บทที่ 6
พลังงานลม
ลมเปนแหลงพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งที่สามารถใชไดอยางไมมีวันหมด ในปจจุบันไดมกี าร
ใชประโยชนจากพลังงานลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา ทดแทนการผลิตดวยพลังงานจากซากดึกดําบรรพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในแถบประเทศยุโรปไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟาในเชิงพาณิชย
ซึ่งกังหันลมขนาดใหญแตละตัวสามารถผลิตไฟฟาได 4-5 เมกะวัตต และนับวันจะยิ่งไดรับการพัฒนาให
มีขนาดใหญขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สําหรับประเทศไทยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางดาน
พลังงานลมยังมีคอนขางนอยมาก อาจเปนเพราะศักยภาพพลังงานลมในประเทศเราไมสูงมากนักเมื่อเทียบ
กับประเทศอื่นๆ
อยางไรก็ตามหากเรามีพื้นฐานความรูก็สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีพลังงานลม
รวมกับแหลงพลังงานอื่นๆ เพื่อความมั่นคงในการผลิตไฟฟาได อยางเชนที่สถานีไฟฟาแหลมพรหมเทพ
จังหวัดภูเก็ต ไดทดลองใชกังหันลมผลิตไฟฟารวมกับระบบเซลลแสงอาทิตยและตอเขากับระบบสายสง
ดังนั้นการศึกษา เรียนรู วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมก็เปนสวนหนึ่งที่จะชวยลดการใชพลังงาน
ซากดึกดําบรรพจะเปนการชวยประเทศไทยลดการนําเขาแหลงพลังงานจากตางประเทศอีกทางหนึ่ง

6.1 การเกิดและประเภทของลม
ลม (wind) สาเหตุหลักของการเกิดลมคือดวงอาทิตย ซึ่งเมื่อมีการแผรังสีความรอนของ
ดวงอาทิตยมายังโลก แตละตําแหนงบนพื้นโลกไดรับปริมาณความรอนไมเทากัน ทําใหเกิดความ
แตกตางของอุณหภูมิและความกดอากาศในแตละตําแหนง บริเวณใดที่มีอุณหภูมสิ ูงหรือความกด
อากาศต่ําอากาศในบริเวณนัน้ ก็จะลอยตัวขึ้นสูง อากาศจากบริเวณที่เย็นกวาหรือมีความกดอากาศสูง
กวาจะเคลื่อนที่เขามาแทนที่ การเคลื่อนที่ของมวลอากาศนี้คือการทําใหเกิดลมนัน่ เอง และจากการ
เคลื่อนที่ของมวลอากาศนี้ทําใหเกิดเปนพลังงานจลนที่สามารถนํามาประยุกตใชประโยชนได ลม
สามารถจําแนกออกไดหลายชนิดตามสถานที่ที่เกิดความแตกตางของอุณหภูมิ ดังนี้
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6.1.1 ลมบกลมทะเล
ลมบกและลมทะเล (land and sea breeze) เกิดจากความแตกตางของอุณหภูมิของ
บริเวณทะเลกับฝง โดยลมทะเลจะเกิดในตอนกลางวัน เพราะบนฝงมีอุณหภูมิสูงกวาบริเวณในทะเล
จึงทําใหเกิดลมจากทะเลพัดเขาสูฝง
สวนลมบกเกิดในเวลากลางคืนเพราะบริเวณในทะเลจะมี
อุณหภูมิสูงกวาบนฝง ทําใหเกิดลมจากฝงออกสูทะเล
6.1.2 ลมภูเขาและลมหุบเขา
ลมภูเขาและลมหุบเขา (mountain and valley winds) เกิดจากความแตกตางของ
อุณหภูมิระหวางสันเขาและหุบเขา โดยลมภูเขาจะพัดจากสันเขาลงไปสูหุบเขาในตอนกลางคืน
เนื่องจากบริเวณสันเขาอยูใ นที่สูงกวาจึงเย็นเร็วกวาหุบเขาดังนั้นจึงมีลมพัดลงจากยอดเขาสูหุบเขา
สวนลมหุบเขาจะพัดจากหุบเขาขึ้นไปสูสันเขาโดยเกิดขึ้นในตอนกลางวัน เนื่องจากบริเวณหุบเขา
เบื้องลางจะมีอุณหภูมิต่ํากวายอดเขาจึงมีลมพัดขึ้นไปตามความสูงของสันเขา นอกจากนี้ยงั มีการ
เรียกชื่อลมตามทิศการเคลื่อนที่ในแตละฤดูกาล เชน ลมมรสุม ซึ่งหมายถึงลมที่พดั เปลี่ยนทิศทางกับ
การเปลีย่ นฤดูคือฤดูรอนจะพัดอยูในทิศทางหนึ่งและจะพัดเปลี่ยนทิศทางเปนตรงกันขามในฤดูหนาว
(กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. 2546. ออน-ไลน)

6.2 ประวัติการประยุกตใชพลังงานจากลม
การประยุกตใชพลังงานจากลม
เริ่มจากการคนพบบันทึกเกี่ยวกับโรงสีขาวพลังงานลม
(windmills) โดยใชระบบเครื่องโมในแกนตั้ง ซึ่งเปนเครื่องโมแบบงายๆ นิยมใชกนั ในพื้นทีภ่ ูเขาสูง
โดยชาวแอฟแกน (Afghan) เพื่อการสีเมล็ดขาวเปลือกในชวงศตวรรษที่ 7 กอนคริสตกาล สวน
โรงสีขาวพลังงานลมแบบแกนหมุนแนวนอนพบครั้งแรกแถบเปอรเซีย ทิเบตและ จีน ประมาณ
คริสตศักราชที่ 1000 โรงสีขาวพลังงานลมชนิดแกนหมุนในแนวนอน ไดแพรหลายไปจนถึงประเทศ
แถบเมดิเตอรเรเนียนและประเทศยุโรปตอนกลาง โรงสีขาวแบบแกนหมุนแนวนอนพบครั้งแรกใน
ประเทศอังกฤษประมาณป ค.ศ. 1150 พบในฝรั่งเศสป ค.ศ. 1180 พบในเบลเยียมป ค.ศ. 1190 พบใน
เยอรมันป ค.ศ. 1222 และ พบในเดนมารกป ค.ศ. 1259 การพัฒนาและแพรหลายอยางรวดเร็วของ
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โรงสีขาวแบบแกนหมุนแนวนอนมาจากอิทธิพลของนักรบครูเซด ซึ่งเปนผูนําความรูเกี่ยวกับโรงสี
ขาวพลังงานลมจากเปอรเซียมาสูหลายพื้นที่ของยุโรป
ในยุโรปโรงสีขาวพลังงานลมไดรับการพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะระหวาง
ชวงศตวรรษที่ 12 และ ศตวรรษที่ 19 ในป ค.ศ. 1800 ในประเทศฝรั่งเศสมีโรงสีขาวพลังงานลมแบบ
ยุโรปใชงานอยูประมาณ 20,000 เครื่อง ในประเทศเนเธอรแลนดพลังงานที่ใชในอุตสาหกรรม ในชวง
เวลานั้นมาจากพลังงานลมถึงรอยละ 90 ในชวงปลายศตวรรษที่ 19 โรงสีขาวพลังงานลมมีขนาด
เสนผาศูนยกลางแกนหมุน 25 เมตร ตัวอาคารมีความสูงถึง 30 เมตร ตัวอยางโรงสีขาวพลังงานลม
แบบยุโรปดังแสดงในภาพที่ 6.1 ซึ่งในชวงเวลานัน้ การใชพลังงานลมไมไดมีเพียงแคการสีขาวแตยัง
มีการประยุกตใชสําหรับการสูบนํ้าอีกดวย ตอมาในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมโรงสีขาวพลังงานลมเริม่ มี
การใชงานลดลง อยางไรก็ตามในป ค.ศ. 1904 การใชพลังงานจากลมยังมีอตั ราสวนถึงรอยละ 11
ของพลังงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศเนเธอรแลนด และในประเทศเยอรมันยังมีโรงสีขา ว
ชนิดนี้ติดตั้งอยูกวา 18,000 เครื่อง

