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บทที่  6
การจัดทํ าแผนที่ศักยภาพพลังงานลม

6.1 โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชทํ าแผนที่ศักยภาพพลังงานลม
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชประกอบดวยโปรแกรม WindMapTM   ซ่ึงผลิตโดย      Brower  and

Company, Inc. โดย Dr. Michael Brower และโปรแกรม IDRISITM ซ่ึงผลิตโดย Clark Labs, Clark
University ประเทศสหรัฐอเมริกา      โปรแกรมดังกลาวไดถูกออกแบบและสรางขึ้นโดยมีแนวคิดดังนี้

6.1.1  โปรแกรม WindMapTM

โปรแกรม WindMapTM  เปนโปรแกรมวิเคราะหการไหลของลมตามแบบจํ าลองคณิตศาสตร
ตามทฤษฎี Numerical Objective Analysis of Boundary Layer (NOABL) ซ่ึงมีแบบจํ าลองจะเริ่มทํ างาน
โดยน ําความเร็วลมที่สามารถตรวจวัดไดในอาณาเขตพื้นที่ ที่ศึกษา และ ทํ าการจํ าลองโดยการประมาณ
คาความเร็วลมที่ทุกๆจุดในพื้นที่ระบบ 3 มิติ คาความเร็วดังกลาวเปนความเร็วเร่ิมตน (Initial Wind
Speeds) โดยวิธีการเฉลี่ยแบบ Extrapolating แบบจ ําลองจะสรางจํ านวนชั้นเพื่อคํ านวณหาความเร็วลม
แบบทฤษฎี Power Law หรือ Logarithmic Extrapolation  กลาวคือ ความเร็วลมจะเพิ่มขึ้นตามความสูง
จนถึงขอบของ Boundary Layer ทีก่ ําหนดใหแลวความเร็วลมจะคงที่   เมื่อสรางจํ านวนชั้นแลว  แบบ
จ ําลองจะเริ่มทํ าการคํ านวณความเร็วลมภายในชั้นตางๆ และปรับคาความเร็วลมเริ่มตนใหอยูในชวง
ความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับไดโดยจะเรียกเปนความเร็วสุดทาย (Final Wind Speeds) ที่เปนไป
ตามทฤษฎีอนุรักษมวล(Mass Conserving ) ดงัสมการ ค.8 ในภาคผนวก ค

ความทรงตัวของสภาพอากาศไดถูกนํ ามาใชในการพิจารณาการเคลื่อนที่ของลมทั้งในแนวดิ่ง
และแนวนอนโดยแบบจํ าลองไดกํ าหนดเงื่อนไขของความทรงตัวของสภาพอากาศเปน3 ลักษณะ คือ 

สภาพ Neutral   เมื่ออัตราสวนความทรงตัว(τ) เทากับ   1.0
สภาพ ทรงตัว (Stable)     เมื่ออัตราสวนความทรงตัว(τ) นอยกวา 1.0
สภาพ ไมทรงตัว (Unstable) เมื่ออัตราสวนความทรงตัว(τ) มากกวา 1.0

โดยที่สภาพ Neutral คอืความเรว็ลมจะเคลื่อนที่ในแนวดิ่งไดโดยสะดวกเทากับเคลื่อนที่ในแนว
นอน ดงันัน้ในการคํ านวณความเร็วลมจะไมถูกปรับทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน  สภาพทรงตัวคือการ
เคลื่อนที่ของลมสวนใหญซ่ึงอยูในแนวระนาบและมวลอากาศมักเคลื่อนที่รอบส่ิงกีดขวางมากกวา
เคลือ่นทีเ่หนอืส่ิงกีดขวาง ดังนั้นในการคํ านวณซึ่งปรับความเร็วลมเฉพาะในแนวนอน  และสภาพไม
ทรงตัวคือการเคลื่อนที่ของลมสวนใหญซ่ึงอยูในแนวดิ่งและมวลอากาศเคลื่อนที่เหนือส่ิงกีดขวางมาก
กวาเคลือ่นที่รอบๆสิ่งกีดขวาง ดังนั้นในการคํ านวณจึงปรับความเร็วลมเฉพาะในแนวดิ่ง

