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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมของประเทศไทย โดยอาศัยแหล่ง
พลังงานลมจากแผนทีล่ มความละเอียด 9 km ซึง่ ทาการประมาณค่าจากแบบจาลองบรรยากาศระดับภูมภิ าค และ
อาศัยข้อมูลนาเข้าในช่วงเวลาปี ค.ศ. 2009-2011 จากนัน้ ทาการคัดสรรพื้นทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพในการผลิตไฟฟ้า ด้วย
ข้อมูลข้อจากัดในการใช้พ้นื ที่ของประเทศไทยโดยอาศัย โปรแกรม ARC GIS 10.1 ในการประมวลศักยภาพการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีพน้ื ทีท่ ม่ี คี วามเร็วลมเฉลีย่ สูงกว่า 3.5
m/s 287,162 km2 คิด เป็ น พื้นที่ร้อยละ 51.39 ของประเทศ เมื่อคัดสรรพื้นที่ท่มี ขี อ้ จากัดออกพบว่ า พื้น ที่ท่ีม ี
ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมของประเทศไทยมีค่าเท่ากับ 27,713 km2 คิดเป็ นพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 4.97 ของ
ประเทศ ซึง่ มีคา่ กาลังการผลิตติดตัง้ 11,550 MW ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการ
พัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเพือ่ สอดรับกับนโยบายและแผนด้านพลังงานลมต่อไป
คำหลัก: พลังงานลม ศักยภาพพลังงานลม ศักยภาพกาลังการผลิตเชิงเทคนิค
Abstract
The purpose of this study was to assess the wind power potential in Thailand by using 9 km
resolution wind resource map. Regional Atmospheric Modeling System (RAMS) was employed using
NCAR/NCEP global reanalysis database in 200-2011 as an input data. Furthermore, the potential area
was selected by considering the restricted and constraint area using Arc GIS 10.1. The results showed
that the potential area with wind speed more than 4.0 m/s was 287,162 km2 accounted of 51.39% of
Thailand’s total area. The windy area with wind speed in the range of 6.0-7.0 m/s was 27,713 km2
accounted of 4.97% of total area corresponding to the technical power potential of 11,550 MW. Finally, it
was found that the wind resource has high potential to develop wind power generation towards the
national renewable energy policy of Thailand.
Key Word : Wind Energy Wind Energy Potential and Technical Power Potential
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1. บทนา
วิกฤติพลังงานเป็ นประเด็นปญั หาทีส่ าคัญในระดับ
ต้น ๆ ของเศรษฐกิจ โลกในป จั จุ บ ัน การแก้ไขป ญั หา
วิกฤติพลังงานส่งผลกระทบโดยตรงต่อปญั หาทางด้าน
สิง่ แวดล้อมอย่า งไม่อาจหลีกเลี่ย งได้ ป จั จุบ ัน วิกฤติ
พลังงานมีผ ลกระทบต่ อประเทศไทยเป็ น อย่า งมาก
เพราะประเทศไทยมีแหล่งพลังงานภายในประเทศทีไ่ ม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน เมื่อพิจารณาปริมาณ
การผลิตไฟฟ้าในปี ค.ศ. 2012 ซึ่งเป็ นปริมาณสูงถึง
176,973 GWh โดยร้อยละ 6 เป็ นการนาเข้าและร้อย
ละ 88 เป็ นพลังงานทีผ่ ลิตจากเชือ้ เพลิงฟอสซิล [1] ซึง่
ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ สิ่ง แวดล้ อ มโดยเชื้อ เพลิง
ฟอสซิล ได้แก่ น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน การใช้
พลังงานทดแทนเป็ นการทุเ ลาปญั หาวิกฤติพลังงาน
และลดผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม การใช้ พ ลัง งาน
ทดแทนซึ่งถือได้ว่ามีสดั ส่วนที่น้อยมากหากสามารถ
ส่งเสริม การใช้พ ลังงานทดแทนตามที่ป ระเทศไทยมี
ศัก ยภาพอยู่ใ ห้สูง ขึ้น ได้จ ะไม่ เ ป็ น เพีย งการช่ว ยลด
สภาวะโลกร้ อ นแต่ ย ัง เป็ นการช่ ว ยลดการน าเข้ า
พลังงานและสร้างเสถียรภาพทางพลังงานของประเทศ
ให้มคี วามมันคงเพิ
่
ม่ ขึน้ อีกด้วย จากแผนนโยบายการ
ปรับปรุงแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทย (Power Development Plan: PDP) ปี พ.ศ.
2554 ฉบับปรับปรุง ซึง่ เป็ นแนวทางการพัฒนากาลัง
การผลิตไฟฟ้า ของประเทศไทยระยะยาว 20 ปี ที่
้า
มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับความมันคงของระบบไฟฟ
่
และให้มกี ารกระจายแหล่งเชือ้ เพลิงเพื่อลดความเสีย่ ง
ในการผลิ ต ไฟฟ้ า โดยเป็ นแผน Green PDP ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี ของ
กระทรวงพลั ง งานซึ่ ง พลั ง งานลมเป็ นอี ก หนึ่ ง ใน
ทางเลือกที่สาคัญในการบรรลุเป้าหมายเชิงนโยบาย
ดังกล่าวข้างต้น ซึง่ ในปจั จุบนั การประยุกต์ใช้พลังงาน
ลมมีอย่างแพร่หลายทัวโลก
่
จากข้อมูลกาลังการผลิต
ติดตัง้ ถึงปี ค.ศ. 2012 มีสงู ถึง 28,430 MW [2] ซึง่ การ
ทีจ่ ะนาพลังงานลมไปใช้ประโยชน์ นนั ้ ควรทาการศึกษา

