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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมา และความสําคัญของปั ญหา
ปั จจุบนั การเพิ่มจํานวนประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว ทําให้
ความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้ามาก พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ไม่เพียงพอต่อความต้ องการ จึงมีความ
จําเป็ นที่จะต้ องผลิตพลังงานมากขึ ้น ซึง่ พลังงานที่ผลิตส่วนใหญ่มาจากการใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิล เช่น
ก๊ าซธรรมชาติ ถ่านหิน และนํา้ มัน เป็ นต้ นทําให้ เชีอ้ เพลิงฟอสซิล ลดลงอย่างรวดเร็ ว และยังจะ
เป็ นผผลทําให้ ราคาปรับตัวสูงขึ ้น นอกจากราคาที่สงู ขึ ้นแล้ วในขบวนการผลิตไฟฟ้ายังก่อให้ เกิด
ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมตามมา จึง มีความจํ า เป็ นอย่า งยิ่ง ที่ ต้องหาแหล่งพลังงานจากที่ อื่น เพื่อมา
ทดแทนหรื อ ใช้ ร่วมกับการผลิตพลังงานจากเชือ้ เพลิงฟอสซิล พลังงานหมุนเวียน และพลังงาน
ทดแทน จึงเป็ นแหล่งพลังงานแรกๆที่เลือกมาใช้ ผลิตพลังงานไฟฟ้า เนื่องมาจากเป็ นแหล่งพลังงาน
ธรรมชาติ ไม่ จํา เป็ นต้ อ งซือ้ หา และไม่ก่ อ ให้ เ กิ ดมลภาวะ พลัง งานหมุน เวี ย นแต่ล ะประเภทมี
รายละเอียดดังนี ้
1.กกพลังงานลม เกิดจากการเคลื่อนตัวของอากาศ ถ้ าอากาศเคลื่อนที่ด้วยความเร็ วสูง
จะทําให้ มีพลังงานมาก ซึง่ สามารถนํามาใช้ หมุนกังหันลม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
2.กกพลังงานนํ ้า เป็ นพลังงานที่ได้ มาจากแรงอัดดันของนํ ้า ที่ปล่อยจากอ่างเก็บนําเหนือ
เขื่อน นํ ้าที่ปล่อยไปนี ้ จะได้ รับการทดแทนทุกปี โดยฝนหรื อการละลายของ
3.กกพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ มาจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ซึง่ นํามาใช้ เป็ นพลังงาน
ความร้ อน และการสังเคราะห์แสงหรื อโดยผ่านอุปกรณ์รับแสงเช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเปลี่ยนเป็ น
พลังงานไฟฟ้าและความร้ อน เพื่อนําไปใช้ งานต่อไป
4.กกเชื ้อเพลิงชีวะมวล คือ สารทุกรู ปแบบที่ได้ จากสิ่งมีชีวิต รวมทัง้ การผลิตจาก
การเกษตรและป่ าไม้ เช่น ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้ อย วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรอื่นๆรวมถึงของเสีย
จากสัตว์ เช่นมูลสัตว์และของเสีย จากโรงงานแปรรูปทางเกษตร และขยะมาผลิตก๊ าซชีวภาพ ใน
การผลิตพลังงาน จํานวนเท่าๆกันต้ องใช้ ไม้ ฟืน ในปริ มาตรที่มากกว่านํ ้ามันและถ่าน จึงเหมาะที่
นํามาใช้ ในครัวเรื อน (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, 2542)
5.กกพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ พลังงานความร้ อนใต้ พิภพคือ พลังงานธรรมชาติที่เกิด
จากความร้ อน ที่ถกู กักเก็บอยู่ภายใต้ ผิวโลก (Geo = โลก, Thermal = ความร้ อน) โดยปกติแล้ ว
อุณหภูมิภายใต้ ผิวโลกจะเพิ่มขึ ้น ตามความลึก กล่าวคือยิ่งลึกลงไป อุณหภูมิจะยิ่งสูงขึ ้น และใน
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6.กกพลังงานนิวเคลียร์ เป็ นพลังงานที่ได้ มาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ซึง่ เกิดจากการแตก
ตัวของ นิวเคลียสของธาตุเชื ้อเพลิง เช่น ยูเรเนียม และให้ พลังงานความร้ อนมหาศาล จึงใช้ ในการ
