
ความรูและความเขาใจพื้นฐาน

ดานพลังงานและการอนุรักษพลังงาน

นิยามของพลังงานนิยามของพลังงาน

พลังงาน หมายถึง ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยู
ในตัวของสิ่งที่อาจใหงานได ไดแก พลังงานหมนุเวียน และ 
พลังงานสิ้นเปลือง นอกจากนี้ยังใหความหมายรวมถึงสิ่งที่
อาจใหงานได เชน เชื้อเพลิง ความรอนและไฟฟา เปนตน



การแปลงพลังงานระหวางพลังงานรูปแบบตาง ๆการแปลงพลังงานระหวางพลังงานรูปแบบตาง ๆ

การนําพลังงานตาง ๆ แปลงรูปเปนไฟฟานํามาใชงานการนําพลังงานตาง ๆ แปลงรูปเปนไฟฟานํามาใชงาน



หนวยวัดพลังงานหนวยวัดพลังงาน

• พลังงานหมนุเวียน (Renewable Energy)
แบงไดเปน 2 ประเภท

• พลังงานสิ้นเปลือง (Modern Energy)

พลังงานที่ถือวาใชไมหมด บางครั้งเรียกวา “พลังงานทดแทน” เชน พลังน้ํา  แสงอาทิตย พลังลม 
พลังคลื่น ชีวมวล (ไมฟน แกลบ ชานออย) และพลังงานปรมาณู เปนตน

พลังงานใชแลวหมดไป บางครั้งเรียกวา “พลังงานฟอสซิล” เชน  น้ํามัน  ถานหิน  กาซธรรมชาติ

นํ้า กาซชีวภาพ แสงอาทิตย

ชีวมวล ลม

นํ้า กาซชีวภาพ แสงอาทิตย

ชีวมวล ลม

ประเภทของพลงังานประเภทของพลงังาน



แหลงพลงังานแหลงพลงังาน

ค. หินน้ํามัน

ก. เชื้อเพลงิฟอสซิล

ข. พลังงานนิวเคลยีร

1. พลังงานจากแรเชื้อเพลิงธรรมชาติ

2. พลังงานจากธรรมชาติ2. พลังงานจากธรรมชาติ
ก. พลังงานแสงอาทิตย ข.พลังงานความรอนใต

พิภพ

การผลิตกระแสไฟฟา

เซลล
แสงอาทิตย

ไอน้ํา

เจนเนอเรเตอรเทอรไบน



พลังงานหมุนเวยีนพลังงานหมุนเวยีน    (Renewable Energy)(Renewable Energy)

พลังน้ําพลังน้ํา

พลังงานหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียน    (Renewable Energy)(Renewable Energy)

พลังแสงอาทิตยพลังแสงอาทิตย ประสิทธิภาพเพียง 9-17 %



พลังงานหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียน    (Renewable Energy)(Renewable Energy)

พลังลมพลังลม

พลังงานหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียน    (Renewable Energy)(Renewable Energy)

พลังลมพลังลม

60,000  MW generating  capacity  in  200560,000  MW generating  capacity  in  2005

Growing  at  25 % per  year  over  the  past  decadeGrowing  at  25 % per  year  over  the  past  decade

Jumped  to 1,700  t0  40,000  MW in  EuropeJumped  to 1,700  t0  40,000  MW in  Europe

Germany  alone  has  18,000  MWGermany  alone  has  18,000  MW

Wind  speed  is  a  key  barrierWind  speed  is  a  key  barrier



พลังงานหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียน    (Renewable Energy)(Renewable Energy)
พลังคลืน่พลังคลืน่

พลังงานจากมหาสมุทร
• พลังงานจากกระแสน้ําในมหาสมุทร  

• พลังงานของคลื่นมหาสมุทร 

พลังงานหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียน    (Renewable Energy)(Renewable Energy)
พลังความรอนพลังความรอนใตภิใตภิภพภพ

((GeothemalGeothemal Energy)Energy)



3.พลังงานชีวมวล3.พลังงานชีวมวล

เศษไม ชานออย

แกลบ ขยะ

พลังงานหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียน    (Renewable Energy)(Renewable Energy)
ชีวชีวมวลมวล  ::  น้ํามันปาลมน้ํามันปาลม



พลังงานหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียน    (Renewable Energy)(Renewable Energy)
ชีวชีวมวลมวล  ::  สบูดําสบูดํา

พลังงานหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียน    (Renewable Energy)(Renewable Energy)
ชีวชีวมวลมวล  ::  ขี้เลื้อยขี้เลื้อย,,  เศษไมเศษไม



พลังงานหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียน    (Renewable Energy)(Renewable Energy)
ชีวชีวมวลมวล  ::  ออยออย,,  ขาวโพดขาวโพด,,  แกลบแกลบ

Ethyl Alcohal 99% + เบ็นซิน

พลังปรมาณูพลังปรมาณู

พลังงานหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียน    (Renewable Energy)(Renewable Energy)



พลังงานสิน้เปลืองพลังงานสิน้เปลือง  (Modern Energy)(Modern Energy)

พลังงานสิ้นเปลืองพลังงานสิ้นเปลือง  (Modern Energy)(Modern Energy)
กาซธรรมชาติกาซธรรมชาติ



