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Solar energy, radiant light and heat from the sun, has 

been harnessed by humans since ancient times using 

a range of ever-evolving technologies. 

Solar energy technologies include solar heating, solar 

cooling, solar photovoltaics, solar thermal electricity 

and solar architecture, which can make considerable 

contributions to solving some of the most urgent 

problems the world now faces. 

Solar Energy
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พลังง�นชีวภ�พเป็นพลังง�นทดแทนจ�กวัสดุท่ีได้ม�จ�กแหล่งท่ีม�ท�ง
ชีวภ�พ ชีวมวล คือ อินทรีย์วัตถุใด ๆ ท่ีกักเก็บพลังง�นท่ีได้รับจ�กแสง
อ�ทิตย์ในรูปแบบพลังง�นเคมี ก�รใช้ชีวมวลในรูปของแข็งในก�รผลิต
พลังง�นเป็นวิธีท่ีดำ�เนินสืบเน่ืองม�ย�วน�น และเป็นเทคโนโลยีก�รผลิต
พลังง�นทดแทนท่ียังคงใช้แพร่หล�ยม�กท่ีสุดอีกด้วย ชีวมวลมักอยู่ในรูป
ของแข็งแห้ง รวมถึงเศษซ�กพืชแห้ง เช่น วัสดุจ�กพืชและส่วนประกอบ
ของพืชท้ังหมด ในกระบวนก�รเผ�ไหม้หรือ กระบวนก�รแปรสภ�พ
ให้เป็นก๊�ซ ชีวมวลท่ีเป็นของแข็งไม่เพียงแต่ส�ม�รถสร้�งคว�มร้อน
ได้เท่�น้ัน แต่ยังส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รผลิตไฟฟ้�ในโรงไฟฟ้�พลังง�น
คว�มร้อนร่วม (CHP) ได้อีกด้วย ก๊�ซชีวภ�พท่ีได้จ�กก�รหมักชีวมวลถูก
นำ�ม�ใช้ในก�รจัดสรรพลังง�นท่ัวโลกในรูปแบบต่�งๆ: กล่�วคือ โดยก�ร
เผ�ชีวมวลในโรงไฟฟ้�พลังง�นคว�มร้อนร่วมเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้�จ�ก
คว�มร้อนเหลือท้ิงซ่ึงใช้ผลิตเป็นก๊�ซมีเทนท�งชีวภ�พ หลังจ�กผ่�น
กระบวนก�รผลิตท่ีเหม�ะสมแล้ว ก๊�ซชีวภ�พจะถูกป้อนเข้�สู่ท่อส่งก๊�ซ
ธรรมช�ติ ซ่ึงจะนำ�ไปใช้เป็นเช้ือเพลิงสำ�หรับย�นพ�หนะแก๊สธรรมช�ติ
หรือนำ�ไปใช้โดยตรงสำ�หรับก�รปรุงอ�ห�ร

พลังง�นชีวภ�พ
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Bioenergy is renewable energy made available from materials 

derived from biological sources. Biomass is any organic mate-

rial which has stored sunlight in the form of chemical energy. 

The use of solid biomass to generate energy has the longest 

global tradition and is still the most commonly used of all 

renewable energy technologies. Solid biomass includes all dry 

or dried plant material, such as bulk plant materials and plant 

parts. By burning or by gasifying solid biomass not only heat 

can be generated but also electricity in combined heat and 

power plants (CHP). Biogas, produced by the fermentation 

of biomass, is utilised worldwide to supply energy in various 

ways: by burning it in combined heat and power plants for 

power generation using waste heat, as biomethane fed into 

the natural gas grid after appropriate processing of the biogas, 

as fuel for natural gas vehicles or directly for cooking.

Bioenergy
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พลังง�นลมนั้นอุดมสมบูรณ์ มีให้ใช้อย่�งไม่มีวันหมด มีอยู่ทั่ว
ทุกหนแห่ง เป็นพลังง�นสะอ�ดและไม่ก่อให้เกิดก�รปล่อยก๊�ซ
เรือนกระจกระหว่�งก�รดำ�เนินก�รผลิต ซึ่งพลังง�นลมเป็น
พลังง�นท�งเลือกซึ่งทดแทนก�รใช้เชื้อเพลิงจ�กฟอสซิล 

พลังง�นลม คือ ก�รแปรพลังง�นจ�กแรงลมให้เป็นพลังง�นที่นำ�
ไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ก�รใช้กังหันลมเพื่อผลิตพลังง�นไฟฟ้� 
เพื่อผลิตพลังง�นเครื่องจักรกล และเพื่อใช้สูบระบ�ยน้ำ�

พลังง�นลม
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Wind power, as an alternative to fossil fuels, is plentiful, 

renewable, widely distributed, clean and produces no 

greenhouse gas emissions during operation.