ภาพที่ 6.1 แสดงลักษณะโรงสีขาวพลังงานลมแบบยุโรป
ที่มา (AZsolarcenter. 2004. On-line)
ในชวงเวลาเดียวกับที่โรงสีขาวพลังงานลมในยุโรปเริ่มเสือ่ มความนิยม เทคโนโลยีนี้
กลับไดรับการเผยแพรในทวีปอเมริกาเหนือโดยผูที่ไปตั้งถิ่นฐานใหม มีการใชกังหันลมสูบนํ้า
ขนาดเล็กสําหรับงานปศุสัตวซึ่งไดรับความนิยมมาก กังหันลมชนิดนี้เปนที่รูจักกันในนามกังหัน
ลมแบบอเมริกนั (american windmill) ซึ่งใชระบบการทํางานแบบควบคุมตัวอยางสมบูรณ (fully
self-regulated) โดยสามารถปรับความเร็วของแกนหมุนไดเมื่อความเร็วลมสูง ในขณะที่โรงสีขาว

154
พลังงานลมของยุโรปสามารถบิดตัวใบพัดออกจากทิศทางลมไดหรือสามารถมวนใบพัดเก็บไดหาก
ความเร็วลมสูงจนเกินไปเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวโรงสีขาว ความนิยมของกังหันลม
แบบอเมริกันเพิ่มขึ้นสูงมากระหวางป ค.ศ. 1920 – 1930 มีกังหันลมประมาณ 600,000 ตัวถูกติดตั้ง
เพื่อใชงาน ในปจจุบนั กังหันลมแบบอเมริกันหลายแบบยังคงถูกนํามาใชงานเพื่อวัตถุประสงคทาง
การเกษตรและกิจกรรมตางๆ ทั่วโลก
สําหรับประเทศไทยผูเชี่ยวชาญทางดานพลังงานลม ไดประเมินการใชงานกังหันลม
แบบใบพัดที่ทาํ ดวยไมซึ่งใชในนาขาวมีจํานวนอยูประมาณ 2,000 ตัว และกังหันลมแบบเสื่อ
ลําแพนหรือแบบผาใบซึ่งใชในนาเกลือหรือนากุงมีจํานวนอยูประมาณ 3,000 ตัว ตอมาไดพบวา
จํานวนกังหันลมดังกลาวลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาพืน้ ที่
เกษตรกรรมใหเปนพืน้ ที่อุตสาหกรรม ในป พ.ศ 2531 มีการสํารวจจํานวนกังหันลมเฉพาะในบริเวณ
20 ตารางกิโลเมตร ของจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม พบวามีกงั หันลมเหลืออยูเพียง 667 ตัว
กังหันลมดังกลาวถือไดวาเปนชนิดดั้งเดิมจากภูมิปญญาชาวบาน แตสามารถใชแทนพลังงานไฟฟา
เพื่อการสูบนํ้าไดเปนอยางดี (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. 2546. ออน-ไลน)
ในป ค.ศ. 1891 แดน พอล ลาคูร (Dane Poul LaCour) วิศวกรชาวเดนมารกเปนคนแรก
ที่สรางกังหันลมผลิตไฟฟาขึ้น เทคโนโลยีนี้ไดรับการพัฒนาระหวางชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
โดยใชเทคโนโลยีนี้เพื่อทดแทนการขาดแคลนพลังงานในขณะนั้น บริษัท เอฟ เอล ชมิทธ (F.L.
Smidth) ของเดนมารกถือไดวาเปนผูริเริ่มกังหันลมผลิตไฟฟาแบบสมัยใหมในป ค.ศ. 1941-1942
กังหันลมของบริษัทนี้เปนกังหันลมแบบสมัยใหมตัวแรกที่ใชแพนอากาศ (airfoils) ซึ่งใชความรูขั้น
สูงทางดานอากาศพลศาสตรในเวลานั้น ในชวงเวลาเดียวกัน พาลเมอร พุทแนม (Palmer Putnam)
ชาวอเมริกันไดสรางกังหันลมขนาดใหญใหกับบริษัท มอรแกน สมิทธ (Morgan Smith Co.) กังหัน
ลมที่สรางขึ้นมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 53 เมตร ซึ่งมีความแตกตางจากกังหันลมของเดนมารกทั้งใน
เรื่องของขนาดและหลักการออกแบบ กังหันลมของเดนมารกมีหลักการอยูบนพืน้ ฐานของการหมุน
โดยลมสวนบน (upwind rotor) กับการควบคุมผานตัวลอ (stall regulation) ทํางานที่ความเร็วลมตํ่า
สวนกังหันลมของพุทแนมออกแบบอยูบนพื้นฐานของการหมุนโดยลมสวนลาง (downwind rotor)
กับการควบคุมโดยการปรับใบพัด (variable pitch regulation) อยางไรก็ตามกังหันลมของพุทแนม
ก็ไมประสบความสําเร็จและถูกรื้อออกในป ค.ศ. 1945 (Thomas & Lennart. 2002 : 67-128)
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในชวงป ค.ศ. 1956 – 1967 โจฮันเนส จูล (Johannes Juul)
ชาวเดนมารกไดพัฒนาและออกแบบกังหันลมใหมเพิ่มเติมและทําการติดตั้งที่เมืองเกดเซอร (Gedser)
ประเทศเดนมารกสามารถผลิตไฟฟาไดกวา 2.2 ลานหนวย และในเวลาเดียวกันนี้ ฮุตเตอร (Hutter)
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ชาวเยอรมันก็ไดพัฒนากังหันลมรูปแบบใหมเหมือนกัน โดยกังหันลมของฮุตเตอรประกอบดวยใบ
กังหันมีลักษณะเรียวยาวทําจากไฟเบอรกลาสส (fiberglass) 2 ใบ กังหันลมชนิดนี้มปี ระสิทธิภาพสูง
อยางไรก็ตามแมวากังหันลมของจูลและฮุตเตอรจะประสบความสําเร็จในตอนแรก แต
ความสนใจในกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟาขนาดใหญก็ลดลงหลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มีเพียง
กังหันลมขนาดเล็กสําหรับผลิตไฟฟาในพืน้ ที่หางไกล หรือสําหรับการประจุแบตเตอรี่เทานั้นที่ยังไดรับ
ความสนใจ ตอมาหลังเกิดปญหาวิกฤตการณนํ้ามันในป ค.ศ. 1973 ทําใหความสนใจในพลังงานลมได
กลับมาอีกครั้ง จากเหตุผลดังกลาวจึงมีการสนับสนุนเงินทุนเพือ่ การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับ
พลังงานลมเปนอยางมากโดยเฉพาะในประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกา และสวีเดน ซึ่งไดใชเงินนีใ้ น
การพัฒนาตนแบบกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟาขนาดใหญในระดับเมกะวัตต อยางไรก็ตามกังหันลม
ตนแบบหลายๆแบบไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรทัง้ ทีผ่ านมาเปนเวลานาน สาเหตุมาจากปญหาทาง
เทคนิคหลายๆ ประการ เชน กลไกการบิดของใบพัด (pitch mechanism) เปนตน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อกระตุนใหมีการพัฒนาพลังงานลม
เปนอยางมาก ตัวอยางที่สามารถเห็นไดชัดเจนถึงผลของการกระตุนในครั้งนี้ เชน ทําใหเกิดทุงกังหันลม
(wind farms) ขนาดใหญติดตั้งอยูตามเทือกเขาทางตะวันออกของซานฟรานซิสโก และทางตะวันออก
เฉียงเหนือของลอสแอนเจลิส ทุงกังหันลมแหงแรกนี้ประกอบไปดวยกังหันลมขนาด 50 กิโลวัตต เปน
สวนใหญ หลายปผานไปขนาดของกังหันลมรุนใหมเพิ่มขึ้นเปน 200 กิโลวัตต ซึ่งเกือบทั้งหมด
นําเขาจากประเทศเดนมารก ในชวงสิ้นป ค.ศ. 1980 มีกังหันลมติดตั้งอยูในแคลิฟอรเนีย ประมาณ
15,000 ตัว ดวยขนาดกําลังการผลิตไฟฟารวม 1,500 เมกะวัตต
การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมเปนไปอยางรวดเร็วจากในป ค.ศ. 1989 ขนาดของ
กังหันลมในขณะนัน้ มีขนาด 300 กิโลวัตต ดวยขนาดเสนผาศูนยกลางของใบกังหัน 30 เมตร หลังจาก
นั้นประมาณสิบปมีผูผลิตจากหลายบริษัทไดผลิตกังหันลมขนาด 1,500 กิโลวัตต ดวยขนาดเสนผา
ศูนยกลางใบกังหัน 70 เมตร และในชวงกอนเปลี่ยนศตวรรษใหม กังหันลมขนาด 2 เมกะวัตต
เสนผาศูนยกลางของใบกังหันขนาด 74 เมตรไดรับการพัฒนาและติดตัง้ เพื่อใชงาน ปจจุบนั นีก้ ังหัน
ลมขนาด 2 เมกะวัตต กลายเปนขนาดของกังหันลมที่ผลิตในเชิงพาณิชยเปนที่เรียบรอยแลว และ
กังหันลมขนาด 4 – 5 เมกะวัตต กําลังอยูในชวงของการพัฒนา โดยตัวตนแบบขนาด 4.5 เมกะวัตต
ไดมีการติดตั้งและทดสอบแลวเมื่อป ค.ศ. 2002 (นิพนธ เกตุจอย และ อชิตพล ศศิธรานุวัฒน.
2547 : 58) ขอมูลการการพัฒนาของกังหันลมในชวง ค.ศ. 1985 – 2002 แสดงไวในตารางที่ 6.1
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ตารางที่ 6.1 การพัฒนาของกังหันลมในชวง ค.ศ. 1985 – 2002
ป ค.ศ.
1985
1989
1992
1994
1998
2002

