
การจัดการพลังงาน
“การไหลเวียนของพลังงาน”
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พลังงาน (Energy) คือ 

ความสามารถท่ีท าให้สิ่งตา่งๆ เกิดการเคลื่อนที่ เปลี่ยนแปลง

หรือท าให้เติบโตได้

“พลังงาน”คืออะไร ?
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พลังงานเกดิจากการเคล่ือนที่ จากที่หน่ึง ไป อีกที่หน่ึง

เสียบปล๊ัก เกดิ พลังไฟฟ้าจะเข้าสู่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

การใหลเวียนของพลังงาน คือ
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ลูกโป่งเคล่ือนที่ไปข้างหน้าได้อย่างไร?
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“พลังงาน” รอบตัวเรา
มีอะไรบ้าง

• พลงังานความร้อนและแสงอาทิตย์
• พลงังานลม
• พลงังานน า้
• พลงังานไฟฟา้ 
• พลงังานกล
• พลงังานเสียง 
• พลงังานแสงหรือรังสี 
• พลงังานความร้อนใต้พิภพ
• พลงังานเคมี
• พลงังานชีวมวล ฯลฯ
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ประโยชน์ พลังงานแสงอาทติย์

ความร้อน / อบอุน่

ตากแห้ง

ต้นไม้เติบโตโซลาร์เซล
แสงสวา่ง

http://th.gofreedownload.net/free-vector/vector-misc/smiling-sun-215089/
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ประโยชน์ พลังงานลม

แลน่เรือ

กงัหนั
สบูน า้

ลมกงัหนัลมระบายอากาศ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7qbim1s7UAhXFqI8KHSZ5BcgQjRwIBw&url=http://www.rayong-gutter.com/service.php&psig=AFQjCNFOPAzHTBlQU1EZq_-hRvjXJR5oQw&ust=1498125427090692
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ประโยชน์ พลังงานน า้

กงัหนัน า้

ไฟฟา้

ชลประทานหมนุจกัร
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“พลังงาน”

เกดิขึน้ได้อย่างไร?

มีแหล่งที่มาจากไหน?
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“พลังงาน”
เกดิขึน้ได้อย่างไร?

ยกมือขึน้มา ถูๆๆ

• พลังงานความร้อน

ชูมือขึน้มา พัดๆๆ

• พลังงานลม

กนิอาหารที่อยู่ตรงหน้า 

• พลังงานจากอาหาร

วิ่งหนี เพราะมีเพื่อนตด 

• พลังงานจลน์
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แหล่งก าเนิด
“พลังงาน”
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แหล่งก าเนิดพลังงาน
ที่เราใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน

พลงังานแสงอาทิตย์

พลงังานน า้

พลงังานใต้พิภพ

พลงังานลม

พลงังาน จากปฎิกิริยา
นิวเคลียร์

พลงังานไฮโดรเจน
พลงังานถ่านหิน

พลงังานจากเชือ้เพลิงฟอสซิล
พลงังานชีวมวล

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9uMScxL3NAhUKP48KHWYtDG8QjRwIBw&url=http://cn.depositphotos.com/48932945/stock-photo-renewable-energy-icons.html&psig=AFQjCNH9Dqsoo-7U2FyaD6cYIHPRnyMEIg&ust=1466750071364046
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVh9nAyr3NAhUOTI8KHcozCdcQjRwIBw&url=http://www.malagasolarenergias.com/&psig=AFQjCNFW5oV2uhnfiQFORPTfkay-EH9i-A&ust=1466751236271985
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ประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟ้า วิธีใดบ้าง?

กังหนัลม ถ่านหนิ

โซล่าเซลล์ เข่ือนน า้

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig4fyP_73NAhUDKo8KHRBkCLQQjRwIBw&url=http://www.vcharkarn.com/vnews/153751&psig=AFQjCNHmfjGkdJLvV5hxqbT1Y6JkLk-kmg&ust=1466765909312775
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZm7XdgL7NAhWHOI8KHRXiCV0QjRwIBw&url=http://www.energy-green.net/blog/catalog.asp?tags=water+power&psig=AFQjCNHqCsgWJm2IqQFiV9ZN_NFmI1cp3A&ust=1466766083829547
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7xdLBgb7NAhWBpI8KHcYgAIQQjRwIBw&url=http://www.greattech.co.th/category/3/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-solar-panels&psig=AFQjCNH1i9oOR7ciWvNOEN_9cYc5iHVaFw&ust=1466766420678013
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCrojyg77NAhXELY8KHYlIAQ0QjRwIBw&url=http://www.mccloversearch.com/power.html&psig=AFQjCNHPi01s44OtDWWsMepSx8LJLqKCYQ&ust=1466767148484537
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Generator A

