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บทคัดย่อ

	 ที่ผ่านมาประเทศไทยใช้เชื้อเพลิงต่างๆ	เช่น	น�้ามัน	ถ่านหิน	ก๊าซธรรมชาติ	เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ากว่าร้อยละ	90	เชื้อเพลิงต่างๆ	
เหล่านี้นอกจากจะมีปริมาณน้อยลงทุกวันแล้ว	 ราคาของเชื้อเพลิงดังกล่าวยังมีความผันผวนไปในแนวทางที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของโลก	
	 ปัจจุบันประเทศไทยจึงเริ่มหันมาใช้พลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่มาผลิตไฟฟ้า	 เพื่อลดการใช้น�้ามันเชื้อ
เพลิงและก๊าซธรรมชาติที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ	 นอกจากนี้ยังช่วยลดสาเหตุภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกทาง
หนึ่งด้วย

Abstract 
	 Thailand	has	used	more	than	90%	of	fuels,	such	as	oil,	coal	and	natural	gas,	to	produce	electricity.	Not	only	the	fuel	
reserves	decreases	every	day	but	also	the	price	of	fuels	has	fluctuated	in	different	directions	depending	on	the	world	
economy	and	politics.	
	 At	present,	Thailand	starts	using	renewable	energy,	which	is	a	new	option	to	produce	electricity	to	reduce	the	
importation	of	fuels	and	natural	gas	from	other	countries	and	also	to	help	reducing	global	warming.	

	 ในประเทศไทยมผีูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนหลายแห่งผลติกระแสไฟฟ้าขายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	ทัง้ผูผ้ลติไฟฟ้าราย
ใหญ่	(Independence	Power	Producer:	IPP)	ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(Small	Power	Producer:	SPP)	และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก	(Very	
Small	Power	Producer:	VSPP)		ซึ่งในปัจจุบันต่างมุ่งเน้นที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแทบทั้งสิ้น	รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมและ
ชุมชนต่างๆ	 ก็เริ่มตระหนักถึงภาวะการขาดแคลนเชื้อเพลิง	 จึงเริ่มผลิตไฟฟ้าใช้ขึ้นเองภายในจากพลังงานทางเลือกใหม่ซึ่งคือพลังงาน
ทดแทนนั่นเอง
	 พลังงานทดแทน	(alternative	energy)	 หมายถึง	 พลังงานที่น�ามาใช้แทนน�้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาต	ิ สามารถแบ่งตาม
แหล่งที่ได้มาออกเป็น	2	ประเภท	คือ	พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไปเรียกว่า	พลังงานสิ้นเปลือง	(nonrenewable	energy)	
ได้แก	่ถ่านหิน	ก๊าซธรรมชาต	ินิวเคลียร์	หินน�้ามัน	และทรายน�้ามัน	เป็นต้น	และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้
แล้ว	สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีกเรียกว่า	พลังงานหมุนเวียน	(renewable	energy)	ได้แก่	แสงอาทิตย์	ลม	ชีวมวล	น�้า	และไฮโดรเจน	
เป็นต้น	พลังงานทดแทน	ประเภทที่	2	เป็นพลังงานที่สะอาด	ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น	การ
พัฒนาพลังงานทดแทนเป็นการศึกษา	ค้นคว้า	ทดสอบ	พัฒนา	และสาธิต	ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร	่ เพื่อให้มีการผลิตและการใช้
ประโยชน์อย่างแพร่หลาย	มปีระสทิธภิาพ	และมคีวามเหมาะสมทัง้ทางด้านเทคนคิ	เศรษฐกจิ	และสงัคม	บทความนีจ้ะขอกล่าวถงึพลงังาน
ทดแทนที่นิยมใช้แพร่หลายในการผลิตไฟฟ้า	ดังต่อไปนี้
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พลังงานแสงอาทิตย์