อยางไรก็ตาม โปรแกรม WindMapTM ยงัมีจุดออน[10]อยูบางกลาวคือไมสามารถวิเคราะหลมใน
สภาพอากาศและภูมิประเทศที่สลับซับซอนเชนลมที่เกิดจากความแตกตางของอุณหภูมิในบริเวณภูเขา 
และ ลมที่มีลักษณะการไหลแบบ Low Level Jet และ Flow Separation
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6.1.2 โปรแกรม IDRISI TM

โปรแกรมคอมพิวเตอรสารสนเทศภูมิศาสตร(Geographic Information System - GIS) แบงเปน
2 ชนดิ คือ 1) โปรแกรมที่ออกแบบใหทํ างานรวมกับฐานขอมูลชนิดเวคเตอร( Vector Based ) (รูปที่ 6.1
ก.) เปนหลัก เชน โปรแกรม ArcInfoTM Auto CADTM Map และ  2) โปรแกรมที่ออกแบบใหทํ างานรวม
กับฐานขอมูลชนิดราสเตอร (Raster Based) (รูปที่ 6.1 ข. ) เปนหลัก เชนโปรแกรม IDRISITM

โปรแกรมทั้งสองชนิดสามารถใชงานสารสนเทศภูมิศาสตรไดอยางหลากหลาย

              ก. Vector Based GIS                                                    ข. Raster Based GIS
         รูปที่ 6.1   ลักษณะการทํ างานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร

โปรแกรม WindMapTM ไดออกแบบเพื่อใชงานรวมกับโปรแกรม IDRISITM เปนหลักจึงมีความ
เหมาะสมที่ใชโปรแกรม IDRISITM เปนโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตรในการศึกษาครั้งนี้   กลาวคือได
ใชโปรแกรม IDRISITM เตรยีมพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งประกอบดวย ขอมูลดิจิตอลแบบจํ าลองระดับ
ความสูงภูมิประเทศ (Digital Elevation Model Data -DEM) และแผนที่ความขรุขระของผิวพื้น (Surface
Roughness Map)     ขอมูล DEM และแผนที่ความขรุขระของผิวพื้นเปนขอมูลชนิดราสเตอรไฟล
(Raster File ) หรือขอมูลภาพที่ถูกสรางขึ้นจากการแบงพื้นที่เปน Grid Cell ขอมูลแผนที่ความขรุขระ
ของผิวพื้นจะมี Grid Cell ในแนวระนาบ      พรอมดวยชนิดของสิ่งปกคลุมผิวพื้นซึ่งแบงออกเปน 94
รายการ ( ตารางที่ ง 5 ในภาคผนวก ง ) ขอมูล DEM  จะมีคา Grid Cell ในแนวระนาบและระดับความ
สูงในแนวดิ่ง       Grid Cell ของขอมูลชนิดราสเตอรไฟล (Raster File) จะแสดงความละเอียดของภาพ
เชน ขนาด 1 x 1 กิโลเมตร หรือ 10  x 10  เมตร เปนตน     ระบบมาตราสวนที่ใชในโปรแกรม
WindMapTM ใชระบบมาตราสวนอางอิงตามมาตรฐาน Universal Transverse Mercator (UTM)  อางอิง
ฐานขอมูล WGS84   ซ่ึงแบงเปนโซนตางๆ ทั่วโลก  ดงันั้นการใชโปรแกรม IDRISITM เตรียมพื้นที่ของ
ประเทศไทยจึงใชระบบมาตราสวนอางอิงตามมาตรฐาน UTM  อางอิงฐานขอมูล WGS84 เชนกัน
สํ าหรับประเทศไทยซึ่งอยูในโซน UTM-48N โดยมีจุดกลางที่ Origin Latitude 0 องศา และ Origin
Longitude 105 องศา   การเปลี่ยน Origin จากระบบ UTM ใหเปนระบบ Geodetic Co-ordinate  หรือ
Latitude / Longitude  สามารถทํ าไดโดยใชคํ าสั่ง Project ในโปรแกรม IDRISITM ในขั้นตอนสุดทาย