พลังงานสิ้นเปลืองพลังงานสิ้นเปลือง  (Modern Energy)(Modern Energy)

ถานหินถานหิน

พลังงานสิ้นเปลืองพลังงานสิ้นเปลือง  (Modern Energy)(Modern Energy)
โชคดีท่ีไทยมแีหลงพลังงาน



ชนิดของพลังงานตามลักษณะการใชงานชนิดของพลังงานตามลักษณะการใชงานชนิดของพลังงานตามลักษณะการใชงาน

5. พลังงานเสียง 6. พลังงานรังสีจากดวงอาทิตย 7. พลังงานไฟฟา

ชนิดของพลังงานตามลักษณะการใชงานชนิดของพลังงานตามลักษณะการใชงานชนิดของพลังงานตามลักษณะการใชงาน



ถานหิน
28%

น้ํามนั
42%

กาซธรรมชาติ
25%

ชีวมวล เข่ือน
 ลม คล่ืน

3%

นิวเคลียร
2%

พพลังงานที่โลกใชมากที่สุดลังงานที่โลกใชมากที่สุด

พลังงานใชแลวหมดไปพลังงานใชแลวหมดไป  95%95%
ท่ีมาท่ีมา  ::  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ

สถานการณพลังงานของโลกสถานการณพลังงานของโลก  

พพลังงานสํารองของโลกใชไดอีกก่ีปลังงานสํารองของโลกใชไดอีกก่ีป  ??
น้ํามันใน้ํามันใชไดอีกประมาณชไดอีกประมาณ  4040  ปป

กาซธรรมชาติกาซธรรมชาติใชไดอีกประมาณใชไดอีกประมาณ  6262  ปป

ถานหินถานหินใชไดอีกประมาณใชไดอีกประมาณ  220220  ปป

ท่ีมาท่ีมา  ::  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ

สถานการณพลังงานของโลกสถานการณพลังงานของโลก  

(สํารอง/การใชตอป =1,188,555,694,069 Barrels/29,476,334,904 Barrels ~ 40 ป)
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กาซธรรมชาติ (Natural gas)

น้ํามัน (Oil)

นิวเคลียร (Nuclear)

ถานหิน (Coal)

ชีวมวล (Biomass)

แสงอาทิตย (Solar)

พลังงานอื่นๆ (Other)

ไฮโดร (Hydro)A
B
C
D

E
F
G
H

การใชพลงังานของโลกการใชพลงังานของโลกการใชพลงังานของโลก

ความตองการใชพลังงานของโลกในภูมิภาคตาง ๆ

ทวีปอเมริกาเหนือ, 

30%

ทวีปยุโรป, 25%

ประเทศในแถบ

ตะวันออกกลาง, 7%

ทวีปแอฟริกา, 3%

ทวีปเอเซีย, 29%

ทวีปอเมริกากลาง

และอเมริกาใต, 6%



การเกดิกาซคารบอนไดออกไซดจากการสนัดาปของพลงังานสิน้เปลอืง
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ประเทศ

ลานตนัของกาซ
คารบอนไดออกไซด
ตอประชากร

สถานการณพลังงานของโลกสถานการณพลังงานของโลก  

องคประกอบที่มีผลตอราคาน้ํามันของโลก

• การกําหนดปริมาณการผลิตของกลุมประเทศ OPEC

• ภัยธรรมชาติในแหลงผลิต

• ภาวะสงครามในแหลงผลิต และภาวะสงครามของโลก

• ความเสี่ยงในการขนสง

• การเก็งกําไร

• ความตองการตามฤดูการ

• ความตองการที่เพิ่มมากขึ้น



อยากใหเธอยอนคืนมาอยากใหเธอยอนคืนมา  !!!!!!

..............
35 บาท/ลิตร
40 บาท/ลิตร
.................. 

100 บาท/ลิตร

กําลังการผลิตติดตั้งแยกตามประเภทไฟฟา ณ สิ้นเดอืนมีนาคม 2551



การผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเชื้อเพลิง  ม.ค. – ม.ีค. 2551การผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเชื้อเพลิง    มม..คค.. ––  มีมี..คค.. 25512551

พลังงานทีท่ั่วโลกใชในการผลิตกระแสไฟฟาพลังงานทีท่ั่วโลกใชในการผลิตกระแสไฟฟาพลังงานทีท่ั่วโลกใชในการผลิตกระแสไฟฟา



พลังงานที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟาของประเทศไทยพลังงานที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟาของประเทศไทยพลังงานที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟาของประเทศไทย

ผลกระทบของการใชพลังงานทางดานเศรษฐกิจผลกระทบของการใชพลังงานทางดานเศรษฐกิจผลกระทบของการใชพลังงานทางดานเศรษฐกิจ



ผลกระทบของการใชพลังงานทางดานสิ่งแวดลอมผลกระทบของการใชพลังงานทางดานสิ่งแวดลอมผลกระทบของการใชพลังงานทางดานสิ่งแวดลอม

สภาวะโลกรอน หรือ ปรากฏการณเรือนกระจก

ผลกระทบสิ่งแวดลอมกับการใชพลังงานผลกระทบสิ่งแวดลอมกับการใชพลังงาน

DOC1 H1.1.2 P3-4



ภาวะเรือนกระจกในรถยนต

Greenhouse Gas 
Carbon Dioxide, Methane, Nitrous Oxide, 
Chlorofluorocarbons (CFCs), Ozone

ภาวะเรือนกระจกภาวะเรือนกระจก  
((GreenhouseGreenhouse Effect)Effect)  เกิดไดเกิดได
อยางไรอยางไร  ??