อย่ า งถ้ ว นถี่ ซึ่ ง การศึก ษาศัก ยภาพพลัง งานลมมี
การศึกษากันอย่างแพร่หลายทัวโลก
่
[3-5] นอกจากนี้
การน าแบบจ าลองสภาพภู ม ิ อ ากาศมาใช้ ใ นการ
ประเมินพลังงานลมยกตัวอย่างเช่น แบบจาลอง fifthgeneration of mesoscale model (MM5),
Mesoscale Compressible Community (MC2) and
Karlsruhe Atmospheric Mesoscale Modeling
(KAMM) เพื่อให้เป็ นการสอดรับกับแผนนโยบายและ
สถานการณ์ ใ นป จั จุ บ ัน ดัง นั ้น งานวิ จ ัย นี้ ไ ด้ ท าการ
ประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงาน
ลมของประเทศไทย เพื่อ เป็ น ข้อ มูล เบื้อ งต้น ในการ
พัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศต่อไป
2. ระเบียบวิ ธีวิจยั
2.1 พื้นที่ ศึกษา
พื้นที่ศกึ ษาของงานวิจยั นี้ตงั ้ อยู่บนพิกดั 5.56420.467 ๐ N และ 95.641-106.24 ๐ E มี ข นาด
1,712X1,193 km2 ซึ่ ง คลอบคลุ ม ประเทศไทยทั ง้
ประเทศพิกดั ทางภูมศิ าสตร์ของพืน้ ทีศ่ กึ ษาและเสาวัด
ลมที่ใ ช้ใ นการตรวจสอบความถูก ต้องของแผนที่ล ม
แสดงรายละเอียดดังรูป 1

