
 
 

4-1 
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

เน้ือหาประจ าบท 

บทที่ 4 พลังงานลม 

  ประเภทของลมและการเกิด  

  การประยุกต์ใช้พลังงานลม  

  หลักการท างานของกังหันลม  

  ประเภทของกังหันลม  

  ส่วนประกอบของกังหันลม  

  การเลือกสถานที่ตั้งกังหันลม  

  ศักยภาพและการใชพ้ลังงานลม  

  ประเทศไทยกับการใชพ้ลังงานลม  

  ผลกระทบจากการใชก้ังหันลม  

  บทสรุป  

  ค าถามท้ายบท 

  เอกสารอ้างองิ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกความหมายของพลังงานลมได้ 

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายประโยชน์และความส าคัญของพลังงานลมได้ 

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทของพลังงานลมได้ 

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการท างาน แจกแจงประเภท ส่วนประกอบ และสถานที่

ที่ตัง้ที่เหมาะสมส าหรับกังหันลมได้ 

5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายผลกระทบที่เกิดจากการใชก้ังหันลมได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรยีนการสอน 

1. ให้นักศึกษาศกึษาเอกสารประกอบการสอนบทที่ 4 

2. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย และก าหนดหัวข้อให้นักศกึษาร่วมอภิปรายในชัน้เรียน 

3. ให้นักศึกษาค้นคว้าเนือ้หาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังงานลม  

4. มอบหมายงานการท ารายงานและฝกึตอบค าถามท้ายบท 
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สื่อการสอน 

1. แผ่นโปร่งใส หรอื PowerPoint Presentation 

2. สไลด์ และ/หรอืวีดีทัศน์ 

3. เอกสารประกอบการสอนวิชาพลังงานกับสิ่งแวดล้อม 

4. สื่ออเิล็กทรอนิกส์/เวปไซต์ 

5. เครื่องคอมพวิเตอร์/โปรเจคเตอร/์โทรทัศน์/เครื่องฉายวีซีดี 

6. ข่าว/บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานลม 

การวัดผลและประเมินผล 

1. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน 

2. การตรวจรายงาน 

3. การตอบค าถามท้ายบท 

4. การรว่มกิจกรรมในชัน้เรียน 
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บทที่ 4 

พลังงานลม 

 

 ลม (Wind) เป็นแหล่งพลังงานสะอาดชนดิหนึ่งที่สามารถใช้ได้อย่างไม่มวีันหมด สามารถเปลี่ยนรูป

เป็นพลังงานรูปอื่นได้ เช่น พลังงานความร้อน พลังงานกล หรอืพลังงานไฟฟูา หลาย ๆ ประเทศโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในแถบประเทศยุโรปในปัจจุบันได้มกีารใชป้ระโยชน์จากพลังงานลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟูาใน       

เชงิพาณิชย์ ทดแทนการผลิตดว้ยพลังงานจากซากดึกด าบรรพ์  

         สาเหตุหลักของการเกิดลมคือดวงอาทิตย์ เมื่อมีการแผ่รังสีความร้อนของดวงอาทิตย์มายัง

โลก แตล่ะต าแหน่งบนพืน้โลกจะได้รับปริมาณความรอ้นไม่เท่ากัน ท าให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิ

และความกดอากาศในแต่ละต าแหน่ง บริเวณใดที่มอีุณหภูมิสูงหรอืความกดอากาศต่ าอากาศในบริเวณ

นั้นก็จะลอยตัวขึน้สูง อากาศจากบริเวณที่เย็นกว่าหรอืมีความกดอากาศสูงกว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ 

การเคลื่อนที่ของมวลอากาศนี้คอืการท าให้เกิดลมนั่นเอง และจากการเคลื่อนที่ของมวลอากาศนี้ท าให้

เกิดเป็นพลังงานจลนท์ี่สามารถน ามาประยุกต์ใชป้ระโยชน์ได้  ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลม

เพื่อผลิตไฟฟูา ซึ่งกังหันลมขนาดใหญ่แต่ละตัวสามารถผลิตไฟฟูาได้ 4-5 เมกะวัตต์ และนับวันจะยิ่งได้รับ

การพัฒนาให้มขีนาดใหญ่ขึ้นและมีประสทิธิภาพสูงขึน้  

4.1  ประเภทของลมและการเกิด 

 ลมสามารถจ าแนกออกได้หลายชนิดตามสถานที่ที่เกิดและความแตกต่างของอุณหภูมิ ดังนี้  

   4.1.1  ลมบก-ลมทะเล (Land and Sea Breeze) 

ลมบกและลมทะเล เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิของบริเวณทะเลกับฝัง่  

ลมบก (Land Breeze) เกิดขึ้นในเวลากลางคนื เมื่อพืน้ดินคายความร้อนโดยการแผ่รังสีออก  จะคาย

ความรอ้นออกได้เร็วกว่าพืน้น้ า ท าให้มีอุณหภูมติ่ ากว่าพืน้น้ า  อากาศเหนอืพืน้น้ าซึ่งร้อนกว่าพืน้ดินจะ

ลอยตัวขึน้สู่เบื้องบน อากาศเหนอืพืน้ดินซึ่งเย็นกว่าจะไหลเข้าไปแทนที่ เกิดเป็นลมพัดจากฝั่งไปสู่ทะเล  

ลมบกจะมีความแรงของลมอ่อนกว่าลมทะเล  โดยลมบกสามารถพัดเข้าสู่ทะเลมีระยะทางเพียง         

8-10 กิโลเมตร เท่านัน้  

ลมทะเล (Sea Breeze) เกิดขึ้นในฤดูร้อนตามชายฝั่งทะเล  ในเวลากลางวันเมื่อ

พืน้ดินได้รับความรอ้นจากดวงอาทิตย์จะมีอุณหภูมสิูงกว่าพื้นน้ า  และอากาศเหนอืพืน้ดินเมื่อได้รับ

ความรอ้นจะขยายตัวลอยขึน้สู่เบื้องบน  อากาศเหนอืพืน้น้ าซึ่งเย็นกว่าจะไหลเข้าไปแทนที่  เกิดลมจาก

ทะเลพัดเข้าหาฝัง่มรีะยะทางไกลถึง 16-48 กิโลเมตร  ลมทะเลพัดได้ไกลกว่าลมบก  และความแรง    

ของลมจะลดลงเมื่อเข้าถึงฝ่ัง ลมทะเลมีความส าคัญต่ออุณหภูมขิองอากาศในบริเวณชายฝั่ง           

ท าให้อุณหภูมิของอากาศลดลง เชน่ ก่อนที่ลมจะพัดเข้าไป พื้นดนิมอีุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  แตเ่มื่อ

ลมพัดผา่นเข้าไปท าให้อุณหภูมิลดลงเป็น 22 องศาเซลเซียส ในช่วงบ่าย (ศูนย์อุตุนยิมวิทยา, 2548) 
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ภาพท่ี 4.1 การเกิดลมบกและลมทะเล 

       ที่มา: ศูนย์อุตุนยิมวิทยา, 2548 

 4.1.2  ลมภูเขาและลมหุบเขา  

    ลมภูเขาและลมหุบเขา ( Mountain and Valley Winds) เกิดจากความแตกต่าง

ของอุณหภูมิระหว่างสันเขาและหุบเขา โดยลมภูเขาจะพัดจากสันเขาลงไปสู่หุบเขาในตอนกลางคนื 