เนือ่งจากขอจํ ากัดของโปรแกรม WindMapTM ทีไ่มสามารถวิเคราะหพื้นที่ไดทั้งหมด จึงแบง
แผนที่ประเทศไทยเปน 12 พืน้ทีแ่ละนํ ามารวมกันโดยใชคํ าสั่ง“Mosaic”ของโปรแกรม WindMapTM เอง
และแสดงภาพแผนที่ประเทศไทยดวยโปรแกรม IDRISITM ซ่ึงจะแสดงขอมูลกํ าลังลม ครอบคลุมพื้นที่
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ประเทศไทยทั้งหมดโดยอางอิงมาตรฐานกํ าลังลมของ National Renewable Energy Laboratory
(NREL)ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนหลัก  การจํ าแนกระดับกํ าลังจะใชคํ าสั่ง “Reclass” ของโปรแกรม
IDRISITM จ ําแนกกํ าลังลมที่ความสูง 10 30 50 เมตร ออกเปน 7 ระดับ ยกตัวอยางกํ าลังลมที่ความสูง 50
เมตร จ ําแนกเปน ระดับที่ 1: 0-200 W/m2 ระดับที่ 2 : 200-300 W/m2  ระดับที่ 3 : 300-400 W/m2  ระดับ
ที่ 4 : 400-500 W/m2   ระดับที่ 5 : 500-600 W/m2  ระดับที่ 6 : 600-800 W/m2   และระดับที่ 7 : 800-
2,000 W/m2 ตามลํ าดับ    เนือ่งจากประเทศไทยมีคากํ าลังลมตํ่ าแตยังสามารถประยุกตใชประโยชนกับ
งานดานอื่นๆได  จึงจํ าแนกกํ าลังลมระดับที่ 1 เปนระดับยอยอีก 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1.1 : 0-50 W/m2

ระดับที่ 1.2 : 50- 100 W/m2  ระดับที่ 1.3 : 100-150 W/m2  และ ระดับที่ 1.4 : 150-200 W/m2  ตามลํ าดับ

6.2  ขอมูลท่ีใชในการจัดทํ าแผนที่ศักยภาพพลังงานลม
(1)   ขอมูล DEM,  Zone UTM-48 N ทีค่วามละเอียด 1x1 กิโลเมตร   ขนาด 1,704  Row  และ

1,026 Column  ครอบคลุมประเทศไทยและบางสวนของประเทศขางเคียง     ขอมูลดังกลาวไดรับจาก
Brower and Company, Inc. ซ่ึงจัดหาจาก United State Geological Survey (USGS)    รูปที่ 6.2 แสดง
ขอมูล DEM  ของประเทศไทย ที่ใชในการวิเคราะห

(2)  ขอมูลแผนที่ความขรุขระของผิวพื้น (Surface Roughness Map),   Zone UTM-48 N ที่ความ
ละเอียด 1x1 กิโลเมตร   ขนาด 1,704  Row  และ 1,026 Column  ครอบคลุมประเทศไทยและบางสวน
ของประเทศขางเคียง     ขอมูลดังกลาวไดรับจาก Brower and Company, Inc. ซ่ึงจัดหาจาก United State
Geological Survey (USGS)   รูปที่ 6.3 แสดงขอมูลแผนที่ความขรุขระของประเทศไทย ที่ใชในการ
วเิคราะห   คาความขรุขระของผิวพื้นแสดงในตารางที่  ง 5 ในภาคผนวก ง

(3) ขอมูลความถี่ทิศทางและความเร็วลม (Wind  Rose)   ของสถานีตรวจอากาศผิวพื้น ตางๆ ที่
ระดับความสูงเดิม