รูปที่ 1 พืน้ ทีศ่ กึ ษาและตาแหน่งติดตัง้ เสาตรวจวัด
ลมของกรมควบคุมมลพิษและเสาตรวจวัดลมของ
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
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2.2 พลังงานลม
พลังงานลมเป็ นพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่งที่ม ี
ต้นกาเนิดจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยอ้อม กล่าวคือ
พลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี กกระทบในภาคตัดขวางของ
โลกประมาณ 178,000 GW มีเพียง ร้อยละ 0.2
เท่านัน้ ทีก่ อ่ ให้เกิดการเคลื่อนไหวของอากาศทีเ่ รียกว่า
พลังงานลม และส่วนนี้กย็ งั ผลให้เกิดคลื่นในมหาสมุทร
ด้วย ลมในชัน้ บรรยากาศโลก (Planetary Boundary
Layer) สามารถอธิบ ายการกระจายทางดิ่ง ของ
อัต ราเร็ว ลมในแนวราบเหนื อ พื้น ดิ น ได้ โ ดยอาศัย
สมการกึง่ ทดลอง (Semi-Empirical Relationship) ที่
เรียกว่าสมการโปรไฟล์ลมแบบลอการิธมึ (Log Wind
Profile) แสดงดังสมการที่ 1 ซึง่ มักจะจากัดอยู่ในระดับ
ความสูงไม่เกิน 100 m จากพืน้ ดิน ในบรรยากาศอิสระ
(Free Atmosphere) เรามักจะใช้ความสัมพันธ์ของลม
จีโอสโตรฟิ ก (Geostrophic Wind) ซึง่ มีสมการสาหรับ
การประมาณอัตราเร็วลม (u) ทีร่ ะดับความสูง z (m)
เหนือพืน้ ดินดังนี้ [6]
u   z  d 
u z  * ln 

k   z0 

(1)

เมือ่ u * คือ ค ว า ม เ ร็ ว เ สี ย ด ท า น (Friction
Velocity) หรือ ความเร็วเฉือน(Shear Velocity)
่ อง Von Karman (0.41)
k คือ ค่าคงทีข
d คือ การกระจัด แนวราบค่ า ศู น ย์
(Zero Plane Displacement)
z 0 คือ ความขรุข ระของพื้น ผิว (Surface
Roughness)
รู ป แบบโดยทั ว่ ไปของพลั ง งานจลน์ แสดง
รายละเอียดดังสมการที่ 2 [7]
1
E  mV 2
2

เมือ่ E

(2)

คือ พลังงานจลน์ (J)
m คือ มวลของอากาศ (air parcel) (kg)

คือ ความเร็วของอากาศ (m/s)
พิจารณาส่วนหมุน (rotor) ของกังหันลมทีม่ พี น้ื ที่
ภาคตัดขวาง (cross sectional area) A พลังงาน
จลน์ของกระแสอากาศทีก่ งั หันลมสามารถนาไปเปลีย่ น
รูปได้แสดงดังสมการที่ 3 [7]
V

1
E  a vV 2
2

(3)

เมือ่ a คือ ความหนาแน่นของอากาศ (m3/kg)
v คือ ปริมาตรของมวลอากาศ (air
parcel) ทีพ่ ดั ผ่านส่วนหมุน (m3)
V คือ ความเร็วของอากาศ (m/s)
ก้อนมวลอากาศทีพ่ ดั ผ่านส่วนหมุนต่อหนึ่งหน่ วย
เวลาซึ่งมีพ้นื ทีภ่ าคตัดขวางเท่ากับพื้นทีภ่ าคตัดขวาง
ของส่ ว นหมุ น ( AR ) และความหนามีค่ า เท่ า กับ
ความเร็วลม ดังนัน้ พลังงานต่อหนึ่งหน่ วยเวลา ( E / t )
หรือกาลัง (power) สามารถคานวณได้ดงั สมการที่ 4
[8]
1
PWT  PW CP   ARV 3Cp
2

(4)

