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บทนํา 

พลังงานลม เปนพลังงานสะอาด และบริสุทธิ์ใชแลวไมมีวันหมดสิ้นไปจากโลก ไดรับความสนใจนํามา
พัฒนาใหเกิดประโยชนอยางกวางขวาง ในขณะเดียวกันก็เปนแหลงพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก กังหันลมก็
เปนอุปกรณชนิดหนึ่งที่สามารถนําพลังงานลมมาใชใหเปนประโยชนได โดยเฉพาะในการผลิตกระแสไฟฟา 
และในการสูบน้ํา ซึ่งไดใชงานกันมาแลวอยางแพรหลายพลังงานลมน้ันเกิดจากพลังงานจากดวงอาทิตยตก
กระทบโลกทําใหอากาศรอน และลอยตัวสูงขึ้น อากาศจากบริเวณอ่ืนซ่ึงเย็นและหนาแนนมากกวาจึงเขามา
แทนทีก่ารเคลื่อนทีข่องอากาศเหลาน้ีเปนสาเหตุใหเกิดลมและมีอิทธิพลตอสภาพลมฟาอากาศในบางพ้ืนที่ของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งแนวฝงทะเลอันดามันและดานอาวไทยมีพลังงานลม ที่สามารถนํามาใชให
ประโยชนในลักษณะ ซ่ึงเปนศักยภาพของพลังงานลมที่สามารถนํามาใชประโยชนไดสําหรับประเทศไทยได 

 
การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลม 

การนําลมมาใชประโยชนจะตองอาศัยเคร่ืองจักรกลสําคัญ คือ “กังหันลม” ในการเปลี่ยน พลังงาน
จลนจากการเคลื่อนที่ของลม เปนพลังงานกลกอนนําไปใชประโยชน ที่สําคัญพลังงานลม ใชไมมีวันหมด และ
กระบวนการผลิตไฟฟาจากลมยังไมปลอยของเสียที่เปนอันตรายตอ สภาพแวดลอม แตการใชพลังงานลมเพ่ือ
การผลิตไฟฟาความเร็วลมจะตองสม่ําเสมอ หรือกําลังลม เฉลี่ยทั้งปควรไมนอยกวาระดับ 6.4 – 7.0 เมตรตอ
วินาที ที่ความสูง 50 เมตร ถึงจะสามารถ ผลิตไฟฟาจากกังหันลมไดดี ภูมิประเทศที่มีความเร็วลมเหมาะสม
ไดแกบริเวณฝงทะเลแถบยุโรป เหนือ หรือชองเขาในอเมริกา 

 

 
ภาพที่ 1 กังหันลม 

ที่มา : https://www.energynewscenter.com/ 



ชนดิของกังหันลมโดยทั่วไปกังหันลมแบงออกเปน 2 ชนิด ตามแกนหมุนของกังหันลม ไดแก 
 
กังหันลมแกนหมุนแนวต้ัง (Vertical Axis Wind Turbine) เปนกังหันลมที่มีแกนหมุน และใบพัดตั้งฉาก
กับการเคลือ่นทีข่องลมในแนวราบ 
 

 
ภาพที่ 2 กังหันลมแกนหมุนแนวตัง้ (Vertical Axis Wind Turbine) 

ที่มา : https://c03.apogee.net/mvc/home/hes/land/el?utilityname=impa&spc=kids&id=16214 
 

กังหันลมแกนหมุนแนวนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) เปนกังหันลมทีมี่แกนหมุนขนานกับการ
เคลื่อนทีข่องลมในแนวราบ โดยมีใบพัดเปนตัวตัง้ฉากรับแรงลม 
 

 
ภาพที่ 3 กังหันลมแกนหมุนแนวนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) 

ที่มา : https://c03.apogee.net/mvc/home/hes/land/el?utilityname=impa&spc=kids&id=16214 



พลังงานลมในปจจุบัน 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีกอใหเกิดกังหันลมที่ทันสมัยที่มีอุปกรณทํางานรวมกันไดและติดตั้งได

