


หน่วยที่ 2 : พลังงานหมุนเวียน



พลงังานแสงอาทิตย์

 เซลล์สุริยะ (Solar Cell)

1) กลุ่มเซลล์สุริยะที่ท ำจำกสำรกึ่งตัวน ำประเภทชิลิคอน

2) กลุ่มเซลล์สุริยะที่ท ำจำกสำรประกอบที่ไม่ใช่ชิลิคอน



พลังงานแสงอาทิตย์

 แผงเซลล์สุริยะ (Solar panel)

1) แผงเซลล์สุริยะชนิดโมโนคริสตัลไลน์ ( Monocrystalline Silicon Solar Cells)

2) แผงเซลล์สุริยะชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrys-talline Silicon Solar Cells)

3) แผงเซลล์สุริยะชนิดฟิล์มบำง (Thin Film Solar Cell, TFSC)



พลังงานน ้า

 กังหันน  ำ (Water Turbines)

1) กังหันน  ำไหลตำมแนวแกน

(Axial flow hydraulic turbines)

2) กังหันน  ำไหลตำมแนวรัศมี

(Radial flow hydraulic turbines)

3) กังหันน  ำไหลแบบผสม 
(Mixed flow hydraulic turbines)



โรงไฟฟ้าพลังน ้า
(HYDROELECTRIC POWER PLANT)



รูปแบบของโรงไฟฟ้าพลังงานน ้า
 โรงไฟฟ้ำพลังงำนน  ำแบบสูบน  ำกลับ 

(Pumped storage hydro plant)

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนน  ำแบบมีอ่ำงเก็บน  ำขนำดเล็ก 
(Regulating pond hydro plant)

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนน  ำแบบมีอ่ำงเก็บน  ำขนำดใหญ่ 
(Reservoir hydro plant)

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนน  ำแบบมีน  ำไหลตลอดปี
(Run of river hydro plant)



การพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าขนาดเล็ก
ของประเทศ

 โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ทา้ยเขื่อนชลประทาน

 โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเล็ก



พลังงานลม
 ลมในประเทศ

1) ลมประจ ำฤดู
1.1 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หรือ 

ลมมรสุมฤดูร้อน
1.2 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ 

ลมมรสุมฤดูหนำว



พลังงานลม
◎ ลมประจ้าถิ่น
➣ ลมบกและลมทะเล
➣ ลมภูเขำและลมหุบเขำ
➣ ลมว่ำว
➣ ลมตะเภำ



กังหันลม (WIND TURBINE)

 กังหันลมแนวแกนตั ง
(Vertical axis wind turbines : VAWTs)

 กังหันลมแนวแกนนอน 
(Horizontal axis wind turbines : HAWTs)



รูปแบบการใชง้านกงัหนัลมผลิตไฟฟ้า
 ระบบกำรติดตั งใช้งำนแบบเดี่ยว (Stand Alone System)

 ระบบกำรติดตั งใช้งำนแบบเชื่อมต่อเข้ำสู่ระบบสำยส่ง (Grid Connected System)



พลังงานชีวมวล 

 ชีวมวล (Biomass)

 พลังงำนชีวมวล หรือ พลังงำน
ชีวภำพ (Biomass Energy or Bioenergy



ประเภทของชีวมวล

ชีวมวลที่เกิดจากการเพาะปลกู

ชีวมวลที่เกิดขึน้หลงัการเกิดไฟไหมป่้า

ชีวมวลที่เกิดขึน้จากของเสียทางการเกษตร

ชีวมวลที่เกิดขึน้ในป่าและอตุสาหกรรมป่าไม้

ชีวมวลจากมลูสตัว์

ชีวมวลจากมลูสตัว์

ชีวมวลจากขยะชมุชน



เทคโนโลยีชีวมวล
 เทคโนโลยีการสนัดาบ

(Combustion Technology)

 เทคโนโลยีการผลิตแก๊สเชือ้เพลิง 
(Gasification Technology)

 เทคโนโลยีการผลิตแก๊สโดยการหมกั 
(Anaerobic Digestion Technology)

 เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าโดยใชชี้วมวล
เป็นเชือ้เพลิง



โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล



พลังงานความร้อนใต้พิภพ

โครงสรา้งของโลก ชัน้เปลอืกโลก 
(Crust)

เปลอืกโลกสว่นบน 
(Upper Crust)

เปลอืกโลกสว่นลา่ง 
(Lower Crust)

ชัน้แมนเทิล 
(Mantle)

ชัน้แมนเทิลสว่นบน
(Upper 
Mantle)

ชัน้แมนเทิลสว่นลา่ง 
(Lower 
Mantle)

แกนโลก (Core)
แกนโลกชัน้นอก 

(Outer Core)

แกนโลกชัน้ใน 
(Inner Core)



แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ

 แหล่งท่ีเป็นไอน  ำ (Steam Sources)

 ชนิดไอแห้ง (Dry Steam Soiurces)

 ชนิดไอเปียก (Wet Steam Sources)

 แหล่งท่ีเป็นน  ำร้อน (Hot Brine Sources)

 แหล่งท่ีเป็นหินร้อนแห้ง (Hot Dry Rock)

 แหล่งท่ีเป็นแมกมำ (Molten Magma)



พลังงานความร้อนใต้พิภพกับการผลิตไฟฟ้า

 โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพิ้ภพแบบ
ไอแหง้ (Dry Steam Power Plant)



พลังงานความร้อนใต้พิภพกับการผลิตไฟฟ้า

 โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพิ้ภพ

แบบซิงเกิลแฟลชสตรมี 

(Single Flash Steam Power Plant)



พลังงานความร้อนใต้พิภพกับการผลิตไฟฟ้า

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ
แบบ 2 วงจร (Binary Cycle Power 
Plant)



พลังงานความร้อนใต้พิภพกับการผลิตไฟฟ้า

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ
แบบดับเลิลแฟลชสตรีม (Double 
Flash Steam Power Plant)



สถานภาพและแนวโน้มในประเทศ  แหล่งพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพในประเทศไทย



ผลกระทบจากการใช้
พลังงานความร้อนใต้พิภพ

มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางน า้

มลพิษทางเสียง

มลพิษจากความรอ้น

การใชแ้ละการทรุดตวัของพืน้ดิน


