ คือ การใช้น้ าอย่างสิ้นเปลือง เปิดน้ าแรง หรือเปิด

ก็อกท้ิงไว้ ขณะอาบน้ าละหมาด ซึ่งเป็นการกระท าท่ีขัดต่อหลักอิสลาม ท่ี

ใช้ให้ประหยัดมัธยัถส์ และห้ามการสุรุ่ยสุร่าย ดังโองการอัลกุรอานท่ีว่า 

 

الوغشف٘ي ٗذت َل إًَ رغشفْا َّل  
 

ความว่า : "และพวกสูเจ้าจงอย่าสุรุ่ยสุร่าย แท้จริงนั้น พระองค์ไม่ทรง

โปรดบรรดาผู้ที่สุรุ่ยสุร่าย" (อัลอะอฺรอฟ : 31) [7:31] 

สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่ง

เป็นมนุษย์ท่ีประเสริฐที่สุดนั้นยังใช้น้ าเพียงน้อยนิด ในการอาบน้ าละหมาด 

หรืออาบน้ าญะนาบะฮฺ ดังปรากฏในรายงานฮะดีษ จากท่านอนัส บิน มาลิก 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า : 

 

" أهذاد خوغخ إلٔ ثبلصبع ّٗغزغل ثبلوذ، ٗزْظؤ كبى " 

 

ความว่า : "ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ท าการอาบน้ า

ละหมาดโดยใช้น้ า 1 มุด และอาบน้ าโดยใช้น้ า 1 ศออฺ ถึง 5 มุด"  (บันทึก

โดย บุคอรี และมุสลิม) 

ซึ่ง 1 มุด นั้นคือ 2 อุ้งมือ หรือตามท่ีอุละมาอฺร่วมสมัยเทียบค่าไว้ก็คือ 

0.688 ลิตร โดยประมาณ  ส่วน 1 ศออฺ นั้น เท่ากับ 4 มุด หรือ 0.688 x 4 = 

2.752 ลิตร โดยประมาณ  ซึ่งท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อาบน้ า

ด้วย 1 ศออฺ ถึง 5 มุด ก็หมายความว่า 2.752 - 3.44 ลิตร โดยประมาณ  

พิจารณาดูเถิด ว่าเราในยุคนี้ใช้น้ าอย่างฟุุมเฟือยและสุรุ่ยสุร่ายเพียงใด 
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อิสลามประณามการใช้ชีวิตท่ีสุรุ่ยสุร่าย ฟูุงเฟูอ โดยถือว่าการ

สุรุ่ยสุร่ายเป็นญาติพ่ีน้องของชัยฏอน ( เหล่ามารร้าย ) นะบีมุฮัมมัด ได้

ทักท้วง สะอัดท่ีก าลังอาบน้ าละหมาดโดยใช้น้ ามากเกินว่า 

 “ท าไมถึงต้องใช้น้ ามากถึงขนาดนี้โอ้สะอัด ? 

สะอัดจึงถามกลับว่าการใช้น้ ามาก ๆ เพ่ืออาบน้ าละหมาด ถือเป็นการ

ฟุุมเฟือยกระนั้นหรือ ?  

นะบีมุฮ าหมัด  จึงตอบว่า ใช่ ถึงแม้ท่านจะอาบน้ าละหมาดในล าคลองที่

ก าลังไหลเชี่ยวก็ตาม” 

( รายงานโดยฮากิม ) 

 

หากการใช้น้ ามากเกินเพ่ืออาบน้ าละหมาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ

ท าอิบาดะฮ์ (การเคารพภักดี ) ยังถือว่าฟุุมเฟือย ดังนั้นมุสลิมทุกคนพึงระวัง

การใช้น้ าเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นๆ ในชีวิตประจ าวัน 

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 طبى الشج٘ن ،بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، اػْرثبهلل هي الش٘

﴿                                                         

               ﴾ 

ْكِش الَذِكِ٘ن ،  الزِّ َّ َِ ِهَي اَٙٗبِد  إِٗابُكْن ِثَوب فِ٘ َّ ًَيََؼٌِٖ  َّ لَُكن ِفٖ الىُشآِى الؼَِظِ٘ن  َّ ثَبَسَك هللاُ ِلٖ 

ٍَ ، فَبْعزَْغيِ  الُوغِلَوبِد ِهي ُكّلِ رًٍَت َّ ِلَكبفاِخ الُوغِلِوَ٘ي  َّ َلُكْن  َّ أَْعزَْغِيَشهللاُ ِلٖ  َّ َُزا  ُُ ََِْلٖ  ُشٍُّ إًِاَُ أََُْ

َْ الغَيُُْس الاشِدُ٘ن . ُُ 
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การประหยดัพลงังาน 

ส าหรบัการใชร้ถยนตแ์ละจกัรยานยนต ์

 ًَ َّ  ، َِ ْ٘ كاُل َػلَ َْ ًَزَ َّ  َِ ًُْؤِهُي ثِ َّ  َِ ْ٘ ُة إِلَ ْْ ًَزُ َّ ًَْغزَْغِيُشٍُ  َّ  ٌَُُ ْ٘ ًَْغزَِؼ َّ ًَْذَوذٍُُ  رُ ثِبهللِ ِهْي اَْلَذْوذُ هللِ،  ْْ ؼُ

ًْيُ  ِس أَ ّْ ذُ أَ ُشُش َِ أَْش َّ َٕ لََُ.  َُبِد َهْي ُْٗعِلُل فَالَ  َّ ٍِ هللاُ فَالَ ُهِعلا لََُ  ِذ ِْ ِهْي َعِّ٘ئَبِد أَْػَوبِلٌَب، َهْي َٗ َّ ْى ِغٌَب 

عَ  َّ نا َصّلِ  ُِ لَُُ، اَللا ْْ َسُع َّ ذًا َػْجذٍُُ  ذُ أَىا ُهَذوا َِ أَْش َّ َْٗك لََُ،  ْدذٍَُ َلَ َشِش َّ ثَبِسْك َػلَٔ لِّ َلا إِلَََ إَِلا هللاُ  َّ ْن 

ب َثْؼذُ، . أَها َِ َصْذجِ َّ  َِ َػلَٔ آِل َّ ٍذ   ًَِجٌَِّ٘ب ُهَذوا

ىَ  ْْ ْغِلُو ًْزُْن هُّ أَ َّ رُيا ِإَلا  ْْ َلَ رَُو َّ  َِ ا هللاَ َدقا رُىَبرِ ْْ اىُ َى اِر ْْ ب اْلُوْغِلُو َِ   فََ٘ب أَُّٗ

 دوْى أّهب ثؼذ ، أّص٘كن ّإٗبّٕ ثزىْٕ هللا ّافؼلْا الخ٘ش لؼلكن رش

:  َبُ رؼبلٔ                                 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

รถยนต์และจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะท่ีมีความส าคัญต่อ

ชีวิตประจ าวันของมนุษย์  ท าหน้าท่ีรับส่งคนระหว่างบ้านกับหน่วยงานและ

ช่วยให้มีความสะดวก  รวดเร็วประหยัดเวลาในการติดต่อธุรกิจ นอกจากนี้

ยังมีความส าคัญต่อสังคมชาวไทยทุกสาขาอาชีพ   และนับวันท่ีจะเพ่ิม

ความส าคัญมากขึ้น แม้แต่ชนบท หรือถิ่นทุรกันดาน  รัฐบาลก็ตัดถนน

หนทาง เชื่อมโยงเพ่ือให้รถยนต์เข้าถึง และน าความอยู่ดีกินดี มีความ

สะดวกสบาย 

ประเทศไทย น าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศกว่า 80 % คิดเป็นเงินกว่า 

8 แสนล้าน บาท/ปีเมื่อใดท่ีเกิดวิกฤติการณ์พลังงานจากต่างประเทศก็จะ

กระทบถึงราคาน้ ามัน บ้านเราให้สูงขึ้นด้วย โดย 79 % ใช้เพ่ือการขนส่ง

และการเดินทาง ดังนั้นเมื่อน้ ามันแพง เราก็ต้องช่วยกันประหยัด ถึงแม้

ป๎จจุบันจะมีการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆ แทนน้ ามันเบนซินและดีเซล 
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เช่น NGV น้ ามันแก๊สโซฮอล และไบโอดีเซล ในรถประเภทต่าง ๆ ท าให้ลด

การน าเข้า น้ ามันไปได้บ้าง 

แต่ถ้าวันนี้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 4 ล้านคัน และจักรยานยนต์อีก16 

ล้านคัน ท่ัวประเทศ ขับขี่อย่างถูกวิธี จะช่วย ประหยัดน้ ามันลงได้อีกมาก 

เพียงประหยัด ให้ได้คันละ 10 % ต่อปีก็จะช่วยชาติ ลดการน าเข้าน้ ามันได้

ถึงวันละ 200 ล้านบาท หรือปีละ 8 หมื่นล้านบาท เงินจ านวนนี้ สามารถ

น ามาพัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ ได้อีกมาก 

พ่ีน้องมุสลิมท่ีใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกท่าน เรามีวิธีปฏิบัติท่ี

จะท าให้ประหยัดน้ ามันเช้ือเพลิงได้ระดับหนึ่งและเป็นเทคนิคเหล่านี้ยังช่วย

ถนอมเครื่องยนต์เป็นอีกแนวทางในการลดมลภาวะทางอากาศ ดังต่อไปนี้ 

ก่อนขับ 

- ควรปรับวิธีการขับขี่รถยนต์ให้ถูกต้อง และขับรถท่ีมีความรวดเร็วที่

พอเหมาะ ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป ควรขับด้วยความเร็วที่ไม่เกินกฎหมาย

ก าหนดไว้คือ ทางธรรมดาความเร็วไม่เกิน 90 กม.ต่อช่ัวโมง 

- ใช้รถยนต์เท่าท่ีจ าเป็น การส่งหนังสือควรใช้บริการไปรษณีย์และ

รวบรวมส่งในแต่ละวันๆละ 2 รอบ หากจ าเป็น หรือวันละ 1 รอบ กรณีมี

หนังสือน้อยหรือไม่เร่งด่วน 

- ก าหนดเปูาหมายในการเดินทางเพื่อประหยัดเวลาและน้ ามันและ

การใช้รถไปราชการให้จัดเส้นทางการเดินรถทางเดียวกันไปด้วยกัน หรือ

วางเส้นทางก่อนการเดินทาง ด้วยการศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง

ทุกครั้ง 

- ตรวจสอบสภาพรถหรือสิ่งผิดปกติก่อนการออกเดินทางทุกครั้ง 

- ตรวจเช็คลมยางรถยนต์อย่างสม่ าเสมอสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ขณะขบั 
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- ควรออกรถโดยวิ่งไปอย่างช้าๆแทนการอุ่นเครื่อง โดยการจอดรถ

ติดเครื่องอยู่กับท่ี 

- ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ และไม่

เล่นคลัสซ์ในขณะขับเพราะจะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันโดยใช่เหตุ และไม่ควร

ขับรถรากเกียร์ 

- ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการก าหนด

อัตราความเร็วของรถยนต์ 

- ในขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟหน้าและ

เครื่องเสียง 

- ไม่ปรับอุณหภูมิให้เย็นจนเกินไป และปิดเครื่อง ปรับอากาศก่อนถึง

ท่ีหมายประมาณสองถึงสามนาที 

- ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดรอคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอด

รถเป็นเวลานานเพราะการติดเครื่องยนต์ 5 นาที จะสิ้นเปลืองน้ ามัน100 ซี

ซี หากเปิดเครื่องปรับอากาศด้วยจะส้ินเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมอีกร้อยละ 

10 

หลงัขบั(การบ ารงุรกัษาเครือ่งยนต)์ 

- หมั่นบ ารุงรักษาให้ระบบต่างๆของรถยนต์และเครื่องยนต์ให้มี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- ตรวจเช็คเครื่องยนต์ ตามระยะเวลาหรือระยะทางท่ีกาหนด จะช่วย

ประหยัดน้ ามันร้อยละ5-10 

- ปรับแต่งเครื่องยนต์เพ่ือประหยัดพลังงาน ทุกๆ 6 เดือน 

- ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์ตาม

เกณฑ์ของผู้ผลิตหรือคู่มือการใช้รถยนต์ ถ้าลมยางอ่อนเกินไปจะทาให้

สิ้นเปลืองน้ ามันเช้ือเพลิงมาก 
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- ท าความสะอาดไส้กรองอากาศทุก 2,500 กิโลเมตร และเปลี่ยนทุก 

20,000 กิโลเมตร หากขับรถในท่ีมีฝุุนมากให้ท าความสะอาดเร็วขึ้น 

- ตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่อง และน้ ามันกลั่นในแบตเตอรี่ให้อยู่ใน

ระดับที่ก าหนดรวมถึงระดับน้ าในหม้อน้ า สาหรับน้ ามันเครื่องควรเปลี่ยน

ถ่ายตามระเวลาที่ก าหนด 

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

  ، اػْرثبهلل هي الش٘طبى الشج٘ن ،بسم ميحرلا نمحرلا هللا …

﴿                                               ﴾ 

َِ ِهَي اَٙٗبدِ  إِٗابُكْن ِثَوب فِ٘ َّ ًَيََؼٌِٖ  َّ لَُكن ِفٖ الىُشآِى الؼَِظِ٘ن  َّ ْكِش الَذِكِ٘ن ،  ثَبَسَك هللاُ ِلٖ  الزِّ َّ

ٍَ ، فَبْعزَْغِيشُ  الُوغِلَوبِد ِهي ُكّلِ رًٍَت َّ ِلَكبفاِخ الُوغِلِوَ٘ي  َّ َلُكْن  َّ أَْعزَْغِيَشهللاُ ِلٖ  َّ َُزا  ُُ ََِْلٖ  ٍُّ إًِاَُ أََُْ

َْ الغَيُُْس الاشِدُ٘ن . ُُ 
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บทที ่3 

พลงังานทดแทนกบัศาสนาอสิลาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



[83] 

 

พลงังานทดแทน 

ِ  اَْلَذْوذُ  َِ  َػلَٔ ّلِِلا ، فَْعِل َِ إِْدَغبًِ أَْشُكُشٍُ  أَْدَوذٍُُ  َّ َّ  ٌَُُْ٘ أَْعزَِؼ أَْعزَْغِيُشٍُ، َّ ذُ  َّ َِ أَْش ْدذٍَُ  هللاُ  إَِلا  إِلَََ  ََل  أَىْ  َّ َّ 

ْٗكَ  ََل  َِ  فِٖ لََُ، َشِش َ٘زِ ثِ ْْ َِ  ُسثُ َ٘زِ ِِ إِلَ َّ  َِ أَْعَوبئِ َّ ، َِ ِصيَبرِ أَ  َّ ذُ َّ َِ ذاً  أَىا  ْش لَُُ، َػْجذٍُُ  ُهَذوا ْْ َسُع  هللاُ  َصلٔا َّ

 َِ ْ٘ َػلَٔ َػلَ َّ  َِ ، آِل َِ أَْصَذبثِ َعلانَ  َّ َّ  ً ْ٘وب ًْ٘شا رَْغِل ب. َكِض  :ثَْؼذُ  أَها

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย   

พ่ีน้องมุสลิมท่ีมีเกียรติฉันขอสั่งเสียตัวฉันเองและพ่ีน้องทุกท่านให้ย า

เกรงต่ออัลเลาะห์ด้วยการปฏิบัติตามค าบัญชาของพระองค์และละท้ิงข้อ

ห้ามของพระองค์ 

 

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย   

ในภาวะเศรษฐกิจยุคนี้ ทุกคนจะต้องรัดเข็มขัด ป๎ญหาน้ ามันแพงเป็น

ป๎ญหาหนักอกส าหรับคนไทย เพราะส่วนใหญ่ในการใช้พลังงานนั้นเรา

ต้องพ่ึงน้ ามันจากต่างประเทศและส่งผลให้ข้าวของขึ้นราคาค่าครองชีพสูง

การจะแก้ป๎ญหาน้ ามันได้นั้น รัฐและประชาชนต้องหาพลังงานทดแทน

อย่างอื่นเข้ามาช่วย 

มีการสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ ามัน ถ่านหิน ก๊าซ

ธรรมชาติ ยูเรเนียม เป็นต้น  พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความ

เป็นไปได้ในการน ามาใช้ผลิตไฟฟูา เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม 

ความร้อนใต้พิภพ น้ า พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ เป็นต้น  

เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีลักษณะกระจายอยู่ตามธรรมชาติและ

ไม่มีความสม่ าเสมอการลงทุน เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟูาจึงสูงกว่า

การน ามาใช้ประโยชน์จากแหล่งประเภทน้ ามัน ถ่านหิน เป็นต้น 

พลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานท่ีใช้แล้วสามารถ

หมุนเวียนมาใช้ได้อีกเรียกว่า “พลังงานหมุนเวียน”  ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม 

ชีวมวล น้ า และไฮโดรเจน เป็นต้น ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะ ศักยภาพ

และสถานภาพการใช้ประโยชน์ของพลังงานทดแทน การศึกษาและพัฒนา

พลังงานทดแทนเป็นการ 
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ศึกษาค้นคว้าทดสอบพัฒนาและสาธิตตลอดจนส่งเสริม 

 

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายทุกท่าน  

เราจะกล่าวถึงพลังงานทดแทนซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

พลังงานชีวมวล  

ซึ่ง พลังงานชีวมวล คือ เชื้อเพลิงท่ีได้มาจากชีวะ หรือ สิ่งมีชีวิต เช่น 

ไม้ฟืน แกลบ กากอ้อย เศษไม้ เศษหญ้า เศษเหลือท้ิงจากการเกษตร 

เหล่านี้ช่วยเผาให้ความร้อนได้ และความร้อนนี้แหละท่ีจะเอาไปป๎่นไฟ 

นอกจากนี้ยังรวมถึงมูลสัตว์ และของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร 

เช่น เปลือกสับปะรดจากโรงงานสับปะรดกระป๋อง หรือน้ าเสียจากโรงงาน

แปูงมัน ท่ีเอามาหมักและผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ โดยเหตุท่ีประเทศไทยท า

การเกษตรอย่างกว้างขวาง วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น แกลบ  ขี้

เลื่อย ชานอ้อย กากมะพร้าว ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก (เทียบได้น้ ามันดิบปีละไม่

น้อยกว่า 6500 ล้านลิตร) ก็ควรจะใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟูาในเชิง

พาณิชย์ได้ ในกรณีของโรงเลื่อย โรงสี โรงน้ าตาลขนาดใหญ่ อาจจะ

ยินยอมให้จ่ายพลังงานไฟฟูาให้กับระบบไฟฟูาของการไฟฟูาต่าง ๆ ใน

ประเทศ ในลักษณะของการผลิตร่วม ซึ่งมีใช้อยู่แล้วหลายแห่งใน

ต่างประเทศโดยวิธีดังกล่าวแล้วจะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่ง

พลังงานในประเทศส าหรับส่วนรวมได้มากยิ่งขึ้น ท้ังนี้อาจจะรวมถึงการใช้

ไม้ฟืนจากโครงการปลูกไม้โตเร็วในพ้ืนท่ีนับล้านไร่ ในกรณีท่ีรัฐบาล

จ าเป็นต้องลดปริมาณการปลูกมันส าปะหลัง อ้อย เพ่ือแก้ป๎ญหาระยะยาว

ทางด้านการ ตลาดของพืชท้ังสองชนิด อนึ่ง ส าหรับผลิตผลจากชีวมวลใน

ลักษณะอื่นท่ียังใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ เช่น Alcohol  จากมันส าปะหลัง ก๊าซ

จากฟืน ก๊าซจากการหมักเศษวัสดุเหลือจากการเกษตร  ขยะ เป็นต้น หากมี

ความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ก็อาจน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับผลิตไฟฟูาได้

เช่นกัน 
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พลังงานน้ า  

พ้ืนผิวโลกถึง 70% ปกคลุมด้วยน้ าซึ่งมีความส าคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต

ท้ังหลายน้ าเหล่านี้มีการเปลี่ยนสถานะ และหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาระหว่าง

ผิวโลกและบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรียกว่า “วัฏจักรของน้ า” น้ าท่ีก าลัง

เคลื่อนท่ี มีพลังงานสะสมอยู่มาก และมนุษย์รู้จักน าพลังงานนี้มาใช้หลาย

ร้อยปีแล้ว เช่น ใช้หมุนกังหันน้ า ป๎จจุบันมีการน าพลังงานน้ าไปหมุนกังหัน

ของเครื่องก าเนิดไฟฟูาในโรงไฟฟูาพลังงานน้ าเพื่อผลิตไฟฟูา 

พลังงานจากขยะ  

พลังงานจากขยะจากบ้านเรือนและกิจการต่าง ๆ เป็นแหล่งพลังงานท่ี

มีศักยภาพสูง ขยะเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นมวลชีวภาพ เช่น กระดาษ เศษ

อาหาร และไม้ ซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟูาท่ีถูกออกแบบให้

ขยะเป็นเชื้อเพลิงได้ท่ีเมืองบัลโมประเทศสวีเดน ไฟฟูาท่ีใช้ประมาณ 20 

เปอร์เซ็นต์มาจากการเผาขยะโรงไฟฟูาท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิงจะน าขยะมาเผา

บนตะแกรง ความร้อนท่ีเกิดขึ้น ใช้ต้มน้ าในหม้อน้ าจนกลายเป็นไอเดือด 

ซึ่งจะไปหมุนกังหันของเครื่องก าเนิดไฟฟูาเหมือนโรงงานไฟฟูาอย่างอื่น 

จะเห็นได้ว่าพลังงานทดแทนนั้นมาจากสิ่งท่ีพระเจ้าได้สร้างไว้เพ่ืออ านวย

ประโยชน์แก่มวลมนุษย์หากรู้จักใช้สติป๎ญญาในการบริหารจัดการ ดัง

ท่ีอัลลอฮได้โองการว่า  
 

رَْصِشٗفِ  َٗبحِ  َّ الغاَذبةِ  الّشِ شِ  َّ ْ٘يَ  اْلُوَغخا اْْلَْسِض  الغاَوبءِ  ثَ َٗبدٍ  َّ مٍ  َٙ ْْ   َْٗؼِىلُْىَ  لِّىَ

 

ความว่า “และแท้จริงในการสร้างฟากฟูาท้ังหลายและแผ่นดิน และ

การสลับระหว่างกลางคืนกับกลางวัน และนาวาท่ีเคลื่อนท่ีอยู่ในทะเลเพ่ือ

ประโยชน์ของมวลมนุษย์ และน้ าท่ีอัลลอฮ์ได้หลั่งลงมาจากฟูา เพ่ือชุบชีวิติ

แก่ผืนแผ่นดิน ภายหลังท่ีมันได้ตายไป และทรงสร้างสัตว์ทุกชนิดให้

กระจายไปท่ัวแผ่นดิน และการผันแปรของลม และเมฆท่ีถูกควบคุมให้อยู่
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ระหว่างฟูากับแผ่นดิน สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นสัญญลักษณ์ส าหรับมวลชนท่ีใช้

ป๎ญญาตริตรอง” 
 

ท้ายนี้ขอให้ทุกคนจงด าเนินชีวิตตามรอยจริยวัตรของท่านนบีมูฮัม

หมัดมหาบุรุษเอกของโลกที่มาพร้อม 

กับหลักธรรมค าสอนและแบบฉบับอันดีงามในการบริหารชีวิตตามพระ 

บัญชาของอัลเลาะห์ ดังท่ีพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์อัลอะฮฺซาบ อา

ยะห์ท่ี 21 ว่า  

 

ُِ  فِٖ لَُكنْ  َكبىَ  لاىَذْ  ِ  َسُعْ ح   َّللاا َْ َ  َْٗشُجْ َكبىَ  لَِّوي َدَغٌَخ   أُْع ا َّللاا مَ َّ ْْ ِخشَ  ْلَ٘ ْٙ رََكشَ  ا َّ  َ   َكِضً٘شا َّللاا

 

ความว่า “โดยแน่นอน ในร่อซูลของอัลลอฮฺมีแบบฉบับอันดีงาม

ส าหรับพวกเจ้าแล้ว ส าหรับผู้ท่ีหวัง (จะพบ) อัลลอฮฺและวันปรโลกและ

ร าลึกถึงอัลลอฮฺอย่างมาก” 

ผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านจงช่วยกันท าวันนี้ให้ดีท่ีสุดให้สมกับท่ีท่านนบีได้

ทรงประจ าทนทุกข์ทรมานในการเผยแผ่ศาสนาอิสลามเป็นเวลาถึง 23 ปี 

ดังนั้นพวกเราควรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเอง  และครอบครัว 

ตลอดจนต่อสังคมของเรา ด้วยหวังว่าเราและท่านท้ังหลายจะได้อยู่พร้อม

หน้ากันในโลกหน้า อามีน 
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พลงังานทดแทนในปจ๎จบุนั 

 

َِ   َػلَٔ  ّلِِلاِ   اَْلَذْوذُ  ،  َفْعِل َِ ًِ ِإْدَغب أَْشُكُشٍُ   أَْدَوذٍُُ   َّ َّ   ٌَُُْ٘ أَْعزَِؼ أَْعزَْغِيُشٍُ،  َّ ذُ   َّ َِ أَْش ْدذٍَُ   هللاُ   ِإَلا   ِإَلََ   ََل   أَىْ   َّ َّ 

ْٗكَ   ََل  َِ   ِفٖ  َلَُ،  َشِش ِثَ٘زِ ْْ َِ   ُسُث َ٘زِ ِِ ِإَل َّ   َِ أَْعَوبِئ َّ  ، َِ ِصيَبِر ذُ   َّ َِ أَْش ذاً   أَىا   َّ ٍُ   ُهَذوا ُلَُ،  َػْجذُ ْْ َسُع  هللاُ   َصلٔا  َّ

 َِ ْ٘ َػلَٔ َػلَ َّ  َِ ، آِل َِ أَْصَذبثِ َعلانَ  َّ َّ  ً ْ٘وب ًْ٘شا رَْغِل ب. َكضِ  :ثَْؼذُ  أَها

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติทั้งหลาย 

จงย าเกรงต่ออัลเลาะห์ด้วยการปฏิบัติตามค าบัญชาของพระองค์และ

ละเว้นข้อห้ามของพระองค์และพึงรู้เถิดว่าบรรดาผู้ย าเกรงนั้นคือผู้ท่ีประสบ

ความส าเร็จในโลกนี้และโลกหน้า 

 

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

อัลฮัมดูลิลละห์เราขอขอบคุณต่ออัลลอฮ์ท่ีเรายังมีอากาศบริสุทธิ์ให้

สูด มีสุขภาพท่ีดี มีชีวิตท่ีสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้รับนิมัตท่ี

ประเสริฐท่ีสุด คือ อิสลามและอีมาน ฉะนั้นไม่มีเหตุผลอันใดเลย ท่ีเราจะ

หลงลืมปฏิเสธหรือทรยศต่ออัลเลาะห์ผู้ทรงสร้างเราให้เป็นมนุษย์ท่ีประเสริฐ

ดังค าตรัสของอัลเลาะห์ ในซูเราะห์อัตตีน โองการที่ 4 ว่า 

ًَغبىَ  َخلَْىٌَب لَىَذْ   ( 4 ) ٗنٍ  أَْدَغيِ  فِٖ اْلِ ِْ رَْى  

ความว่า “แท้จริงเราได้สร้างมนุษย์ในรูปแบบที่ดีที่สุด” 

 

และพระองค์ยังได้ตรัสไว้ในซูเราะห์ อัซซัจํฺดะห์ โองการที่ 4 ว่า  

 

 ُ ادِ  َخلَقَ  الاِزٕ َّللاا َّ اْْلَْسضَ  الغاَوب َهب َّ َوب َّ ُِ ٌَ ْ٘ ٓ   صُنا  أَٗابمٍ  ِعزاخِ  فِٖ ثَ َْ ي لَُكن َهب اْلؼَْشِػ  َػلَٔ اْعزَ  ّهِ

 َِ ٍ  ِهي دًُِّ ّٖ ِل ََل  َّ 4(  رَزَزَكاُشّىَ  أَفَاَل  َشِي٘غٍ  َّ  

ความว่า อัลลอฮฺคือผู้ทรงสร้างชั้นฟูาท้ังหลาย และแผ่นดิน และสิ่งท่ี

อยู่ในระหว่างท้ังสองในเวลา 6 วัน แล้วพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์ 
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ส าหรับพวกเจ้านั้นไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลืออื่นจากพระองค์ แล้วพวก

เจ้ามิได้ใคร่ครวญบ้างดอกหรือ 

 

ท่านพี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

พ่ีน้องคงเคยได้ยินค าว่าพลังงานทดแทนดังนั้นขอให้เรามาท าความ

เข้าใจค าค านี้รวมถึงมุมมองของอิสลามเกี่ยวกับสิ่งนี้พลังงานทดแทน

หมายถึงพลังงานท่ีน ามาใช้แทนน้ ามันเชื้อเพลิงสามารถแบ่งตามแหล่งท่ี

ได้มากเป็น 2 ประเภท คือพลังงานทดแทนจากแหล่งท่ีใช้ แล้วหมดไปอาจ

เรียกว่าพลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หิน

น้ ามัน และทรายน้ ามัน เป็นต้น และพลังงานทดแทนประเภท 1 เป็นแหล่ง

พลังงานท่ีใช้แล้วสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เรียกว่า พลังงาน

หมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ า และไฮโดรเจน เป็นต้น 

อิสลามถือว่าพลังงานเหล่านี้เป็นสิ่งเท่ียวและได้ทรงประทานแก่มวลมนุษย์

อย่างองค์การ อัลกุรอานที่ว่า  

َْ  ثُِكلِّ   ُُ َّ ادٍ   َّ ُُيا  َعْجغَ  َعَوب ا ْا ٓ   إِلَٔ الغاَوبءِ  فََغ َْ ب فِٖ اْْلَْسِض  َجِو٘ؼًب صُنا  اْعزَ َْ  الاِزٕ َخلَقَ  لَُكن ها ُُ

ْٖ ءٍ    َػِل٘ن   ( 29َش

ความว่า “พระองค์คือผู้ได้ทรงสร้างสิ่งท้ังมวลในโลกไว้ส าหรับพวก

เจ้า ภายหลังได้ทรงมุ่งสู่ฟากฟูา และได้ท าให้มันสมบูรณ์ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟูา 

และพระองค์นั้นได้ทรงรอบรู้ในทุกส่ิงทุกอย่าง” 

ฉะนั้นการน าพลังงานเหล่านี้มาใช้ทดแทนน้ ามันเชื้อเพลิงจึงเป็นสิ่งท่ี

ได้รับการอนุมัติในอิสลามนอกเหนือจากนั้น การท่ีจะน าพลังงานเหล่านี้มา

ใช้นั้น จ าเป็นต้องพ่ึงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี อิสลามจึงส่งเสริมให้มุสลิม

เรียนรู้ดั่งโองการที่ว่า  

ََْشأْ  ثِبْعنِ  َسثِّكَ  الاِزٕ َخلَقَ  (1  
 

ความว่า “จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด” 
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พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

จากโองการข้างต้น เราในฐานะมุสลิมจึงจ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน าวิทยาศาสตร์ดังกล่าวมาใช้ในการผลิต

พลังงานทดแทนน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องก าลังจะหมดภายในอีกไม่กี่ปี

ข้างหน้า  

 

ََل  ب َثْؼذَ  اْْلَْسِض  فِٖ رُْيِغذُّا َّ َِ اْدُػٍُْ  إِْصاَلِد فًب َّ ْْ َغَوؼًب َخ ِ  َسْدَوذَ  إِىا  َّ يَ  ََِشٗت   َّللاا  ّهِ

56(  اْلُوْذِغٌِ٘يَ   
 

ความว่า “และพวกเจ้าอย่าก่อความเสียหายไว้ในแผ่นดิน หลังจากได้

มีการปรับปรุงแกไขมันแล้ว และจงวิงวอนขอต่อพระองค์ด้วยความย าเกรง 

และความปรารถนาอันแรงกล้า แท้จริงความเอ็นดูเมตตาของอัลลอฮ์นั้น

ใกล้แก่ผู้กระท าดีท้ังหลาย” (กุรอานอัลอะรอฟ 56) 

 

َ  إِىا  هللاِ، ِػجَبدَ  ُِ  َٗؤُْهشُ  َّللاا اِلْدَغبىِ  ثِبْلَؼْذ إِٗزَبءِ  َّ َِٔ اْلىُْشثَٔ ِرٕ َّ ٌْ َٗ اْلُوٌ اْليَْذَشبءِ  َػيْ  َّ اْلجَْغِٖ  َكشِ َّ َّ 

فُْا)،(رَزَكاُشّىَ  لَؼَلاُكنْ  َِٗؼُظُكنْ  ّْ أَ ذِ  َّ ِْ ِ  ثَِؼ َُْذرُنْ  إِرَا َّللاا َل َػب َْٗوبىَ  رٌَىُُعْا َّ َُب ثَْؼذَ  اْلَ ِكِ٘ذ ْْ ََذْ  رَ  َجؼَْلزُنْ  َّ

 َ ُْ٘كنْ  َّللاا َ  إِىا  َكِي٘الً  َػلَ ، رَْيؼَلُْىَ  َهب َْٗؼَلنُ  َّللاا  

ا  ّْ ٍُ  ْزُكْشُكْن،َٗ  هللاَ  فَبْرُكُش ّْ اْشُكُش َِ  َػلَٔ َّ لَِزْكشُ  َِٗضْدُكْن، ًِؼَِو هللاُ  أَْكجَُش، هللاِ  َّ ىَ  َهب َْٗؼلَنُ  َّ ْْ ٌَؼُ رَْص . 
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แหลง่พลงังานทดแทนในปจ๎จบุนั 

ِ  اَْلَذْوذُ  َِ  َػلَٔ ّلِِلا ، فَْعِل َِ إِْدَغبًِ أَْشُكُشٍُ  أَْدَوذٍُُ  َّ َّ  ٌَُُْ٘ أَْعزَِؼ أَ  َّ ذُ  ْعزَْغِيُشٍُ،َّ َِ أَْش ْدذٍَُ  هللاُ  إَِلا  إِلَََ  ََل  أَىْ  َّ َّ 