เมือ่ Pwt คือ กาลังของกังหันลม (W)
้ ทีภ่ าคตัดขวางของส่วน
AT คือ พืน
หมุน (m2)
จากสมการที่ 4 จะเห็นได้ว่าปจั จัยทีส่ ่งผลกระทบ
ต่อกาลังของกระแสลมได้แก่ ความหนาแน่ นอากาศ
พื้น ที่ส่ ว นหมุ น ของกัง หัน และความเร็ ว ลม โดยที่
อิทธิพลของลมค่อนข้างส่งผลกระทบทีส่ าคัญต่อกาลัง
ลมเนื่องจากมีคา่ ยกกาลังสาม
2.3 แบบจ าลองบรรยากาศท้ องถิ่ น (Regional
Atmospheric Modeling System, RAMS)
สมการทัวไป
่
สมการทัวไปส
่
าหรับ RAMS ซึ่ง เป็ น สมการ
มาตรฐาน hydrostatic หรือ non-hydrostatic สมการ
พืน้ ฐานค่าเฉลีย่ Reynolds ตัวแปรทัง้ หมดนอกจากจะ
แสดงในทางตรงกันข้ามปริมาตร กริดเฉลี่ย ในระดับ
แนวนอน ซึ่ ง กริด มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบเป็ น
omitted ในกลุ่มย่อย สัญลักษณ์ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สัญลักษณ์ต่างๆ ของสมการทัวไป
่
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Symbol

(5)
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(10)

การเคลื่อนทีแ่ บบ hydrostatic แทนทีใ่ น
RAMS ซึ่งตัง้ ฉากกับสมการการเคลื่อนทีแ่ ละสมการ
ต่อเนื่องมวล
สมการ Hydrostatic

g
(11)
   g  r  rv 
T
v
pu v w
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res

สมการ Mass continuity equation
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สมการ Water species mixing ratio
continuity equation
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สมการ Thermodynamics
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(12)

Definition
ส่วนประกอบของลมทางทิศตะวันออก – ตะวันตก
ส่วนประกอบของลมทางทิศเหนือ – ใต้
ส่วนประกอบของลมในทิศตัง้ ฉาก
แรง Coriolis
สัมประสิทธิ ์การเคลือ่ นทีโ่ มเมนตัม
สัม ประสิท ธิก์ ารเคลื่อ นที่พ ลัง งานความร้ อ นและ
ความชืน้
อุณหภูมคิ วามต่างศักย์
อัตราส่ว นของน้ าทัง้ หมด ตัง้ แต่น้ า น้ าฝน น้ าแข็ง
และหิมะ
ความหนาแน่น
เครื่อ งหมายที่แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการ
พาความร้อน
เครื่อ งหมายที่แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการ
แผ่รงั สี
เครื่องหมายที่แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
พลังงาน
แรงโน้มถ่วง
อัตราส่วนผลรวมของน้าทัง้ หมด
อัตราส่วนไอน้าทัง้ หมด
สมการ Exner
ฟงั ก์ชนั Exner
อุณหภูมคิ วามต่างศักย์
ความดัน

Unit
m/s
m/s
m/s
Nm

K

Kg/m3
Nm
K
mmHg

2.4 การตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ ลม
การตรวจสอบความถูกต้องของค่าเฉลีย่ รายปี ทไ่ี ด้
จากการประมานค่า จากแบบจ าลองเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ย รายปี ท่ไี ด้จากจาการตรวจวัดจากเสาวัดลม
โดยอาศัย ค่ า ความคลาดเคลื่อ นเฉลี่ย ยกก าลัง สอง
(Mean Square Error, MSE) เป็ น ตั ว ดั ช นี ใ นการ
ตรวจสอบความถูกต้อง [9]
MSE 

1 n
 (Pi  Oi ) 2
N i 1

(13)