กําลังการผลิต (กิโลวัตต)
50
300
500
600
1,500
3,500 – 4,500

เสนผาศูนยกลางใบกังหัน (เมตร)
15
30
37
46
70
88 - 112

ที่มา (Thomas & Lennart. 2002 : 67-128)

6.3 หลักการทํางานของกังหันลม
ลมที่เกิดขึ้นถูกใชประโยชนจากสวนที่อยูใกลผิวโลกหรือที่เรียกวาลมผิวพื้น ซึ่งหมายถึง
ลมที่พัดในบริเวณผิวพื้นโลกภายใตความสูงประมาณ 1 กิโลเมตรเหนือพื้นดิน เปนบริเวณที่มกี าร
ผสมผสานของอากาศกับอนุภาคอื่นๆ และมีแรงเสียดทานในระดับต่ํา โดยเริ่มตนทีร่ ะดับความสูง
มากกวา 10 เมตรขึ้นไปแรงเสียดทานจะลดลง ทําใหความเร็วลมจะเพิ่มขึ้นดังแสดงในภาพที่ 6.2
จนกระทั่งที่ระดับความสูงใกล 1 กิโลเมตรเกือบไมมีแรงเสียดทาน (นิพนธ เกตุจอย และ อชิตพล
ศศิธรานุวัฒน. 2547 : 65) ความเร็วลมมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับระดับความสูง และ สภาพภูมิ
ประเทศ เชนเดียวกันกับทิศทางของลม จากประสบการณที่ผานมาพบวากังหันลมจะทํางานไดดี
หรือไมนั้นจะขึ้นอยูกับตัวแปรทั้งสองนี้ ที่ความเร็วลมเทาๆ กัน แตมีทศิ ทางลมที่แตกตางกัน เมื่อลม
เคลื่อนที่พุงเขาหาแกนหมุนของกังหันลมแลวจะสงผลตอแรงบิดของกังหันลมเปนอยางมาก ผลคือ
แรงลัพธที่ไดออกมาจากกังหันลมแตกตางกัน
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาปจจัยเบื้องตนที่เปน
ตัวกําหนดในการใชพลังงานลมคือความเร็วและทิศทางของลมนั่นเอง
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Height

Boundary layer

Gradient wind

Windspeed

ภาพที่ 6.2 แสดงลักษณะของความเร็วลมภายใตชั้นบรรยากาศ
พลังงานที่ไดรบั จากกังหันลมจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับความเร็วลม แตความสัมพันธนี้
ไมเปนสัดสวนโดยตรง ที่ความเร็วลมตํ่าในชวง 1–3 เมตรตอวินาที กังหันลมจะยังไมทํางานจึงยังไม
สามารถผลิตไฟฟาออกมาได ที่ความเร็วลมระหวาง 2.5–5 เมตรตอวินาที กังหันลมจะเริ่มทํางาน
เรียกชวงนีว้ าชวงเริ่มความเร็วลม (cut in wind speed) และที่ความเร็วลมชวงประมาณ 12–15 เมตร
ตอวินาที เปนชวงที่เรียกวาชวงความเร็วลม (nominal หรือ rate wind speed) ซึ่งเปนชวงที่กังหันลม
ทํางานอยูบนพิกัดกําลังสูงสุดของตัวมันเอง ในชวงที่ความเร็วลมไตระดับไปสูชวงความเร็วลมเปน
การทํางานของกังหันลมดวยประสิทธิภาพสูงสุด (maximum rotor efficiency) ดังแสดงในภาพที่ 6.3
ซึ่งคานี้ขึ้นอยูก ับอัตราการกระตุนความเร็ว (tip speed ratio) (Siegfried. 1998 : 67) และในชวงเลย
ความเร็วลม (cut out wind speed) เปนชวงที่ความเร็วลมสูงกวา 25 เมตรตอวินาที กังหันลมจะหยุดทํางาน
เนื่องจากความเร็วลมสูงเกินไปซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอกลไกของกังหันลมได
การหากําลังของลมที่เคลื่อนที่ดวยความเร็ว v ผานพื้นที่หนาตัด A หาไดจาก
Pw =