เนื่องจากบริเวณสันเขาอยู่ในที่สูงกว่าจงึเย็นเร็วกว่าหุบเขาดังนัน้จงึมลีมพัดลงจากยอดเขาสู่หุบเขา  ส่วน

ลมหุบเขาจะพัดจากหุบเขาขึน้ไปสู่สันเขาโดยเกิดขึ้นในตอนกลางวัน เนื่องจากบริเวณหุบเขาเบือ้งลา่งจะ

มีอุณหภูมติ่ ากว่ายอดเขาจงึมลีมพัดขึ้นไปตามความสูงของสันเขา  นอกจากนีย้ังมีการเรียกชื่อลมตามทิศ

การเคลื่อนที่ในแต่ละฤดูกาล เช่น ลมมรสุม  ซึ่งหมายถึงลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางกับการเปลี่ยนฤดู          

คือฤดูร้อนจะพัดอยู่ในทิศทางหนึ่งและจะพัดเปลี่ยนทิศทางเป็นตรงกันข้ามในฤดูหนาว  (กรมพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,  2546)  

 
ภาพท่ี 4.2 การเกิดลมภูเขาและลมหุบเขา 

         ที่มา: ศูนย์อุตุนยิมวิทยา, 2548 
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 4.1.3 ลมพัดลงลาดเขา (Katabatic Wind)  

ลมพัดลงลาดเขาเป็นลมที่พัดอยู่ตามลาดเขาลงสูหุ่บเขาเบือ้งลา่ง  ลมนีม้ี

ลักษณะคล้ายกับลมภูเขา แต่มีก าลังแรงกว่า สาเหตุการเกิดเนื่องจากลมเย็นและมนี้ าหนักมากเคลื่อนที่

จากที่สูงลงสู่ที่ต่ าภายใต้แรงดงึดูดของโลก  ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน เมื่อพื้นดนิคาย      

ความรอ้นออก  ในฤดูหนาวบริเวณที่ราบสูงภายในทวีปมีหิมะทับถมกันอยู่ อากาศเหนอืพืน้ดินเย็นลง

มาก ท าให้เป็นเขตความกดอากาศสูง (รูปที่  4.3) ตามขอบที่ราบสูงแรงความชันความกดอากาศมี  

ความแรงพอที่จะท าให้อากาศหนาวจากที่สูงไหลลงสู่ที่ต่ าได้ บางครัง้จึงเรียกว่าลมไหล ( Drainage 

Wind) ลมนีม้ีช่ือแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นตา่งๆ เชน่ ลมโบรา (Bora) เป็นลมหนาวและแหง้  มีต้นก าเนดิ

มาจากลมหนาวในสหภาพโซเวียต (ปี พ.ศ. 2534 เปลี่ยนชื่อเป็นเครือจักรภพอสิระ)  พัดข้ามภูเขาเข้าสู่

ชายฝั่งทะเลเอเดรียติกของประเทศยูโกสลาเวีย  จากทิศตะวันออกเฉียงเหนอืในฤดูหนาว เกิดขึ้นได้ทั้ง

เวลากลางวันและกลางคนื  แตจ่ะเกิดขึ้นบ่อยและลมมกี าลังแรงจัดในเวลากลางคนื และลมมิสทรา ส 

(Mistras) เป็นลมหนาวและแหง้เช่นเดียวกับลมโบรา แต่มีความเร็วลมน้อยกว่า พัดจากภูเขาตะวันตกลง

สู่หุบเขาโรนทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส (ศูนย์อุตุนยิมวิทยา, 2548) 

 

 
ภาพท่ี 4.3 ลมพัดลาดลงเขา 

        ที่มา: ศูนย์อุตุนยิมวิทยา, 2548 

 

 4.1.4 ลมชีนุก (Chinook)  

ลมชีนุก เป็นลมที่เกิดขึน้ทางดา้นหลังเขา มลีักษณะเป็นลมรอ้นและแหง้  ความแรงลม

อยู่ในขั้นปานกลางถึงแรงจัด  การเคลื่อนที่ของลมเป็นผลจากความกดอากาศแตกต่างกันทางดา้นตรง

ข้ามของภูเขา  ภูเขาด้านที่ได้รับลมจะมีความกดอากาศมากและอากาศจะถูกบังคับใหล้อยสูงขึ้นสู่    

ยอดเขา ซึ่งจะขยายตัวและพัดลงสูเ่บือ้งลา่งทางด้านหลังเขา ขณะที่อากาศลอยต่ าลง  อากาศจะถูกบีบ

ท าให้อุณหภูมิจะค่อยๆ เพิ่มสูงขึน้ (ภาพที่ 4.4)  ลมร้อนและแหง้ที่พัดลงไปทางดา้นหลังเขา            

ทางตะวันออกของเทือกเขารอกกี เรียกว่า  ลมชีนุก บริเวณที่เกิดลมเป็นบริเวณแคบๆ มีความกว้าง
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เพียง 200-300กิโลเมตร เท่านัน้  และแผ่ขยายจากทางตะวันออกเฉียงเหนอืของมลรัฐนวิเม็กซิโก 

สหรัฐอเมริกา ไปทางเหนอืเข้าสู่แคนาดา ลมชีนุกเกิดขึ้นเมื่อลมตะวันตกชั้นบนที่มีก าลังแรงพัดข้ามแนว

เทือกเขาเหนอืใต้ คอื  เทือกเขารอกกี และเทือกเขาแคสเกต ถ้าลมที่มลีักษณะอย่างเดียวกับลมชีนุก   

แตพ่ัดไปตามลาดเขาของภูเขาแอลป์ในยุโรปเรียกว่าลมเฟิหน์ ( Foehn) และถ้าเกิดในประเทศ

อาร์เจนตินาเรียกว่าลมซอนดา (Zonda) (ศูนย์อุตุนยิมวิทยา, 2548) 

 

 
ภาพท่ี 4.4 การเกิดลมชนีุก 

ที่มา: ศูนย์อุตุนยิมวิทยา, 2548 

 

 6.1.5 ลมทะเลทราย (Desert Winds)  

ลมทะเลทราย เป็นลมท้องถิ่นเกิดขึ้นในบริเวณทะเลทราย เวลาเกิดจะมาพร้อมกับพายุ

ฝุนุหรอืพายุทราย คือ ลมฮาบูบ ( Haboob) มาจากค า Hebbec ในภาษาอาหรับแปลว่าลม ลมฮาบูบ 

เวลาเกิดจะหอบเอาฝุนุทรายมาด้วย บริเวณที่เกิดได้แก่ประเทศซูดานในทวีปแอฟริกา และบริเวณ

ทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะทางภาคใต้ของมลรัฐแอรโิซนา 

นอกจากนีย้ังมีลมทะเลทรายประเภทอื่นๆ ที่เกิดขึน้ทางดา้นเหนอืของทวีปแอฟริกา  ลม

เหล่านีม้ีต้นก าเนดิจากบริเวณทะเลทรายสะฮารา  และมีช่ือเรยีกแตกต่างกันตามบริเวณที่ลมพัดผ่าน  

ปกติลมที่พัดผ่านทางเหนอืของทวีปแอฟริกาเป็นลมที่มาจากทางเหนอื  อย่างไรก็ตามเมื่อมีพายุเกิดขึ้น

อาจจะพัดมาทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา  หรอืมาทางใต้ของประเทศสเปนก็ได้ เชน่ ลมเลสตี ( Leste) 