(4) ขอมูลความถี่ทิศทางและความเร็วลม (Wind Rose) ของสถานีตรวจอากาศ ช้ันบน ตางๆ ที่
ระดับความสูง 500 เมตร และ 1,000 เมตร

ต ําแหนงของขอมูลสถานีตรวจอากาศชั้นบน และ ผิวพื้นทั้งหมดที่ใชแสดงในรูปที่ 6.4   และ
ตารางที่ ง 6  ในภาค ผนวก ง

6.3 การใชโปรแกรม WindMapTM และวิธีการทํ า
(1) แบงพืน้ที่ของประเทศไทยใหมีขนาดเทากับความสามารถของโปรแกรม WindMap TM ที่รับ

ไดสูงสุด  คือไมเกิน 450 x 450 Grid Cell  ในกรณีนี้แบงพื้นที่ประเทศไทยเปน 12 พื้นที่ (Zone) โดยมี
พืน้ที่ ที่เหล่ือมล้ํ ากัน ตามที่แสดงในรูปที่ 6.5   
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                                   DIGITAL ELEVATION MODEL (DEM), 1 km x 1 km

               รูปที่ 6.2 Thailand Terrain  Data
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                                      SURFACE  ROUGHNESS MAP, 1 km x 1 km

                  รูปที่ 6.3  Thailand Roughness Data
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รปูที่ 6.4 Upper Air and Surface Stations
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รปูที่ 6.5 Pattern of Wind Map  Zones
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(2) ปอนขอมูลสถานีผิวพื้นแตละสถานีและขอมูล Wind Rose ลงในโปรแกรมพรอมพิกัด
UTM   และระดับ ความสูงของเครื่องวัดลมตาม รูปที่ 6.6 และ รูปที่ 6.7  และเลือกสถานีที่จะใชเปน
สถานีเร่ิมทํ าการคํ านวณ  (Use for Initialization) เพือ่ก ําหนดใหโปรแกรมใชเปนสถานีเร่ิมทํ าการ
คํ านวณ    ( ดูขอ (8)  ประกอบ ) รูปที่ 6.8 แสดงตัวอยางรูปกราฟขอมูล Wind Rose ที่สมบูรณ

            รูปที่ 6.6  Surface Station Data Entry

                               รูปที่ 6.7 Surface Station Wind Rose Data Entry 
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                รูปที่ 6.8   Wind Rose ของ Reference Station

(3)  ปอนขอมูลสถานีตรวจอากาศชั้นบนลงในโปรแกรมพรอมระดับความสูงของการวัด ตามที่
แสดงในรูปที่ 6.9

                     รูปที่ 6.9  Upper Air Data Entry
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(4)  เลือกสถานีอางอิง(Reference Station) ของแตละพื้นที่ (รูปที่ 6.10) สถานีที่ถูกเลือกเปน
สถานีอางอิงจะมีเครื่องหมาย **         การเลือกสถานีอางอิงใชสถานีผิวพื้นเปนหลัก ไดแก สถานี กรม
พัฒนาและสงเสริมพลังงาน   สถานกีารไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อนึ่ง การเลือกสถานีที่เปน
สถานีอางอิง สามารถเลือกสถานีผิวพื้นหรืออากาศชั้นบนก็ได
           

                        รูปที่ 6.10 Reference Station Selection

(5)   เลือกสภาพ Geometry Option  (รูปที่ 6.11) กลาวคือโปรแกรมทํ างานในระบบ 3 มิติ คือ
แกน X   Y และ Z     ในขัน้แรกโปรแกรมจะตรวจสอบขนาดของ Grid Cell  คือขนาด X  และ   Y ของ
ขอมูล DEM หรือ Surface Roughness Map วาใหญเกิน 450 x 450 Grid Cell หรือไม      หากเกิน
โปรแกรมจะไมทํ างาน       หากไมเกินโปรแกรมจะทํ างานตอไป     คอืการเลือกจํ านวนชั้นในแกน  Z
ซ่ึงสามารถเลือกไดสูงสุด 25 ช้ันและระยะหางระหวางชั้นซึ่งสามารถปอนไดโดยปกติจะมีคาประมาณ

