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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหศักยภาพการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลมสําหรับใชในโครงการ

พระราชดําริและโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดนานในการศึกษาดังกลาวผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูล ความเร็ว

ลมและทิศทางลม จากนั้นนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหหาการเปล่ียนแปลงความเร็วในรอบวัน และการ

เปล่ียนแปลงตามฤดูกาลในรอบปที่สามารถนํามาใชในการขับเคลื่อนระบบกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟา โดยทํา

การออกแบบสําหรับติดตั้งระบบกังหันลมตนแบบในเขตจังหวัดนาน งานวิจัยนี้จะทําการเก็บขอมูลความเร็วลม

ทิศทางลมและความเร็วลมกรรโชก เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหหาศักยภาพในการใชพลังงานลมในการผลิต

กระแสไฟฟา ผลการวิเคราะหพบวา ความเร็วลมเฉลี่ยทั้งปมีคาเทากับ 1.1 m/s ซึ่งมีคาความเร็วรอบต่ําที่เปน

ความเร็วลมเริ่มตนที่สามารถนําไปผลิตกระแสไฟฟาแบบสะสมพลังงาน และมีความเร็วลมกรรโชกสูงสุด 25 m/s 

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Homer ชวยในการวิเคราะห คาใชจายเริ่มตนในการติดตั้งกังหันลมที่ 5,000,000 

บาท อัตราเพิ่มตนทุนรายป 0.2โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟาได10,525 ยูนิตตอป และมีคาบํารุงรักษาตอหนวย

พลังงานไฟฟา 82,440 บาท ดังนั้นสามารถคํานวณหามูลคาสําหรับพลังงานตอหนวยของพลังงานไฟฟาที่ผลิตได

เทากับ 9.65 บาทตอหนวย  ซึ่งในงานวิจัยภาคตนกําลังนี้จะเนนเฉพาะออกแบบดานตนกําลัง สําหรับภาคแปลง

ผันกําลังไฟฟาจะกลาวในบทความตอไป 

 
ABSTRACT 

This research is to analyze the potential of wind energy which is used to drive the wind turbine 

for generating electricity. The wind turbine is installed at Royal Project in Nan Provenience, In this 

research, it is essential to measure the wind velocity, direction, and gusty wind velocity. The collected 

data is used to analyze the potential of wind energy for generating electricity. The results show that the 

annual average wind velocity of 1.1 m/s, which is more than 1 m/s, is sufficient velocity to generate 

electricity. The maximum velocity of gusty wind is 25 m/s. As a result, the wind turbine, installed in the 

direction facing the wind coming from the north eastern direction, the optimization by Hommer 

Program Computer is capable of producing 10,525 electric units. First Cost of Wind turbine Installation 

5,000,000 Bath and Maintenances Cost 82,440 Bath. this parameter we can calculate electric 

Generating Energy is 9.55 Bath/Unit. 

                                                            
1 หองวิจัยไฟฟาและพลังงาน สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 55000 
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คํานํา 
  พลังงานลมเปนพลังงานทดแทนสะอาดอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถนํามาผลิตกระแสไฟฟาไดโดยตรง โดย

ปราศจากปญหาดานมลภาวะซึ่งตางกับระบบผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานอื่น ๆ ทั่วไปในปจจุบันประกอบกับ

มูลคาดานสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่กําลังไดรับความสนใจและเล็งเห็นถึงปญหา ปจจุบันแนวโนมการพัฒนาการผลิต

กระแสไฟฟาจากพลังงานลมจึงมีมากขึ้น ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวจะตองคํานึงถึงทั้งการเลือกขนาดของกังหัน

ลมและลักษณะภูมิประเทศที่จะบงบอกถึงศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งขึ้นอยูกับความเร็วและทิศทางลม

เพื่อที่จะใชเปนขอมูลในการติดตั้งกังหันลม ในการเก็บขอมูลดังกลาวมีขอจํากัดดานปริมาณขอมูล ปจจุบันขอมูล

