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กลุ่มอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมกับพลังงานสะอาดในอิสราเอล
การใช้ กั งหั น ลมส าหรั บ เป็ น แหล่ ง การผลิ ต พลั งงานทดแทนถื อ เป็ น พลั งงานสะอาดที่ มี
ประสิทธิภาพมากกว่าการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และไม่ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งมากมายนัก โดยที่กังหัน
ลมแต่ล ะเสาจะมีความสูง 180 เมตร และประกอบด้วยใบพัดจานวน 3 ชิ้น ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลั งงานลม ในประเทศอิส ราเอล สถานที่ ที่ เหมาะสมที่ สุ ด ส าหรับ การติด ตั้ง สถานีกั งหั น ลมอยู่ที่ Golan
Heights ที่ ซึ่ ง ความเร็ ว ของลมมี ม ากเป็ น 2 เท่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ความเร็ ว ของลมตามแนวชายฝั่ ง ทะเล
Mediterranean ของประเทศอิสราเอล
ทั้ ง นี้ กั ง หั น ลม 1 เสา สามารถผลิ ต ไฟฟ้ า ได้
ประมาณ 1 เมกะวัตต์ ซึ่งพอกับความต้องการใช้
ปริมาณไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และประสิทธิภาพและศักยภาพของพลังงานลมใน
ประเทศอิ ส ราเอลได้ ถู ก ประเมิ น ไว้ อ ยู่ ที่ ร ะดั บ
1,000 เมกะวั ต ต์ อย่ า งไรก็ ต าม มี เพี ย งสถานี
กังหันลม จานวน 2 แห่ง ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงปี
1990 มีการใช้งานจริงในประเทศอิสราเอล และมีกาลังการผลิตไฟฟ้ ารวมกันทั้งสิ้นประมาณ 20 เมกะวัตต์
นอกจากนี้ มีโครงการก่อสร้างสถานีกังหันลม จานวน 15 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้างและ
คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี กว่าที่สถานีกังหันลมแห่งแรกในจานวน 15 แห่ง ดังกล่าว จะสามารถเปิดใช้
งานจริง
การใช้พลังงานลมจากกังหันลมมีอยู่ทั่วไปในหลายประเทศ เช่น ประเทศเดนมาร์ค สามารถ
ใช้กังหั น ลมในการผลิตไฟฟ้าในสัดส่ว นร้อยละ 40 ของการผลิ ตไฟฟ้ าจากแหล่ งพลังงานอื่น ในส่ วนของ
ประเทศเยอรมัน สหรัฐฯ จีน ใช้กังหันลมในการผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนร้อยละ 20.0 5.5 และ 4.0 ตามลาดับ
แต่สาหรับประเทศอิสราเอลมีอัตราส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ซึ่งเหตุผลที่ในประเทศอิสราเอลมีจานวนกังหันลม
ไม่มากนักเนื่องจากองค์การด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติแสดงความกังวลต่อการทารังและสวัสดิภาพ
ของนกที่อาศัยอยู่ในบริเวณ Golan Heights ตัวอย่างเช่น นกอินทรีย์ และนกเหยี่ยวแดง ซึ่งถือเป็นนกสอง
สายพันธุ์ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงการสูญพันธุ์ และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมฯ ได้นาเรื่องดังกล่าวสู่กระบวนการ High
Court of Justice เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการสร้างสถานีกังหันลมให้ละเอียดรอบคอบมากขึ้น
Disclaimer :ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
ส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสี ยหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด
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อย่างไรก็ตาม การใช้กังหันลมและพลังงานลมถือเป็นพลังงานสะอาดและไม่สร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ในกลุ่ มประเทศยุ โรปซึ่งมีส ถานการณ์ ที่ใกล้ เคียงกันในเรื่องข้อกังวลของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต่อสวัสดิการและความปลอดภัยของนกในบริเวณที่มีการสร้างสถานีกังหันลม อย่ างไรก็ตาม ใน
ยุโรปมักมีการเจรจาตกลงกันเพื่อยุติข้อขัดแย้งของทั้งสองฝ่าย และไม่มีการนาเรื่องประเด็นดังกล่าวเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของศาล ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ประเทศในกลุ่มยุโรปใช้เวลาประมาณเพียง 4 ปี
ในการสร้ างสถานี กังหั น ลมอย่ างเสร็จ เรี ยบร้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เวลากว่า 10 ปี ในกรณี ของ
ประเทศอิสราเอล
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 25/01/2018
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
สาหรับการใช้พลังงานลมผลิตไฟฟ้า ในประเทศเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ได้เริ่มติดตั้ง
กังหันลมผลิตไฟฟ้าเป็นครั้งแรกที่บริเวณแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต โดยใช้เป็นสถานที่ทดลองการผลิตไฟฟ้า
จากกังหั นลม มาตั้งแต่ปี 2526 ใช้ชื่อว่า “สถานีพลั งงานทดแทนพรหมเทพ” ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของแหลม
พรหมเทพประมาณหนึ่งกิโลเมตร ในตาแหน่งที่ติดทะเลและอยู่บนพื้นที่สูงทาให้รับลมเกือบตลอดทั้งปี มีความเร็ว
ลมเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 5 เมตรต่อวินาที ปัจจุบัน ระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ กฟผ.
คือ “โรงไฟฟ้ากังหันลมลาตะคองชลภาวัฒนา” เปิดดาเนินการเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2552 ตั้งอยู่บริเวณอ่างพักน้า
ตอนบนเขื่อนลาตะคอง ความเร็ว ลมเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 5-6 เมตรต่อวินาที เป็นหนึ่งในโครงการผลิ ตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2547-2558 สาหรับแผนในระยะที่หนึ่ง
กฟผ. ได้ติดตั้งกังหั นลมเส้ นผ่ านศูนย์ กลาง 64 เมตร ความสูงของเสา 68 เมตร กาลังผลิต 1.25 เมกะวัตต์
จานวน 2 ชุด รวมกาลังผลิต 2.5 เมกะวัตต์ งบประมาณลงทุน 145 ล้านบาท โดยแต่ละปีสามารถจะผลิตไฟฟ้า
ได้ 4.60 ล้านหน่วย ทดแทนการใช้น้ามันเชื้อเพลิงได้ 1.1 ล้านลิตรต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อนได้ 2,300 ตันต่อปี ส่วนแผนในระยะที่สอง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคง
ทางพลังงานของรัฐ กฟผ.มีเป้าหมายจะลงทุนติดตั้งกังหันลมเพิ่มขึ้นอีก 12 ตัว เส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัด
116 เมตร ความสู งของเสา 94 เมตร รวมก าลั งผลิ ต 24 เมกะวัต ต์ พร้ อ มกั บ น าระบบ wind hydrogen
hybrid เทคโนโลยีใหม่ในการกักเก็บและผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
และถือเป็นโครงการขนาดใหญ่แห่งแรกในเอเชีย มาใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
พลังงานลมให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในทุกช่วงเวลา ใช้งบประมาณราว 1,400 ล้านบาท คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จ
ภายในปี 2560 (ทีม่ า: กฟผ./ http://www.green-energy-th.com/wind)
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
5 กุมภาพันธ์ 2561
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