1
ρAv 3
2

(6.1)

เมื่อ Pw คือ กําลังของลม (W)
3
ρ คือ ความหนาแนนของอากาศ มีคาเทากับ 1.225 kg/m
2
A คือ พื้นที่หนาตัด (m )
v คือ ความเร็วลม (m/s)
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ภาพที่ 6.3 แผนภูมิแสดงกําลังไฟฟาและชวงการทํางานของกังหันลมแบบตางๆ
ที่มา (Siegfried. 1998 : 107)
สําหรับหลักการทั่วไปในการนําพลังงานลมมาใชคือ เมื่อมีลมพัดมาปะทะกับใบพัดของ
กังหันลม กังหันลมจะทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานลมที่อยูในรูปของพลังงานจลนไปเปนพลังงานกล
โดยการหมุนของใบพัด แรงจากการหมุนของใบพัดนี้จะถูกสงผานแกนหมุนทําใหเฟองเกียรทตี่ ิด
อยูกับแกนหมุนเกิดการหมุนตามไปดวย
พลังงานกลที่ไดจากการหมุนของเฟองเกียรนเี่ องที่ถูก
ประยุกตใชประโยชนตามความตองการเชน ในกรณีที่ตอ งการใชกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟาจะตอ
เครื่องกําเนิดไฟฟาเขาไป ซึ่งเมื่อเฟองเกียรของกังหันลมเกิดการหมุนจะไปขับเคลื่อนใหแกนหมุน
ของเครื่องกําเนิดไฟฟาหมุนตามไปดวย ดวยหลักการนี้เครื่องกําเนิดไฟฟาก็สามารถผลิตกระแส
ไฟฟาออกมาได สวนในกรณีของการใชกงั หันลมในการสูบน้ําหรือสีขาวสามารถนําเอาพลังงานกล
จากการหมุนของเฟองเกียรนไี้ ปประยุกตใชไดโดยตรง

6.4 ประเภทของกังหันลม
กังหันลมโดยทั่วไปจะมีรูปแบบพื้นฐานหลักๆ คลายๆกัน แตอาจแตกตางกันบางในสวน
ของรายละเอียด ดังนัน้ การแบงประเภทของกังหันลมมักจะยึดเอาลักษณะการวางตัวของแกนเพลา
ของกังหันลมเปนหลัก ซึ่งประเภทหลักๆของกังหันลมสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ
กังหันลมที่มีแกนเพลาอยูใ นแนวนอนและกังหันลมที่มีแกนเพลาอยูใ นแนวตั้ง ดังแสดงตัวอยางใน
ภาพที่ 6.4
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6.4.1 กังหันลมที่มีแกนเพลาอยูในแนวนอน
กังหันลมที่มีแกนเพลาอยูใ นแนวนอน (horizontal–axis type wind turbine,
HAWT) เปนกังหันลมที่มีแกนหมุนวางตัวอยูในทิศขนานกับทิศทางของลม โดยมีใบเปนตัวตั้งฉาก
รับแรงลม กังหันลมประเภทนี้ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีการนํามาใชงานมากในปจจุบัน
เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานสูงแตตองติดตั้งบนเสาที่มีความสูงมาก และมีชดุ
ควบคุมใหกังหันลมหันหนาเขารับแรงลมไดทุกทิศทางในแนวนอนตลอดเวลา อยางไรก็ตามใน
รายละเอียดของรูปแบบ องคประกอบ และลักษณะการทํางานของกังหันลมแบบนี้ที่นิยมใชกัน
สามารถแบงออกเปน 3 แบบ (นิพนธ เกตุจอ ย และ อชิตพล ศศิธรานุวัฒน. 2547 : 68-69) ไดแก
6.4.1.1 กังหันลมแบบความเร็วคงที่ (fixed speed turbine) กังหันลมชนิดนี้
ประกอบไปดวย ใบพัด กลองเกียร ซึ่งเชื่อมตอกับเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับแบบเหนีย่ วนํา
(squirrel cage induction generator) ชุดสเตเตอรของเครือ่ งกําเนิดไฟฟาตอเชื่อมเขากับระบบสายสง
ไฟฟา ดังแสดงในภาพที่ 6.5 a ในความเปนจริงแลวกังหันลมแบบนี้มีคา สลิปของเครื่องกําเนิดไฟฟา
(generator slip) ไมคงที่ซึ่งจะขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของกําลังเครื่องกําเนิดไฟฟา อยางไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงนี้มีคานอยมาก เพียง 1 – 2 เปอรเซ็นต ดังนั้นจึงเรียกกังหันลมแบบนี้วาเปนแบบ
ความเร็วคงที่
6.4.1.2 กังหันลมแบบความเร็วไมคงที่ (variable speed turbine) กังหันลมชนิดนี้
ประกอบไปดวย ใบพัด กลองเกียร เชื่อมตอกับเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับแบบเหนีย่ วนําแบบ
ดับเบิลเฟด (doubly fed induction generator) เครื่องแปลงกระแสไฟฟา ชุดสเตเตอรตอเชื่อมเขากับ
ระบบสายสงไฟฟา กังหันลมชนิดนี้ความเร็วรอบของเครือ่ งกําเนิดไฟฟา สามารถเปลีย่ นแปลงไดโดย
เครื่องแปลงกระแสไฟฟา ดังนั้นจึงสามารถปรับความเร็วรอบและความถีข่ องกระแสไฟฟาที่ผลิตออก
มาได องคประกอบของกังหันลมแบบความเร็วไมคงที่ดงั แสดงในภาพที่ 6.5 b
6.4.1.3 กังหันลมแบบความเร็วไมคงที่ชนิดตอตรง (variable speed with direct
drive) กังหันลมชนิดนี้ประกอบไปดวย ใบพัด เชื่อมตอกับเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัสโดยตรง
และมีเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟา สําหรับการควบคุมความเร็วรอบของเครื่องกําเนิดไฟฟา องคประกอบ
ของกังหันลมแบบความเร็วไมคงที่ชนิดตอตรงดังแสดงในภาพที่ 6.5 c
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Horizontal - Axis Wind Turbine (HAWT)