รวดเร็ว ในปจจุบัน กังหันลมสมัยใหมเพียงตัวเดียวมีพลังมากกวากังหันลมขนาดเทากันเม่ือ 2 ทศวรรษที่แลว 
100 เทา และปจจุบันฟารมกังหันลมใหพลังงานมากเทากับโรงไฟฟาทั่วไป ภายในตนพ.ศ. 2546 การติดตั้ง
พลังงานลมสูงขึ้นสูระดับ 40,300 เมกะวัตต ซ่ึงใหพลังงานมากพอที่จะตอบสนองความตองการของครัวเรือน
ทั่วไปในยุโรปประมาณ 19 ลานครัวเรือน ซึ่งใกลเคียง 47 ลานคน ฟารมกังหันลมนอกชายฝงในเดนมารก 
เดนมารกเปนหนึ่งในประเทศผูนําการพัฒนาพลังงานลม ในขณะที่ตลาดพลังงานลมเติบโต พลังงานลมมี
คาใชจายในการผลิตลดลง 50% ใน 15 ปที่ผานมา ปจจุบันกังหันลมในสถานทีท่ี่เหมาะสมทีสุ่ดสามารถแขงขัน
กับโรงไฟฟาพลังงานถานหิน และในบางสถานที่สามารถเปนคูแขงกับกาซได 
 
พลังงานลม พ.ศ. 2564 

เนื่องจากพลังงานลมที่ติดตั้งแลวมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น 30% ใน 2-3 ปที่ผานมา จึงเปนไปไดอยาง
แทจริงที่จะตั้งเปาหมายใหลมผลิตพลังงาน 12% ของพลังงานทั้งโลก ภายในพ.ศ. 2563 ในชวงที่พลังงานลม
ผลิตพลังงาน จะสรางงานใหคน 2 ลานคน และลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดมากกวา 10,700 ลานตัน 
ขนาดและกําลังการผลติของกังหันลมโดยทัว่ไปที่ไดรับการปรับปรุงอยางตอเนื่องทําใหภายในพ.ศ. 2563 ราคา
ของพลังงานลมที่ตั้งอยูในสถานที่เหมาะสมคาดวาจะตกลงไปอยูที่ 2.45 ยูโรเซ็นตตอกิโลวัตตชั่วโมง ซ่ึงนอย
กวา 3.79 ยูโรเซ็นตตอกิโลวัตตชั่วโมง ในพ.ศ. 2546 เทากับ 36% คาใชจายนี้ไมรวมการเชื่อมตอกับสายสง
ไฟฟา แตเปนปจจัยหน่ึงสําหรับสถานีพลังงานเกือบทุกชนิด ไมใชเพียงพลังงานลม 
 
พลังงานลมหลัง พ.ศ. 2564 

ทรัพยากรพลังงานลมของโลกมีจํานวนมากมายมหาศาลและกระจายไปเกือบทุกภูมิภาคและประเทศ
ตางๆ การใชเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหพลังงานลมสามารถผลิตพลังงานไดประมาณ 53,000 เทราวัตตชั่วโมง 
(TWh) ตอป ซ่ึงมากกวาความตองการพลังงานของโลกที่คาดการณไวในพ.ศ. 2563 มากกวา 2 เทา ทําให
อุตสาหกรรมพลังงานลมมีโอกาสเติบโตสูงแมในหลายทศวรรษจากปจจุบัน สหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวมี
ศักยภาพการผลิตพลังงานลมเพ่ือตอบสนองความตองการพลังงานในประเทศไดมากกวา 3 เทา 
 
ศักยภาพพลังงานลมในประเทศไทย 

ประเทศไทยตั้งอยูในเขตเสนศูนยสูตร ลมที่เกี่ยวของกับภมิูอากาศของไทย คือ ลมประจําป ลมประจํา
ฤดู และลมประจําเวลา 