    
                 รูปที่ 6.11 Geometric Option
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30 – 40 เมตร    โปรแกรมมีวิธีการกํ าหนดระยะหางระหวางชั้น 3 วิธี คือ 1) Geometric   2) Log-linear
และ 3) Constant ในการศึกษาครั้งนี้ไดเลือกวิธี Geometric กลาวคือระยะหางของแตละชั้นจะเพิ่มขึ้น
ตามความสูงที่เพิ่มขึ้นโดยระยะหางระหวางชั้นที่อยูใกลพื้นดินจะมีระยะนอยที่สุดและเพิ่มขึ้นตามลํ าดับ
จนระยะหางระหวางชั้นจะมากที่สุดที่ช้ันบนสุด วิธีดังกลาวจะทํ าใหไดผลการวิเคราะหความเร็วลมที่
ผิวพื้นที่มีความละเอียดแมนย ําทีสุ่ด อนึ่งหากระยะระหวางชั้นหรือจํ านวนชั้นนอยเกินไปโดยเฉพาะใน
บริเวณทีม่ภีเูขาสงู โปรแกรมจะเตือนใหเพิ่มจํ านวนชั้นหรือเพิ่มระยะระหวางชั้นใหเหมาะสม

(6) เลือกสภาพบรรยากาศ (Atmospheric Option) (รูปที่ 6.12)
• เลือก Boundary Layer Height    คือขอบเขตความสูงที่ความเร็วลมถูกกระทบจาก

ความขรุขระของพื้นผิว และ อัตราสวนของความทรงตัวตางๆ    โดยไดเลือกคา
500 เมตร สํ าหรับ Zone 1a, 1b, 1c, 2a และเลือกคา 300 เมตร สํ าหรับ  Zone 2c
นอกนั้นเลือกคา 200 เมตร สํ าหรับ Zone อ่ืน ๆ

                  รูปที่ 6.12 Atmospheric Option

• Transition Layer Height คือ Zone ทีโ่ปรแกรมทํ าการปรับความเร็วลมผิวพื้น จาก
ช้ันบนสุดของ Boundary Layer Height ที่อยูใน Zone ไปยังจุดตางๆของพื้นที่ ที่
ศกึษา โดยใชขอมูลของความเร็วลมชั้นบนตามวิธี Logarithmic Blending  ในการ
ศกึษาไดเลือกคา 1,000 เมตร  สํ าหรับ   Zone 1a, 1b, 1c, 2a และเลือกคา 800 เมตร   
สํ าหรับ Zone 2c นอกนั้นเลือกคา   500 เมตร สํ าหรับ Zone อ่ืน ๆ

• เลือกอัตราสวนของความทรงตัว(Stability Ratio) ใหสัมพันธกับ  Vertical Profile
และใหสอดคลองกับสภาพอากาศของประเทศไทย คือ
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เดือน อตัราสวนของความทรงตัว *
มกราคม  - เมษายน ทรงตัว (Stable)
พฤษภาคม – ตุลาคม ไมทรงตัว (Unstable)
พฤศจิกายน – ธันวาคม ทรงตัว (Stable)

อนึง่ในบางกรณีจํ าเปนตองเลือกสภาพอากาศอื่นๆไดแก  สภาพอากาศ Neutral หรือ Slightly
Stable ตามความเหมาะสมเพื่อใหไดผลลัพธที่มีความถูกตองและเหมาะสมที่สุด

(7) เลือกตัวแปรการคํ านวณกํ าลังลม (Power Option) (รูปที่ 6.13) การคํ านวณกํ าลังลมมี       ตัว
แปรสํ าคัญคือความหนาแนนของอากาศซึ่งสามารถเลือกไดดังนี้

•    เลือก  Standard Sea-Level Density ซ่ึงสามารถเลือกคาคงที่ เทากับ 1.225  kg/m3  
      หรือคาอื่นๆ ตามตองการ