ْٗكَ  ََل  َِ  فِٖ لََُ، َشِش َ٘زِ ثِ ْْ َِ  ُسثُ َ٘زِ ِِ إِلَ َّ  َِ أَْعَوبئِ َّ ، َِ ِصيَبرِ ذُ  َّ َِ أَْش ذاً  أَىا  َّ لَُُ، َػْجذٍُُ  ُهَذوا ْْ َسُع  هللاُ  َصلٔا َّ

 َِ ْ٘ َػلَٔ َػلَ َّ  َِ ، آِل َِ أَْصَذبثِ َعلانَ  َّ ً رَ  َّ ْ٘وب ًْ٘شا ْغِل  .َكِض

ب   أّص٘كن ّإٗبّٕ ثزىْٕ هللا ّافؼلْا الخ٘ش لؼلكن رشدوْى   :َثْؼذُ  أَها

 َبُ رؼبلٔ :

                                              

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

การแสวงหาพลังงานอื่น ๆ มาทดแทนถือเป็นเรื่องท่ีส าคัญโดยเฉพาะ

พัฒนาพลังงานทางเลือกต่างๆ เช่น พลังงานทดแทนท่ีส าคัญๆ ได้แก่ 

พลังงานชีวมวล (Biomass Energy) พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) 

พลังงานลม (Wind Energy) พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal 

Energy) และพลังงานน้ า (Hydro Energy) ท้ังหมดล้วนแต่เป็นพลังงาน

ทดแทนประเภทหมุนเวียนซึ่งสามารถน ามาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด ซึ่งการ

ใช้ประโยชน์ยังจ ากัดอยู่เฉพาะท่ี และต้องใช้เวลาในการพัฒนาเทคโนโลยี

ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จนน าไปสู่การผลิตกระแสไฟฟูาใช้ในเชิงพาณิชย์  

พลังงานชีวมวลจัดเป็นแหล่งพลังงานท่ีมีความส าคัญมากในป๎จจุบัน 

ซึ่งเป็นการน าพลังงานจากมวลของสิ่งมีชีวิต เช่น พืชหรือสัตว์ มาใช้ให้

เป็นประโยชน์ สามารถเป็นได้ท้ังเชื้อเพลิงแข็ง เช่น วัสดุเศษเหลือทาง

การเกษตร (ฟาง แกลบ ชานอ้อย) ก๊าซชีวภาพท่ีได้จากการเปลี่ยนรูปของ

ชีวมวล ของเหลือจากอุตสาหกรรมและชุมชน เช่น น้ าเสียจากโรงงาน

น้ าตาล โรงงานแปูงมัน โรงงานน้ ามันปาล์ม น้ าเสียจากชุมชน รวมถึงขยะ

อินทรีย์ชุมชน และเชื้อเพลิงเหลว คือ เอทานอลและไบโอดีเซลท่ีได้จาก

กากน้ าตาล มันส าปะหลัง น้ ามันพืช และน้ ามันบริโภคใช้แล้วจากพืชและ

สัตว ์
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พลังงานชีวมวล เป็นการน าเอาสารอินทรีย์ ท่ีเป็นแหล่งกักเก็บ

พลังงานจากธรรมชาติมาใช้ผลิตพลังงานในรูปของพลังงานชีวภาพ ท้ังนี้

เพราะในชีวมวลจะประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน 

ก ามะถัน ไนโตรเจน ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้ เพราะใน

ขั้นตอนการเจริญเติบโตของพืชนั้น พืชได้ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับ

น้ า และเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง

ท าให้ได้แปูงและน้ าตาล และน าไปเก็บไว้ตามส่วนต่างๆ ของพืช ดังนั้นเมื่อ

น าพืชมาใช้เป็นเชื้อเพลิง เราจึงได้พลังงานออกมาท้ังท่ีได้จากพืชโดยตรง

และโดยอ้อม เช่น จากสิ่งมีชีวิตท่ีบริโภคพืชหรือของเสียต่างๆ จากโรงงาน

อุตสาหกรรมการเกษตร และของเสียจากชุมชน ซึ่งเป็นพลังงานชีวมวลใน

รูปแบบต่างๆ พลังงานชีวมวลแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ท้ังในรูปของแข็ง 

ของเหลว และก๊าซ  

คุณสมบัติของพลังงานจากชีวมวลแต่ละชนิดมีแตกต่างกันไป เช่น 

แกลบจะให้ค่าความร้อนสูง เนื่องจากมีความชื้นต่ า และไม่ต้องผ่านการบด

ย่อยก่อนน าไปเผาไหม้ โดยขี้เถ้าท่ีเกิดจากการเผาแกลบสามารถน าไปใช้

ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กและแก้วได้ ส่วนชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงท่ีเผาไหม้

แล้วมีปริมาณขี้เถ้าน้อย จึงมีป๎ญหาในการจัดการน้อย และขี้เถ้าดังกล่าวยัง

สามารถน าไปใช้ปรับปรุงสภาพดินในไร่อ้อยได้อีก การใช้พลังงานชีวมวล

มีข้อดีคือ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เนื่องจากมีปริมาณก ามะถันต่ า

กว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่นมาก และไม่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก 

นอกจากนี้การน าแหล่งวัตถุดิบท่ีมีอยู่ภายในประเทศมาใช้ ถือเป็นการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเกษตรกรยังมีรายได้เพ่ิมจากการขาย

วัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้อีกด้วย 

พลังงานแสงอาทิตย์ มีดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานของโลกท่ีส าคัญ

ท่ีสุดพลังงานท่ีโลกได้รับจากแสงอาทิตย์โดยตรง คือ พลังงานความร้อน 

และพลังงานแสงสว่าง พลังงานความร้อนจะท าให้เกิดการเคลื่อนท่ีของ
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อากาศ และน้ า เป็นผลท าให้เกิด ลม คลื่น ฝน ซึ่งกลายเป็นแหล่งพลังงานท่ี

เราสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได้ 

พลังงานแสงอาทิตยท่ีเคลื่อนท่ีผ่านชั้นบรรยากาศมาสู พ้ืนโลกนั้น

ประกอบด้วยพลังงานจากรังสีของแสงที่ทะลุผานชั้นบรรยากาศลงสูพ้ืนโลก

โดยตรง และพลังงานจากรังสีของแสงท่ีเกิดจากการกระจายและการ

สะท้อนภายในชั้นบรรยากาศ พลังงานความร้อนท่ีได้รับจากดวงอาทิตย์

โดยตรงจะท าให้เกิดการเคลื่อนท่ีของน้ าและอากาศ เป็นผลท าให้เกิดลม 

คลื่น ฝนตามมา ส่วนพลังงานแสง พืชจะใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง 

โดยจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีสะสมอยู่ในส่วนต่างๆ ของพืช 

เมื่อพืชและสัตว์ตายลง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีภายใต้ความกดดัน

ของโลกกลายเป็นเช้ือเพลิงฟอสซิลสับเปลี่ยนหมุนกันอย่างนี้เรื่อยไป 

พลังงานแสงอาทิตย์สามารถน ามาใช้เป็นพลังงานความร้อน และการ

สังเคราะห์แสง หรือโดยผ่านอุปกรณ์รับแสง เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เพ่ือ

เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟูาและความร้อนเพ่ือน าไปใช้งานต่อไป การน า

พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตพลังงานทดแทน คือการแปลงพลังงาน

แสงแดดมาเป็นพลังงานไฟฟูา โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ การใช้

พลังงานแสงแดดในรูปพลังงานความร้อนโดยตรง เช่น เตาแสงอาทิตย์ 

เครื่องท า-น้ าร้อนจากแสงอาทิตย์ และการผลิตไฟฟูามีหลักการในการ

ท างาน คือ การแปลงพลังงานแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยใช้

แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟูา 

ประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตย์ กล่าวคือ สิ่งท่ีมีชีวิตจ าพวกพืชสี

เขียวจะได้รับประโยชน์ในการสังเคราะห์แสง ท าให้พืชเจริญเติบโตโดย

พลังงานแสงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีและสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อ            ตาม

ส่วนต่างๆ ของพืชนั่นเองในลักษณะของห่วงโซ่อาหารและเมื่อพืชและสัตว์

ตายลงก็จะเกิดการเน่าเปื่อยผุพังทับถมกันนับเป็นเวลาล้านๆ ปี  จน

กลายเป็นแหล่งพลังงาน ซากสัตว์ คือ ฟอสซิล อันได้แก่ ถ่านหิน น้ ามัน 

ก๊าซธรรมชาติต่างๆ นอกจากนี้ยังให้พลังงานความร้อนโดยตรงหรือการ
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เปลี่ยนรูปใหเปนพลังงานไฟฟา ซึ่งในอนาคตเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับการ

ใชพลังงานแสงอาทิตยจะเปนเทคโนโลยีท่ีมีการใชกันอยางแพรหลายกัน

มากข้ึน เพราะนอกจากจะไมตองเสียคาใชจายของตนทุนแหลงพลังงานแล

วยังสามารถชวยลดมลพิษของโลก อีกดวย 

ส าหรับการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยนั้น 

จากข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเทศ

ไทยได้รับรังสีอาทิตย์เฉลี่ยประมาณวันละ 18 เมกะจูลต่อตารางเมตร 

ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์มานานต้ังแต่ในอดีต เช่น การ

ผลิตเกลือจากน้ าทะเล การตากแห้งผลิตผลทางเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด 

มันส าปะหลัง แต่ยังมิได้ประเมินปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศได้

ใช้ในแต่ละปี ในป๎จจุบันได้มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือน าแสงอาทิตย์มาใช้

ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ มากย่ิงขึ้น และสามารถจะเก็บสะสมไว้ในรูปของ

เซลความร้อนที่จะสามารถเรียกใช้ได้ตามเวลาที่ต้องการ  

พลังงานลมเป็นพลังงานท่ีสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถ

ใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด ในอดีตมักใช้พลังงานลมในการเดินเรือ และการ

วิดน้ า ป๎จจุบันมีการค้นคว้าวิธีการท่ีจะออกแบบกังหันลมท่ีมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นเพ่ือใช้แทนเครื่องสูบน้ าท่ีใช้น้ ามันเชื้อเพลิง หรือใช้ในการผลิต

กระแสไฟฟูา บางประเทศสามารถใช้พลังงานลมในการผลิตไฟฟูา แต่การ

น าพลังงานลมมาใช้ยังมีข้อจ ากัดอยู่ท่ีความไม่แน่นอนของกระแสลม และ

ความเร็วของกระแสลม ส าหรับประเทศไทยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ทางด้านพลังงานลมยังมีค่อนข้างน้อยมาก อาจเป็นเพราะศักยภาพพลังงาน

ลมในประเทศไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตามหากมี

พ้ืนฐานความรู้ก็สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานลมร่วมกับแหล่ง

พลังงานอื่นๆ เพ่ือความมั่นคงในการผลิตไฟฟูาได้ 

พลังงานลมท่ีถูกน ามาใช้ผลิตแรงกลหรือไฟฟูาต้องอาศัยกังหันลมใน

การแปลงพลังงานจลน์  ในแรงลมให้เป็นแรงกลใช้ในงานต่างๆ หรือเครื่อง

ก าเนิดไฟฟูาท่ีเปลี่ยนรูปแรงกลให้เป็นไฟฟูา กังหันลม คือ เครื่องจักรกล
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อย่างหนึ่งท่ีสามารถรับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนท่ีของลมให้เป็น

พลังงานกลได้ การท างานของกังหันลม คือ ใช้แรงลมหมุนใบพัด ซึ่งจะไป

หมุนแกนท่ีต่ออยู่กับเครื่องก าเนิดไฟฟูาและผลิตไฟฟูาได้ กังหันลมมีหลาย

ชนิด แต่ท่ีใช้ในป๎จจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ กังหันลมแบบแนวแกน

นอน เป็นท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดโดยมีลักษณะคือ มีแกนหมุนขนานกับทิศทาง

ของกระแสลม และกังหันลมแบบแนวแกนต้ัง เป็นกังหันลมท่ีมีแกนหมุนต้ัง

ฉากกับทิศทางของกระแสลม และตั้งฉากกับพ้ืนผิวโลก 

การใช้กังหันลมส าหรับผลิตกระแสไฟฟูาในประเทศไทยเริ่มมี

แพร่หลายไปในหลายจังหวัด โดยจะพบมากในบริเวณท่ีมีความเร็วลม

เฉลี่ยท้ังปีมากเพียงพอท่ีจะผลิตไฟฟูา ได้แก่ บริเวณแนวฝ๎่งทะเลอันดามัน 

และบริ เวณรอบๆ ชายฝ๎่ งอ่าวไทย เช่น กังหันลมท่ี  อ.หัวไทร จ.

นครศรีธรรมราช และกังหันลมท่ีล าตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

การใช้ประโยชน์จากกังหันลมท าได้มากมาย เช่น การใช้งานแบบ

ติดต้ังอิสระในด้านโทรคมนาคม    สูบน้ า ประจุแบตเตอรี่ บ้านพักอาศัยและ

หมู่บ้านท่ีอยู่ห่างไกล ฯลฯ นอกจากนี้ยังใช้ในลักษณะการผสมผสาน

ร่วมกับเครื่องก าเนิดไฟฟูาดีเซล แบตเตอรี่ หรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ได้

อีกด้วย  

พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ คือ พลังงานธรรมชาติท่ีเกิดจาก

ความร้อนท่ีถูกกักเก็บอยู่ภายใต้ผิวโลก โดยปกติอุณหภูมิภายใต้ผิวโลกจะ

เพ่ิมขึ้นตามความลึก เมื่อเปลือกโลกเคลื่อนท่ีท าให้เกิดรอยแตกของชั้นหิน 

เมื่อฝนตกน้ าจะไหลซึมลงไปใต้ผิวโลกและรับความร้อนจากชั้นหินท่ีร้อน

จนกลายเป็นไอน้ าและแทรกตัวตามแนวรอยแตกขึ้นมาบนผิวโลกใน

ลักษณะของบ่อน้ าร้อน หรือน้ าพุร้อน 

การน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แบ่ง

ออกเป็น การใช้งานด้านพลังงานความร้อน สามารถส ารวจและน ามาใช้

โดยตรงซึ่งพลังงานนี้จะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 30-150 องศาเซลเซียส 

สามารถน าไปใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรม เรียกพลังงานชนิดนี้ว่า 
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พลังงานความร้อนขนาดกลางและขนาดต่ าโดยการน าไปใช้ในการให้

พลังงานความร้อน และการใช้งานด้านพลังงานไฟฟูาแหล่งพลังงานนี้จะมี

ลักษณะเป็นไอน้ ามากกว่าร้อยละ 95 มีอุณหภูมิของไอน้ าร้อนสูงเฉลี่ยกว่า 

240 องศาเซลเซียส สามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟูาได้ดีท่ีสุดเพราะสามารถ

น าเอาพลังงานจากไอน้ าร้อนไปหมุนเครื่องก าเนิดไฟฟูาได้โดยตรง เช่น   

ท่ีเกย์เซอร์ฟิลด์ ซึ่งอยู่ในตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดย

มีหลักการท างาน คือการน าน้ าท่ีมีความร้อนสูงมากๆ จนกลายเป็นไอน้ าไป

หมุนกังหันผลิตไฟฟูาโดยตรง พลังงานความร้อนใต้พิภพอาจมีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณแร่ธาตุท่ีละลายอยู่ในน้ า หรือก๊าซท่ีมีผลต่อ

การหายใจ เป็นต้น แต่เป็นเรื่องที่ปูองกันได้ 

ประเทศไทยมีแหล่งน้ าพุร้อนอยู่หลายแห่งแต่มีขนาดไม่ใหญ่

มากนัก เช่น น้ าพุร้อนท่ี อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย น้ าพุร้อน

ส่วนใหญ่เกิดจากความร้อนของหินหนืดจากการสลายตัวของธาตุ

กัมมันตรังสีท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง แสดงดังรูปท่ี 4.7 น้ าจากน้ าพุร้อนจะมี

ส่วนประกอบของแร่ธาตุ และสารละลายเจือปนอยู่ แต่ถือว่ามีอยู่ในปริมาณ

ท่ีไม่เป็นป๎ญหาต่อสภาพแวดล้อม โดยอุณหภูมิของน้ าร้อนในแหล่งกักเก็บ

อยู่ระหว่าง 100-200 องศาเซลเซียส 

พลังงานน้ า คือ การอาศัยหลักการของการเคลื่อนท่ีของน้ าจาก

ท่ีสูงลงสู่ท่ีท่ีต่ ากว่าลักษณะรูปแบบของพลังงานน้ าท่ีเราคุ้นเคยคือ การ

สร้างเขื่อนเก็บกักน้ า ซึ่งเหมือนเป็นการสะสมพลังงานศักย์ เมื่อเปิดประตูท่ี

ปิดกั้นทางเดินของน้ า พลังงานศักย์ท่ีสะสมอยู่ก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ 

สามารถน าไปฉุดกังหันและต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องก าเนิดไฟฟูาเกิดเป็น

กระแสไฟฟูาขึ้น  ในปี ค.ศ. 2005 อิตาลีเป็นผู้น าอันดับหนึ่ง ในการผลิต

ไฟฟูาจากโรงงานไฟฟูาพลังงานน้ าขนาดเล็กซึ่งผลิตได้ 2,405.5 เมกะ

วัตต์ ตามมาด้วยฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี ออสเตรีย และสวีเดน ซึ่งผลิตได้ 

2,060 เมกะวัตต์ 1,788 เมกะวัตต์ 1,584 เมกะวัตต์ 1,062 เมกะวัตต์ และ 
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905 เมกะวัตต์ ตามล าดับ นอกจากพลังงานน้ าท่ีอาศัยหลักการของการ

เคลื่อนท่ีของน้ าจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต่ า ประเภทของพลังงานน้ า ประกอบด้วย 

พลังงานน้ าตกหรือพลังงานน้ าจากเขื่อน เป็นพลังงานท่ีเกิดจาก

การเปลี่ยนพลังงานของน้ าซึ่งอยู่ในแหล่งท่ีอยู่สูงกว่าในรูปแบบของน้ าท่ี

ตกท่ีตกจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต่ าตามธรรมชาติ ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก  โดยถ้า

เป็นการไหลตกลงมาของน้ าจากแหล่งธรรมชาติจะเรียกว่าเป็นพลังงาน

น้ าตก และถ้าเป็นน้ าท่ีตกลงมาจากแหล่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้นหรือดัดแปลง

สภาพธรรมชาติ เพ่ือกักเก็บน้ าในลักษณะ  ของเขื่อนเรียกว่า เป็นพลังงาน

น้ าจากเขื่อน เช่น น้ าตกท่ีเกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นน้ า น้ าตกจาก

ทะเลสาบ  บนเทือกเขาลงสู่หุบเขา กระแสน้ าในแม่น้ าที่ไหลตกหน้าผา เป็น

ต้น การผลิตไฟฟูาจากพลังงานน้ าอาศัยการเปลี่ยนรูปของพลังงานจลน์

จากการไหลเชี่ยวของน้ าในแม่น้ า หรือการตกจากท่ีสูงของน้ าตกไปเป็น

พลังงานไฟฟูาโดยผ่านกังหันของเครื่องก าเนิดไฟฟูา พลังงานน้ าท่ีได้จะ

ขึน้อยู่กับความสูงของน้ าและอัตราการไหลของน้ าท่ีถูกปล่อยออกมา ดังนั้น

การผลิตพลังงานไฟฟูาจากพลังงานน้ าจึงจ าเป็นต้องเลือกบริเวณท่ี

เหมาะสม ท าให้การลงทุนสร้างเขื่อนต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมาก  แต่

อย่างไรก็ตามผลจากการส ารวจ พบว่าท่ัวโลกยังใช้พลังงานจากน้ ามาผลิต

กระแสไฟฟูามากกว่าการใช้แหล่งพลังงานทดแทนจากประเภทอื่น 

การผลิตพลังงานไฟฟูาโดยอาศัยพลังน้ า โดยการสร้างเขื่อนนั้น เป็น

วิธีการซึ่งให้ได้มาซึ่งพลังงาน   โดยการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 

เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ โดยหลักแล้วเพ่ือการ

ผลิตกระแสไฟฟูา เขื่อนแรกได้แก่ เข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก และต่อมาเขื่อน

ก็ถูกสร้างขึ้นมาเรื่อยๆ เช่น เขื่อนสิริกิต์ิ จังหวัดอุดรดิตถ์ เขื่อนศรีนครินทร์ 

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น พลังน้ าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟูาในราคา

ต้นทุนต่ า แต่มีป๎ญหาสิ่งแวดล้อมท่ีควรค านึงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการ

สูญเสียเนื้อท่ีปุาเป็นจ านวนมหาศาลเพ่ือใช้เป็นอ่างเก็บน้ าเหนือเขื่อน 

ราษฎรในพ้ืนท่ีน้ าท่วมจึงจะต้องอพยพย้ายท่ีต้ังถิ่นฐานใหม่ สัตว์ปุาต่างๆ 
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จะสูญเสียท่ีอยู่อาศัยหรืออาจจะสูญพันธุ์ไปโดยไม่สามารถปูองกันได้ 

เพราะการอพยพสัตว์ปุาออกจากพ้ืนท่ีน้ าท่วมนั้นไม่สามารถจะโยกย้าย

สัตว์ได้ทันทุกชนิด นอกจากนั้นแล้ว แร่ธาตุต่างๆ ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีอาจจะ  ถูก

ท้ิงให้จมอยู่ใต้น้ าโดยไม่มีโอกาสน าขึ้นมาใช้ประโยชน์ของประเทศ 

ทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านั้นไม่สามารถ   จะประเมินออกมาเป็นตัวเลขได้ซึ่ง

ถ้าหากกระท าได้แล้วอาจจะท าให้ต้นทุนของการผลิตกระแสไฟฟูาสูง โดย

พลังน้ าจะมีต้นทุนการผลิตไฟฟูาสูงกว่าการผลิตกระแสไฟฟูาโดยวิธีอื่นๆ 

พลังงานคลื่น คลื่นถือเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการที่

มีลมพัดผ่านพ้ืนผิวของทะเล   หรือมหาสมุทร ดังนั้นขนาดของคลื่นท่ี

เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับความเร็วลมท่ีพัดผ่านบริเวณนั้น พลังงานของคลื่น จะ

ขึ้นอยู่กับความเร็วของคลื่นและขนาดความสูงของคลื่นโดยการประมาณ

การจากทฤษฎีสามารถกล่าว      ได้ว่าคลื่นท่ีเกิดขึ้นในบริเวณชายฝ๎่งยาว 

100 กิโลเมตร สามารถใช้ผลิตไฟฟูาได้ประมาณ 2,000 เมกะวัตต์  โดย

เป็นการประเมินค่าพลังงานท่ีจะได้จากคลื่นเฉพาะแถบชายฝ๎่ง ส่วนนอก

ชายฝ๎่งออกไปการใช้พลังงานคลื่นเพ่ือผลิตกระแสไฟฟูาท าได้ค่อนข้าง

ยากเพราะถึงแม้ในเขตทะเลลึกจะมีพลังงานคลื่นมหาศาล แต่การ     น าเอา

พลังงานคลื่นในบริเวณดังกล่าวมาใช้ประโยชน์จะต้องมีการสร้างสถานี

เพ่ือผลิตไฟฟูากลางทะเลลึก     ซึ่งเป็นงานท่ีมีความยุ่งยากและซับซ้อน

มากและต้องใช้ทุนอย่างมหาศาล ท้ังนี้ประเทศไทยมีศักยภาพต่ าในการน า

พลังงานคลื่นมาใช้ประโยชน์ 

พลังงานน้ าขึ้นน้ าลง เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์โคจร

มาอยู่ในแนวเดียวกัน       แรงดึงดูดของดวงจันทร์ซึ่งอยู่ใกล้โลกมากกว่า

จะดึงให้น้ าตามบริเวณเขตศูนย์สูตรในมหาสมุทรสูงขึ้น และ  เม่ือดวงจันทร์

โคจรไปต้ังฉากกับดวงอาทิตย์ก็จะท าให้น้ าบริเวณเส้นศูนย์สูตรลดลง 

ความแตกต่างของน้ าทะเลระหว่างช่วงท่ีขึ้นสูงและช่วงท่ีต่ าถือได้ว่าเป็น

พลังงานศักย์อันหนึ่งท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ หลักการผลิตไฟฟูา

จากน้ าขึ้นน้ าลงมีหลักการเช่นเดียวกับการผลิตไฟฟูาจากพลังงานน้ าตก 
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แต่ก าลังท่ีได้จากพลังงานน้ าขึ้นน้ าลงจะไม่ค่อยสม่ าเสมอและมีการ

เปลี่ยนแปลงมาก ท าให้มีศักยภาพต่ าในการน าพลังงานน้ าขึ้นน้ าลงมาใช้

ประโยชน์ 

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีถือว่ามีศักยภาพน้ าค่อนข้างน้อย แต่หากมี

การส่งเสริมโรงไฟฟูาพลังงานน้ าขนาดเล็กก็มีความเป็นไปได้สูงท่ีจะ

ช่วยกันลดมลพิษจากโรงไฟฟูาท่ีใช้ซากดึกด าบรรพ์ และสร้างความมั่นคง

ด้านพลังงานให้กับประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรม

กังหันน้ าและเครื่องก าเนิดไฟฟูาขนาดเล็กอีกทางหนึ่งด้วย  

พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์

สามารถสร้างหรือผลิตขึ้นมาเองได้ พลังงานนิวเคลียร์ท่ีเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ ได้แก่ ปฏิกิริยาฟิวชัน ซึ่งเกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ 

ส่วนพลังงานนิวเคลียร์ท่ีมนุษย์สามารถผลิตขึ้นมา ได้แก่ เครื่องปฏิกรณ์

ปรมาณู เครื่องเร่งอนุภาค สารไอโซโทป และระเบิดปรมาณู พลังงาน

นิวเคลียร์สามารถปลดปล่อยออกมาในรูปของอนุภาคและรังสี เช่น รังสี

แกมมา อนุภาคเบตา อนุภาคแอลฟา และอนุภาคนิวตรอน พร้อมกับปล่อย

พลังงานอื่นๆ ออกมาด้วย เช่น พลังงานความร้อน พลังงานแสง พลังงาน

รังส ีพลังงานกล และพลังงานอื่นๆ 

ชนิดของพลังงานนิวเคลียร์พลังงานท่ีถูกปล่อยออกมาจากแร่

กัมมันตภาพรังสี จะปล่อยออกมาเมื่อมีการแยก หรือการรวม หรือ

เปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสภายในอะตอม ซึ่งเรียกว่า ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

แบ่งได้เป็น 4 ชนิด คือ 

ปฏิกิริยาฟิชชัน เป็นพลังงานท่ีเกิดจากการแตกตัวหรือแยกตัว

ของธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม พลูโตเนียม เมื่อถูกชนด้วยอนุภาคนิวตรอน 

เช่น ระเบิดปรมาณู 

ปฏิกิริยาฟิวชัน เป็นพลังงานท่ีเกิดจากการรวมตัวของธาตุเบา 

เช่น การรวมตัวของ   ธาตไุฮโรเจนกับฮีเลียมบนดวงอาทิตย์ 
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ปฏิกิริยาที่เกิดจากการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี ได้แก่ 

ยูเรเนียม เรเดียม            พลูโตเนียม ฯลฯ ธาตุเหล่านี้จะปลดปล่อยรังสีและ

อนุภาคต่างๆ ออกมา เช่น อนุภาคแอลฟา อนุภาคเบตา รังสแกมมา และ

อนุภาคนิวตรอน 

ปฏิกิริยาที่ได้จากเครื่องเร่งอนุภาคที่มีประจุ เช่น โปรตอน 

อิเล็กตรอน ดิวทีเรียและอัลฟา 

 

การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ มีหลากหลาย เช่น 

ด้านก าลัง พลังงานนิวเคลียร์ท่ีปล่อยออกมาในรูปความร้อน

สามารถน าไปใช้ในการขับเคลื่อนยานอวกาศ เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ 

ผลิตกระแสไฟฟูา และอื่นๆ 

ด้านอุตสาหกรรม ใช้ในการเหนี่ยวน าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางเคมี ทางกายภาพและชีวภาพในสารตัวกลาง เช่น ก าจัดจุลินทรีย์บาง

ชนิดในอาหารและขยะ การเปลี่ยนแปลงสีของอัญมณีหรือเครื่องประดับ 

เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตรวจสอบและรักษาด้านระบบควบคุมใน

กระบวนการผลิต    ในโรงงานอุตสาหกรรม 

ด้านการเกษตร ใช้ในการเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืช ปรับปรุงและ

ขยายพันธุ์พืช ก าจดัแมลงศัตรูพืช 

ด้านการแพทย์ ใช้ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค เช่น การ

เอกซเรย ์การรักษาโรคมะเร็ง  

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 اػْرثبهلل هي الش٘طبى الشج٘ن ، بسم ميحرلا نمحرلا هللا ،  …………

﴿                                                                    

          ﴾ 
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الزِّ  َّ َِ ِهَي اَٙٗبِد  إِٗابُكْن ِثَوب فِ٘ َّ ًَيََؼٌِٖ  َّ لَُكن ِفٖ الىُشآِى الؼَِظِ٘ن  َّ ْكِش الَذِكِ٘ن ، ثَبَسَك هللاُ ِلٖ 

ٍَ ، فَبْعزَْغِيشُ  الُوغِلَوبِد ِهي ُكّلِ رًٍَت َّ ِلَكبفاِخ الُوغِلِوَ٘ي  َّ َلُكْن  َّ أَْعزَْغِيَشهللاُ ِلٖ  َّ َُزا  ُُ ََِْلٖ  َُ ٍُّ إًِا أََُْ

َْ الغَيُُْس الاشِدُ٘ن  ُُ 
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อสิลามกบัพลงังานแสงอาทติย 

 

ِ  اَْلَذْوذُ  ، َػلَٔ ّلِِلا َِ ِإْدَغبًِ  فَْعِل َّ، أَْشُكُشٍُ  َِ َِ  َػلَٔ َّ ِى ْ٘ فِ ْْ ، رَ َِ اْهِزٌَبًِ ذُ  َّ َِ أَْش ْدذٍَُ  هللاُ  إَِلا  إِلَََ  ََل  أَىْ  َّ  ََل  َّ

ْٗكَ  ذُ  لََُ، َشِش َِ أَْش ذاً  أَىا  َّ لَُُ، َػْجذٍُُ  ُهَذوا ْْ َسُع َِ  هللاُ  َصلٔا َّ ْ٘ َػلَٔ َػلَ َّ  َِ ، آِل َِ أَْصَذبثِ َعلانَ  َّ َّ  ً ْ٘وب  رَْغِل

ًْ٘شا  .َكِض
พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

ฉันขอตักเตือนท่านท้ังหลายและตัวฉันเองด้วยการย าเกรงต่ออัล

ลอฮอย่างแท้จริงเพ่ิงรู้เถิดว่าไม่มีสิ่งใดท่ีมีคุณค่าในสายตาของอัลเลาะห์

เหนือไปกว่าการย าเกรงเพ่ือว่าเราจะได้รับความผาสุกท้ังในโลกนี้และโลก

หน้า พ่ีน้องมุสลิมท่ีมีเกียรติดวงอาทิตย์มีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่าง

มากถ้าปราศจากแสงอาทิตย์แล้วเราก็คงต้องใช้ชีวิตในความมืดดังนั้นแล้ว

จึงกล่าวถึงดวงอาทิตย์ไว้ในหลายองค์การด้วยกัน เช่น 

 

الشاْوِظ  َُب َّ ُظَذب َّ  )1  

 

ความว่า “ขอสาบานด้วยดวงอาทิตย์ และแสงสว่างของมัน” 

 

جب ُب ّ عشاجب ّجؼلٌب  
 

ความวา่ “และเราได้ท าให้มีแสงประทีปหนึ่งท่ีมีแสงสว่างจ้า” 

 

พี่น้องเมื่อคืนที่มีเกียรติ 

ความส าคัญของแสงอาทิตย์นั้นมีเพียงแค่ให้ความสว่างแก่โลกแต่มัน

ยังสามารถน ามาใช้เป็นพลังงานได้อีกด้วยดังนั้นในวันนี้จึงขอน าเสนอ

เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งนับว่าเป็นพลังงานทดแทนอีก 1 ประเภท 

คือ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ พลังงานนี้

จัดเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนท่ีมีศักยภาพสูงปราศจากมลพิษทางเกิดใหม่

ได้ตลอดเวลาใช้งานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนสามารถน ามาใช้ได้

อย่างไม่สิ้นสุดและมีลักษณะกระจายไปถึงผู้ใช้โดยตรงอีกท้ังยังเป็นแหล่ง



[102] 

 

พลังงานท่ีสะอาดปลอดจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและตามปกติมนุษย์ใช้

พลังงานแสงอาทิตย์ตามธรรมชาติในชีวิตประจ าวันอยู่แล้วตลอดหลายปีมา

นี้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการพัฒนาจนถึงขั้นน ามาใช้งานได้

จริงอย่างไรก็ตาม การน าอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์เหล่านี้มาใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพจ าเป็นต้องทราบศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของบริเวณท่ีจะ

ใช้งานด้วย โดยท่ัวไปศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของพ้ืนท่ีแห่งหนึ่งจะ

สูงหรือต่ า ขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ท่ีตกกระทบพ้ืนท่ีนั้นโดย

บริเวณท่ีได้รับรังสีดวงอาทิตย์มากก็จะมีศักยภาพในการน าพลังงาน

แสงอาทิตย์มาใช้สูงส าหรับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีต้องใช้อุปกรณ์

รวมแสงเราจ าเป็นต้องทราบสัดส่วนของรังสีรวมต่อรังสีกระจายในบรรดา

รูปแบบการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งาน ได้แก่ พลังงานไฟฟูา 

แสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น พ่ีน้องมุสลิมท่ีมี

เกียรติอัลลอฮฺได้บอกแต่เราว่าเมื่อถึงคราววันสิ้นโลก ดวงอาทิตย์ก็จะดับ

สลายลง ดั่งโองการที่ว่า  

كْسد الشوظ ارا  
 

ความว่า “เม่ือดวงอาทิตย์ถูกม้วนแสงดับลง” 

 

ดังนั้นในขณะท่ีดวงอาทิตย์ยังคงส่องแสงอยู่เราจึงควรใช้แสงอาทิตย์

เพ่ือก่อให้เกิดพลังงานอันคุ้มค่าท่ีสุดเท่าท่ีเราจะพึงท าได้  

 

