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บทคัดยอ 
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิจัยการนําพลังงานลมมาใชสําหรับเปนทางเลือกในการผลิต

กระแสไฟฟา โดยทําการทดลองพลังงานลม ณ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ จังหวัด

สงขลา โดยใชกังหันลมขนาด 3 ใบพัด ชนิดแนวตั้ง  ไดนาโมผลิตกระแสไฟฟาขนาด แรงดัน 12 โวลต  200 วัตต 

เครื่องควบคุมการชารจ  แบตเตอรี่ขนาด 1500 วัตต  และใชอินเวอรเตอร ขนาด 525 วัตต ผลการวิจัยและศึกษา

ที่ได ณ บริเวณดังกลาวนั้น สามารถผลิตพลังงานไฟฟาใหกับเครื่องใชไฟฟาได วันละไมต่ํากวา 2 ชั่วโมง จึงถือวา

พลังงานลมเปนพลังงานทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟาที่จําเปนตองใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดเปนอยางดี  

คําสําคัญ :  พลังงานลม  ผลิตกระแสไฟฟา   จะนะ   สงขลา  
 

ABSTRACT 
 This article is aimed to study and research about the wind energy for the electricity generator 

around Chana Technical Collage area, Chana District, Songkhla Province. The experiment used three 

vertical wind turbine, 12 volt 200 watt electric current, charger control, 1,500 watt battery, and 525 

watt inverter. This study revealed that the wind energy can generate the electricity for electric 

equipments at least 2 hours each day. It is concluded that the wind energy is an alternative power 

which can save the limited resources for the electricity generator. 

Key Words : Wind Energy, Electrical Generator, Jana, Songkhla 

E-mail : thanat.n@rmutsv.ac.th 

 

 

 

 

                                                            
1 ภาควิชาไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ. สงขลา 90000 

 Department of Electrical, Faculty of Industrial Education and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, 

 Songkhla 90000 
2 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จ. สงขลา 90130 

 Department of Electronic, Jana Technical college, Songkhla 90130 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

  373 

บทนํา 
 ปญหาสิ่งแวดลอม ถือเปนปญหาระดับประเทศ และอาจกลาวไดวาเปนปญหาที่มีความสําคัญตอโลก

มนุษยมาจนถึงทุกวันนี้  สาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร (กูเกียรติ, 2550) และมีการนําเทคโนโลยี

สมัยใหมมาใชทําใหมีการทําลายสิ่งแวดลอม สงผลกระทบตอโลกและมวลมนุษยทุกชาติ เนื่องจากมนุษยมีความ

ตองการปจจัยพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิตเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ ในขณะที่ความตองการปจจัยพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิตของประชากรเพิ่มมากขึ้น แตทรัพยากรที่สามารถสนองความตองการของประชากรนั้นอยูในสภาพที่

คงที่ และหลายอยางลดลง บางอยางสูญพันธหรือหมดไป และที่ผานมามนุษยพยายามตักตวงการใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางฟุมเฟอย มีการใชสารเคมีกอใหเกิดสารพิษตกคางกลายเปนปญหา

ส่ิงแวดลอมที่เปนวิกฤตการณ เปนภัยวิบัติรุนแรงตอการดํารงชีวิตของมนุษยเองและตอส่ิงแวดลอมอื่น ๆ ของโลก 

(ประยง, ม.ป.ป.) ดังจะเห็นไดจากภาวะโลกรอน น้ําทวม ฝนตกไมถูกตองตามฤดูกาล เกิดพายุที่รุนแรงมากขึ้น

กวาเดิม ซึ่งจะเห็นไดวาในชวงระยะเวลาไมถึง 10 ปที่ผานมา ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอม

อยางเห็นไดชัดเจน เชน บริเวณพื้นที่ภาคใต ในปพุทธศักราช 2553 พายุดีเปรสชันถลมจังหวัดสงขลาและจังหวัด

พัทลุง บานเรือนประชาชนไดรับความเสียหาย สงผลใหไฟฟาดับท้ังเมือง สวนจังหวัดตรังทําใหเกิดน้ําทวม

ครอบคลุม 5 อําเภอ (หนังสือพิมพคมชัดลึกออนไลน, 2553) และลาสุดในปพุทธศักราช 2554 ที่จังหวัดสุราษฎ

