Renewable energy
Energy problem is one of the most important issues seeming
endless and continually affects all human beings directly. Whereas the
price of crude oil in the world market has been increased from time to
time and the quantity of crude oil available is decreasing and shortage of
fuel oils in Thailand, therefore, it is essential to urgently seek for some
substitute resources.
In order to maintain the national security and well-being of
the people, it is inevitable to avoid consuming energy. Each year
Thailand has to depend on imported energy from foreign sources which
costs over a millions; therefore, saving energy whereas seeking and
supporting for substitute ones called renewable energy should be
encouraged. Renewable energy is usually in a never-ending supply. It
comes from the natural flow of sunlight, wind, or water around the Earth.
With the help of special collectors, we can capture some of this energy
and put it to use in our homes and businesses.
In Thailand, fossil fuel resources such as oil, gas, and coal
are limited. In addition, the processes of energy producing and utilization
as, among others, can increase environmental impacts. It can cause
emission of carbon dioxide, a greenhouse gas causing the climate change,
devastation of an ecology system, and so on. In order to reduce the use of
fossil fuel, Thai researchers seek for alternative energy to replace nonrenewable energy from fossil fuel. An alternative energy development is
a means to optimize the utilization value of domestic energy resources,
bringing economic benefits to concerned local communities. It can be a
form of solar energy, wind energy, and Biomass energy.
Promoting the Use of Renewable Energy, especially Solar
energy in Thailand can be sustainable. Since Thailand is located near the
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Equator, receive far more direct sunlight than those closer to the Earth’s
north and south poles. As a result, we can get solar energy in a higher
rate, approximately 4 to 4.5 kW a day. Its application can be various and
independent either in an urban or remote area where electricity is unable
to access. Power generating in daylight is able to be stored into batteries
available using at the nighttime. In fact, many people consider Solar
system a great alternative to gas-powered generators to the regular
electricity supply. Hopefully, Solar electricity can reduce the expanding
of industrial electricity which is highly cost and thus not suitable in such
an economic crisis in Thailand right now.
Solar Heat is a renewable energy source acts like a giant
engine. At the Earth's surface, incoming energy from the sun is absorbed
by the land, water and atmosphere, and converted into measureable heat.
Thai researcher has researched about solar heat utility through the use of
a dynamic heat mechanism. The compressor motor circulates water to be
superheated. Superheated water quickly turns to high-pressure steam,
which can turn high-speed turbines that drive electrical generators.
Wind energy is a clean energy occurs because of
temperature differences around the world. Some places, especially those
near the Southwest Coast of Thailand, there are found to be a resource of
dynamic energy (Pumping and Generating Electricity). To powerfully
generate electricity, the shaft of the turbine must be connected to an
electrical generator. Through gearboxes, the generator converts the
mechanical energy of the spinning turbine shaft into electricity.
Geothermal Heat Hot water that has been used to generate
electricity is also able to reuse for dying any agriculture products and the
freezing room to store the agriculture products. Moreover, the left water
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is also able to use in a medical therapy and traveling. Lastly, even if there
is more left used water, it is eventually being released into natural water
resource which can be useful for agriculture during drought plight.
Biomass Energy refers to any form of plant or animal tissue
such as wood, manure, biological waste products and other natural
materials that contain stored energy. The energy stored in biomass can be
released by burning the material directly, or by feeding it to microorganisms that use it to make biogas, a form of natural gas. Energy from
biomass is still used around the world, for everything from cooking and
heating to generating. It has been estimated that a majority of Thais do
farming household, there thus can be a variety of used left materials
which could turn to be a nationally commercial fuel.
Up to 70 percentages of all around earth surface is covered
by water. Water is on the move. It flows all the time between the earth
surface and atmosphere called “Hydrologic cycle”. Moving water is an
important source of mechanical energy. Humans have long appreciated
the power of moving water, and have been using it for thousands of years,
such as moving waterwheels. At the present time, Hydrologic energy has
been used to produce electricity.