	 พลังงานแสงอาทิตย์	เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถน�า
มาใช้ได้อย่างไม่สิน้สดุและมลีกัษณะกระจายไปถงึผูใ้ช้โดยตรง	อกี
ทั้งยังเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	
ตามปกตมินษุย์ใช้พลงังานแสงอาทติย์ตามธรรมชาตใินชวีติประจ�า
วันอยู่แล้ว
	 ตลอดหลายปีมานี้	 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับ
การพัฒนาจนถึงขั้นน�ามาใช้งานได้จริง	 อย่างไรก็ตาม	 การน�า
อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์เหล่านี้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
จ�าเป็นต้องทราบศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของบริเวณที่จะใช้
งานด้วย	โดยทัว่ไปศกัยภาพพลงังานแสงอาทติย์ของพืน้ทีแ่ห่งหนึง่
จะสงูหรอืต�ำ่	ขึน้อยูก่บัปรมิาณรงัสดีวงอาทติย์ทีต่กกระทบพืน้ทีน่ัน้	
โดยบริเวณที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์มากก็จะมีศักยภาพในการน�า
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สูง	ส�าหรับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่
ต้องใช้อุปกรณ์รวมแสง	 เราจ�าเป็นต้องทราบสัดส่วนของรังสีรวม
ต่อรังสีกระจายด้วย	 เซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ทาง
อเิลก็ทรอนกิส์ชนดิหนึง่ทีถ่กูน�ามาใช้ผลติไฟฟ้า	เนือ่งจากสามารถ
เปลีย่นเซลล์แสงอาทติย์ให้เป็นพลงังานไฟฟ้าได้โดยตรง	เซลล์แสง
อาทิตย์ส่วนใหญ่ผลิตจากสารกึ่งตัวน�าประเภทซิลิคอน	 และมี
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าได้สงูถงึร้อยละ	22	จากการทีป่ระเทศไทยซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณใกล้
เส้นศูนย์สูตร	 จึงได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ในเกณฑ์สูง	 โดย
พลังงานโดยเฉลี่ยซึ่งรับได้ทั่วประเทศประมาณ	4	ถึง	4.5	กิโลวัตต์
ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน	 ประกอบด้วยพลังงานจากรังสีตรง	
(direct	radiation)	ประมาณร้อยละ	50	ส่วนที่เหลือเป็นพลังงาน
รังสีกระจาย	 (diffused	 radiation)	 ซึ่งเกิดจากละอองน�้าใน
บรรยากาศ	(เมฆ)	ซึง่มปีรมิาณสงูกว่าบรเิวณทีห่่างจากเส้นศนูย์สตูร
ออกไปทัง้แนวเหนอื	-	ใต้	ในปัจจบุนั	ประเทศไทยมกีารผลติไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทติย์จ�านวนมาก	มตีัง้แต่ขนาดใหญ่อย่างโรงไฟฟ้า	
จนถึงขนาดเล็กตามบริษัทและอาคารบ้านเรือนต่างๆ	 ภาพที่	1	
แสดงการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนอาคารส�านักงานคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

ภาพที่ 1	 เซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนอาคารส�านักงานคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

ที่มา:	ชาย	ชีวเกียรติ	และชนานัญ	บัวเขียว,	2543

	 ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แบ่งเป็น	3	 ส่วนหลัก	 คือ	solar	field	 ท�าหน้าที่รับพลังงานแสง
อาทติย์เปลีย่นมาเป็นพลงังานความร้อน	ซึง่เป็นส่วนทีล่งทนุสงูทีส่ดุ	
ประมาณร้อยละ	70	 ส่วนที่สองคือ	storage	tank	 ท�าหน้าที่เก็บ
พลังงานความร้อนเพื่อน�ามาใช้ในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์	ส่วน
นีม้อีัตราการลงทนุรอ้ยละ	5	และส่วนสดุทา้ยคือ	power	cycle	ท�า
หน้าทีผ่ลติกระแสไฟฟ้า	โดยใช้พลงังานความร้อนหมนุกงัหนัไอน�า้
ไปป่ันเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า	(Generator)	เพือ่ผลติกระแสไฟฟ้า	ส่วน
นี้มีอัตราการลงทุนร้อยละ	25	 ถึงแม้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์จะไม่ถูกนัก	 แต่จัดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าใน
ระยะยาว	
	 นอกจากจะมกีารน�าพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าแล้ว	 ยังมีการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในการผลิตความร้อนใน
อุตสาหกรรมต่างๆ	อีกด้วย	เช่นเครื่องปิ้ง	เครื่องอบแห้ง	เครื่องท�า
น�้าร้อน	เป็นต้น	