Vertical - Axis Wind Turbine (VAWT)
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ภาพที่ 6.4 กังหันลมผลิตไฟฟาแบบแกนนอนและแบบแกนตั้ง
ที่มา (EIA. 2004e. On-line)
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ภาพที่ 6.5 แสดงองคประกอบกังหันลมแบบความเร็วคงที่ (a) กังหันลมแบบความเร็วไมคงที่ (b)
และกังหันลมแบบความเร็วไมคงที่ชนิดตอตรง (c)
ที่มา (นิพนธ เกตุจอย และ อชิตพล ศศิธรานุวัฒน. 2547 : 68-69)
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6.4.2 กังหันลมที่มีแกนเพลาอยูในแนวตัง้
กังหันลมที่มีแกนเพลาอยูใ นแนวตั้ง (vertical-axis type wind turbine, VAWT) เปน
กังหันลมที่มีแกนหมุนตั้งฉากกับทิศทางของลม ซึ่งสามารถรับลมไดทุกทิศทางและติดตั้งอยูใน
ระดับต่ําได กังหันลมแบบนี้ที่รูจักกันดีคอื กังหันลมแบบแดรเรียส (darrieus) ซึ่งออกแบบโดย
วิศวกรชาวฝรัง่ เศสในป ค.ศ. 1920 ขอดีของกังหันลมแกนตั้งคือ สามารถรับลมไดทุกทิศทาง มีชุด
ปรับความเร็ว (gear box) และเครื่องกําเนิดไฟฟา สามารถติดตั้งอยูที่ระดับพื้นลางได นอกจากนี้ตัว
เสาของกังหันลมยังไมสูงมากนัก แตมีขอเสียคือประสิทธิภาพตํ่าเมื่อเทียบกับกังหันลมที่มีแกนเพลา
แบบแกนนอน ดังนั้นในปจจุบันจึงมีการใชงานอยูนอย

6.5 สวนประกอบของกังหันลม
กังหันลมโดยทั่วไปจะประกอบดวยสวนประกอบหลักๆ คือ ใบพัด ระบบถายทอดกําลัง
จากใบพัด ชุดควบคุมการบังคับทิศทางของใบพัดและเสาหรือหอคอย อยางไรก็ตามในสวน
รายละเอียดของสวนประกอบของกังหันลมจะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการใชงานของกังหันลมนัน้
เชน ถาเปนกังหันลมที่มวี ตั ถุประสงคเพื่อการผลิตไฟฟาก็จะมีสวนประกอบ รายละเอียด และ
เทคโนโลยีที่ซับซอนกวากังหันลมที่ใชสําหรับการสูบน้าํ อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดความเขาใจใน
ความแตกตางของสวนประกอบของกังหันลมแตละชนิด ในที่นจี้ งึ ขอแยกกลาวถึงสวนประกอบ
ของกังหันลมตามวัตถุประสงคการใชงานเปน 2 กรณีคือ
6.5.1 สวนประกอบของกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟา
จากการไดรับประโยชนอยางชัดเจนในการใชกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟา ทําให
เทคโนโลยีของกังหันลมประเภทนี้ไดรับการพัฒนาใหมปี ระสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหสว น
ประกอบตางๆของกังหันลมประเภทนี้มีคอ นขางมากและมีความซับซอน ดังแสดงในภาพที่ 6.6 ซึ่ง
สวนประกอบแตละสวนมีหนาที่สรุปไดดงั ตอไปนี้
6.5.1.1 ใบพัด (blade) เปนตัวรับพลังงานลมและเปลี่ยนใหเปนพลังงานกลใน
การขับเคลื่อนเพลาแกนหมุน (rotor) ของใบพัด โดยใบพัดสามารถปรับทิศทางการรับลมได
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ภาพที่ 6.6 แสดงตัวอยางสวนประกอบของกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟา
ที่มา (Power House. 2005. On-line)
6.5.1.2 ระบบเบรก (brake) เปนสวนที่ใชควบคุมการหยุดหมุนของใบพัดและ
เพลาแกนหมุนของกังหันลม
6.5.1.3 คันบังคับเพลาแกนหมุน (low speed shaft และ high speed shaft) เปนสวน
ที่คอยควบคุมความเร็วของเพลาแกนหมุนใหหมุนชาหรือเร็วของใบพัด และสงผานระบบสงกําลัง
6.5.1.4 หองสงกําลัง (gear box) เปนระบบที่คอยปรับเปลี่ยนและควบคุม
ความสัมพันธของความเร็วในการหมุนระหวางเพลาแกนหมุนกับเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟา
6.5.1.5 เครื่องกําเนิดไฟฟา (generator) ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานกลที่ถูกสงมาจาก
เพลาแกนหมุนของใบพัดเปนพลังงานไฟฟา
6.5.1.6 ตัวควบคุม (controller) ทําหนาที่ควบคุมการทํางานเครื่องวัดความเร็วลม
6.5.1.7 หองเครื่อง (nacelle) เปนหองควบคุมขนาดใหญ อยูสวนหลังของใบพัด
ใชบรรจุระบบตางๆ เชน ระบบเกียร เครื่องกําเนิดไฟฟา ระบบเบรก และระบบควบคุม
6.5.1.8 แกนคอหมุนรับทิศทางลม (yaw drive) เปนตัวควบคุมการหมุนของหอง
เครื่องเพื่อใหใบพัดปรับรับทิศทางลม โดยมีมอเตอร (yaw motor) เปนตัวชวยในการปรับทิศทาง
6.5.1.10 เสาหรือหอคอย (tower) เปนสวนที่แบกรับอุปกรณทั้งหมดที่อยูขางบน
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นอกจากนี้ยังตองมีระบบไฮดรอลิก (hydraulic system) ที่จะชวยในการชะลอการ
หมุนและการหยุดหมุนของใบพัด ระบบระบายความรอน (cooling system) มีไวสําหรับการระบาย
ความรอนจากการทํางานของระบบซึ่งเกิดความรอนจากการทํางานอยางตอเนื่อง และมีชุดเครื่องมือ
สําหรับการวัดความเร็วลม (anemometer) เพื่อวัดและเก็บขอมูลความเร็วลมซึ่งจะถูกติดตั้งอยูกับชุด
แพนหาง (vane)
6.5.2 สวนประกอบของกังหันลมเพื่อการสูบน้ํา
กังหันลมสูบน้าํ เปนกังหันลมที่มีแกนเพลาอยูในแกนนอน มีสวนประกอบและ
ความซับซอนของเทคโนโลยีไมมากนัก กังหันลมแบบนีไ้ ดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
ที่ทําการเกษตรหรือปศุสัตว ซึ่งสวนใหญจะอยูในพืน้ ที่ที่หางไกลในเขตชนบทและไมมีไฟฟาใช
สําหรับการสูบน้ํา ตัวอยางกังหันลมเพือ่ การสูบน้ําและสวนประกอบที่สําคัญของกังหันลมสูบน้าํ
ดังแสดงในภาพที่ 6.7 ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดดําเนินการสรางและ
ทดลองใชงานมีดังนี้ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. 2546. ออน-ไลน)
6.5.2.1 ใบพัด ทําหนาที่รับแรงจากพลังงานลมแลวเปลีย่ นเปนพลังงานกลและสง
ตอไปยังเพลาประธานหรือเพลาหลัก
6.5.2.2 ตัวเรือน ประกอบไปดวยเพลาประธานหรือเพลาหลัก ชุดตัวเรือนเพลา
ประธาน ซึ่งเปนตัวหมุนถายแรงกลเขาตัวหองเครื่องภายในหองเครื่องจะเปนชุดถายแรงและเกียรที่
เปนแบบขอเหวี่ยงหรือแบบเฟองขับ เพื่อเปลี่ยนแรงจากแนวราบเปนแนวดิ่งเพื่อดึงกานชักขึ้นลง
6.5.2.3 ชุดแพนหาง ประกอบไปดวยใบแพนหางทําจากเหล็กแผน ที่ทําหนาที่
บังคับตัวเรือนและใบพัดเพื่อใหหนั รับแรงลมในแนวราบไดทุกทิศทาง
6.5.2.4 โครงเสา ทําดวยเหล็กประกอบเปนโครงถัก (truss structure) ความสูงของ
กังหันลมสูบน้าํ มีความสําคัญอยางมากในการพิจารณาติดตั้งกังลมเพื่อใหสามารถรับลมไดดี กังหัน
ลมแบบนี้มีความสูงประมาณ 12-15 เมตร และมีแกนกลางเปนตัวบังคับกานชักใหชกั ขึ้นลงใน
แนวดิ่ง
6.5.2.5 กานชักทําดวยเหล็กกลมตัน สําหรับรับแรงชักขึ้นลงในแนวดิ่งจากเฟอง
ขับที่อยูในตัวเรือน เพื่อทําหนาที่ปมอัดกระบอกสูบน้ํา
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ภาพที่ 6.7 แสดงสวนประกอบของกังหันลมเพื่อการสูบน้ํา
ที่มา (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. 2546. ออน-ไลน)
6.5.2.6 ปมน้ํา ลูกสูบของกังหันลมสูบน้ําใชวสั ดุสวนใหญเปนทองเหลืองหรือ
อาจเปนสแตนเลส ซึ่งมีความคงทนตอกรดและดางสามารถรับแรงดูดและแรงสงไดสูงมีหลายขนาด
แตที่ใชทวั่ ไปมีขนาด 4.5-6 นิ้ว
6.5.2.7 ทอน้ํา สวนใหญมักใชทอ พีวีซี หรือทอเหล็ก ที่มขี นาดประมาณ 2 นิว้