เป็นลมรอ้นและแหง้ พัดมาจากทางตะวันออกหรอืตะวันออกเฉียงใต้จะพาฝุุนทรายมาดว้ย  พัดอยู่ใน

ประเทศมอรอคโคและพัดลงสู่มหาสมุทรแอตแลนตกิ  และเมื่อลมนีพ้ัดข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  และ

พัดเข้าสู่ทางใต้ของประเทศสเปนจะมีช่ือเรยีกว่าเลเวช ี( Levechee) ลักษณะลมนีจ้ะยังคงเป็นลมรอ้น

และแหง้ เนื่องจากพัดผา่นน่านน้ าเป็นช่วงสัน้ๆ  ส่วนบริเวณศูนย์กลางความกดอากาศต่ าแถบทะเล    

เมดิเตอร์เรเนียน  มีลมพัดจากทางใต้หรอืตะวันออกเฉียงใต้เป็นลมรอ้นและแหง้  มีต้นก าเนดิจาก

ทะเลทรายสะฮาราและพัดข้ามตอนเหนอืของทวีปแอฟริกา  ในบางครัง้ลมจะพัดเอาฝุนุจากทะเลทราย

มาด้วยคือ ลมซีรอกโค ( Serocco) ลมนีเ้มื่อพัดข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจะเก็บความช้ืน และเมื่อพัด
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มาถึงเกาะซิซิลิและภาคใต้ของประเทศอติาลีจะยังคงเป็นลมรอ้นแตค่วามชุ่มช้ืนมมีากขึ้น  ลมพายุที่

เกิดขึ้นไกลไปทางตะวันออกคือลมกัมซิน ( Khumsin) เป็นลมรอ้นและแหง้พัดมาจากทางใต้น าเอาฝุุน

ทรายมาดว้ย เป็นลมที่พัดอยู่ในประเทศอยีิปต์ ทะเลแดง และซาอุดอิาราเบีย  และเมื่อพัดเข้าสู่ประเทศ

อิสราเอลมีช่ือเรยีกว่าลมชาราพ ( Sharav) ลมที่กล่าวมาข้างตน้นีเ้ป็นลมรอ้นและแหง้  ท าให้บริเวณที่มี

ลมเหล่านีพ้ัดผา่นมอีุณหภูมิสูงถึง 50 องศาเซลเซียส  และมีความชืน้สัมพัทธ์ต่ าโดยมีน้อยกว่า        

ร้อยละ 10 ลมพายุเหล่านีใ้นแถบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนมักไม่ค่อยเกิดในฤดูร้อน แตจ่ะเกิดในฤดูใบไม้ผลิ

หรอืฤดูใบไม้ร่วง (ศูนย์อุตุนยิมวิทยา, 2548) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.5  ลมท้องถิ่นที่เกิดขึ้นทางเหนอืของทวีปแอฟริกา 

         ที่มา: ศูนย์อุตุนยิมวิทยา, 2548 

 

 4.1.6 ลมตะเภาและลมว่าว  

ลมตะเภาและลมว่าวเป็นลมท้องถิ่นในประเทศไทย  โดยลมตะเภาเป็นที่พัดจากทิศใต้  

ไปยังทิศเหนอื คอืพัดจากอ่าวไทยเข้าสู่ภาคกลางตอนล่าง  พัดในช่วงเดอืนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 

ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอืจะเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่น าความช้ืน

มาสู่ภาคกลางตอนล่าง  ในสมัยโบราณลมนีจ้ะช่วยพัดเรอืส าเภาซึ่งเข้ามาค้าขายใหแ้ล่นไปตามล าน้ า

เจ้าพระยา และพัดในช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอื  หรอื

อาจจะเรียกว่าลมข้าวเบาเพราะพัดในช่วงที่ขา้วเบาก าลังออกรวง 

4.2 การประยุกต์ใช้พลังงานจากลม 

 การประยุกต์ใช้พลังงานจากลม เริ่ม จากการค้นพบบันทึกเกี่ยวกับโรงสีขา้วพลังงานลม  

(Windmills) ในช่วงศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตก์าล  โดยใช้ระบบเครื่องโม่ในแกนตั้ง ซึ่งเป็นเครื่องโม่แบบงา่ยๆ  

นิยมใชก้ันในพืน้ที่ภูเขาสูงโดยชาวแอฟแกน  (Afghan) เพื่อการสีเมล็ดขา้วเปลือก  ส่วนโรงสีขา้วพลังงาน
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ลมแบบแกนหมุนแนวนอนพบครั้งแรกแถบเปอร์เซีย  ทิเบตและ  จีน ประมาณคริสตศ์ักราชที่  1000  

โรงสีขา้วพลังงานลมชนิดแกนหมุนใน แนวนอน ได้แพร่หลายไปจนถึงประเทศแถบเมดิเตอรเ์รเนียนและ

ประเทศยุโรปตอนกลาง  โรงสีขา้วแบบแกนหมุนแนวนอน พบครั้งแรกในประเทศอังกฤษประมาณ             

ปี ค.ศ. 1150  พบในฝรั่งเศสป ีค.ศ. 1180 พบในเบลเยียมป ีค.ศ. 1190 พบในเยอรมันป ีค.ศ. 1222 และพบ

ในเดนมาร์กปี  ค.ศ. 1259 การพัฒนาและแพร่หลายอย่างรวดเร็วของ โรงสีขา้วแบบแกนหมุนแนวนอน 

มาจากอิทธิพลของนักรบครูเซด ซึ่งเป็นผู้น าความรูเ้กี่ยวกับโรงสีขา้วพลังงานลมจากเปอร์เซียมาสู่

หลายพืน้ที่ของยุโรป 

  ในยุโรปโรงสีขา้วพลังงานลมได้รับการพัฒนามาอย่างตอ่เนื่อง ซึ่งในภายหลังการใชป้ระโยชน์

จากพลังงานลมไม่ได้มีเพียงแค่การสขี้าวแตย่ังมีการประยุกต์ใชส้ าหรับการสูบน้ าอีกด้วย แตต่่อมาในยุค

ปฏิวัตอิุตสาหกรรมโรงสขี้าวพลังงานลมเริ่มมีการใช้งานลดลง ในช่วงที่โรงสขี้าวพลังงานลมในยุโรปเริ่ม

เสื่อมความนิยม  เทคโนโลยีนี้กลับได้รับ การเผยแพรใ่นทวีปอเมรกิาเหนอืโดยผู้ที่ไปตั้งถิ่นฐานใหม่  มี

การใชก้ังหันลมสูบน้ าขนาดเล็กส าหรับงานปศุสัตว์ ซึ่งได้รับความนยิมมาก  กังหันลมชนิดนี้เป็นที่รูจ้ัก

กันในนามกังหันลมแบบอเมริกัน  (American Windmill) ปัจจุบันกังหันลมแบบอเมริกันหลายแบบยังคง

ถูกน ามาใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเกษตรและกิจกรรมต่างๆ ทั่วโลก  

  ส าหรับประเทศไทยมีการใชป้ระโยชน์จากพลังงานลมเพียงเล็กน้อย โดยมีการใชง้าน      

จากกังหันลมแบบใบพัดที่ท าดว้ยไม้ส าหรับใช้ในนาข้าว และกังหันลมแบบเสื่อล าแพนหรอืแบบผา้ใบ   

ซึ่งใช้ในนาเกลือหรอืนากุ้งเพียงไม่กี่แหง่ โดยพบว่าจ านวนกังหันลมดังกล่าวลดลงอย่างรวดเร็ว  