ความเร็วลมและทิศทางลมที่เก็บรวบรวมไวเปนฐานขอมูลสารสนเทศ แตไมไดลงสํารวจเชิงลึกในพื้นที่อยาง

ละเอียดมากนัก  เพื่อมิใหขอมูลที่ไดผิดพลาด ซึ่งอาจจะสงผลเสียหายอยางมากในการใชขอมูลดังกลาวไป

ตัดสินใจในการสรางโรงไฟฟาจากพลังงานลมจึงจําเปนตองมีการศึกษาออกแบบและวิเคราะหขอมูลตามพื้นที่

นั้นๆกอนมีการติดตั้งระบบจริง การออกแบบในงานวิจัยนี้ใชสําหรับเปนตนกําลังไฟฟาจายใหกับพื้นที่ของโครงการ

พระราชดําริ ซึ่งมีที่ตั้งอยูในพื้นที่หางไกล มีที่ตั้งเปนภูเขาสูง ทั้งยังอยูไกลจากสายสงของการไฟฟา ซึ่งในพื้นที่ของ

โครงการจําเปนตนใชพลังงานไฟฟาในรูปของแสงสวางและการใหน้ําพืชผลการเกษตร 
 

การศึกษาขอมูลศกัยภาพพลังงาน 
 ลักษณะของลมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีภูเขาสลับซับซอน เปนลมภูเขาและลมหุบเขา คลายกับลม

บก ลมทะเล ของพื้นที่ภาคใต หากจะนําพลังงานลมมาใชผลิตกระแสไฟฟา จะตองมีการศึกษาขอมูลความเรว็และ

ทิศทางลมอยางตอเนื่อง และเพียงพอในระดับความสูงจากพื้นดิน 40-80 เมตรเพราะการติดตั้งกังหันลมผลิต

ไฟฟามีคาใชจายสูงมาก เชน กังหันลมขนาด 1 เมกะวัตต 1 ตัว สูงราว 80 เมตร มีตนทุนประมาณ 80-100 ลาน

บาท ซึ่งประเทศไทยยังไมมีขอมูลความเร็วลมมากพอ สวนใหญที่มีอยูเปนขอมูลลมท่ีใชในทางอุตุนิยมวิทยา ซึ่งวัด

ที่ระดับสูงจากพื้นดิน 10 เมตร ระบบการหมุนเวียนของลมบนพื้นโลกเกิดจากการเคลื่อนที่ของมวลอากาศโดยรอบ 

ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศ การเปล่ียนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากรังสีอาทิตยที่สง

มายังพื้นโลกในแตละจุดไมเทากัน ทําใหอุณหภูมิอากาศในแตละจุดไมเทากันดวยระบบการหมุนเวียนของลมบน

พื้นโลกสามารถแบงลักษณะการเปลี่ยนแปลงได 2 รูปแบบ คือ ลมบริเวณทะเล และลมบริเวณภูเขา ซึ่งบริเวณที่

วางแผนจัดทําการติดตั้งระบบกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟานั้นอยูในเขตของลมบริเวณภูเขา ซึ่งลมบริเวณภูเขา 

(Mountain – valley wind) จะเกิดขึ้นเมื่อบริเวณภูเขาที่เย็นมีอากาศรอนชื้นในชวงเวลาตอนเชา และไดรับรังสี

อาทิตยอากาศรอนดังกลาวจะลอยตัวสูงขึ้น อากาศเย็นจากบริเวณหุบเขาจะเคลื่อนที่เขาแทนที่ ในชวงเวลา

กลางคืน ทิศทางการไหลของลมจะตรงกันขาม อากาศเย็นบริเวณภูเขาจะเคลื่อนที่ไปแทนที่อากาศที่ลอยขึ้น

บริเวณหุบเขา         พลังงานลมที่นําไปผลิตกระแสไฟฟาโดยใชกังหันลมผลิตไดจะเปลี่ยนแปลงตามความเร็วลม 

และคุณสมบัติของกังหันลมแตละแบบจะกําหนดอยูในรูปของกราฟความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับ

กําลังไฟฟา (Wind speed – power curve) ดังตัวอยางดังแสดงในรูปpower curve กราฟกําลังไฟฟาเปนขอมูล

