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  บทที่ 4
การวิเคราะหลมผิวพ้ืน

ในปจจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอรและเครื่องมือที่สามารถนํ ามาใชในการวิเคราะหคํ านวณ
แบบจ ําลองคณิตศาสตร  และจัดทํ าแผนที่ศักยภาพพลังงานลมไดอยางมีประสิทธิภาพ    ในการศึกษา
คร้ังนีไ้ดนํ าโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชโดยมีขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 2 สวน ไดแก

สวนที่ 1 ในสวนนี้จะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าเร็จรูป MS ExcelTM เปนหลัก ในขณะเดียวกัน
จะเปนการเตรียมขอมูลและตรวจสอบขอมูลและผลลัพธที่ไดกอนนํ าไปจัดทํ าแผนที่ศักยภาพพลังงาน
ลมในสวนที่ 2 ตอไป   ในสวนที่ 1 นี้ จะทํ าการวิเคราะหและตรวจสอบขอมูลทั้งหมด ไดแก ขอมูลลม
ผิวพืน้ ขอมูลลมชั้นบน และ ขอมูลลมในทะเล โดยแสดงผลเปนตารางและกราฟ      การวิเคราะห ใน
สวนนี้จะไมนํ าขอมูลดิจิตอลแบบจํ าลองความสูงภูมิประเทศ (Digital Elevation Model Data - DEM)
และความขรุขระของผิวพื้น มารวมวเิคราะหดวย  ผลการวิเคราะหที่ไดจะแสดงผลที่ความสูง 10 เมตร
สํ าหรับสถานีตรวจอากาศผิวพื้น และ ในทะเล  และ ที่ความสูงตั้งแต 500-3,000 เมตร สํ าหรับสถานี
ตรวจอากาศชั้นบน      การวิเคราะหครอบคลุมขอบเขตของงานดังนี้

(1) ความเรว็ลมและกํ าลังลมรายเดือนและรายป (ผิวพื้น และ ในทะเล)
(2) การเปลี่ยนแปลงความเร็วลมแตละป (ผิวพื้น และ อากาศชั้นบน)
(3) ขอมูลความถี่ทิศทางและความเร็วลม (ผิวพื้น และ ในทะเล)
(4) การเปลี่ยนแปลงความเร็วลมรายชั่วโมง  (ผิวพื้น)
(5) การหาคา K Shape และ C Scale Weibull Parameter (ผิวพื้น และ ในทะเล)
(6) การวิเคราะห Wind Speed Profile  (อากาศชั้นบน)

อนึ่ง  เนื่องจากโปรแกรม WindMapTM  มคีวามสามารถที่จะทํ าการวิเคราะหใน หัวขอ (3) และ
(5)  ไดอยางมีประสิทธิภาพจึงนํ ามาใชรวมกับโปรแกรม MS ExcelTM ในสวนที่ 1 นี้ดวย

สวนที่ 2 ไดแกการวิเคราะห และจดัท ําแผนที่ศักยภาพพลังงานลมโดยใชเทคนิคการวิเคราะห
ดวยโปรแกรมแบบ WindMapTM   ซ่ึงอางอิงแบบจํ าลองคณิตศาสตร Numerical Objective Analysis of
Boundary Layer (NOABL)      ในการวิเคราะหจะใชขอมูลจากสวนที่ 1 คือ ขอมูลลมผิวพื้น และขอมูล
ลมในทะเล เฉพาะที่เปนขอมูลความถี่ทิศทางและความเร็วลม (Wind Rose)     นอกจากนี้ยังใชขอมูล
DEM    ความขรุขระของผิวพื้น ที่ความละเอียด 1 x 1 กโิลเมตร  ตัวแปรความทรงตัวของสภาพอากาศ
รวมทั้งขอมูลลมชั้นบนที่ความสูงระดับ 500 และ 1,500 เมตร มารวมในการวิเคราะห