ภูมิอากาศของโลกเกิดจากการไหลวน
ของพลงังานจากดวงอาทิตย พลงังานนี้
สวนใหญเขามาสูโลกในรูปแสงแดด 
ประมาณรอยละ 30 ของพลงังานที่เดินทาง
มาสูโลกได   แตอีกรอยละ 70 ไดถูกดดูซับ
โดยผานชั้นบรรยากาศลงมาใหความ
อบอุนกับพื้นผิวโลก

การเกิดกาซคารบอนไดออกไซดจากการการเกิดกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชไบใชไบโอดีเซลโอดีเซล  



DEFINITION: CO2: Total Emissions (excluding land-use) Units: thousand metric tonnes of carbon dioxide 
SOURCE: World Resources Institute. 2003. Carbon Emissions from energy use and cement manufacturing, 1850 to 2000. Available on-line through the 
Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) at Washington, DC: World Resources Institute 

การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากประเทศตางๆการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากประเทศตางๆ  

การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอประชากรจากประเทศตางๆการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอประชากรจากประเทศตางๆ  
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ระดับอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ภัยพบิัตท่ีิเกิดจากน้ําทวมและการทําลายระบบนิเวศน 

20052005

ภาวะเรือนกระจกเพิ่มขึน้ที่ชั้นบรรยากาศ 
ซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการดํารงชีวิตของมนษุย

((พพ..ศศ.2522).2522)

((พพ..ศศ.2546).2546)

((พพ..ศศ.2548).2548)

ภาพจําลองของแผนดินอินโดจนีภาพจําลองของแผนดินอินโดจนี ( (SouthSouth--East AsiaEast Asia)             )             
เมื่อเมื่อ  20,00020,000  ปท่ีผานมาปท่ีผานมา



ภาพจําลองของแผนดินอินโดจนีภาพจําลองของแผนดินอินโดจนี ( (SouthSouth--East AsiaEast Asia)             )             
หากระดับน้ําทะเลสงูขึ้นหากระดับน้ําทะเลสงูขึ้น  1717  ฟตุฟตุ

ภาพจําลองของแผนดินอินโดจนีภาพจําลองของแผนดินอินโดจนี ( (SouthSouth--East AsiaEast Asia)             )             
หากระดับน้ําทะเลสงูขึ้นหากระดับน้ําทะเลสงูขึ้น  170170  ฟุตฟุต



Livestock die when they 
have no dry land

40 countries will be submerged

Millions of environmental refugees !!

Flooding of 
agricultural land

Global warming : Rising Sea Level

ภาวะโลกรอนภาวะโลกรอน  มีผลกระทบตอระดับน้ําทะเลมีผลกระทบตอระดับน้ําทะเล

Global warming : Climate change 
ภาวะโลกรอนภาวะโลกรอน  มีผลกระทบตอฤดูกาลของโลกมีผลกระทบตอฤดูกาลของโลก



Global warming : Worldwide food crisis !

ภาวะโลกรอนภาวะโลกรอน  มีผลกระทบตอการขาดแคลนอาหารมีผลกระทบตอการขาดแคลนอาหาร

ผลกระทบตอเนื่องผลกระทบตอเนื่อง



เราลดกาซเรือนกระจกทําไดไมยาก

•• ลดการใชพลังงานลดการใชพลังงาน

•• ปลูกตนไมเทาที่ทําไดปลูกตนไมเทาที่ทําได

•• ลดการใชลดการใช  หรือใชวัสดุที่ทําจากตนไมอยางคุมคาหรือใชวัสดุที่ทําจากตนไมอยางคุมคา

•• ลดการใชลดการใช  หรือทิ้งวัสดุที่ผลิตโดยตองใชเชื้อเพลิงหรือทิ้งวัสดุที่ผลิตโดยตองใชเชื้อเพลิง  โดยยังใชไมคุมคาโดยยังใชไมคุมคา

เม่ือเราไมมีพลังงาน

เราจะเปนอยางไร



 ถา…ไม…...มีพลังงาน
ถา…

ถาคนชนบทไมมีฟนมาจุดหุงขาว

ถาคนในเมืองไมมีน้ํามันเติมรถ

ถาคนในบานกดสวิทซแลวไฟไมติด  

ถาแมบานไมมีกาซสําหรับหุงตม

ถาลิฟทในตึกสูงๆ ไมทํางานเพราะไมมีไฟฟา

ถาชาวนาไมมีนํามันเติมรถไถ

ถาโรงงานหยุดเดินเพราะขาดไฟฟา

ถาเครื่องบินจอดอยูบนพื้น เพราะขาดน้ํามน

ถา…. ถา….ชีวิตความเปนอยูของคน จะเปลี่ยนไป?

วันนี้เราชวยกนัอนุรักษพลังงาน อยางไร
บาง?



ความหมายของการประหยดัพลังงานความหมายของการประหยดัพลังงานความหมายของการประหยดัพลังงาน

ผลิตและใชพลังงานอยางมปีระสิทธิภาพและประหยัด

การอนุรักษพลังงานคืออะไร ?