ธานี (นิรนาม, 2554)(คนสุรินทร, 2554) และ ที่บริเวณเทือกเขาหลวง อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกิดฝนตกหนัก ทําใหน้ําปาไหลหลาก ทําความเสียหายใหกับชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณนั้นเปนอยางมาก (ศูนย

ประสานการชวยเหลือผูประสบภัมพิบัติ, 2554) เปนตน  

 จากปญหาดังกลาวขางตน (ประยง, ม.ป.ป.) สาเหตุเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรมเพิ่ม

มากขึ้น การทําลายสิ่งแวดลอมเพื่อนํามาซึ่งพลังงานไฟฟาและพลังงานดานตาง ๆ ก็เพิ่มมากขึ้นเชนกัน การ

สงเสริมการใชพลังงานที่สะอาด และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยใชพลังงานที่ไมมีวันหมดที่มีอยูตามธรรมชาติ 

เชน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย เปนตน นํามาซึ่งพลังงานที่สามารถผลิตกระแสไฟฟาได 

 การศึกษาและวิจัยพลังงานลมเพื่อนํามาเปนพลังงานหลักในการผลิตกระแสไฟฟา โดยใชกังหันลมผลิต

ไฟฟา ถือเปนเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เปนการลงทุนที่คุมคาในการลดตนทุนการใชกระแสไฟฟาใน

ครัวเรือน ลดภาระคาใชจายในระยะยาว โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา (นิรนาม, 2553) 

ถือเปนจังหวัดที่มีศักยภาพดานพลังงานลมสูง มีพื้นที่สวนใหญติดทะเล มีแรงลมพัดอยูตลอดเวลา เหมาะสมที่จะ

นําพลังงานลมมาเปนพลังงานหลักในการผลิตกระแสไฟฟา เพื่อลดภาวะปญหาสิ่งแวดลอม ทางคณะผูวิจัยจึงได

มีแนวความคิดศึกษาและวิจัย การนํากังหันลมมาผลิตไฟฟา ณ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ตําบลจะโหนง 

อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อตอบสนองการประหยัดพลังงาน และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

 

อุปกรณและวิธีการ 
กังหันลมผลิตกระแสไฟฟา 
 กังหันลม คือชุดเครื่องจักรกลอยางหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนพลังงานจลนจากการเคลื่อนที่ของลมใหเปน

พลังงานกล และนําพลังงานกลมาใชกับระบบผลิตไฟฟา โดยการออกแบบกังหันลมจะตองอาศัยความรูทาง

พลศาสตรของลมและหลักวิศวกรรมในแขนงตาง ๆ เพื่อใหไดกําลังงาน พลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุด  
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ชนิดของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟา (นิรนาม, 2551) 

 โดยทั่วไปกังหันลมสามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด ตามแกนหมุนของกังหันลม ไดแก กังหันลมแกนหมุน

แนวตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine) และกังหันลมแกนหมุนแนวนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) ดังรูป

ที่ 1(ก) และรูปที่ 1(ข) ตามลําดับ โดยจะมีความแตกตางกันตรงการวางชุดแกนหมุนใบพัด แตทั้งสองชนิดจะ

ประกอบดวยอุปกรณในการทํางานผลิตไฟฟาที่คลายกัน เชน ชุดใบพัด ชุดหองเกียรทดกําลัง ชุดเครื่องกําเนิด

ไฟฟา และชุดเสา เปนตน  
 

 
 
 

รูปที่ 1  (ก) กังหันลมแกนหมุนแนวตั้ง  (ข) กังหันลมแกนหมุนแนวนอน 
 

สวนประกอบของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟา (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

 จากรูปที่ 2 กังหันลมผลิตกระแสไฟฟามีสวนประกอบหลักๆ ดังนี้ 

 หมายเลข 1 ใบพัด เปนตัวรับพลังลมและเปลี่ยนใหเปนพลังงานกล ซึ่งยึดติดกับชุดแกนหมุนและสงแรง

จากแกนหมุนไปยังเพลาแกนหมุน 

 หมายเลข 2 เพลาแกนหมุน ซึ่งรับแรงจากแกนหมุนใบพัด และสงผานระบบกําลัง เพื่อหมุนและปน

เครื่องกําเนิดไฟฟา 

 หมายเลข 3 หองสงกําลัง ซึ่งเปนระบบปรับเปล่ียนและควบคุมความเร็วในการหมุน ระหวางเพลาแกน