ผลที่ไดจากโปรแกรม  WindMapTM  จะถูกปรับแตง (Reclass) โดยโปรแกรม  IDRISITM  ซ่ึงเปน
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตรใหสามารถแสดงผลวิเคราะหระดับกํ าลังลมและความเร็วลมตาม   
มาตรฐาน ของ U.S. National Renewable Energy Laboratory  (NREL)
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4.1 หลักเกณฑการเตรียมขอมูลและการวิเคราะห
(1) ขอมูลที่ใชกับโปรแกรม MS ExcelTM และ WindMapTM   เปนขอมูลเดียวกันที่มีคาความเร็วและ

ทิศทางลม โปรแกรม MS ExcelTM จะวเิคราะหขอมูลที่มีลักษณะเปนตัวเลข (Text) ตางๆ แต
โปรแกรม WindMapTM  จะวเิคราะหขอมูลตัวเลข (Text) ที่มีนามสกุลเปน TAB   LIB และ
DAT เทานั้น การเตรียมขอมูลจึงตองใหมีความเหมาะสมสํ าหรับแตละโปรแกรม แตผลการ
คํ านวณของโปรแกรมทั้งสองตองมีผลลัพธที่สอดคลองกันและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและ
กันได

(2) การคํ านวณความเร็วลมและกํ าลังลมและความถี่ที่ไมเกี่ยวของกับทิศทางจะใชโปรแกรม           
MS ExcelTM     ท ําการวิเคราะห ซ่ึงสามารถทํ าไดอยางหลากหลายรวมทั้งการเขียนรูปกราฟ
ตางๆได     คํ าสั่งที่สํ าคัญของโปรแกรม MS ExcelTM ทีใ่ชในการคํ านวณ คือ

• AVERAGE  ใชคํ านวณความเร็วและกํ าลังลมเฉลี่ย
• SUM , SUMIF  ใชคํ านวณผลรวมความเร็วและกํ าลังลม
• IF  ใชสรางเงื่อนไขเพื่อหาคาตางๆ เชน ลมสงบ ทิศทางลม ฯลฯ
• FREQUENCY  ใชเขียนรูปกราฟความถี่ ความเร็ว  ทิศทาง และความยาวนานของ

  ลมสงบ
• COUNTIF           ใชนับจํ านวนขอมูล เชน จํ านวนการตรวจวัด จํ านวนลมสงบ
• IF(ISERROR)     ใชปรับแตงสูตรเมื่อผลลัพธที่ไดแสดงคา DIV/# ! (หารดวยศูนย)
• +, - , *,  /  , ^        Function บวก ลบ คูณ หาร และยกกํ าลัง

(3) การวเิคราะหที่เกี่ยวของกับทิศทางลมซึ่งตองทํ าการแตกแรงเพื่อคํ านวณความเร็วลม รวมทั้ง
การคํ านวณคา K- Shape  Parameter  จะใชโปรแกรม WindMapTM ท ําการวิเคราะหซ่ึงสามารถ
ท ําไดโดยสะดวก

(4) เกณฑการวิเคราะหขอมูลลมสงบจะถือวา ความเร็วที่ตํ่ ากวา 1 น็อต เปนลมสงบ ตามเกณฑของ
กรมอุตุนิยมวิทยา

4.2.  วิธีการวิเคราะหลมผิวพื้น
4.2.1  การวิเคราะหความเร็วลมและกํ าลังลมรายเดือนและรายป (Annual)และแตละป (Inter-Annual)

จัดขอมูลใหเหมาะสมสํ าหรับคํ านวณความเร็วลมและกํ าลังลมเปนรายเดือนและรายปและแต
ละป    ใชโปรแกรม MS ExcelTM  ท ําการวิเคราะหความเร็วและกํ าลังลมโดยสมการดังตอไปนี้
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(1) ความเร็วลมรวมชวงลมสงบ (Wind Speed Including Calm) ที่ความสูงของเครื่องวัดลม ( oH )  
Vavg    =     ∑

=

N
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iV

N
1                -------------------------- (4.1)