ปดไฟ ปดแอร  ปดพัดลม ?

ลดการใชพลังงาน

(ใชใหคุมคา  ลดสวนที่เกินพอดี)



การอนุรกัษพลังงาน/การประหยัดพลังงาน

1. การใชพลังงานเทาที่จําเปน

2. การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

3. การใชพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด

เพื่อเพื่อตัวเราตัวเรา……เพื่อลูกหลานเพื่อลูกหลาน......เพื่อองคกรเพื่อองคกร……

เพื่อประเทศเพื่อประเทศ……เพื่อโลกเพื่อโลก

อนุรักษพลังงานที่ดี  คืออะไร

 เพื่อใคร

อนุรักษพลังงานที่ดีอนุรักษพลังงานที่ดี    คืออะไรคืออะไร

  เพื่อใครเพื่อใคร



พลังงานทองถิ่น 

องคความรูองคความรู  เร่ืองเร่ือง  พลงังานทองถิ่นพลงังานทองถิ่น

ภูมิศาสตรประเทศไทย
ความสําคัญของพลังงานทองถิ่น
ทิศทางพลังงานทดแทนในอนาคต
พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานลม
พลังงานน้ํา
พลังงานจากแหลงถานหิน
พลังความรอนใตพิภพ
ไบโอดีเซล
เอทานอล

กาซชีวภาพ
เชื้อเพลิงชีวมวล
พลังงานจากขยะ
แหลงทีมีศักยภาพพลังงานทดแทนสูงตาม
รายภูมิภาคและตามรายจังหวัด
การจัดการพลังงานระดับทองถิ่น
การสงเสริมการใชพลังงานจากภาครัฐ
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากพลังงานทดแทน



ภูมิศาสตรประเทศไทย

ทองถิ่น หรือ ชุมชน หมายถึง หนวยการปกครองระดับลางสุดของรัฐ    
มีระบบกลไกการปกครองที่เชื่อมตอกบักลไกของรฐัอื่นๆตามลําดับชั้น 
คือ หมูบาน-ตําบล-อําเภอ-จังหวัด-ประเทศ

พลังงานทองถิ่น คือ พลงังานที่ผลิตไดจากแหลงเชื้อเพลิงทีม่ีในทองถิ่น
เพื่อตอบสนองความตองการของคนในสังคมแตละทองถิ่น

ภูมิศาสตรประเทศไทย

การแบงภูมิภาคทางภูมิศาสตร ๖ ภูมิภาค คือ
๑. ภาคเหนือ มี ๙ จังหวัด ไดแก เชียงราย นาน พะเยา เชียงใหม แมฮองสอน แพร ลําปาง ลําพูน และ

อุตรดิตถ
๒. ภาคกลาง ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร และอีก ๒๑ จังหวัด ไดแก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ 

พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงหบุรี อางทอง สระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
และสมุทรสงคราม

๓. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี ๑๙ จังหวัด ไดแก หนองคาย นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลําภู 
เลย มุกดาหาร กาฬสินธุ ขอนแกน อํานาจเจริญ ยโสธร รอยเอ็ด มหาสารคาม ชยัภูมิ นครราชสีมา 
บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

๔. ภาคตะวนัออก มี ๗ จังหวัด ไดแก สระแกว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
๕. ภาคตะวนัตก มี ๕ จังหวัด ไดแก ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ
๖. ภาคใต มี ๑๔ จังหวัด ไดแก ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา ภูเกต็ พัทลุง 

ตรัง ปตตานี สงขลา สตูล นราธิวาส และยะลา



ความสําคัญของพลังงานทองถิ่นความสําคัญของพลังงานทองถิ่น  

พลังงานทองถิ่นพลังงานทองถิ่น  หมายถึงหมายถึง  

““พลังงานที่มแีหลงกาํเนิดอยูในทองถิน่นัน้พลังงานที่มแีหลงกาํเนิดอยูในทองถิน่นัน้””

พลังงานทดแทนพลังงานทดแทน  หมายถึงหมายถึง  

““พลังงานที่นํามาใชแทนน้ํามนัเชื้อเพลงิพลังงานที่นํามาใชแทนน้ํามนัเชื้อเพลงิ””



พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)

แบงไดเปน 2 ประเภท

พลังงานสิ้นเปลือง (Modern Energy)

พลังงานที่ถือวาใชไมหมด บางครั้งเรียกวา “พลังงานทดแทน” เชน พลังน้ํา  แสงอาทิตย พลังลม พลังคลื่น 
ชีวมวล (ไมฟน แกลบ ชานออย) และพลังงานปรมาณู เปนตน

พลังงานใชแลวหมดไป บางครั้งเรียกวา “พลังงานฟอสซิล” เชน  น้ํามัน  ถานหิน  กาซธรรมชาติ

ประเภทของพลงังานประเภทของพลงังาน

นิวเคลียร

NGV

ไฮโดรเจน

จากขยะ

เช้ือเพลิงชีวมวล

กาซชีวภาพ

เอทานอล

ไบโอดีเซล

ความรอนใตพิภพ

แหลงถานหิน

น้ํา

ลม

แสงอาทิตย

เปนพลังงานทดแทนเปนพลังงานทดแทนเปนพลังงานทองถ่ินเปนพลังงานทองถ่ินชนิดของพลังงานชนิดของพลังงาน