เบื้องตนในการหาพลังงานที่สามารถผลิตไดจากกังหันลมในสถานที่ติดตั้งภายใตลักษณะของลมที่กําหนด 
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รูปที ่1  แสดงความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับกําลังไฟฟา  

  รูปที่ 1 เปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับกําลังผลิตไฟฟาของกังหันลมต่ํา รุน Model 

EN-300 ของบริษัท Engineo Thailand  เปนกังหันลมชนิด 3 ใบ รัศมี 4 เมตร ดังรูปที่ 2 ซึ่งรับแรงลมกรรโชกได

สูงสุด 25 m/s (หากแรงลมกรรโชกไมถึง 25 m/s จะทําใหกังหันลมเกิดความเสียหายนอย ทําใหคาบํารุงรักษา

ลดลงตามไปดวย) และกําลังการผลิตกระแสไฟฟาแปรผันตามคาความเร็วลมเฉลี่ยในบริเวณที่ติดตั้งกังหันลม 

จํานวนระยะเวลาที่ทําการผลิต และคาแฟคเตอรพื้นฐานที่เปนคุณสมบัติทางสมรรถนะของกังหันลม กังหันลมรุนนี้

สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดในกรณีความเร็วลมเฉลี่ยตั้งแต 3 m/sขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีกังหันลมชนิด 3 ใบ ที่มี

กําลังใกลเคียงกับรุนดังกลาวอยูหลายชนิด แตคุณสมบัติของกังหันลมอาจแตกตางกันไปบาง ในกรณีที่มีความเร็ว

ลมต่ํากวา 3 m/s ก็ยังมีกังหันลมที่สามารถผลิตกําลังไฟฟาได โดยใชกังหันลมแบบกังหันลมขนาดเล็กที่มีอยูหลาย

ชนิด ซึ่งถามีกําลังผลิตกระแสไฟฟานอยก็อาจจะตองทํางานรวมกับระบบผลิตกระแสไฟฟาจากเครื่องยนตดีเซล 

หรือระบบพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งในกรณีนี้จะขึ้นอยูกับขอมูลที่เก็บไดจากการศึกษาขอมูลทางเทคนิค 

 
รูปที ่2  กังหันลม  

ทฤษฎีเกี่ยวกับกังหันลม 

  ความเร็วในการหมุนของกังหันลมโดยทั่วไปจะกําหนดอยูในรูปของรอบตอนาที (Revolution per minute: 

rpm) หรือ เรเดียนตอวินาที (Radian per second: rad.s-1) ความเร็วในการหมุน (rotation speed) โดยปกติจะ

กําหนดใหอยูในรูปของรอบตอนาที ใชสัญลักษณ Nสวนความเร็วเชิงมุม (angular velocity) จะกําหนดใหอยูใน

รูปเรเดียนตอวินาที 

                                                 1 rpm =   rad-1                                                                                

                                                          =  0.1047 rad.s-1                                                                          (1) 
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  หนวยอื่นๆ ที่ใชวัดความเร็วของกังหันลมคือความเร็วปลายใบ(Tip speed: V) ซึ่งเปนความเร็วในทิศทาง

ของเสนสัมผัสวงของสวนหมุนที่ปลายของใบพัด  วัดในหนวยเมตรตอวินาที(Meter per second)ซึ่งเปนผลคูณ

ของความเร็วเชิงมุมของสวนหมุนกับรัศมีปลายใบ(Tip radius: R) มีหนวยเปนเมตรสามารถคํานวณไดจาก 

                                                       V =                                                                                          (2) 

2.4 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการคิดมูลคาตอหนวยของพลังงานไฟฟาที่ 

ผลิตไดขั้นตอนในการคํานวณมูลคาสําหรับพลังงานลม มูลคาตอหนวยของพลังงานไฟฟาที่ผลิตได (g) โดยกังหัน

สามารถประเมินไดโดยใช 

สมการดังนี้ 

                                                        G  =  CR/E + M                                                                               (3) 
เมื่อ 
         C คือ คาใชจายเริ่มตนในการติดตั้งกังหันลม (หนวยเปนบาท) 