(2) ความเร็วลมไมรวมชวงลมสงบ(Wind Speed Excluding Calm) ทีค่วามสูงของเครื่องวัดลม ( oH )
V1          =   Vavg
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         -------------------------- (4.2)

(3) ความเร็วลมรวมชวงลมสงบที่ความสูง 10 เมตร

V10avg  =  Vavg
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                       -------------------------- (4.3)

(4) ความเร็วลมไมรวมชวงลมสงบที่ความสูง 10 เมตร
              V10     =    V10avg

1

1o

N
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           ------------------------- (4.4)

(5) กํ าลังลมรวมชวงลมสงบ (Power Density Including Calm) ที่ความสูงของเครื่องวัดลม ( oH )
     Pavg   = ρ∑

=

N
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                         ------------------------- (4.5)                      

(6) กํ าลังลมไมรวมชวงลมสงบ(Power Density Excluding Calm) ทีค่วามสูงของเครื่องวัดลม ( oH )
      P1     =      Pavg

1
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N
)N(N +

                ------------------------ (4.6)                      

(7) กํ าลังลมรวมชวงลมสงบที่ความสูง 10 เมตร

                     P10avg =     Pavg 
7/3

oH
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             ------------------------- (4.7)

(8) กํ าลังลมไมรวมชวงลมสงบที่ความสูง 10 เมตร
                 P10   =     P10avg

1

1o

N
)N(N +

              ------------------------- (4.8)

โดยที่     V 1  คือ ความเร็วลมไมรวมชวงลมสงบ
 N   คอืจํ านวนครั้งของการตรวจวัด(เทากับจํ านวน  oN + N1 )

              oN  คือจํ านวนครั้งของลมสงบ
 N1 คอืจํ านวนครั้งของลมที่ตรวจวัดได (> 0 เมตร / วินาที)

              oH คือความสูงของเครื่องตรวจวัดลม
 ρ   คอืคาคงที่ของความหนาแนนอากาศ (Air Density)  ที่ผิวพื้น เทากับ 1.225 kg/m3

 หมายเหตุ   คาคงที่ของความหนาแนนของอากาศ ที่ผิวพื้นหาไดจากสมการดังตอไปนี้
 Air Density   =  

T
273

760
)V(P

1.2929 pr −

rP   =  Atmosphere pressure, mm of Hg
pV =  Vapor pressure, mm of Hg

 T  =  Temperature, degree K
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เมื่อแทนคา T = 15ο C ( 288 οK) สามารถคํ านวณคามาตรฐานของความหนาแนนของอากาศที่ผิว
พื้นเทากับ 1.225 kg/m3[5]  ซ่ึงใชในการวิเคราะหในการศึกษาครั้งนี้

ถา pV  มคีานอย สามารถตัดทิ้งได  จะไดสมการใหมที่ความหนาแนนของอากาศสัมพันธกับความ
สูงคือ

 Air  Density   =  
10000

 (1.194)226.1 − Z
 Z  =  Elevation (from sea level), meters

4.2.2 การวิเคราะหขอมูลความถี่ทิศทางและความเร็วลม
จดัทํ าขอมูลรายเดือน ใหเปนแฟมขอมูลชนิด DAT และปอนในโปรแกรม WindMapTM

ซ่ึงจ ํานวนขอมูลรายเดือนของกรมอุตุนิยมวิทยามีมากที่สุดถึง 3,720 ลํ าดับ (Row) สํ าหรับเดือนที่มี 31
วัน (31 วัน x 8 คร้ัง/วัน x 15ป) โปรแกรม WindMapTM จะค ํานวณความเร็วลมรวมลมสงบ ความถี่และ
คา K-Shape Parameter ในแตละทิศทางเปนจํ านวน 8 ทิศ  (การคํ านวณโดย WindMapTM สามารถใหผล
การวเิคราะหไดทั้ง 2 กรณีคือ รวมลมสงบและไมรวมลมสงบขึ้นอยูกับขอมูลที่ปอนเขาไป) ทํ าการ
แปลงแฟมขอมูลผลของโปรแกรม WindMapTM ใหเปนแฟมขอมูลของโปรแกรม MS ExcelTM แลว
ค ํานวณคาความเร็วลมรวมลมสงบแตละทิศทางโดยสมการที่ 4.1