ความสําคัญของพลงังานทองถิ่น

พลังงานมีความสําคัญที่ใชเปนปจจัยในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
การพึ่งพาพลังงานเชิงเดี่ยว เชน น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ เปนพลังงาน
หลักในขับเคลื่อนเพียงชนิดเดียว ทําใหเกดิสภาวะไมมั่นคง

เนื่องจากพลังงานยังไมเขาสูภาวะวิกฤตมาก ๆ ทําใหเรา  สนใจกับ
พลังงานทางเลือกนอย ทั้งที่มีโอกาสและมีหนทางเปนไปได พลังงาน
ทดแทนบางอยางนาสนใจ  เนื่องจากเปนการสรางพลังงานในทองถ่ินระดับ
เล็กๆ    อีกทั้งยังเปนทางเลือกที่เนนแนวคิดของพลังงานทางเลือกในทองถ่ิน   
โดยจะตองเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ทิศทางพลังงานทดแทนในอนาคต

วัตถุประสงคดังนี้วัตถุประสงคดังนี้
เพื่อใหประเทศไทยใชพลังงานทดแทนเปนพลังงานหลกัของประเทศแทน
การนําเขาน้ํามัน 
เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจัดหาพลงังานใหประเทศ 
เพื่อสงเสริมการใชพลังงานรูปแบบชุมชนสีเขียวแบบครบวงจร 
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ 
เพื่อวิจัย พัฒนา สงเสริมเทคโนโลยพีลังงานทดแทนประสิทธิภาพสูง 

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป  (พ.ศ.2551-2565)



พลังงานแสงอาทติยพลังงานแสงอาทติย

พลังงานแสงอาทิตยพลังงานแสงอาทิตย

18.2คาเฉลี่ยของพื้นท่ีท่ัวประเทศ

19-20นราธิวาสนราธิวาส  สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  สงขลาสงขลา  ยะลายะลาภาคใต

19-20เพชรบุรีเพชรบุรี  ราชบุรีราชบุรีภาคตะวันตก

20-24นครราชสีมานครราชสีมา  บุรีรัมยบุรีรัมย  สุรินทรสุรินทร
  ศรีสะศรีสะเกษเกษ  รอยเอ็ดรอยเอ็ด  ยโสธรยโสธร  อุบลราชธานีอุบลราชธานี  และอุดรธานีและอุดรธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

--ภาคตะวันออก

19-20ชัยนาทชัยนาท  นครสวรรคนครสวรรค  ลพบุรีลพบุรี  สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  
สมุทรสาครสมุทรสาคร  สิงหบุรีสิงหบุรี  สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  อางทองอางทอง

ภาคกลาง

-ภาคเหนือ

รังสีดวงอาทิตยเฉล่ียทั้งป 
ในชวง (MJ/m2-day)   

จังหวัดภาค



พลังงานลม

พลังงานลม

ศักยภาพพลังงานลมที่ดีของประเทศไทยมีกําลังลมเฉลี่ยท้ังปอยูในระดับ 3 (Class 3) 
ซึ่งใหความเร็วลม 6.4 เมตร/วินาที พื้นที่ท่ีมีศักยภาพสูงอยูท่ีภาคใตบริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออกไดแก นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี ชุมพร พัทลุง

แตมีบางพื้นที่ท่ีกําลังลมเกิดจากอิทธิพลจากลมมรสุมประจําป เชน บริเวณเทือกเขา
ดานทิศตะวันตก ต้ังแตภาคใตตอนบนจรดภาคเหนือตอนลาง ไดแก ประจวบคีรีขันธ ระนอง 
ตาก

พื้นที่เขตภาคเหนือไดแก อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท เชียงใหม และเพชรบูรณ

สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแก นครราชสีมาและชัยภูมิ 



พลังงานน้ํา

พลังงานน้าํพลังงานน้าํ

ศักยภาพในการพัฒนาโครงการไฟฟาพลงังานน้ําไดจาก

ไฟฟาพลงัน้ําทายเขื่อนชลประทาน

ไฟฟาพลงัน้ําขนาดเล็ก

ไฟฟาพลงัน้ําขนาดเล็กมาก

ไฟฟาพลังน้ําเปนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ได รับการ พัฒนามาใน
ระยะหนึ่งแลว ทําใหตนทุนการผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา ต่ํากวาพลังงานธรรมชาติ
ประเภทอื่นๆ 



พลังงานน้าํ

พลังงานจากแหลงถานหิน



พลังงานจากแหลงถานหิน

แหลงถานหินพบกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศประมาณ 2,140 ลานตัน  

สวนใหญอยูในเขตภาคเหนือไดแก อําเภอลี้ อําเภอเถินในจังหวัดลําปาง ใน
ปริมาณ 1,235 ลานตัน (58% ของปริมาณถานหินทั้งประเทศ)

ในภาคใตที่ อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ในปริมาณ 255 ลานตัน (12% 
ของปริมาณถานหินทั้งประเทศ)