พลังงานลม

	 พลงังานลมเป็นพลงังานธรรมชาตทิีส่ะอาดและบรสิทุธิแ์ละ
ไม่มีวันหมด	 ลมเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ	2	 ที่	 เมื่อ
พลังงานจากดวงอาทิตย์ตกกระทบโลกท�าให้อากาศร้อนและ
ลอยตัวสูงขึ้น	 อากาศจากบริเวณอื่นซึ่งเย็นและหนาแน่นมากกว่า
จึงเข้ามาแทนที่	 การเคลื่อนที่ของอากาศเหล่านี้เป็นสาเหตุให้เกิด
ลม	ซึง่มอีทิธพิลต่อสภาพลมฟ้าอากาศในบางพืน้ทีข่องประเทศไทย	
โดยเฉพาะอย่างยิง่แนวฝ่ังทะเลอนัดามนัและด้านอ่าวไทย	พลงังาน
ชนิดนี้ได้รับความสนใจและน�ามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง	กงัหนัลมเป็นอปุกรณ์ชนดิหนึง่ทีส่ามารถน�าพลงังานลม
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มาใช้ประโยชน์	 โดยเฉพาะในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้เป็น
กังหันสูบน�้า	ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีการติดตั้ง	
ทดสอบสถานีกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า	2	แห่ง	คือ	กังหันลมผลิต
ไฟฟ้าแหลมพรหมเทพ	จังหวัดภูเก็ต	และกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ล�า
ตะคอง	 จังหวัดนครราชสีมา	(ภาพที่	2)	 ซึ่งที่สถานีล�าตะคองนี้
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ	4.60	ล้านหน่วย	ทดแทนการ
ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงได้	1.1	ล้านลิตรต่อปี	และช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อนได้ถึง	2,300	ตันต่อปี
 
ภาพที่ 2	กังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ล�าตะคอง	จ.นครราชสีมา

ที่มา:	มัชฌิมาปกร,	2552

	 ศักยภาพของพลังงานลมที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้
ส�าหรับประเทศไทย	มีความเร็วอยู่ระหว่าง	3	-	5	เมตรต่อวินาที	
และความเข้มพลังงานลมที่ประเมินไว้ได้อยู่ระหว่าง	20	-	50	วัตต์
ต่อตารางเมตร	
	 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทยมี
ปัญหาด้านเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง	แม้จะต�่ากว่าต้นทุนในการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ก็ตาม	 แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด�าเนินการนาน	และยังมีความเสี่ยง	เนื่องจากเทคโนโลยีกังหันลม
มีราคาสูง	 และต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ	 ซึ่งทางภาคเอกชนได้
ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเฉลี่ย
อยู่ที่	7	ปี	และแม้ว่าประเทศไทยจะมีศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานลมจ�านวนมาก	แต่ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานลมจ�าเป็น
ต้องลงทนุตดิตัง้เสาวดัลมในพืน้ทีท่ีจ่ะตดิตัง้กงัหนัลมเพือ่ใช้วดัค่า
ความเร็วลมอย่างน้อย	2	ปี	ก่อนการสร้างโรงไฟฟ้าด้วย

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

	 เป็นพลงังานตามธรรมชาตทิีเ่กดิ	และเกบ็สะสมตวัอยูภ่าย
ใต้ผิวโลก	เช่นเดียวกับน�้ามันดิบปิโตรเลียม	หากแต่แหล่งพลังงาน
เหล่านีเ้กบ็อยูใ่นรปูของน�า้ร้อนหรอืไอน�า้ร้อน	ลกัษณะทีป่รากฏออก
มาให้เห็นบนผิวโลก	ได้แก่	บ่อโคลนเดือด	พุก๊าซ	บ่อน�้าร้อน	และ
น�้าพุร้อน	ในประเทศไทยมีปรากฏการณ์ตามธรรมชาติในลักษณะ
น�า้พรุ้อนกว่า	60	แห่งตามแนวเหนอื-ใต้แถบชายแดนตะวนัตกของ
ประเทศไทย	(แนวเทือกเขาตะนาวศรี)	น�้าร้อนที่ถูกน�าไปใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้าแล้วนั้น	แม้อุณหภูมิจะลดลงบ้าง	แต่ก็ยังสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการอบแห้ง	 และใช้ในห้องเย็นส�าหรับเก็บรักษาพืช
ผลทางการเกษตรได้	นอกจากนั้น	น�้าที่เหลือใช้แล้วยังสามารถน�า
ไปใช้ในกจิการเพือ่กายภาพบ�าบดัและการท่องเทีย่วได้อกี	ท้ายทีส่ดุ
คือ	น�้าทั้งหมดซึ่งยังมีสภาพเป็นน�้าอุ่นอยู่เล็กน้อย	จะถูกปล่อยลง
ไปผสมกบัน�า้ตามธรรมชาตใินล�าน�า้	ซึง่นบัเป็นการเพิม่ปรมิาณน�า้
ให้กับเกษตรกรในฤดูแล้งได้อีกทางหนึ่งด้วย	