6.6 ศักยภาพและการใชพลังงานลม
จากการศึกษาศักยภาพพลังงานลมทัว่ โลก พบวาเปนแหลงพลังงานที่มีอยูอ ยางมหาศาล
ขอมูลจากเอกสารอางอิงพบวา เฉพาะในพืน้ ที่ชายฝงของทวีปยุโรปมีพลังงานจากลมถึง 2,500 เทอราวัตต
ชั่วโมง/ป ซึ่งคิดเปน 85 เปอรเซ็นตของการใชพลังงานไฟฟาในยุโรปในป ค.ศ. 1997 (Thomas & Lennart.
2002 : 54) ซึ่งตัวเลขพลังงานลมดังกลาวนี้อาจแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของขอมูลความเร็ว
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ลมที่นํามาใชในการวิเคราะห นอกจากนี้ยงั ขึ้นอยูกับสมมุติฐานของเทคโนโลยีกังหันลมที่เลือกใชใน
การประเมิน
สําหรับประเทศไทยพบวาศักยภาพพลังงานลมทั่วประเทศไทยมีคา 44 เทอราวัตตชั่วโมง
ตอป และจากการศึกษาเพื่อหาความเร็วลมเฉลี่ยในพื้นที่ตางๆ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน พบวาแหลงศักยภาพพลังงานลมที่ดีของประเทศไทยมีกาํ ลังลมเฉลี่ยทั้งปอยูที่ระดับ 3
(class 3) ดังแสดงในภาพที่ 6.8 หรือมีความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 6.4 เมตรตอวินาทีขึ้นไป ทีร่ ะดับความสูง
50 เมตร ในแถบภาคใตบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกเริ่มตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
สงขลา จังหวัดปตตานี และที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม อันเกิดจากอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนมีนาคม นอกจากนี้ยังพบวายังมี
แหลงศักยภาพพลังงานลมที่ดีอีกแหลงหนึ่งอยูบริเวณเทือกเขาดานทิศตะวันตกตั้งแตภาคใตตอนบนจรด
ภาคเหนือตอนลางในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก อันเกิดจากอิทธิพลของลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใตระหวางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังมีแหลงศักยภาพ
พลังงานลมที่ดีซึ่งไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
อยูในบริเวณเทือกเขาในอุทยานแหงชาติแกงกรุง จังหวัดสุราษฎรธานี อุทยานแหงชาติเขาหลวง
และอุทยานแหงชาติใตรมเย็น จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแหงชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา
อุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ สวนแหลงที่มีศักยภาพรองลงมาโดยมีกําลังลมเฉลี่ย
ทั้งปตั้งแตระดับ 1.3 ถึง 2 (class 1.3 – class 2) หรือมีความเร็วลม 4.4 เมตรตอวินาทีขึ้นไปที่ความสูง 50
เมตร พบวาอยูที่ภาคใตตอนบนบริเวณอาวไทยชายฝงตะวันตกตั้งแตจังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ จังหวัดชุมพรถึงจังหวัดสุราษฎรธานี และบริเวณเทือกเขาในภาคเหนือคือจังหวัด
เชียงใหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ จังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดเลย โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และพบที่ภาคใตฝงตะวันตกตั้งแต จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่
จังหวัดตรังถึงจังหวัดสตูลและชายฝงตะวันออกบริเวณอาวไทยคือ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี
โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
จากขอมูลศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทยดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น หากเทียบกับประเทศ
ในยุโรปแลวถือวามีศักยภาพตํ่ามาก ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นความเร็วลมในระดับประมาณ 6 เมตร/วินาทีถือ
วายังไมเหมาะกับการติดตั้งกังหันลมขนาดใหญระดับเมกะวัตต เพราะกังหันลมขนาดดังกลาวตองการ
ความเร็วลมเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 12 – 15 เมตร/วินาที ดังนัน้ ทางเลือกที่เหมาะสมของประเทศไทยหากจะ
สงเสริมใหมีการใชพลังงานจากลมในการผลิตไฟฟา ควรจะเปนระบบขนาดเล็กในชวงพิกัดกําลังระดับ
กิโลวัตตจะมีความเหมาะสมกวา (นิพนธ เกตุจอย และ อชิตพล ศศิธรานุวัฒน. 2547 : 65)
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ภาพที่ 6.8 แสดงแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย
ที่มา (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. 2546. ออน-ไลน)
ในสวนของการใชพลังงานจากกังหันลม พบวาประเทศที่มีกังหันลมมากที่สุดในปจจุบัน
คือ ประเทศเยอรมนี โดยขอมูลเมื่อป ค.ศ. 2001 เยอรมนีผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมถึง 8,754
เมกะวัตต รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกาผลิตได 4,200 เมกะวัตต สเปนผลิตได 3,300 เมกะวัตต และ
เดนมารกผลิตได 2,400 เมกะวัตต จากขอมูลจะเห็นไดวา ยุโรปเปนกลุม ประเทศที่กาวหนามากที่สุด
ในการใชพลังงานจากลมมาผลิตกระแสไฟฟา โดยมีการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมไดรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 14,000 เมกะวัตต และมีการตั้งเปาวาภายในป พ.ศ. 2010 จะตองผลิตกระแสไฟฟา
จากพลังงานลมใหได 60,000 เมกะวัตต (Ledesma et al. 2003 : 1341-1355) และเมือ่ มองยอนหลัง
ไปเมื่อป ค.ศ. 1988 เยอรมนีผลิตกระแสไฟฟาจากกังหันลมไดเพียง 137 เมกะวัตต ซึ่งในสมัยนัน้ ยัง
มีจํานวนกังหันลมไมเกินหนึ่งพันตน แตหลังจากนัน้ มาอีกสิบหาปเยอรมนีไดตดิ ตั้งกังหันลมเพิ่ม
เปนมากกวาหมื่นชุดและผลิตกระแสไฟไดกวา 8,000 เมกะวัตต ในกลุมประเทศที่มีการติดตั้งกังหัน
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ลมมากๆ เหลานี้ จะมีการติดตั้งกังหันลมในบริเวณไมไกลกันมากนักจึงทําใหเกิดเปนลักษณะของ
ฟารมลม (wind farm) ดังแสดงในภาพที่ 6.9