الشاْوظُ  ب ِلُوْغزَىَشٍّ  رَْجِشٕ َّ َِ ِلكَ  لا
38(  اْلؼَِل٘نِ  اْلؼَِضٗضِ  رَْىِذٗشُ  رَ   

 

ความว่า “และดวงอาทิตย์โคจรตามวิถีของมัน นั่นคือ การก าหนดของ

พระผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงรอบรู้” 
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ْٖ  هللاُ  ثَبَسكَ  لَُكنْ  ِل ِْ٘ن، الىُْشآىِ  ِفٖ َّ ًََيْؼٌَب الؼَِظ َِ  ثَِوب َّ ْ٘ ْكشِ  الجََ٘بىِ  ِهيَ  ِف الزِّ ِْ٘ن، َّ ُُ  الَذِك ْْ ْٖ  أََُ ِل ْْ  َُزَا ََ

أَْعزَْغِيشُ  ْٖ  هللاَ  َّ لَُكنْ  ِل ْ٘غِ  َّ ِلَجِو ْ٘يَ  َّ ًٍْت، ُكلِّ  ِهيْ  الُوْغِلِو ٍُ  رَ ّْ ا فَبْعزَْغِيُش ْْ ثُ ْْ ُ ر َّ  َِ ْ٘ ُ  إَِل َْ  إًَِا سُ  ُُ ْْ  الغَيُ

ْ٘نُ   .الَشِد
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อสิลามกบัพลงังานลม 

 

ِ  اَْلَذْوذُ  ، َػلَٔ ّلِِلا َِ ، فَْعِل َِ ِإْدَغبًِ أَْشُكُشٍُ  َّ َِ  َػلَٔ َّ ِى ْ٘ فِ ْْ ، رَ َِ اْهِزٌَبًِ ذُ  َّ َِ أَْش ْدذٍَُ  هللاُ  إَِلا  إِلَََ  ََل  أَىْ  َّ  ََل  َّ

ْٗكَ  ذُ  لََُ، َشِش َِ أَْش ذاً  أَىا  َّ لَُُ، َػْجذٍُُ  ُهَذوا ْْ َسُع َػلَٔ َِ َػلَْ٘  هللاُ  َصلٔا َّ َّ  َِ ، آِل َِ أَْصَذبثِ َعلانَ  َّ َّ  ً ْ٘وب  رَْغِل

ًْ٘شا  .َكِض

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ   

ฉันขอสั่งเสียตัวฉันเองและพ่ีน้องทุกท่านให้ย าเกรงต่ออัลเลาะห์ด้วย

การปฏิบัติตามค าส่ังของพระองค์ 

และละท้ิงข้อห้ามของพระองค์ 

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

ในวันนี้จะขอกล่าวถึงพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งท่ีเราคุ้นเคยกัน

ดีคือพลังงานลมได้ถึงลมไว้ในหลายองค์การ เช่น โองการอัลกุรอานท่ีว่า  

 

ادِ  َخْلقِ  فِٖ إِىا  َّ اْْلَْسِض  الغاَوب اْخزِاَلفِ  َّ ْ٘لِ  َّ بسِ  اللا َِ الٌا اْليُْلكِ  َّ  ٌَٗيَغُ  ِثَوب اْلجَْذشِ  فِٖ رَْجِشٕ الازِٖ َّ

َهب طَ الٌاب َّ  َُ ُ  أًََض بءٍ  ِهي الغاَوبءِ  ِهيَ  َّللاا َِ  فَؤَْدَ٘ب ها ب َثْؼذَ  اْْلَْسضَ  ثِ َِ ِر ْْ ثَشا  َه ب َّ َِ  دَاثاخٍ  ُكلِّ  ِهي فِ٘

رَْصِشٗفِ  َٗبحِ  َّ الغاَذبةِ  الّشِ شِ  َّ ْ٘يَ  اْلُوَغخا اْْلَْسِض  الغاَوبءِ  ثَ َٗبدٍ  َّ مٍ  َٙ ْْ   َْٗؼِىلُْىَ  لِّىَ

 

ความว่า “แท้จริงในการสร้างบรรดาชั้นฟูาและแผ่นดิน และสับเปลี่ยน

กลางคืนและกลางวัน และเรือท่ีวิ่งอยู่ในทะเล พร้อมด้วยสิ่งท่ีอ านวย

ประโยชน์แก่มนุษย์ และน้ า ท่ีอัลลอฮ์ได้ทรงให้หลั่งลงมาจากฟากฟูา แล้ว

ทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาขึ้น ด้วยน้ านั้นหลังจากท่ีมันตายไปแล้ว และได้

ทรงให้สัตว์แต่ละชนิด แพร่สะพัดไปในแผ่นดิน และในการให้ลมเปลี่ยน

ทิศทาง และให้เมฆซึ่งถูกก าหนดให้บริการ (แก่โลก) ผันแปรไประหว่าง

ฟากฟูาและแผ่นดินนั้น แน่นอนล้วนเป็นสัญญาณนานาประการแก่กลุ่มชน

ท่ีใช้ป๎ญญา” (อัลบากอเราะห์164) 
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ท่ีจริงแล้วลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากความ

แตกต่างของอุณหภูมิความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของ

โลกสิ่งเหล่านี้เป็นป๎จจัยท่ีก่อให้เกิดความเร็วลมและก าลังลมเป็นท่ียอมรับ

โดยท่ัวไปว่าลมเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งท่ีมีอยู่ในตัวเองซึ่งในบางครั้งแรง

ท่ีเกิดจากลมอัดท าให้บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยพังทลายต้นไม้หักโค่นลงสิ่งของ

วัตถุต่างๆล้มหรือปลิวลอยไปตามลมเป็นต้นในป๎จจุบันมนุษย์จึงได้ให้

ความส าคัญและน าพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้นเนื่องจาก

พลังงานลมมีอยู่โดยท่ัวไปไม่ต้องซื้อหาเป็นพลังงานท่ีสะอาดไม่ก่อให้เกิด

อันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จัก

หมดสิ้น ป๎จจุบันมีการน าพลังงานลมมาใช้ในการผลิตกังหันลมซึ่งสามารถ

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 

1. กังหันลมเพ่ือสูบน้ าเป็นกังหันลมท่ีรับพลังงานจากการเคลื่อนท่ีของ

ลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกลเพ่ือใช้ในการใช้สูบน้ าจากท่ีต่ าขึ้นท่ีสูง

เพ่ือใช้การเกษตรการท านาเกลือการอุปโภคและบริโภคป๎จจุบันมีใช้อยู่

ด้วยกัน 2 แบบ คือแบบระหัดและแบบสูบชัก 

2. กังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟูา เป็นกังหันลมท่ีรับพลังงานจลน์จากการ

เคลื่อนท่ีของลม และเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกล จากนั้นน าพลังงานกลผลิต

เป็นพลังงานไฟฟูา ป๎จจุบันมีการน ามาใช้งานทางกังหันลมขนาดเล็กและ

กังหันลมขนาดใหญ่ 

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

ฉะนั้นเราควรใช้พลังงานลมอย่างคุ้มค่า มิเช่นนั้นแล้วมันอาจจะ

กลายเป็นพลังงานท่ีสูญเปล่าและไร้ค่า 

ดั่งโองการอัลกุรอานท่ีว่า 

ءٍ  ُكلا  إًِاب ْٖ 49(  ثِىَذَسٍ  َخلَْىٌَبٍُ  َش  
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ความว่า “แท้จริงทุก ๆ สิ่งนั้นเราสร้างมันตามสัดส่วนแท้จริงเรา ได้

สร้างทุกส่ิงทุกอย่างพอประมาณ” 

ْٖ  هللاُ  ثَبَسكَ  لَُكنْ  ِل ِْ٘ن، الىُْشآىِ  ِفٖ َّ ًََيْؼٌَب الؼَِظ َِ  ثَِوب َّ ْ٘ ْكشِ  الجََ٘بىِ  ِهيَ  ِف الزِّ ِْ٘ن، َّ ُُ  الَذِك ْْ ْٖ  أََُ ِل ْْ  َُزَا ََ

أَْعزَْغِيشُ  ْٖ  هللاَ  َّ لَُكنْ  ِل ْ٘غِ  َّ ِلَجِو ْ٘يَ الُوْغلِ  َّ ًٍْت، ُكلِّ  ِهيْ  ِو ٍُ  رَ ّْ ا فَبْعزَْغِيُش ْْ ثُ ْْ ُ ر َّ  َِ ْ٘ ُ  إَِل َْ  إًَِا سُ  ُُ ْْ  الغَيُ

ْ٘نُ   .الَشِد
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อสิลามกบัพลงังานน้ า 

 

ِ  اَْلَذْوذُ  ، َػلَٔ ّلِِلا َِ ، فَْعِل َِ ِإْدَغبًِ أَْشُكُشٍُ  َّ َِ  َػلَٔ َّ ِى ْ٘ فِ ْْ ، رَ َِ اْهِزٌَبًِ ذُ  َّ َِ أَْش ْدذٍَُ  هللاُ  إَِلا  إِلَََ  ََل  أَىْ  َّ  ََل  َّ

ْٗكَ  ذُ  لََُ، َشِش َِ أَْش ذاً  أَىا  َّ لَُُ، َػْجذٍُُ  ُهَذوا ْْ َسُع َِ  هللاُ  َصلٔا َّ ْ٘ َػلَٔ َػلَ َّ  َِ ، آِل َِ أَْصَذبثِ َعلانَ  َّ َّ  ً ْ٘وب  رَْغِل

ًْ٘شا  .َكِض

ب ثَْؼذُ  أَها : 

 

พี่นอ้งมสุลิมที่มเีกยีรติ 

ฉันขอตัดเซียนท่านท้ังหลายและตัวฉันเองด้วยการย าเกรงต่ออัล

เลาะห์อย่างแท้จริงเพ่ิงรู้เถิดว่าไม่มีสิ่งใดท่ีมีคุณค่าในสายตาของอัลเลาะห์

เหนือไปกว่าการย าเกรงเพ่ือว่าเราจะได้รับความผาสุกท้ังในโลกนี้และโลก

หน้า 

 

พ่ีน้องมุสลิมท่ีมีเกียรติความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารนั้นได้

น าพามนุษย์สู่ความเจริญและความเฉลียวฉลาดในขณะเดียวกันอิสลามก็

ได้สนับสนุนให้มุสลิมใช้สติป๎ญญาอย่างเต็มความสามารถและใช้ไปในทาง

ท่ีถูกต้อง และในบรรดาเรื่องท่ีอิสลามสนับสนุนให้มุสลิมใช้สติป๎ญญาใน

การพัฒนาของชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น คือ การแสวงหาพลังงานทดแทน 

ป๎จจุบันเรื่องพลังงานเป็นป๎ญหาใหญ่ของโลก และนับวันจะมีผลกระทบ

รุนแรงต่อมวลมนุษยชาติมากขึ้นทุกที อิสลามเป็นอีกศาสนาหนึ่งท่ีก าชับ

มุสลิมให้ความส าคัญในการร่วมหาหนทางแก้ไข ท าการศึกษาค้นคว้า 

ส ารวจ ทดลอง ติดตามเทคโนโลยีอย่างจริงจัง และต่อเนื่องมาโดยตลอด 

เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการน าพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน

ด้านพลังงานทดแทนเข้ามาใช้โดยเฉพาะในสังคมของเราต่อไป 

ค าว่า “พลังงาน” หมายถึง ความสามารถในการท างาน ซึ่งมีอยู่ในตัว

ของสิ่งท่ีอาจให้งานได้ โดยการท าให้วัตถุหรือธาตุเกิดการเคลื่อนท่ี หรือ 

เปลี่ยนรูปแบบไปได้ การท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งได้ ก็
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เพราะมีแรงหรือพลังงานเข้าไปกระท า พลังงานหรือความสามารถในการ

ท างานได้นี้ นอกจากสิ่งมีชีวิตจะใช้พลังงานซึ่งอยู่ในรูปของสารอาหารใน

การด ารงชีวิตโดยตรงแล้ว สิ่งมีชีวิตยังต้องใช้พลังงานในรูปแบบลักษณะ

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยว กับการด ารงชีวิตประจ าวันอีก หรือ ในหลายรูปแบบ เช่น 

ทางด้านแสงสว่างและไฟฟูา เป็นต้น 

พลังงาน หมายถึง สิ่งท่ีใช้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หรือ ให้

มีการเคลื่อนท่ีของมวลสารจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่ง  พลังงานยัง

หมายถึงพลังต่างๆท่ีน ามาใช้ให้เกิดงานพลังต่างๆ เช่น ไฟฟูา น้ ามัน ลม 

แสงอาทิตย ์เป็นต้น  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2  ประเภทใหญ่ๆคือ 

1. พลังงานใช้แล้วหมด ซึ่งเป็นพลังงานสิ้นเปลือง พลังงานชนิดนี้

ได้แก่ พวกน้ ามัน ถ่านหิน ฯลฯ 

2. พลังงานใช้ไม่หมดหรือพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ ชีวมวล มูลสัตว์

และก๊าซชวีภาพ น้ า แสงอาทิตย ์คลื่น 

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

เนื่องจากอิสลามเป็นศาสนาท่ีน าพามาซึ่งความสุขแก่มวลมนุษย์อย่าง

โครงการอัลกุรอานที่ว่า  

للؼبلو٘ي سدوَ اَل اسعلٌبك ّهب  
 

ความว่า “และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพ่ือสิ่งใดนอกจากเพ่ือความเป็น

เมตตาแก่สากลโลกจักรวาล” 
 

คุตบะห์ในวันนี้จะกล่าวถึงพลังงานน้ าอัลลอฮฺได้กล่าวถึงน้ าไว้ใน

หลายองค์การด้วยกันดั่งโองการอัลกุรอานใน ซูเราะห์อันอัมบิยาอฺท่ีว่า  

 

لَنْ  َّ ادِ  أَىا  َكيَُشّا الاِزٗيَ  َٗشَ  أَ َّ اْْلَْسضَ  الغاَوب ًَزَب َّ َُُوب َسرْىًب َكب َجؼَْلٌَب فَيَزَْىٌَب ءٍ  ُكلا  اْلَوبءِ  ِهيَ  َّ ْٖ ٍ  َش ّٖ  َد
30(  ُْٗؤِهٌُْىَ  أَفَاَل   
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ความว่า “และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาท้ังหลายนั้นไม่เห็นดอกหรือว่า

แท้จริงชั้นฟูาท้ังหลายและแผ่นดินนั้นแต่ก่อนนี้รวมติดกันเป็นอันเดียวกัน

แล้วเราได้แยกมันทั้งสองออกจากกันและเราได้ท าให้ทุกสิ่งมีชีวิตมาจากน้ า

ดังนั้นพวกเขาจะยังไม่ศรัทธาอีกหรือ” 

พลังงานน้ าเป็นรูปแบบหนึ่งการสร้างก าลังโดยการอาศัยพลังงานของ

น้ าท่ีเคลื่อนท่ี ป๎จจุบันนี้พลังงานน้ าส่วนมากจะถูกใช้เพ่ือใช้ในการผลิต

ไฟฟูา นอกจากนี้แล้วพลังงานน้ ายังถูกน าไปใช้ในการชลประทาน การ

สีการทอผ้าและใช้ในโรงเลื่อย พลังงานของมวลน้ าท่ีเคลื่อนท่ีได้ถูกมนุษย์

น ามาใช้มานานแล้วนับศตวรรษ โดยได้มีการสร้างกังหันน้ าเพ่ือใช้ในงาน

ต่างๆ ในอินเดียและชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์ใช้เพ่ือใช้ในการโม่แปูง

จากเมล็ดพืชต่างๆส่วนผู้คนในจีนและตะวันออกไกล ก็ได้มีการใช้พลังงาน

น้ าเพื่อใช้ในการวิดน้ าเพื่อการชลประทานโดยในช่วงทศวรรษท่ี 1830 ซึ่ง

เป็นยุคท่ีการสร้างคลองเฟ่ืองฟูถึงขีดสุด ก็ได้มีการประยุกต์เอาพลังงานน้ า

มาใช้เพ่ือขับเคลื่อนเรือขึ้นและลงจากเขาโดยอาศัยรางรถไฟท่ีลาดเอียง 

โดยตัวอย่างของการประยุกต์ใช้แบบนี้อยู่ท่ีคลองไทรอน ในไอร์แลนด์

เหนือ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการประยุกต์ใช้พลังงานน้ าในยุคแรกนั้นเป็น

การส่งต่อพลังงานโดยตรงท าให้การใช้พลังงานน้ า ในยุคนั้นต้องอยู่ใกล้

แหล่งพลังงานเช่นน้ าตกเป็นต้นป๎จจุบันนี้พลังงานน้ าได้ถูกใช้เพ่ือการผลิต

ไฟฟูา ท าให้สามารถส่งต่อพลังงานไปใช้ในท่ีท่ีห่างจากแม่น้ า  ป๎จจุบัน

พลังงานน้ าถูกน าไปใช้ในหลายรูปแบบ เช่น กังหันน้ าซึ่งเป็นรูปแบบการ

ใช้พลังงานน้ าท่ีเก่าแก่ท่ีสุด คือเพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟูา เป็นต้น  

ด้วยเหตุนี้ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็จะไม่สามารถ น าพาความ

หายนะแต่จะสร้างความสมดุลแก่โลกอีกท้ังยังน ามาซึ่งความสุขแก่มวล

มนุษย์อีกด้วย  

َهب  َّ ْشًَب  َهب أَخا َّ نا  اْغِيشْ  لٌََب َهب ََذاْهٌَب  ُِ ََُ، اَللا َػلٌا َّ   ٍُ آِخَشٍُ  ِعشا َّ لََُ   ّا ُ  أَ ِجلَا َّ ُ  ِدَاَُ   َجٌَب ُكلَا ًْ نا  اْغِيشْ  لٌََب رَ ُِ اَللا

اًَب أَىِ   َْ آِخشُ  دَْػ َّ ًْذَ .  شُ  ََل  إِلَََ  إَِلا  أَ أًَْ ذَ  الُوَؤّخِ َّ مُ   ًْذَ  الُوىَذِّ َِ  ِهٌاب، أَ ًْذَ  أَْػلَنُ  ثِ َهب أَ َّ َهب أَْػلٌَاب  َّ أَْعَشْسًَب 
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  َِ َػلَٔ آِل َّ ذٍ   ًَِجٌَِّ٘ب ُهَذوا   َِ ِل ْْ َسُع َّ ًِْؼنْ  َػلَٔ َػْجِذٍِ   أَ َّ ثَبِسكْ   َّ َعلانَ   َّ َصلٔا هللاُ   َّ َْ٘ي،  ِ  َسةِّ  الؼَبلَِو اْلَذْوذُ  ّلِِلا

ْ٘يَ  َِ  أَْجَوِؼ أَْصَذبثِ َّ . 
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อสิลามกบัพลงังานขยะ 

ِ  اَْلَذْوذُ  َِ  َػلَٔ ّلِِلا ، فَْعِل َِ إِْدَغبًِ أَْشُكُشٍُ  أَْدَوذٍُُ  َّ َّ  ٌَُُْ٘ أَْعزَِؼ أَْعزَْغِيُشٍُ، َّ ذُ  َّ َِ أَْش ْدذٍَُ  هللاُ  إَِلا  إِلَََ  ََل  أَىْ  َّ َّ 

ْٗكَ  ََل  َِ  فِٖ لََُ، َشِش َ٘زِ ثِ ْْ َِ  ُسثُ َ٘زِ ِِ إِلَ َّ  َِ أَْعَوبئِ َّ ، َِ ِصيَبرِ ذُ  َّ َِ أَْش ذاً  أَىا  َّ لَُُ، َػْجذٍُُ  ُهَذوا ْْ َسُع  هللاُ  َصلٔا َّ

 َِ ْ٘ َػلَٔ َػلَ َّ  َِ ، آِل َِ أَْصَذبثِ َعلانَ  َّ َّ  ً ْ٘وب ًْ٘شا رَْغِل ب. َكِض :ثَْؼذُ  أَها  
 

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

ฉันขอสั่งเสียตัวฉันเองและพ่ีน้องทุกท่านให้ย าเกรงต่ออัลเลาะห์ด้วย

การปฏิบัติตามค าบัญชาของพระองค์และละท้ิงข้อห้ามของพระองค์  พ่ีน้อง

มุสลิมท่ีมีเกียรติอิสลามส่งเสริมให้มุสลิมดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

โดยการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ดูแลท่ีอยู่อาศัยให้สะอาดอยู่

เสมอเพ่ือปูองกันแมลงต่างๆ มันเป็นพาหะน าโรครวมท้ังการก าจัดขยะ มูล

ฝอยอย่างถูกวิธีมิเช่นนั้นแล้ว มันจะกลายเป็นสาเหตุให้เกิดมลภาวะทาง

อากาศและน ามาซึ่งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ กุรอาน 

 

اْشَشثُْا ُكلُْا ْصقِ  ِهي َّ ِ  ّسِ ََل  َّللاا ا َّ ْْ 60(  ُهْيِغِذٗيَ  اْْلَْسِض  فِٖ رَْؼضَ  
 

ความว่า “พวกเจ้าจงกินและจงดื่มจากป๎จจัยยังชีพของอัลลอฮ์ และจง

อย่าก่อกวนในผืนแผ่นดิน ในฐานะผู้บ่อนท าลาย” 

 

ขยะมูลฝอย หมายถึง บรรดาสิ่งของท่ีไม่ต้องการใช้แล้วส่วนใหญ่

เป็นของแข็งจะเน่าเปื่อยได้หรือไม่ตาม รวมตลอดถึง ซากสัตว์ มูลสัตว์ ฝุุน

ละออง และเศษวัสดุ ท่ี ท้ิงแล้วจากบ้านเรือน สถานท่ีต่างๆ โรงงาน

อุตสาหกรรม 

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

ถึงแม้ว่าเธออยากจะเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ไม่ต้องการใช้แล้วแต่มันสามารถ

ท่ีจะแปรผันเป็นพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งได้  ขยะเป็นอีกทางเลือก

หนึ่งในด้านการผลิตพลังงานและขยะมีศักยภาพท่ีสามารถน ามาใช้เพ่ือ

ผลิตพลังงานได้  ท้ังนี้เนื่องจากมีปริมาณมากและไม่ต้องซื้อหา แต่ใน

ป๎จจุบันมีการน าขยะมาผลิตเป็นพลังงานน้อยมากเมื่อเทียบกับพลังงาน



[112] 

 

ทดแทนด้านอื่นๆ  พ่ีน้องมุสลิมท่ีมีเกียรติการผลิตพลังงานโดยใช้ก๊าซ

ชีวภาพจากหลุมฝ๎งกลบขยะเป็นการพัฒนาและปรับปรุงระบบฝ๎งกลบขยะ

เพ่ือลดการปล่อยก๊าซชีวภาพออกและน าก๊าซชีวภาพท่ีได้จากหลุมฝ๎งกลบ

ขยะมาใช้พลังงานทดแทน  ก๊าซชีวภาพท่ีได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์

เป็นเชื้อเพลิงพลังงานได้หลายทาง เช่นเดียวกับก๊าซชีวภาพท่ีได้จากระบบ

ย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน แต่อาจมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพ

ก๊าซก่อนน าไปใช้ เช่น การก าจัดน้ าคาร์บอนไดออกไซด์ และสารกัดกร่อน

ต่างๆ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดคุณภาพการส าหรับการใช้ประโยชน์ในแต่

ละรูปแบบ การผลิตเชื้อเพลิงขยะเทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะ เป็นการน า

ขยะมาผ่านกระบวนการจัดการต่าง ๆ ได้แก่ การคัดแยกด้วยมือหรือ

เครื่องจักร  การลดขนาด การผสม การท าให้แห้ง การอัดแท่ง การบรรจุ 

และการเก็บ เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีให้กลายเป็น

เชื้อเพลิงขยะ RDF ท่ีมีค่าความร้อนสูง สามารถน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพ่ือ

ผลิตพลังงาน อีกท้ังยังสะดวกต่อการจัดเก็บและขนส่ง   พ่ีน้องมุสลิมท่ีมี

เกียรติ ขยะยังสามารถน ามาใช้ในการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงโดยผ่าน

กระบวนการท าให้ขยะกลายเป็นก๊าซ  คือสารอินทรีย์ในขยะจะท าปฏิกิริยา

กับอากาศหรือออกซิเจนในปริมาณจ ากัดและท าให้เกิดก๊าซ ศักยภาพ

ส าหรับปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยมียอดรวมประมาณ 41,991 

ตันต่อวันเป็นขยะท่ีเกิดขึ้นในกรุงเทพถึง 9,400 ตันต่อวันซึ่งจ านวนขยะท่ี

เกิดขึ้นสามารถน ามาผลิตเป็นพลังงานได้อย่างมากมาย แต่สาเหตุท่ีการใช้

พลังงานจากขยะยังมีน้อย เนื่องมาจากการขาดความพร้อมในหลายด้าน

ท้ังงบ ประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร หรือแม้แต่สถานท่ีต้ัง  ดังนั้น

การน าพลังงานจากขยะมาใช้ในประเทศไทยจึงต้องอาศัยระยะเวลาในการ

พัฒนาอีกระยะหนึ่งจึงสามารถน าพา ผังงานดังกล่าวมาใช้ได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ การน าขยะมาใช้เป็นพลังงานต่างๆนั้นจะต้องท าอย่างถูกวิธี
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ซึ่งต้องอาศัยท้ังความรู้และเทคโนโลยีควบคู่กันไป ดั่งโองการอัลกุรอาน

ท่ีว่า  

 

َُُوب ََبلَذْ  ْ٘شَ  إِىا  اْعزَؤِْجْشٍُ  أَثَذِ  َٗب إِْدذَا ُّٕ الْ  اْعزَؤَْجْشدَ  َهيِ  َخ ِْ 26(  اْْلَِه٘يُ  ىَ  
 

ความว่า “นางคนหนึ่งในสองคนกล่าวว่า “โอ้คุณพ่อจ๋า! จ้างเขาไว้ซิ 

แท้จริงคนดีท่ีท่านควรจะจ้างเขาไว้คือ ผู้ท่ีแข็งแรง ผู้ท่ีซื่อสัตย์” (กุรอาน 

อัล-เกาะศ็อศ 26) 
 

َ  إِىا  هللاِ، ِػجَبدَ  ُِ  َٗؤُْهشُ  َّللاا اِلْدَغبىِ  ثِبْلَؼْذ إِٗزَبءِ  َّ َِٔ اْلىُْشثَٔ ِرٕ َّ ٌْ َٗ اْلُوٌَكشِ  اْليَْذَشبءِ  َػيْ  َّ اْلجَْغِٖ  َّ َّ 

فُْا)،(رَزَكاُشّىَ  لَؼَلاُكنْ  َِٗؼُظُكنْ  ّْ أَ ذِ  َّ ِْ ِ  ثَِؼ َُْذرُنْ  إِرَا َّللاا َل َػب َْٗوبىَ  رٌَىُُعْا َّ َُب ثَْؼذَ  اْلَ ِكِ٘ذ ْْ ََذْ  رَ  َجؼَْلزُنْ  َّ

 َ ُْ٘كنْ  َّللاا َ  إِىا  َكِي٘الً  َػلَ رَْيؼَلَُْى، َهب َْٗؼَلنُ  َّللاا  

ا  ّْ ٍُ  َْٗزُكْشُكْن، هللاَ  فَبْرُكُش ّْ اْشُكُش َِ  َػلَٔ َّ لَِزْكشُ  َِٗضْدُكْن، ًِؼَِو هللاُ  أَْكجَُش، هللاِ  َّ ىَ  َهب َْٗؼلَنُ  َّ ْْ ٌَؼُ رَْص . 
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อสิลามกบัพลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ 

 ّدشم ّأَّلُب، الؼجبد ثوصبلخ ّأَْهِب ،ّأصكبُب أغ٘جِب الوكبعت هي لٌب أثبح الزٕ هلل الذوذ

 خلق لَ ششٗك َل ّدذٍ هللا إَل إلَ َل أى ّأشِذ ُّْاُب، الٌيْط ظلن ػلٔ هجٌٖ كغت كل ػلٌ٘ب

 الخل٘ىخ أصكٔ ّسعْلَ ػجذٍ هذوذًا أى ّأشِذ ُّذاُب، سشذُب غشق لِب ّث٘ي ّثشاُب، الخل٘ىخ

كضً٘شا برغل٘وً  ّعلن ّصذجَ آلَ ّػلٔ ػلَ٘ هللا صلٔ ّأرىبُب، . 
พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ  

ฉันขอสั่งเสียฉันเองและพ่ีน้องทุกคน ให้ตักวาต่ออัลลอฮ ด้วยการ

ปฏิบัติตามค าบัญชาของพระองค์ และทิ้งข้อห้ามของพระองค์ 

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

คุตบะห์ในวันนี้จะขอน าเสนอเกี่ยวกับพลังงานทดแทนอีกประเภท

หนึ่งคือพลังงานความร้อนใต้พิภพ     อัลเลาะห์ได้กล่าวถึง พลังงานความ

ร้อนไว้ว่า 

  

ُْ٘كَوب ُْٗشَعلُ  اظ   َػلَ َْ ي ُش ًَُذبط   ًابسٍ  ّهِ 35(  رٌَزَِصَشاىِ  فَاَل  َّ  

 

ความว่า “เปลวไฟ และทองเหลือง จะถูกส่งมายังเจ้าท้ังสองแล้วเจ้า

ท้ังสองก็ไม่อาจจะปูองกันตนเองได้ เปลวไฟและทองเหลืองจะถูกส่งยังเจ้า

ท้ัง 2 มนุษย์และญีน แล้วเจ้าท้ังสองก็ไม่อาจจะปูองกันตนเองได้” (กุร

อานอัร-เราะห์มาน 35) 

พลังงานความร้อนใต้พิภพคือพลังงานจากธรรมชาติท่ีเกิดจากความ

ร้อนท่ีถูกกักเก็บอยู่ภายใต้ผิวโลก โดยมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นตามความลึกมีค่า

อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 250 ถึง 1000 องศาเซลเซียส ท่ีระดับความลึก 25 

ถึง 30 กิโลเมตรเมื่อเปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวจะท าให้เกิดรอยแยกของชั้น

หิน น้ า และน้ าฝนท่ีไหลเคลิ้มไปตามรอยแยกสู่ชั้นหินใต้ผิวดิน และเกิด

การสะสมตัวอยู่และได้รับความร้อนจากชั้นหินท่ีมีความร้อน จนกระท่ังน้ า

กลายเป็นน้ าร้อนและไอน้ า ซึ่งจะแทรกตัวกลับขึ้นมาบนผิวดินปรากฏให้
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เห็นในรูปของบ่อน้ าร้อน น้ าพุร้อน ไอน้ าร้อน โคลนเดือด และก๊าซ เป็นต้น 

ซึ่งความร้อนหากมีอุณหภูมิสูงพอสามารถน ามาผลิตไฟฟูาได้  จะต้องมี

อุณหภูมิประมาณ 80 ถึง 100 องศาเซลเซียสขึ้นไป การใช้ประโยชน์จาก

พลังงานความร้อนใต้พิภพจะน ามาใช้ประโยชน์ในรูปของน้ าร้อน หรือ ไอ

น้ าร้อน สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การพักผ่อนหย่อนใจ 

การอบพืชพรรณต่าง ๆ การให้ความอบอุ่นในท่ีอยู่อาศัย การควบคุม

อุณหภูมิในเรือนเพาะช า  การรักษาโรค การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม 

ป๎จจุบันการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพจะน ามาใช้ในการผลิต

กระแสไฟฟูาซึ่งมีวิธีการผลิต 2  ระบบ คือ ระบบพ่นไอน้ าโดยตรง และ

ระบบไหลเวียน 

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

จากข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพจากประเทศต่างๆพบว่า

การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพในการผลิตไฟฟูาจะมีต้นทุนท่ีต่ ากว่าการ

ใช้พลังงานความร้อนท่ีได้จากน้ ามันฉะนั้นเราจึงควรศึกษาแนวทางการน า

พลังงานนี้มาใช้ประโยชน์แก่สังคมของเราเพราะอัลเลาะห์ทรงสอนให้เรา

ใช้สติป๎ญญาไตร่ตรองดังโองการอัลกุรอานท่ีว่า  

ًَغبىُ  فَْلٌَُ٘ظشِ  ٔ   اْلِ َِ  إِلَ 24(  َغؼَبِه   

25(  َصجًّب اْلَوبءَ  َصجَْجٌَب أًَاب  

26(  َشىًّب اْْلَْسضَ  َشىَْىٌَب صُنا    

ب فَؤًَجَزٌَْب َِ (  َدجًّب فِ٘  

ِػٌَجًب ََْعجًب َّ َّ  )28   

ความว่า “มนุษย์จงพิจารณาดูอาหารของเขาซิเราได้หลั่งน้ าฝนลงมา

มากมายอย่างไรแล้วเราได้แยกแผ่นดินออกไปและเราได้ให้เมล็ดพืชงอก

เงยขึ้นจากในแผ่นดินและองุ่นและพืชผัก” 

ْٖ  هللاُ  ثَبَسكَ  لَُكنْ  ِل ِْ٘ن، الىُْشآىِ  ِفٖ َّ ًََيْؼٌَب الؼَِظ َِ  ثَِوب َّ ْ٘ ْكشِ  الجََ٘بىِ  ِهيَ  ِف الزِّ ِْ٘ن، َّ ُُ  الَذِك ْْ ْٖ  أََُ ِل ْْ  َُزَا ََ

أَْعزَْغِيشُ  ْٖ  هللاَ  َّ لَُكنْ  ِل ْ٘غِ  َّ ِلَجِو ْ٘يَ  َّ ًٍْت، ُكلِّ  ِهيْ  الُوْغِلِو ٍُ  رَ ّْ ا فَبْعزَْغِيُش ْْ ثُ ْْ ُ ر َّ  َِ ْ٘ ُ  إَِل َْ  إًَِا سُ  ُُ ْْ  الغَيُ

ْ٘نُ   .الَشِد
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อสิลามกบัพลงังานชวีมวล 

ذُ أَْى ََل  َِ أَْش َّ أَْعزَْغِيُشٍُ،  َّ  ٌَُُْ٘ أَْعزَِؼ َّ أَْشُكُشٍُ  َّ ، أَْدَوذٍُُ  َِ إِْدَغبًِ َّ  َِ ِ َػلَٔ فَْعِل  إِلَََ إَِلا اَْلَذْوذُ ّلِِلا