Refuse Derived Fuel from communities and other
commercial are such highly powerful energy resources. These wastes are
mostly biomass such as paper, leftover, and logs which could turn to be a
combustible product involving a mechanical processing of industrial
electricity. At Mulbo city, Sweden, 20 percentages of all electricity is
from waste burning. Industrial electricity involving this bio-process
would burn all the waste on a screen. And the extremely heat from
burning would spin a wind turbine in order to form an electricity
generation system.
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The energy and environment crisis can be successfully
relieved if all people give a well cooperation. In order to remedy and
prevent the said situation, the philosophy of Sufficiency Economy as the
King Bhumbol offered for Thais is a gorgeous alternative. Being on selfreliance, a simply economic and bio-system can then balance an existing
environment and ecology.
His Majesty King Bhumipol first sets the notion on the study
project on a renewable energy and expanded its results to the
communities. Later on, awakening of applying to a real use, the king has
also studied on distinction in each locality in order to design a suitable
test and development to each geographical area called “Living Museum”.
Wishing all people both the public and private sectors can easily access
and apply those on their progression.
His Majesty’s activities concerning development are for
example, growing Vetiver grass to prevent the erosion of top soil, as well
as to conserve soil and water; improving deteriorated soil for natural
farming; reforestation without planting; building check dams in the
forests to conserve watershed areas; and using water hyacinth to solve the
problem of polluted water. The simple operations of these projects have
resulted in the balance of the entire ecological system, and led to
sustainable development.
As a result of monitoring all these projects, One of His
Majesty’s significant principles is that the development must be suitable
to the geographical and social conditions, especially to cultivate the
consciousness on energy conservation and the development of natural
resources.
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Hence there is a need of public-private cooperation as
collaborative endeavors in order to study, explore and follow the biotechnology and strengthen the conservation consciousness for its citizens.
It is necessary to educate people on the study and the
development of a renewable energy including demonstrating how to
exploit energy resources to achieve optimum benefit. The understanding
would help people make a serious awareness of consuming. For many
applications, a renewable energy is turning to be a better alternative. As it