พลังงานชีวมวล

	 เชื้อเพลิงที่มาจากชีวะ	 หรือสิ่งมีชีวิตเช่น	 ไม้ฟืน	 แกลบ	
กากอ้อย	เศษไม้	เศษหญ้า	เศษเหลือทิ้งจากการเกษตร	เหล่านี้ใช้
เผาให้ความร้อนได้	และน�าความร้อนนี้ไปปั่นไฟฟ้า	นอกจากนี้ยัง
รวมถึงมูลสัตว์และของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร	เช่น	
เปลือกสับปะรดจากโรงงานสับปะรดกระป๋อง	 หรือน�้าเสียจาก
โรงงานแป้งมัน	 ที่น�ามาหมักและผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ	 เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	 จึงมีวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตร	 เช่น	แกลบ	ขี้เลื่อย	ชานอ้อย	กากมะพร้าว	จ�านวน
มาก	(เทียบได้น�้ามันดิบปีละไม่น้อยกว่า	6,500	ล้านลิตร)	จึงควร
น�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เช่นโรงเลื่อย	 โรงสี	
โรงน�ำ้ตาลขนาดใหญ่	อาจยนิยอมให้จ่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบัระบบ
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าต่างๆ	ในประเทศ	ในลกัษณะของการผลติร่วม	
(co-generation)	ซึ่งมีใช้อยู่แล้วหลายแห่งในต่างประเทศ	วิธีดัง
กล่าวนีจ้ะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งพลงังานในประเทศ
ส�าหรับส่วนรวมได้มากยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้อาจรวมถึงการใช้ไม้ฟืนจาก
โครงการปลกูไม้โตเรว็ในพืน้ทีน่บัล้านไร่	ส�าหรบัผลติผลจากชวีมวล
ในลักษณะอื่นที่ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงได้	 เช่น	 แอลกอฮอล์จากมัน
ส�าปะหลัง	ก๊าซจากฟืน	(gasifier)	ก๊าซจากการหมักเศษวัสดุเหลือ
จากการเกษตร	(bio	gas)	ขยะ	ฯ	หากมคีวามคุม้ค่าในเชงิพาณชิย์
ก็อาจน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับผลิตไฟฟ้าได้โดยกระบวนการ
แปรรูปชีวมวลไปเป็นพลังงาน	
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ภาพที่ 3	ตัวอย่างการผลิตเชื้อเพลิงจากพลังงานชีวมวล	

ที่มา:	ส�านักข่าวไทย,	ม.ป.ป.

	 ในปัจจุบัน	พลังงานประเภทชีวมวลก�าลังได้รับความนิยม
อย่างสูง	 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลจัดเป็นการลงทุนที่มี
ต้นทุนการผลิตค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับพลังงานประเภทอื่น	
	 กระบวนการแปรรปูพลงังานชวีมวลไปเป็นพลงังานรปูแบบ
ต่างๆ	มีดังนี้
	 1.	การเผาไหม้โดยตรง	(combustion)	เมื่อน�าชีวมวลมา
เผา	จะได้ความร้อนออกมาตามค่าความร้อนของชนดิชวีมวลนัน้ๆ	
ความร้อนที่ได้จากการเผาสามารถน�าไปใช้ในการผลิตไอน�้าที่มี
อุณหภูมิสูง	 และจะน�าไอน�้าความดันสูงน�าไปขับกังหันไอน�้าเพื่อ
ผลิตไฟฟ้าต่อไป	 ตัวอย่างชีวมวลประเภทนี้คือ	 เศษวัสดุทางการ
เกษตร	และเศษไม้	เป็นต้น
	 2.	การผลิตก๊าซ	(gasification)	 เป็นกระบวนการเปลี่ยน
เชื้อเพลิงแข็งหรือชีวมวลให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิง	เรียกว่าแก๊สชีวภาพ	
(biogas)	มีองค์ประกอบของแก๊สมีเทน	แก๊สไฮโดรเจน	และแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์	 สามารถน�าไปใช้ส�าหรับกังหันแก๊ส	 (gas	
turbine)
	 3.	การหมัก	(fermentation)	 เป็นการน�าชีวมวลมาหมัก
ด้วยแบคทเีรยีในสภาวะไร้อากาศ	ชวีมวลจะถกูย่อยสลายและแตก
ตัว	เกิดแก๊สชีวภาพ	(biogas)	ที่มีองค์ประกอบของแก๊สมีเทนและ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	แก๊สมีเทนใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์
ส�าหรบัผลติไฟฟ้า	นอกจากนี้	ยงัสามารถใช้ขยะอนิทรย์ีชมุชน	มลู
สัตว์	น�้าเสียจากชุมชนหรืออุตสาหกรรมเกษตร	เป็นแหล่งวัตถุดิบ
ชีวมวลได้