ลมประจําป : เปนลมที่พัดอยูเปนประจําตลอดทัง้ปในภูมิภาคสวนตางๆ ของโลกมีความแตกตางกันไป
ในแตละเขตละติจูดของโลก เนื่องจากประเทศไทยอยูในบริเวณเขตศูนยสูตรอิทธิพลของลมประจําปจึงไมมี
ประโยชนในการนํามาใช 

ลมประจําฤดู : เปนลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางตามฤดูกาล เรียกวา ลมมรสุม ไดแก 
ลมมรสุมฤดูรอน : พัดในแนวทิศใต และตะวันตกเฉียงใต ในชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 
ลมมรสุมฤดูหนาว : พัดในแนวทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ 
ลมประจําเวลา : เปนลมที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศระหวาง 2 บริเวณใน

ระยะเวลาสั้นๆ ไดแก ลมบก ลมทะเล ลมภูเขา และลมหุบเขาบริเวณที่อยูตามชายฝงจะไดรับอิทธิพลของลม
บก ลมทะเลสูงมาก 



 
 ภาพที่ : 4 เทยีบความเร็วลมทีมี่ในประเทศไทยกับตารางPower Class 

ที่มา : http://reca.or.th/ 
 

จากภูมิประเทศของประเทศไทย ทําใหเรามีความเร็วลมเฉลีย่ของประเทศอยูในระดับปานกลาง – ต่ํา 
มีความเร็วลมเฉลีย่ต่ํากวา 4 เมตร/วินาที แต เทคโนโลยกัีงหันลมเพ่ือผลติไฟฟาในยโุรปสวนใหญออกแบบให
ทํางานเหมาะสมกับความเร็วลมเฉลี่ยเกินกวา 8 เมตรตอวินาทีขึ้นไป ซ่ึงเปนความเร็วลมเฉลีย่ในพ้ืนทีข่อง
ภูมภิาคแถบยุโรปเหนือ หรือประเทศอื่นๆในเขตหนาวที่มศีกัยภาพลมเพยีงพอ เม่ือเทยีบความเร็วลมที่มีใน
ประเทศไทยกบัตารางPower Class พบวาลมในประเทศไทยสวนใหญอยูในระดับที1่.1-1.4 มีเพียงพ้ืนที่ทาง
ชายฝงทะเลภาคใตตอนลางที่อยู Power Class ระดับ 2 
 
ขอดีของพลังงานลม 

เปนแหลงพลงังานที่ไดจากธรรมชาต ิไมมตีนทุน 
เปนแหลงพลงังานที่ไมมีวันหมดสิ้น  
เปนพลังงานสะอาด 
ดําเนินงานไดรวดเร็ว  
ไมกินเนื้อที ่ดานลางยังใชพ้ืนที่ไดอยู 
มีแคการลงทุนคร้ังแรก ไมมีคาเชื้อเพลิง 

สามารถใชระบบไฮบริดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด คือ กลางคืนใชพลังงานลมกลางวันใชพลังงานแสงอาทิตย 
ภาครัฐใหการสนับสนุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมแกผูผลิตไฟฟารายเล็ก/รายเล็กมาก โดยกําหนด
อัตราสวนเพิ่มการรับซื้อไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานลม 2.50 บาทตอหนวย หากเปนโครงการใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ใหอัตราเพิ่มพิเศษอีก 1.50 บาทตอหนวย เปน 4.00 บาทตอหนวย ระยะเวลา 10 ป 
 
ขอจํากัด 

ลมในประเทศไทยมคีวามเร็วคอนขางต่ํา 
พ้ืนที่ที่เหมาะสมมีจํากัด 
ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ บางฤดูอาจไมมีลม 
ตองใชแบตเตอร่ีราคาแพงเปนแหลงเกบ็พลังงาน 
ขาดเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัศักยภาพลมในประเทศ และขาดบคุคลากรผูเชีย่วชาญ 