     
                      รูปที่ 6.13  Power  Option

•   เลือก Adjusted for Elevation ซ่ึงโปรแกรมจะทํ างานได 2 วิธีคือแบบ       Standard   
  Temperature Profile หรือ Modified  Temperature Profile    การศึกษาครั้งนี้ไดเลือก

 วิธี    Adjusted for Elevation     โดยใหทํ างานแบบ     Standard Temperature Profile
 ซ่ึงโปรแกรมจะเลือกคาอุณหภูมิมาตรฐานที่ระดับนํ้ าทะเล คือ 15๐C และลดลงทุก ๆ
 6.49๐C ทีค่วามสูงเพิ่มขึ้นทุก ๆ 1,000 เมตร

หมายเหตุ* อัตราสวนของความทรงตัว(Stability Ratio) คือ Unstable = 1, Neutral = 1, Slightly Stable = 0.2 และ   
Stable   = 0.05 ที่ปรากฏในโปรแกรมเปนคาที่ผูออกแบบโปรแกรมกํ าหนดขึ้นเองไมใชอัตราสวนของความทรง
ตัว(Stability Ratio)ของสภาพอากาศที่แสดงในบทที่ 2
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(8) เลือกใหโปรแกรมเริ่มทํ าการคํ านวณ (Initialization) (รูปที่ 6.14) การกํ าหนดใหโปรแกรม
เร่ิมทํ าการคํ านวณ สามารถทํ าได 2 วิธีคือ

• ในกรณีที่มีสถานีอางอิงที่ผิวพื้นที่เหมาะสม    จะเลือกใหโปรแกรมเริ่มทํ าการคํ านวณ
จากสถานีผิวพื้น  เพือ่ใหโปรแกรมเริ่มทํ าการคํ านวณและสอบเทียบผลการคํ านวณกับ
ผลการตรวจวัดของสถานีผิวพื้นใหมีคาที่อยูในชวงที่ยอมรับไดเชน คลาดเคลื่อนไม
เกิน 5 เปอรเซ็นต  หรือ 10 เปอรเซ็นต  (และปรับความเร็วลมใหขึ้นกับความสูงโดย
อัตโนมัติ (เลือก Auto)  ถามีขอมูลของสถานีตรวจอากาศชั้นบนอยางนอย 2 ระดับ
ความสูง)       และ  โปรแกรมจะเฉลี่ยคาความเร็วลมของสถานีที่ถูกเลือกที่อยูใน รัศมี
50  กิโลเมตร ใหเสมือนเปนสถานีเดียวกัน

• ในกรณีที่ไมมีสถานีอางอิงที่ผิวพื้นที่ที่เหมาะสมจะเลือกใหโปรแกรมเริ่มทํ าการ
ค ํานวณจากสถานีอากาศชั้นบน โปรแกรมจะเริ่มทํ าการคํ านวณโดยปรับความเร็วลม
ใหขึน้กับความสูงโดยอัตโนมัติโดยตองมีขอมูลของสถานีอากาศชั้นบนอยางนอยที่ 2
ระดับความสูง

              รูปที่ 6.14  Initialization  

(9) เลือกคาความขรุขระ (Roughness Option) (รูปที่ 6.15) โปรแกรมสามารถเลือกคาความ
ขรุขระได 2 วิธีคือ

•  ความขรุขระคงที่ซ่ึงโปรแกรมจะใสคา 0.03 เปนคา Default หรือเลือกใสคาอื่นๆได
 ตามตองการ  หรือ

• อานคาจากแผนที่ความขรุขระของผิวพื้น (Surface Roughness Map)
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ในการศึกษาครั้งนี้  ใชวิธีปอนขอมูลแผนที่ความขรุขระของผิวพื้น (Surface Roughness Map) ดังนั้น
โปรแกรมจะอานคาความขรุขระไดเอง