ตวัอยาง การวิเคราะหความถี่ทิศทางและความเร็วลมแสดงในตารางที่ 4.1    อนึ่ง ผลจากการ
วเิคราะหนี้จะถูกนํ าไปใชในการจัดทํ าแผนที่ลมตอไป 

                                ตารางที่ 4.1 การวิเคราะหความถี่ทิศทางและความเร็วลม
WIND DIRECTION FREQUENCY DISTRIBUTION AND SPEED BY DIRECTION ( at 10 m.)                   STATION : PT

0 45 90 135 180 225 270 315Month DESCRIPTION

N NE E SE S SW W NW

Mean/
Prevailing

1 Frequency Excluding Calm (%) 100.0 8.72 7.63 56.80 15.67 2.32 1.09 2.59 5.18  E
Frequency Including Calm (%) 100.0 8.72 7.63 56.81 15.67 2.32 1.09 2.59 5.18  E
Speed Excluding Calm (m/s) 3.32 2.14 5.33 4.48 1.83 2.22 1.97 3.89   4.47
Speed Including Calm (m/s) 3.32 2.14 5.33 4.48 1.83 2.22 1.97 3.89   4.47
K-Shape Parameter 1.55 2.16 3.21 2.85 1.73 0.80 3.76 1.75   2.23
C -Scale Parameter 2.99 1.90 4.77 3.99 1.63 2.52 1.78 3.46   3.96

4.2.3   การวิเคราะห การเปล่ียนแปลงความเร็วลมรายชั่วโมง (Diurnal)
จดัขอมลูใหเหมาะสมสํ าหรับคํ านวณความเร็วลมและกํ าลังลมเปนรายเดือนและรายป หลังจาก

นัน้ใชโปรแกรม MS ExcelTM ค ํานวณความเร็วลมเฉลี่ยรวมชวงลมสงบตามสมการที่ 4.1 และเขียนรูป
กราฟโดยคาในแกนตั้งจะแสดงความเร็วลมที่ความสูง 10 เมตร คาในแกนนอนแสดงเวลาราย 3 ช่ัวโมง
ตวัอยางผลของการวิเคราะหแสดงในรูปที่  4.1  จากผลการศึกษาพบวาลักษณะของการเกิดลมสวนใหญ
จะเกิดขึ้นในเวลากลางวนัและมีความเร็วสูงสุดที่เวลาบาย (13.00 – 16.00 น.)
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รูปที่ 4.1  ANNUAL DIURNAL WIND SPEED VARIATION OF STATION 459202 (เกาะสีชัง)

อนึง่ ขอมูลของกรมอุตุนิยมวิทยามีการบันทึกทุก ๆ 3  ช่ัวโมง ขอมูลของ กองทัพอากาศ มีการ
บนัทกึทุกๆ 6 ช่ัวโมง แตขอมูลของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน และ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย มีคาการบันทึกทุกๆ 1 ช่ัวโมง จึงไดทํ าการเฉลี่ยขอมูลของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
และ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ใหเปนราย 3 ช่ัวโมง เพื่อแสดงผลการวิเคราะหใหมีรูปแบบที่
สอดคลองกัน

4.2.4    การวิเคราะหความถี่ของความเร็วลมรายป
จดัขอมูลใหเหมาะสมเปนรายเดือนและรายป   ใชคํ าสั่ง COUNTIF ของโปรแกรม MS ExcelTM   

นบัจ ํานวนลมสงบ  ราย 3 ช่ัวโมง และนับจํ านวนการตรวจวัดทั้งหมด  จากนั้นหาความเร็วไมรวมชวง
ลมสงบของขอมูลทั้งหมดโดยสมการที่ 4.2    ใชคํ าสั่ง FREQUENCY ของโปรแกรม MS ExcelTM