ภาพที่ 6.9 แสดงตัวอยางของฟารมลมในประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มา (EIA. 2004f. On-line)
ในขณะที่ประเทศในแถบเอเชียพบวา อินเดียเปนประเทศที่มีศักยภาพและวิวัฒนาการ
ดานพลังงานลมมากที่สุด โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมไดถึง 1,500 เมกะวัตต ใน
ขณะเดียวกันรัฐบาลของอินเดียมีการสงเสริมการผลิตกังหันลมในเชิงอุตสาหกรรมอยางมาก โดย
ไดรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากกลุมประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา นอกจากอินเดีย
แลวยังมีจีนเปนอีกประเทศหนึ่งที่กําลังเริม่ ตนพัฒนากังหันลม ในปจจุบันสามารถผลิตกระแสไฟฟา
จากพลังงานลมไดแลว

6.7 ประเทศไทยกับการใชพลังงานลม
ถึงแมผลจากการศึกษาศักยภาพพลังงานลมในประเทศไทยคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับทีอ่ ื่น
แตก็ไมไดหมายความวาพลังงานลมที่มีอยูไ มสามารถใชได จากผลการศึกษาเปรียบเทียบตนทุนใน
การลงทุนระหวางพลังงานจากระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลมพบวา
การผลิตไฟฟาจาก
พลังงานลมมีตนทุนถูกกวาประมาณ 8-10 เทา และยิ่งถาสามารถผลิตใบพัดของกังหันลมไดเองจะ
ถูกกวาถึง 10 เทา (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. 2546. ออน-ไลน)
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ในปจจุบนั ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมและจายเขาระบบสายสงในปริมาณที่
นอยมากหากเทียบกับแหลงพลังงานอื่นๆ โดยมีการติดตัง้ กังหันลมผลิตไฟฟาขนาด 150 กิโลวัตต ซึ่ง
ผลิตโดยบริษัทนอรดแทงก ประเทศเดนมารก ในพื้นที่สถานีผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนของ
การไฟฟาฝายผลิต ณ แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพื่อสาธิตการผลิตไฟฟาจาก
กังหันลมรวมกับแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 10 กิโลวัตต ดังแสดงในภาพที่ 6.10 โดยจายไฟเขา
ระบบสายสงของการไฟฟาสวนภูมิภาค จนถึงปจจุบันระบบยังสามารถทํางานไดดอี ยู กังหันลม
สามารถผลิตไฟฟาปอนเขาสายสงไดประมาณ 200,000 กิโลวัตตชวั่ โมงตอป (kWh/annual) และการ
ไฟฟาฝายผลิตมีโครงการที่จะติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟาขนาดใหญเพิม่ ขึ้นที่แหลมพรหมเทพโดยจะ
ติดตั้งกังหันลมขนาด 600 กิโลวัตต ซึ่งคาดวาจะสามารถผลิตไฟฟาไดประมาณปละ 840,000
กิโลวัตตชวั่ โมงตอป ปจจุบันโครงการดังกลาวกําลังอยูร ะหวางการดําเนินงาน (Siripuekpong et al.
2002 : 53)

ภาพที่ 6.10 สถานีผลิตไฟฟาจากพลังงานลมรวมกับระบบเซลลแสงอาทิตย
ของการไฟฟาฝายผลิต ที่แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต
ที่มา (Siripuekpong et al. 2002 : 58)

