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บทที่  1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมา และความสาํคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัการเพิ่มจํานวนประชากร และการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  ทําให้

ความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้ามาก พลงังานไฟฟ้าท่ีผลติได้ไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ จึงมีความ

จําเป็นท่ีจะต้องผลติพลงังานมากขึน้ ซึง่พลงังานท่ีผลติสว่นใหญ่มาจากการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิ เช่น 

ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และนํา้มนั เป็นต้นทําให้เชีอ้เพลิงฟอสซิล ลดลงอย่างรวดเร็ว และยงัจะ

เป็นผผลทําให้ราคาปรับตวัสงูขึน้  นอกจากราคาท่ีสงูขึน้แล้วในขบวนการผลิตไฟฟ้ายงัก่อให้เกิด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องหาแหล่งพลังงานจากท่ีอ่ืน เพ่ือมา

ทดแทนหรือ ใช้ร่วมกับการผลิตพลงังานจากเชือ้เพลิงฟอสซิล  พลงังานหมุนเวียน และพลงังาน

ทดแทน จงึเป็นแหลง่พลงังานแรกๆท่ีเลือกมาใช้ผลิตพลงังานไฟฟ้า เน่ืองมาจากเป็นแหลง่พลงังาน

ธรรมชาติ ไม่จําเป็นต้องซือ้หา และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ พลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทมี

รายละเอียดดงันี ้

1.กกพลงังานลม เกิดจากการเคลื่อนตวัของอากาศ ถ้าอากาศเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วสงู 

จะทําให้มีพลงังานมาก ซึง่สามารถนํามาใช้หมนุกงัหนัลม เพ่ือผลติกระแสไฟฟ้า  

2.กกพลงังานนํา้ เป็นพลงังานท่ีได้มาจากแรงอดัดนัของนํา้ ท่ีปลอ่ยจากอ่างเก็บนําเหนือ

เข่ือน นํา้ท่ีปลอ่ยไปนี ้จะได้รับการทดแทนทกุปี โดยฝนหรือการละลายของ 

3.กกพลงังานแสงอาทิตย์ ได้มาจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ซึง่นํามาใช้เป็นพลงังาน

ความร้อน และการสงัเคราะห์แสงหรือโดยผา่นอปุกรณ์รับแสงเช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เพ่ือเปล่ียนเป็น 

พลงังานไฟฟ้าและความร้อน เพ่ือนําไปใช้งานตอ่ไป 

4.กกเชือ้เพลิงชีวะมวล คือ สารทุกรูปแบบท่ีได้จากสิ่งมีชีวิต รวมทัง้ การผลิตจาก

การเกษตรและป่าไม้เช่น ไม้ฟืน แกลบ กากอ้อย วสัดเุหลือใช้ทางการเกษตรอ่ืนๆรวมถึงของเสีย

จากสตัว์ เช่นมลูสตัว์และของเสีย จากโรงงานแปรรูปทางเกษตร และขยะมาผลิตก๊าซชีวภาพ ใน

การผลิตพลงังาน จํานวนเท่าๆกนัต้องใช้ไม้ฟืน ในปริมาตรท่ีมากกว่านํา้มนัและถ่าน จึงเหมาะท่ี

นํามาใช้ในครัวเรือน (สํานกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ 2542) 

5.กกพลงังานความร้อนใต้พิภพ พลงังานความร้อนใต้พิภพคือ พลงังานธรรมชาติท่ีเกิด

จากความร้อน ท่ีถกูกกัเก็บอยู่ภายใต้ผิวโลก (Geo = โลก, Thermal = ความร้อน) โดยปกติแล้ว

อณุหภมูิภายใต้ผิวโลกจะเพิ่มขึน้ ตามความลกึ กล่าวคือยิ่งลกึลงไป อณุหภมูิจะยิ่งสงูขึน้ และใน
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6.กกพลงังานนิวเคลียร์ เป็นพลงังานท่ีได้มาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ซึง่เกิดจากการแตก

ตวัของ นิวเคลียสของธาตเุชือ้เพลิง เช่น ยเูรเนียม และให้พลงังานความร้อนมหาศาล จึงใช้ในการ

ผลิตไฟฟ้า ปฏิกิริยานิวเคลียร์ สามารถขจดัปัญหา การปลอ่ยมลพิษทางอากาศ รวมทัง้ การปลอ่ย

ก๊าซเรือนกระจก                                                                                                                        

แตพ่ลงังานหมนุเวียนเหลา่นีก็้มีข้อจํากดัของการได้มาซึง่พลงังาน ดงันี ้ 

1.กกพลงังานนํา้ ในการสร้างเข่ือนเพ่ือผลิตไฟฟ้านัน้ แม้จะเป็นระบบท่ีคอ่นข้างสะอาดก็