โดยสวนใหญเปนถานหินที่มีคุณภาพในขัน้ลิกไนตและซับบิทูมินัสที่ให
ความรอนไมสูงนัก 

พลังความรอนใตพิภพพลังความรอนใตพิภพ



พลังความรอนใตพิภพพลังความรอนใตพิภพ

ศักยภาพของแหลงพลังงานความรอนใตพิภพที่นาสนใจ คือ แหลง
ที่มีศักยภาพพลังงานที่คอนขางสูงและสูงปานกลาง  ซึ่งสวนใหญอยูใน
เขตภาคเหนือตอนบนไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปางและแพร

แหลงพลังงานความรอนใตพิภพในประเทศไทยที่มีศักยภาพ
คอนขางสูง ที่มีอุณหภูมิในแหลงกักเก็บสูงกวา 180 0C

พลังความรอนใตพิภพพลังความรอนใตพิภพ

82อ. วังชิ้น จ. แพรแมจอก

92อ. เวียงปาเปา จ. เชียงรายสบโปง

93อ. แมจัน จ. เชียงใหมแมจัน

99อ. สันกําแพง จ. เชียงใหมสันกําแพง

99อ. ฝาง จ. เชียงใหมฝาง

อุณหภมูิท่ีผิวดิน (0C)ท่ีอยูชื่อแหลง



ไบไบโอดเีซลโอดเีซล

ไบไบโอดีเซลโอดีเซล

ไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากแหลงทรัพยากรหมุนเวียน
ที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกบัน้าํมันดีเซล เชน น้ํามันพืช ไขมันสัตว ชีวมวล    
ปาลมน้ํามัน  ละหุง มะพราว สบูดํา เปนตน  

อุตสาหกรรมไบโอดีเซลที่ใชในภาคขนสง ใชน้ํามันปาลมดิบ และ
ไขปาลมที่เปนผลพลอยได (by product) จากโรงกลั่นน้ํามันพืช เปนวัตถุดิบ
ในการผลิต โดยภาคใตที่มนี้ํามันปาลมดิบและไขปาลมใน ปริมาณสูงไดแก 
สุราษฎรธานี ชุมพร  กระบี่ ตรัง 



ไบโอดีเซล

การผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน สําหรับใชเปนเชื้อเพลิงในภาค
เกษตรกรรม ใชน้ํามันพืชใชแลว ไขมันสัตว หรือน้ํามันพืชอ่ืนๆ เปนวัตถุดิบ
ในการผลิต สําหรับภาคเหนือและภาคกลางมีน้ํามันพืชใชแลว และไขมันสัตว
ไดแก กรุงเทพ อยุธยา ปทุมธานี เชียงราย สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสบู
ดําเปนแหลงพลังงานในพื้นที่ไดแก จังหวัดนครพนม ขอนแกน ซ่ึงทองถ่ิน
ตางๆสามารถนําวัตถุดิบมาผลิตไบโอดีเซลสําหรับใชงานเกษตรกรรมใน
ทองถ่ิน และสามารถพัฒนาเพื่อขยายเปนสถานีจําหนายไบโอดีเซลในระดับ
ตั้งแต 50,000- 1,200,000 ลิตร/วัน

เอเอทานอลทานอล



เอทาเอทานอลนอล

 เอทานอลเปนแอลกอฮอลชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการหมักพืช    
เพื่อเปลี่ยนแปงจากพืชเปนน้ําตาล จากนั้นเปลี่ยนจาก น้ําตาลเปน
แอลกอฮอล เมื่อทําใหเปนแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 95% โดยการกลั่น
จะเรียกวา

 เอทานอล (Ethanol) การใชเอทานอลเปนการลดการพึ่งพา
น้ํามัน เปนการเพิ่มมูลคาและสรางเสถียรภาพใหกับผลผลิตทาง
การเกษตร

เอเอทานอลทานอล

พืชพลังงานหลายชนิดที่นํามาใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตเอทานอลได 
เชน ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด ขาวฟางหวาน เปนตน

วัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลในปจจบุัน ไดแก 
กากน้ําตาล มันสําปะหลังและออย  โดยแหลงที่มีศักยภาพสวนใหญกระจาย
อยูในภาคกลางไดแก อยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สระบุรี ราชบุรี 
ปราจีนบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ขอนแกน หนองบัวลําภ ู
ชัยภูมิ นครราชสีมา อุดรธานี ชัยภูมิ บุรีรัมย ซ่ึงการผลิตเอทานอล สวนใหญ
จะเปนอุตสาหกรรมในระดับตั้งแต 25,000- 200,000 ลิตร/วัน 



กาซชวีภาพกาซชวีภาพ

กาซชีวภาพกาซชีวภาพ
ประเทศไทยจัดไดวาเปนประเทศที่มีศักยภาพดานกาซชีวภาพ เนื่องจากเปนประเทศที่มีอุตสาหกรรม

เกษตรจํานวนมาก   แหลงของกาซชีวภาพคือ น้ําเสียจากโรงงานอตุสาหกรรมเกษตรและการแปรรูป 
7 ประเภท ไดแก 

(1) แปง 
(2) สุราและเบียร  
(3) อาหาร 
(4) ปาลม (เฉพาะโรงสกัดน้ํามันปาลมแบบหีบเปยก)
(5) กระดาษ 
(6) ยาง
(7) เอทานอล 