 َ٘ ِِ إِلَ َّ  َِ َ٘زِ ثِ ْْ َْٗك لََُ، فِٖ ُسثُ ْدذٍَُ ََل َشِش َّ لَُُ، هللاُ  ْْ َسُع َّ ذاً َػْجذٍُُ  ذُ أَىا ُهَذوا َِ أَْش َّ  ، َِ ِصيَبرِ َّ  َِ أَْعَوبئِ َّ  َِ زِ

ب ثَْؼذُ: ًْ٘شا. أَها ْ٘وبً َكِض َعلاَن رَْغِل َّ  ، َِ أَْصَذبثِ َّ  َِ َػلَٔ آِل َّ  َِ ْ٘  َصلٔا هللاُ َػَل

 . ف٘ب إخْح الٗوبى ارىْا هللا دق الزىْٓ ّساَجٍْ فٖ الغّش ّالؼلي لؼلكن رشدوْى

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

พลังงานเป็นป๎จจัยท่ีส าคัญ ในการตอบสนองความต้องการขั้น

พ้ืนฐาน ของประชาชน และเป็นป๎จจัยการผลิต ท่ีส าคัญในภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมด้วย รัฐจึงต้องมีการจัดหาพลังงาน ให้มีปริมาณท่ีเพียงพอ มี

ราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพ ท่ีดีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 

ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ ภายในประเทศ มากพอ

ต่อความต้องการ ท าให้ต้องพ่ึงพาพลังงาน จากต่างประเทศ ประมาณร้อย

ละ 60 ของความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ท้ังหมด ดังนั้น เพ่ือให้มั่นใจ

ว่าในอนาคต เราจะมีพลังงานใช้กันอย่างพอเพียง แนวทางในการพัฒนา

พลังงานของประเทศ จึงต้องค านึงถึงการใช้ทรัพยากรพลังงาน ท่ีมีอยู่อย่าง

จ ากัด ให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และต้องพิจารณาเลือกใช้

เช้ือเพลิง ท่ีมีราคาถูกท่ีมีปริมาณท่ีเพียงพอและแน่นอน มีการกระจายแหล่ง

เชื้อเพลิงหลายชนิด เพ่ือกระจายความเสี่ยง และต้องเป็นเชื้อเพลิง ท่ีมี

ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมน้อยด้วย 

ในขณะท่ีเกิดวิกฤติการณ์ราคาน้ ามันสูงขึ้น เนื่องด้วยเหตุป๎จจัยต่างๆ 

ดังนั้นการเลือกใช้พลังงานหมุนเวียน ท่ีได้แก่ แสงอาทิตย์ น้ า ลม ไม้ ฟืน 

แกลบ กาก(ชาน)อ้อย ชีวมวล ซึ่งเป็นพลังงานท่ีใช้ไม่หมด มีแหล่งพลังงาน

อยู่ภายในประเทศ และมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมน้อย จึงเป็นทางเลือก

หนึ่งท่ีรัฐต้องเร่ง ให้ความส าคัญ ในการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความ

เช่ือม่ัน กับการใช้พลังงาน จากแหล่งภายในประเทศ เพ่ือลดความเสี่ยง ต่อ

การพึ่งพาพลังงานเชิงพาณิชย์ 
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   ชีวมวล หมายถึง สิ่งท่ีได้มาจากสิ่งมีชีวิต เช่น ต้นไม้ อ้อย มัน

ส าปะหลัง ถ่ายฟืนแกลบ วัชพืชต่าง ๆ หรือแม้กระท่ัง ขยะและมูลสัตว์ 

ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานอยู่มาก หากรู้จักน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เราจะสามารถลดการใช้พลังงานด้านอื่น อาทิ พลังงานจากน้ ามัน ไฟฟูา 

แก๊ส ถ่านหิน ฯลฯ ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

และช่วยลดการสูญเสียเงินตราของประเทศ ในการน าเข้าเชื้อเพลิงดังกล่าว

อีกด้วย ดังนั้นการคิดค้นและพัฒนาการน าชีวมวลมาใช้เป็นพลังงาน

ทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ จึงเป็นการแสวงหาหนทางใหม่ ในการใช้

พลังงานเพ่ืออนาคต ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายาม ลดความสูญเสีย และ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พลังงานด้วยเช่นกัน  

 เราสามารถน าพลังงานจากชีวมวลมาใช้ได้ โดยกระบวนการท่ีใช้

ความร้อน และกระบวนการชีวภาพ การใช้พลังงานชีวมวลโดย

กระบวนการท่ีใช้ความร้อน เราจะเห็นได้ท่ัวไปในลักษณะของการน าถ่าน

ไม้ หรือฟืนมาจุดไฟ เพ่ือให้เกิดความร้อน ส าหรับน าไปใช้ในการหุงต้ม

อาหาร หรือประโยชน์ในด้านอื่น ๆ แต่ป๎ญหาท่ีเกิดขึ้นในป๎จจุบันคือ การ

ขาดทรัพยากรปุาไม้ ถ่าน และฟืน หาได้ยาก และมีราคาแพงขึ้น ดังนั้น เรา

จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการใช้พลังงานจากชีวมวลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

และให้มีการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ให้น้อยท่ีสุด 

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 اػْرثبهلل هي الش٘طبى الشج٘ن ، بسم ميحرلا نمحرلا هللا ،  …………

﴿                                                             ﴾ 

ْكشِ  الزِّ َّ َِ ِهَي اَٙٗبِد  إِٗابُكْن ِثَوب فِ٘ َّ ًَيََؼٌِٖ  َّ لَُكن ِفٖ الىُشآِى الؼَِظِ٘ن  َّ الَذِكِ٘ن ،  ثَبَسَك هللاُ ِلٖ 

ٍَ ، فَبْعزَْغِيشُ  الُوغِلَوبِد ِهي ُكّلِ رًٍَت َّ ِلَكبفاِخ الُوغِلِوَ٘ي  َّ َلُكْن  َّ أَْعزَْغِيَشهللاُ ِلٖ  َّ َُزا  ُُ ََِْلٖ  ٍُّ إًِاَُ أََُْ

َْ الغَيُُْس الاشِدُ٘ن . ُُ 
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อสิลามกบัพลงังานนวิเคลยีร ์

الغااَلمُ  َػلَٔ  َّ اَلحُ   الصا َّ ْ٘يَ   اىَ  إَِلا  َػلَٔ الظابِلِو َّ ََل  ُػْذ َّ ْ٘يَ   الؼَبَِجَخُ  ِلْلُوزاِى َّ ْ٘يَ   ِ  َسةِّ  الؼَبلَِو اَْلَذْوذُ  ّلِِلا

َهب ِهيْ  َششٍّ  إَِلا   َّ   َِ ْ٘ َب َػلَ دَلٌا َّ ْ٘شٍ  إَِلا   ْ٘يَ  َهب ِهيْ  َخ خً  َػلَٔ الَخْلقِ  أَْجَوِؼ ُدجا َّ ْ٘يَ   سِ  َسْدَوخً  ِلْلؼَبلَِو ْْ الَوْجؼُ

َْزَئَ  َػلَٔ َهيِ  ا َّ ْ٘يِ   َِ  الَوَ٘بِه َصَذبَثزِ َّ ْ٘يَ   َِ  الطاِِّ٘ج َػلَٔ آِل َّ   َِ ْ٘ َعاَلَهخُ  َػلَ َّ ادُ  َسثِّٖ  َْ ٌَُْ  َصلَ َدزاَسًَب ِه َّ

ْٗيَ  مِ  الذِّ ْْ نْ  إِلَٔ َٗ ِِ ِٗ ْذ َُ َعبسَ  َػلَٔ  َّ ُُنْ    .أَصََش

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

ฉันขอตักเตือนท่านท้ังหลายและตัวฉันเองด้วยการย าเกรงต่ออัล

เลาะห์อย่างแท้จริงเพ่ิงรู้เถิดว่าไม่มีสิ่งใดท่ีมีคุณค่าในสายตาของอัลเลาะห์

เหนือไปกว่าการย าเกรงเพ่ือว่าเราจะได้รับความผาสุกท้ังในโลกนี้และโลก

หน้า  

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

พลังงานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะอยู่

ในรูปของพลังงานแสง เสียง ความร้อน แม่เหล็กไฟฟูา หรือพลังงานชนิด

อื่นๆ ตัวอย่างเช่น พลังงานแสงมีความจ าเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง

ของพืช เป็นต้น  บ่อเกิดของพลังงานท่ีมีอยู่ในธรรมชาติใช้กันมาเป็นเวลา

ยาวนาน คือ ดิน น้ า ลม และไฟ  ในดินมีถ่านหิน น้ ามัน ความร้อนใต้พิภพ  

พลังงานจากน้ าตก การสร้างเขื่อน กระแสน้ าและจากความต่างระดับของ

น้ าขึ้นน้ าลง  พลังงานจากลม และก๊าซธรรมชาติ  ไฟคือพลังงานความร้อน

ท่ีได้จากการลุกไหม้หรือจากดวงอาทิตย์  นอกจากนี้ยังมีพลังงานอีกชนิด

หนึ่งซึ่งเกิดจากธรรมชาติเช่นกัน แต่เพ่ิงมีการค้นพบจากการทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ก็คือพลังงานนิวเคลียร์  คุตบะห์ในวันนี้จึงขอน าเสนอเกี่ยวกับ

พลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งคือ พลังงานนิวเคลียร์  พ่ีน้องมุสลิมท่ีมี

เกียรติอัลกุรอานได้กล่าวถึงพลังงานต่างๆ ไว้ในหลายองค์การเช่นองค์การ

ท่ี 33 ซูเราะห์อัรเราะห์มานท่ีว่า 
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اْْلَْسِض  فَبًيُزُّا ََل  رٌَيُزُّىَ  إَِلا   َّ ادِ   َّ ََْطبسِ  الغاَوب ًِظ  ِإىِ  اْعزََطْؼزُنْ  أَى رٌَيُزُّا ِهيْ  أَ اْلِ َّ َٗب َهْؼَششَ  الْ ِجيِّ  

  ثُِغْلَطبىٍ 
 

ความว่า “บรรดาจีนและมนุษย์ท้ังหลายหากพวกเจ้ามีความสามารถท่ี

จะผ่านไปให้พ้นขอบฟูาและแผ่นดินนี้ก็จงผ่านไปเถิด แน่นอนพวกเจ้าไม่

สามารถท่ีจะผ่านไปให้พ้นได้เว้นแต่ด้วยพลัง” 

พลังงานนิวเคลียร์จะถูกปล่อยออกมาในลักษณะพลังงานจลน์ของ

อนุภาคต่างๆเช่นรังสีแกมมา หรือ รังสีเอกซ์ เป็นต้น  นอกจากนั้นยังให้ผล

ตามมาเป็นพลังงานในรูปแบบอื่นๆ ด้วย เช่น พลังงานแสงอาทิตย์พลังงาน 

ความร้อน พลังงานของคลื่นแม่เหล็ก และไฟฟูา เป็นต้น  พลังงาน

นิวเคลียร์ถือว่าเป็นพลังงานทดแทนท่ีมีประโยชน์มหาศาล ท้ังในด้าน

การแพทย์และอนามัย กล่าวคือมีการน าเอาสารรังสีหรือรังสีมาใช้ในการ

ตรวจรักษา และด้านการค้นคว้าศึกษาการท างานของระบบอวัยวะร่างกาย 

เพ่ือช่วยในการตรวจวิเคราะห์ หรือ รักษาโรคบรรเทาความทุกข์ทรมาน

ของผู้ปุวย และย่นเวลาการรักษาในโรงพยาบาล  ในด้านการเกษตร 

กล่าวคือมีการใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมกิจการเกษตรเป็นต้นว่า 

การเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมคุณภาพของผลิตผลซึ่งก าลังแพร่ขยายออกไปสู่

ชนบทมากขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวคือพลังงานนิวเคลียร์มีส่วน

เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมใน 2 ด้าน คือ ในด้านการรักษาและพัฒนา

สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น อีกด้านหนึ่งคือ การตรวจตราและควบคุมปริมาณ

รังสีท่ีมีอยู่ในธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับท่ีปลอดภัยต่อมวล

มนุษย์และสิ่งมีชีวิตโดยท่ัวไปและในด้านอุตสาหกรรม เช่น ควบคุมการ

ไหลผ่านของส่วนผสมในการผลิตปูนซีเมนต์ เป็นต้น  เนื่องจากอิสลามเป็น

ศาสนาที่น ามาซึ่งความสงบสุขแก่มวลมนุษย์ดังองค์การอัลกุรอานท่ีว่า  

 

للؼبلو٘ي سدوَ اَل اسعلٌبك ّهب  
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ความว่า “และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพ่ืออื่นใดนอกจากเพ่ือเป็นความ

เมตตาแก่สากลจักรวาล” 

 

อิสลามจึงส่งเสริมให้เราน าพลังงานต่างๆรวมถึงนิวเคลียร์มาใช้ใน

สันติและก่อประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษย์ 

 

ْٖ  هللاُ  ثَبَسكَ  لَُكنْ  ِل ِْ٘ن، الىُْشآىِ  ِفٖ َّ ًََيْؼٌَب الؼَِظ َِ  ثَِوب َّ ْ٘ ْكشِ  الجََ٘بىِ  ِهيَ  ِف الزِّ ِْ٘ن، َّ ُُ  الَذِك ْْ ْٖ  أََُ ِل ْْ  َُزَا ََ

أَْعزَ  ْٖ  هللاَ  ْغِيشُ َّ لَُكنْ  ِل ْ٘غِ  َّ ِلَجِو ْ٘يَ  َّ ًٍْت، ُكلِّ  ِهيْ  الُوْغِلِو ٍُ  رَ ّْ ا فَبْعزَْغِيُش ْْ ثُ ْْ ُ ر َّ  َِ ْ٘ ُ  إَِل َْ  إًَِا سُ  ُُ ْْ  الغَيُ

ْ٘نُ   .الَشِد
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อสิลามกบัพลงังานไฮโดรเจน 

 

ِ  اَْلَذْوذُ  ، َػلَٔ ّلِِلا َِ ، فَْعِل َِ ِإْدَغبًِ أَْشُكُشٍُ  َّ َِ  َػلَٔ َّ ِى ْ٘ فِ ْْ ، رَ َِ اْهِزٌَبًِ ذُ  َّ َِ أَْش ْدذٍَُ  هللاُ  إَِلا  إِلَََ  ََل  أَىْ  َّ  ََل  َّ

ْٗكَ  ذُ  لََُ، َشِش َِ أَْش ذاً  أَىا  َّ لَُُ، َػْجذٍُُ  ُهَذوا ْْ َسُع َِ  هللاُ  َصلٔا َّ ْ٘ َػلَٔ َػلَ َّ  َِ ، آِل َِ أَْصَذبثِ َعلانَ  َّ َّ  ً ْ٘وب  رَْغِل

ًْ٘شا  .َكِض
َوب ِسَجبَلً  َكِضً٘شا  ُِ ٌْ َثشا  ِه َّ ب  َِ َج ّْ ب َص َِ ٌْ َخلَقَ  ِه َّ اِدذَحٍ   َّ يْ  ًَْيٍظ   ب الٌابطُ  ارا ىُْا َسثاُكنُ  الاِزٕ َخلَىَُكن ّهِ َِ َٗبأَُّٗ

ُْ٘كنْ  َسَِ٘جًب اْْلَْسَدبمَ  إِىا  هللاَ  َكبىَ  َػلَ َّ   َِ اراىُْا هللاَ  الاِزٕ رََغآَءلُْىَ  ثِ َّ ًَِغآءً   َّ  

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

ขอให้เราเพ่ิมพูนความรักด้วยการปฏิบัติตามค าสั่งของอัลเลาะห์ และ

ละท้ิงข้อห้ามของพระองค์ มนุษย์เป็นสิ่งท่ีถูกสร้างท่ีประเสริฐ ซึ่งอัลลอฮได้

ทรงตรัสดั่งโองการอัลกุรอานท่ีว่า  

 

ًَغبىَ  َخلَْىٌَب لَىَذْ  ٗنٍ  أَْدَغيِ  فِٖ اْلِ ِْ 4( رَْى  
. 

ความว่า “โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบท่ีสวยงามยิ่ง” 

ดั่งโองการที่ว่า 

 

ْ٘شَ   ًزُنْ  خٍ   َخ ىَ   ِثبْلَوْؼُشّفِ   رَؤُْهُشّىَ   ِللٌابِط   أُْخِشَجذْ   أُها ْْ َِ ٌْ رَ رُْؤِهٌُْىَ   اْلُوٌَكشِ   َػيِ   َّ َّ   ِ ْْ   ِثبّلِلا َل لُ   آَهيَ   َّ ُْ  أَ
ًْ٘شا لََكبىَ  اْلِكزَبةِ  ُِن َخ نُ  لا ُِ ٌْ أَْكضَ  اْلُوْؤِهٌُْىَ  ّهِ ُُنُ َّ 110(  اْليَبِعىُْىَ  ُش  

 

ความว่า “พวกเจ้านั้น เป็นประชาชาติท่ีดียิ่งซึ่งถูกให้อุบัติขึ้นส าหรับ

มนุษย์ชาติ โดยท่ีพวกเจ้าใช้ให้ปฏิบัติสิ่งท่ีชอบ และห้ามมิให้ปฏิบัติสิ่งท่ีมิ

ชอบ และศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และถ้าหากว่าบรรดาผู้ท่ีได้รับคัมภีร์ ศรัทธากัน

แล้ว แน่นอนมันก็เป็นการดีแก่พวกเขา จากพวกเขานั้นมีบรรดาผู้ท่ีศรัทธา 

และส่วนมากของพวกเขานั้นเป็นผู้ละเมิด” 
 

และในบรรดาหน้าที่ของประชาชาติท่ีประเสริฐนั้นคือ การน าพลังงาน

ต่าง ๆ ท่ีอัลเลาะห์ทรงประทานแก่มวลมนุษย์ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ใน

การด ารงชีวิตของพวกเขา คุตบะห์ในวันนี้จะขอน าเสนอเกี่ยวกับพลังงาน

ทดแทนอีกประเภทหนึ่งคือ “พลังงานไฮโดรเจน”  
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พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

ไฮโดรเจนเป็นธาตุท่ีเบาท่ีสุดและเป็นองค์ประกอบของน้ า ซึ่งเป็น

ป๎จจัยท่ีส าคัญมากท่ีสุดของสิ่งมีชีวิตบนโลก พลังงานไฮโดรเจนเป็น

พลังงานทางเลือกท่ีสะอาด มีความยืดหยุ่น ผลิตได้จากแหล่งทรัพยากรท่ีมี

อยู่มากมาย ในป๎จจุบันได้มีการน าไฮโดรเจนมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ 

โดยการใช้ปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนมารวมกัน เพ่ือ

ผลิตไฟฟูาท าให้รถยนต์สามารถขับเคลื่อนไปได้ อิสลามได้ส่งเสริมให้พวก

เราใช้ประโยชน์จากพลังงานเหล่านี้ดังที่อัลลอฮ ได้ทรงตรัสไว้ว่า  

 

لَىَذْ  ثُْسِ  فِٖ َكزَْجٌَب َّ ْكشِ  ثَْؼذِ  ِهي الضا ب اْْلَْسضَ  أَىا  الزِّ َِ َٕ  َِٗشصُ بِلُذْىَ  ِػجَبِد 105(  الصا  

 

ความว่า “และแท้จริงนั้นเราได้บันทึกไว้ในคัมภีร์อัซซะบูร หลังจากท่ี

เราได้บันทึกไว้ในลูห์มะห์ฟูซว่า แผ่นดินนั้นปวงบ่าวของเราท่ีดีมีคุณธรรม

จะเป็นผู้สืบมรดกมัน” 

 

พระองค์ทรงตรัสอีกว่า 

 

ِ  اْْلَْسضَ  إِىا  ب ّلِِلا َِ اْلؼَبَِجَخُ  ِػجَبِدٍِ  ِهيْ  ََٗشبءُ  َهي ُِْٗسصُ 128(  ِلْلُوزاِى٘يَ  َّ  
 

ความว่า “มูซาได้กล่าวแก่พวกพ้องของเขาว่า จงขอความช่วยเหลือ

ต่ออัลลอฮ์เถิด และจงอดทนด้วย แท้จริงแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ ซึ่ง

พระองค์จะทรงให้มันสืบทอดแก่ผู้ท่ีพระองค์ทรงประสงค์ จากปวงบ่าวของ

พระองค์ และบั้นปลายนั้นย่อมเป็นของผู้ย าเกรงท้ังหลาย” และทรงตรัสอีก

ว่า 

إِىا  يَ  َكِضً٘شا َّ 49(  لَيَبِعىُْىَ  الٌابِط  ّهِ  

ความว่า “และแท้จริง จ านวนมากมายในหมู่มนุษย์นั้นเป็นผู้ละเมิด” 

 

ْٖ  هللاُ  ثَبَسكَ  لَُكنْ  ِل ِْ٘ن، الىُْشآىِ  ِفٖ َّ ًََيْؼٌَب الؼَِظ َِ  ثَِوب َّ ْ٘ ْكشِ  الجََ٘بىِ  ِهيَ  ِف الزِّ ِْ٘ن، َّ ُُ  الَذِك ْْ ْٖ  أََُ ِل ْْ  َُزَا ََ

أَْعزَْغِيشُ  ْٖ  هللاَ  َّ لَُكنْ  ِل ْ٘غِ  َّ ِلَجِو ْ٘يَ  َّ ًْتٍ  ُكلِّ  ِهيْ  الُوْغِلِو ٍُ  ،رَ ّْ ا فَبْعزَْغِيُش ْْ ثُ ْْ ُ ر َّ  َِ ْ٘ ُ  إَِل َْ  إًَِا سُ  ُُ ْْ  الغَيُ

ْ٘نُ   .الَشِد
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อสิลามกบัพลงังานไบโอดเีซล 

 

َِ  اَلازِ ٖ ََل  رَؼُذا   ًِؼَِو َّ َػَطبَٗبٍُ  الُوزَزَبِلَ٘خِ   َّ اِلَ٘خِ   َْ َِ  الُوزَ َْٗي، أَْدَوذٍُُ  ُعْجَذبًََُ  َػلَٔ ًَِؼِو ِ  َدْوذَ  الشابِكِش اَْلَذْوذُ  ّلِِلا

 ٌَٔ َْ  ُعْجَذبًََُ  َكَوب أَصْ ُُ   َِ ْ٘ ُ  ََل  ًُْذِصٖ صٌََبءَ  َػَل ْ٘شَ  ُكلَا َِ  الَخ ْ٘ أُصٌِْٖ َػَل َّ َػاَل   َّ ََل  رُْذَصٔ, أَْدَوذٍُُ  َجالا   َّ
لَُُ  َصلٔا هللاُ   ْْ َسُع َّ ذاً  َػْجذٍُُ   ذُ  أَىا  ُهذَ وا َِ أَْش َّ ْٗكَ  لََُ   ْدذٍَُ  ََل  َشِش َّ ذُ  أَىْ  ََل  إِلَََ  إَِلا  هللاُ   َِ أَْش َّ  ، َِ َػلَٔ ًَْيِغ

ًْ٘شا ْ٘وبًَكضِ َعلانَ  رَْغِل َّ ْ٘يَ   َِ  أَْجَوِؼ أَْصَذبثِ َّ   َِ َػلَٔ آِل َّ   َِ ْ٘   َػلَ

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

จงย าเกรงต่ออัลเลาะห์ด้วยการปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์และ

ละเว้นข้อห้ามของพระองค์และพึงรู้เถิดว่าบรรดาผู้ย าเกรงคือผู้ท่ีประสบ

ความส าเร็จท้ังในโลกนี้และโลกหน้าพ่ีน้องมุสลิมท่ีมีเกียรติเปูาหมายหลัก

ในการด าเนินชีวิตของบ่าวบนโลกนี้คือเพ่ือแสวงหาความโปรดปราน

จากอัลเลาะห์และพบความผาสุกท้ังในโลกนี้และโลกหน้า และในบรรดา

วิธีการได้มาซึ่งความโปรดปรานจากอัลลอฮฺและความผาสุก ท้ังในโลกนี้

และโลกหน้าคือการใช้พลังงานท่ีอัลลอฮ์ทรงประทานให้กรอบประโยชน์

สูงสุดแก่มนุษย์  

คุตบะห์ในวันนี้จะขอน าเสนอเกี่ยวกับพลังงานทดแทนอีกประเภท

หนึ่ง คือ ไบโอดีเซล ค าว่า “ไบโอดีเซล” หมายถึง เชื้อเพลิงเหลวท่ีผลิตจาก

น้ ามันพืชและไขมันสัตว์ เช่น ปาล์ม สบู่ด า มะพร้าว ทานตะวัน ถั่วเหลือง 

และน้ ามันพืช หรือ น้ ามันสัตว์ท่ีผ่านการใช้งานแล้วน ามาปฏิกิริยาทางเคมี

ร่วมกับเมทานอล จนเกิดเป็นสารเอสเทอร์ท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ ามันดี

เซลล์ เรียกว่า “ไบโอดีเซล” มีหลายองค์การด้วยกันท่ีกล่าวถึงพืชผลท่ี

สามารถสกัดเป็นน้ ามันได้เช่นอัลกุรอานซูเราะห์อัตตีน อายะห์ท่ี 1  

 

الزِّ٘يِ  ْٗزُْىِ  َّ الضا َّ  )1  

ความว่า “ขอสาบานด้วยต้นมะเดื่อและต้นมะกอก” 

และองค์การในซูเราะห์อันนะหลฺ อายะห์ท่ี 11 ท่ีว่า 

َِ  لَُكن ٌُٗجِذُ  ْسعَ  ثِ ْٗزُْىَ  الضا الضا الٌاِخ٘لَ  َّ اْْلَْػٌَبةَ  َّ ِهي َّ ِلكَ  فِٖ إِىا  َشادِ الضاوَ  ُكلِّ  َّ
َٗخً  رَ  مٍ  َٙ ْْ  لِّىَ

11(  َٗزََيكاُشّىَ   
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ความว่า “ด้วยมัน (น้ า) พระองค์ทรงให้พืชผลและผลมะกอก และ

อินทผลัม และองุ่น งอกงามส าหรับพวกเจ้า และจากผลไม้อีกหลายชนิด 

แท้จริงในการนั้น แน่นอน ย่อมเป็นสัญญาณส าหรับกลุ่มชนท่ีตึกตรอง” 

พี่น้องมุสลิมที่มีเกียรติ 

พืชท่ีนิยมมาสกัดเป็นน้ ามันไบโอดีเซลคือสบู่ด า ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น

ขนาดกลางสูงประมาณ 2 ถึง 7 เมตร มีอายุยืนไม่น้อยกว่า 20 ปี น้ ามันสบู่

ด าสามารถน ามาใช้งานเป็นน้ ามันเชื้อเพลิงได้ทันที  โดยไม่ต้องเพ่ิม

ส่วนผสมอื่นๆ เหมาะกับเครื่องยนต์สูบเดียวรอบต่ าซึ่งเป็นลักษณะของ

เครื่องจักรกลการเกษตร มีประเทศมุสลิมหลายประเทศด้วยกันท่ีน าสบู่มา

สกัดเป็นน้ ามันไบโอดีเซล เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอียิปต์ และ

ประเทศมาดากัสการ์ เป็นต้น  

นอกจากนั้นอิสลามยังถือว่าการไม่ใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน

นั้นเป็นการท าลายมันอีกด้วย ซึ่งเป็นการกระท าของบรรดามุนาฟิก (ผู้กลับ

กลอก) ดั่งโองการอัลกุรอานท่ีว่า  

 

إِرَا َّ   ٔ لا َْ ٔ   رَ ب ِلُْ٘يِغذَ  اْْلَْسِض  فِٖ َعَؼ َِ ِلكَ  فِ٘ ِْ ُٗ الٌاْغلَ  اْلَذْشسَ  َّ َّ  ُ َّللاا 205(  اْليََغبدَ  ُِٗذتُّ  ََل  َّ  

 

ความว่า “และเมื่อเขาให้กลังไปแล้ว เขาก็เพียรพยายามในแผ่นดิน 

เพ่ือก่อความเสียหายในนั้นและท าลายพืชผล และเผ่าพันธุ์ และอัลลอฮ์นั้น

ไม่ทรงชอบการก่อความเสียหาย” 

 

ُِذَٓ  نا  إًِاب ًَْغؤَلُكَ  ال ُِ ب، اَللا َِ لَ ْْ َه َّ ب  َِ ِلُّ٘ َّ ًْذَ   َُب أَ ْ٘شَ  َهيْ  َصكاب ًْذَ  َخ ب أَ َِ َُب َصّكِ ا َْ َعٌَب رَْى ْْ ُِنَ  آدِ  ًُيُ اَللا

رُ  ثِكَ  ِهيَ   ْْ ًَؼُ َّ ًَْؼلَْن،  َهب لَنْ   َّ   ٌَُْ َِ  َهب َػِلْوٌَب ِه آِجِل َّ   َِ ْ٘شِ  ُكلَُِّ  َػبِجِل نا  إًِاب ًَْغؤَلُكَ  ِهيَ  الَخ ُِ الغاذَادَ ، اَللا َّ

الُوْغِلَوبدِ   َّ ْ٘يَ   ِلْلُوْغِلِو َّ ٌَْٗب  اِلذَ َْ ِل َّ نا  اْغِيشْ  لٌََب  ُِ ًَْؼلَْن، اَللا َهب لَنْ   َّ   ٌَُْ َِ  َهب َػِلْوٌَب ِه آِجِل َّ   َِ َِ  َػبِجِل الشاشِّ  ُكلِّ

  ِ اًَب أَىِ  الَذْوذُ  ّلِِلا َْ آِخشُ  دَْػ َّ ْ٘نُ .  سُ  الَشِد ْْ ًْذَ  الغَيُ ادِ  إًِاكَ  أَ َْ اْْلَْه َّ نْ   ُِ ٌْ الُوْؤِهٌَبدِ  اَْْلَْدَ٘بءِ  ِه َّ ْ٘يَ   ٌِ الُوْؤِه َّ

ْ٘يَ   ..َسةِّ  الؼَبلَِو
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แนวทางการพฒันาพลงังานทดแทน 

และประโยชนข์องพลงังานทดแทน 

ًْيُِغٌبَ  ِس اَ ّْ رُ ِثبهللِ ِهْي ُشُش ْْ ًَؼُ َّ ًَْغزَْغِيُشٍُ ،  َّ  َِ ْٗ ًَْغزَْذِذ َّ ًَْغزَِؼٌَُُ٘  َّ ًَْذَوذٍُُ  ِهْي َعِّ٘ئبَِد اَْلَذْوذُ ّلِِلِ  َّ
ذُ  َِ َأْش  ، َٓ َلَُ  َِد ُب َفالَ ْعِلْلَُ  ُٗ َهْي  َّ  ، ُهِعلا َلَُ  ٍِ هللُا َفالَ  ِذ ِْ َٗ َهْي  َِلٌبَ  ْػوب ٍُ َلَ  َأ ْدذَ َّ إَلا هللُا  َلََ  ِإ َاى ََل 

َعلان َػلَٔ  َعِِّ٘ذًبَ ُهَذوا  َّ نا َصّلِ  ُِ لا َسُعُْلَُ. َا َّ  ٍُ ذًا َػْجذُ ذُ َاىا َعِِّ٘ذًبَ ُهَذوا َِ َاْش َّ َك َلَُ.  ْٗ َِ َشش َػلٔ آِل َّ ذًا 

َِ أَْجَوِؼَ٘ي. اَْصذبَثِ َّ 

ب ثَْؼذُ : اىُ   أَها ب الٌبط اِر َِ َى.فََ٘ب اَُّٗ ْْ ًْزُْن ُهْغِلُو اَ َّ رُيا اَِلا ْْ َلَ رَُو َّ  َِ  ْهللا َدقا رُىَبرِ

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

พลังงานทดแทนเป็นสิ่งท่ีต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง  การซื้อ

เทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง ย่อมไม่ใช่หนทางท่ีเหมาะสมใน

การใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนและลดการพ่ึงพาแหล่งพลังงานเดิมๆ    

ในวงกว้าง การพัฒนาพลังงานทดแทนนั้นมีป๎จจัยหลายด้าน เช่น ป๎จจัย

ด้านการลงทุนหรืองบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  

ความร่วมมือจากทางภาครัฐอย่างจริงจังรวมถึงการหาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยมาใช้ในการพัฒนาพลังงานทดแทน 

ส าหรับการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทยนั้น ได้มีการ

ก าหนดให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง

พลังงาน รับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ

พลังงานประเภทหมุนเวียน เป็นการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ พัฒนา และ

สาธิต ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่การใช้พลังงานทดแทนดังกล่าว ซึ่งจัด

ว่าเป็นพลังงานท่ีสะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นพลังงานท่ี

หาง่ายมีอยู่ท่ัวไปในท้องถิ่น 

ด้านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง

พลังงาน ได้เสนอแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี จะแบ่งเป็น 3 ระยะ 

ได้แก่ 
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(1) ระยะส้ัน (2551 – 2554) 

 มุ่งเน้นส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ีได้รับการยอมรับแล้ว

และมีศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนสูง ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวภาพการผลิต

ไฟฟูา และความร้อนจากชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และ NGV           โดยใช้

มาตรการสนับสนุนทางด้านการเงินเต็มรูปแบบ 

(2) ระยะกลาง (2555 – 2559) 

 ส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และสนับสนุน

พัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆ เช่น การผลิตเอทานอล

และไบโอดีเซลจากสาหร่าย การผลิตน้ ามันจากชีวมวล และเชื้อเพลิง

ไฮโดรเจน ให้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงส่งเสริมการ

ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพ และพัฒนาต้นแบบ 

Green City และน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับการผลิตพลังงาน

ทดแทนระดับชุมชน 

(3) ระยะยาว (2560 – 2565) 

ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆ ท่ีมีความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์รวมถึงการขยายผล Green City และพลังงานชุมชนและ

สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ส่งออกเชื้อเพลิงชีวภาพ และการส่งออก

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน 

ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ คือ 

(1) ด้านเศรษฐกิจ 

- ลดการน าเข้าพลังงานได้มากกว่า 460,000 ล้านบาท/ปี ในปี 

2565 

- ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในภาคเอกชนได้มากกว่า 382,240 

ล้านบาท/ปี 
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- เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องมากกว่า 40,000 