         R คือ อัตราเพิ่มตนทุนรายป (Capital recovery factor) คํานวณไดจาก  

                                                        R  =                                                                             (4) 

x คือ Required annual rate of return net of inflation 

n คือ จํานวนปที่เงินลงทุนของโครงการไดกลับคืน(ระยะเวลาคืนทุน) 

E คือ พลังงานไฟฟารายปที่ผลิตไดจากกังหันลม  

M คือ คาใชจายในการดําเนินการและบํารุงรักษาตอหนวยพลังงานไฟฟาที่ผลิตได 

             K คือ แฟคเตอรที่ใชแทนคาใชจายในการดําเนินการรายปของกังหัน ในการประมาณคา K ไวที่ 0.025 

หรือ 2.5% ของคาใชจายเริ่มตนติดตั้งกังหันลม 

ตารางที่ 1 ทิศทางลมเฉลี่ย รายเดือนตามระดับชั้นวัด 20 เมตรจากฐานขอมูลสารสนเทศ 

ป 2553 ความ

สูง 

   เดือน 

ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 

20 เมตร NW NE NE NE NE NE NE NE NE NE SW NW 

NE = ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,SW = ทิศตะวันตกเฉียงใต,NW = ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

 
รูปที ่3  ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนตามระดับชั้นวัด 20 เมตร 
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 ขอมูลความเร็วลมจากรูปที่ 3 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของความเร็วลมตามแตละเดือนมีความ

แตกตางกันคอนขางนอย เนื่องจากเปนกระแสลมที่อยูในลักษณะลมสงบ มีความแปรปรวนนอย ซึ่งจะเปนขอมูล

เบื้องตนที่ใชสําหรับการเลือกใบพัด การวางหอคอย สําหรับชุดกังหันลม 

 
รูปที ่4  แสดงคาความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือน 

 

  ขอมูลความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือน จากรูปที่ 4 แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของพลังงานลมเพียงพอตอความ

ตองการที่จะนําไปใชงานในการหมุนกังหันลม กลาวคือ ความเร็วลมเฉลี่ยที่วิเคราะหไดมีคาประมาณ1.1 m/s ซึ่งมี

คาความเร็วลมเริ่มตนที่สามารถนําไปผลิตกระแสไฟฟาไดแบบสะสมพลังงาน ซึ่งในชวงเดือน ก.ย.-ต.ค. ความเร็ว

ลมเฉลี่ยนอยกวา 1 m/s ความเร็วลมดังกลาวเปนชวงลมสงบ ทําใหไมสามารถนําพลังงานลมดังกลาวไปใชเปน

พลังงานในการหมุนกังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟาแตกตางจากชวงเดือน มิ.ย.-ส.ค. ความเร็วลมเฉลี่ยมากกวา

1 m/s ซึ่งสามารถนําไปใชเปนพลังงานในการหมุนกังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟาได แตในชวงเดือน ก.พ.-พ.ค. 

จะเปนชวงที่มีความเร็วลมเฉลี่ยสูง จึงเปนชวงที่ใหกําลังการผลิตกระแสไฟฟาไดมากที่สุดของปขอมูลที่ไดจาก

กราฟสามารถนําไปวิเคราะหถึงการวางแผนในการผลิตกระแสไฟฟาในแตละเดือนได แตในความเปนจริงยังมีลม

พัดเปนชวงๆซึ่งการที่ไดรับขอมูลที่ไดแลวนํามาวิเคราะหตนกําลังจะตองออกแบบกังหันลมที่ใชความเร็วรอบต่ํา

แลวน้ําพลังงานที่ไดเก็บสะสมประจุไวในแบตเตอรี่ เมื่อตองการใชงานจะตองผานชุดแปลงผันกําลังไฟฟา

(Invertor)ที่ถูกออกแบบมาใหเหมาะสมกับงานวิจัยครั้งนี้ 

การเลือกกังหันลมตามศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลม 
  จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถเลือกชนิดของกังหันลมที่สามารถผลิตกระแสไฟฟาที่ความเร็วลม