หมุนกับเพลาของเคริ่องกําเนิดไฟฟา  

 หมายเลข 4 หองเครื่อง ซึ่งมีขนาดใหญและมีความสําคัญตอกังหันลม ใชบรรจุระบบตางๆ ของกังหันลม 

เชน ระบบเกียร เครื่องกําเนิดไฟฟา เบรก และระบบควบคุม  

 หมายเลข 5 เครื่องกําเนิดไฟฟา ทําหนาที่เปล่ียนพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา 
 

 

(ก) (ข) 
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รูปที่ 2  สวนประกอบของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟา 
 

 หมายเลข 6 ระบบควบคุมไฟฟา ซึ่งใชระบบคอมพิวเตอรเปนตัวควบคุมการทํางาน และจาย

กระแสไฟฟาเขาสูระบบ 

 หมายเลข 7 ระบบเบรค เปนระบบกลไก เพื่อใชควบคุมการหยุดหมุนของใบพัดและเพลาแกนหมุนของ

กังหัน เมื่อไดรับความเร็วลม เกินความสามารถของกังหัน ที่จะรับได และในระหวางการซอมบํารุงรักษา 

 หมายเลข 8 แกนคอหมุนรับทิศทางลม เปนตัวควบคุมการ หมุนหองเครื่อง เพื่อใหใบพัดรับทิศทางลม

โดยระบบอิเลคทรอนิคส ที่เชื่อมตอใหมีความสัมพันธ กับหางเสือรับทิศทางลมที่อยูดานบนของเครื่อง 

 หมายเลข 9 เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม ซึ่ง เชื่อมตอสายสัญญาณเขาสูระบบคอมพิวเตอร เพื่อ

เปนตัวชี้ขนาดของความเร็วและทิศทางของลม เพื่อท่ีคอมพิวเตอรจะไดควบคุมกลไกอื่นๆ ไดถูกตอง 

 หมายเลข 10 เสากังหันลม เปนตัวแบกรับสวนที่เปนตัวเครื่องที่อยูขางบน 

วิธีการ 

 
 

รูปที่ 3  บล็อกไดอะแกรมการทํางานของชุดกังหันลมผลิตกระแสไฟฟา 
 

 จากรูปที่ 3 แสดงบล็อกไดอะแกรมการทํางานของชุดกังหันลมผลิตกระแสไฟฟา ประกอบดวย ชุดกังหัน

ลมสําหรับผลิตกระแสไฟฟาสําหรับใหกังหันลมหมุนขณะลมพัด ไดนามาซึ่งตออยูกับแกนใบพัดก็จะหนาที่เปล่ียน
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พลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา แรงดันและกระแสที่ได ตออยูกับเครื่องควบคุมการชารจแบตเตอรี่ เพื่อคอย

ควบคุมใหมีการชารจที่คงที่ ไมวาจะมีลมพัดหรือไมมีลมพัด หลังจากนั้น แรงดันไฟฟากระแสตรงที่ไดจากเครื่อง

ควบคุมการชารจแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท 125 แอมป 1500 วัตต สงตอไปยังแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท 125 

แอมป สําหรับเปนแหลงสะสมพลังงาน แรงดันไฟฟากระแสตรง ก็จะผานมายังคอนเวอรเตอร เพื่อทําหนาที่แปลง

แรงดันไฟฟากระแสตรงเปนแรงดันไฟฟากระแสสลับ ขนาด 220 โวลท เพื่อเปนแหลงจายใหกับอุปกรณไฟฟา

ตอไป 
 

 
 

รูปที่ 4  ตัวเครื่องกังหันลมผลิตกระแสไฟฟา 
 

 
 

 

รูปที่ 5  (ก) เครื่องควบคุมการชารจแบตเตอรี่  (ข) แบตเตอรี่ 
 

 การดําเนินงานดังรูปที่ 4 เปนการนําสวนที่เปนชุดกังหันลมนําไปติดตั้ง ณ บริเวณดาดฟา ชั้น 5 ของตึก

อาคารเรียน แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  หลังจากนั้นดําเนินการตอสายไฟจากตัวเครื่อง

กังหันลมมายังเครื่องควบคุมการชารจแบตเตอร่ีและแบตเตอรี่ที่อยูภายใน หองปฎิบัติการสําหรับการเก็บขอมูล 

