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ตารางผลการดำเนนิงานภายใตก้ฎหมายพลงังานหมนุเวยีนในป ี2000 

ประเภท ลกัษณะเดน่และทศิทางการพฒันา ผลทีไ่ดจ้ากการดำเนนินโยบาย 

พลงังานลม 	 พลงังานลมเปน็พลงังานทางออ้มของพลงังานแสง
อาทติย	์ เนือ่งจากพลงังานความรอ้นจากแสงอาทติยท์ำให้
เกดิลม	ดงันัน้	พลงังานลมจงึเปน็พลงังานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่
แวดล้อม	 แต่พลังงานที่ได้จากลมนั้นค่อนข้างไม่แน่นอน	
เพราะกระแสลมไม่ได้คงที่ตลอดเวลา	 ดังนั้น	 จึงควรใช้
กระแสไฟฟา้พลงังานลมควบคูไ่ปกบัไฟฟา้จากแหลง่พลงังาน
อืน่ๆ	การผลติกระแสไฟฟา้จากลมนัน้ทำไดด้ว้ยกงัหนัลม	ซึง่
สามารถทำการตดิตัง้ไดใ้นหลายๆ	ภมูปิระเทศ	 เชน่	กลาง
ทะเล	บนชายหาด	บนเขา	หรอืแมก้ระทัง่บนแผน่ดนิทัว่ๆ	
ไป	และกงัหนัลมยงัมทีัง้ขนาดใหญ	่กลาง	และเลก็	ศกัยภาพ
ในการผลิตไฟฟ้ากระแสลมของประเทศเยอรมนียังไม่หมด
เพยีงเทา่นี	้ ทีผ่า่นมามกีารหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมสำหรบัสรา้ง
โรงงานไฟฟา้กระแสลมเพิม่ขึน้อกีในทางใตข้องประเทศและมี
การปรบัปรงุกงัหนัลมขนาดเลก็แบบเกา่	ใหเ้ปน็กงัหนัลมทีใ่ช้
เทคโนโลยใีหมแ่ละขยายขนาดใหใ้หญข่ึน้อกี	(repowering)

	 มกีารกอ่สรา้งโรงผลติไฟฟา้พลงังานลม
มากขึน้	21,088	แหง่	มกีารผลติกระแสไฟฟา้
พลงังานลมทัง้หมด	37.8	ลา้นกโิลวตัต	์ (TWh)	
จากโรงไฟฟา้พลงังานลมทัง้หมด	21,164	 โรง	
สดัสว่นของการผลติกระแสไฟฟา้ดว้ยพลงังานลม
ต่อกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทั้งหมด	คือ	
6.5%	
 ทีม่า :	กระทรวงสิง่แวดลอ้ม	ทรพัยา-
กรธรรมชาต	ิ และความปลอดภยัทางนวิเคลยีร	์
ของเยอรมน	ี[3]		

พลงังานนำ้ 	 การเพิม่จำนวนและการปรบัปรงุโรงไฟฟา้พลงังาน
นำ้มคีอ่นขา้งนอ้ยเชน่เดยีวกบัปทีีผ่า่นๆ	มา	แตย่งัมโีรงไฟฟา้
พลงังานนำ้ขนาดเลก็อกีหลายๆ	แหง่ทีค่วรไดร้บัการฟืน้ฟใูห้
กลบัมาใชง้านไดใ้หม	่และการปรบัปรงุเทคนคิในโรงงานทีม่ี
อยู่แล้วให้ทันสมัย	 อีกทั้งสร้างโรงงานไฟฟ้าเพิ่มเป้าหมาย
ของรฐับาลเยอรมน	ีคอื	 เพิม่กำลงัการผลติกระแสไฟฟา้จาก
พลงังานนำ้ไปพรอ้มๆ	กบัการปรบัปรงุสภาพนเิวศวทิยาของ
แหลง่นำ้ใหด้ขีึน้ดว้ย

	 มีการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำ	
เปน็จำนวน	19	ลา้นกโิลวตัต	์ (TWh)	คดิเปน็	
3.39%	ของไฟฟา้ทัง้หมดและสามารถชว่ยลดการ
ปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดไ์ด	้16	ลา้น

พลงังานลม
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พลงังาน 

ชวีมวล 

	 พลังงานชีวมวลนั้นได้มาจากวัสดุทางธรรมชาต	ิ

เชน่	 เศษฟาง	 ไม	้ ขา้วโพด	ออ้ย	 ธญัพชืตา่งๆ	นำ้มนัพชื	

รวมไปถงึขยะจากพชื	มลูสตัวแ์ละมนษุย	์ การผลติพลงังาน

ชวีมวลนีก้ใ็นกฎหมายพลงังานหมนุเวยีนภายใตก้ฎกระทรวง

วา่ดว้ยชวีมวล	(Biomasseverordnung)	ระบไุวช้ดัเจนวา่วสัดุ

ชนดิใดบา้งและเทคนคิขัน้ตอนการผลติแบบใดบา้งทีส่ามารถ

นำมาใชใ้นการผลติไดแ้ละเงือ่นไขทางสิง่แวดลอ้มใดทีผู่ผ้ลติ

ตอ้งปฏบิตัติามเพือ่ทีจ่ะไดร้บัการสนบัสนนุภายใตข้อ้กำหนด

ของพระราชบญัญตัพิลงังานหมนุเวยีน

	 ในป	ี ค.ศ.	 2009	 มีการผลิตกระแส

ไฟฟา้จากชวีมวลเปน็จำนวนประมาณ	28.6	ลา้น

กโิลวตัต	์ (TWh)	คดิเปน็สดัสว่น	5.2%	ของการ

ผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนทัง้หมด	 (ในการ

ทำความรอ้นใชพ้ลงังานจากชวีมวลเปน็สดัสว่นถงึ	

91%	 จากพลังงานที่ใช้ทำความร้อนทั้งหมด	

เนื่องจากประเทศเยอรมนีมีอากาศหนาวเย็น

พลังงานที่จะใช้ทำความร้อนจึงเป็นสัดส่วนที่

สำคญั)	


พลงังานแสง 

อาทติย ์

	 แสงอาทติยเ์ปน็แหลง่พลงังานทีม่ัน่คงและสามารถ

ใชไ้ดใ้นระยะยาว	พลงังานแสงอาทติยส์ามารถใชไ้ดโ้ดยตรง

โดยนำมาทำความรอ้น	และสามารถใหก้ระแสไฟฟา้ไดจ้าก

การใช	้photovoltaic

	 กระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติยไ์ด้

เพิม่ขึน้จากปกีอ่นหนา้มากเชน่เดยีวกบัปทีีผ่า่นๆ	

มา	คอื	มจีำนวนทัง้สิน้	6.2	ลา้นกโิลวตัต	์(TWh)	

ซึ่งเป็นครั้งแรกที่คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่ง

เปอรเ์ซน็ตข์องการผลติไฟฟา้ทัง้หมด	นอกจากจะ

มีการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการผลิต

กระแสไฟฟา้แลว้	ยงันำมาใชใ้นการทำความรอ้น

และใชเ้ปน็เชือ้เพลงิอกีดว้ย
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เบอร์โทรติดต่อ
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หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว
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