คน 

- สร้างรายได้จากการซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้มากกว่า 14,000 

ล้านบาทต่อปี 

- ลดการลงทุนของภาครัฐในการก่อสร้างโรงไฟฟูาจาก

เช้ือเพลิงฟอสซิลมากกว่า 3,800 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 100,000 

ล้านบาท 

- สร้างรายได้กลับเข้าสู่ประเทศโดยการพัฒนาประเทศสู่

ศูนย์กลางการส่งออกเชื้อเพลิงชีวภาพ และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

ได้แก่เซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น และระบบ

ถังหมักก๊าซชีวภาพ ในภูมิภาคอาเซียน 

(2) ด้านสังคม 

- ลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการอพยพแรงงานสู่เมืองโดย

การสร้างงานในพื้นที่ชนบท 

- เกษตรกรมีรายได้จากการขายพืชผลทางการเกษตรท่ีมาก

ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคง 

- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้เข้าถึง

พลังงานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

(3) ด้านสิ่ งแวดล้อมพัฒนาสู่ สั งคมการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ต่ าท าให้ลดผลกระทบ       ต่อภาวะโลกร้อน 

ส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีท้องถิ่น ขณะนี้ประเทศไทยได้เริ่มมี

การพัฒนาเทคโนโลยีในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ไปในระดับหนึ่งแล้ว 

เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศของไทย ซึ่งมีแสงแดดจัด 

และมีแนวชายฝ๎่งทะเลทางภาคใต้เป็นแนวยาว พลังงานทดแทนจาก

แสงแดดและลม ซึ่งมีอยู่อย่างไม่มีวันหมด น่าจะได้รับความส าคัญเป็น

อันดับแรกๆ จึงน่าจะต่อยอดออกไปและขยายการวิจัยและใช้ประโยชน์ใน
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ด้านนี้ในวงกว้างขึ้น ในขณะท่ีพลังงานทดแทนจากด้านอื่นๆ ก็ควรได้รับ

ความสนใจเพ่ือท าการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง  นอกจากนี้แล้วทาง

ภาครัฐได้มีนโยบายการพัฒนาให้ชุมชน/หมู่บ้านในชนบทหันมาใช้ไฟฟูา

จากพลังงานทดแทนท่ีหาได้ในท้องถิ่น เรียกว่า แนวทางการสร้างให้

ชุมชนพ่ึงตนเองได้ในเรื่องพลังงานซึ่งเป็นแผนงานระยะยาว ซึ่งหากขยาย

เครือข่ายชุมชนในลักษณะนี้ได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมช่วยให้ประเทศ

ไทยลดการพ่ึงพาน้ ามันจากต่างประเทศท่ีมีราคาสูงขึ้นทุกวันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทางหนึ่ง 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศให้ได้ผล ทุก

ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม หรือในครัวเรือน

โดยเฉพาะเยาวชน ควรได้มีโอกาสเรียนรู้และรณรงค์ให้มีการใช้พลังงาน

ทดแทนอย่างจริงจังโดยควรด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

เพราะพลังงานถือเป็นหัวใจของชีวิตประจ าวัน จึงควรเป็นเรื่องท่ีต้อง

ปลูกฝ๎งวัฒนธรรมการใช้พลังงานอย่างฉลาดให้กับเยาวชนไทยรุ่นใหม่  

เพ่ือเป็นการช่วยลดภาระด้านงบประมาณของประเทศของเราได้อย่างมาก  

พลังงานเป็นป๎จจัยพ้ืนฐานท่ีส าคัญ ในการตอบสนองความต้องการ

ขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และเป็นป๎จจัยพ้ืนฐานการผลิตในภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ดังนั้น จึงต้องมีการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทน ให้มีปริมาณ

ท่ีเพียงพอ มีราคาท่ีเหมาะสม และมีคุณภาพท่ีดี สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 

และสามารถตอบสนองความต้องการใช้ในกิจกรรมการผลิตต่างๆ ได้อย่าง

เพียงพอ และเพ่ือเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศ 

เราจึงจ าเป็นต้องทราบถึงประโยชน์ของพลังงานทดแทนจะในแง่ต่างๆ  ซึ่ง

สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 ทางด้านเศรษฐกิจ  ท าให้ภาวะของเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น เพราะ

สามารถใช้ผลิตผลทางธรรมชาติและทางการเกษตรท่ีประเทศเราสามารถ

ผลิตได้เองทดแทนการน าเข้าเช้ือเพลิงจากต่างประเทศได้อีกด้วย 
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 ผลิตผลทางการเกษตร  มีมูลค่าสูงขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์ได้

มากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีเหลือจากการสีข้าวคือ แกลบ สามารถน ามาท า

เป็นเชื้อเพลิงประเภทชีวมวลได้ มันส าปะหลังซึ่งมีราคาตกต่ าสามารถน ามา

เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นเอทานอล  เพ่ือเป็นส่วนผสมในการท า

น้ ามันแก๊ซโซฮอลล์  เป็นต้น 

 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม  การลดมลพิษต่างๆ ท่ีเกิดจากการใช้

เชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม  เช่น  มลพิษทางอากาศ  สาเหตุส าคัญท่ีท าให้

เกิดปรากฎการณ์โลกร้อนขึ้นได้ 

 ด้านการสาธารณูปโภค  เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนหรือเอกชน

สามารถใช้พลังงานทดแทน  อ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคได้  

เช่น การท่ีเอกชนหรือชุมชนท าการผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์  

พลังงานไฟฟูาจากน้ าตก  เป็นต้น 

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

َلُكْن فِ  َّ  ْٔ َرىَجاَل ثبََسَك هللُا ِل َّ ِْ٘ن،  ْكِش اْلَذِك الزِّ َّ َِ ِهَي ْاٙٗبَِد  ْ٘ اُكْن ِثوبَِف ِإٗب َّ  ْٔ يَؼٌَِ ًَ َّ ِْ٘ن،  ْٔ الىُْشَءاِى اْلؼَِظ
ْ٘نِ  أَْعزَْغِيُش هللَا اْلؼَِظ َّ زَا  َُ  ْٔ ِل ْْ ََ  ُُ ْْ . أََُ ْ٘ن  ُْ٘غ اْلؼَِل َْ الغاِو ُُ ًاَُ  رََُ، ِإ َّ ٌُْكْن ِرالَ ِه َّ َلكُ  ِهٌِّٔ  َّ  ْٔ َََل َسّةِ ِل َّ ْن، 

َْ٘ي. ُْ٘ش الَشِدِو ًَْذ َخ اَ َّ اَْسَدْن  َّ  اِْغِيْش 
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บทที ่4 

ชรูอ 
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ความหมายของ “ชรูอ”  

َكَئ  َّ  َِ َْٗي ُكلِّ َشٍُ َػلَٔ الاِز ِِ َْٗي اْلَذقا ِلُْ٘ظ ِد َّ ُِذَٓ  لََُ ثِبْل ْْ ْٓ اَْسَعَل َسُع ْ٘ذًا. اَْلَذْوذهلُلِ الاِز ِِ ثِبهللِ َش

لَُُ َصلٔا هللاِ  ْْ َسُع َّ ذً َػْجذٍَُ  ذُأَْى ُهَذوا َِ اَْش َّ َْٗك لََُ ،  ْدذٍَُ ََلَشِش َّ هللاُ  ذُاَْى ََلاِلَََ اَِلا َِ اَْش َعلاْن . َّ َّ  َِ ْ٘ َػلَ

ْ٘يَ  اْلُوْشَعِل َّ ِجَ٘بِء  ًْ ذ  َخبرََن اْلَ ثَبَسْك َػلَٔ ُهَذوا َّ َعلاْن  َّ نُّ ِصّلِ  ُِ زَذَٓ  اَلّل ُْ ُكّلِ َهِي ا َّ  َِ اَْصَذبثِ َّ  َِ َٔ اِل َػل َّ
ِْٗي . ِم الذِّ ْْ َْٗ اِلَٔ َٗ ِذ َِ  ثِ

ب ثَْؼذُ : َى.  أَها ْْ ًْزُْن ُهْغِلُو اَ َّ رُيا اَِلا ْْ َلَ رَُو َّ  َِ ب الٌبط اِراىُْهللا َدقا رُىَبرِ َِ  فََ٘ب اَُّٗ

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติทัง้หลาย 

 “กระบวนการทัศน์อิสลามเพ่ือการพัฒนาหรือวิถีอิสลาม” ซึ่งในท่ีนี้จะ

กล่าวถึงกระบวนการจัดการชุมชนระบบชูรอนั้น พอจะเริ่มท าความเข้าใจ

ได้ด้วยการท ารู้จักกับความหมายขอค าว่า “ชูรอ” 

 ชูรอ ตามทัศนะของศาสนาอิสลาม หมายถึง การประชุมโดยคณะ

บุคคลเพ่ือหามติในเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งในการบริหาร

ราชการแผ่นดินหรือการบริหารจัดการในชุมชนเพ่ือความยุติธรรมและสงบ

สุข ชูรอ ก็คือว่าการคัดเลือกความคิดท่ีมีความหลากหลายในทางความ

คิดเห็นท่ีได้เสนอโดยสมาชิกชูรอ (ผู้น าท่ีหลากหลายในชุมชน) ในป๎ญหา

ใดป๎ญหาหนึ่งเพ่ือบรรลุเปูาหมายท่ีดีกว่า และเพ่ือปฏิบัติตามหลักและ

บทบัญญัติทางศาสนาท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ป๎ญหาสังคม การพัฒนาสังคม 

และการให้การสงเคราะห์ ซึ่งเป็นแนวทางในปฏิบัติในการปกครองรูปแบบ

การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในชุมชนหรือการจัดการชุมชนให้พ่ึงพอใจ 

โปร่งใส รับรู้ร่วมกันทุกฝุาย  ชูรอ เป็นภาษาอาหรับมาจากค าเต็มว่า อัช-ชู

รอ ( Al-Shura) ซึ่งแปลว่า การปรึกษาหารือ ดังมีหลักการสอนในคัมภีร์อัล

กุรอาน (อัช-ชูรอ : 38) ความว่า “และกิจการของพวกเขามีการ

ปรึกษาหารือกันระหว่างพวกเขา”  
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 ค่านิยมของความเป็นมนุษย์และสังคมในรูปแบบอิสลามคือระบบชูรอ 

(การประชุม) ความหมายของชูรอคือ การตัดสินใจท่ีไม่ขึ้นอยู่กับคนใดคน

หนึ่ง แต่ใช้ความคิดของคน 2 คน หรือกลุ่มคนเป็นป๎จจัยส าคัญ ซึ่งทางออก

จะมีความชัดเจนมากกว่าการคิดเพียงคนๆ เดียว นอกจากนั้น ในการ

ประชุมแต่ละครั้งท าให้เกิดองค์ความรู้ ท่ีชัดเจนสามารถให้แนวทางใน

หลายๆ แง่มุม ในขณะเดียวกัน การประชุมยังเป็นความหลากหลายทาง

ความคิดและความช านาญของแต่ละบุคคลด้วยเหตุผลนี้ นโยบายท่ีมั่นคง

ต้องมีวิสัยทัศน์และการศึกษาท่ีเข้มแข็ง ในการประชุมแต่ละคนได้เรียนรู้ใน

การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดซึ่งกันและกัน ในส่วนนี้เอง นักกวี

อาหรับคนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “เมื่อความคิดใดความคิดหนึ่งนั้นได้มีการ

หารือร่วมกัน (ค าพูด) ถอดออกมาคิดอย่างลึกซึ้งอย่าไปคิดสิ่งเหล่านั้นไม่

ได้ผลหรือขาดทุนเพราะแท้จริง” อิสลามแนะน าให้มีการปรึกษาหารือในทุก

ระดับของชีวิต ท้ังที่เป็นเรื่องส่วนตัว ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

 กระบวนการชูรอในมิติศาสนามี 3 ระดับ คือ 

1. ชูรอในชีวิตส่วนตัว อิสลามได้สั่งสอนไว้ว่าผู้ใดต้องการลงมือท า

เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เปูาหมายท่ีแตกต่างกันซึ่งท าให้เกิดความแคลงใจ จึง

ได้เกิดคุณลักษณะ 2 ประการขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจ 

อันดับแรก คุณลักษณะร๊อบบานี (ความกลมเกลียว) นั่นคือการ

ละหมาดชี้น าจากอัลลอฮุ วิธีการปฏิบัติคือละหมาด 2 รอกาอัต ตามด้วยขอ

ดุอาร์ ให้อัลลอฮุชี้น าหนทางระหว่าง 2 ทางเลือก ท้ังท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ

ศาสนาและทางโลก 

อันดับสอง คุณลักษณะความเป็นมนุษย์นั่นคือ การหารือหรือพบปะ

กับบุคคลท่ีมีความคิดประสบการณ์ และความสามารถให้ค าแนะน าเพ่ือให้

ความกระจ่างได้นั่นแสดงว่า แต่ละคนจะต้องรวม 2 ประการนี้เข้าไว้ด้วยกัน 

ท้ังนี้การชี้จากอัลลอฮุและการหารือกับกลุ่มบุคคลด้วยกัน ผู้นับถือศาสนา
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อิสลามควรนึกถึงในความเป็นพ่ีน้องด้วยกันดังได้กล่าวไว้ว่า “ไม่มีความขัด

สนส าหรับหมู่ชนท่ีต้องการทางน าและไร้ข้อกังวลส าหรับหมู่ชนท่ีได้รับการ

แนะน า” 

เหล่าศอฮาบัต รอดิยัลลอฮุอันฮุม (บรรมิตรสหายของศาสนา) ได้ขอ

ค าชี้น าจากท่านรอซูล ศอลฯ (ศาสดามูฮัมหมัด) ในเรื่องส่วนตัวของพวก

เขา ทันทีท่ีท่านรอซู ศอลฯ ได้รับค าขอร้องท่านจึงได้ชี้แนะแก่เหล่าศอ

ฮาบัตของท่านในทางท่ีถูกต้องและดีท่ีสุด นอกจากนี้ ยังมีอยู่อีกเหตุการณ์

หนึ่งท่ี ฟาตีมะฮ์ บินตี ฆาอิซุ ได้ขอความเห็นจากรอซู ศอลฯ ในเรื่องการ

คัดเลือกบุคคลท่ีจะมาเป็นสามี ซึ่งนางบอกว่าได้มีผู้ชาย 2 คน ต่างก็

ปรารถนาจะอยู่ร่วมกับนาง ท้ังสองมีนามว่ามูอาวียะฮุและอาบูญาอิน ท่าน

รอซูล ศอลฯ ได้กล่าวไว้ว่า ใช่หรือไม่ท่ี มูอาวียะฮุ มีพ่อท่ีขัดสนทาง

ทรัพย์สินเงินทอง ในขณะเดียวกัน อาบูญาอิน ไม่เคยวางไม้เท้าบนบ่า 

(ชอบลงโทษผู้หญิง) หลังจากนั้นท่านรอซูล ศอลฯ แนะน าให้ฟาตีมะฮ ไป

แต่งงานกับ อูซามะฮุ อินนู ซาอิด ในบางสถานการณ์ ท่านรอซู ศอลฯ เคย

ได้ขอค าแนะน าจากเหล่าศอฮาบัตของท่านในการจัดการเรื่องส่วนตัว ตรง

จุดนี้เองสามารถมองเห็นถึงเหตุการณ์ อัล-อิฟกู (การใส่ร้ายปูายสีต่ออาอิ

ซะฮุ) เช่นเดียวกันท่านรอซูเองได้เคยขอความเห็นจาก อาลี บิน อาบูฎอลิบ 

และ อูซามะฮุ อิบนู ซาอิด 

2. ชูรอในชีวิตครอบครัว อิสลามได้กล่าวไว้ว่า เกี่ยวกับการใช้ชีวิต

ในครอบครัวซึ่งควรสร้างอยู่บนพ้ืนฐานของความเข้าใจนับต้ังแต่เริ่มเกิด

ครอบครัว ตรงนี้เราได้ยกตัวอย่างบางสถานการณ์ท่ีเคยเกิดขึ้น เช่น เรา

มีคัมภีรุอัลกุรอานและแบบอย่างของท่านนบีในการห้ามส าหรับผู้ท่ีเป็นพ่อ

บังคับให้ลูกแต่งงาน (แม้ว่าจะยังเด็กก็ตาม) อย่างไม่มีเงื่อนไข อีกหนึ่ง

ตัวอย่างในบางสถานการณ์ ถ้าเกิดว่ามีค าตอบอยู่แล้ว แต่มีความคิดเห็น

หลายๆ ด้าน ซึ่งไม่มีความคิดเห็นท่ีมาแย้งในค าตอบข้างต้นหรือเกิดความ

นิ่งเฉย นั่นแสดงว่าค าตอบท่ีได้มาในครั้งแรกเป็นสิ่งท่ีทุกคนเห็นด้วย ท่าน
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รอซูล ศอลฯ ได้ปฎิเสธข้อตกลงสัญญาในบางเรื่องเกี่ยวกับการท่ีให้สตรี

จัดการทรัพย์สินเงินทองด้วยตัวเอง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งท่ีไม่สมควรและไม่

ถูกต้อง ในท านองเดียวกันฝุายสามีไม่สามารถดูถูกความคิดของภริยาอย่าง

ท่ีเกิดขึ้นในหมู่ชนของพวกท่านในขณะนั้น ฉะนั้นบุคคลท่ีเป็นพ่อ(สามี) 

ควรขอความคิดเห็นจากผู้ท่ีเป็นแม่ (ภริยา) เพราะนางสามารถให้ทางเลือก 

น าโชควาสนาสู่ครอบครัวได้  

3. ชูรอในชีวิตสังคมและประเทศชาติ อัลกุรอาน คือทางชี้น าและเป็น

รูปแบบพ้ืนฐานของประชาคมอิสลาม ท่ีส าคัญเราอาจสังเกตได้ว่า

ข้อความอัลกุรอานท่ีประทานลงมาขณะท่ีศาสดาอยู่ท่ีนครมักกะฮุนั้น ซึ่งได้

กลายเป็นเสาหลักท่ีคงความเป็นอิสลามไว้ การประชุมเป็นลักษณะวิธีการ

อย่างหนึ่งท่ีแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ของแต่ละคน ถ้าขาดคุณสมบัตินี้ไป 

ความเป็นอิสลามจะไม่แข็งแกร่งขึ้นมาได้ 

หลักการเหล่านี้เป็นรากฐานของการรวมกลุ่มท่ีผ่านการประชุมหารือ

กันในทุกกระบวนการ ดังที่พอจะเห็นได้ว่ากิจกรรมท่ีริเริ่มจากการเพาะเห็ด

ในตอนแรก ในเวลาต่อมาก็ก้าวเข้าสู่การรวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมท่ี

กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม จนถึงป๎จจุบัน 

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกียรต ิ

ْكِش  ……… لزِّ ا َّ َِد  ٙٗب ْا ِهَي   َِ ْ٘ ِف َ ِثوب اُكْن  ٗب ِإ َّ  ْٔ يَؼٌَِ ًَ َّ  ، ِْ٘ن ْلؼَِظ ا ِى  ا َء لىُْش ا  ْٔ ِف َلُكْن  َّ  ْٔ ِل ََسَك هللُا  ثب

أَعْ  َّ زَا  َُ  ْٔ ِل ْْ ََ  ُُ ْْ َُ . أَ ْ٘ن  ُْ٘غ اْلؼَِل َْ الغاِو ُُ ًاَُ  رََُ، ِإ َّ ٌُْكْن ِرالَ ِه َّ رَىَجاَل ِهٌِّٔ  َّ ِْ٘ن،  ْٔ اْلَذِك ِْ٘ن ِل زَْغِيُش هللَا اْلؼَِظ

َْ٘ي. ُْ٘ش الَشِدِو ًَْذ َخ اَ َّ اَْسَدْن  َّ َََل َسّةِ اِْغِيْش  َّ لَُكْن،  َّ 
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กระบวนการศกึษา “ชรูอ” 

ْ٘يَ اَ  ْٗيِ ،  ْلَذْوذُ ّلِِلِ َسّةِ اْلؼَبلَِو ِْ٘ي فِٖ الذِّ حً ُهزََذبثا َْ َْ٘ي اِْخ ُُْن َػِي الزايَ ، َجَؼَل اْلُوؤِهٌِ ب َِ ًَ ِق َّ شا

َْ٘ي  َْ٘ي اْلُوْغِلِو اْلزََذبُعِذ َث ذًا َػْجذٍُُ ، َّ ذُ اَىا ُهَذوا َِ أَْش َّ َْ٘ي  ََ إَِلا هللاُ اْلَوِلُك اْلَذقُّ اْلُوِج
ذُ اَى َلا إِل  َِ أَْش

ْ٘يِ  ْػِذ اَْلَِه َْ لَُ َصبِدُق اْل ْْ َسُع َّ .  َِ ِل ٔ ا  َػل  َّ ٍذ  ٔ َعِِّ٘ذًَب ُهَذوا
نا َصّلِ َػل  ُِ َْٗي اَللا َِ الاِز أَْصَذبثِ َّ

 ْْ َى. َكبًُ ْْ َْٗؼِذلُ  َِ ثِ َّ ِى ثِبْلَذّقِ  ّْ ذُ ِْ َٗ  

ب ثَْؼذُ : َى.  أَها ْْ ًْزُْن ُهْغِلُو اَ َّ رُيا اَِلا ْْ َلَ رَُو َّ  َِ ب الٌبط اِراىُْهللا َدقا رُىَبرِ َِ  فََ٘ب اَُّٗ

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 กระบวนการเสวนาพูดคุยในมิติศาสนาผสมผสานโดยน ากรอบ

บทบัญญัติหลักการสอนทาง ศาสนาอิสลามเคลื่อนงานภายใต้ “กระบวน

ทัศน์อิสลามเพ่ือการพัฒนาชุมชนหรือวิถีอิสลาม” โดยใช้วิธีการพบปะ

พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต (โดยประเด็นการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์ชุมชนยุคใหม่) การใช้ภาษาง่ายๆ โดยการใช้ภาษาท้องถิ่น 

(มลายู) ไม่มีพิธีการมีเจตนาดี ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงท้ังทางตรงและ

ทางอ้อมกับบรรดากลุ่มผู้น าชุมชน และการจัดเวทีพูดคุยให้กว้างขึ้นผ่าน

การก าหนดหรอบประเด็นท่ีว่า “การขจัดข้อขัดแย้งและการพึ่งตนเองตาม

ทัศนะอิสลาม” 

 จากการใช้กระบวนการดังกล่าวชุมชนชื่นชมและปราถนาท่ีจะให้เกิด

ในชุมชนเพื่อท่ีจะได้ขจัดและคลี่คลายข้อขัดแย้งทางการเมืองให้เบาบางลง 

ผลท่ีตามนั้นท าให้ชุมชนได้เรียนรู้ มีมิติศาสนาในการจัดการชุมชนเพ่ือ

ชุมชนสมานฉันท์ ซึ่งในอดีตนั้นขาดการร่วมมือจากประชาชนโดยสิ้นเชิง 

เพราะการรับรู้ในการเคลื่อนไหวของการพัฒนาในชุมชนไม่ได้รับรู้อย่าง

ท่ัวถึงเป็นการรับรู้เฉพาะกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันและมีโอกาสรับรู้

ในระบบราชการลักษณะการสั่งการโครงการต่างๆ ของภาครัฐเท่านั้น 

กระบวนการเคลื่อนงานของเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนใต้มีขั้นตอน

เริ่มแรก คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้ศักยภาพชุมชน การ
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พัฒนาศักยภาพผู้น าและการสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดการชุมชน

โดย “ระบบชูรอ” โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 2 ส่วน 2 ประเด็น อันได้แก่ 

การขับเคลื่อนประเด็นโดยการขยายความคิดใน 4 ระดับ ผ่านการ

ปรึกษาหารือกันใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นการจัดการชุมชนด้วยระบบชูรอ 

และประเด็นสวัสดิการชุมชนระบบซะกาด ซึ่งจะเคลื่อนงานไปพร้อมกับ 

พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมท้ังนี้ โดยการท างานใน 2 ส่วน คือ 

ในส่วนของระดับต าบล และระดับเทศบาล 

 ทิศทางของการพัฒนาชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน การพัฒนาบน

พ้ืนฐานการพัฒนาจิตใจ กาย สังคม และสติป๎ญญานั้น จะเสริมสร้าง

ความชอบธรรมท่ีชุมชนควรได้รับจากการพัฒนาชุมชนตนเองให้เป็นสุข

อย่างยั่งยืนมั่นคง แนวทางของการพัฒนาท่ีจะก่อให้เกิดความมั่นคงใน

พ้ืนท่ีชายแดนใต้จริงๆแล้ว คือ การพัฒนาตน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ี

ต้องได้รับการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบดังนี้ 

 ผู้น าไฝหารู้ หมายถึง ผู้น าทุกกลุ่มท่ีขับเคลื่อนงานการพัฒนาเพ่ือ

สร้างชุมชนเป็นสุข ต้องเปิดโลกทัศน์ เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เชิง

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รู้เท่าทัน มีภูมิคุ้มกัน 

ซึ่งมีผู้น าท้ัง 8 กลุ่ม คือ  

(1)  ผู้น าเป็นท่ีเป็นทางการ คือ ท้องท่ี ก านันผู้ใหญ่บ้าน และผู้น า

ศาสนา 

(2)  ผู้น าเผยแพร่ศาสนา  

(3)  ผู้น ากลุ่มองค์กร 

(4)  ผู้น าอาวุโสท่ีชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ 

(5)  ผู้น านักศึกษา 

(6)  ผู้น าเยาวชน 

(7)  ผู้น าองค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม ท่ีเป็นองค์กรการกุศล 
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(8)  ผู้น าส่วนราชการ เช่น โรงเรียนท้ังของรัฐและเอกชน สถานี

อนามัยประจ าชุมชน 
 

ชุมชนรับรู้ถ้วนหน้า หมายถึง บุคคล ครอบครัว กลุ่มบุคคล องค์กร

ในชุมชน ภาคประชาชนจะต้องได้รับรู้กระบวนการพัฒนาชุมชน การ

พัฒนาอย่างท่ัวถึง ร่วมกันพัฒนาขีดความสามารภ ร่วมกันเรียนรู้สิ่งท่ีไม่รู้ 

ท่ีได้รับการถ่ายทอดจากผู้น าเป็นบ่อยครั้ง 

กระจายรายได้สู่ชุมชน หมายถึง กิจกรรมควรเกิดในชุมชนให้เกิด

ความยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ กระจายความรู้ในระดับชุมชนการเชื่อมโยง

กับกลุ่มอื่นๆ ในระดับชุมชน ให้ครอบคลุมทุกประเด็นงาน สานสัมพันธ์

ความรู้สึกเดียวกัน สร้างจิตส านึกร่วมกัน 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  หมายถึง การพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ตามความต้องการชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชนและร่วมกันออกแบบ

กิจกรรม วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ท่ีสอดคล้องกับสภาพชุมชน 

น าความสุขทั้งโลกนี้และปรโลก หมายถึง มุสลิมถือว่าการอยู่บนโลก

อันศิวิไลซ์ใบนี้ เพ่ือกักตุนคุณงามความดีตามแนวทางของศาสนา หรือ 

“กระบวนทัศน์อิสลามหรือวิถีอิสลาม” เปูาหมายสูงสุดนั้นคือในวันปรโลก 

วันแห่งการสอบสวนจะชี้ชัดว่านรกหรือสวรรค์ 

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

َِ ِهَي اْٙٗبَِد ثبََسَك ………… ْ٘ اُكْن ثِوبَفِ إِٗب َّ  ْٔ ٌِ ًََيؼَ َّ ِْ٘ن،  ْٔ الىُْشَءاِى اْلؼَِظ لَُكْن ِف َّ  ْٔ هللاُ ِل

 َُ  ْٔ ِل ْْ ََ ُُ ْْ ْ٘ن . أََُ ُْ٘غ اْلؼَِل َْ الغاِو ُُ رََُ، إًِاَُ  َّ ٌُْكْن رِالَ ِه َّ رَىَجاَل ِهٌِّٔ  َّ ِْ٘ن،  ْكِش اْلَذِك الزِّ أَْعزَْغِيُش هللاَ َّ َّ زَا 

َْ٘ي.الْ  ُْ٘ش الَشِدِو ًَْذ َخ اَ َّ اَْسَدْن  َّ َََل َسّةِ اِْغِيْش  َّ لَُكْن،  َّ  ْٔ ِْ٘ن ِل  ؼَِظ
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บทเรยีนของการพฒันา “ชรูอ” 

إىا الذوذ هلل ًذوذٍ ًّغزؼٌَ٘ ًّغزغيشٍ، ًّؼْر ثبهلل هي ششّس أًيغٌب ّهي ع٘ئبد 

َٕ لَ، ّأشِذ أى َل إلَ إَلا هللا ّْدذٍ َل أػوبلٌب، َهي ِٗذٍ هللا فال هعلا لَ ّهي ٗعلل فال  ُبد

ذًا ػجذٍُ ّسعْلَ َْٗي   ششٗك لَ ّأىا هذوا َِ الاِز أَْصَذبثِ َّ  َِ ِل ٔ ا 
َػل  َّ ٍذ  ٔ َعِِّ٘ذًَب ُهَذوا

نا َصّلِ َػل  ُِ اَللا

 ْْ ىَ  َكبًُ ْْ َْٗؼِذلُ  َِ ثِ َّ ِى ثِبْلَذّقِ  ّْ ذُ ِْ َٗ 

ب الٌابُط اراىُْا َسثا  َِ َوب ِسَجبَلً َكِض٘شاً َٗب أَُّٗ ُِ ٌْ َثشا ِه َّ ب  َِ َج ّْ ب َص َِ ٌْ َخلََق ِه َّ اِدذَحٍ  َّ ُكُن الاِزٕ َخلَىَُكْن ِهْي ًَْيٍظ 

 ً ُْ٘كْن َسَِ٘جب َ َكبَى َػلَ اْْلَْسَدبَم إِىا َّللاا َّ  َِ َ الاِزٕ رََغبَءلَُْى ثِ اراىُْا َّللاا َّ ًَِغبًء  َّ 

ب الاِزَٗي آَهٌُْا اراىُ   َِ َ َخجِ٘ش  ِثَوب رَْؼَولَُْى َٗب أَُّٗ َ إِىا َّللاا اراىُْا َّللاا َّ ٌُْظْش ًَْيظ  َهب ََذاَهْذ ِلغٍَذ  ْلزَ َّ  َ  ْا َّللاا

ب ثَْؼذُ: ب، ُّكلا    أها َِ ٍذ، َّششا اْلُهِْس ُهْذذَصبرُ ُُذَٓ ُهَذوا ُِذَٓ  َْ٘ش ال ِ، َّخ َْ٘ش الَذِذِٗش ِكزبُة َّللاا فئىا َخ

 .ثِْذَػٍخ َظاللَخ  

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 จากการที่เคลื่อนงานโครงการการพัฒนาชุมชนเป็นสุขโดยเครือข่าย

สามจังหวัดชายแดนใต้ จนได้มีการพัฒนาโครงการเป็นโครงการพัฒนา

เครือข่ายต าบลสุขภาวะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ พ้ืนท่ีปฎิบัติการกว้าง

ขึ้น ครอบคลุมกลุ่มผู้น าท่ีมีบทบาททางสังคมมากขึ้น ซึ่งมูลนิธิพัฒนาชุมชน

เป็นสุขเป็นท่ีต้ังส านักงาน โครงการและเป็นแหล่งเรียนรู้ต้ังแต่ปี 2546 – 

2555 เป็นต้นมา ชุมชนท้องถิ่นได้รับรู้และได้เรียนรู้กระบวนการจัดการ

พ่ึงตนเองและได้เรียนรู้กระบวนการจัดการทุนทางสังคมในพ้ืนท่ี อาทิ เช่น 

กระบวนการจัดการชุมชนด้วยระบบชูรอ การจัดการเศรษฐกิจระบบซะกาด 

การศึกษาบูรณาการในโรงเรียนประถมศีกษา การอาชีพท่ีปลอดภัย ซึ่งได้

สะท้อนจากชุมชนท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ 

 ต าบลโละจูดเป็นต าบลต้นแบบท่ีได้ใช้กระบวนการมีส่วนทุกภาคส่วน

ในสังคมในการขับเคลื่อนงานพัฒนา จนได้มีการก่อตัวของบรรดาผู้น า

ชุมชนท่ีมีบทบาท ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น ท้องท่ีผู้น าศาสนา องค์กรชุมชน 

องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานราชการอื่นๆ ผลจากกระบวนการ

ปรึกษาหารือเกิดกิจกรรมหลากหลายท่ีได้รับการสนับสนุนจากองค์กรการ
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ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น สวัสดิการชุมชน 

การศึกษาชุมชน การวางแผนพลังงาน พัฒนาอาชีพเยาวชน และการ

แก้ป๎ญหาความยากจนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและท่ีส าคัญเกิดกระบวนการ

เรียนรู้ทุกกลุ่มคน 

 สิ่งเหล่านี้ท าให้มีค าถามว่ามีป๎จจัยอะไรบ้างท่ีน าไปสู่การพัฒนามาถึง

จุดนี้ ท้ังป๎ญหาความแตกแยกในชุมชน วิกฤติการเมือง ป๎ญหาความ

ยากจนขาดการศึกษา ความขัดแย้งในชุมชน การขาดการเรียนรู้และไร้

ทิศทางในการพัฒนาชุมชนนั้นส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้ของชุมชน 

 กระบวนการพัฒนาการใช้เวทีการปรึกษาหารือในลักษณะการพบปะ

พูดคุยกับบุคคลกลุ่มย่อยเ พ่ือชี้ประเด็นต่างๆ การเคลื่ อนงานโดย

กระบวนการสภาชูรอเกิดกลไกการเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยผู้น า

ทางการ (ท้องท่ี) ผู้น าการเผยแพร่ศาสนา, หัวหน้าสถานศึกษา, มูลนิธิ

พัฒนาชุมชนเป็นสุข, นักศึกษา และผู้น าชาวบ้านหรือกลุ่มองค์กรชุมชน 

 ป๎จจัยท่ีก่อให้เกิดการรวมตัวของผู้น าท่ีมีบทบาทในสังคมของต าบล

โละจูด คือ การกระท าสิ่งท่ีขัดต่อศาสนาของบรรดาผู้ ท่ีหลงระเริงต่อ

อบายมุข ซึ่งจะน าไปสู่ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยจิตส านึกต่อหน้าท่ีจึงได้ด าเนินการ ใช้กระบวนการ