ตัวอย่างการไหลเวียน
ของพลังงานในแหล่งพลังงาน

B

เข่ือนน า้

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQsdnHob3NAhUMN48KHW61DacQjRwIBw&url=http://www.dreamstime.com/stock-images-eco-factory-illustration-cartoon-colorful-plant-image32083224&bvm=bv.125221236,d.c2I&psig=AFQjCNEnOvCZnMpstMQ6Q6iD916svO0F5w&ust=1466740720105755
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih_OLQor3NAhWKuY8KHUfKAHkQjRwIBw&url=http://www.koreaittimes.com/story/21258/lg%E2%80%99s-my-eco-home-offers-industry-first-personalized-eco-friendly-virtual-dream-house&bvm=bv.125221236,d.c2I&psig=AFQjCNHrM9QYuZ6k_CgZeELRO_yejpZy7g&ust=1466741074773217
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix7arWo73NAhUMuY8KHeBOB-MQjRwIBw&url=http://cliparwolf.com/files/1/school-clipart-09.html&bvm=bv.125221236,d.c2I&psig=AFQjCNHSLucBRYFK0cxBYzl7fOejQAlEow&ust=1466741375371264
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.shutterstock.com/s/green+building/search.html&bvm=bv.125221236,d.c2I&psig=AFQjCNGKcDU22g6WcbqTF16NBNhz3mfMBg&ust=1466740927724605
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ตวัอย่างรูปแบบของพลังงาน

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2 

แหล่งก าเนิดพลังงาน --- อุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน --- รูปแบบของพลังงาน

พลังงานไฟฟ้า --- --- พลังงานแสง

แหล่งก าเนิดพลังงาน --- อุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน --- รูปแบบของพลังงาน

????         --- --- พลังงานความร้อน
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จบ...   การใหลเวียนของพลังงาน



Confidential

บทที่1
ต่อสู้กับมลพษิทางอากาศต้องรีบท า
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ยานพาหนะที่พบบ่อยสุดในกรุงเทพมีอะไรบ้าง
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ประเทศไทยที่ไหนรถตดิมากที่สุด
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มลพษิทางอากาศที่เกิดจากยานพาหนะยิ่งน่ากลัว

燃燒碳粒、硝酸鹽

少許硫酸鹽、多環狀芳
香烴、VOCs(霧霾)、一氧

化碳

ฝุ่นละเอียด ฝนกรด หมอกควัน

ไอเสียจากยานพาหนะก่อให้เกิด
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PM2.5อันตรายที่สุด
PM2.5 ย่อมาจาก Particulate Matters เป็นค าเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Micron ไมคอน คือ 1 ใน ล้าน หรือ 1:1,000,000

เส้นผมมนุษย์ มีขนาด 70ไมครอนฝุ่นละอองขนาดละเอียด PM 2.5 เมด็ทราย มีขนาด 90ไมครอน
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PM2.5มาจากไหน มากที่สุด

อตุสาหกรรม
9.6 %

การก่อสร้างและ
เหมืองแร่

7.2%

การใช้รถและฝุ่ น
ในพืน้ดินโลง่

23%
การขนสง่
22.7%

กิจกรรมทาง
การเกษตร

13.5%
การผลิตไฟฟา้

4%
อ่ืนๆ

11.4%

อตุสาหกรรม
อาหาร
8.5%
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มลพษิทางอากาศ 
กระทบต่อการด ารงชีวิตของพวกเรา
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สัญญาไฟจราจรเกดิมลพษิทางอากาศได้อย่างไร??

1. มลพิษทางอากาศ ควัน  ฝุ่นละออง 2. มลพษิทางเสียง 3. มลพษิทางอารมณ์
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ดชันีย์คณุภาพอากาศ ความหมายและค าแนะน าส าหรับหนว่ยงานท่ีเก่ียว

อากาศดี                       0-50  อากาศดี ไมมี่ผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชน

อากาศปานกลาง            51-100  อากาศพอใช้แตเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผู้ เป็นภมูิแพ้
รุนแรง

อากาศไม่ดีต่อสุม่เสียง    101-150  อาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของกลุม่เสียง มกัไม่เป็นอนัตรายตอ่
ประชาชนทัว่ไป

อากาศไม่ดี 151-200  อาจเป็นอนัตรายรุนแรงต่อสขุภาพของกลุม่เสียงและเป็นอนัตรายตอ่
ประชาชนทัว่ไป

อากาศไม่ดีอย่างย่ิง 201-300  ระดบัเตือนภยั อาจเป็นอนัตรายรุนแรงตอ่สขุภาพของ
ประชาชนทัว่ไป

อากาศอนัตราย         มากกวา่ 300  ระดบัเตือนภยัฉกุเฉินอาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของ
ประชาชนทกุคน

ดัชนีความอันตรายในอากาศ
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อธิบายดัชนีคุณภาพอากาศของกรุงเทพ 
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เรามาเล่นเกมส์กันเถอะการ์ดยานพาหนะ 

ไอเสีย80 ไอเสีย50 ไอเสีย30 ไอเสีย0

ระดับไอเสีย หรือการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ ของรถแต่
ละชนิด
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ใช้การ์ดวเิศษสีเขียว

ไอเสีย0 ไอเสีย0 ไอเสีย0
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เลือกใช้ยานพาหนะอย่างชาญฉลาด
คุณภาพอากาศจะดียิ่งขึน้
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บทที่1
จบแล้วค่ะ/ครับ
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ปริศนาภาพ
เบรคที่1

พร้อมแล้วเร่ิมเลยครับบบ
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2 พยางค์

บนบาน
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2 พยางค์

หมูยอ
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3 พยางค์

ลพบุรี
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2 พยางค์

เกาะล้าน
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3 พยางค์

ปัตตานี