Wind power is the conversion of wind energy into 

a useful form of energy, such as using wind turbines 

to make electrical power, windmills for mechanical 

power, wind pumps for water pumping of drainage.

Wind Energy
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พลังง�นคว�มร้อนใต้พิภพเป็นพลังง�นคว�มร้อนท่ีสร้�งและเก็บ
สะสมไว้ในโลก พลังง�นคว�มร้อนเป็นพลังง�นจ�กอุณหภูมิของสส�ร

พลังง�นคว�มร้อนใต้พิภพของเปลือกโลกกำ�เนิดจ�กก่อตัวเดิมของ
โลก (20%) และจ�กก�รสล�ยกัมมันตรังสีของแร่ธ�ตุ (80%)

พลังง�นคว�มร้อนใต้พิภพ
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Geothermal energy is thermal energy generated and stored 

in the Earth. Thermal energy is the energy that determines 

the temperature of matter. 

The Geothermal energy of the Earthʼs crust originates from 

the original formation of the planet (20%) and from radioac-

tive decay of minerals (80%).

Geothermal Energy
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พลังน้ำ�เป็นแนวท�งช่วยประหยัดค่�ใช้จ่�ยอันมีประสิทธิภ�พ ซึ่ง
ส�ม�รถรองรับคว�มต้องก�รในก�รใช้ไฟฟ้�พื้นฐ�นได้ พลังน้ำ�ช่วย
ประหยัดพลังง�นและมีบทบ�ทสำ�คัญต่อเสถียรภ�พของส�ยส่ง
กระแสไฟฟ้� ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของโรงไฟฟ้�ด้วย

โรงไฟฟ้�มีอยู่หล�ยประเภท เช่น โรงไฟฟ้�พลังน้ำ� โรงไฟฟ้�กัก
เก็บพลังง�น โรงไฟฟ้�พลังง�นคลื่นและโรงไฟฟ้�พลังง�นน้ำ�ขึ้น
น้ำ�ลง

พลังง�นน้ำ�
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Hydropower is a cost-effi cient way to secure basic 

electricity needs. Depending on the type of power 

plant, hydropower saves or provides energy and plays 

a considerable role for grid stability. 

Different types of power plants can be found; 

hydroelectric power plants, storage power plants, 

wave power plants and tidal power plants. 

Hydropower
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ระบบจัดก�รก�รจร�จรของเยอรมนีนั้นก้�วไกลอย่�งม�ก ผู้
เชี่ยวช�ญเยอรมันมุ่งมั่นดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�นภ�ยในภ�คก�รขนส่ง
นวัตกรรมบ�งส่วนที่สำ�คัญ คือ ก�รแปรรูปก๊�ซไอเสียให้เป็น
พลังง�น ก�รผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยประหยัด
พลังง�น หรือแม้กระทั่งองค์ประกอบของโครงสร้�งพื้นฐ�นอันล้ำ�
สมัย

ก�รกำ�เนิดพลังง�นไฟฟ้�
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The greatest effi ciency potentials lie in decentralised 

power close to the consumer; state-of-the-art power plant 

technology such as effi cient CHP plants in combination with 

renewable energy utilisation facilities can bring about major 

cuts in energy usage, as renewable energy reduces reliance on 

fossil fuels while helping to secure a sustainable energy supply.

Power generation
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ระบบจัดก�รก�รจร�จรของเยอรมนีนั้นก้�วไกลอย่�งม�ก ผู้
เชี่ยวช�ญเยอรมันมุ่งมั่นดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�นภ�ยในภ�คก�รขนส่ง นวัตกรรมบ�ง
ส่วนที่สำ�คัญ คือ ก�รแปรรูปก๊�ซไอเสียให้เป็นพลังง�น ก�รผลิตชิ้น
ส่วนรถยนต์ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยประหยัดพลังง�น หรือแม้กระทั่ง
องค์ประกอบของโครงสร้�งพื้นฐ�นอันล้ำ�สมัย

ก�รส่งและก�รกระจ�ย
พลังง�น
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Intelligent energy storage, transmission and distribution 

– both electricity and heat – lead to substantial savings. The 

power supply industry has been seeing increasing focus on 

technologies for modern grid systems towards reducing 

transmission losses while creating the capacity required for 

adopting renewable energy sources, and specifi cally what is 

referred to as the “smart grid” to ensure effi ciently controlled 

power transmission and distribution between producers and 

consumers, while the heating sector has been concentrating 

on especially effi cient distribution concepts such as effi cient 

district heating and modern storage technologies.

