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บทที่ 1
บทนํ า

ลมเปนทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งที่สามารถแปรรูปเปนพลังงานที่ใชทดแทนพลังงานอื่นได 
สํ าหรับประเทศไทยซึ่งอยูในเขตลมมรสุมที่มีลมตะวันออกเฉียงเหนือ และ ลมตะวันตกเฉียงใตพัดผาน
ในเดอืน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ และ เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม จึงถือวามีลมแรงเกือบทั้งป เมื่อป
พ.ศ. 2524 ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานลมในประเทศไทยไดประเมินการใชงานกังหันลมแบบใบพัดที่ทํ า
ดวยไมที่ใชในนาขาวมีจํ านวนประมาณ 2,000 ชุด และ กังหันลมแบบเสื่อลํ าแพนหรือแบบผาใบซึ่งใช
ในนาเกลือหรือนากุงมี จํ านวนประมาณ 3,000  ชุด  ตอมาไดพบวาจํ านวนกังหันลมดังกลาวลดลงอยาง
รวดเรว็เนือ่งจากมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมเปนอุตสาหกรรม    ในป   พ.ศ 2531
มกีารส ํารวจจํ านวนกังหันลมเฉพาะในบริเวณ 20 ตารางกิโลเมตรของจังหวัดสมุทรสาครและ
สมทุรสงครามพบวามีกังหันลมเหลืออยูจํ านวน  667 ชุด  กังหันลมดังกลาวถือไดวาเปนชนิดดั้งเดิมจาก
ภมูปิญญาชาวบาน   แตสามารถใชทดแทนพลังงานไฟฟาเพื่อการสูบนํ้ าไดเปนอยางดี ดังนั้น  แผนที่
ศกัยภาพพลังงานลมจึงมีประโยชนสํ าหรับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ หรือ  ประชาชนทั่วไปเพื่อใชเปน
เครื่องมือพื้นฐานในการประเมินศักยภาพพลังงานลมเพื่อการติดตั้งกังหันลมเพื่อสูบนํ้ าหรือเพื่อผลิต  
ไฟฟาจายเขาสูระบบ      โดยเฉพาะการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟาในปจจุบันพบวาในนานาประเทศ
มอัีตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางมาก

การจัดทํ าแผนที่แหลงศักยภาพพลังงานลมสํ าหรับประเทศไทยไดเคยทํ าการศึกษาและจัดทํ า
อยางเปนทางการมาแลวจํ านวน 3  คร้ังดังนี้

(1) ป  พ.ศ 2518 จัดทํ าโดย กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน (สํ านักงานพลังงานแหงชาติ)[1]

ในการจัดทํ าใชความเร็วลมเฉลี่ยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแสดงศักยภาพพลังงานลมที่มี
ก ําลังสูงและกํ าลังปานกลางทั่วประเทศไทย

(2) ป พ.ศ 2524 จัดทํ าโดยความรวมมือจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)[2]  โดยใชขอมูลลมจากกรมอุตุนิยมวิทยา จํ านวน
53 สถานี   ที่มีชวงเวลาเก็บขอมูล 13 ป    (ตั้งแตป พ.ศ. 2509 – 2521)  ในการจัดทํ าใชขอ
มลูความเร็วเฉลี่ยและปรับระดับความสูงใหเปนความสูงมาตรฐานที่ 10 เมตรโดยใชกฎ
ของกํ าลัง (Power  Law)

(3) ป พ.ศ. 2527 จัดทํ าโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี)[3] โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก USAID ตรวจสอบและกํ ากับโดยกรม
อุตุนิยมวิทยา ในการจดัทํ าใชขอมูลความเร็วลมจากกรมอุตุนิยมวิทยา จํ านวน 62  สถานี ที่
มรีะยะเวลาเก็บขอมูล 17 ป (พ.ศ. 2509 – 2525) แผนที่ศกัยภาพพลังงานลมแสดงความเร็ว
และกํ าลังลมซึ่งปรับระดับโดยใช Logarithmic  Law ทีค่วามสูง 10 เมตร  รวมชวงลมสงบ
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และไมรวมชวงลมสงบ และ  ตารางแสดง K-Shape และ C- Scale  Weibull Parameter ของ
สถานีตรวจวัดตางๆ