เมือ่ Pi คือ อัตราเร็วลมทีไ่ ด้จากการประมาณ
ค่าจากแบบจาลอง RAMS, (m/s)
O i คือ อัตราเร็วลมทีไ่ ด้จากการตรวจวัด,
(m/s)
N คือ จานวนข้อมูล
3.ผลและการอภิ ปรายผล
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แผนทีแ่ หล่งลมทีไ่ ด้จากการประมาณค่าโดยอาศัย
แบบจ าลองบรรยากาศระดั บ ท้ อ งถิ่ น (Regional
Atmospheric Modeling System, RAMS) ร่วมกับ
ฐานข้อมูลนาเข้า NCEP/NCAR ช่วงปี ค.ศ. 20092011 และการย่อส่วน Nesting จานวน 2 โดเมน
(Domain) ได้แ ก่ โดเมนที่ 1 ความแยกชัด 110 km
โดเมนที่ 2 ความแยกชัด 9 km เหนือพืน้ ทีศ่ กึ ษาของ
โครงการ พบว่าอัตราเร็วลมเฉลี่ยรายปี มคี ่าอยู่ในช่วง
1.6-5.83 m/s แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 2 เมื่อทาการ
ประมาณค่าความหนาแน่ นกาลังลมจากความสัมพันธ์
ของความหนาแน่ น กาลังลมกับ ค่า ยกกาลัง สามของ
อัต ราเร็วลมรายปี แ ละค่า ความหนาแน่ น ของอากาศ
พบว่าทีร่ ะดับความสูง 120 m เหนือระดับพื้นดินมีค่า
ความหนาแน่ นกาลังลมอยู่ในช่วง 1-199 W/m2 การ
กระจายเชิงพืน้ ทีเ่ หนือพื้นทีศ่ กึ ษาของความหนาแน่ น
กาลังลมแสดงรายละเอียดดังรูปที่ 3 อัตราเร็วลมเฉลีย่
รายเดือ นมีค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง
0.97-9.67 m/s แสดง
รายละเอียดดังรูปที่ 4 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจาย
เชิงพืน้ ทีข่ องแหล่งลมดีในพืน้ ทีต่ ่างๆได้แก่ในเขตพืน้ ที่
ภาคตะวันตก ภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากผลจากการประมาณค่า
อัตราเร็วลมด้วยแบบจาลองภูมอิ ากาศท้องถิน่ ข้างต้นมี
ความสาคัญในการนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประเมิน
ศักยภาพพลังงานลมเพีอ่ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาใน
ลาดับต่อไปจึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล โดยในที่น้ี ได้อาศัย ข้อมูล จากเสา
ตรวจวัด ลมที่ระดับความสูง 100 m ของกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และ เสาตรวจวัด ลมที่ร ะดับ ความสู ง 120 m ของ
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ การตรวจสอบ
ความถูกต้องของค่าเฉลี่ยรายปี ทไ่ี ด้จากการประมาณ
ค่าจากแบบจาลองเปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ รายปี ทไ่ี ด้
จากการตรวจวัด จากเสาวัด ลม โดยอาศัย ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนเฉลีย่ ยกกาลังสอง (Mean Square Error,
MSE) เป็ นดัชนีในการตรวจสอบความถูกต้อง ผลการ
ตรวจสอบความถูกต้องพบว่ า ค่า ความคลาดเคลื่อน
เฉลีย่ ยกกาลังสองมีค่าอยู่ในช่วง 0.5-4.38 m/s แสดง