หาความถี่ของความเร็วลมไมรวมชวงลมสงบตอหนวย P(u)* และเขยีนกราฟโดยคาที่แสดงในแกนตั้ง
คอืความถี่และคาในแกนนอนคือความเร็วลมที่ความสูง 10 เมตร (นอกจากระบุไวที่ความสูงอื่น)         
ตวัอยางผลการวิเคราะหแสดงในรูปที่ 4.2

รูปที่ 4.2 ANNUAL WIND SPEED FREQUENCY DISTRIBUTION OF STATION 459202 (เกาะสีชัง)

ANNUAL DIURNAL WIND SPEED VARIATION : 1983-1997
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4.2.5    การวเิคราะหความยาวนานของลมสงบและคาความถี่ของลมสงบ
จดัขอมลูใหเหมาะสมสํ าหรับคํ านวณความเร็วลมและกํ าลังลมเปนรายเดือนและรายป  ทํ าการ

นบัจํ านวนลมสงบ  ราย 3 ช่ัวโมง โดยคํ าสั่ง COUNTIF ของโปรแกรม MS ExcelTM จะไดจํ านวน
ลมสงบทั้งหมด ท ําการรวมลมสงบที่เกิดขึ้นทั้งหมดและใชคํ าสั่ง FREQUENCY ของโปรแกรม         
MS ExcelTM หาความถี่ของลมสงบเปนตอหนวย P(u)* และท ําการเขียนกราฟความถี่ของความยาวนาน
ของลมสงบตอหนวย ตัวอยางผลการวิเคราะหแสดงในรูปที่ 4.3

        รูปที่ 4.3 ANNUAL CALM FREQUENCY & DURATION OF STATION 459202 (เกาะสีชัง)

4.2.6   การวิเคราะห คา Weibull K-Shape และ C-Scale Parameter รายป
จดัท ําขอมูลรายป (12 เดือน) ใหเปนแฟมขอมูลชนิด DAT และปอนในโปรแกรม WindMapTM  

ซ่ีงขอมูลของกรมอุตุนิยมวิทยามีมากถึง 43,800 ลํ าดับ (365 วัน x 8 คร้ัง/วัน x15 ป) โดยแตละลํ าดับ
(Row) จะมี 2 สดมภ (Column) กลาวคือเปนความเร็ว 1 สดมภ และทิศทาง 1 สดมภ   โปรแกรม
WindMapTM    จะคํ านวณคา K ในแตละทิศทาง จํ านวน 8 ทิศ ( N   NE  E  SE  S  SW W และ NW ) เปน
คาเฉลี่ยในรอบป ตอจากนั้นหาคา C โดยใชคาความเร็วลมเฉลี่ยไมรวมชวงลมสงบแทนคาในสมการ
ดังตอไปนี้

 C   =   






 +Γ

K
11

V     ------------------------------(4.9)                                  

         โดยที่  Γ   คือ Gamma Function
                     V  คือ ความเร็วลมเฉลี่ย

อนึง่ในการวิเคราะหคา K  เมือ่รวมชวงลมสงบอาจหาไดโดยการคํ านวณและการเขียนกราฟ
เสนตรง จากสมการ
                              ln [-ln (1-F(u)]  = k ln(u) – k ln(c)   -------------------------- (4.10)
                                                  โดยที่   F(u) คอืความถี่ที่เหมาะสม

*P(u)คือคาความถี่ตอหนวย หาไดจากนํ าจํ านวนความถี่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ตองการนับหารดวยจํ านวนความถี่ที่เกิดขึ้นทั้ง
หมดโดยทั้งนี้คา P(u) จะมากที่สุดไมเกิน 1
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4. 3   ผลการวิเคราะหลมผิวพื้น
4.3.1   ความถูกตองของขอมูลและผลการวิเคราะห

การเลือกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและสูตรการคํ านวณเปนการเลือกวิทยาการที่เหมาะสม
กลาวคือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชและสมการไมมีความสลับซับซอนมากและสามารถหาไดโดย     
ทัว่ไป  ในการศึกษาครั้งนี้ใชโปรแกรม MS ExcelTM ซ่ึงนอกจากสามารถคํ านวณขอมูลตางๆไดอยาง
หลากหลายและไดผลวิเคราะหที่ถูกตองยังสามารถเขียนรูปกราฟตางๆไดอีกดวย   อีกทั้งยังสามารถ
ปรับปรุง เพิ่มเติม ขอมูลไดงาย   สวนการใชโปรแกรม WindMapTM จะชวยใหการคํ านวณหาคา K–
Shape Parameter  รวมท้ังขอมูลความถี่ทิศทางและความเร็วลมไดสะดวก

การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและผลวิเคราะหใชหลักการ การตรวจสอบซึ่งกันและกัน
กลาวคือขอมูลที่ใชสํ าหรับโปรแกรม MS ExcelTM และโปรแกรม WindMapTM เปนขอมูลเดียวกันแตมี
รูปแบบแตกตางกัน       โปรแกรม MS ExcelTM        สามารถใชขอมูลที่เปนตัวเลข (Text) ทั่วไป     แต
โปรแกรม WindMapTM จะอานขอมูลที่เปนแถวลํ าดับและสดมภแบบ DAT ซ่ึงไดตรวจสอบความถูก
ตองของการคํ านวณทั้ง 2 วิธี    นอกจากนั้นผลการวิเคราะหความถี่ทิศทางและความเร็วลมมีความสํ าคัญ
เนือ่งจากจะถูกนํ าไปใชในจัดทํ าแผนที่ศักยภาพพลังงานลมตอไป    สรุปผลการวิเคราะหลมผิวพื้น
แสดงใน  ตาราง ที่ ง 1 ใน ภาคผนวก ง

4.3.2   ผลการวิเคราะหตามภูมิภาค
(1) ภาคเหนือ ผลการวเิคราะหพบวาสวนใหญมีความเร็วลมตํ่ ายกเวนบนยอดดอยอินทนนท

และ จังหวัดลํ าพูน ( สถานีของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน) มีความเร็วลม (ไมรวมชวงลมสงบ ที่
10 เมตร ) สูงกวาสถานีอ่ืนๆ คือ

ดอยอินทนนท (กองทัพอากาศ)    4.03        เมตร/วินาที
ลํ าพูน (กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน)                  2.21        เมตร/วินาที

(2)   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการวิเคราะหพบวาสวนใหญมีความเร็วลมตํ่ า     (< 1 เมตร /
วินาที )      ยกเวนที่ จังหวัดหนองคาย และที่เขาเขียว อํ าเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา มีความเร็วลม
(ไมรวมชวงลมสงบ) สูงกวาสถานที่อ่ืนๆ คือ

หนองคาย ( กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน) 3.23          เมตร/วินาที
เขาเขียว (กองทัพอากาศ)  2.73          เมตร/วินาที

(3) ภาคกลาง  ผลการวิเคราะห พบวา สวนใหญมีความเร็วลมตํ่ า (< 2 เมตร/วินาที)  ยกเวน
สํ านักงานอุตุนิยมวิทยาทะเลนํ ารอง (Pilot Station) และที่สนามบินดอนเมืองซึ่งไมมีส่ิงกีดขวาง  ทางลม
ท ําใหมีความเร็วลม(รวมชวงลมสงบ) สูงกวาสถานที่อ่ืนๆ คือ

Pilot Station (429201)                     4.04         เมตร/วินาที
สนามบินดอนเมือง(455601)       3.05         เมตร/วินาที
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(4) ภาคตะวันตก  ที ่ อํ าเภอทองผาภูมิ และ อํ าเภออุมผาง ผลการวิเคราะห พบวามีความเร็วลม
ตํ่ ากวา < 1 เมตร/วินาที สวนที่ กาญจนบุรี มีความเร็วลม 1.09 เมตร/วินาที