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาพืน้ที่เกษตรกรรมให้เป็นพืน้ที่อุตสาหกรรม  กังหันลม

ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นชนิดดัง้เดิมจากภูมปิัญญาชาวบ้าน แตส่ามารถใช้แทนพลังงานไฟฟูาเพื่อการสูบน้ า

ได้เป็นอย่างด ี(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2546)           

4.3  หลักการท างานของกังหันลม 

 ลมที่เกิดขึ้นถูกใช้ประโยชนจ์ากส่วนที่อยู่ใกล้ผิวโลกหรอืที่เรยีกว่าลมผิวพืน้  ซึ่งหมายถึงลมที่

พัดในบริเวณผิวพื้นโลกภายใต้ความสูงประมาณ 1 กิโลเมตรเหนอืพืน้ดิน  เป นบริเวณที่มกีารผสมผสาน

ของอากาศกับอนุภาคอื่นๆ และมีแรงเสียดทานในระดับต่ า โดยเริ่มต้นที่ระดับความสูงมากกว่า          

10 เมตรขึน้ไปแรงเสียดทานจะลดลงท าให้ความเร็วลมจะเพิ่มขึน้ ดังแสดงในภาพที่ 4.6 จนกระทั่งที่

ระดับความสูงใกล้  1 กิโลเมตรเกือบไม มีแรงเสียดทาน (นิพนธ์ เกตุจ้อย และอชิตพล ศศธิรานุวัฒน์ , 

2547) ความเร็วลมมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับระดับความสูง และสภาพภูมปิระเทศ เชน่เดียวกันกับ

ทิศทางของลม ที่ความเร็วลมเท่าๆ กัน แตม่ีทิศทางลมที่แตกต่างกัน เมื่อลมเคลื่อนที่พุ่งเข้าหาแกนหมุน

ของกังหันลมแล้วจะส่งผลตอ่แรงบิดของกังหันลมเป็นอย่างมาก  ผลคอืแรงลัพธ์ที่ได้ออกมาจากกังหัน

ลมแตกต่างกัน  ดังนัน้จงึสามารถสรุปได้วา่ปัจจัยเบือ้งตน้ที่เป็นตัวก าหนดในการใชพ้ลังงานลมคือ

ความเร็วและทิศทางของลมนั่นเอง  
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ภาพท่ี 4.6  แสดงลักษณะของความเร็วลมภายใต้ช้ันบรรยากาศ  

ที่มา: นิพนธ์ เกตุจ้อย และอชิตพล ศศธิรานุวัฒน์, 2547 

 พลังงานที่ได้รับจากกังหันลมจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเร็วลม  แตค่วามสัมพันธ์นี้ไม่

เป็นสัดส่วนโดยตรง ที่ความเร็วลมต่ าในช่วง 1–3 เมตรต่อวนิาท ีกังหันลมจะยังไม่ท างานจงึยังไม่สามารถ

ผลติไฟฟูาออกมาได้  ที่ความเร็วลมระหว่าง  2.5–5 เมตรต่อวนิาที  กังหันลมจะเริ่มท างานเรียกช่วงนีว้่า

ช่วงเริ่มความเร็วลม  (Cut In Wind Speed) และที่ความเร็วลมชว่งประมาณ  12–15 เมตรต่อวนิาที       

เป็นช่วงที่เรียกว่าช่วงความเร็วลม  (Nominal หรอื Rate Wind Speed) ซึ่งเป็นช่วงที่กังหันลมท างานอยู่

บนพิกัดก าลังสูงสุดของตัวมันเอง ในช่วงที่ความเร็วลมไต่ระดับไปสู่ช่วงความเร็วลมเป็นการท างานของ

กังหันลมด้วยประสิทธิภาพสูงสุด  (Maximum Rotor Efficiency) ซึ่งค่านีข้ึน้อยู่กับอัตราการกระตุน้

ความเร็ว (Tip Speed Ratio) และในช่วงเลยความเร็วลม (Cut Out Wind Speed) เป็นช่วงที่ความเร็วลม      

สูงกว่า 25 เมตรต่อวนิาท ี กังหันลมจะหยุดท างานเนื่องจากความเร็วลมสูงเกินไปซึ่งอาจท าให้เกิดความ

เสียหายต่อกลไกของกังหันลมได้ ดังแสดงในภาพที่ 4.7 (อชิตพล ศศธิรานุวัฒน์, 2548) 

 การหาก าลังของลมที่เคลื่อนที่ดว้ยความเร็ว  v  ผา่นพืน้ที่หนา้ตัด A หาได้จาก 

 3

2

1
AvPw                 (4.1) 

 

    เมื่อ wP  คือ ก าลังของลม (W) 

       คือ ความหนาแนน่ของอากาศ มีคา่เท่ากับ 1.225 kg/m3 

     A  คือ พืน้ที่หนา้ตัด (m2) 

           v   คือ ความเร็วลม (m/s) 
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ภาพท่ี 4.7 แผนภูมแิสดงก าลังไฟฟูาและช่วงการท างานของกังหันลมแบบต่างๆ   

                   ที่มา: Siegfried, 1998 

 ส าหรับหลักการทั่วไปในการน าพลังงานลมมาใช้ คือเมื่อมีลมพัดมาปะทะกับใบพัดของ      

กังหันลม กังหันลมจะท าหนา้ที่เปลี่ยนพลังงานลมที่อยู่ในรูปของพลังงานจลนไ์ปเป็นพลังงานกลโดยการ

หมุนของใบพัด แรงจากการหมุนของใบพัดนี้จะถูกส่งผา่นแกนหมุนท าใหเ้ฟืองเกียร์ที่ตดิอยู่กับแกนหมุน

เกิดการหมุนตามไปด้วย พลังงานกลที่ได้จากการหมุนของเฟืองเกียร์นี่เองที่ถูกประยุกต์ใชป้ระโยชน์

ตามความต้องการ เชน่ ในกรณีที่ต้องการใชก้ังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟูาจะต่อเครื่องก าเนดิไฟฟูาเขา้ไป 

ซึ่งเมื่อเฟืองเกียร์ของกังหันลมเกิดการหมุนจะไปขับเคลื่อนให้แกนหมุนของเครื่องก าเนิดไฟฟูาหมุนตาม

ไปด้วย ด้วยหลักการนี้เครื่องก าเนดิไฟฟูาก็สามารถผลิตกระแสไฟฟูาออกมาได้ สว่นในกรณีของการใช้

กังหันลมในการสูบน้ าหรอืสีขา้วสามารถน าเอาพลังงานกลจากการหมุนของเฟืองเกียร์นีไ้ปประยุกต์  

ใช้ได้โดยตรง 

4.4  ประเภทของกังหันลม 

  กังหันลมโดยทั่วไปจะมีรูปแบบพืน้ฐานหลักๆ คล้ายๆ  กัน แตอ่าจแตกต่างกันบ้างในส่วนของ

รายละเอียด ดังนัน้การแบ่งประเภทของกังหันลมมักจะยึดเอาลักษณะการวางตัวของแกนเพลา       

ของกังหันลมเป็นหลัก ซึ่งประเภทหลักๆของกังหันลมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คอื  กังหันลม

ที่มแีกนเพลาอยู่ในแนวนอน และกังหันลมที่มแีกนเพลาอยู่ในแนวตัง้ ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 4.8 

  4.4.1  กังหันลมที่มีแกนเพลาอยู่ในแนวนอน  

  กังหันลมที่มแีกนเพลาอยู่ในแนวนอน  (Horizontal–Axis Type Wind Turbine, HAWT) 