ในการจัดทํ าแผนที่ศักยภาพพลังงานลมในอดีตมีขอจํ ากัดดานปริมาณขอมูลโดยเฉพาะขอมูล
ในทะเล จึงทํ าใหไดแผนที่ศกัยภาพพลังงานลมที่ไมสามารถครอบคลุมพื้นที่ ที่ไมมีขอมูลโดยเฉพาะพื้น
ทีต่ามชายฝงและในทะเล  รวมทั้งแตเดิมใชเฉพาะขอมูลลมผิวพื้นเทานั้นแตในปจจุบันมีเทคนิคที่พัฒนา
ขึน้โดยใชขอมูลลมชั้นบน รวมในการวิเคราะหดวย

ในการจัดทํ าแผนที่ศกัยภาพพลังงานลมครั้งนี้มีแผนภูมิการดํ าเนินงานเปนไปตามรูปที่ 1.1 โดย
มขีอบเขตของงานโดยสังเขปดังตอไปนี้

การด ําเนินการจัดหาขอมูลลมจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้นบนบก ไดแกขอมูล ของกรมอุตุนิยม
วทิยา กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กองทัพอากาศ และ ขอมูล
ลมจากสถานีตรวจวัดในทะเลและชายฝง ไดแก  ทุนลอย และ ดาวเทียม  สถานีประภาคาร  เรือเดินทะเล
และขอมูลลมจากสถานีตรวจอากาศชั้นบน  ทีค่รอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศทั้งบนบกและทะเลที่อยูใน
ราชอาณาจักรโดยมีขั้นตอนวิธีการวิเคราะหแบงเปน 2 สวน       ในสวนแรกเปนการเตรียมขอมูลเพื่อนํ า
ไปใชในการจัดทํ าแผนที่ศักยภาพพลังงานลมโดยวิเคราะห ขอมูลลมผิวพื้น ขอมูลลมในทะเล และขอ
มลูลมชั้นบนในรูปขอมูลความถี่ทิศทางและความเร็วลม (Wind Rose) และในรูปของกราฟและสถิติ
เพือ่น ําไปใชในสวนที่สอง ซ่ึงไดแกการวิเคราะหและจัดทํ าแผนที่ศกัยภาพพลังงานลม โดยใชโปรแกรม
WindMapTM ซ่ึงอางอิงแบบจํ าลองคณิตศาสตร Numerical Objective Analysis of Boundary Layer
(NOABL) ในการวิเคราะหจะใชขอมูลความถี่ทิศทางและความเร็วลม (Wind Rose) ขอมูลแบบจํ าลอง
ดจิิตอลความสูงของภูมิประเทศ (Digital Elevation Model Data - DEM)  ความขรุขระของผิวพื้น ที่
ความละเอียด 1 x 1 กโิลเมตร  ตัวแปรความทรงตัวของสภาพอากาศรวมทั้งขอมูลลมชั้นบนรวมในการ
วเิคราะหดวย ผลที่ไดจากการวิเคราะห คอืความเร็วและกํ าลังลมที่ความสูงระดับ 10  30 และ 50 เมตร
ตามลํ าดับ ผลที่ไดจากโปรแกรม WindMapTM  จะถูกปรับแตง (Reclass) โดยโปรแกรม IDRISITM  ให
สามารถแสดงแผนที่ศกัยภาพพลังงานลมของประเทศไทย

วัตถปุระสงคของการศึกษาครั้งนี้คือ
(1) เพือ่ประเมินแหลงพลังงานลมของประเทศไทย โดยใชขอมูลลมจากสถานีตรวจอากาศ

ผิวพืน้  สถานีตรวจอากาศชั้นบน   เรือเดินทะเล ทุนลอย สถานีประภาคาร และขอมูล
ดาวเทยีม มาใชในการวิเคราะหดวยเทคโนโลยีสมัยใหม

(2) เพื่อจัดทํ าแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทยที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
กระจายตัวของแหลงพลังงานลม ความเร็วลมและกํ าลังลม ทีเ่กีย่วของกับศักยภาพ
พลังงานลมในบริเวณพื้นที่ตาง ๆ
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       รูปที่ 1.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดํ าเนินงาน

ตดิตอประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีการสํ ารวจสถิติขอมูลลมการรวบรวมขอมูล

(1) ขอมลูลมผิวพื้น  จํ านวน  134  สถานี
(2) ขอมลูลมชั้นบน จํ านวน    11  สถานี
(3) ขอมูลลมในทะเลและชายฝง :-

•   ทุนลอย  ประภาคาร   และ UNOCAL จํ านวน  21 สถานี
• เรอืเดินทะเล ดาวเทียม จํ านวน 46  ต ําแหนง

