พลังงานฟอสซิลขับเคลื่อนชีวิตบนพื้นโลก
แม้ว่ากระแสโลกในทุ กวั นนี้ จะมองว่ าพลังงานฟอสซิล คือตัวการสํ าคัญ ที่ทําให้ เกิดภาวะโลกร้ อน
อากาศโลกวิปริตปรวนแปร แต่เราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความสะดวกสบาย ทันสมัยของชีวิตบนพื้นโลก ล้วนมี
รากฐานมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยมีพลังงานฟอสซิลเป็นขุมพลังงานขับเคลื่อนหลักให้โลกใบนี้มีการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหลายๆ ด้าน
หากแต่บางคนก็ยังคงไม่รู้จักเจ้าพลังงานที่ว่านี้ดีนัก เหตุใดจึงเรียกว่าพลังงานฟอสซิล และพลังงาน
ฟอสซิลประกอบด้วยอะไรบ้าง และทําไมจึงมีความสามารถที่จะขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าได้
ที่มาของพลังงานฟอสซิล เกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์ขนาดเล็กในทะเลเมื่อประมาณ
500 ล้านปีก่อน การทับถมและตกตะกอนเป็นชั้นหนานับพันเมตรจนกลายเป็นชั้นหินใต้ผิวโลก ทําให้ได้รับ
ความร้อนจากใต้พิภพและเกิดการสลายตัวของอินทรีย์สาร ทําให้ซากพืชซากสัตว์เหล่านั้นสลายตัวกลายเป็น
วัตถุที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงและให้พลังงานได้ ซึ่งเชื้อเพลิงดังกล่าวประกอบด้วย 3 สถานะ คือ ของแข็ง รู้จักกัน
ในชื่อ ถ่านหิน ของเหลว คือ น้ํามันดิบ และก๊าซ ก็คือ ก๊าซธรรมชาติ โดยเรียกว่ารวม พลังงานฟอสซิล หรือ
เชื้อเพลิงฟอสซิล หรือ เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์
หลังจากที่เชื้อเพลิงฟอสซิลถูกฝังอยู่ใต้ผิวโลก
เป็นเวลายาวนานหลายร้อยล้านปี จึงมีมนุษย์ชนเผ่า
แรกที่นําเชื้อเพลิงเหล่านี้ขึ้นมาใช้ เมื่อประมาณ 2,500
ปีก่อนคริสตกาล ชนเผ่าบาบิโลเนียนนําน้ํามันมาใช้เป็น
เชื้อเพลิงแทนไม้ และเมื่อ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ชาว
จีนก็เป็นชนชาติแรกที่มีการทําเหมืองถ่านหิน และขุด
เจาะบ่อก๊าซธรรมชาติได้สําเร็จ หากแต่การค้นพบจน
นําไปสู่การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างจริงจัง เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 160 ปีก่อน มีการขุดพบน้ํามันที่
มลรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา พร้อมกับขณะนั้นเกิดภาวะขาดแคลนน้ํามันปลาวาฬซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงและ
น้ํามันหล่อลื่น จึงเริ่มมีการน้ํามันดิบไปใช้ตั้งแต่นั้นมา เพียงไม่กี่ปีต่อจากนั้น น้ํามันดิบก็กลายเป็นที่ต้องการ
และมีคุณค่า จนได้รับฉายาว่า ทองคําสีดํา
เชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นกุญแจสําคัญของการก้าวเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการพัฒนา
เทคโนโลยีเครื่องจักรไอน้ําที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก ทําให้มีการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงาน เกิดการ
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การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงฟอสซิล มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ โดยสามารถแบ่งการใช้ประโยชน์
ตามสถานะ ดังนี้
ถ่านหิน ใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการให้พลังงานความร้อนในโรงงานขนาดใหญ่ และใช้เป็นเชื้อเพลิงที่
สําคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้า
น้ํ า มัน ดิบ เมื่ อนํ ามากลั่นหรื อผ่านกระบวนการ
แยก จะได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลายชนิ ด ได้ แ ก่ น้ํ า มั น เบนซิ น
น้ํามันก๊าด น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น จาระบี น้ํามันเตา
ยางมะตอย ซึ่งส่วนใหญ่นําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงาน
อุ ต สาหกรรม และน้ํ า มั น เบนซิ น น้ํ า มั น ดี เ ซล ใช้ เ ป็ น
เชื้อเพลิงหลักให้กับยานยนต์
ก๊าซธรรมชาติ จําเป็นต้องผ่านกระบวนการแยก
เช่นเดียวกัน ซึ่งจะให้ผลิตภัณฑ์อีกหลายชนิด เช่น ก๊าซ
ธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (NGV) ก๊าซหุงต้ม (LPG) ที่มีความจําเป็นสําหรับการหุงต้มในครัวเรือน เป็นต้น
นอกจากประโยชน์หลักๆ ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่แยกได้จากการกระบวนการแยก