นอกจากน้ีในโครงการใหญๆ ที่ใชกังหันลมขนาดกลางที่ไดรับการทดสอบประสิทธิภาพ จะมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 98% อยางสมํ่าเสมอโดยอาศัยลม ซึ่งหมายถึงตองซอมแซมเปนระยะเวลาเพียง 2% ซ่ึงเปน
ประสิทธิภาพการทํางานที่สูงกวาประสิทธิภาพที่คาดหวังไดจากโรงไฟฟาทั่วไปอยางมาก 
 
ความไมแนนอนของพลังงานลม 

พลังงานลมถือวาเปนพลังงานทดแทนที่ถูกนํามาใชสําหรับการผลิตไฟฟาอยางกวางขวาง เนื่องจาก
เปนการผลิตไฟฟาที่สะอาดและไมมีราคาตนทุนของวัตถุดิบ แตเน่ืองจากพลังงานลมนั้นไมแนนอน และมี
ความเร็วลมผันผวนในแตละพ้ืนที่ จึงจําเปนตองมีการประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟาของพลังงานลม การ
ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟาจะตองพิจารณาปจจัยอื่นๆ ดวย นอกเหนือจากความเร็วของลม เชน ลักษณะภูมิ
ประเทศควรเปนที่ราบโลงไมมีสิ่งกีดขวาง และมีความเร็วลมโดยสม่ําเสมอ เปนตน เม่ือคํานึงถึงความไม
สม่ําเสมอของไฟฟาจากพลังงานลมแลว การลงทุนในกังหันลมเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาในประเทศไทยในขณะน้ี 
จึงไมมีความคุมทุนทางการเงิน การลงทุนจะเกิดขึ้นไดเฉพาะกรณีที่รัฐใหการสนับสนุนเปนพิเศษดวยเหตุผล
ดานสิ่งแวดลอม 
 
 สรุป 

เนื่องจากประเทศไทยเปนเขตที่มีความเร็วลมตํ่าถึงปานกลางดังน้ันการนําเทคโนโลยีกังหันลมมาจาก
ตางประเทศจึงไมเหมาะสมสําหรับการใชงานในประเทศ อีกทั้งกังหันลมที่เหมาะสมในประเทศควรออกแบบ
และผลิตใหเหมาะสมตอลมในประเทศที่มีอยูในชวงความเร็วลมที่ 4-5 เมตรตอวินาทีใหกังหันลมแตละขนาด
ควรผลิตไฟฟาไดไมตํา่กวา 20 %ของการผลิตพลงังานสูงสุด (Rated Power) เชนกังหันลม ขนาด 1 kW หรือ 
1000 W น้ัน ควรมีการผลิตไฟฟาใหไดที่ความเร็วลมเฉลี่ย 4 เมตร ตอวินาทีใหได ประมาณ 200 W เปนขั้นต่ํา
จะมผีลใหมีความคมคุาตอการลงทุนหรือการใชงานกังหนัลมขนาดเลก็ผลิตในประเทศไดและสามารถซอมบาํรุง
ไดเองยอมเหมาะสมตอการใชงานในประเทศ และเปนการสราง งานและรายไดในประเทศ ดังน้ันขนาดของ
กังหันลมที่เหมาะสมที่ผลิตในประเทศไดควรอยูทีข่นาด 1- 250 kW หรือขนาดใหญสุดไมควรเกิน 500 kW จึง
สามารถออกแบบและผลิตใชงานไดจริงสําหรับประเทศไทยเราที่มีความเร็วลมตํ่า เน่ืองจากขอจํากัดในดาน
วสัดุศาสตรที่จะทําใบกังหันลม  โดยกังหันลมควรมีคุณลักษณะทางเทคนิคคือเร่ิมผลิตไฟฟาที่ความเร็วลมไม
เกิน 3 เมตรตอวนิาท ีและผลิตไฟฟาสูงสุดทีค่วามเร็วลมไมเกิน 10 เมตรตอวินาทีจึงจะเหมาะสมกับการใชงาน
ในประเทศไทยได 
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