ผลิตไฟฟ้า ปฏิกิริยานิวเคลียร์ สามารถขจัดปั ญหา การปล่อยมลพิษทางอากาศ รวมทัง้ การปล่อย
ก๊ าซเรื อนกระจก
แต่พลังงานหมุนเวียนเหล่านี ้ก็มีข้อจํากัดของการได้ มาซึง่ พลังงาน ดังนี ้
1.กกพลังงานนํ ้า ในการสร้ างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้านัน้ แม้ จะเป็ นระบบที่คอ่ นข้ างสะอาดก็
ตาม แต่ก็มีปัญหาเรื่ องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น ที่ดิน แหล่งทํามาหากิน ตลอดจนป่ าสงวน
ของชาติ ต้ องสูญเสียจากการถูกนํ ้าท่วม นอกจากนี ้แหล่งนํ ้าขนาดใหญ่ที่มีศกั ยภาพในประเทศก็
เหลือน้ อย (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, 2542)
2.กกพลังงานลม
2.1กกแม้ ลมจะพัดแรงมากที่บรรยากาศระดับสูง เนื่องจากสามารถเคลื่อนที่ได้ อย่าง
อิสระโดยไม่มีสงิ่ กีดขวาง แต่กระแสลมที่ระดับพื ้นดินมีอตั ราความเร็วตํ่าลงมาก
2.2กกแม้ ในธรรมชาติจะมีพลังงานลมจํานวนมหาศาล แต่พลังงานลมมีความไม่
แน่นอนสูง
2.3กกโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่มีต้นทุนค่าก่อสร้ างสูงมาก
2.4กกหากมีการติดตังเครื
้ ่ องกํ าเนิดไฟฟ้าพลังงานลมจํานวนมาก จะทําให้ ระบบ
ผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพตํ่าลง เนื่องจากจะต้ องลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้าสํารองจํานวนมาก เพื่อให้
สามารถจ่ายไฟฟ้า ในช่วงลมพัดอ่อน
2.5กกมีเสียงดัง และมีผลกระทบต่อทัศนียภาพ
2.6กกปั ญหาการลักขโมย เนื่องจากโรงงานผลิตไฟฟ้ากังหันลมมักตังอยู
้ ่ในพืน้ ที่
ห่างไกลเพื่อลดค่าเช่าที่ดนิ ก่อให้ เกิดปั ญหาถูกลักขโมยชิ ้นส่วนโลหะ (ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ,์ 2550)
3.กกพลังงานนิวเคลียร์ มีปัญหาสิ่งแวดล้ อมที่อาจเกิดจาก การใช้ สารรังสี นอกจากนี ้ ยัง
มีปัญหาเรื่ องการกําจัดกากนิวเคลียร์ ซึง่ จะต้ องมีมาตรการควบคุมดูแล ไม่ให้ การกําจัดกาก ของ
เสียส่งผลต่อสิ่งแวดล้ อมโดยรอบ เนื่องจากสารเหล่านี ้มีคา่ ทางรังสีสงู มาก และจะคงสภาพอยู่เป็ น
เวลานับพันๆล้ านปี (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, 2542)
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4.กกพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากแสงอาทิตย์มีเฉพาะในตอนกลางวัน ตลอดจนมีความ
เข้ มของแสงที่ไม่แน่นอน เพราะขึ ้นอยู่กบั สภาพอากาศและฤดูกาลที่เปลี่ยนไป และราคาของเซลล์
แสงอาทิตย์ได้ ลดลงมามากแล้ ว แต่ก็ยงั เป็ นราคาที่แพงกว่าการผลิตไฟฟ้าโดยวิธีอื่นๆ(ชาย ชีวะเกตุ
และชนานัญ บัวเขียว, 2543) ซึง่ ประเทศไทยมีพลังงานนี ้มากมาย แต่เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ายังมีราคาสูง
5.กกพลังงานชีวะมวล มีข้อจํากัด
5.1กกชีวะมวลมีปริ มาณที่ไม่แน่นอน
5.2กกปริ มาณชีวะมวลที่มีใช้ อยู่ในโรงงาน และพื ้นที่ใกล้ เคียง มีไม่เพียงพอที่จะ
นําไปผลิตไฟฟ้า
5.3กกค่าใช้ จ่ายสูงที่จะลงทุนเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ระหว่างโรงงานสูร่ ะบบสายส่ง
5.4กกโรงงานขาดความเชื่อมัน่ ที่จะลงทุน เนื่องจาก ขาดการสนับสนุนการลงทุน
ด้ านเทคโนโลยี ไม่มีผ้ ใู ห้ คําปรึกษาทางเทคนิค ขาดบุคลากรที่จะเป็ นผู้ดําเนินการและบํารุ งรักษา
โรงไฟฟ้า
5.5กกราคารับซื ้อและราคาขายของไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสิ ้นเปลืองยังตํ่ามาก
(ไทยสมิตร, ม.ป.ป.)