ซึ่งโรงงานเหลานี้ไดกระจายตัวอยูตามพื้นท่ีภาคตางๆ ของประเทศ โดยเฉพาะภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรสูง     
สําหรับกาซชีวภาพจากพื้นท่ีกักเก็บขยะนั้นสามารถ ผลิตตามพื้นท่ีตาง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะ
ภาคกลางที่มีขยะในปริมาณสูงเปน 2 เทาของภาคอื่น ๆ



เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงชีวชีวมวลมวล

เช้ือเพลิงเช้ือเพลิงชีวชีวมวลมวล

“ชีวมวล” จัดเปนแหลงกักเกบ็พลังงานที่สะดวกในการนํามาใชมากที่สุด โดย
สามารถนําไปเผาไหมเพื่อนําพลังงานความรอนที่ไดไปใชในงาน หรือนําไป
ผลิตไฟฟาทดแทนพลังงานจากฟอสซิล 

การพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวลเปนการเพิ่มมูลคาวัตถุดิบจากเกษตรกรรม 
ซ่ึงมีเปนจํานวนมากในประเทศไทย การพัฒนาจะกอใหเกดิการสรางงานและ
รายไดใหกับคนในภาคเกษตรกรรมของไทยซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ 
และพัฒนาความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ



เช้ือเพลิงเช้ือเพลิงชีวชีวมวลมวล

ชีวมวลที่นํามาใชประโยชนดานพลังงานในประเทศไทย มี ทั้งสิ้นประมาณ 117 
ลานตัน  แบงเปน 2 กลุม คือ
ชีวมวลที่มีการใชอยางกวางขวาง และมีปริมาณคงเหลือไมมาก เชน แกลบ กาก
ออย   
ชีวมวลที่มีปริมาณคงเหลืออยูเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีการใชอยูในวงจํากัด 
หรือบางประเภทยังไมไดมีการนําไปใชอยางเปนรูปธรรม อาทิเชน ยอดและใบ
ออย ฟางขาว เหงามันสําปะหลัง ทะลายปาลมและกานปาลม เปนตน 

โดยศักยภาพของชีวมวลมีการกระจายอยูทั่วไปทั่วประเทศ 

พลังงานจากขยะพลังงานจากขยะ



พลังงานจากขยะพลังงานจากขยะ

การนําขยะชุมชนมาผลิตเปนพลังงานทดแทนในรูปไฟฟาหรือความรอนเปน
ทางเลือกหนึ่งที่จะชวยลดปญหาในการจัดการสิ่งแวดลอม 

แหลงที่มีความเหมาะสมในการผลิตพลังงานจากขยะจะตองมีปริมาณขยะ
มากกวา 100 ตันตอวัน

  ตัวอยางตัวอยาง  ของโรงไฟฟาเตาเผาขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ตของโรงไฟฟาเตาเผาขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต

กรมโยธาธิการเปนผูดําเนินการโครงการโดยใชเทคโนโลยีเตาเผาชนิดตระกรับ แบบเผา ไหม
ตอเนื่อง (Moving Grate Stoker Incinerator) จากประเทศญี่ปุน ปริมาณขยะท่ีระบบสามารถรับได 
250 ตัน/วัน นําความรอนจากการเผาขยะมาผลิตไอน้ําเพื่อผลิต กระแสไฟฟาซึ่งมีกําลังการอยูท่ี 2.5 
MW มีระบบทําความสะอาดกาซไอเสียแบบแหงและเครื่องกรองแบบถุงกรอง นอกจากนี้ยังมีองค
กระกอบอื่น ๆ ท่ีจําเปน เชน หลุมฝงกลบเถา และระบบบําบัดน้ําเสีย ปจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตได
วาจางเอกชนใหเปนผูเดินระบบ ผลิตไฟฟาไดประมาณ 12 ลานหนวยตอป ใชในระบบประมาณรอย
ละ 60 สวนท่ีเหลือกจําหนายใหกับการไฟฟา



การจัดการพลังงานระดับทองถิ่นการจัดการพลังงานระดับทองถิ่น

พลังงานเปนสิ่งจําเปนและมีความสัมพันธใกลชดิกับทุกคนพลังงานเปนสิ่งจําเปนและมีความสัมพันธใกลชดิกับทุกคน  
ข้ึนอยูกับข้ึนอยูกับการจัดทํายุทธศาสตรดานพลังงานระดับทองถิ่นการจัดทํายุทธศาสตรดานพลังงานระดับทองถิ่น  ที่เนนใหที่เนนให
ประชาชนเขามามีสวนรวมประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการดานพลังงานในการจัดการดานพลังงาน

การจัดการพลังงานระดับทองถิ่นการจัดการพลังงานระดับทองถิ่น
โครงการแผนพลังงานชุมชน   คือ การจัดการอยางมีสวนรวม เพื่อความยั่งยืนดานพลังงานและ

สิ่งแวดลอม โดยพัฒนาจากทองถิ่น ชุมชน เพื่อใหเกิดการพึ่งพาตนเองได มีการจัดการอยาง
เปนระบบและถูกวิธี ที่ตองผานขั้นตอนดังนี้ 

1. การวางยุทธศาสตรในการที่จะพัฒนาชุมชน เพื่อยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพ
การจัดการพลังงานอยางเปนรูปธรรม

2. การใหความรูความเขาใจ แจกแจงวัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการใหบุคลากร
หรือคณะทํางานที่จะเขาไปปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ 