จัดการชุมชนด้วยระบบชูรอ เป็นการจัดเวทีพบปะพูดคุยประเด็นต่างๆ ของ

ชุมชน โดยร่วมกันสะท้อนป๎ญหาของชุมชน และร่วมกันหาแนวทาง

แก้ป๎ญหา วางมาตรการต่างๆ ขึ้น แต่ท้ังนี้ต้องยึดหลักตามแนวทางของ

ศาสนา ซึ่งผลกระบวนการจัดการชุมชนด้วยระบบชูรอ เกิดกิจกรรม

มากมาย เช่น ระบบเศรษฐกิจ เกิดกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ด กลุ่มสตรี ฯลฯ 

ระบบสวัสดิการชุมชน เกิดกลุ่มออมทรัพย์ ระบบการเรียนรู้เด็กและเยาวชน 

เกิดชมรมจักรยาน กลุ่มเยาวชน ระบบการบริหารจัดการ เวทีประจ ามัสยิด 

ฯลฯ และท่ีส าคัญเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนได้ร่วมจัดต้ัง “ศูนย์เรียนรู้สร้างสุข

ด้วนวิถีชุมชน” ซึ่งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆ และ
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หน่วยงานภาครัฐ ในพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ ค้นหา เรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง ผลท่ีตามมาเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การจัดการองค์กร 

เครือข่ายภาคประชาชน เป็นการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 

เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม เป็นกระบวนการ

แก้ป๎ญหาสามจังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืนและท่ีสอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริงที่ทุกฝุายก าลังค้นหากัน 

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 ػْر ثبهلل هي الش٘طبى الشج٘نأ ……………

                                                              

                                             

ْكِش الذَ  الزِّ َّ َِ ِهَي اَٙٗبِد  ْ٘ ِإٗابُكْن ِثَوب فِ َّ  ٌِٔ ًََيؼَ َّ ِْ٘ن،  ْٔ الىُْشَءاِى الؼَِظ لَُكْن فِ َّ  ْٔ ِْ٘ن، ثَبَسَك هللاُ ِل ِك

 ْْ ََ  ُُ ُْ٘ن، أََُْ ُْ٘غ الؼَِل َْ الغاِو ُُ  ُ رََُ إًَِا َّ ٌُْكْن رِالَ ِه َّ  ْٔ رََىجاَل ِهٌِّ لَُكْن، َّ َّ  ْٔ َْ٘ن ِل أَْعزَْغِيُش هللاَ الؼَِظ َّ ِلٔ ُزَا 

ْٗيَ  َص الُوْغزَْغِيِش ْْ الُوْؤِهٌَبِد، فَبْعزَْغِيُشٍُّ فََ٘ب فَ َّ ْ٘ي  ٌِ الُوْؤِه َّ الُوْغِلَوبِد،  َّ َْ٘ي  ِلَغبئِِش الُوْغِلِو ًََجبحَ  َّ َٗـب  َّ

ْ٘يَ   .الزابئِجِ
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เทคโนโลยพีลงังานเชงิประจกัษ์ 
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เตาเผาถา่น 200 ลติร 

 ًَ َّ  ، َِ ْ٘ كاُل َػلَ َْ ًَزَ َّ  َِ ًُْؤِهُي ثِ َّ  َِ ْ٘ ُة إِلَ ْْ ًَزُ َّ ًَْغزَْغِيُشٍُ  َّ  ٌَُُ ْ٘ ًَْغزَِؼ َّ ًَْذَوذٍُُ  رُ ثِبهللِ ِهْي اَْلَذْوذُ هللِ،  ْْ ؼُ

ِهْي َعِّ٘ئَبِد أَْػَوبلِ  َّ ًْيُِغٌَب  ِس أَ ّْ ذُ أَْى ُشُش َِ أَْش َّ َٕ لََُ.  َُبِد َهْي ُْٗعِلُل فَالَ  َّ ٍِ هللاُ فَالَ ُهِعلا لََُ  ِذ ِْ ٌَب، َهْي َٗ

عَ  َّ نا َصّلِ  ُِ لَُُ، اَللا ْْ َسُع َّ ذًا َػْجذٍُُ  ذُ أَىا ُهَذوا َِ أَْش َّ َْٗك لََُ،  ْدذٍَُ َلَ َشِش َّ ثَبِسْك َػلَٔ َلا إِلَََ إَِلا هللاُ  َّ لِّْن 

ب َثْؼذُ،ًَِجٌَِّ٘ب  . أَها َِ َصْذجِ َّ  َِ َػلَٔ آِل َّ ٍذ   ُهَذوا

َى  ْْ ْغِلُو ًْزُْن هُّ أَ َّ رُيا ِإَلا  ْْ َلَ رَُو َّ  َِ ا هللاَ َدقا رُىَبرِ ْْ اىُ َى اِر ْْ ب اْلُوْغِلُو َِ  فََ٘ب أَُّٗ

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

มนุษย์และถ่านไม้มีประวัติความสัมพันธ์ความเป็นมายาวนานมากอาจ

ย้อนไปได้ถึง 450,000 ปีโดยเริ่มต้ังแต่ท่ีมนุษย์ได้น าไฟท่ีเกิดจาก

ธรรมชาติเช่นไฟปุาหรือไฟจากฟูาผ่ามาใช้ปูองกันภัยจากสัตว์ร้ายและ

สร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายและได้เริ่มผลิตถ่านไม้โดยน าถ่านท่ียังลุก

ไหม้อยู่ใส่ลงในกองไม้ท่ีเตรียมไว้ปล่อยให้ลุกไหม้แล้วดับด้วยน้ า ดังนั้น

หากปราศจากไฟและถ่านไม้ดังกล่าวมนุษย์ก็อาจจะสูญพันธ์ไปได้เช่นกัน 

เมื่อประมาณ 10,000 ปีท่ีแล้วในยุคท่ีมนุษย์เริ่มต้นท าการเกษตร ไฟ

ก็ถูกน ามาใช้ในการประกอบอาหารโดยใช้ถ่านไม้จากวิธีดั้งเดิมแต่เมื่อ

มนุษย์รู้จักใช้โลหะถ่านไม้จึงมีความส าคัญและเป็นท่ีต้องการมากขึ้นมนุษย์

จึงได้พัฒนาการผลิตถ่านไม้เพ่ือให้ได้ถ่านท่ีมีคุณภาพดีขึ้นและเพียงพอกับ

ความต้องการ 

ถ่านไม้มีข้อดีเหนือไม้ฟืนคือไม่มีควันถ่านไม้ยังมีประโยชน์ในการ

ก าจัดกลิ่นอันเนื่องมาจากคุณสมบัติท่ีมีรูพรุนมากมายท าให้สารระเหยต่างๆ

เข้าไปติดอยู่ภายในข้อดีของถ่านท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือเป็นแหล่ง

เชื้อเพลิงท่ีให้พลังงานได้ไม่มีวันหมดเพราะสามารถปลูกไม้ทดแทนได้ซึ่ง

สอดคล้องกับการวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากไม้ขนาดเล็ก

จากสวนปุาท่ีเมื่อถึงเวลาต้องท าการถางปุาโดยต้องน าเศษไม้บางส่วน

ออกมาจากปุาเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตแก่ต้นไม้ท่ีเหลือตามหลักวิชาการ

วนวัฒนวิทยาและสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะไม้เป็น

แหล่งพลังงานท่ีสามารถปลูกทดแทนได้หากมีการจัดการอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
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ป๎จจุบันได้มีการพัฒนาเตาเผาถ่าน 200 ลิตร โดยสถาบันคาทอลิก

แห่งประเทศไทย และมีการส่งเสริมการใช้งานในภาคอีสานซึ่งการส่งเสริม

ดังกล่าวยังอยู่ในพ้ืนท่ีจ ากัด ต่อมาสมาคมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมได้น ามา

ปรับปรุงดัดแปลงและท าการวิจัยจนพัฒนาในเชิงข้อมูลวิทยาศาสตร์

ออกมาเป็นคู่มือและหลักสูตรการเผาถ่านด้วยเตา 200 ลิตรแบบนอนต้ังแต่

ปีพ.ศ. 2543 โดยท าการเปิดศูนย์เรียนรู้พร้อมกับถ่ายทอดผ่านโครงการ

วางแผนพลังงานชุมชนซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนในพ้ืนท่ีมาจนทุก

วันนี้ ท้ังนี้เตาเผาถ่านแบบประหยัดพลังงานขนาด 200 ลิตร ท่ีนิยมใช้งาน

ในป๎จจุบัน มีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน 

 เตาเผาถ่าน 200 ลิตรแบบนอน ถ่านท่ีได้จากการเผาต่อครั้ง จะมี

ปริมาณถ่านไม้ประมาณ 15-18 กิโลกรัมต่อไม้ 80 กิโลกรัม โดยปริมมาณ

ขึ้นอยู่กับความช านาญของผู้เผาถ่าน อายุการใช้งานสามารถใช้ได้นาน

ประมาณ 2 ปี เตาเผาถ่านดังกล่าวประสิทธิภาพสูงโดยอาศัยความร้อนไล่

ความชื้นในเนื้อไม้ท่ีมีอยู่ในเตาเพ่ือท าให้ไม้กลายเป็นถ่านหรือเรียกว่า

กระบวนการคาร์บอนไนเซชั่นโครงสร้างปิดของถังท าให้ควบคุมปริมาณ

อากาศได้จึงไม่มีการลุกติดไฟของเนื้อไม้ผลผลิตท่ีได้จึงเป็นถ่านท่ีมี

คุณภาพมีขี้เถ้าน้อยและผลพลอยได้จากกระบวนการเผาถ่านอีกอย่างหนึ่ง

คือน้ าส้มควันไม้ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมได้  

 เตาเผาถา่น 200 ลิตรแบบตั้ง ถ่านที่ได้จากการเผาต่อครั้ง จะมีปริมาณ

ถ่านไม้ประมาณไม่ต่ ากว่า 20-25 กิโลกรัมต่อไม้ 100 กิโลกรัม

โดยประมาณ แล้วแต่ความถี่ในการใช้งาน อายุการใช้งานสามารถใช้ได้

นานประมาณ 2 ปี เตาเผาถ่านดังกล่าวมีปล่องขนานข้างเตาหรือท่ีเรียกว่า

เตาเผาถ่านแบบตั้งเป็นเตาท่ีประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นโดยได้

ปรับปรุงและพัฒนาจนมีประสิทธิภาพการเผาไหม้ท่ีดียิ่งขึ้นท าให้ถ่านท่ี

ผลิตได้มีคุณภาพดีประหยัดเวลาและท่ีส าคัญสร้างประกอบง่ายราคาถูก

เคลื่อนย้ายสะดวกเหมาะส าหรับครัวเรือนในชนบทท่ีมีการใช้ถ่านเป็น

พลังงานในการหุงต้มประกอบอาหารอีกท้ังมีผลพลอยได้คือน้ าส้มควันไม้

จากการเผาถ่านส าหรับน าไปใช้เป็นยาฆ่าแมลงก าจัดศัตรูพืช  
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พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 ػْر ثبهلل هي الش٘طبى الشج٘نأ ………

لَىَ  ُُْن َػلَٔ َّ ْلٌَب َفعا َّ َي الطاِّ٘جَبِد  ُُن ّهِ ٌََْب َسَص َّ اْلجَْذِش  َّ ُُْن فِٖ اْلجَّشِ  َدَوْلٌَب َّ ْهٌَب َثٌِٖ آدََم  ْي ْذ َكشا وا َكضٍِ٘ش ّهِ

 َخلَْىٌَب رَْيِع٘الً 

إِٗابُكْن ِثَوب فِْ٘  َّ ًَيََؼٌِٔ  َّ ِْ٘ن،  ْٔ الىُْشَءاِى الؼَِظ لَُكْن ِف َّ  ْٔ رََىجاَل ثَبَسَك هللاُ ِل َّ ِْ٘ن،  ْكِش الَذِك الزِّ َّ َِ ِهَي اَٙٗبِد 

 ْٔ َْ٘ن ِل أَْعزَْغِيُش هللاَ الؼَِظ َّ ِلٔ ُزَا  ْْ ََ  ُُ ُْ٘ن، أََُْ ُْ٘غ الؼَِل َْ الغاِو ُُ  ُ رََُ ِإًَا َّ ٌُْكْن رِالَ ِه َّ  ْٔ ِلَغبئِِش  ِهٌِّ َّ لَُكْن،  َّ

الُوؤْ  َّ ْ٘ي  الُوْؤِهٌِ َّ الُوْغِلَوبِد،  َّ َْ٘ي  ْ٘يَ الُوْغِلِو ًََجبحَ الزابئِِج َٗـب  َّ َْٗي  َص الُوْغزَْغِيِش ْْ  .ِهٌَبِد، فَبْعزَْغِيُشٍُّ فََ٘ب فَ
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เตาชวีมวล 

ِٔ  هللِ  الَذْوذُ  ِْ٘ش، الؼَل الِؼْظَوخِ  الىُْذَسحِ  ِرٕ الَكجِ الِذْكَوخِ  َّ ِِ٘ش، َّ الزاْذث ذُ  َّ َِ  هللاُ  إَِلا  إِلََ  َلا  أَىْ  أَْش

، َػلَٔ ًِؼََوَُ  اَفَبضَ  َِ َُ  َخْلِى اَْجَض ذُ . ِلِؼجَبِدٍِ  َػَطبٍُ  َّ َِ أَْش ذًا َعِّ٘ذًََب أَىا  َّ لَُُ  َػْجذٍُُ  ُهَذوا ْْ َسُع  ِهيَ  ِخَ٘بُسٍُ . َّ

ُهْجزَجَبٍُ  الجََشِش، ىَِخ، ِهيَ  َّ ْ٘ ْ٘شُ  الَخِل ُْٗش، الجَِش الِّغَشاطُ  الٌاِز ْ٘شُ  َّ نا . الُوٌِ ُِ َعلِّنْ  َصلِّ  اَللا ثَبِسكْ  َّ  ِِّ٘ذًَبعَ  َػلَٔ َّ

ذٍ  َػلَٔ ُهَذوا َّ  َِ َِ  آِل أَْصَذبِث ُْلِ  َّ ْٗنِ  اَ ْ٘لِ  الزاْكِش الزاْجِج َّ.

ب أُِّصُ٘كنْ  ، هللاَ  ِاراىُْا هللاِ، ِػجَبدَ  فََ٘ب ثَْؼذُ، أَها ًَْيِغٖ َّ َّ ٓ َْ َِ  هللاِ  ِثزَْى َغبَػزِ رُْيِلُذْىَ  لَؼَلاُكنْ  َّ  

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 ในป๎จจุบันป๎ญหาด้านพลังงานได้สร้างผลกระทบกับหลายๆ ภาคส่วน 

ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นเหตุให้รัฐบาลก าหนดให้การ

ประหยัดพลังงานเป็นมาตรการระดับชาติ ซึ่งแนวทางที่จะท าให้บรรลุ

เปูาหมายของการประหยัดพลังงาน คือ การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด ลดการสูญเสีย หันมาใช้พลังงานทดแทน บริโภคพลังงานอย่างพอดี

และเพียงพอ โดยมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานและหาทางเลือก

การใช้พลังงานในอนาคต  

 เตาชีวมวลเป็นอีกวัตกรรมหนึ่ง ท่ีผ่านการบูรณาการจากภูมิป๎ญญา

ช่างในชุมชน เพ่ือเป็นเทคโนโลยีที่รับใช้ชุมชน อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิต

ในสถาณการณ์ป๎จจุบัน ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกับธรรชาติอย่าง

เป็นมิตรและสุขใจ 

 เตาชีวมวล คือ เตาท่ีสามารถน าขยะชีวมวลต่างๆ เช่น ซังขาวโพด 

แกลบ มันส าปะหลัง หรือ ซากอ้อย มาเป็นเชื้อเพลิง ในการเผา โดย

กระบวนการภายในเตาจะท าใหเกิดเปลวไฟ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่า เตา

ถ่านและสามารถใช้ในครัวเรือนได้ อย่างปลอดภัย 

 เตาชีวมวลดังกล่าว ท าจากวัสดุหาง่ายในท้องถิ่น เช่น ถังบรรจุหัว

น้ าหอมท่ีใช้แล้ว หรือถังส าเร็จรูปสามารถบรรจุเชื้อเพลิงในถังห้องเผาไหม้

ได้น้ าหนัก 2 กิโลกรัม ซึ่งสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานประมาณ 40  

นาที  เพียงพอต่อการประกอบอาหารในแต่ละมื้อหากต้องการใช้งาน
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ยาวนานหลายชั่วโมง และยังสามารถน าถังเผาไหม้ท่ีเชื้อเพลิงลุกไหม้

หมดแล้วมาเทออก แล้วบรรจุใหม่ หรือสามารถสร้างประกอบถังห้องเผา

ไหม้ส ารองไว้ใช้งานอีกก็ได้ 

 หลักการท างานของเตา  คือ การท างานจะเริ่มจากด้านบนของตัวเตา 

โดยบรรจุเช้ือเพลิงในห้องเผาไหม้ และท าการจุดไฟท่ีด้านบนของเชื้อเพลิง 

ภายในห้องเผาไหม้ในเตาและจะเกิดการลุกไหม้ลงสู่ด้านล่าง โดยท่ีอากาศ

จะไหลผ่านตะแกรงจากด้านล่างสวนขึ้นสู่ด้านบน แต่จะมีการควบคุม

ปริมาณอากาศให้พอเหมาะโดยใช้พัดลมหอยโข่ง ขนาด 12 โวลต์ และ

ก๊าซร้อนท่ีเกิดจากการเผาไหม้ไหลออกทางด้านบนของตัวเตา เมื่อเปลวไฟ

ลุกไหม้ลงสู่ด้านล่าง ส่วนของเชื้อเพลิงท่ีอยู่ด้านบนจะเกิดการลุกไหม้จน

เหลือแต่ถ่าน เมื่อก๊าซร้อนท่ีเกิดจากการเผาไหม้ในชั้นท่ีลดลงมาผ่านชั้น

ของถ่านท่ีร้อน จะเกิดการแตกตัวของก๊าซร้อน ได้ก๊าซท่ีเป็นเชื้อเพลิงท่ี

เรียกว่า โปดิวส์แก๊ส ซึ่งการเผาไหม้เพ่ือน าความร้อนมาใช้ในการหุงต้ม 

เป็นการเผาไหม้ท่ีสมบูรณ์ และสะอาด มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก 

เป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน ประหยัดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง ซึ่งมีต้นทุน

ต่ ากว่าก๊าซหุงต้ม LPG 

 

พี่น้องมุสลีมีนที่มีเกียรติ 

ْكِش  ……… الزِّ َّ َِ ِهَي اَٙٗبِد  ْ٘ إِٗابُكْن ِثَوب فِ َّ  ٌِٖ ًََيؼَ َّ ِْ٘ن،  ْٖ الىُْشَءاِى الؼَِظ لَُكْن فِ َّ  ْٖ ثَبَسَك هللاُ ِل

ِْ٘ن، ٌُْكن رِالَ  الَذِك ِه َّ رََىجاَل ِهٌِّٔ  ْ٘ن.َّ ُْ٘غ الؼَِل َْ الغاِو ُُ  ُ رََُ إًَِا َّ  ْٖ َْ٘ن ِل أَعزَْغِيُش هللاَ الؼَِظ َّ ِلٖ ُزَا  ْْ ََ ُُ أََُْ

الُوْؤِهٌَبِد، فَبْعزَْغِيُشٍُّ  َّ ْ٘ي  ٌِ الُوْؤِه َّ الُوْغِلَوبِد،  َّ َْ٘ي  ِلَغبئِِش الُوْغِلِو َّ لَُكْن،  ْ٘نَّ ِد َْ الغَيُُْس الشا ُُ  .إًِاَُ 
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เตาแกส๊ชวีมวล 

 ًَ َّ  ، َِ ْ٘ كاُل َػلَ َْ ًَزَ َّ  َِ ًُْؤِهُي ثِ َّ  َِ ْ٘ ُة إِلَ ْْ ًَزُ َّ ًَْغزَْغِيُشٍُ  َّ  ٌَُُ ْ٘ ًَْغزَِؼ َّ ًَْذَوذٍُُ  رُ ثِبهللِ ِهْي اَْلَذْوذُ هللِ،  ْْ ؼُ

َهْي ُٗعْ  َّ ٍِ هللاُ فَالَ ُهِعلا لََُ  ِذ ِْ ِهْي َعِّ٘ئَبِد أَْػَوبِلٌَب، َهْي َٗ َّ ًْيُِغٌَب  ِس أَ ّْ ذُ أَْى ُشُش َِ أَْش َّ َٕ لََُ.  َُبِد ِلُل فَالَ 

عَ  َّ نا َصّلِ  ُِ لَُُ، اَللا ْْ َسُع َّ ذًا َػْجذٍُُ  ذُ أَىا ُهَذوا َِ أَْش َّ َْٗك لََُ،  ْدذٍَُ َلَ َشِش َّ ثَبِسْك َػلَٔ َلا إِلَََ إَِلا هللاُ  َّ لِّْن 

ب َثْؼذُ، . أَها َِ َصْذجِ َّ  َِ َػلَٔ آِل َّ ٍذ   ًَِجٌَِّ٘ب ُهَذوا

َى فََ٘  ْْ ْغِلُو ًْزُْن هُّ أَ َّ رُيا ِإَلا  ْْ َلَ رَُو َّ  َِ ا هللاَ َدقا رُىَبرِ ْْ اىُ َى اِر ْْ ب اْلُوْغِلُو َِ  ب أَُّٗ

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 พลังงานชีวมวลเป็นพลังงานอีกทางเลือกหนึ่ง ท่ีสามารถน ามา

แก้ป๎ญหาในการลดการใช้น้ ามันปิโตรเลียม ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยกันอย่าง

แพร่หลาย โดยพลังงานชีวมวล เป็นพลังงานท่ีได้จากสิ่งมีชีวิตท้ังพืชและ

สัตว์ รวมไปถึงกากของเสียอ่ืนๆ เช่น เศษไม้ ใบไม้ มูลสัตว์และขยะชุมชน 

ของเสียจากการแปรรูปทางการเกษตร หรือจากกระบวนการผลิตใน

โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

ก๊าซหุงต้ม LPG เป็นก๊าซท่ีมีการใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะใน

ชุมชนเมือง เนื่องจากเป็นก๊าซท่ีมีการเผาไหม้ท่ีสะอาด ไม่มีควัน เป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม ราคาก๊าซหุงต้ม LPG มีราคาท่ีสูงและต้อง

น าเข้ามาจากต่างประเทศ อีกท้ังก๊าซหุงต้ม LPG ยังได้รับความนิยมในการ

น าก๊าซไปเติมลงในรถยนต์ด้วย 

ด้วยความต้องการก๊าซหุงต้ม LPG ท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เตาชีว

มวลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานใน

ครัวเรือนหรือชุมชนที่มีต้นทุนที่ต่ ากว่าเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้ม LPG นั่นเอง 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้มีการออกแบบ

และพัฒนาโดย ส าหรับเพ่ือใช้ส าหรับการหุงต้มในครัวเรือน โดยใช้ชีวมวล

เป็นเชื้อเพลิง มีหลักการท างานเช่นเดียวกับระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีว

มวล แบบอากาศไหลขึ้น (Updraft Gasifier) ซึ่งเป็นการเผาไหม้ในท่ีจ ากัด

ปริมาณอากาศให้เกิดความร้อนบางส่วน โดยความร้อนเหล่านี้จะไปเร่ง

ปฎิกริยาต่อเนื่องอื่นๆ ให้เปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งกลายเป็นแก๊สเชื้อเพลิง 
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หลักการท างานของเตาชีวมวลดังกล่าว คือ เชื้อเพลิงจะถูกใส่ด้านบน

ของเตา อากาศไหลผ่านเข้าตะแกรงเตาด้านล่าง บริเวณเหนือตะแกรงขึ้น

ไปจะเกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงเกิดปฏิกิริยาได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และน้ าท่ีมีอุณหภูมิสูงไหลเข้าสู่ Reduction Zone ท่ีมีปริมาณคาร์บอนอยู่

จ านวนมากและอุณห ภูมิ สู ง มากกว่ า  400  เซล เซี ยส  บริ เ วณนี้

คาร์บอนไดออกไซด์จะท าปฏิกิริยากับคาร์บอนอุณหภูมิสู ง ได้ก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซมีเทน ซึ่งก๊าซเหล่านี้สามารถ

ติดไฟได้ แต่ปริมาณเปอร์เซ็นต์ก๊าซท่ีเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ

ชนิดของเชื้อเพลิงท่ีใช้เผาไหม้ 

ส่วนประกอบของเตาแก๊สชีวมวล มีรูปแบบเตาลักษณะเป็นทรงกลม 

เป็นผนังสองชั้น มีขนาดตามแบบ เปลือกเตาท าจากวัสดุประเภทโลหะ

ภายในตัวเตามีห้องเผาไหม้ บริเวณด้านบนของห้องเผาไหม้ จะมีรูหรือช่อง 

เพ่ือน าหรือส่งก๊าซจากห้องเผาไหม้ มาผลิตเป็นความร้อนท าจากวัสดุสแตน

เลส ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ตะแกรงรองรับเชื้อเพลิงส าหรับ

ห้องเผาไหม้ ท าจากวัสดุโลหะ มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร 

ฝาปิด-เปิดเตาท าจากวัสดุสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร 

สามารถเลื่อนปรับอากาศได้ เพ่ือช่วยเกิดการลุกไหม้ในห้องเผาไหม้ได้ดี

ขึ้น ระหว่างเปลือกเตาตัวนอก และเปลือกเตาตัวในมีฉนวนกันความร้อน

ช่องเติมฟืนของตัวเตา ท าจากวัสดุเหล็ก มีความหนา   ไม่น้อยกว่า 2 

มิลลิเมตร ตัวเตาจะต้องมีหูหรือมือจับ เพ่ือใช้ในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

ท าจากวัสด ุมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ถาดรองรับขี้เถ้าท่ีเกิดจาก

การเผาไหม้ ท าจากวัสดุประเภทโลหะ มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 

สามารถถอดท าความสะอาดได้  

ส าหรับเตาแก๊สชีวมวลมีคุณลักษณะท่ีเด่น คือ สามารถใช้วัสดุเหลือ

ใช้ทางการเกษตร เช่น ชานอ้อย ซังข้าวโพด กะลามะพร้าว ฯลฯ เป็น

เชื้อเพลิงได้ ซึ่งไม่มีควันและกลิ่นรบกวนขณะประกอบอาหาร และยังเป็น

เตาท่ีใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าเตาธรรมดา ให้เวลาการเผาไหม้นานกว่าเตา
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ธรรมดา มีประสิทธิภาพความร้อนสูง ท าให้ลดเวลาในการประกอบ

อาหารใหแสร็จเร็วกว่าเตาธรรมดา  

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 ػْر ثبهلل هي الش٘طبى الشج٘نأ …………

َي الطاِّ٘  ُُن ّهِ ٌََْب َسَص َّ اْلجَْذِش  َّ ُُْن فِٖ اْلجَّشِ  َدَوْلٌَب َّ ْهٌَب َثٌِٖ آدََم  لَىَْذ َكشا ْي َّ وا ُُْن َػلَٔ َكضٍِ٘ش ّهِ ْلٌَب َفعا َّ جَبِد 

 َخلَْىٌَب رَْيِع٘الً 

ْكِش الذَ  الزِّ َّ َِ ِهَي اَٙٗبِد  ْ٘ إِٗابُكْن ِثَوب فِ َّ ًَيََؼٌِٔ  َّ ِْ٘ن،  ْٔ الىُْشَءاِى الؼَِظ لَُكْن ِف َّ  ْٔ رََىجاَل ثَبَسَك هللاُ ِل َّ ِْ٘ن،  ِك

 َْ ُُ  ُ رََُ ِإًَا َّ ٌُْكْن رِالَ ِه َّ  ْٔ ِلَغبئِِش ِهٌِّ َّ لَُكْن،  َّ  ْٔ َْ٘ن ِل أَْعزَْغِيُش هللاَ الؼَِظ َّ ِلٔ ُزَا  ْْ ََ  ُُ ُْ٘ن، أََُْ ُْ٘غ الؼَِل الغاِو

ًَجَ  َٗـب  َّ َْٗي  َص الُوْغزَْغِيِش ْْ الُوْؤِهٌَبِد، فَبْعزَْغِيُشٍُّ فََ٘ب فَ َّ ْ٘ي  الُوْؤِهٌِ َّ الُوْغِلَوبِد،  َّ َْ٘ي  ْ٘يَ الُوْغِلِو  .بحَ الزابئِِج
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ไฟถนนพลงังานแสงอาทติย ์

ِٔ  هللِ  الَذْوذُ  ِْ٘ش، الؼَل الِؼْظَوخِ  الىُْذَسحِ  ِرٕ الَكجِ الِذْكَوخِ  َّ ِِ٘ش، َّ الزاْذث ذُ  َّ َِ  هللاُ  إَِلا  إِلََ  َلا  أَىْ  أَْش

، َػلَٔ ًِؼََوَُ  اَفَبضَ  َِ َُ  َخْلِى اَْجَض ذُ . ِلِؼجَبِدٍِ  َػَطبٍُ  َّ َِ أَْش ذًا َعِّ٘ذًََب أَىا  َّ لَُُ  ذٍُُ َػجْ  ُهَذوا ْْ َسُع  ِهيَ  ِخَ٘بُسٍُ . َّ

ُهْجزَجَبٍُ  الجََشِش، ىَِخ، ِهيَ  َّ ْ٘ ْ٘شُ  الَخِل ُْٗش، الجَِش الِّغَشاطُ  الٌاِز ْ٘شُ  َّ نا . الُوٌِ ُِ َعلِّنْ  َصلِّ  اَللا ثَبِسكْ  َّ  َعِِّ٘ذًَب َػلَٔ َّ

ذٍ  َػلَٔ ُهَذوا َّ  َِ َِ  آِل أَْصَذبِث ُْلِ  َّ ْٗنِ  اَ ْ٘لِ  الزاْكِش الزاْجِج َّ.