เร่ิมตนตั้งแต 1 m/s และมีความสามารถรับแรงกรรโชกไดถึง 45 m/s คือ Model EN-300 ของบริษัท Engineo 

Thailand  โดยเมื่อนําขอมูลความเร็วลมเฉลี่ยแตละเดือนไปหาความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟาในรูปที่ 1 จะ

ไดพลังงานไฟฟา ซึ่งเมื่อนําพลังงานไฟฟาในแตละเดือนมารวมกันจะไดกําลังการผลิตไฟฟารวม 3,650 ยูนิตตอป

ซึ่งเพียงพอตอการใชงานในพื้นที่โครงการ 
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รูปที ่5  พลังงานไฟฟาที่ผลิต 

 
การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
  ในการคํานวณมูลคาของพลังงานจากแหลงพลังงานลมเปนการประเมินราคาทางเศรษฐศาสตรของ

เทคโนโลยีพลังงานลม ซึ่งหมายถึงกําลังการผลิตที่สามารถผลิตกระแสไฟฟาได เพื่อเปรียบเทียบราคาตอหนวยที่

ไดจากพลังงานลมกับราคาตอหนวยของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่จําหนาย โดยทั่วไป ซึ่งคํานวณจากคาใชจาย

เร่ิมตนในการติดตั้งกังหันลม (C) ที่ 5,000,000 บาท อัตราเพิ่มตนทุนรายป (R) 0.2โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟา

ได (E) 10,525 ยูนิตตอป และมีคาบํารุงรักษาตอหนวยพลังงานไฟฟา (M) 82,440 บาท ดังนั้นสามารถคํานวณหา

มูลคาสําหรับพลังงานตอหนวยของพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดเทากับ 9.65 บาทตอหนวยจากการคํานวณคาพลังงาน

ตอหนวยของพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตอหนวย ที่ทางการไฟฟาสวนภูมิภาคจําหนายที่

ราคาประมาณ 2.77 บาทตอหนวย(รวมft) จะเห็นวากระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานลมมีราคาสูงกวามูลคา

สําหรับพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากแหลงพลังงานไฟฟาหลัก แตจะมีประโยชนทางดานสิ่งแวดลอมคือ การลด

ปริมาณมลพิษที่เกิดจากการใชพลังงานหลักที่ตองส่ังนําเขามาเปนเชื้อเพลิงผลิต หากอีกทั้งในอนาคตการพัฒนา

กังหันลมและอุปกรณรวมทางดานเทคโนโลยีก็จะทําใหตนทุนการติดตั้งกังหันลมเพื่อใชในการผลิตกระแสไฟฟามี

ราคาลดลง 

 

สรุป 
  คาความเร็วมีผลตอศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟา โดยตองมีความเร็วลมตั้งแต 1 m/s ขึ้นไปโดยที่

กังหันลมที่ใชตองเปนแบบความเร็วลมตํ่า ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาเปนแบบกระแสตรงอาศัยการทํางานเมื่อเกิดลม

พัดโดยที่คอยเก็บสะสมในแบตเตอรี่สํารองพลังงาน  สําหรับคาความเร็วลมกรรโชกมีผลตอการเลือกใชชนิดของ

กังหันลม กลาวคือ กังหันลมโดยทั่วไปสามารถรับแรงกรรโชกไดไมเกิน 25 m/sในกรณีที่ความเร็วลมเกินอัตรา
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ดังกลาวจะหยุดทําการผลิตแบบอัตโนมัติ และผลจากการวิเคราะหขอมูล ทําใหทราบวาจังหวัดนาน ซึ่งมีที่ตั้งใน

เขตภาคเหนือตอนบนไดรับอิทธิพลของลมภูเขา โดยเฉพาะสถานที่ทําการวิจัยสามารถใชพลังงานลมนํามาเปน

พลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟาได และขอมูลยังบงบอกถึงลมท่ีนํามาผลิตกระแสไฟฟานั้นเปนลมที่มี

ความราบเรียบ สม่ําเสมอ 
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