เป็นกังหันลมที่มแีกนหมุนวางตัวอยู่ในทิศขนานกับทิศทางของลม โดยมีใบพัดเป็นตัวตั้งฉากรับแรงลม 

กังหันลมประเภทนีไ้ด้รับการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องและมีการน ามาใช้งานมากในปัจจุบัน เนื่องจากมี

ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานสูงแต่ตอ้งตดิตั้งบนเสาที่มคีวามสูงมาก และมีชุดควบคุมให้      

กังหันลมหันหนา้เข้ารับแรงลมได้ทุกทิศทางในแนวนอนตลอดเวลา  
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(a)

 (b) 

ภาพท่ี 4.8  ชื่อกังหันลมแบบต่าง ๆ ในประเภทแกนตั้ง (a) และแกนนอน (b) 

    ที่มา: นิพนธ์ เกตุจ้อย และอชิตพล ศศธิรานุวัฒน์, 2547 
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4.4.2  กังหันลมที่มีแกนเพลาอยู่ในแนวตั้ง 

 กังหันลมที่มแีกนเพลาอยู่ในแนวตัง้  (Vertical-Axis Type Wind Turbine, VAWT) เป็น

กังหันลมที่มแีกนหมุนตัง้ฉากกับทิศทางของลม ซึ่งสามารถรับลมได้ทุกทิศทางและตดิตั้งอยู่ในระดับต่ า

ได้ กังหันลมแบบนีท้ี่รูจ้ักกันดีคอืกังหันลมแบบแดรเ์รียส  (Darrieus) ซึ่งออกแบบโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส

ในปี ค.ศ. 1920 ข้อดขีองกังหันลมแกนตั้งคอื  สามารถรับลมได้ทุกทิศทาง  มีชุดปรับความเร็ว  (Gear 

Box) และเครื่องก าเนิดไฟฟูา สามารถติดตั้งอยู่ที่ระดับพืน้ล่างได้ นอกจากนีต้ัวเสาของกังหันลมยังไม่สูง

มากนัก  แตม่ีขอ้เสียคือประสิทธิภาพต ่าเมื่อเทียบกับกังหันลมที่มแีกนเพลาแบบแกนนอน  ดังนัน้ใน

ปัจจุบันจงึมกีารใชง้านอยู่น้อย  

4.5  ส่วนประกอบของกังหันลม 

 กังหันลมโดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนประกอบหลักๆ คอื ใบพัด ระบบถ่ายทอดก าลังจาก

ใบพัด ชุดควบคุมการบังคับทิศทางของใบพัด และเสาหรือหอคอย อย่างไรก็ตามในส่วนรายละเอียด

ของสว่นประกอบของกังหันลมจะขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานของกังหันลมนั้น เช่น ถ้าเป็นกังหัน

ลมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลติไฟฟูาก็จะมสี่วนประกอบ รายละเอียด และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนกว่า

กังหันลมที่ใช้ส าหรับการสูบน้ า อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างของส่วนประกอบ

ของกังหันลมแต่ละชนิด ในที่นี้จึงขอแยกกล่าวถึงส่วนประกอบของกังหันลมตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็น 2 กรณีคือ 

 4.5.1  ส่วนประกอบของกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้า 

   จากการได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนในการใชก้ังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟูา ท าให้        

เทคโนโลยีของกังหันลมประเภทนีไ้ด้รับการพัฒนาให้มปีระสิทธิภาพสูงขึน้เรื่อยๆ จงึท าให้สว่นประกอบ

ต่างๆ ของกังหันลมประเภทนีม้ีคอ่นข้างมากและมคีวามซับซ้อน ดังแสดงในภาพที่ 4.9 ซึ่งส่วนประกอบ

แตล่ะสว่นมีหน้าที่สรุปได้ดังตอ่ไปนี้  

  1) ใบพัด (Blade) เป็นตัวรับพลังงานลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกลในการขับเคลื่อน

เพลาแกนหมุน (Rotor) ของใบพัด โดยใบพัดสามารถปรับทิศทางการรับลมได้ 

2) ระบบเบรก (Brake) เป็นส่วนที่ใชค้วบคุมการหยุดหมุนของใบพัดและเพลาแกนหมุน

ของกังหันลม 

 3) คันบังคับเพลาแกนหมุน ( Low Speed Shaft และ High Speed Shaft) เป็นส่วนที่

คอยควบคุมความเร็วของเพลาแกนหมุนให้หมุนช้าหรอืเร็วของใบพัด และส่งผา่นระบบส่งก าลัง  

 4) หอ้งสง่ก าลัง (Gear Box) เป็นระบบที่คอยปรับเปลี่ยนและควบคุมความสัมพันธ์ของ

ความเร็วในการหมุนระหว่างเพลาแกนหมุนกับเพลาของเครื่องก าเนิดไฟฟูา 
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ภาพท่ี 4.9  แสดงตัวอย่างสว่นประกอบของกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟูา        

                         ที่มา: Power House, 2005 

   

  5) เครื่องก าเนิดไฟฟูา (Generator) ท าหนา้ที่เปลี่ยนพลังงานกลที่ถูกส่งมาจากเพลา

แกนหมุนของใบพัดเป็นพลังงานไฟฟูา  

  6) ตัวควบคุม (Controller) ท าหนา้ที่ควบคุมการท างานเครื่องวัดความเร็วลม 

 7) หอ้งเครื่อง (Nacelle) เป็นหอ้งควบคุมขนาดใหญ่ อยู่ส่วนหลังของใบพัด ใช้บรรจุ

ระบบต่างๆ เชน่ ระบบเกียร์ เครื่องก าเนิดไฟฟูา ระบบเบรก และระบบควบคุม 

 8) แกนคอหมุนรับทิศทางลม (Yaw Drive) เป็นตัวควบคุมการหมุนของห้องเครื่อง

เพื่อให้ใบพัดปรับรับทิศทางลม โดยมีมอเตอร ์(Yaw Motor) เป็นตัวช่วยในการปรับทิศทาง 

  9) เสาหรือหอคอย (Tower) เป็นส่วนที่แบกรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ข้างบน 

 นอกจากนีย้ังต้องมีระบบไฮดรอลิก (Hydraulic System) ที่จะช่วยในการชะลอการหมุน

และการหยุดหมุนของใบพัด  ระบบระบายความร้อน ( Cooling System) มีไว้ส าหรับการระบาย        

ความรอ้นจากการท างานของระบบซึ่งเกิดความร้อนจากการท างานอย่างตอ่เนื่อง และมีชุดเครื่องมอื

ส าหรับการวัดความเร็วลม ( Anemometer) เพื่อวัดและเก็บข้อมูลความเร็วลมซึ่งจะถูกติดตัง้อยู่กับชุด

แพนหาง (Vane) (อชิตพล ศศธิรานุวัฒน์, 2548) 

 4.5.2  ส่วนประกอบของกังหันลมเพื่อการสูบน้ า 

 กังหันลมสูบน้ า เป็นกังหันลมที่มีแกนเพลาอยู่ในแกนนอน มสี่วนประกอบและความ

ซับซ้อนของเทคโนโลยีไม่มากนัก กังหันลมแบบนีไ้ด้รับการพัฒนาขึน้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ท า

การเกษตรหรือปศุสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพืน้ที่ที่ห่างไกลในเขตชนบทและไม่มไีฟฟูาใช้ส าหรับ      
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การสูบน้ า  ตัวอย่างกังหันลมเพื่อการสูบน้ าและส่วนประกอบที่ส าคัญของกังหันลมสูบน้ าดังแสดงใน