can be a substitution for the world restoration and prepare to remedy an
energy crisis coming very soon.
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พลังงานทดแทน
ปจจุบันเรื่องพลังงานเปนปญหาใหญของโลก และนับวันจะมีผลกระทบ
รุนแรงตอมวลมนุษยชาติมากขึ้นทุกที สงผลตอชีวิตประจําวันของประชาชนโดยตรง
และชัดเจน ในขณะที่ประเทศไทยยังคงพึง่ พิงพลังงานนําเขาเปนจํานวนมาก เกิดความ
ไมมั่นคงในการใชพลังงานจากความผันผวนในเรื่องราคา
ในขณะเดียวกัน
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่สามารถนํามาผลิตและใชเปนพลังงานมีปริมาณลดลง
เสื่อมโทรมลง และจะตองหมดไปในที่สุด การแสวงหาพลังงานอื่นมาทดแทนจึงเปน
เรื่องจําเปนและเรงดวนอยางยิ่ง
ประเทศไทยจําเปนตองใชพลังงานเพือ่ การพัฒนาประเทศ และเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของประชน โดยในแตละปตองใชเงินเปนจํานวนมากในการจัดซื้อจัดหาพลังงาน
ซึ่งสวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศปละหลายแสนลานบาท ประชาชนทั่วประเทศจึง
ควรรวมใจกันใชพลังงานอยางประหยัด ควบคูไปกับการแสวงหาและสงเสริมใหมีการ
ใชพลังงานทดแทน คือพลังงานที่มีอยูทั่วไปตามธรรมชาติและสามารถมีทดแทนได
อยางไมจํากัด ตัวอยางพลังงานทดแทนที่สําคัญ เชน แสงอาทิตย ลม คลื่นทะเล
กระแสน้ํา ความรอนจากใตผิวโลก พลังงานจากกระบวนการชีวภาพ
ดวยเหตุที่พลังงานหลักที่มนุษยไดมาจากฟอสซิล อันไดแก น้ํามัน กาซ และ
ถานหินนั้นมีเหลือนอยเต็มที นอกจากนั้น กระบวนการผลิตและการใชพลังงานจาก
ฟอสซิลยังกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมตามมา ไมวาจะเปนมลพิษทางอากาศ ฝน
กรด สภาวะเรือนกระจก และผลกระทบอื่นๆที่จะทําลายความสมดุลของระบบนิเวศ
และความเปนอยูของมนุษย เพื่อใหการใชพลังงานจากฟอสซิลลดนอยลง นักวิชาการ
ทางดานพลังงานจึงไดพยายามศึกษาคนควาวิจัยการนําพลังงานทดแทน ที่เปนพลังงาน
หมุนเวียนมาใชมากขึ้น ไมวาจะเปนพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และพลังงานชีว
มวล
การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนดังกลาว โดยเฉพาะ
พลังงานแสงอาทิตย ซึ่งเปนพลังงานยั่งยืนที่ไมมีวันหมดสิ้น เปนพลังงานสะอาดไร
มลภาวะ ในสวนของประเทศไทยซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลเสนศูนยสูตร จึงไดรับพลังงาน
จากแสงอาทิตยในเกณฑสูง พลังงานโดยเฉลี่ยซึ่งรับไดทั่วประเทศประมาณ 4 ถึง 4.5
กิโลวัตตชั่วโมงตอตารางเมตรตอวัน พลังงานจากแสงอาทิตยจึงมีอยูอ ยางเหลือเฟอ
สามารถนําไปใชไดอยางอิสระ ในครัวเรือนชนบทและในหมูบานที่หางไกลซึ่งระบบสาย
สงกระแสไฟฟาไปไมถึง และกระแสไฟฟาที่ผลิตไดในเวลากลางวันนั้นยังสามารถเก็บ
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ไวในแบตเตอรี่เพื่อนํามาใชในเวลากลางคืนไดอีกดวย นอกจากนี้พลังงานไฟฟาที่จาก
เซลแสงอาทิตยยังสามารถตอเขากับระบบสายสงได ทําใหลดคาใชจายในการสรางและ
ขยายโรงไฟฟาขนาดใหญที่มีคาใชจายสูง ไมเหมาะสมกับการลงทุนของประเทศไทย
ในยามที่เรากําลังเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจอยูในขณะนี้
พลังงานอุณหภูมิ เปนพลังงานทดแทนใหมในยุคโลกรอน ไดมีนักวิจัยชาว
ไทย
ไดคิดคนหาวิธีการที่จะนําเอาพลังงานความรอนเหลานี้มาใชงาน
โดยใช
เครื่องจักรกลพลังงานอุณหภูมิ เครื่องจักรกลชนิดนี้ จะนําพาความรอนจากพื้นผิวโลก
เขามาภายในเครื่องจักร เพื่อทําปฎิกิริยาทางเคมี ทําใหสารเคมีเดือดทีอ่ ุณหภูมิต่ํา และ
