


พลงังานทางเลอืก
Solar Energy พลงังานแสงอาทิตย์
Solar Thermal Energy พลงังานความร้อนแสงอาทิตย์
Wind Energy พลงังานลม
Hydropower/hydroelectric power plant โรงผลิตไฟฟ้าพลงัน ้ า
Geothermal Energy พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ
Biomass Energy พลงังานชีวมวล
Biofuel เช้ือเพลิงชีวภาพ 
Hydrogen/Fuel Cell ไฮโดรเจน/เซลลเ์ช้ือเพลิง



โครงสร้างดวงอาทิตย์
(1) มวลนิ่งทึบแสงซึ่งอยู่ด้านใน ได้แก่ แกนกลาง
ของดวงอาทิตย์ (solar core) ขนาดประมาณ 0.2 
เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์, เขตแผ่รังสีความร้อน 
(radiative zone) ที่มีมวลหนาแน่นขนาดตั้งแต่ 
0.2-0.7 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์ และเขตพาความ
ร้อน (convective zone) ที่มีมวลเบาบางขนาด
ตั้งแต่ 0.7-1.0 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์

(2) มวลด้านนอกที่เดือดพลุ่งพล่านมีแสงสว่าง ได้แก่ ชั้น
โครโมสเฟียร์ (chromospheres) และชั้นโคโรนา 
(corona) ชั้นโฟโตสเฟียร์เป็นชั้นที่ก าหนดขอบเขตผิว 
ของดวงอาทิตย์ที่ชัดเจนท าให้สามารถวัดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของ ดวงอาทิตย์ได้ มีอุณหภูมิประมาณ 4,500 
ถึง 6,000 เคลวิน (Kelvin)
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(ที่มา : สารานุกรมพลังงานทดแทน)



แสงอาทิตย์

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Breakdown_of_the_incoming_solar_energy.svg


แสงอาทิตย์ -> สร้างอาหารให้ระบบนิเวศ

(ท่ีมา : http://www.daviddarling.info/encyclopedia/E/AE_ecology.html)



แสงอาทิตย์ -> ลม

(ท่ีมา : สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มท่ี 4 เรื่องท่ี 5 - http://kanchanapisek.or.th/)



แสงอาทิตย์ -> คลืน่

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Munk_ICCE_1950_Fig1.svg


แสงอาทิตย์ -> ฝน

(ที่มา : http://www.shuledirect.co.tz/notes/view_notes/y02Lp9A41tPKV-TIdE49kA/VFVU1c54ULfgMQQgLpxqZQ/LmARxvwxG3db1qeJq1Dohg)



พลงังานทางเลอืก
Solar Energy พลงังานแสงอาทิตย์
Solar Thermal Energy พลงังานความร้อนแสงอาทิตย์
Wind Energy พลงังานลม
Hydropower/hydroelectric power plant โรงผลิตไฟฟ้าพลงัน ้ า
Nuclear Energy พลงังานนิวเคลียร์
Geothermal Energy พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ
Biomass Energy พลงังานชีวมวล
Biofuel เช้ือเพลิงชีวภาพ 
Hydrogen ไฮโดรเจน



Solar Energy/พลังงานแสงอาทติย์
• ดวงอาทติย์ให้พลังงานจ านวนมหาศาลแก่โลกของเรา 
พลังงานจากดวงอาทติย์จัดเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ส าคัญ
ที่สุด เป็นพลังงานสะอาดไม่ท าปฏกิริิยาใดๆอันจะท าให้
สิ่งแวดล้อมเป็นพษิ เซลล์แสงอาทติย์จงึเป็นสิ่งประดษิฐ์ทาง
อเิล็คทรอนิคส์ชนิดหน่ึง ที่ถูกน ามาใช้ผลิตไฟฟ้า เน่ืองจาก
สามารถเปล่ียนเซลล์แสงอาทติย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้
โดยตรง ส่วนใหญ่เซลล์แสงอาทติย์ท ามาจากสารกึ่งตัวน า
พวกซลิิคอน มีประสิทธิภาพในการเปล่ียนพลังงาน
แสงอาทติย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูงถงึ 22 เปอร์เซน็ต์