รายละเอีย ดดัง ตารางที่ 2 นอกจากนี้ ย ัง ได้ ท าการ
วิเ คราะห์ศ ัก ยภาพทางเทคนิ ค เชิง พื้น ที่ (Technical
Potential Area) โดยอาศั ย อั ต ราเร็ ว ลมเป็ นหลั ก
หลักเกณฑ์ใ นการจัด โซนของแหล่ งลมโดยมีเ กณฑ์
ดังต่อไปนี้คอื พืน้ ที่ I (Zone I) กาหนดให้อตั ราเร็วลม
อยู่ในช่วง 3.5-5.0 m/s พืน้ ที่ II (Zone II) กาหนดให้
อัตราเร็ว ลมอยู่ใ นช่วง 5.0-6.0 m/s และ พื้นที่ III
(Zone III) ก าหนดให้อ ัต ราเร็ว ลมมีค่ า มากกว่ า 6.0
m/s และท าการพิจ ารณาร่ว มกับ เกณฑ์คดั ออกและ
ระยะกัน ชน (Buffer Zone) ซึ่งเป็ น ข้อ มูล ภู ม ิศาสตร์
สารสนเทศ (Geography Information System, GIS)
ซึ่งแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มสิง่ แวดล้อม เช่น
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพัน ธุ์ส ตั ว์ป่า เขตห้า มล่ า
สั ต ว์ ป่ า เ ป็ น ต้ น 2 ) ก ลุ่ ม สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง แ ล ะ
สาธารณู ปโภค เช่น ถนน ทางรถไฟ สนามบิน พื้นที่
อาศัยย่านชุมชนเป็ นต้น และ 3) ภูมศิ าสตร์ เช่น ทีล่ ุ่ม
ชื้นแฉะเป็ นต้น [10] ผลการวิเคราะห์เ ชิงพื้นที่พบว่ า
พื้นที่ I (Zone I, 3.5-5.0 m/s) ทีผ่ ่านเกณฑ์คดั ออก
เท่ า กับ 16,014 km2 คิด เป็ น พื้น ที่ร้อ ยละ 2.87 ของ
พื้น ที่ป ระเทศไทย โดยคิด เป็ น ก าลัง ผลิต ติด ตัง้ ทาง
ทฤษฎีเท่ากับ 6,674 MW พื้นที่ II (Zone II, 5.0-6.0
m/s) ทีผ่ ่านเกณฑ์คดั ออกเท่ากับ 10,520 km2 คิดเป็ น
พื้นทีร่ อ้ ยละ 1.89 ของพื้นทีป่ ระเทศไทย โดยคิดเป็ น
กาลังผลิตติด ตัง้ ทางทฤษฎี เ ท่ า กับ 4,384 MW และ
พืน้ ที่ III (Zone III, <6.0 m/s) ทีผ่ ่านเกณฑ์คดั ออก
เท่า กับ 1,179 km2 คิด เป็ นพื้น ที่ร้อยละ 0.21 ของ
พื้น ที่ป ระเทศไทย โดยคิด เป็ น ก าลัง ผลิต ติด ตัง้ ทาง
ทฤษฎีเท่ากับ 291 MW รวมเป็ นพื้นที่ 27,713 km2
คิดเป็ นพื้นทีร่ อ้ ยละ 4.97 คิดเป็ นกาลังผลิตติดตัง้ ทาง
ทฤษฎี เ ท่ า กับ 11,550 MW แสดงรายละเอี ย ดดั ง
ตารางที่ 3 นอกจากนี้ อตั ราเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนที่
ระดับความสูง 120 m แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 4-6
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ตารางที่ 2 ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยยกกาลังสองของ
อัตราเร็วลมเฉลีย่
No.

Station Name

1
2
3
4
5
6

Chiang-Mai
Khon-Kan
Jatujak
Phangan
Pak-Phanang
Hatyai

OMS
(m/s)
3.41
4.42
3.95
4,11
4,97
4.19

PMS
(m/s)
4.19
4.77
2.63
4.86
4.65
3.49

MSEr
2.87
0.50
1.95
4.38
3.76
1.08

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ศกั ย์ภาพทางเทคนิคเชิง
พืน้ ทีข่ องพลังงานลม
Zone
I
II
III
Total

Technical
Potential
(km2)
16,014
10,520
1,179
27,713

Technical
Potential
(%)
2.87
1.89
0.21
4.97

Installed
Capacity
(MW)
6,674
4,384
491
11,550

รูปที่ 2 อัตราเร็วลมเฉลีย่ รายปี ทร่ี ะดับความสูง 120 m
ช่วงปี 2009-2011

รูปที่ 3 ความหนาแน่นกาลังลมทีร่ ะดับความสูง
120 m ช่วงปี 2009-2011

รูปที่ 4 อัตราเร็วลมเฉลีย่ รายเดือนทีร่ ะดับความสูง
120 m ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ฐานข้อมูล NCEP
ปี 2009-2011
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รูปที่ 5 อัตราเร็วลมเฉลีย่ รายเดือนทีร่ ะดับความสูง
120 m ช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ฐานข้อมูล
NCEP ปี 2009-2011