ภาพที่ 4.10 ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ด าเนินการสรา้งและทดลองใช้งานมี

ดังนี้ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2546) 

 1) ใบพัด ท าหนา้ที่รับแรงจากพลังงานลมแลว้เปลี่ยนเป็นพลังงานกลและส่งต่อไปยัง

เพลาประธานหรอืเพลาหลัก 

  2) ตัวเรือน ประกอบไปด้วยเพลาประธานหรอืเพลาหลัก ชุดตัวเรือนเพลาประธานซึ่ง

เป็นตัวหมุนถ่ายแรงกลเข้าตัวห้องเครื่อง ภายในหอ้งเครื่องจะเป็นชุดถ่ายแรงและเกียร์ที่เป็นแบบ      

ข้อเหวี่ยงหรอืแบบเฟืองขับเพื่อเปลี่ยนแรงจากแนวราบเป็นแนวดิ่งเพื่อดึงก้านชักขึ้นลง  

   3) ชุดแพนหาง ประกอบไปด้วยใบแพนหางท าจากเหล็กแผน่ ที่ท าหน้าที่บังคับตัวเรือน

และใบพัดเพื่อให้หันรับแรงลมในแนวราบได้ทุกทิศทาง     

  4) โครงเสา ท าดว้ยเหล็กประกอบเป็นโครงถัก (Truss Structure) ความสูงของกังหันลม

สูบน้ ามีความส าคัญอย่างมาก ในการพิจารณาติดตัง้กัง หันลมเพื่อให้สามารถรับลมได้ดี กังหันลม    

แบบนีม้ีความสูงประมาณ 12-15 เมตร และมีแกนกลางเป็นตัวบังคับก้านชักใหชั้กขึ้นลงในแนวดิ่ง  

     5) ก้านชักท าด้วยเหล็กกลมตัน ส าหรับรับแรงชักขึ้นลงในแนวดิ่งจากเฟืองขับที่อยู่ใน

ตัวเรือน เพื่อท าหนา้ที่ปั้มอัดกระบอกสูบน้ า 

 6) ปั้มน้ า ลูกสูบของกังหันลมสูบน้ าใช้วัสดุส่วนใหญ่เป็นทองเหลืองหรอือาจเป็น   

สแตนเลส ซึ่งมคีวามคงทนต่อกรดและด่างสามารถรับแรงดูดและแรงสง่ได้สูงมหีลายขนาดแต่ที่ใช้

ทั่วไปมีขนาด 4.5-6 นิว้  

      7) ท่อน้ า สว่นใหญ่มักใช้ท่อ พีวีซี หรอืท่อเหล็ก ที่มีขนาดประมาณ 2 นิว้  

4.6 การเลือกสถานที่ตั้งกังหันลม 

 ในการเลือกสถานที่ตั้งกันหันลม จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ความเร็วลม สถานที่ตดิตั้งกังหันลมจะต้องอยู่ในบริเวณที่มีความเร็วลมพอเพียง ที่จะท า

ให้กังหันลมท างานได้ตลอดปี หรอืมีช่วงลมแรงในฤดูกาลที่ตอ้งการใช้งาน  

2) แหลง่น้ า ในกรณีที่ตอ้งการใช้กังหันลมเพื่อการสูบน้ า ในบริเวณที่มีลมจะต้องมีแหล่งน้ า

ด้วย 

3) สิ่งแวดล้อม สถานที่ตั้งกังหันลมจะต้องไม่มสีิ่งกีดขวางทิศทางลมเพราะจะท าให้    

ความเร็วลมต่ าซึ่งมีผลต่อก าลังลมที่กระทบใบพัด  และสถานที่ตั้งกังหันลมควรจะอยู่หา่งจากแหล่ง

ชุมชนเพราะจะท าให้เกิดเสียงรบกวน 
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ภาพท่ี 4.10  แสดงส่วนประกอบของกังหันลมเพื่อการสูบน้ า  

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2546 

  4.7  ศักยภาพและการใช้พลังงานลม 

  จากการศกึษาศักยภาพพลังงานลมทั่วโลก พบว่าเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างมหาศาล เฉพาะ

ในพืน้ที่ชายฝั่งของทวีปยุโรปมีพลังงานจากลมถึง 2,500 เทอราวัตต์ช่ัวโมง/ปี ซึ่งคิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ของ 

การใชพ้ลังงานไฟฟูาในยุโรปในปี ค.ศ. 1997 (Thomas & Lennart. 2002) ซึ่งตัวเลขพลังงานลมดังกล่าวนี้

อาจแตกต่างกันไป ทั้งนีข้ึน้อยู่กับคุณภาพของข้อมูลความเร็วลมที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์  นอกจากนี ้    

ยังขึน้อยู่กับสมมุตฐิานของเทคโนโลยีกังหันลมที่เลือกใช้ในการประเมนิ 

  ส าหรับประเทศไทย พบว่าศักยภาพพลังงานลมทั่วประเทศไทยมีค่า 44  เทอราวัตต์ช่ัวโมงต่อปี 

และจากการศกึษาเพื่อหาความเร็วลมเฉลี่ยในพืน้ที่ต่างๆ  โดยกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน (2546) พบว่าแหลง่ศักยภาพพลังงานลมที่ดีของประเทศไทยมีก าลังลมเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ระดับ 3 (Class 3) 

ดังแสดงในภาพที่ 4.11 หรอืมีความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 6.4  เมตรต่อวนิาทขีึน้ไป ที่ระดับความสูง  50 เมตร 

ในแถบภาคใต้บริเวณชายฝั่ง ทะเลตะวันออกเริ่มตั้งแตจ่ังหวัดนครศรธีรรมราช  จังหวัดสงขลา จังหวัด       

ป ตตานี และที่อุทยานแห งชาติดอยอินทนนท  จังหวัดเชยีงใหม่  อันเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนอื ตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนมีนาคม นอกจากนีย้ังพบวายังมีแหลงศักยภาพ

พลังงานลมที่ดีอกีแหล่งหนึ่งอยู่บริเวณเทือกเขาดานทิศตะวันตกตั้งแต่ภาคใตต้อนบนจรดภาคเหนือตอนล าง

ในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก อันเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ระหว างเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดอืนตุลาคม  นอกจากนีย้ังมีแหล งศักยภาพพลังงานลมที่ดีซึ่งได รับ
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อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอืและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ในบริเวณเทือกเขาใน

อุทยานแห งชาติแก งกรุง จังหวัดสุราษฎร ธานี อุทยานแห งชาติเขาหลวงและอุทยานแห งชาติใต ร มเย็น 

จังหวัดนครศรธีรรมราช  อุทยานแหง่ชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา   อุทยานแห งชาติเขาพนมเบญจา  

จังหวัดกระบี่   ส วนแหล งที่มีศักยภาพรองลงมาโดยมีก าลังลมเฉลี่ยทั้งปตั้งแตร่ะดับ 1.3 ถึง 2 (Class 1.3 – 

Class 2) หรอืมีความเร็วลม 4.4 เมตรต่อวนิาทขีึน้ไปที่ความสูง  50 เมตร พบว่าอยู่ที่ภาคใต้ตอนบน

บริเวณอ าวไทยชายฝ งตะวันตกตั้งแต จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรขีันธ  จังหวัดชุมพรถึงจังหวัด   