6.กกพลังงานใต้ พิภพมีข้อจํากัดหลาย ๆอย่าง อาทิ นักวิชาการที่มีประสบการณ์ จํานวน
บุคลากร งบประมาณ และสภาพธรณีวิทยาที่เป็ นตัวกําหนดขนาดของแหล่งพลังงาน ทําให้ การวิจยั
พัฒนาทางด้ านนี ้ยังไม่สามารถแสดงผลที่เด่นชัด ถึงแม้ จะได้ มีการพัฒนาแหล่งพลังงานธรรมชาตินี ้
ขึ ้นมาใช้ ภายประเทศแล้ วก็ตาม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป.)
นอกจากที่กล่าวมาทังหมดยั
้
งเหลือพลังงานทดแทน อีก 1 อย่าง ที่จะเข้ ามาเสริ มช่วยให้
การผลิตไฟฟ้าโดยไม่มีข้อจํากัด คือพลังงานทดแทน จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า
พลังงานแม่เหล็กถาวร คือเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ หลักการของสนามแม่เหล็ก เมื่อ
มีสนามแม่เหล็กเกิดขึ ้นในสนามก็จะสามารถสร้ างกระแสไฟฟ้าได้ ทงแบบ
ั้
แท่ง ทรงกลม เป็ น
แม่เหล็กที่จะวิ่งรอบๆแผ่นวงแหวน เพื่อให้ เกิดกระแสไฟฟ้าขึ ้น แท่งกลม หรื อ Roller จะจัดวางตัว
ของมันเองเหมื อนผลัก ต่างดูด (พลัง งานสีเ ขี ย ว, 2552) และแม่เ หล็ก ถาวร ก็ เ ป็ นพลัง งานกึ่ง
ธรรมชาติ ซึ่งเมื่อเรานํามา ออกแบบ เพื่อเปลี่ยนจากพลังงานสนามแม่เหล็กให้ เป็ นพลังงานกล
(Deltaforce, 2007) พลังงานแม่เหล็กมีขีดความสามารถสูง เป็ นแหล่งจ่ายพลังงานที่ไม่มีวนั สิ ้นสุด
ซึง่ การดึงดูดของแม่เหล็กไม่มีข้อจํากัด ถ้ าวัสดุแม่เหล็กมีการสูญเสียพลังงานแม่เหล็ก ก็สามารถนํา
กลับมาทําเป็ นแม่เหล็กได้ อีก แต่พลังงานมีความสัมพันธ์ กับอํานาจแม่เหล็กจากจํานวนโมเลกุล
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ดังนัน้
จากข้ อดีที่กล่าวมาทัง้ หมด จึงจําเป็ นต้ องศึกษาเกี่ ยวกับวัสดุแม่เหล็ก การ
ออกแบบแม่เหล็กในการใช้ งาน วิธีการประยุกต์ใช้ แม่เหล็กถาวร พื ้นฐานของมอเตอร์ ชนิดต่างๆเพื่อ
เป็ นแนวทางการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากแม่เหล็กถาวรให้ มากขึ ้นและมีขนาดตามความต้ องของ
ผู้ใช้
จุดมุ่งหมายของการศึกษา
1.กกเพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบแม่เหล็กถาวร 4 ชนิด
2.กกเพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบข้ อดีของมอเตอร์ 3 ชนิดเพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
3.กกเพื่อศึกษาการนําไปประยุกต์ใช้ ในการชาร์ ทแบตเตอรี่
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1.กกทราบถึงคุณสมบัตคิ วามแตกต่างระหว่างแม่เหล็กถาวรชนิดต่างๆ
2.กกสามารถนําข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาไปเป็ นแนวทางสําหรับ ผู้สนใจในการสร้ าง
เครื่ องกําเนิดไฟฟ้าที่ใช้ แม่เหล็กถาวร
3.กกสามารถนําข้ อมูลไปประยุกต์ใช้ ในยานยนต์ได้
ขอบเขตของงานวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องแม่เหล็กถาวร ได้ กําหนดขอบเขตการศึกษาดังนี ้
1.กกขอบเขตเนื ้อหาในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้จะชี ้ให้ เห็นถึงข้ อมูลพื ้นฐานของแม่เหล็กถาวร
และนําข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หาข้ อดีข้อเสีย และข้ อมูล อันจะเป็ นแนวทางในการตัดสินใจการทํา
แม่เหล็กถาวรผลิตกระแสไฟฟ้า
2.กกระยะเวลาที่ทําการศึกษาค้ นคว้ า การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองครัง้ นี ้ใช้ ระยะเวลาใน
การวิจยั ทังสิ
้ ้น 12 เดือนนับตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2553 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554