(5) ภาคตะวันออก  ผลการวิเคราะหพบวาสวนใหญมีความเร็วลมตํ่ า (< 1 เมตร/วินาที) แตพบ
วามสีถานีที่อยูในจังหวัดติดทะเลชายฝงตะวันออกมีความเร็วลม (รวมชวงลมสงบ) สูงกวาสถานีอ่ืนๆ
คือ

สถานีกรมอุตุนิยมวิทยา
พัทยา     (459203)                   2.62 เมตร/วินาที
สัตหีบ    (459204) 2.85 เมตร/วินาที
ระยอง    (478201) 2.69 เมตร/วินาที
เกาะสีชัง (459202) 2.28       เมตร/วินาที

(6)  ภาคใต  ผลการวิเคราะห พบวา มีสถานีที่ความเร็วลม (รวมชวงลมสงบ) สูงมากกวาทุกภาค
ของประเทศไทย ไดแก

สถานีกรมอุตุนิยมวิทยา
สงขลา(568501) 2.59 เมตร/วินาที

       สถานีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
ประจวบคีรีขันธ 3.17 เมตร/วินาที
ระนอง 2.31 เมตร/วินาที
นครศรีธรรมราช 3.85 เมตร/วินาที
 ตรัง 2.46 เมตร/วินาที

      สถานีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
แหลมพรหมเทพ 4.32 เมตร/วินาที

      สถานีกองทัพอากาศ
อูตะเภา 3.15 เมตร/วินาที
สุราษฎรธานี 2.37 เมตร/วินาที
หาดใหญ 2.45 เมตร/วินาที

4.3.3   ผลการวิเคราะหตามลักษณะภูมิประเทศ
ผลการวิเคราะหศกัยภาพพลังงานลมพบวา  ในภาคเหนือซ่ึงมีแนวเทือกเขาสูง มคีวามเร็วลมตํ่ า 

ยกเวน บริเวณดอยอินทนนท  จะมีความเร็วลมคอนขางสูงเมื่อเทียบกับบริเวณใกลเคียง  สวนภาคตะวัน
ออกเฉยีงเหนือ มีสถานีที่มีความเร็วลมสูง คือ ที่ จังหวัดหนองคาย และบนเขาเขียว อํ าเภอปากชอง 
จงัหวดันครราชสีมา     ทางดานพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใตซ่ึงติดชายฝงทะเลในอาวไทยรวมทั้ง
ภาคกลาง ณ ที่สถานีนํ ารองที่ติดกับอาวไทย  รวมทั้งที่แหลมพรหมเทพ ซ่ึงอยูในพื้นที่ติดชายฝงทะเล
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ตะวนัตกมคีวามเร็วลมสูงมากกวาสถานที่อ่ืนๆ      สวนภาคตะวันตกซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อน
บาน ที่มีแนวภูเขาสูง  มศีกัยภาพพลังงานลมตํ่ าเชนเดียวกับภาคเหนือ

การวเิคราะหการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมรายปของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงใหเห็นวา ความเร็ว
ลม มแีนวโนมลดลงซึ่งเกิดจากมีส่ิงกีดขวางทางลม    ไดแก ส่ิงกอสราง อาคาร ตนไม ซ่ึง สอดคลองกับ
การไปตรวจสอบสถานที่จริง  วิธีปรับแตงขอมูลใหเสนความโนมเอียงเปนแนวระนาบ จึงมีความ
เหมาะสมกอนนํ าขอมูลไปวิเคราะหจัดทํ าแผนที่ศกัยภาพพลังงานลมตอไป

อนึง่ การวิเคราะหในสวนนี้ยังไมนํ าขอมูลความสูงภูมิประเทศ (DEM)   ความขรุขระของผิว
พื้น (Surface Roughness)  และ ความทรงตัวของสภาพอากาศ มารวมในการวิเคราะหดวย