พลังงานน�้ำ

	 พื้นผิวโลกถึงร้อยละ	70	 ถูกปกคลุมด้วยน�้า	 ซึ่งมีความ
ส�าคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย	 น�้ำมีการเปลี่ยนสถานะและ
หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาระหว่างผิวโลกและบรรยากาศอย่างต่อ
เนือ่ง	ซึง่เรยีกว่า	วฏัจกัรของน�ำ้ น�ำ้ทีก่�าลงัเคลือ่นทีม่พีลงังานสะสม
อยูม่าก	และมนษุย์รูจ้กัน�าพลงังานนีม้าใช้หลายร้อยปีแล้ว	เช่น	ใช้
หมนุกงัหนัน�ำ้	ปัจจบุนัมกีารน�าพลงังานน�ำ้ไปหมนุกงัหนัของเครือ่ง
ก�าเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังน�้าเพื่อผลิตไฟฟ้า

พลังงานจากขยะ

	 พลงังานจากขยะจากบ้านเรอืนและกจิการต่างๆ	เป็นแหล่ง
พลงังานทีม่ศีกัยภาพสงู	ขยะเหล่านีส่้วนใหญ่เป็นมวลชวีภาพ	เช่น	
กระดาษ	 เศษอาหาร	 และไม้	 ซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรง
ไฟฟ้าทีถ่กูออกแบบให้ใช้ขยะเป็นเชือ้เพลงิได้	ทีเ่มอืงบลัโม	ประเทศ
สวเีดน	ไฟฟ้าทีใ่ช้ประมาณร้อยละ	20	มาจากการเผาขยะ	โรงไฟฟ้า
ที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง	 จะน�าขยะมาเผาบนตะแกรง	 ความร้อนที่
เกิดขึ้นใช้ต้มน�า้ในหม้อน�้ำจนกลายเป็นไอน�้ำเดือด	 ซึ่งจะไปหมุน
กังหันของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	

พลังงานอุณหภูมิ และความร้อนจากแสงอาทิตย์

	 พลังงานอุณหภูมิเป็นพลังงานทดแทนใหม่ในยุคโลกร้อน	
เกิดจากความร้อนของแสงอาทิตย์และภาวะเรือนกระจกที่สะสม
ความร้อนเอาไว้บริเวณพื้นผิวโลก	 ซึ่งเป็นพลังงานความร้อนชนิด
หนึ่งในลักษณะชนิดอุณหภูมิต�่า	 โดยจะมีอุณหภูมิระหว่าง	27-40	
องศาเซลเซียส	ในปี	2551	นักวิจัยชาวไทยได้คิดค้นหาวิธีการที่จะ
น�าเอาพลังงานความร้อนเหล่านี้มาใช้งาน	 โดยใช้เครื่องจักรกล
พลังงานอุณหภูมิ	 ซึ่งจะน�าพาความร้อนจากพื้นผิวโลกเข้ามา
ภายในเครื่องจักรเพื่อท�าปฏิกิริยาทางเคมี	 ท�าให้สารเคมีเดือดที่
อณุหภมูติ�า่	และกลายเป็นไอก๊าซทีม่แีรงดนัสงู	และมปีระสทิธภิาพ
ในการหมุนกังหันเพื่อไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้	
	 นอกจากพลังงานทดแทนที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว	 ยังมี
พลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นๆ	อีก	เช่น	พลังงานถ่านหินสะอาด	
พลังงานเคมีจากไฮโดรเจน	 พลังงานชีวภาพ	 พลังงานไบโอดีเซล	
พลังงานเอทานอล	พลังงานนิวเคลียร์	พลังงานความร้อนใต้ภิภพ	
แก๊สโซฮอล์	ก๊าซเอ็นจีวี	เป็นต้น
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