สุราษฎรธานี และบริเวณเทือกเขาในภาคเหนือคอืจังหวัดเชยีงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืคือ จังหวัด

เพชรบูรณแ์ละจังหวัดเลย โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอื และพบที่ภาคใต้ฝงตะวันตก

ตั้งแต ่จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี ่จังหวัดตรังถึงจังหวัดสตูล และชายฝ งตะวันออกบริเวณ

อ่าวไทยคือ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี  โดยได รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต    

  จากข้อมูลศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทยดังที่ได้กล่าวมาแล้วนัน้  หากเทียบกับประเทศใน

ยุโรปแล้วถือวา่มีศักยภาพต ่ามาก ซึ่งในทางปฏิบัตินัน้ความเร็วลมในระดับประมาณ 6 เมตร/วินาที ถือว่ายัง

ไม่เหมาะกับการตดิตั้งกังหันลมขนาดใหญ่ระดับเมกะวัตต์ เพราะกังหันลมขนาดดังกล่าวตอ้งการความเร็วลม

เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12 – 15 เมตร/วินาท ี ดังนัน้ทางเลอืกที่เหมาะสมของประเทศไทยหากจะส่งเสริมให้มี   

การใชพ้ลังงานจากลมในการผลิตไฟฟูา ควรจะเป็นระบบขนาดเล็กในช่วงพิกัดก าลังระดับกิโลวัตต์จะมี    

ความเหมาะสมกว่า (นิพนธ์ เกตุจ้อย และอชิตพล ศศธิรานุวัฒน์, 2547) 

4.8  ประเทศไทยกับการใช้พลังงานลม 

  ถึงแม้ผลจากการศกึษาศักยภาพพลังงานลมในประเทศไทยค่อนขา้งต่ าเมื่อเทียบกับที่อื่น แต่

ก็ไม่ได้หมายความว่าพลังงานลมที่มีอยู่ไม่สามารถใช้ได้ จากผลการศกึษาเปรียบเทียบต้นทุนในการ

ลงทุนระหว่างพลังงานจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม พบว่าการผลิตไฟฟูาจากพลังงานลม

มีต้นทุนถูกกว่าประมาณ 8-10 เท่า และยิ่งถ้าสามารถผลิตใบพัดของกังหันลมได้เองจะถูกกว่าถึง      

10 เท่า (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2546) 
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ภาพท่ี 4.11  แสดงแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย (หนว่ย : วัตต์/ตารางเมตร) 

   ที่มา: การไฟฟูาฝาุยผลิต, ม.ป.ป. 

 

  ในปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตไฟฟูาจากพลังงานลมและจา่ยเข้าระบบสายส่งในปริมาณที่นอ้ย

มากหากเทียบกับแหลง่พลังงานอื่น ๆโดยมีการตดิตั้งกังหันลมผลิตไฟฟูาขนาด  150 กิโลวัตต์ ซึ่งผลติโดย

บริษัทนอร์ดแทงก์  ประเทศ เดนมารก์  ในพืน้ที่สถานีผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนของการไฟฟูา     

ฝาุยผลิต ณ แหลมพรหมเทพ  จังหวัดภูเก็ต  ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2539 เพื่อสาธิตการผลติไฟฟูาจากกังหันลม

ร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด  10 กิโลวัตต์ (ดังแสดงในภาพที่  4.12) โดยจ่ายไฟเข้าระบบสายส่ง

ของการไฟฟูาสว่นภูมภิาค  จนถึงปัจจุบันระบบ ยังสามารถท างานได้ดีอยู่ กังหันลมสามารถผลิตไฟฟูา

ปูอนเข้าสายส่งได้ประมาณ 200,000 กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อปี และในปี พ.ศ. 2545 การไฟฟูาฝาุยผลิต      

มีโครงการติดตัง้กังหันลมผลิตไฟฟูาขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นที่แหลมพรหมเทพ โดยติดตัง้กังหันลมขนาด  600 
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กิโลวัตต์ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟูาได้ประมาณปีละ  840,000 กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อป ี (Siripuekpong et al,  

2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.12 สถานีผลิตไฟฟูาจากพลังงานลมรว่มกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ของการไฟฟูาฝาุยผลิต 

ที่แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต 

                                    ที่มา: Siripuekpong et al,  2002)  

 

4.9  ผลกระทบจากการใช้กังหันลม 

  ปัจจุบันมกีารใชง้านกังหันลมผลิตไฟฟูากันอยู่ในหลายประเทศ  ซึ่งได้รับการยอมรับจาก

ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตามกังหันลมยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรอืผลกระทบ

ข้างเคียงอื่นๆ ดังตอ่ไปนี้  

  4.9.1  ด้านพื้นที่  

 กังหันลมจะต้องติดตัง้อยู่ห่างกันห้าถึงสิบเท่าของความสูงกังหัน เพื่อที่กระแสลม  จะได้

ลดความปั่นปุวนหลังจากที่ผ่านกังหันลมตัวอื่นมา อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ติดตัง้จริงของกังหันลมจะใช้เพียง 

1 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นส่วนของเสาและฐานราก และเส้นทางส าหรับการเข้าไปติดตัง้

และดูแลรักษา  กังหันลมขนาดใหญ่ซึ่งมคีวามสูงของเสากังหันมากจะตอ้งตดิตั้งอยู่หา่งกันเป็นระยะ

ทางไกล ตัวอย่างเชน่  กังหันลมผลิตไฟฟูาขนาดระดับเมกะวัตต์  ต้องการระยะหา่งระหว่างกันถึง  0.5 – 

1 กิโลเมตร  ดังนัน้เมื่อพจิารณาโดยละเอียดแล้วจะพบว่าการตดิตั้งกังหันลมจะไม่ส่งผลกระทบต่อ     

การใชป้ระโยชน์จากพืน้ที่ต่างๆ  อาทิ พืน้ที่ทางการเกษตร  พืน้ที่อุตสาหกรรม  หรอืแมแ้ตพ่ืน้ที่            

ปุาธรรมชาต ิประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวยังคงสามารถใช้ประโยชนจ์ากที่ดนิได้อย่างปกติ 
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  4.9.2  ด้านทัศนะวิสัย  

   ส าหรับผลกระทบทางดา้นสายตาหรอืการมองเห็นของระบบกังหันลมผลิตไฟฟูานั้น  ยัง

ไม่ได้มีการประเมินผลออกมาอย่างชัดเจน  กังหันลมขนาดใหญ่จะมีความสูงมากกว่า  50 เมตรขึน้ไป   

ท าให้สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล  กังหันลมที่ติดตัง้อยู่ตามทุ่งหญา้  สร้างความสวยงาม         

สร้างจินตนาการ  และความคิดตา่งๆ  ให้กับผูพ้บเห็น  กังหันลมสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรูห้ลักการ

ทางอากาศพลศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อเทคโนโลยีการบินหรอือากาศยานได้ 

 4.9.3  ด้านเสียง  

   เสียงของกังหันลมเกิดจากการหมุนของปลายใบพัดตัดกับอากาศ จากการที่ใบพัดหมุน

ผา่นเสากังหัน  จากความปั่นปุวนของลมบริเวณใบกังหันลม  และจากตัวเครื่องจักรกลภายในตัว      

กังหันลมโดยเฉพาะส่วนของเกียร์  เสียงดังของกังหันลมผลิตไฟฟูาเป็นตัวแปรที่ส าคัญประการหนึ่งที่