ب أُِّصُ٘كنْ  ، هللاَ  ِاراىُْا هللاِ، ِػجَبدَ  فََ٘ب ثَْؼذُ، أَها ًَْيِغٖ َّ َّ ٓ َْ َِ  هللاِ  ِثزَْى َغبَػزِ رُْيِلُذْىَ  لَؼَلاُكنْ  َّ  

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

พลังงานเป็นสิ่งจ าเป็นของสิ่งมีชีวิต ป๎จจุบันก็มีการพ่ึงพาการใช้

พลังงานอย่างมากยิ่ง เนื่องจากมนุษย์ต้องการความสะดวกสบายก็ยิ่งต้อง

ใช้พลังงานมากขึ้น ท้ังพลังงานด้านความร้อน และพลังงานไฟฟูา โดย

แหล่งก าเนิดพลัง คือ น้ ามัน ถ่านหิน ก๊าชธรรมชาติ เชื้อเพลิง นอกจากจะมี

จ ากัดแล้วยังคงมีป๎ญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และท าลายชั้นบรรยาอากาศอีก

ด้วยแนวทางป๎จจุบันนี้บางประเทศพยายามหาแหล่งพลังงานอื่นทดแทน 

เช่น จากพลังงานนิวเคลียร์ ความร้อนใต้พิภพพลังงานลม คลื่น และ

แสงอาทิตย์ในจ านวนของพลังงานใหม่ เหล่านี้ 

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีสามารถผลิตกระแสไฟฟูาได้ จัดได้ว่าเป็น

การน าพลังงานฟรีมาใช้ เป็นแหล่งพลังงานท่ีไม่มีวันหมด และยังเป็น 

พลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ดังนั้นพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างจะ

เด่นกว่าสิ่งอื่นๆ ฉะนั้นการพัฒนาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างจริงจัง 

เป็นสิ่งที่ส าคัญ และแนวโน้มนี้ค่อนข้างจะเด่นชัด 

ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีจากการน า

พลังงานงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้งาน โดยหลักการท างานของระบบ

ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์นั้น คือ ในตอนกลางวันเม่ือแผงโซล่าเซลล์

ได้รับแสงแดด จะผลิตกระแสไฟฟูาและชาร์จลงแบตเตอรี่เก็บพลังงานไว้

ในตอนกลางคืนระบบ จะท าการจ่ายไฟฟูาจากแบตเตอรี่ ไปยังหลอดไฟ

แอลอีดี LED ท าให้หลอดไฟแอลอีดี LED ติดสว่างในกรณีที่สถานที่นั้น 
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เป็นสถานท่ีมีไฟฟูา สามารถน าไฟฟูาการไฟฟูามาต่อร่วมได้ เพ่ือจ่าย

ไฟฟูาให้กับหลอดไฟฟูา ในกรณีท่ีไฟฟูาจากแบตเตอรี่ ไม่เพียงพอ 

คุณลักษณะท่ีเด่นของระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้

เพ่ือส่องสว่างตามถนน สนาม หรือทางเดิน มีระบบควบคุมเปิด-ปิดได้โดย

อัตโนมัติ เมื่อมีแสงสว่างหลอดไฟจะดับเอง และจะติดเองเมื่อไม่มีแสง และ

หลอดไฟฟูาท่ีนิยมใช้กับระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์นั้น นิยมใช้

หลอดไฟฟูาแบบ LED เนื่องจาก หลอด LED นั้นสามารถใช้งานกับ

แบตเตอรี่ได้โดยตรง ไม่จ าเป็นต้องแปลงไฟฟูาจากแบตเตอรี่ ให้ไปเป็น

ไฟฟูาบ้าน 220V ท าให้การใช้งานง่ายและมีเสถียรภาพสูง และหลอดไฟฟ

ฟูาแบบแอลอีดี LED lamp ซึ่งในป๎จจุบันก็ถูกออกแบบมาให้มีความสว่าง

สูง ใช้ทดแทนหลอดไฟฟูาแบบตะเกียบ หรือ ฟลูออเรสเซนต์ปกติได้ 

สามารถประหยัดไฟฟูาได้มากกว่า และยังทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ มี

อายุการใช้งานยาวนานกว่า 
 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

ْكِش  ……… الزِّ َّ َِ ِهَي اَٙٗبِد  ْ٘ إِٗابُكْن ِثَوب فِ َّ  ٌِٖ ًََيؼَ َّ ِْ٘ن،  ْٖ الىُْشَءاِى الؼَِظ لَُكْن فِ َّ  ْٖ ثَبَسَك هللاُ ِل

ْ٘ن. ِن،الَذِكْ٘  ُْ٘غ الؼَِل َْ الغاِو ُُ  ُ رََُ إًَِا َّ ٌُْكن رِالَ ِه َّ رََىجاَل ِهٌِّٔ  َّ  ْٖ َْ٘ن ِل أَعزَْغِيُش هللاَ الؼَِظ َّ ِلٖ ُزَا  ْْ ََ ُُ أََُْ

الُوْؤِهٌَبِد، فَبْعزَْغِيُشٍُّ  َّ ْ٘ي  ٌِ الُوْؤِه َّ الُوْغِلَوبِد،  َّ َْ٘ي  ِلَغبئِِش الُوْغِلِو َّ لَُكْن،  َْ اَّ ُُ ْ٘نإًِاَُ  ِد  .لغَيُُْس الشا
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ระบบผลติไฟฟาูจากแสงอาทติย ์

 ًَ َّ  ، َِ ْ٘ كاُل َػلَ َْ ًَزَ َّ  َِ ًُْؤِهُي ثِ َّ  َِ ْ٘ ُة إِلَ ْْ ًَزُ َّ ًَْغزَْغِيُشٍُ  َّ  ٌَُُ ْ٘ ًَْغزَِؼ َّ ًَْذَوذٍُُ  ِس اَْلَذْوذُ هللِ،  ّْ رُ ثِبهللِ ِهْي ُشُش ْْ ؼُ

ِهْي َعِّ٘ئَبِد أَْػوَ  َّ ًْيُِغٌَب  ذُ أَْى َلا إِلَََ أَ َِ أَْش َّ َٕ لََُ.  َُبِد َهْي ُْٗعِلُل فَالَ  َّ ٍِ هللاُ فَالَ ُهِعلا لََُ  ِذ ِْ َٗ ٌَب، َهْي  بِل

ثَب َّ َعلِّْن  َّ نا َصّلِ  ُِ لَُُ، اَللا ْْ َسُع َّ ذًا َػْجذٍُُ  ذُ أَىا ُهَذوا َِ أَْش َّ َْٗك لََُ،  ْدذٍَُ َلَ َشِش َّ ب ِسْك َػلَٔ ًَِجٌَِّ٘إَِلا هللاُ 

ب َثْؼذُ، . أَها َِ َصْذجِ َّ  َِ َػلَٔ آِل َّ ٍذ   ُهَذوا

ىَ  ْْ ْغِلُو ًْزُْن هُّ أَ َّ رُيا ِإَلا  ْْ َلَ رَُو َّ  َِ ا هللاَ َدقا رُىَبرِ ْْ اىُ َى اِر ْْ ب اْلُوْغِلُو َِ  فََ٘ب أَُّٗ

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทาง

อิเลคทรอนิกส์ ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือเป็นอุปกรณ์ส าหรับเปลี่ยนพลังงาน

แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟูา โดยการน าสารกึ่งตัวน า เช่น ซิลิกอน ซึ่ง

มีราคาถูก ท่ีสุดและมีมากท่ีสุดบนพ้ืนโลกมาผ่านกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์เพ่ือผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ และทันทีท่ีแสงตกกระทบบน

แผ่นเซลล์ รังสีของแสงท่ีมีอนุภาคของพลังงานประกอบท่ีเรียกว่า  โฟตอน 

(Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวน า

จนมีพลังงาน มากพอท่ีจะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) 

และเคลื่อนท่ีได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนท่ีครบวงจรจะท าให้

เกิดไฟฟูากระแสตรงขึ้น เมื่อพิจารณาลักษณะการผลิตไฟฟูาจากเซลล์

แสงอาทิตย์พบว่า เซลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟูาสูงท่ีสุด

ในช่วงเวลากลางวัน     ซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมในการน าเซลล์

แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟูา เพ่ือแก้ไขป๎ญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟูา

ในช่วงเวลากลางวัน 

พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีตกกระทบพ้ืนโลกเรามีค่ามหาศาลบนพ้ืนท่ี 1 

ตารางเมตรเราจะได้พลังงานประมาณ1,000 วัตต์ หรือเฉลี่ย4-5กิโลวัตต์/

ชั่วโมง/ตารางเมตร/วัน ซึ่งมีความหมายว่าในวันหนึ่งๆ  บนพ้ืนท่ีเพียง 1 

ตารางเมตรนั้นเราได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ 1 กิโลวัตต์เป็นเวลานานถึง 4-
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5 ชั่วโมงนั่นเองถ้าเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงาน

ร้อยละ 15 ก็แสดงว่าเซลล์แสงอาทิตย์จะมีพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร จะสามารถ

ผลิตพลังงานไฟฟูาได้ 150 วัตต์ หรือเฉลี่ย 600-750 วัตต์/ชั่วโมง/ตาราง

เมตร/วัน  ในเชิงเปรียบเทียบในวันหนึ่งๆประเทศไทยเรามีความต้องการ

พลังงานไฟฟูาประมาณ 250 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง/วัน  ดังนั้นถ้าเรามีพ้ืนท่ี

ประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 0.3 ของประเทศไทยเราก็

สามารถผลิตพลังงานไฟฟูาจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้เพียงพอกับความ

ต้องการทั้งประเทศ) 

การท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นขบวนการเปลี่ยนพลังงานแสง

เป็นกระแสไฟฟูาได้โดยตรง โดยเมื่อแสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาและมี

พลังงานกระทบกับสารกึ่งตัวน า จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน 

พลังงานจากแสงจะท าให้เกิดการเคลื่อนท่ีของกระแสไฟฟูา (อิเลคตรอน) 

ขึ้นในสารกึ่งตัวน า จึงสามารถต่อกระแสไฟฟูาดังกล่าวไปใช้งานได้ โดยท่ี

แรงเคลื่อนไฟฟูาท่ีผลิตขึ้นจากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมีค่าต่ า

มาก การน ามาใช้งานจะต้องน าเซลล์หลาย ๆ เซลล์ มาต่อกันแบบอนุกรม

เพ่ือเพ่ิมค่าแรงเคลื่อนไฟฟูาให้สูงขึ้น เซลล์ท่ีน ามาต่อกันในจ านวนและ

ขนาดท่ีเหมาะสมเรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module หรือ 

Solar Panel) 

คุณลักษณะท่ีเด่นของระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ มีหลาย

ประการ เช่น ไม่มีชิ้นส่วนท่ีเคลื่อนไหวในขณะใช้งาน จึงท าให้ไม่มี

มลภาวะทางเสียง ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากการผลิตไฟฟูา มีการ

บ ารุงรักษาน้อยมากและใช้งานแบบอัตโนมัติได้ง่าย ประสิทธิภาพคงท่ีไม่

ขึ้นกับขนาด และการผลิตไฟฟูาได้แม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ นอกจากนี้

ยังมีความยืดหยุ่นในการผลิตแผงโดยสามารถผลิตเป็นแผงขนาดต่างๆ ได้
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ง่ายและเหมาะสมกับการใช้งาน ท าให้สามารถผลิตได้ปริมาณมาก ท่ี

ส าคัญอีกประการ คือ เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีได้มาฟรีและมีไม่

สิ้นสุด ผลิตไฟฟูาได้ทุกมุมโลกแม้บนเกาะเล็กๆ กลางทะเล บนยอดเขาสูง 

และ ในอวกาศได้พลังงานไฟฟูาโดยตรงซึ่งเป็นพลังงานท่ีน ามาใช้ได้

สะดวกท่ีสุด 

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

ْكِش الذَ  الزِّ َّ َِ ِهَي اَٙٗبِد  ْ٘ إِٗابُكْن ثَِوب فِ َّ  ٌِٖ ًََيؼَ َّ ِْ٘ن،  ْٖ الىُْشَءاِى الؼَِظ لَُكْن ِف َّ  ْٖ ِْ٘ن،ثَبَسَك هللاُ ِل رََىجاَل  ِك َّ
ْ٘ن. ُْ٘غ الؼَِل َْ الغاِو ُُ  ُ رََُ إًَِا َّ ٌُْكن رِالَ ِه َّ أَعزَغْ  ِهٌِّٔ  َّ ِلٖ ُزَا  ْْ ََ ُُ ِلَغبئِِش أََُْ َّ َلُكْن،  َّ  ْٖ َن ِل ْ٘ ِيُش هللاَ الَؼِظ

الُوْؤِهٌَبِد، فَبْعزَْغِيُشٍُّ  َّ ْ٘ي  الُوْؤِهٌِ َّ الُوْغِلَوبِد،  َّ َْ٘ي  ْ٘نالُوْغِلِو ِد َْ الغَيُُْس الشا ُُ  ُ  .إًَِا
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กงัหนัลมผลติไฟฟาู 

ًَ ا َّ ًَْغزَْغِيُشٍُ  َّ  ٌَُُْ٘ ًَْغزَِؼ َّ ْلَذْوذُ هللِ، ًَْذَوذٍُُ  رُ ثِبهللِ ََ ْْ ًَؼُ َّ  ، َِ ْ٘ كاُل َػَل َْ ًَزَ َّ  َِ ًُْؤِهُي ثِ َّ  َِ ْ٘ ُة إِلَ ْْ زُ

 َٕ َُبِد َهْي ُْٗعِلُل فَالَ  َّ ٍِ هللاُ فَالَ ُهِعلا لََُ  ِذ ِْ َٗ ِهْي َعِّ٘ئَبِد أَْػَوبِلٌَب، َهْي  َّ ًْيُِغٌَب  ِس أَ ّْ ذُ ِهْي ُشُش َِ أَْش َّ  لََُ. 

ْدذَ  َّ ثَبِسْك َػلَٔ أَْى َلا إِلَََ إَِلا هللاُ  َّ َعلِّْن  َّ نا َصّلِ  ُِ لَُُ، اَللا ْْ َسُع َّ ذًا َػْجذٍُُ  ذُ أَىا ُهَذوا َِ أَْش َّ َْٗك لََُ،  ٍُ َلَ َشِش

ب َثْؼذُ، . أَها َِ َصْذجِ َّ  َِ َػلَٔ آِل َّ ٍذ   ًَِجٌَِّ٘ب ُهَذوا

رُ  ْْ َلَ رَُو َّ  َِ ا هللاَ َدقا رُىَبرِ ْْ اىُ َى اِر ْْ ب اْلُوْغِلُو َِ ىَ فََ٘ب أَُّٗ ْْ ْغِلُو ًْزُْن هُّ أَ َّ   يا ِإَلا 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

พลังงานลม เป็นพลังงานจากธรรมชาติท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ได้ มนุษย์เราได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานลมมานานหลายพันปี ในการ

อ านวยความสะดวกสบายแก่ชีวิต เช่น การแล่นเรือใบขนส่งสินค้าไปได้

ไกลๆ การหมุนกังหันวิดน้ า การหมุนโม่หินบดเมล็ดพืชให้เป็นแปูง ใน

ป๎จจุบันมนุษย์จึงได้ให้ความส าคัญและน ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น โดยการ

น ามาใช้ผลิตกระแสไฟฟูา เนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยท่ัวไป ไม่ต้องซื้อ 

เป็นพลังงานท่ีสะอาด ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น “ กังหันลม ” เป็นอุปกรณ์ชนิด

หนึ่งท่ีถูกน ามาใช้สกัดพลังงานจลน์ของกระแสลม และเปลี่ยนให้เป็นให้

เป็นพลังงานกล จากนั้นจึงน าพลังงานกลมาใช้ประโยชน์ กล่าวคือ เมื่อ

กระแสลมพัดผ่านใบกังหัน จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานจลน์ไปสู่ใบกังหัน 

ท าให้กังหันหมุนรอบแกน สามารถน าพลังงานจากการหมุนนี้ไปใช้งานได้ 

กังหันลมท่ีใช้กันมากในประเทศไทยต้ังแต่อดีตถึงป๎จจุบัน ได้แก่ 

กังหันลมแบบใบกังหันไม้ ใช้ส าหรับฉุดระหัดวิดน้ าเข้านาข้าวบริเวณ

จังหวัดฉะเชิงเทรา กังหันลมใบเสื่อล าแพน ใช้ฉุดระหัดวิดน้ าเค็มเข้านา

เกลือบริเวณ จังหวัดสมุทรสงคราม และกังหันลมแบบใบกังหันหลายใบ ท า

ด้วยแผ่นเหล็กใช้ส าหรับสูบน้ าจากบ่อน้ าบาดาลขึ้นไปเก็บในถังกักเก็บ 

ส่วนการใช้กังหันลมเพ่ือผลิตกระแสไฟฟูายังอยู่ในระหว่างการทดสอบและ

พัฒนาอยู ่

ป๎จจุบันมีการน ามาใช้งานท้ังกังหันลมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

สามารถแบ่งออกตามลักษณะการจัดวางแกนของใบพัดได้เป็น 2 รูปแบบ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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กังหันลมแนวแกนนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) เป็นกังหัน

ลมท่ีมีแกนหมุนขนานกับทิศทางของลมโดยมีใบพัดเป็นตัวต้ังฉากรับ

แรงลม มีอุปกรณ์ควบคุมกังหันให้หันไปตามทิศทางของกระแสลม เรียกว่า 

หางเสือ และมีอุปกรณ์ปูองกันกังหันช ารุดเสียหายขณะเกิดลมพัดแรง เช่น 

ลมพายุและต้ังอยู่บนเสาท่ีแข็งแรง กังหันลมแบบแกนนอน ได้แก่ กังหันลม

วินด์มิลล์ (Windmills) กังหันลมใบเสื่อล าแพน นิยมใช้กับเครื่องฉุดน้ า 

กังหันลมแบบกงล้อจักรยาน กังหันลมส าหรับผลิตไฟฟูาแบบพรอบเพล

เลอร์ (Propeller) 

กังหันลมแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine) เป็นกังหันลมท่ี

มีแกนหมุนและใบพัดต้ังฉากกับการเคลื่อนท่ีของลมในแนวราบท าให้

สามารถรับลมได้ทุกทิศทาง กังหันลมแบบแกนต้ังมีประสิทธิภาพในการ

เปลี่ยนพลังงานต่ า มีข้อจ ากัดในการขยายให้มีขนาดใหญ่และการยกชุด

ใบพัดเพ่ือรับแรงลมป๎จจุบันมีการใช้งานกังหันลมแบบนี้น้อยมาก 

ระบบการติดตั้งกังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟูาแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ระบบ

การติดตั้งใช้งานแบบเดี่ยว (Stand Alone System) เป็นระบบการติดต้ัง

กังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟูา ท่ีสามารถน ากระแสไฟฟูาท่ีได้ไปใช้กับอุปกรณ์

ไฟฟูา เครื่องใช้ไฟฟูาได้โดยตรง และระบบการติดตั้งใช้งานแบบเชื่อมต่อ

เข้าสู่ระบบสายส่ง (Grid Connected System) เป็นระบบการติดต้ังกังหัน

ลมเพ่ือผลิตไฟฟูาท่ีเช่ือมต่อเข้าสู่ระบบสายส่ง โดยกระแสไฟฟูาท่ีได้จะผ่าน

เข้าสู่ระบบสายส่งก่อนท่ีจะส่งจ่ายไปสู่ผู้ใช้ไฟฟูา 

 

การน าลมมาใช้ประโยชน์จะต้องอาศัยเครื่องจักรกลส าคัญ คือ 

“กังหันลม” ในการเปลี่ยน พลังงานจลน์จากการเคลื่อนท่ีของลม เป็น

พลังงานกลก่อนน าไปใช้ประโยชน์ ท่ีส าคัญพลังงานลม ซึ่งถือเป็นแหล่ง

พลังงานท่ีได้จากธรรมชาติ ไม่มีต้นทุน เป็นแหล่งพลังงานท่ีไม่มีวันหมดสิ้น

เป็นพลังงานสะอาด และไม่กินพ้ืนท่ีโดยสามารถใช้สอยพ้ืนท่ีด้านล่างได้  

ไม่มีค่าเชื้อเพลิงและสามารถประยุต์ใช้เป็นระบบไฮบริดเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดได ้ 
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นอกจากนี้กังหันลมผลิตไฟฟูา สามารถต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ

สามารถปูอนกระแสไฟฟูาให้กับชุมชนได้โดยตรง โดยไม่ต้องเสียค่าเดิน

สายไฟฟูาจากแหล่งผลิต (แต่ต้องมีกระแสลมท่ีแรงและต่อเนื่องเพียงพอ)

และกระบวนการผลิตไฟฟูาจากลมยังไม่ปล่อยของเสียท่ีเป็นอันตรายต่อ 

สภาพแวดล้อม แต่การใช้พลังงานลมเพ่ือการผลิตไฟฟูาความเร็วลมจะต้อง

สม่ าเสมอ หรือก าลังลม เฉลี่ยท้ังปีควรไม่น้อยกว่าระดับ 6.4 – 7.0 เมตรต่อ

วินาที ท่ีความสูง 50 เมตร ถึงจะสามารถผลิตไฟฟูาจากกังหันลมได้ดี ภูมิ

ประเทศที่มีความเร็วลมเหมาะสมได้แก่บริเวณฝ๎่งทะเลแถบยุโรป เหนือ หรือ

ช่องเขาในอเมริกา 
 

 พี่น้องมุสลีมีนที่มีเกียรติ 

َّ ثب َِ ِهَي  اَْٙٗبِد  ْ٘ اِٗابُكْن ثَِوب فِ َّ  ْٔ ٌِ ًَيؼَ َّ ِْ٘ن ,  لَُكْن  ثِبْلىُْشآءِى اْلؼَِظ َّ  ْٔ ِْ٘ن , َسَك هللاُ ِل ْكِش اْلَذِك الزِّ

َّ أَْعزَْغِيُش هللاَ  َُزَا    ْٖ ِل ْْ ََ ُُ ْْ ُْ٘ن , أََُ ُْ٘غ اْلؼَِل َْ الغاِو ُُ  ُ رََُ اًَِا َّ ٌُْكْن رِالَ ِه َّ رََىجاَل ِهٌِّٔ  َّ َّ لَُكْن  َّ  ْٖ َن  ِل ْ٘  اْلؼَِظ

اْلُوْؤِهٌَ َّ َْ٘ي  اْلُوْؤِهٌِ َّ اْلُوْغِلَوبِد  َّ َْ٘ي  ْ٘يَ ِلَغبئِِش اْلُوْغِلِو ًََجبحَ الزابِءثِ ٗبَ  َّ َْٗي  َصاْلُوْغزَْغِيِش ْْ   .بِد فََ٘ب فَ
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ตูอ้บพลงังานแสงอาทติย ์

 ًَ َّ  ، َِ ْ٘ كاُل َػلَ َْ ًَزَ َّ  َِ ًُْؤِهُي ثِ َّ  َِ ْ٘ ُة إِلَ ْْ ًَزُ َّ ًَْغزَْغِيُشٍُ  َّ  ٌَُُ ْ٘ ًَْغزَِؼ َّ ًَْذَوذٍُُ  رُ ثِبهللِ ِهْي اَْلَذْوذُ هللِ،  ْْ ؼُ

ًْيُغِ  ِس أَ ّْ ذُ أَىْ ُشُش َِ أَْش َّ َٕ لََُ.  َُبِد َهْي ُْٗعِلُل فَالَ  َّ ٍِ هللاُ فَالَ ُهِعلا لََُ  ِذ ِْ ِهْي َعِّ٘ئَبِد أَْػَوبِلٌَب، َهْي َٗ َّ  ٌَب 

عَ  َّ نا َصّلِ  ُِ لَُُ، اَللا ْْ َسُع َّ ذًا َػْجذٍُُ  ذُ أَىا ُهَذوا َِ أَْش َّ َْٗك لََُ،  ْدذٍَُ َلَ َشِش َّ ثَبِسْك َػلَٔ لِّ َلا إِلَََ إَِلا هللاُ  َّ ْن 

ب َثْؼذُ، . أَها َِ َصْذجِ َّ  َِ َػلَٔ آِل َّ ٍذ   ًَِجٌَِّ٘ب ُهَذوا

ىَ  ْْ ْغِلُو ًْزُْن هُّ أَ َّ رُيا ِإَلا  ْْ َلَ رَُو َّ  َِ ا هللاَ َدقا رُىَبرِ ْْ اىُ َى اِر ْْ ب اْلُوْغِلُو َِ   فََ٘ب أَُّٗ

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

การท าให้แห้งเป็นวิธีหนึ่งของการถนอมอาหาร ซึ่งนิยมท ากันท้ัง

ระดับชาวบ้านและอุตสาหกรรมมาช้านานแล้ว การท าให้แห้งมีหลายวิธี 

เช่น การตากด้วยแสงอาทิตย์ การอบแห้งด้วยลมร้อน และการอบแห้งแบบ

เย็นเยือกแข็งเป็นต้น วิธีตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์ จะมีความสะดวกและสิ้น

ค่าใช้จ่ายน้อย โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งก าเนิดความร้อนท่ี

ได้มาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การตากแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

แบบดั้งเดิม เช่น การตากเนื้อ ปลา พืช ผักและผลไม้ จะมีป๎ญหาเรื่องฝุุน

ละออง มีเชื้อจุลินทรีย์ แมลงวันตอมเป็นพาหะน าเชื้อโรค และท าให้เกิด

หนอนขึ้นได้ เมื่อฝนตกหรืออากาศเย็น การตากอาจมีป๎ญหาเรื่องเชื้อรา 

เป็นเหตุให้เก็บไว้ได้ไม่นาน ท าให้ผู้บริโภคอาจเจ็บปุวยได้ ตู้อบพลังงาน

แสงอาทิตย์จึงเป็นอีกทางหนึ่งท่ีสามารถแก้ไขป๎ญหาดังกล่าว และยังเป็น

การสิน้เปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 

หลักการท างานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ คือ เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่าน

กระจกกระทบผลิตภัณฑ์ท่ีน ามาอบแห้งพ้ืนสีด าจะท าหน้าท่ีเป็นตัวดูดรังสี

จะท าให้อุณหภูมิภายในสูงเกิดการถ่ายเทความร้อนเข้าไปในวัตถุดิบท่ีชื้น

ท าให้น้ าท่ีอยู่ภายในระเหยออกไปเป็นไอน้ าปนกับอากาศร้อนโดยจะ

ลอยตัวออกทางช่องด้านบนของตู้อบอากาศเย็นภายนอกจะไหลเข้าทาง

ช่องด้านหน้าของตู้อบไปแทนท่ีอากาศร้อนภายในตู้อบจะมีอุณหภูมิ

ประมาณ 60-65 องศาเซลเซียสด้วยคุณสมบัติของกระจกท่ีเป็นฉนวน

ในช่วงคลื่นความร้อนและฉนวนกันความร้อนใต้ถาดท่ีช่วยปูองกันการ

สูญเสียความร้อนส าหรับอากาศภายในตู้อบจะไหลเวียนแบบบังคับ คือมีพัด

ลมดูดอากาศท่ีใช้พลังงานแสงอาทิตย์ติดต้ังอยู่  ซึ่งพัดลมจะท างาน

ตลอดเวลาท่ีมีแสงอาทิตย์ จึงมีการไหลเวียนของอากาศตลอดเวลาท่ีมีการ
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อบแห้ง ผลผลิตท่ีได้จะสามารถเก็บรักษาได้นานส่วนระยะเวลาของการ

อบแห้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและลักษณะวัตถุดิบท่ีจะน ามาอบแห้ง 

 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มีส่วนประกอบ คือ โครงตู้มีขนาดไม่น้อย

กว่ากว้าง 1.20 เมตร ยาว 0.80 เมตร สูงมีขารองรับตู้อบสูง 0.10 เมตร 

ติดต้ังตะแกรงหรือถาดภายในตู้อบท าด้วยตาข่ายอลูมิเนียมและสแตน

เลสหรือวัสดุท่ีไม่ท าให้เกิดสนิม ชุดหลังคาตู้อบใช้วัสดุกระจกใสหนาอย่าง

น้อย 4 มิลลิเมตร. และมีตาข่ายหรือช่องระบายอากาศ ผนังโดยรอบรวมท้ัง

พ้ืนเป็นฉนวนกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร บุด้วยเหล็ก

แผ่นหนา 1 มิลลิเมตร ปิดอย่างดี โครงสร้างท าด้วยเหล็กพ้ืนล่างใช้วัสดุ

เหล็กแผ่นชุบสังกะสีภายในบุฉนวนทาสีด าด้านใช้ดูดความร้อน และติดต้ัง

พัดลมระบายอากาศแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะท างานตลอดเวลาท่ี

มีการใช้งานตู้อบ 

 คุณลักษณะท่ีเด่นของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ช่วยปูองกันฝุุน

ให้ผลิตผลสะอาดเพราะอบในตู้ไม่มีฝุุนและแมลงวันรบกวน ลดเวลาการ

ตากแห้งลงเมื่อเทียบกับการตากตามธรรมชาติ ผลิตผลมีสีสันสวยงาม

โดยเฉพาะการอบกล้วยจะเนื้อนุ่มและหวานกว่าการตากธรรมชาติ 
 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

ًثب …………… َّ ِن ,  ْ٘ لَُكْن  ثِبْلىُْشآءِى اْلؼَِظ َّ  ْٔ َِ ِهَي  اَْٙٗبِد َسَك هللاُ ِل ْ٘ اِٗابُكْن ِثَوب فِ َّ  ْٔ ٌِ َيؼَ

 ْٖ ِل ْْ ََ ُُ ْْ ُْ٘ن , أََُ ُْ٘غ اْلؼَِل َْ الغاِو ُُ  ُ رََُ ِاًَا َّ ٌُْكْن رِالَ ِه َّ رََىجاَل ِهٌِّٔ  َّ ِن ,  ْ٘ ْكِش اْلَذِك الزِّ َّ أَْعزَْغِيُش هللاَ َّ َُزَا  
َّ ِلَغبئِِش اْلُوْغِلوِ  لَُكْن  َّ  ْٖ َْ٘ن  ِل ٗبَ اْلؼَِظ َّ َْٗي  َصاْلُوْغزَْغِيِش ْْ َ٘ب فَ اْلُوْؤِهٌَبِد فَ َّ َْ٘ي  ٌِ اْلُوْؤِه َّ اْلُوْغِلَوبِد  َّ َْ٘ي 

ْ٘يَ    .ًََجبحَ الزابِءثِ
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เตา 2 กระทะ 

ِِ٘ش،  الَذْوذُ هللِ  الزاْذث َّ الِذْكَوِخ  َّ الِؼْظَوِخ  َّ ِْ٘ش، ِرٕ الىُْذَسحِ  ِٔ الَكجِ ذُ أَْى الؼَل َِ لََ إَِلا هللاُ إِ َلا أَْش

َُ َػَطبٍُ ِلِؼجَبِدٍِ  اَْجَض َّ  ، َِ لَُُ.اَفَبَض ًِؼََوَُ َػلَٔ َخْلِى ْْ َسُع َّ ذًا َػْجذٍُُ  ذُ أَىا َعِّ٘ذًََب ُهَذوا َِ أَْش َّ ِخَ٘بُسٍُ ِهَي  . 

ُْ٘ش. الِّغَشاُط الُوٌِ َّ ُْٗش،  ُْ٘ش الٌاِز ىَِخ، الجَِش ْ٘ ُهْجزَجَبٍُ ِهَي الَخِل َّ ثَبِسْك َػلَٔ َعِِّ٘ذًَب اَللا  الجََشِش،  َّ َعلِّْن  َّ نا َصّلِ  ُِ
 َِ َػلَٔ آِل َّ ٍذ  ْ٘لِ ُهَذوا الزاْجِج َّ ِْٗن  ِل الزاْكِش ُْ َِ اَ أَْصَذبِث َّ. 

أُِّصُ٘كْن  َّ ب ثَْؼذُ، فََ٘ب ِػجَبدَ هللاِ، ِاراىُْا هللاَ ،  ًَْيِغٖأَها ٓ هللاِ  َّ َْ َِ لَؼَلاُكْن رُْيِلُذَْى.ِثزَْى َغبَػزِ َّ 
พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติทัง้หลาย 

 เตาหุงต้มท่ีใช้ในครัวเรือนเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งท่ีมีความส าคัญเป็น

อย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ท่ัวท้ังโลกก็ว่าได้ เพราะ

มนุษย์จ าเป็นต้องอาศัยเตาหุงต้มเป็นเครื่องให้ความร้อนเพ่ือปรุงอาหารให้

สุกก่อนบริโภคตามหลักโภชนาการจึงจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างยืนยาว  

เตา 2 กระทะ เป็นเตาหุงต้มประเภทหนึ่ง  ท่ีสามารถน าวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูง จากการทดสอบมี

ประสิทธิภาพเชิงความร้อน 30% ซึ่งท าให้ประหยัดพลังงานและการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ไม้ กะลา กาบมะพร้าว 

กาบตาล และชีวมวลจากภาคการเกษตรกรรม 

หลักการท างานของเตาชีวมวลแบบ 2 กระทะ เมื่อภายในเตาเกิดการ

เผาไหม้ของเชื้อเพลิง  ท าให้เกิดการดูดอากาศเย็นจากภายนอกเข้าทาง

ช่องเติมเชื้อและด้านล่างตะแกรงของตัวเตาเข้ามาช่วยในการเผาไหม้ของ

เชื้อเพลิงภายในเตาท าให้มีควันและลมร้อนเกิดขึ้นภายในตัวเตา  ลมร้อน

และควันจะถูกบังคับให้ไหลวน  และออกอย่างช้า ๆ ท าให้ภายในเตาเกิด

ความร้อนสูงหลังจากนั้นท้ังลมร้อนและควันจะถูกปล่อยออกทางปล่อง

ด้านหลังของเตา  ซึ่งการออกแบบเตาจะออกแบบให้เหมาะสมกับภาชนะท่ี
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ใช้ท าให้ความร้อนจากเปลวไฟกระทบท่ัวก้นภาชนะ  ท าให้เกิดความร้อน

สูง  ประหยัดเชื้อเพลิง  และประหยัดเวลาในการปรุงอาหาร 

จุดเด่นของเตานี้คือ สามารถออกแบบก่อสร้างตามลักษณะภาชนะเดิม

ท่ีชุมชนใช้ไม่ว่าจะเป็นทรงกลมหรือทรงเหลี่ยม จะเป็นกระทะขนาดใหญ่ 

ถังขนาด 200 ลิตร หรืออ่างสแตนเลสส าหรับการต้มหน่อไม้ หรือย้อมเสื้อ

กก ก็สามารถออกแบบประยุกต์ให้เหมาะสมได้ ส าหรับกิจกรรมให้ความ

ร้อน เช่น ต้ม นึ่ง ทอด คั่ว เนื่องจากมีการออกแบบท่ีถูกหลักการไหลของ

อากาศ การถ่ายเทความร้อนท่ีดี มีห้องเผาไหม้ 2 ชั้น ท าให้ควันน้อย ใช้

เชื้อเพลิงน้อย ความร้อนสูง มีการออกแบบเหมาะสมกับการใช้งานถูก

สุขอนามัย ไม่ต้องก้มให้ปวดหลัง ไม่มีฝุุนฟูุงจากขี้เถ้าไม้ ไม่แสบตาจาก

ควันไฟ ไม่โดนความร้อนจากการท างานหน้าเตาเพราะฟืนและช่องอากาศ

ถูกย้ายไปไว้ข้างหลังท้ังหมด นับเป็นนวตรรมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีใช้

อย่างแพร่หลายทุกจังหวัดในภาคใต้ และตอนนี้ได้ขยายผลสู่ภาคอีสานซึ่ง

จังหวัดชัยภูมิเป็นท่ีแรก โดยวางเปูาหมายท่ีจะฝึกทักษะช่างชุมชนให้มี

ความช านาญในการออกแบบ ก่อสร้าง สามารถพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลาง

ของภาคอีสานในการศึกษาดูงาน ขยายผลเตาประเภทนี้ ในอนาคต 

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

لَُكنْ  ِلٔ هللاُ  بَسكَ ثَ  ………… ْ٘نِ  اْلىُْشآىِ  فِٔ َّ ٌِٔ ،اْلؼَِظ ًََيؼَ ِإٗابُكنْ  َّ َِ  ِثَوب َّ ْ٘  اَٙٗبدِ  ِهيَ  فِ

ْكشِ  الزِّ ْ٘نِ  َّ رىَجالَ  ،اْلَذِك ََ ٌُْكنْ  ِهٌِّٔ َّ ِه رََُ  َّ َّ ُ  رِالَ َْ  ِإًَا ْ٘نُ  ْ٘غُ الغاوِ  ُُ أَْعزَْغِيشُ  .اْلؼَِل َلُكنْ  ِلٔ هللاَ  َّ ِلَغبئِشِ  َّ َّ 

ْ٘يَ  اْلُوْغِلَوبدِ  اْلُوْغِلِو ْ٘يَ  َّ ٌِ اْلُوْؤِه اْلُوؤِهٌَبد َّ ًْتٍ  ُكلِّ  ِهيْ  َّ ّْ  رَ ُ  ٍُ فَبْعزَْغِيُش َْ  إًَِا سُ  ُُ ْْ ْ٘نُ  اْلغَيُ ِد  .الشا

…… 
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เตาแกส๊ประหยดัพลงังาน 

الزاْذثِِ٘ش،  الَذْوذُ هللِ  َّ الِذْكَوِخ  َّ الِؼْظَوِخ  َّ ِْ٘ش، ِرٕ الىُْذَسحِ  ِٔ الَكجِ ذُ أَْى الؼَل َِ إِلََ إَِلا هللاُ َلا أَْش

َُ َػَطبٍُ ِلِؼجَبِدٍِ  اَْجَض َّ  ، َِ لَُُ.اَفَبَض ًَِؼَوَُ َػلَٔ َخْلِى ْْ َسُع َّ ذًا َػْجذٍُُ  ذُ أَىا َعِّ٘ذًََب ُهَذوا َِ أَْش َّ ِهَي ِخَ٘بُسٍُ  . 

ُْ٘ش. الِّغَشاُط الُوٌِ َّ ُْٗش،  ُْ٘ش الٌاِز ىَِخ، الجَِش ْ٘ ُهْجزَجَبٍُ ِهَي الَخِل َّ ثَبِسْك َػلَٔ َعِِّ٘ذًَب  الجََشِش،  َّ َعلِّْن  َّ نا َصّلِ  ُِ اَللا

 َِ َػلَٔ آِل َّ ٍذ  ْ٘لِ ُهَذوا الزاْجِج َّ ِْٗن  ِل الزاْكِش ُْ َِ اَ أَْصَذبِث َّ. 