ตาม แต่ก็มีปัญหาเร่ืองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ท่ีดิน แหล่งทํามาหากิน ตลอดจนป่าสงวน

ของชาติ ต้องสญูเสียจากการถกูนํา้ท่วม นอกจากนีแ้หล่งนํา้ขนาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพในประเทศก็

เหลือน้อย (สํานกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ 2542) 

2.กกพลงังานลม  

       2.1กกแม้ลมจะพดัแรงมากท่ีบรรยากาศระดบัสงู เน่ืองจากสามารถเคลื่อนท่ีได้อย่าง

อิสระโดยไมมี่สิง่กีดขวาง แตก่ระแสลมท่ีระดบัพืน้ดนิมีอตัราความเร็วต่ําลงมาก 

    2.2กกแม้ในธรรมชาติจะมีพลงังานลมจํานวนมหาศาล แต่พลงังานลมมีความไม่

แน่นอนสงู 

   2.3กกโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาดใหญ่มีต้นทนุคา่ก่อสร้างสงูมาก 

    2.4กกหากมีการติดตัง้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าพลงังานลมจํานวนมาก จะทําให้ระบบ

ผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพต่ําลง เน่ืองจากจะต้องลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าสํารองจํานวนมาก เพ่ือให้

สามารถจ่ายไฟฟ้า ในช่วงลมพดัออ่น  

    2.5กกมีเสียงดงั และมีผลกระทบตอ่ทศันียภาพ  

    2.6กกปัญหาการลกัขโมย เน่ืองจากโรงงานผลิตไฟฟ้ากังหันลมมักตัง้อยู่ในพืน้ท่ี

ห่างไกลเพ่ือลดคา่เช่าท่ีดนิ ก่อให้เกิดปัญหาถกูลกัขโมยชิน้สว่นโลหะ (ยทุธศกัดิ ์คณาสวสัดิ,์ 2550) 

3.กกพลงังานนิวเคลียร์ มีปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดจาก การใช้สารรังสี นอกจากนี ้ยงั

มีปัญหาเร่ืองการกําจดักากนิวเคลียร์ ซึง่จะต้องมีมาตรการควบคมุดแูล ไม่ให้การกําจดักาก ของ

เสียสง่ผลตอ่สิ่งแวดล้อมโดยรอบ เน่ืองจากสารเหลา่นีมี้คา่ทางรังสีสงูมาก และจะคงสภาพอยู่เป็น

เวลานบัพนัๆล้านปี  (สํานกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต,ิ 2542) 
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4.กกพลงังานแสงอาทิตย์ เน่ืองจากแสงอาทิตย์มีเฉพาะในตอนกลางวนั ตลอดจนมีความ

เข้มของแสงท่ีไม่แน่นอน เพราะขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดกูาลท่ีเปล่ียนไป และราคาของเซลล์

แสงอาทิตย์ได้ลดลงมามากแล้ว แตก็่ยงัเป็นราคาท่ีแพงกวา่การผลติไฟฟ้าโดยวิธีอ่ืนๆ(ชาย ชีวะเกต ุ

และชนานญั บวัเขียว, 2543) ซึง่ประเทศไทยมีพลงังานนีม้ากมาย แตเ่ซลล์แสงอาทิตย์ท่ีใช้ในการ

ผลติกระแสไฟฟ้ายงัมีราคาสงู 

5.กกพลงังานชีวะมวล มีข้อจํากดั 

   5.1กกชีวะมวลมีปริมาณท่ีไมแ่น่นอน 

  5.2กกปริมาณชีวะมวลท่ีมีใช้อยู่ในโรงงาน และพืน้ท่ีใกล้เคียง มีไม่เพียงพอท่ีจะ

นําไปผลติไฟฟ้า   

  5.3กกคา่ใช้จ่ายสงูท่ีจะลงทนุเช่ือมตอ่ระบบไฟฟ้า ระหวา่งโรงงานสูร่ะบบสายสง่ 

    5.4กกโรงงานขาดความเช่ือมัน่ท่ีจะลงทุน เน่ืองจาก ขาดการสนบัสนุนการลงทุน 

ด้านเทคโนโลยี ไม่มีผู้ ให้คําปรึกษาทางเทคนิค ขาดบคุลากรท่ีจะเป็นผู้ ดําเนินการและบํารุงรักษา

โรงไฟฟ้า   

  5.5กกราคารับซือ้และราคาขายของไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานสิน้เปลืองยงัต่ํามาก                         

(ไทยสมิตร, ม.ป.ป.) 