แสดงถึงประสิทธิภาพของกังหันลม  ดังนัน้ทางบริษัทผูผ้ลติกังหันลมจึงพยายาม พัฒนาเทคโนโลยีตา่ง  ๆ

เพื่อลดผลกระทบจากเสียงของกังหันลม ระดับของเสียงในบริเวณอาคารบ้านเรือนหรอืที่พักอาศัยที่จะเป็น

อันตรายต่อมนุษย์อยู่ที่ไม่เกิน  40 เดซิเบล ที่ระยะหา่งไม่เกิน  250 เมตร ดังนัน้การตดิตั้งกังหันลมหาก

ต้องการหลกีเลี่ยงปัญหามลพิษทางเสียงก็สามารถท าได้โดยการเพิ่มระยะหา่งจากเขตที่พักอาศัยของ

มนุษย์ให้มากขึ้น 

  4.9.4  นก  

   มผีลการศกึษาจากหลายแหง่ที่ขัดแย้งกันส าหรับสาเหตุการตายของนกจากการบินชน

กังหันลมที่ก าลังหมุนอยู่  แตห่ากพิจารณาแล้วความถี่ของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้ใกล้เคียง

หรอืน้อยกว่าการที่นกบินชนรถ  หนา้ต่างของอาคาร  หรอืสายไฟฟูาแรงสูง  ซึ่งเหตุการณเ์หล่านีเ้กิด

ขึน้อยู่เสมอๆ ยกเว้นในบางกรณีจ านวนการตายของนกในพืน้ที่ติดตัง้กังหันลมอาจสูง อันเนื่องมาจากมี

ฝูงนกที่อพยพย้ายถิ่นฐานในบางฤดูกาลผา่นพืน้ที่ดังกล่าวในเวลากลางคืน  หรอืพืน้ที่นั้นเป็นแหล่งหา

อาหารของนกนักล่าบางชนิด  นอกจากนี้แล้วจากการศกึษาของผู้เช่ียวชาญบางคนพบว่าในบริเวณพืน้ที่

ติดตัง้กังหันลมมีอัตราการผสมพันธุ์ของเกสรดอกไม้ที่สูงมาก  เนื่องจากการปั่นปุวนของกระแสลมใน

บริเวณนั้น     

      4.9.5  คลื่นสนามแม่เหล็ก  

   สัญญาณโทรทัศน์  คลื่นวิทยุ และเรดาร์ อาจถูกรบกวนได้จากการหมุนของกังหันลม

ซึ่งอาจสรา้งคลื่นรบกวนสัญญาณเหล่านี้  โดยเฉพาะเรดารซ์ึ่งมีความส าคัญต่อทางการทหาร           

ในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีรายงานการถูกรบกวนจากกังหันลม  ในทางตรงข้ามกังหันลมยังได้รับ          

การยอมรับจากทางการทหารและมีพื้นที่ทางการทหารหลายแห่งโดยเฉพาะสนามบินบางแหง่ มีกังหัน

ลมติดตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง แตก่็ไม่พบว่ามีความผิดปกติใดๆ กับระบบเรดาร์ 
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  4.9.6  ความยั่งยืน  

   ปัจจุบันกระแสในเรื่องความยั่งยืน  (Sustainable) และเทคโนโลยีที่ปลอดมลพิษ  (Zero-

Emission Technology) ก าลังเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย  หรอืแมแ้ตน่ักการเมอืง           

การท างานของกังหันลมผลิตไฟฟูาไม่ก่อให้เกิดมลพิษ สามารถใช้เป็นเทคโนโลยีหนึ่งเพื่อการผลิตไฟฟูา

ทดแทนการใชพ้ลังงานจากเชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ และนิวเคลียร์ ดังนัน้เทคโนโลยีกังหันลมจงึเป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

(นิพนธ์ เกตุจ้อย และอชิตพล ศศธิรานุวัฒน์, 2547) 

4.10  บทสรุป 

  ลมคอืการเคลื่อนที่ของอากาศ  อันเนื่องมาจากการเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิหรอื  

ความกดอากาศระหว่างแหล่งต่างๆ บนพื้นโลก ลมจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่เย็นกว่าไปสู่บริเวณที่    

ร้อนกว่า หรอืจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปสู่บริเวณที่มคีวามกดอากาศต่ า การเคลื่อนที่ของลม

ท าให้เกิดเป็นพลังงานลมที่อยู่ในรูปของพลังงานจลน ์เพราะเป็นการเคลื่อนที่ของมวลอากาศซึ่ง

เคลื่อนที่ไปบนผิวโลกตามแนวนอนในทุกทิศทางดว้ยความเร็วต่างๆ กัน การน าเอาพลังงานลม          

ไปประยุกต์ใชง้านโดยผา่นกังหันลม ซึ่งท าหนา้ที่เปลี่ยนพลังงานจลนจ์ากการเคลื่อนที่ของลมให้เป็น

พลังงานกลได้  สว่นพลังงานกลที่ได้สามารถน าไปใช้โดยตรงหรอืน าไปประยุกต์ใชส้ าหรับการผลิต

กระแสไฟฟูาโดยผ่านเครื่องก าเนิดไฟฟูา ซึ่งจะท าหนา้ที่เปลี่ยนพลังงานกลใหเ้ป็นพลังงานไฟฟูาอีกทอด

หนึ่ง การใชก้ังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟูานั้นได้มกีารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมากว่า  100 ปีแลว้ และ 

ในปัจจุบันได้มีการใช้เพื่อทดแทนการผลิตไฟฟูาจากพลังงานซากดึกด าบรรพ์ในอัตราสว่นที่มากขึ้น

เรื่อยๆ เพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษที่รา้ยแรง และเป็นพลังงานที่ไม่มี

ต้นทุนในส่วนของแหล่งก าเนิด 

  การน าพลังงานลมมาใช้ประโยชน์มีขอ้จ ากัดคือที่ตัง้ของกังหันลมจะต้องอยู่ในบริเวณที่มี

ความเร็วลมเหมาะสม เช่น ในการสูบน้ าความเร็วลมจะต้องไม่ต่ ากว่า 3 เมตรตอ่วินาที ในการผลิต

กระแสไฟฟูาความเร็วลมอยู่ในช่วง 4-10 เมตรตอ่วินาทีขึ้นไป ซึ่งขึ้นกับก าลังการผลิต ประเทศไทยมี

ความเร็วลมเฉลี่ยค่อนข้างต่ านอกจากบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ที่มคีวามเร็วลมประมาณ 4 เมตรตอ่

วินาที เพราะศักยภาพพลังงานลมในประเทศเราไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ จงึท าให้การวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงานลมส าหรับประเทศไทยมีค่อนขา้งนอ้ยมาก อย่างไรก็ตามสามารถ

ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีพลังงานลมรว่มกับแหลง่พลังงานอื่นๆ เพื่อความม่ันคงในการผลิตไฟฟูาได้ ดังเชน่ที่

สถานีไฟฟูาแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ได้ทดลองใช้กังหันลมผลติไฟฟูาร่วมกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์

และต่อเข้ากับระบบสายส่ง การศกึษา เรยีนรู้ วจิัย และพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมจะเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยลด

การใชพ้ลังงานซากดึกด าบรรพ์ ซึ่งจะช่วยใหป้ระเทศไทยลดการน าเข้าแหลง่พลังงานจากต่างประเทศอกี   

ทางหนึ่งด้วย 
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