Solar Energy/พลังงานแสงอาทติย์
• ในส่วนของประเทศไทยซึ่งตัง้อยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์
สูตร จงึได้รับพลังงานจากแสงอาทติย์ในเกณฑ์สูง 
พลังงานโดยเฉล่ียซึ่งรับได้ทั่วประเทศประมาณ 4 ถงึ 
4.5 กโิลวัตต์ช่ัวโมงต่อตารางเมตรต่อวัน ประกอบด้วย
พลังงานจากรังสีตรง (Direct Radiation) ประมาณ 50 
เปอร์เซนต์ ส่วนที่เหลือเป็นพลังงานรังสีกระจาย 
(Diffused Radiation) ซึ่งเกิดจากละอองน า้ในบรรยากาศ
(เมฆ) ซึ่งมีปริมาณสูงกว่าบริเวณที่ห่างจากเส้นศูนย์
สูตรออกไปทัง้แนวเหนือ - ใต้



พลงังานแสงอาทติย์ - เซลล์แสงอาทติย์/Solar Cells

• First generation solar cells เป็นเซลล์
แสงอาทิตย์รุ่นแรกที่ใช้หลกัการของ
semiconducting p-n junctions

• Second generation solar cell เป็น
การลดต้นทุนการผลติของเซลล์
แสงอาทิตย์รุ่นแรก โดยอาศัยเทคโนโลยี
ฟิล์มบาง

• Third generation solar cell  เป็นเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ไม่อาศัยหลกัการของ 
semiconducting p-n junctions



พลังงานแสงอาทติย์-เซลล์แสงอาทติย์/Solar Cells



พลงังานแสงอาทติย์ – Thermoelectric effect/generator



พลงังานความร้อนแสงอาทิตย์



Wind Energy/พลังงานลม
ลมเกิดขึน้ได้อย่างไร?



Wind Energy/พลังงานลม
• กระแสลมสามารถใช้เดนิเคร่ือง wind turbines ระบบเคร่ือง wind turbines 

ปัจจุบันมีศักยภาพในการผลติไฟฟ้าอยู่ในช่วง 600 kW ถงึ 5 MW เคร่ือง
turbines ที่มีศักยภาพในช่วง 1.5–3 MW นับเป็นระบบพบในตลาดมากที่สุด

• ก าลังการผลติกระแสไฟฟ้าของ wind turbines ขึน้อยู่ค่าก าลังสามของความเร็ว
ลม หากความเร็วลมเพิ่มขึน้ ก าลังการผลิตจะเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว

• พืน้ที่ที่มีลมค่อนข้างแรงและสม ่าเสมอได้แก่ บริเวณที่สูง และ offshore ซึ่งเป็น
พืน้ที่ที่เหมาะส าหรับการท า wind farm โดยปกตแิล้วค่าความสามารถในการ
ผลติหากอยู่ในช่วงของ 20-40% ของค่าก าลังสูงสุด จัดเป็นช่วงที่ยอมรับได้

• คาดว่าในระยะยาวนัน้พลังงานลมที่ผลติได้จะมีสัดส่วน 40% ของพลังงานที่จะ
ตอบสนองความต้องการทัง้หมด

• คาดว่าพลังงานลมส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวได้จากบริเวณที่มีกระแสลมสม ่าเสมอ 
ได้แก่บริเวณในท้องทะเล/มหาสมุทร



Hydro Energy/พลงังานน า้



Biomass/พลังงานชีวมวล
• พลังงานเร่ิมต้นมาจากพระอาทติย์

• เชือ้เพลิงที่มาจากชีวะ หรือสิ่งมีชีวิตเช่น ไม้ฟืน แกลบ 
กากอ้อย เศษไม้ เศษหญ้า เศษเหลือทิง้จากการเกษตร 
เหล่านีใ้ช้เผาให้ความร้อนได้ และความร้อนนีแ้หละที่
เอาไปป่ันไฟ นอกจากนียั้งรวมถงึมูลสัตว์และของเสีย
จากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร เช่น เปลือกสับปะรด
จากโรงงานสับปะรดกระป๋อง หรือน า้เสียจากโรงงาน
แป้งมัน ที่เอามาหมักและผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ



Biomass/พลงังานชีวมวล



BioFuel/เช้ือเพลงิชีวภาพ



BioFuel/เช้ือเพลงิชีวภาพ



เอธานอล (Ethanol) หรือ แอลกอฮอ จากอ้อย ข้าวโพด มันสัมปะหลงั

BioFuel/เช้ือเพลงิชีวภาพ

แกสโชฮอล์ 91 = แอลกอฮอล์ 10% + เบนซนิ 
แกสโซฮอล์ 95 = แอลกอฮอล์ 10% + เบนซนิ -> E10
E20 = แอลกอฮอล์ 20% + เบนซนิ
E85 = แอลกอฮอล์ 85% + เบนซนิ



BioFuel/เช้ือเพลงิชีวภาพ

• ไบโอดีเซล คือ สารผสมระหวา่งน ้ามนัดีเซล กบัสารสงัเคราะห์
มาจากน ้ามนั/ไขมนัธรรมชาติ ท่ีเรียกวา่ “เมธิลเอสเทอร์” 
(Methyl Ester)

• เมธิลเอสเทอร์ เป็นเช้ือเพลิงเหลวท่ีผลิตจากน ้ามนัพืชและไขมนั
สตัว ์น ามาท าปฏิกิริยาเคมี “transesterrification” ร่วมกบัเมธา
นอลจนเกิดเป็นสารเอสเทอร์ท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบัน ้ามนั
ดีเซล

• B5 คือ ไบโอดีเซลท่ีมีส่วนผสมของ น ้ามนัดีเซล 95% และ เมธิล
เอสเทอร์ 5%

ไบโอดเีซล



พลังงานความร้อนใต้พภิพ
• พลังงานความร้อนใต้พภิพเป็นพลังงานความร้อนที่
สะสมในแกนกลางของโลก 

• แกนกลางของโลกนัน้มีอุณหภมูสูิงประมาณ 5430C

อณุหภูม ิ5430 C

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Earth-crust-cutaway-english.svg


พลงังานความร้อนใต้พภิพ



ไฮโดรเจน/เซลล์เช้ือเพลงิ
เซลล์เช้ือเพลงิ คืออุปกรณ์ท่ีท าใหเ้กดปฏิกิริยาเคมี-ไฟฟ้าระหวา่งออกซิเจนกบัไฮโดรเจน

ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงพลงังานของเช้ือเพลิงไปเป็นพลงังานไฟฟ้า

(ท่ีมา : http://americanhistory.si.edu/fuelcells/basics.htm)



ไฮโดรเจน/เซลล์เช้ือเพลงิ

ท่ีมา : http://www.toyota.com/mirai/fcv.html

http://www.toyota.com/mirai/fcv.html


พฒันาการการใช้พลงังานในภาคขนส่ง



พลงังานทางเลอืก – สถติิของประเทศไทย

(ท่ีมา : รายงานพลังงาน ทดแทนของประเทศไทย  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)



พลงังานทางเลอืก – สถติิของประเทศไทย

(ท่ีมา : รายงานพลังงาน ทดแทนของประเทศไทย  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

"พลงังานหมุนเวยีนดั้งเดิม" ประกอบดว้ย ฟืน ถ่าน แกลบ และวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ท่ีใชใ้นบา้นอยูอ่าศยั และอุตสาหกรรมในครัวเรือน



พลงังานทางเลอืก – สถติิของประเทศไทย

(ท่ีมา : รายงานพลังงาน ทดแทนของประเทศไทย  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)



พลงังานทางเลอืก – สถติิของประเทศไทย
แผน
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 Solar Energy
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 Small Hydropower (<12MW)

 Biomass

 Biogas

 Garbage

 Innovative Energy

(ท่ีมา : รายงานพลังงาน ทดแทนของประเทศไทย  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)