รูปที่ 6 อัตราเร็วลมเฉลีย่ รายเดือนทีร่ ะดับความสูง
120 m ช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม ฐานข้อมูล NCEP
ปี 2009-2011

4.สรุป
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมของประเทศไทย โดยอาศัย
แหล่งพลังงานลมจากแผนที่ลมความละเอียด 9 km
ซึง่ ทาการประมาณค่าจากแบบจาลองบรรยากาศระดับ
ภูม ิภ าค และอาศัย ข้อ มูล น าเข้า ในช่ว งเวลาปี ค.ศ.
2009-2011 จากนัน้ ทาการคัดสรรพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพใน
การผลิตไฟฟ้า ด้วยข้อมูลข้อจากัดในการใช้พน้ื ทีข่ อง
ประเทศไทยโดยอาศัยโปรแกรม ARC GIS 10.1 ผล
การศึกษาพบว่ า อัต ราเร็ว ลมเฉลี่ย รายปี ของแผนที่
แหล่งลมทีร่ ะดับความสูง 120 m เหนือระดับพืน้ ดิน มี
ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 5.83-6.0 m/s การตรวจสอบความ
ถูกต้องของแผนทีแ่ หล่งลมพบว่าค่าความคลาดเคลื่อน
เฉลีย่ ยกกาลังสองมีคา่ อยูใ่ นช่วง 0.5-4.38 m/s และผล
การวิเคราะห์ศกั ยภาพทางเทคนิคเชิงพื้นที่โดยอาศัย
การจัด สรรพื้น ที่แ ละเกณฑ์ ก ารคัด ออกด้ ว ยข้อ มู ล
ภูมศิ าสตร์สารสนเทศ พบว่า พืน้ ที่โซน I II และ III มี
พื้นที่ท่มี ีศกั ยภาพในการผลิตไฟฟ้า 16,014 km2
10,520 km2 และ 1,179 km2 คิดเป็ นพื้นที่รอ้ ยละ
2.87 1.89 และร้อ ยละ 0.21 ของพื้น ที่ป ระเทศไทย
โดยคิดเป็ นกาลังผลิตติดตัง้ ทางเทคนิคได้ 6,674 MW
4,384 MW และ 291 MW รวมเป็ นพืน้ ที่ 27,713 km2
คิดเป็ นพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 4.97 คิดเป็ นกาลังผลิตติดตัง้ ทาง
เทคนิคเท่ากับ 11,550 MW จากการอาศัยแหล่งลม
จากแผนที่ความแยกชัด 9 km การตรวจสอบความ
ถูกต้องของแผนทีล่ ม การจัดสรรพืน้ ที่ และหลักเกณฑ์
การคัดออกด้วยข้อมูลทีค่ รอบคลุมทางด้านสิง่ แวดล้อม
ส่งผลให้ขอ้ มูลข้างต้นสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางใน
การจัด ท าเป็ น แผนที่ค วามละเอีย ดสูง Micro-Siting
สาหรับพัฒนาเป็ นฟาร์มกังหันลมในพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพ
ต่อไป
กิ ตติ กรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณห้องปฏิบตั กิ ารพลังงานลมแสงอาทิตย์ วิจ ัย ศูน ย์วิจ ัย พลัง งานเพื่อ สิ่ง แวดล้อ ม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบคุณ
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) และกรม
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ควบคุ ม มลพิษ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อม (ทช.) สาหรับ การสนับสนุ นข้อมูล ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของแผนทีล่ ม นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั
ขอขอบคุณสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
ส าหรั บ กา รให้ ก าร สนั บ ส นุ นข้ อ มู ล ภู ม ิ ศ าสต ร์
สารสนเทศในงานวิจยั นี้
เอกสารอ้างอิ ง
[1] Energy Policy and Planning Office, Ministry of
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