น้ํ ามันดิบ และก๊า ซธรรมชาติ ยั ง สามารถนํ าไปเป็ น ผลิต ภัณฑ์ตั้งต้ น ให้กั บ อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ เพื่อ ผลิตเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์ เช่น พลาสติก ผงซักฟอก ยางสังเคราะห์ ปุ๋ยเคมี และกาว เป็น
ต้น ด้วยเหตุนี้เราจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้น ล้วนรายล้อมอยู่รอบตัวเรา ในรูปแบบของเชื้อเพลิง
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวัน
แหล่งที่สามารถขุดพบเชื้อเพลิงฟอสซิล มีทั้ง
บนบกและในทะเล โดยกลุ่ ม ประเทศแถบที่ มี ก าร
ค้นพบ และมีศักยภาพในการขุดน้ํามันดิบมากที่สุดใน
โลก คือ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ได้แก่ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย อิรัก อิหร่าน เป็นต้น นอกจากนี้ ใน
กลุ่ ม ประเทศแถบอเมริ ก าใต้ ก็ มี ก ารขุ ด น้ํ า ม้ น ดิ บ
เช่นเดียวกัน เช่น ประเทศเวเนซูเอล่า และเม็กซิโก
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สําหรับประเทศไทยมีการขุดค้นเชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้ง 3 สถานะ คือ ถ่านหิน ที่อําเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลําปาง เป็นเหมืองถ่านหินลิกไนต์ขนาดใหญ่ จึงมีการตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินขึ้นที่นั่น ส่วน
น้ํามันดิบ สามารถพบได้ทั้งบนบก และในทะเล เช่น มีการพบแหล่งน้ํามันดิบที่ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งสิริกิติ์ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร เป็นต้น ซึ่งแหล่งน้ํามันดิบที่พบนี้มีศักยภาพในการผลิต
น้ํามันดิบสําหรับใช้ในประเทศไทยได้ส่วนหนึ่ง และก๊าซธรรมชาติ พบในบริเวณอ่าวไทย โดยมีแหล่งขุดค้น
หลายแห่ง เช่น แหล่งบงกช แหล่งเอราวัณ เป็นต้น
การเผาไหม้ เ ชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล
นอกจากจะได้ผลผลิตเป็นพลังงานความร้อน
แล้ว ยังปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ ก๊ า ซไนโตรเจน
ออกไซด์ ฝุ่น ละออง และหากเกิ ด การเผา
ไหม้ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ก็ จ ะมี ข องแถมอย่ า ง ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ เพิ่มมาด้วย ซึ่งก๊าซเสีย
ต่างๆ ที่เป็นผลพลอยได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงนี้นี่เอง เมื่อเกิดการสะสมตัวในบรรยากาศเป็นจํานวนมาก ทํา
ให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก และนําไปสู่ภาวะโลกร้อน ที่เราทุกคนประสบอยู่ในปัจจุบัน
หลังจากที่มนุษย์เรานําเชื้อเพลิงฟอสซิลขึ้นมาใช้เป็นจํานวนมาก ทําให้ทุกวันนี้ปริมาณของพลังงาน
ฟอสซิลที่อยู่ใต้โลก ซึ่งมีอยู่อย่างจํากัด ใกล้จะหมดลงไปทุกที มีการคาดกันว่าปริมาณสํารองน้ํามันดิบจะยังมี
เหลือให้ใช้กันได้อีก 40-60 ปี ก๊าซธรรมชาติใช้ได้อีก 100 ปี และถ่านหินยังเหลือปริมาณมากที่สุด เพียงพอต่อ
การใช้งานได้อีก 300 ปี จากการโหมกระหน่ําใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลกันมาเกือบ 200 ปี ไม่เพียงทําให้ปริมาณ
เชื้อเพลิง ฟอสซิ ล ร่ อ ยหรอลงไปมาก แต่ ยัง เกิ ดภาวะโลกร้อ นเป็นของแถมด้ วย ดั งนั้ นเราจึงควรหั นมาใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างประหยัดและถูกวิธี เช่น การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์อยู่เสมอ เพื่อให้
เครื่องยนต์สามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ควรปิดสวิตซ์หรือถอดปลั๊กไฟหลังจาก
เลิกใช้งาน เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีต้นตอการผลิตมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
โลกคงไม่สามารถพัฒนาได้มากขนาดนี้หากไม่มีเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงนับได้ว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นสิ่งที่
มีคุณค่า หากรู้จักการใช้อย่างพอเหมาะ และใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ในเมื่อเราทุกคนยังต้องพึ่งพา
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