ดังรูปที่ 5 (ก) และรูปที่ 5 (ข) สวนในรูปที่ 6 แสดงการทดสอบการทํางานโดยการตออุปกรณทั้งหมดเขาดวยกัน 

ซึ่งประกอบไปดวย เครื่องควบคุมการชารจแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ อินเวอรเตอร และอุปกรณไฟฟา ตามลําดับ 
 

(ก) (ข) 

Output Input 
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รูปที่ 6  การทดสอบการทํางาน 
 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 
 จากการศึกษาการทํางานของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟา ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ตําบลจะโหนง 

อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลานั้น ไดทําการทดสอบเก็บผลความเร็วลมในชวงระยะมรสุมที่ภาคใต ตลอดระยะเวลา 

4 เดือน ของปพุทธศักราช 2553 คือตั้งแตชวงเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 7 

ตามลําดับ แสดงความเร็วลมเฉลี่ยในแตละเเดือนที่ไดทําการทดลอง จะเห็นไดวา ความเร็วลมชวงเดือนธันวาคม 

มีความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 5.97 เมตรตอวินาที และในเดือนพฤศจิกายนมีความเร็วลมเฉลี่ยต่ําสุดอยูที่ 3.87 

เมตรตอวินาที  
 
ตารางที่ 1   ความเร็วลมเฉลี่ย ในชวงเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ 

เดือน 
ความเร็วลมเฉลี่ย 

(เมตร/วินาที) 

พฤศจิกายน 3.87 

ธันวาคม 5.97 

มกราคม 4.50 

กุมภาพันธ 5.60 
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รูปที่ 7  ความเร็วลมเฉลี่ย ในชวงเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ 
 

 ในสวนของการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมตลอดระยะเวลาที่ไดทําการทดลองในชวงเดือน

พฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธนั้น แสดงดังตารางที่ 2 การชารตแบตเตอรี่เฉลี่ยตอวันในชวงเดือนพฤศจิกายนที่มี

ความเร็วลมต่ําที่สุดนั้น จะใชระยะเวลานานที่สุด 24 วัน  ถึงจะไดคากําลังงานไฟฟา 1,500 วัตต เฉล่ียตอวัน

กําลังงานไฟฟาที่ไดประมาณ 63 วัตต แตสําหรับเดือนธันวาคม ที่มีความเร็วลมสูงที่สุดนั้น การชารตแบตเตอรี่ที่

คากําลังงานไฟฟา 1,500 วัตต จะใชระยะเวลาเร็วที่สุดเพียงแค 14 วัน  หรือเฉลี่ยที่ไดตอวันประมาณ 107 วัตต 

เดือนกุมภาพันธและเดือนมกราคมเฉลี่ยตอวันประมาณ 94 วัตตและ 83 วัตต ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 2  การชารตแบตเตอรี่เฉลี่ยตอวัน 
 

เดือน 
จํานวนวันที่ชารต 

(1500 วัตต) 

เฉลี่ยตอวัน

(วัตต) 

พฤศจิกายน 24 วัน 63 

ธันวาคม 14 วัน 107 

มกราคม 18 วัน 83 

กุมภาพันธ 16 วัน 94 

 

สรุปผล 
 จากการศึกษาและวิจัยการนําพลังงานลมมาใชสําหรับเปนทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟา โดยทําการ

ทดลองพลังงานลม ณ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยใชกังหันลม

ขนาด 3 ใบพัด ชนิดแนวตั้ง  ไดนาโมผลิตกระแสไฟฟาขนาด แรงดัน 12 โวลต  200 วัตต เครื่องควบคุมการชารจ  

แบตเตอรี่ขนาด 1500 วัตต  นั้น ผลการวิจัยและศึกษาที่ได ณ บริเวณดังกลาว ตลอดระยะเวลา 4 เดือนนั้น 

ความเร็วลม(เมตร/วินาที) 

เดือน 
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ในชวงเดือนธันวาคมและเดือนพฤศจิกายน กังหันลมสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดสูงสุดและต่ําสุด ตามลําดับ

สามารถผลิตพลังงานไฟฟาใหกับเครื่องใชไฟฟาได วันละไมต่ํากวา 2 ชั่วโมง จึงถือวาพลังงานลมเปนพลังงาน

ทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟาที่จําเปนตองใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดเปนอยางดี อีกทั้งยั้งเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมอีกดวย 
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