กลายเปนไอกาซ ที่มีแรงดันสูง และมีประสิทธิภาพในการหมุนกังหันเพื่อไปผลิต
กระแสไฟฟาได
พลังงานลม เปนพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความแตกตางของอุณหภูมิ
2 ที่ ซึ่งสะอาดและบริสุทธิ์ใชแลวไมมีวันหมดสิ้นไปจากโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวฝง
ทะเลอันดามันและทะเลดานอาวไทย
มีพลังงานลมที่สามารถนํามาใชประโยชนใน
ลักษณะพลังงานกล (กังหันสูบน้ํา กังหันผลิตไฟฟา) ศักยภาพของพลังงานลมที่
สามารถ นํามาใชประโยชนไดสําหรับประเทศไทย มีความเร็ว อยูระหวาง 3-5 เมตร
ตอวินาที และความเขมพลังงานลมที่ประเมินไวไดอยูระหวาง 20-50 วัตตตอตาราง
เมตร
พลังงานความรอนใตพิภพ
น้ํารอนที่ถูกนําไปใชในการผลิตไฟฟาแลว
นั้น แมอุณหภูมิจะลดลงบางแตก็ยังสามารถนําไปประยุกตใชในการอบแหง และใชใน
หองเย็นสําหรับเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรได นอกจากนั้น น้ําที่เหลือใชแลวยัง
สามารถนําไปใชในกิจการเพื่อกายภาพบําบัด และการทองเทีย่ วไดอีก ทายที่สุดคือ น้ํา
ทั้งหมดซึง่ ยังมีสภาพเปนน้ําอุนอยูเล็กนอย จะถูกปลอยลงไปผสมกับน้าํ ตามธรรมชาติ
ในลําน้ํา ซึ่งนับเปนการเพิ่มปริมาณน้ําใหกับเกษตรกรในฤดูแลงไดอกี ทางหนึ่งดวย
พลังงานชีวมวล
เชื้อเพลิงที่มาจากชีวะหรือสิ่งมีชีวิต
เชน ไมฟน
แกลบ กากออย เศษไม เศษหญา เศษเหลือทิ้งจากการเกษตร เหลานี้ใชเผาใหความ
รอนได และความรอนนี้แหละที่เอาไปปนไฟ นอกจากนี้ยังรวมถึงมูลสัตวและของเสีย
จากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร เชน เปลือกสับปะรดจากโรงงานสับปะรดกระปอง
หรือน้ําเสียจากโรงงานแปงมัน ทีเ่ อามาหมักและผลิตเปนกาซชีวภาพ โดยเหตุที่
ประเทศไทยทําการเกษตรอยางกวางขวาง วัสดุเหลือใชจากการเกษตร เชน แกลบ ขี้
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เลื่อย ชานออย กากมะพราว ซึ่งมีอยูจํานวนมาก (เทียบไดน้ํามันดิบปละไมนอยกวา
6,500 ลานลิตร) ก็ควรจะใชเปนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาในเชิงพาณิชยได
พลังงานน้ํา พื้นผิวโลกถึง 70 เปอรเซนต ปกคลุมดวยน้ํา น้ําที่กําลัง
เคลื่อนที่มีพลังงานสะสมอยูมาก และมนุษยรูจักนําพลังงานนี้มาใชหลายรอยปแลว เชน
ใชหมุนกังหันน้ํา ปจจุบันมีการนําพลังงานน้ําไปหมุนกังหันของเครื่องกําเนิดไฟฟาใน
โรงไฟฟาพลังน้ําเพื่อผลิตไฟฟา
พลังงานจากขยะ ขยะจากบานเรือนและกิจการตางๆ สวนใหญเปนมวล
ชีวภาพ เชน กระดาษ เศษอาหาร และไม ซึ่งสามารถใชเปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟาทีถ่ ูก
ออกแบบใหใชขยะเปนเชื้อเพลิงได โรงไฟฟาที่ใชขยะเปนเชื้อเพลิง จะนําขยะมาเผาบน
ตะแกรง ความรอนที่เกิดขึ้นใชตมน้าํ ในหมอน้ําจนกลายเปนไอน้ําเดือด ซึ่งจะไปหมุน
กังหันของเครื่องกําเนิดไฟฟา
ปญหาพลังงานและสิ่งแวดลอมจะบรรเทาและแกไขใหสําเร็จลุลวงไปได
หากเราชาวไทยจะนอมนําพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทาน
แกปวงชนชาวไทยตลอดมา คือ หลักการพึ่งตนเอง และการแกไขปญหาดวยการใช
หลักธรรมชาติ เพื่อแกไขปญหาอันเกิดจากธรรมชาติ เปนหลักที่เรียบงาย ประหยัด
สรางความสมดุลใหแกสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศที่มีอยู
พระองคทรงเปนผูนําแนวคิดในการศึกษาทดลองในเรื่อง การใชพลังงาน
ทดแทนและขยายผลใหประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรูเทคโนโลยี พรอมกับนําไปใชงาน