6.8 ผลกระทบจากการใชกังหันลม
ปจจุบนั มีการใชงานกังหันลมผลิตไฟฟากันอยูใ นหลายประเทศ ซึ่งไดรับการยอมรับจาก
ประชาชนในพืน้ ที่เปนอยางดี อยางไรก็ตามกังหันลมยังมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือผลกระทบ
ขางเคียงอื่นๆ ดังตอไปนี้ (นิพนธ เกตุจอย และ อชิตพล ศศิธรานุวัฒน. 2547 : 71-72)
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6.8.1 ดานพื้นที่
กังหันลมจะตองติดตั้งอยูหางกันหาถึงสิบเทาของความสูงกังหัน เพื่อที่กระแสลม
จะไดลดความปนปวนหลังจากที่ผานกังหันลมตัวอื่นมา อยางไรก็ตามพื้นที่ที่ติดตั้งจริงของกังหันลม
จะใชเพียง 1 เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งจะเปนสวนของเสาและฐานรากและ เสนทางสําหรับ
การเขาไปติดตั้งและดูแลรักษา กังหันลมขนาดใหญซึ่งมีความสูงของเสากังหันมาก จะตองติดตั้ง
อยูหางกันเปนระยะทางไกล ตัวอยางเชน กังหันลมผลิตไฟฟาขนาดระดับเมกะวัตต ตองการ
ระยะหางระหวางกันถึง 0.5 – 1 กิโลเมตร ดังนั้นเมื่อพิจารณาโดยละเอียดแลวจะพบวาการติดตั้ง
กังหันลมจะไมสงผลกระทบตอการใชประโยชนจากพื้นที่ตางๆ อาทิเชนพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่
อุตสาหกรรม หรือแมแตพื้นที่ปาธรรมชาติ ประชาชนในพื้นที่ดังกลาวยังคงสามารถใชประโยชน
จากที่ดินไดอยางปกติ
6.8.2 ดานทัศนะวิสัย
สําหรับผลกระทบทางดานสายตา หรือการมองเห็นของระบบกังหันลมผลิตไฟฟา
นั้น ยังไมไดมีการประเมินผลออกมาอยางชัดเจน กังหันลมขนาดใหญจะมีความสูงมากกวา 50 เมตร
ขึ้นไป ทําใหสามารถมองเห็นไดจากระยะไกล กังหันลมที่ติดตั้งอยูตามทุงหญา สรางความสวยงาม
สรางจินตนาการ และความคิดตางๆ ใหกับผูพบเห็น กังหันลมสามารถใชเปนสื่อการเรียนรูหลักการ
ทางอากาศพลศาสตร ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญตอเทคโนโลยีการบินหรืออากาศยานได
6.8.3 ดานเสียง
เสียงของกังหันลมเกิดจากการหมุนของปลายใบพัดตัดกับอากาศ จากการที่ใบพัด
หมุนผานเสากังหัน จากความปนปวนของลมบริเวณใบกังหันลม และจากตัวเครื่องจักรกลภายใน
ตัวกังหันลมโดยเฉพาะสวนของเกียร เสียงดังของกังหันลมผลิตไฟฟาเปนตัวแปรทีส่ ําคัญประการ
หนึ่งที่แสดงถึงประสิทธิภาพของกังหันลม
ดังนัน้ ทางบริษัทผูผลิตกังหันลมจึงพยายามพัฒนา
เทคโนโลยีตางๆ เพื่อลดผลกระทบจากเสียงของกังหันลมในชวงหาปที่ผานมา ระดับของเสียงในบริเวณ
อาคาร บานเรือนหรือที่พักอาศัยที่จะเปนอันตรายตอมนุษยอยูที่ไมเกิน 40 เดซิเบล ที่ระยะหางไมเกิน
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250 เมตร ดังนั้นการติดตั้งกังหันลมหากตองการหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว ก็สามารถทําไดโดยการ
เพิ่มระยะหางจากเขตที่พกั อาศัยของมนุษยใหมากขึน้
6.8.4 นก
มีผลการศึกษาจากหลายแหงที่ขัดแยงกัน สําหรับสาเหตุการตายของนกจากการบิน
ชนกังหันลมที่กําลังหมุนอยู แตหากพิจารณาแลวความถี่ของเหตุการณดังกลาวอาจจะเกิดขึ้นได
ใกลเคียงหรือนอยกวา การที่นกบินชนรถ หนาตางของอาคาร หรือ สายไฟฟาแรงสูง ซึ่งเหตุการณ
เหลานี้เกิดขึ้นอยูเสมอๆ ยกเวนในบางกรณีจํานวนการตายของนกในพื้นที่ตดิ ตั้งกังหันลมอาจสูง
อันเนื่องมาจากมีฝูงนกที่อพยพยายถิ่นฐานในบางฤดูกาลผานพื้นที่ดังกลาวในเวลากลางคืน หรือ
พื้นที่นั้นเปนแหลงหาอาหารของนกนักลาบางชนิด
นอกจากนีแ้ ลวจากการศึกษาของผูเชีย่ วชาญ
บางคนพบวาในบริเวณพื้นทีต่ ิดตั้งกังหันลม
กลับมีอัตราการผสมพันธุของเกสรดอกไมที่สูงมาก
เนื่องจากการปนปวนของกระแสลมในบริเวณนั้น
6.8.5 คลื่นสนามแมเหล็ก
สัญญาณโทรทัศน คลื่นวิทยุ และเรดาร อาจถูกรบกวนไดจากการหมุนของกังหัน
ลมซึ่งอาจสรางคลื่นรบกวนสัญญาณเหลานี้ โดยเฉพาะเรดารซึ่งมีความสําคัญตอทางการทหารใน
ปจจุบันยังไมพบวามีรายงานการถูกรบกวนจากกังหันลม
ในทางตรงขามกังหันลมยังไดรับการ
ยอมรับจากทางการทหารและมีพื้นที่ทางการทหารหลายแหงโดยเฉพาะสนามบินบางแหง มีกังหัน
ลมติดตั้งอยูในบริเวณใกลเคียง แตก็ไมพบวามีความผิดปกติใดๆ กับระบบเรดาร
6.8.6 ความยั่งยืน
ปจจุบันกระแสในเรื่องความยั่งยืน (sustainable) และเทคโนโลยีที่ปลอดมลพิษ
(zero-emission technology) กําลังเปนที่สนใจของนักวิทยาศาสตร นักวิจัย หรือแมแตนักการเมือง
การทํางานของกังหันลมผลิตไฟฟาไมกอใหเกิดมลพิษ สามารถใชเปนเทคโนโลยีหนึ่งเพื่อการผลิต
ไฟฟาทดแทนการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ และนิวเคลียร ดังนั้นเทคโนโลยีกังหันลม
จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาอยางยั่งยืน
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6.9 บทสรุป
ลมคือการเคลื่อนที่ของอากาศ อันเนื่องมาจากการเกิดความแตกตางของอุณหภูมหิ รือ
ความกดอากาศระหวางแหลงตางๆ บนพื้นโลก ลมจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่เย็นกวาไปสูบริเวณ
ที่รอนกวา หรือจากที่บริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปสูบริเวณที่มีความกดอากาศต่ํา การเคลื่อนที่
ของลมนี้ ทําใหเกิดเปนพลังงานลมที่อยูในรูปของพลังงานจลน เพราะเปนการเคลื่อนที่ของมวล
อากาศซึ่งเคลื่อนที่ไปบนผิวโลกตามแนวนอนในทุกทิศทางดวยความเร็วตางๆกัน
การนําเอา
พลังงานลมไปประยุกตใชงานโดยผานเครื่องมือที่เรียกวากังหันลม ซึ่งทําหนาที่เปลีย่ นพลังงานจลน
จากการเคลื่อนที่ของลมใหเปนพลังงานกลได สวนพลังงานกลที่ไดสามารถนําไปใชโดยตรงหรือ
นําไปประยุกตใชสําหรับการผลิตกระแสไฟฟาโดยผานเครื่องกําเนิดไฟฟา ซึ่งจะทําหนาที่เปลี่ยน
พลังงานกลใหเปนพลังงานไฟฟาอีกทอดหนึ่ง การใชกังหันลมสําหรับการผลิตไฟฟานั้นไดมีการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกงั หันลมมากวา 100 ปแลว และในปจจุบนั ไดมีการใชเพื่อทดแทนการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานซากดึกดําบรรพในอัตราสวนที่มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะพลังงานลมเปนพลังงาน
สะอาดไมกอใหเกิดภาวะมลพิษที่รายแรง และเปนพลังงานที่ไมมีตนทุนในสวนของแหลงกําเนิด

6.10 คําถามทบทวน
1. จงอธิบายกระบวนการเกิดลม
2. จงบอกถึงชนิดและลักษณะของลมแตละชนิด
3. จงอธิบายถึงลักษณะธรรมชาติของความเร็วลมภายใตชั้นบรรยากาศ
4. จงอธิบายถึงหลักการทํางานโดยทัว่ ไปในการนําเอาพลังงานลมมาใช
5. จงใหความหมายและบอกความแตกตางของชวงเริ่มความเร็วลมและชวงความเร็วลม
6. จงบอกถึงประเภทของกังหันลมและลักษณะทั่วไปมาพอสังเขป
7. จงบอกถึงสวนประกอบหลักๆ ที่สําคัญของกังหันลมที่ใชในการผลิตไฟฟา
8. จงบอกถึงสวนประกอบหลักๆ ที่สําคัญของกังหันลมที่ใชในการสูบน้ํา
9. จงกลาวถึงศักยภาพและความเหมาะสมในการใชพลังงานลมในประเทศไทย
10. จงกลาวถึงผลกระทบจากการใชพลังงานลมมาพอสังเขป
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