(1) แนวทางของ WMO
(2) การไปสํ ารวจภาคสนาม
(3) การปรับเสน TREND LINE

(1) ขอมูลลมผิวพื้น จํ านวน  82 สถานี
(2) ขอมูลลมชั้นบน จํ านวน 11  สถานี
(3) ขอมูลลมในทะเลและชายฝง :-

• ทุนลอย  ประภาคาร   และ    UNOCAL จํ านวน 21 สถานี
• เรอืเดินทะเล และ ดาวเทียม จํ านวน  46  ต ําแหนง

 (1)      โปรแกรม MS ExcelTM

                   (2)      โปรแกรม WindMapTM

(1) ผลวิเคราะหลมผิวพ้ืน :-
• ความเร็วลมและกํ าลังลมรายเดือน และรายป
• การเปลี่ยนแปลงความเร็วลมแตละป
• การเปลี่ยนแปลงความเร็วลมรายชั่วโมง
• ความถี่และความยาวนานของลมสงบ
• ขอมูลความถี่ทิศทางและความเร็วลม
• คา K Shape และ C –Scale

(2)     ผลวิเคราะหลมในทะเล และชายฝง :-
• ความเร็วลมและกํ าลังลมรายเดือน และรายป
• ขอมูลความถี่ทิศทางและความเร็วลม
• คา K Shape และ C -Scale

(3)      ผลวิเคราะหลมช้ันบน :-
• ความเร็วลมที่ระดับความสูงตางๆ
• การเปลี่ยนแปลงความเร็วลมแตละป
• ขอมูลความถี่ทิศทางและความเร็วลม

(1) โปรแกรม WindMAPTM

(2) โปรแกรม  IDRISITM

(3) ขอมูลความถี่ทิศทางและความเร็วลม (Wind Rose) ของลมผิวพื้น  ลมในทะเลชายฝง และ ลมชั้นบน
(4)  DEM & Surface Roughness Map
(5) Stability Ratio

การคัดเลือกขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
ลมผิวพื้น    ลมในทะเล
และชายฝง  ลมชั้นบน

การจัดทํ าแผนที่
ศักยภาพพลังงานลม

(1) แผนที่ศกัยภาพพลังงานลมรวมชวงลมสงบ  และไมรวมชวงลมสงบรายเดือนและ รายป
(2) ฐานขอมูลศกัยภาพพลังงานลมระบบสารสนเทศ (IDRISITM ) และระบบ HTML
(3) การคัดเลือกแหลงศกัยภาพพลังงานลม และ แนวทางการศึกษาความเหมาะสม
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(3) เพื่อเสนอแนะจัดทํ าแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกบริเวณแหลงพลังงานลมที่มี   
ศกัยภาพ ที่สามารถพัฒนาจัดทํ าเปนโครงการใชประโยชนจากพลังงานลม  เชน    เพื่อ
ผลิตไฟฟา และ/หรือ เพื่อการสูบนํ้ า

แผนที่ศกัยภาพพลังงานลมที่จัดทํ าขึ้นประกอบดวย
• แผนที่กํ าลังลมและความเร็วลม รวมชวงลมสงบและไมรวมชวงลมสงบทุก
• เดือนและเฉลี่ยรายป ทีค่วามสูง 10  30 และ 50 เมตร ตามลํ าดับ
• ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรกํ าลังลม
• ฐานขอมูลภาษา HTML ที่บรรจุในซีดีรอม สํ าหรับเผยแพร

แผนที่ศักยภาพพลังงานลมที่ปรากฏในรายงานนี้เปนผลจากการวิเคราะหแบบจํ าลองทาง
คณิตศาสตรของโปรแกรม WindMapTM   โปรแกรมดังกลาวไดถูกนํ ามาใชวิเคราะหและจัดทํ าแผนที่
ศกัยภาพพลังงานลมของประเทศตางๆ[4]มาแลว อยางไรก็ตามแผนที่ศักยภาพพลังงานลมในรายงานนี้
สามารถใชเพื่อเปนแนวทางในการประเมินศักยภาพพลังงานลมเบื้องตนเทานั้น หากผูสนใจจะนํ าไปใช
ในการวางแผนเพื่อการกอสราง ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟา  จ ําเปนตองศึกษาความเหมาะสมโดยการ
ตรวจวดัความเร็วลมในพื้นที่จริง  ที่ระดับความสูงใชงานจริงตอไป