                           รูปที่ 6.15  Roughness Option

(10)  เลือก Iteration Control (รูปที่ 6.16) เพือ่ใหโปรแกรมคํ านวณจนไดผลลัพธความเร็วลมที่
มคีวามผิดพลาดที่ยอมรับได  (Maximum Residual) ตามคาตัวแปรที่ปอนเขาไปไดแก

•   จ ํานวนครั้งของการคํ านวณจนกวาจะสามารถวิเคราะหเปนผลสํ าเร็จ
•    ผลลัพธที่ยอมใหผิดพลาด (Maximum Residual)

ซ่ึงสามารถทํ าไดดังนี้  :-
จ ํานวนครั้งของการคํ านวณมีคา Default เทากับ 10,000 คร้ัง และผลลัพธที่ยอมใหผิดพลาดไดมี

Default เทากับ 1.00 E–06 ตามลํ าดับ ซ่ึงสามารถอธิบายได คอื ตัวเลขความผิดพลาดดังกลาวจะแสดง
ผลการวิเคราะหที่เปนไปตามทฤษฎีอนุรักษมวล(Mass Conserving) ดังสมการที่ 6.1        ยกตัวอยาง
พืน้ที่ที่ทํ าการวิเคราะหมีขนาด  100 x 100 Grid Cells และแตละ Grid Cell มีขนาด 1 x 1 กิโลเมตร เมื่อ
ก ําหนดใหคาความผิดพลาดเทากับ 1.00E – 06  ดงันั้นเมื่อโปรแกรมสามารถวิเคราะหเปนผลสํ าเร็จ
(Convergence) ผลลัพธความเร็วลมที่ไดยอมใหมีความคลาดเคลื่อนเทากับ 100 x 0.000001 x 1,000
หรือเทากับ  0.1 เมตร/วนิาที

โปรแกรมสามารถควบคุมการทํ างานโดยการปรับคา Over - Relaxation Parameter ได    ในทุก
กรณีควรเลือกชอง “Auto” เพือ่ใหปองกันไมใหโปรแกรมหยุดทํ างาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่  ที่มี
ความสูงสลับซับซอน  และเพื่อใหไดผลลัพธมีความเที่ยงตรงมากขึ้นควรตั้งคา Match Surface Option
เทากับ 5 เปอรเซ็นต
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            รูปที่ 6.16  Iteration Control Option
(11)   การสั่งการใหโปรแกรมทํ างาน (รูปที่ 6.17)

•    ไปที่เมนู Run
•     ตั้งชื่อ แฟมขอมูล ความเร็วลมและกํ าลังลม
•     เลือกระดับความสูงของผลลัพธการคํ านวณความเร็วลมและกํ าลังใชเมาสคลิกที่ปุม

    “Final Winds” โปรแกรมจะเริ่มทํ างาน

    
                รูปที่ 6.17  Run Menu

(12)   การรวมแผนที่ (รูปที่ 6.18)       เนือ่งจากขอจํ ากัดของโปรแกรม WindMap TM   ไมสามารถ
วเิคราะหและจัดทํ าแผนที่ขนาดใหญ เทาประเทศไทยได จึงตองรวมแผนที่ทั้ง 12 พื้นที่ใหเปนแผนที่
เดยีวกัน โดยใชคํ าสั่ง “Mosaic” ของโปรแกรม WindMap TM เอง      ในคํ าสั่ง “Mosaic” มีชองเลือกให
เฉลีย่คาความเร็วและกํ าลังในพื้นที่ ทีซ่อนกันได
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      รูปที่ 6.18  Mosaic Menu
6.4 การทํ าแผนที่กํ าลังลมรวมลมสงบ

การทํ าแผนที่กํ าลังลมรวมลมสงบจะใชขอมูลของสถานีอางอิง   (Reference Station)   ที่เปน
ขอมูลรวมลมสงบเทานั้น         การทํ าแผนที่กํ าลังลมจะทํ าแผนที่ของแตละพื้นที่ (Zone)ในแตละเดือน
กอนแลวใชคํ าสั่ง “Mosaic” รวมแผนที่ทั้ง 12 พื้นที่ (Zone) จะไดแผนที่กํ าลังลมรวมลมสงบแตละเดือน
เมื่อใชคํ าสั่ง “Mosaic” รวมแผนที่กํ าลังลมทั้ง 12 เดือน จะไดแผนที่ศกัยภาพพลังงานลมเฉลี่ยรายป