3. การประชาสัมพันธโครงการใหกลุมเปาหมายไดทราบถึงประโยชนและเงื่อนไขตางๆ ใน
การเขารวมโครงการ กลุมเปาหมายหลักของโครงการ ก็คือ ชุมชนทั้งในระดับเทศบาล และ
ระดับทองถิ่น และทําการคัดเลือกชุมชนที่สนใจเขารวมโครงการ พรอมทั้งเสริมสราง
ศักยภาพโดยการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ 



การสงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากภาครัฐการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากภาครัฐ

ภาครัฐไดมีการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในประเทศดังนี้

สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศเพื่อลด
ตนทุนและเพิ่มสัดสวนการผลิตในประเทศ 

สรางมาตรฐานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหเปนที่ยอมรับ 

ถายทอดความรูเชิงเทคนิคและตัวอยางโครงการพลังงานทดแทนที่ประสบ
ผลสําเร็จเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนดานพลังงานทดแทนในระยะเริ่มแรก 

รวบรวมและเผยแพรสถานการณพลังงานทดแทนที่ถูกตองและแมนยํา 

การสงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากภาครัฐการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากภาครัฐ

จัดสรรงบประมาณและบูรณาการรวมกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินศึกษาวิจัย 
พัฒนาและสาธิตอยางตอเนื่องตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้าํเชน

สํารวจแหลงพลังงานที่มีศักยภาพ 

วิจยัพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน 

วิจยัพัฒนาเทคโนโลยพีลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพสูงและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของแหลงพลังงานทดแทนในประเทศ 

ศึกษาแนวทางการจัดการพลังงานทดแทนแตละชนิดท้ังในระดับมหภาคและจุลภาค

สรางองคความรูใหกับประชาชนในประเทศและสรางสังคมแหงการเรยีนรูภายใต
หลักเศรษฐกิจพอเพยีง 



การสงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากภาครัฐการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากภาครัฐ
รณรงคใหประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของตระหนักถึงความสําคัญของพลังงานทดแทน
ที่มีผลตอความมั่นคงทางดานพลังงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและมีสวนรวมใน
การพัฒนาพลังงานทดแทน 

เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทุกภาคสวนสามารถรับทราบนโยบายและมาตรการ
สงเสริมพลังงานทดแทนรูปแบบตาง ๆ และสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

จัดตั้งเครือขายพลังงานทดแทนเพื่อเปนกลไกในการแลกเปลี่ยนองคความรู

จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางศักยภาพบุคลากรดานพลังงานทดแทน 

จัดการใหมีหลักสูตรการเรียนดานพลังงานทดแทนตั้งแตระดับการศึกษาพื้นฐาน เพื่อ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานพลังงานทดแทนใหกับเยาวชนไทย ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศตอไป 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากแผนการดําเนินการผลที่คาดวาจะไดรับจากแผนการดําเนินการ                        
ตามแผนพัฒนาพลงังานทดแทนตามแผนพัฒนาพลงังานทดแทน

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน ท่ีมีพลังงานทองถิ่นเปนแกนหลัก คาดวาจะไดรับประโยชน
ในดานตางๆ ดังนี้

ดานเศรษฐกิจ 
ลดการนําเขาพลังงานไดมากกวา 460,000 ลานบาทตอป ในป 2565

สงเสริมใหเกิดการลงทุนในภาคเอกชนไดมากกวา 382,240 ลานบาท 

เกิดการจางงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของมากกวา 40,000 คน ทําใหเกิดเงนิหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 

สรางรายไดจากการซื้อขายคารบอนไดมากกวา 14,000 ลานบาทตอป 

ลดการลงทุนของภาครัฐในการกอสรางโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมากกวา 3,800 เมกะวัตต 

สรางรายไดกลับเขาสูประเทศ โดยการพัฒนาประเทศสูศนูยกลางการสงออกเอทานอลและ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ไดแก เซลลแสงอาทิตยประสิทธิภาพสงูเทคโนโลยีแกส   ซิฟเคชัน่ 
และระบบผลิตกาซชีวภาพ ในภูมิภาคอาเซียน 



ผลที่คาดวาจะไดรับจากแผนการดําเนินการตามแผนพัฒนาผลที่คาดวาจะไดรับจากแผนการดําเนินการตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนพลังงานทดแทน

ดานสังคมดานสังคม  
ลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการอพยพแรงงานสูเมือง โดยการสรางงาน
ในพื้นที่ชนบท เชน โครงการสงเสริมการปลูกไมโตเร็วเพื่อเปนเชื้อเพลิง
ในโรงไฟฟาชุมชนสีเขียวแบบครบวงจร 

เกษตรกรมีรายไดจากการขายพืชผลการเกษตรที่มากขึ้นอยางตอเนื่อง
และมั่นคง 

ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศใหเขาถึงพลังงานอยาง
เทาเทียมกนัและทั่วถึง 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากแผนการดําเนินการตามแผนพัฒนาผลที่คาดวาจะไดรับจากแผนการดําเนินการตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนพลังงานทดแทน

ดานสิ่งแวดลอมดานสิ่งแวดลอม
พัฒนาสูสังคมการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ํา (Low Carbon 
Society) และชวยลดผลกระทบตอภาวะโลกรอน 





ขอบคุณครับขอบคุณครับ