ب ثَْؼذُ، فََ٘ب ِػجَبدَ  أُِّصُ٘كْن  أَها َّ ًَْيِغٖهللاِ، ِاراىُْا هللاَ ،  ٓ هللاِ  َّ َْ َِ لَؼَلاُكْن رُْيِلُذَْى.ِثزَْى َغبَػزِ َّ 
 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 เตาแกส๊เป็นอุปกรณ์ใช้พลังงานชนิดหนึ่งท่ีป๎จจุบันมีการใช้งานอยู่ใน

แทบทุกครัวเรือน  เตาแก๊สใช้พลังงานจากก๊าซหุงต้มท่ีเรียกว่า ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซแอลพีจี ลักษณะเป็นเช้ือเพลิงท่ีสะอาด ไวไฟ และ

ติดไฟง่าย ท่ีส าคัญมีความปลอดภัยสูงเมื่อใช้อย่างถูกต้อง  เตาแก็สท่ีใช้

ตามบ้านจะมีอยู่ 2 แบบคือ เตาหัวเขียว และเตาจุดไฟอัตโนมัติ  

เตาแก๊สท่ีได้มาตรฐานจะต้องมีตรารับรองคุณภาพ มอก.  มอก.เป็น

ค าย่อมาจาก"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" หมายถึงข้อก าหนดทาง

วิชาการท่ี ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ ก าหนด

ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับท่ี 

เหมาะสมกับการใช้งานมากท่ีสุดโดยควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น 

เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติท่ีส าคัญ ประสิทธิภาพของการน าไปใช้งาน 

คุณภาพของวัตถุท่ีน ามาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น  

 เตาแก็สประหยัดพลังงานสามารถถอดชิ้นส่วนท าความสะอาดง่าย

ผลิตจากเหล็กคุณภาพชั้นดี ทนทานกว่าและเป็นเตาแก็สท่ีมีการปรับปรุง

พัฒนา โดยน าหลักการกลศาสตร์มาออกแบบ โดยเร่งให้แก๊สดึงอากาศ

ด้านข้างจากใต้ฐานเตา ท าให้การเผาไหม้สมบูรณ์  ได้ความร้อนสูง ลด

คราบเขม่า และ สามารถลดอัตราการใช้แก๊สได้ร้อยละ 20-50 ยังสามารถ

ใช้แก๊สได้จนเกือบหมดเกลี้ยงถัง 
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การพิจารณาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก็สประหยัด

พลังงาน พบว่า เมื่อค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนเพ่ิมสูงขึ้น แสดงว่าเตา

แก๊สสามารถน าเอาความร้อนท่ีได้จากการเผาไหม้จากก๊าซหุงต้มมาใช้ใน

การประกอบอาหารได้มากกว่าเตาแก๊สท่ีมีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนต่ า 

ให้เปลวไฟท่ีเร่งความร้อนได้เร็วและแรงกว่าเผาไหม้สมบูรณ์ ปราศจาก

ควันและเขม่า  

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

لَُكنْ  ِلٔ هللاُ  بَسكَ ثَ  ………… ْ٘نِ  اْلىُْشآىِ  فِٔ َّ ٌِٔ ،اْلؼَِظ ًََيؼَ ِإٗابُكنْ  َّ َِ  ِثَوب َّ ْ٘  اَٙٗبدِ  ِهيَ  فِ

ْكشِ  الزِّ ْ٘نِ  َّ رىَجالَ  ،اْلَذِك ََ ٌُْكنْ  ٌِّٔهِ  َّ ِه رََُ  َّ َّ ُ  رِالَ َْ  ِإًَا ْ٘غُ  ُُ ْ٘نُ  الغاِو أَْعزَْغِيشُ  .اْلؼَِل َلُكنْ  ِلٔ هللاَ  َّ ِلَغبئِشِ  َّ َّ 

ْ٘يَ  اْلُوْغِلَوبدِ  اْلُوْغِلِو ْ٘يَ  َّ ٌِ اْلُوْؤِه اْلُوؤِهٌَبد َّ ًْتٍ  ُكلِّ  ِهيْ  َّ ّْ  رَ ُ  ٍُ فَبْعزَْغِيُش َْ  إًَِا سُ  ُُ ْْ ْ٘نُ  اْلغَيُ ِد  .الشا
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หลอดไฟแอลอดี ี

 ًَ َّ  ، َِ ْ٘ كاُل َػلَ َْ ًَزَ َّ  َِ ًُْؤِهُي ثِ َّ  َِ ْ٘ ُة إِلَ ْْ ًَزُ َّ ًَْغزَْغِيُشٍُ  َّ  ٌَُُ ْ٘ ًَْغزَِؼ َّ ًَْذَوذٍُُ  رُ ثِبهللِ ِهْي اَْلَذْوذُ هللِ،  ْْ ؼُ

ٍِ هللاُ فَ  ِذ ِْ ِهْي َعِّ٘ئَبِد أَْػَوبِلٌَب، َهْي َٗ َّ ًْيُِغٌَب  ِس أَ ّْ ذُ أَْى ُشُش َِ أَْش َّ َٕ لََُ.  َُبِد َهْي ُْٗعِلُل فَالَ  َّ الَ ُهِعلا لََُ 

عَ  َّ نا َصّلِ  ُِ لَُُ، اَللا ْْ َسُع َّ ذًا َػْجذٍُُ  ذُ أَىا ُهَذوا َِ أَْش َّ َْٗك لََُ،  ْدذٍَُ َلَ َشِش َّ ثَبِسْك َػلَٔ َلا إِلَََ إَِلا هللاُ  َّ لِّْن 

صَ  َّ  َِ َػلَٔ آِل َّ ٍذ  ب َثْؼذُ،ًَِجٌَِّ٘ب ُهَذوا . أَها َِ  ْذجِ

ىَ  ْْ ْغِلُو ًْزُْن هُّ أَ َّ رُيا ِإَلا  ْْ َلَ رَُو َّ  َِ ا هللاَ َدقا رُىَبرِ ْْ اىُ َى اِر ْْ ب اْلُوْغِلُو َِ   فََ٘ب أَُّٗ

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

นับต้ังแต่โลกนี้ก าเนิด ทุกส่ิงทุกอย่างบนโลกล้วนแล้วแต่มีวิวัฒนาการ 

ไม่เว้นแต่สิ่งของท่ีให้แสงสว่างแก่มนุษย์และโลก หลอดไฟเองก็เช่นกัน ได้

มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ใน

ป๎จจุบัน ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย จนในวันนี้ 

วิวัฒนาการของหลอดไฟท่ีก าลังเป็นท่ียอมรับท่ัวโลก เป็นหลอดประหยัด

ไฟแอลอีดี นั่นเอง 

หลอดไฟแอลอีดี LED โดยท่ัวไปมี 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ หลอดไฟ

แอลอีดี LED ชนิดท่ีตาคนเห็นได้ กับชนิดท่ีตาคนมองไม่เห็นต้องใช้

ทรานซิสเตอร์มาเป็นตัวรับแสงแทนตาคน  ป๎จจุบันจากความก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็วของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ ท าให้เทคโนโลยีของหลอดไฟ

แอลอีดี LED ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วตามไปด้วย หลอดไฟแอลอีดี LED ได้

ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ท้ังยังใช้ประโยชน์แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น ใน

เครื่องคิดเลข สัญญาณจราจร ไฟท้ายรถยนต์ ปูายสัญญาณต่างๆ ไฟฉาย 

ไฟให้สัญญาณของประภาคาร จอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้น 

หน้าจอ LCD ของโทรศัพท์มือถือท่ีเราใช้กันท่ัวไป เกือบท้ังหมดจะให้แสง

สว่างด้วยหลอดไฟแอลอีดี LED 

หลอดหลอดไฟแอลอีดี LED มีจุดเด่นหลายอย่างคือ ใช้พลังงานต่ า 

ท าให้ประหยัดค่ามีอายุการใช้งาน สูงสุดถึง 50,000 ชั่วโมง หรือประมาณ 

5 ปี  ขึ้นไป อายุหลอดยืนยาวนานเหมาะส าหรับพ้ืนท่ี ท่ี เข้าถึง เ พ่ือ

บ ารุงรักษาได้ยาก  มีประสิทธิภาพการส่องสว่างท่ีสูงมาก ไม่มีแสง UV ไม่
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กระพริบขณะเปล่งแสง และการเปิด - ปิดหลอดไฟแอลอีดี LED สามารถ

เปิด-ปิดได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลารอนานเป็นหลอดไฟท่ีประหยัด

พลังงานมากกว่าหลอดไฟประเภท อื่นๆ ท่ีมีอยู่ในตลาดท้ังหมด นอกจากนี้

ใช้ไฟ DC แรงต่ ามีความปลอดภัยในการใช้งาน 

   ไฟแอลอีดี มีจุดเด่นในเรื่องความประหยัดพลังงาน ปลอดภัย และ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความร้อนน้อยกว่าหลอดไฟท่ัวไปมาก มีอายุการ

ใช้งานท่ียาวนาน เหมาะกับการใช้งานด้านการตกแต่งและสามารถ

ประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น การตกแต่งไฟใต้ หลืบฝูา , งาน Light 

Box , งานโชว์สินค้า , ไฟเปลี่ยนสีอาคาร , ไฟส่องทางเดิน , ไฟส่องใต้น้ า 

, ไฟส่องต้นไม้ , ไฟตกแต่งปูายเวที , ปูายไฟ LED , ไฟส่องปูาย Billboard 

ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบให้มีการเคลื่อนไหวในรูปแบบ

ต่างๆได้อีกด้วย 

นอกจากการน าเอาไฟแอลอีดีมาประดับตกแต่งให้สวยงามแล้ว 

ป๎จจุบันได้มีการน าเอาไฟ LED มา ช่วยให้แสงสว่างภายในบ้านกันมากขึ้น 

จากจุดเด่นของการมีความร้อนท่ีน้อย จะช่วยส่งผลให้สภาพอาการศ

ภายในบ้านไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนการใช้หลอดนีออนท่ัวๆไป และช่วย

ประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศ  จะเห็นได้ว่านอกจากเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟูาระบบปรับ

อากาศได้อีกด้วย 

นอกจากนี้หลอดไฟแอลอีดีไม่มีสารปรอทเจือปนไม่เป็นพิษต่อ

สิ่งแวดล้อม มีรังสี UV และ Infrared ต่ าแสงท่ีออกมาไม่ท าอันตรายต่อวัสดุ

ท่ีส่อง   และมีอายุหลอดยืนยาวนานเหมาะส าหรับพ้ืนท่ีท่ีเข้าถึงเพ่ือ

บ ารุงรักษาได้ยาก ให้ความสว่างได้ทันทีเมื่อเปิดใช้งาน  และท างานได้ดี

ในที่อุณหภูมิต่ าสามารถใช้กับไฟฉุกเฉิน  ไฟกระพริบ  ไฟในตูแ้ช่ ตู้เย็น  
 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 
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لَُكنْ  ِلٔ هللاُ  بَسكَ ثَ  ……… ْ٘نِ  اْلىُْشآىِ  فِٔ َّ ٌِٔ ،اْلؼَِظ ًََيؼَ إِٗابُكنْ  َّ َِ  ِثَوب َّ ْ٘ ْكشِ  اَٙٗبدِ  ِهيَ  فِ الزِّ َّ 

ْ٘نِ  رَىجالَ  ،اْلَذِك ََ ٌُْكنْ  ِهٌِّٔ َّ ِه رََُ  َّ َّ ُ  رِالَ َْ  ِإًَا ْ٘غُ  ُُ ْ٘نُ  الغاِو أَْعزَْغِيشُ  .اْلؼَِل لَُكنْ  ِلٔ هللاَ  َّ ِلَغبئِشِ  َّ ْ٘يَ  َّ  اْلُوْغِلِو

اْلُوْغِلَوبدِ  ْ٘يَ  َّ ٌِ اْلُوْؤِه اْلُوؤِهٌَبد َّ ًْتٍ  ُكلِّ  ِهيْ  َّ ّْ  رَ ُ  ٍُ فَبْعزَْغِيُش َْ  إًَِا سُ  ُُ ْْ ْ٘نُ  اْلغَيُ ِد  .الشا

……… 
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ถา่นอดัแทง่ 

ًَْغزَؼِ  َّ ًَْذَوذٍُُ  رُ ثِبهللِ ِهْي اَْلَذْوذُ هللِ،  ْْ ًَؼُ َّ  ، َِ ْ٘ كاُل َػلَ َْ ًَزَ َّ  َِ ًُْؤِهُي ثِ َّ  َِ ْ٘ ُة إِلَ ْْ ًَزُ َّ ًَْغزَْغِيُشٍُ  َّ  ٌَُُ ْ٘

َٕ لََُ  َُبِد َهْي ُْٗعِلُل فَالَ  َّ ٍِ هللاُ فَالَ ُهِعلا لََُ  ِذ ِْ ِهْي َعِّ٘ئَبِد أَْػَوبِلٌَب، َهْي َٗ َّ ًْيُِغٌَب  ِس أَ ّْ ذُ أَْى ُشُش َِ أَْش َّ  .

َعلِّنْ  َلا  َّ نا َصّلِ  ُِ لَُُ، اَللا ْْ َسُع َّ ذًا َػْجذٍُُ  ذُ أَىا ُهَذوا َِ أَْش َّ َْٗك لََُ،  ْدذٍَُ َلَ َشِش َّ ثَبِسْك َػلَٔ إِلَََ إَِلا هللاُ  َّ  

ب َثْؼذُ، . أَها َِ َصْذجِ َّ  َِ َػلَٔ آِل َّ ٍذ   ًَِجٌَِّ٘ب ُهَذوا

ا هللاَ دَ  ْْ اىُ َى اِر ْْ ب اْلُوْغِلُو َِ ىَ فََ٘ب أَُّٗ ْْ ْغِلُو ًْزُْن هُّ أَ َّ رُيا ِإَلا  ْْ َلَ رَُو َّ  َِ   قا رُىَبرِ

 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 วัสดุเหลือใช้ในประเทศไทยแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ วัสดุเหลือใช้

จากการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม เช่น แกลบขี้เลื่อยกากอ้อยขุย

มะพร้าวฟางข้าวเปลือกและต้นถั่วต่างๆ ซังและล าต้นข้าวโพดรวมท้ังล าต้น

และเหง้ามันส าปะหลังและวัชพืชเช่นผักตบชวา เป็นต้น วัสดุเหลือใช้

เหล่านี้มีคุณสมบัติด้านเชื้อเพลิงสามารถน ามาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน

ได้เนื่องจากการขาดแคลนพลังงานในรูปของเชื้อเพลิงแข็ง เช่น ฟืนและ

ถ่านไม้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กตลอดจนในครัวเรือนนับว่าเป็น

ป๎ญหามากขึ้น ท้ังนี้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศท่ีก าลังพัฒนาจึงท าให้

การขยายตัวเพ่ิมขึ้นท้ังในอุตสาหกรรมชนบทและเมืองปริมาณความ

ต้องการเชื้อเพลิงในครัวเรือนก็มีมากขึ้นตามการเพ่ิมของประชากรด้วย

เช่นกัน 

 พูดถึงเรื่องพลังงานทางด้านเชื้อเพลิง “ถ่าน” ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีใช้ใน

ครัวเรือน ในการประกอบอาหารประเภท ปิ้ง ย่าง ฯลฯ โดยเฉพาะอาชีพ

ค้าขายประเภทดังกล่าว เช่น ไก่ย่าง เป็นต้น ท่ีต้องใช้ถ่านเป็นประจ าเมื่อ

หลายปีก่อน คนเราจะคุ้นเคยและเคยชินกับถ่านไม้เท่านั้น ซึ่งได้จากการ

น าแท่งฟ้ืนไม้ มาเผาเป็นถ่าน มีโครงการในพระราชด าริต่างๆมากมายใน

ป๎จจุบัน ในด้านการผลิตถ่าน เป็นการน าวัสดุเหลือใช้ เช่น ผักตบชวา มา

อัดเป็นแท่งเชื้อเพลิง ซึ่งเรียกว่า “เชื้อเพลิงเขียว” และถ่านจากแกลบ ซึ่ง

ป๎จจุบันโครงการส่วนพระองค์ในสวนจิตรดา ก็มีโครงการเกี่ยวกับการผลิต
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ถ่านอัดแท่ง ซึ่งเปิดให้ประชาชนท่ัวไปเข้าเยี่ยมชม เพ่ือจะได้น าความรู้ไป

พัฒนาส าหรับการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับตนเองเพ่ือความเป็นอยู่ท่ี

พอเพียงต่อไปความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับถ่านอัดแท่งกรรมวิธีการผลิต

หลักการผลิตถ่านอัดแท่งมี 2 วิธี คือ- การอัดร้อน เป็นการอัดวัสดุโดยท่ี

วัสดุไม่จ าเป็นต้องเป็นถ่านมาก่อน เมื่ออัดเป็นแท่งเสร็จแล้ว ค่อยน าเข้าเตา

ให้เป็นถ่านอีกครั้งหนึ่ง วัสดุท่ีสามารถผลิตโดยวิธีการอัดร้อน ขณะนี้มี 2 

ชนิด คือ แกลบ และขี้เลื้อย เพราะวัสดุท้ัง 2 ชนิดนี้เมื่อโดนอัดด้วยความ

ร้อน จะมีสารในเนื้อของวัสดุยึดตัวมันเอง จึงท าให้สามารถยึดเกาะเป็นแท่ง

ได้ โดยท่ีไม่ต้องใช้ตัวประสาน โดยท่ีเครื่องอัดต้องเป็นเครื่องอัดชนิดอัด

ร้อน ซึ่งราคาค่อนข้างสูง และอีกวิธีหนึ่ง คือการอัดเย็น เป็นการอัดวัสดุท่ี

เผาถ่านมาแล้ว แล้วน ามาผสมกับแปูงมันหรือวัสดุประสานอื่นๆ โดยท่ัวไป

จะเป็นแปูงมัน ถ้าวัสดุใดมีขนาดใหญ่ เช่น กะลามะพร้าว เมื่อผ่านการเผา

แล้ว ต้องมีเครื่องบดให้ละเอียดก่อน แล้วค่อยน ามาผสมกับแปูงมันและน า

ใน 

 ข้อดขีองถา่นอดัแทง่ คือ สามารถน าวัสดุต่าง ๆ ท่ีเหลือใช้จาก

การเกษตรมาผลิตถ่านได้ เช่น กะลามะพร้าว กะลาปาล์ม ซังข้าวโพด 

แกลบ ใบไม้ ขี้เลื่อยชานอ้อย และเศษไม้ปลายไม้ ฯลฯ   สามารถก าหนด

ความแน่นของถ่านได้ตามต้องการ และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

เนื่องจากถ่านมีรูปร่างและขนาดเหมือนกันทุกก้อน  และสามารถก าหนดค่า

ความร้อนและอายุการใช้งานของถ่านอัดแท่งได้ โดยการน าวัสดุต่าง ๆ มา

ผสมเข้าด้วยกันเพ่ือให้ได้ค่าความร้อนที่ต้องการ 

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

لَُكنْ  ِلٔ هللاُ  بَسكَ ثَ  ……… ْ٘نِ  اْلىُْشآىِ  فِٔ َّ ٌِٔ ،اْلؼَِظ ًََيؼَ إِٗابُكنْ  َّ َِ  ِثَوب َّ ْ٘ ْكشِ  اَٙٗبدِ  ِهيَ  فِ الزِّ َّ 

ْ٘نِ  رىَ  ،اْلَذِك ََ ٌُْكنْ  ِهٌِّٔ جالَ َّ ِه رََُ  َّ َّ ُ  رِالَ َْ  ِإًَا ْ٘غُ  ُُ ْ٘نُ  الغاِو أَْعزَْغِيشُ  .اْلؼَِل لَُكنْ  ِلٔ هللاَ  َّ ِلَغبئِشِ  َّ ْ٘يَ  َّ  اْلُوْغِلِو

اْلُوْغِلَوبدِ  ْ٘يَ  َّ ٌِ اْلُوْؤِه اْلُوؤِهٌَبد َّ ًْتٍ  ُكلِّ  ِهيْ  َّ ّْ  رَ ُ  ٍُ فَبْعزَْغِيُش َْ  إًَِا سُ  ُُ ْْ ِدْ٘  اْلغَيُ  .نُ الشا

… 
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ถงุหมกักา๊ซชวีภาพ 

 ًَ َّ  ، َِ ْ٘ كاُل َػلَ َْ ًَزَ َّ  َِ ًُْؤِهُي ثِ َّ  َِ ْ٘ ُة إِلَ ْْ ًَزُ َّ ًَْغزَْغِيُشٍُ  َّ  ٌَُُ ْ٘ ًَْغزَِؼ َّ ًَْذَوذٍُُ  رُ ثِبهللِ ِهْي اَْلَذْوذُ هللِ،  ْْ ؼُ

ٍِ هللاُ فَالَ هُ  ِذ ِْ ِهْي َعِّ٘ئَبِد أَْػَوبِلٌَب، َهْي َٗ َّ ًْيُِغٌَب  ِس أَ ّْ ذُ أَْى ُشُش َِ أَْش َّ َٕ لََُ.  َُبِد َهْي ُْٗعِلُل فَالَ  َّ ِعلا لََُ 

عَ  َّ نا َصّلِ  ُِ لَُُ، اَللا ْْ َسُع َّ ذًا َػْجذٍُُ  ذُ أَىا ُهَذوا َِ أَْش َّ َْٗك لََُ،  ْدذٍَُ َلَ َشِش َّ ثَبِسْك َػلَٔ َلا إِلَََ إَِلا هللاُ  َّ لِّْن 

 َِ َصْذجِ َّ  َِ َػلَٔ آِل َّ ٍذ  ب َثْؼذُ،ًَِجٌَِّ٘ب ُهَذوا  . أَها

ىَ  ْْ ْغِلُو ًْزُْن هُّ أَ َّ رُيا ِإَلا  ْْ َلَ رَُو َّ  َِ ا هللاَ َدقا رُىَبرِ ْْ اىُ َى اِر ْْ ب اْلُوْغِلُو َِ   فََ٘ب أَُّٗ

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 ในชนบทในประเทศก าลังพัฒนา การใช้ก๊าซชีวภาพจากขยะทาง

การเกษตรหรือเศษอาหารจากครัวเรือน สามารถเป็นทางเลือกส าหรับ

พลังงานราคาถูก ไม่ว่าจะเพ่ือแสงสว่างหรือการท าอาหาร ในช่วง 30 ปีที

ผ่านมา ท้ังรัฐบาลของอินเดียและจีนต่างก็ได้ให้การสนับสนุนการผลิตก๊าซ

ชีวภาพระดับครัวเรือนซึ่งนอกจากจะลดค่ายังชีพแล้ว ยังเป็นการลดภาระ

ของโครงข่ายพลังงานของชาติด้วย ในประเทศพัฒนาแล้ว การน า

เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพไปใช้ ยังเป็นการลดการปล่อยมลภาวะ

รวมถึงก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมท่ีนับวันจะยิ่งเสื่อมโทรมลง นอกจากนี้

ยังมีผลผลิตพลอยได้ต่างๆ เช่นปุ๋ยอินทรีย์ 

ยิ่งในทุกวันนี้โลกก าลังเผชิญวิกฤติป๎ญหาสิ่งแวดล้อมและวิกฤติ

พลังงาน ก๊าซชีวภาพจึงยิ่งมีความส าคัญมากขึ้น เพราะเป็นการช่วยแก้ท้ัง

สองป๎ญหา ป๎จจุบันรัฐบาลของหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยต่างก็ให้

การส่งสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ และสนับสนุนผู้ท่ีท าการผลิตก๊าซชีวภาพ

ในรูปแบบต่างๆ 

 ก๊าซชีวภาพเกิดจากการหมักย่อยของเสียโดยจุลินทรีย์ในสภาวะไร้

อากาศ ของเสียเหล่านั้นได้แก่ ของเสียจาก สุกร โค ไก่ หรือ ของเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรมเกษตร และขยะ เช่น โรงงานผลิตแปูงมันส าปะหลัง 

โรงงานน้ ามันปาล์ม และโรงงานเอทานอล เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยนับว่า

มีของเสียเหล่านี้อยู่มาก ป๎จจุบันพบว่ามีการปล่อยท้ิงของเสียดังกล่าว

บางส่วนลงสู่แม่น้ า ล าคลองสาธารณะ ท าให้เกิดป๎ญหาสิ่งแวดล้อม ก่อน
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หน้านี้ได้มีการบ าบัดโดยใช้วิธีการเติมอากาศ ซึ่งก็ต้องใช้พลังงานไฟฟูา

ท าให้ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการบ าบัด ดังนั้นระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ 

จึงมีประโยชน์ในการช่วยลดป๎ญหาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยน้ าเสียลงสู่

แม่น้ า สาธารณะ ลดกลิ่นเหม็น ได้ปุ๋ยชีวภาพไปใช้ในการเกษตร ได้

พลังงานทดแทน และยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย โดยรูปแบบและ

ลักษณะของการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนที่ 

 บ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาดครัวเรือน จะมีขนาดต้ังแต่  6–12 ลูกบาศก์

เมตร  บ่อหมักแบบถุงพีวีซีจะมีส่วนของบ่อหมักจะฝ๎งลงไปในพ้ืนดิน

ครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งของบ่อหมักจะอยู่บนผิวดิน  ก๊าซท่ีได้จาก

กระบวนการผลิตของระบบผลิตก๊าซชีวภาพโดยถุงหมักก๊าซแบบถุงพีวีซี 

สามารถใช้งานในครัวเรือนช่วยประหยัดพลังงานงานเชื้อเพลิงของ

ครัวเรือน และเป็นระบบท่ีมีต้นทุนการผลิตท่ีต่ า โดยใช้วัสดุท่ีหาง่ายมีขาย

ท่ัวไปตามท้องตลาด อีกท้ังระบบและขั้นตอนการท างานไม่ซับซ้อน 

สามารถก าจัดของเสียท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของแต่ละครัวเรือน ผล

พลอดได้จากกากตะกอนน าไปใช้เป็นปุ๋ยทางการเกษตรอีกทางหนึ่ง  

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

لَُكنْ  ِلٔ هللاُ  بَسكَ ثَ  ……… ْ٘نِ  اْلىُْشآىِ  فِٔ َّ ٌِٔ ،اْلؼَِظ ًََيؼَ إِٗابُكنْ  َّ َِ  ِثَوب َّ ْ٘ ْكشِ  اَٙٗبدِ  ِهيَ  فِ الزِّ َّ 

ْ٘نِ  رَىجالَ  ،اْلَذِك ََ ٌُْكنْ  ِهٌِّٔ َّ ِه رََُ  َّ َّ ُ  رِالَ َْ  ِإًَا ْ٘غُ  ُُ ْ٘نُ  الغاِو أَْعزَْغِيشُ  .اْلؼَِل لَُكنْ  ِلٔ هللاَ  َّ ِلَغبئِشِ  َّ ْ٘يَ  َّ  اْلُوْغِلِو

اْلُوْغِلَوبدِ  ْ٘يَ  َّ ٌِ اْلُوْؤِه اْلُوؤِهٌَبد َّ ًْتٍ  ُكلِّ  ِهيْ  َّ ّْ  رَ ُ  ٍُ فَبْعزَْغِيُش َْ  إًَِا سُ  ُُ ْْ ْ٘نُ  اْلغَيُ ِد  .الشا
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เตายา่งไกป่ระหยดัพลงังาน 

ْْ اَلْ  ًَؼُ َّ  ، َِ ْ٘ كاُل َػلَ َْ ًَزَ َّ  َِ ًُْؤِهُي ثِ َّ  َِ ْ٘ ُة إِلَ ْْ ًَزُ َّ ًَْغزَْغِيُشٍُ  َّ  ٌَُُ ْ٘ ًَْغزَِؼ َّ ًَْذَوذٍُُ  رُ ثِبهللِ ِهْي َذْوذُ هللِ، 

َهْي ُْٗعِلُل فَالَ  َّ ٍِ هللاُ فَالَ ُهِعلا لََُ  ِذ ِْ ِهْي َعِّ٘ئَبِد أَْػَوبِلٌَب، َهْي َٗ َّ ًْيُِغٌَب  ِس أَ ّْ ذُ أَْى  ُشُش َِ أَْش َّ َٕ لََُ.  َُبِد
عَ  َّ نا َصّلِ  ُِ لَُُ، اَللا ْْ َسُع َّ ذًا َػْجذٍُُ  ذُ أَىا ُهَذوا َِ أَْش َّ َْٗك لََُ،  ْدذٍَُ َلَ َشِش َّ ثَبِسْك َػلَٔ َلا إِلَََ إَِلا هللاُ  َّ لِّْن 

ب َثْؼذُ، . أَها َِ َصْذجِ َّ  َِ َػلَٔ آِل َّ ٍذ   ًَِجٌَِّ٘ب ُهَذوا

ب  َِ ىَ فََ٘ب أَُّٗ ْْ ْغِلُو ًْزُْن هُّ أَ َّ رُيا ِإَلا  ْْ َلَ رَُو َّ  َِ ا هللاَ َدقا رُىَبرِ ْْ اىُ َى اِر ْْ   اْلُوْغِلُو

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

 ป๎จจุบันประชากรท่ัวโลกมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจึงมี ความต้องการ

ปริมาณอาหารท่ีเพียงพอในบริโภค เนื้อไก่เป็นอีกแหล่งอาหารท่ีนิยม

บริโภค ซึ่งเนื้อไก่เป็นแหล่งอาหารท่ีมีคุณค่าทางโปรตีน นอกจากนี้ยังมี

ราคาต่ ากว่านื้อสัตว์ชนิดอื่น ประเทศไทยเป็นอีกประเทศท่ี นิยมการ

รับประทานเนื้อไก่เป็นอาหารหลักหรือ เป็นอาหารว่างมีรายงานว่าคนไทย

รับประทานไก่ต่อปี มีปริมาณ 14 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 2 โดย น าไปใช้

ประกอบอาหารหลายประเภท ซึ่งการ รับประทานไก่ท่ีนิยมอีกวิธี คือ ไก่

ย่าง ซึ่งมีรสชาติอร่อยด้วยขั้นตอนการย่างไก่แตกต่างกัน ตามลักษณะการ

ปรุงรสของเครื่องเทศยกตัวอย่าง เช่น ไก่ย่างสมุนไพร ไก่ย่างขมิ้น ไก่ย่าง

ตะไคร้ ไก่ย่างโบราณ เป็นต้น 

 ป๎จจุบันได้มีการพัฒนา เตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน เพ่ือใช้ในย่างไก่ 

ซึ่งเตาดังกล่าวเป็นเตาท่ีท ามาจากถังน น้ ามันขนาด 200 ลิตร ผ่าครึ่ง วาง

แนวนอนมีฝาของถัง อีกซีกหนึ่งพับลงมาเปิด-ปิดได้ ท าให้ประหยัด

พลังงาน พร้อมมี ปล่องระบายควันไฟ ซึ่งทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงานได้ศึกษามาแล้วพบว่า เตาแบบเก่าท่ีเปิดฝาโล่งจะ

สูญเสียความร้อนไป ท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกว่า  

 หลักการท างานของเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน เป็นเตาย่างท่ีได้มีการ

พัฒนาปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพความร้อนสูงขึ้น สะดวกต่อการใช้งาน 

ปูองกันการสูญเสียความร้อนผ่านผนังเตาและก๊าซไอเสีย ลดการสูญเสียท่ี
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วัดไม่ได้ เช่น ความชื้นของเชื้อเพลิง ความร้อนท่ีหลุดไปกับรอยรั่ว และ

พ้ืนท่ีเปิดของหน้าเตา ซึ่งสามารถลดป๎ญหาท่ีเกิดขึ้นกับตัวเตาย่างไก่ท่ัวไป

ได้ ด้วยการหุ้มฉนวนท่ีไม่ติดไฟรอบๆ ผิวนอกของเตา ส่วนก๊าซไอเสียท่ี

เกิดจากอากาศส่วนเกินเข้าสู่ห้องเผาไหม้มากเกินไป เป็นป๎ญหาท่ีค่อนข้าง

ยากต่อการแก้ไข เนื่องจากลักษณะเตาเป็นเตาเปิด ช่องเขี่ยเถ้าถ่านมี 

ขนาดกว้าง จึงควรสร้างฝาครอบเหนือตะแกรงย่างเพ่ือให้ระบบเผาไหม้ 

มิดชิดมากขึ้น เตาประกอบเป็นสองชั้นตรงกลางมีฉนวนกันความร้อน (ดิน

เหนียว+ขี้เถ้าแกลบอัตราส่วนประมาณ 1:8) มีฝาครอบ พร้อมหน้าต่างเล็ก 

3 บาน เพ่ือความสะดวกขณะประกอบอาหารและมีปล่องไอเสียตรงกลางตัว

เตา เพ่ือลดอัตราการไหลของไอร้อนให้น้อยลง 

  

พี่นอ้งมสุลีมนีที่มเีกยีรติ 

َلُكنْ  ِلٔ هللاُ  بَسكَ ثَ  …… ْ٘نِ  اْلىُْشآىِ  فِٔ َّ ٌِٔ ،اْلؼَِظ ًَيَؼَ إِٗابُكنْ  َّ َِ  ِثَوب َّ ْ٘ ْكشِ  اَٙٗبدِ  ِهيَ  فِ الزِّ َّ 

ْ٘نِ  رَىجالَ  ،اْلَذِك ََ ٌُْكنْ  ِهٌِّٔ َّ ِه رََُ  َّ َّ ُ  رِالَ َْ  ِإًَا ْ٘غُ  ُُ ْ٘نُ  الغاِو أَْعزَْغِيشُ  .اْلؼَِل لَُكنْ  ِلٔ هللاَ  َّ ِلَغبئِشِ  َّ ْ٘يَ  َّ  اْلُوْغِلِو

اْلُوْغِلَوبدِ  ْ٘يَ  َّ ٌِ اْلُوْؤِه اْلُوؤِهٌَبد َّ ًْتٍ  ُكلِّ  ِهيْ  َّ ّْ  رَ ُ  ٍُ فَبْعزَْغِيُش َْ  إًَِا سُ  ُُ ْْ ْ٘نُ  اْلغَيُ ِد  .الشا

 