ไดจริง ทรงแสวงหาแนวทางวิธีการพัฒนาดานตางๆที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมใน
ภูมิภาคตางๆที่แตกตางกันในลักษณะ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” ที่ประชาชน
สามารถเขามาศึกษาหาความรู
และนําความรูและวิธีการในการประกอบอาชีพจาก
สภาพพื้นที่จริงกลับไปประยุกตใชกับพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนนักศึกษา นักวิชาการ
หนวยราชการ และสถาบันตางๆ สามารถเขาไปศึกษาหาความรูได ซึ่งกอเกิด
ผลประโยชนตอประเทศชาติ และประชาชนมากมายมหาศาลนานัปการ
ดังเชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตางๆ เชน โครงการแกลงดิน
ใชระบบการจัดการน้ําเพื่อลางดินเปรี้ยว หญาแฝก ใชลําตนและรากยึดเกาะดินเพื่อ
รักษาหนาดินและปองกันการพังทลาย ทฤษฎีใหมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติให
เกิดประโยชนสูงสุดเพื่อแกไขปญหาฝนแลง น้ําทวม หนี้สินและความยากจน โครงการ
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แกมลิง ใชการขุดลอกคลองหนองบึง เพื่อเก็บและระบายน้ําเมื่อยามน้ําทวมและยาม
แลง กังหันชัยพัฒนาเปนเครื่องกลเติมอากาศทั้งผิวน้ําแบบหมุนชาเพื่อบําบัดน้ําเสีย
โครงการฝนหลวง ใชหลักอุตุนิยมกับวิทยาศาสตรควบคุมเมฆฝน กังหันลมที่ทรงใชใน
พื้นที่ตางๆในโครงการพระราชดําริเพื่อใชพลังงานจากธรรมชาติ ตลอดจนการศึกษา
และนําระบบพลังงานแสงอาทิตยมาใชในโครงการสวนพระองคตางๆ ทั้งยังนําวัสดุ
เหลือใชจากการเกษตร เชน
แกลบจากโรงสีขาวสวนพระองคมาผลิตเปนถานใช
พลังงาน เปนตน
จากผลการดําเนินโครงการตางๆเหลานี้ จะใหความรูในการจัดการแบบ
ธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ซึ่งสามารถนํามาแกไขปญหาตางๆ
โดยเฉพาะการสรางจิตสํานึกและคุณคาของการใชพลังงานธรรมชาติทดแทนที่นับวันจะ
วิกฤตยิ่งขึ้น ใหแกประชาชนในพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ
การที่หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา บริษัท หางราน และ
ประชาชนทั่วไป รวมหาหนทางแกไข ทําการศึกษา คนควา สํารวจ ทดลอง ติดตาม
เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง เพื่อนําระบบพลังงานทดแทนไปใช และมีการคิดคนอุปกรณ
พลังงานทดแทนใหมๆโดยฝมอื คนไทยและบริษัทของคนไทยหลายชิ้นดวยกัน เชน
กังหันลมสูบน้ํา ชุดแสงไฟลอแมลงดวยเซลแสงอาทิตย เครื่องสกัดสารกําจัดศัตรูพชื
พลังงานแสงอาทิตย แอรมุงสุขภาพประหยัดพลังงาน เครื่องกรองน้าํ ดื่มพลังงาน
แสงอาทิตย เปนตน แสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถของคนไทยอยางแทจริง เปน
การรวมมือรวมใจกันอนุรักษพลังงานทดแทน
เปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง
ในอันที่จะชวยใหสาธารณชนไดรับทราบถึง
การศึกษาคนควาและความกาวหนาในการพัฒนาการใชพลังงานทดแทน รวมทั้งการ
สาธิตและใหความรูเกี่ยวกับการใชพลังงานทดแทนแกประชาชนจากหลายฝาย
จะ
กอใหเกิดการเรียนรู
ความเขาใจและเกิดการใชพลังงานทดแทนอยางจริงจังอันจะ
นําไปสูการประหยัดพลังงาน ลดการนําเขาเชื้อเพลิงฟอสซิล การนําพลังงานทดแทนมา
ใช จึงเปนหนทางที่จะชวยแกปญหาดานการใชพลังงานของประเทศ
ชวยอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมของโลกใบนี้
ทั้งยังเปนการเตรียมรับ
สถานการณวิกฤติทางดานพลังงานในเวลาอีกไมกี่ปขางหนานี้อยางเทาทัน.
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