6.กกพลงังานใต้พิภพมีข้อจํากดัหลาย ๆอย่าง อาทิ นกัวิชาการท่ีมีประสบการณ์ จํานวน

บคุลากร งบประมาณ และสภาพธรณีวิทยาท่ีเป็นตวักําหนดขนาดของแหลง่พลงังาน ทําให้การวิจยั 

พฒันาทางด้านนีย้งัไมส่ามารถแสดงผลท่ีเดน่ชดั ถึงแม้จะได้มีการพฒันาแหลง่พลงังานธรรมชาตินี ้

ขึน้มาใช้ภายประเทศแล้วก็ตาม (มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ม.ป.ป.) 

นอกจากท่ีกล่าวมาทัง้หมดยงัเหลือพลงังานทดแทน อีก 1 อย่าง ท่ีจะเข้ามาเสริมช่วยให้

การผลติไฟฟ้าโดยไมมี่ข้อจํากดั คือพลงังานทดแทน จากพลงังานแมเ่หลก็ไฟฟ้า  

พลงังานแมเ่หลก็ถาวร คือเคร่ืองผลติกระแสไฟฟ้าโดยใช้หลกัการของสนามแมเ่หลก็  เม่ือ

มีสนามแม่เหล็กเกิดขึน้ในสนามก็จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ทัง้แบบ แท่ง ทรงกลม เป็น

แม่เหล็กท่ีจะวิ่งรอบๆแผ่นวงแหวน เพ่ือให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึน้ แท่งกลม หรือ Roller จะจดัวางตวั

ของมันเองเหมือนผลักต่างดูด (พลังงานสีเขียว, 2552)  และแม่เหล็กถาวร ก็เป็นพลังงานกึ่ง

ธรรมชาติ ซึ่งเม่ือเรานํามา ออกแบบ เพ่ือเปลี่ยนจากพลงังานสนามแม่เหล็กให้เป็นพลงังานกล 

(Deltaforce, 2007) พลงังานแม่เหล็กมีขีดความสามารถสงู เป็นแหลง่จ่ายพลงังานท่ีไม่มีวนัสิน้สดุ 

ซึง่การดงึดดูของแมเ่หลก็ไมมี่ข้อจํากดั ถ้าวสัดแุมเ่หลก็มีการสญูเสียพลงังานแมเ่หล็ก ก็สามารถนํา

กลบัมาทําเป็นแม่เหล็กได้อีก แต่พลงังานมีความสมัพนัธ์กับอํานาจแม่เหล็กจากจํานวนโมเลกุล
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 ดงันัน้ จากข้อดีท่ีกล่าวมาทัง้หมด จึงจําเป็นต้องศึกษาเก่ียวกับวสัดุแม่เหล็ก การ

ออกแบบแมเ่หลก็ในการใช้งาน วิธีการประยกุต์ใช้แมเ่หล็กถาวร พืน้ฐานของมอเตอร์ชนิดตา่งๆเพ่ือ

เป็นแนวทางการพฒันาการผลิตไฟฟ้าจากแม่เหล็กถาวรให้มากขึน้และมีขนาดตามความต้องของ

ผู้ใช้  

 
จุดมุ่งหมายของการศึกษา  
 1.กกเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบแมเ่หลก็ถาวร  4 ชนิด 

 2.กกเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบข้อดีของมอเตอร์ 3 ชนิดเพ่ือใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า 

 3.กกเพ่ือศกึษาการนําไปประยกุต์ใช้ในการชาร์ทแบตเตอร่ี 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1.กกทราบถึงคณุสมบตัคิวามแตกตา่งระหวา่งแมเ่หลก็ถาวรชนิดตา่งๆ 

 2.กกสามารถนําข้อมลูท่ีได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางสําหรับ ผู้สนใจในการสร้าง

เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีใช้แมเ่หลก็ถาวร 

 3.กกสามารถนําข้อมลูไปประยกุต์ใช้ในยานยนต์ได้ 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 การศกึษาวิจยัเร่ืองแมเ่หลก็ถาวร ได้กําหนดขอบเขตการศกึษาดงันี ้

 1.กกขอบเขตเนือ้หาในการศกึษาวิจยัครัง้นีจ้ะชีใ้ห้เห็นถึงข้อมลูพืน้ฐานของแม่เหล็กถาวร 

และนําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์หาข้อดีข้อเสีย และข้อมลู อนัจะเป็นแนวทางในการตดัสินใจการทํา

แมเ่หลก็ถาวรผลติกระแสไฟฟ้า 

 2.กกระยะเวลาท่ีทําการศกึษาค้นคว้า การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองครัง้นีใ้ช้ระยะเวลาใน

การวิจยัทัง้สิน้ 12 เดือนนบัตัง้แต ่เดือนมิถนุายน พ.ศ.2553 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 

   

 
 