Energy transmission 
and distribution
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ศักยภ�พในก�รประหยัดพลังง�นในอ�ค�รนั้นมีม�กถึง 50%! ที่
ไม่ธรรมด�คือ ก�รเพิ่มศักยภ�พของระบบทำ�คว�มร้อนเครื่อง
ปรับอ�ก�ศ และอุปกรณ์ให้แสงสว่�ง อีกทั้งช่วยประหยัดพลังง�น 
เนื่องจ�กส�ม�รถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้

ก�รบริห�รพลังง�นอย่�งช�ญฉล�ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้
พลังง�น คือ เทคโนโลยีคว�มร้อนจ�กแสงอ�ทิตย์ ซึ่งเป็นท�งออก
ในก�รปรับปรุงก�รเผ�ไม้และฮีตปั๊ม

ก�รใช้ง�นด้�นก�รก่อสร้�ง
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The potential for saving energy is enormous in the building 

sector; effi cient building materials, modern construction and 

transport technology, and effi cient building equipment can 

bring about substantial reductions in power consumption. 

Heating, cooling and hot-water supply systems such as con-

densing boilers in combination with solar thermal systems 

and small CHP units for power and heat co-generation provide 

the most promising avenues in saving energy, and state-

of-the-art computer-automated control technologies such 

as intelligent interior temperature regulation and lighting 

control further enhance the energy-saving effect.

Building applications



42

เทคโนโลยีอุตส�หกรรมต่อไปนี้ใช้กันอย่�งแพร่หล�ยไปทั่วโลก: 
ระบบอัดอ�ก�ศและระบบปั๊ม เช่นเดียวกันกับเทคโนโลยีปรับ
อ�ก�ศ เครื่องทำ�คว�มเย็นและระบบส�ยพ�นลำ�เลียง

ในอุตส�หกรรมทุกส�ข� ก�รพัฒน�ก�รอนุรักษ์พลังง�นโดยอ�ศัย
ก�รปรับปรุงกระบวนก�รให้ดียิ่งขึ้นเป็นสิ่งสำ�คัญ ประสิทธิภ�พ
ก�รใช้พลังง�น คือ ก�รบริห�รค่�ใช้จ่�ยอย่�งช�ญฉล�ด ซึ่งถือเป็น
คว�มได้เปรียบในก�รแข่งขัน

ก�รผลิตท�งอุตส�หกรรม
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A wide variety of industries – especially energy-intensive 

manufacturing and processing industries such as foods, 

textiles, chemicals, paper and pulp, rubber and plastics, 

metalworking and automotive – have introduced modern 

energy management systems to increase energy effi ciency 

in production.

Common industrial technologies such as cooling and refrige-

ration, drives and motors, pumps and compressed air, process 

heating and cooling including heat and cold recovery, and 

process automation provide the greatest potential for increa-

sing energy effi ciency.

Industrial production
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ศักยภ�พในก�รประหยัดพลังง�นในบริก�รส�ธ�รณะครอบคลุม
ก�รขนส่งสินค้�และผู้โดยส�ร รวมทั้งก�รควบคุมก�รจร�จรใน
บริก�รส�ธ�รณะ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในเขตมห�นครและเขตเมือง 
ด้วยเทคโนโลยีต่�ง ๆ อ�ทิ วิธีก�รขนส่งที่ประหยัดพลังง�น ระบบ
จัดก�รก�รจร�จรแบบอัจฉริยะ และวิธีแก้ปัญห�ด้�นโลจิสติกส์ที่มี
ประสิทธิภ�พ รวมทั้งก�รให้แสงสว่�งในที่ส�ธ�รณะ 

บริก�รส�ธ�รณะ
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Potential for energy savings in public services encompass 

goods and passenger transport as well as traffi c regulation in 

public services, especially in metropolitan and urban areas, 

with technologies such as energy-effi cient transportation 

methods, intelligent traffi c management systems and effi cient 

logistics solutions as well as public lighting. 

Public services
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