6.5  การทํ าแผนที่กํ าลังลมไมรวมลมสงบ
การท ําแผนที่กํ าลังลมไมรวมลมสงบใชวิธีการเดียวกันกับ ขอ 6.4 แตขอมูลของสถานีอางอิง

(Reference Station) จะเปนขอมูลไมรวมลมสงบ

6.6  การใชโปรแกรม IDRISI TM  แสดงผลวิเคราะห
 แผนที่กํ าลังลม  ทีไ่ดจากคํ าสั่ง  Mosaic ของโปรแกรม  WindMap TM           จะถูกปรับแตงโดย
โปรแกรม IDRISITM โดยใชคํ าสั่ง “Reclass” เพื่อใชจัดทํ า Wind Power Class ซ่ึงจํ าแนกเปน 7 ระดับ
(Class)  อางอิงตามมาตรฐานของ NREL ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ความสูงระดับ 10  30 และ 50 เมตร
ตามล ําดบั   เนื่องจากในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทย เชน ทางตอนเหนือและภาคกลางมีความเร็วลม
คอนขางตํ่ าจึงจํ าแนกกํ าลังลมและความเร็วลมของ Class 1 เปน Class 1.1  Class 1.2  Class 1.3 และ
Class 1.4 เพือ่จ ําแนกระดับกํ าลังลมใหมากขึ้นในขณะเดียวกันก็สามารถอางอิงกับมาตรฐานของ NREL
ได   อนึง่ในการศึกษาครั้งนี้ไมใช Correlation Map ระหวางบนบกและทะเลจึงทํ าใหการแสดง
ผลลัพธของแผนที่กํ าลังลมระหวางบนบกกับทะเลมีความแตกตางกันอยางชัดเจน

6.7 ผลการศึกษาจากแผนที่ศักยภาพพลังงานลม
จากแผนที่กํ าลังลมและความเร็วลมรวมชวงลมสงบและไมรวมชวงลมสงบรายเดือนและรายป



 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน                                         โครงการจัดทํ าแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย

88

พบวาทิศทางและความเร็วลม* มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลโดยสามารถสรุปไดดังนี้

มกราคม
อิทธพิลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดผานประเทศไทยตามที่แสดงในรูปที่ 6.19

กํ าลังลมและความเร็วลมรวมชวงลมสงบมีกํ าลังแรงเนื่องจากความกดอากาศสูงที่แผปกคลุมจาก
ประเทศจนีท ําใหมีคล่ืนลมแรงในทะเลฝงอาวไทย ลมดังกลาวพัดจากทะเลจากทิศเหนือ ตะวันออกเฉียง
เหนอื และ ตะวันออก เขาสูฝงทํ าใหชายฝงทะเลที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี นราธิวาส มี
ก ําลังลมแรง มีความเร็วลมประมาณ 7 เมตร/วินาที ขึ้นไป และในจังหวัด ชุมพร สุราษฎรธานี มีกํ าลังลม
ปานกลางมคีวามเร็วลมประมาณ 4.4 เมตร/วินาที ขึ้นไป นอกจากชายฝงทะเลแลวในบริเวณที่สูง ไดแก
บนเทอืกเขาตางๆในภาคใตจะมีกํ าลังลมแรงเชนกัน มีความเร็วลมประมาณ 7  เมตร/วินาที ขึ้นไป  เดือน
มกราคมถือวาเปนเดือนที่มีลมแรงทั้งในทะเล และชายฝง และในบริเวณที่สูงในภาคใตฝงตะวันออก

อนึ่ง พบวากํ าลังลมและความเร็วลมรวมชวงลมสงบ ที่กลาวขางตน และ ไมรวมชวงลมสงบ
ตามทีแ่สดงในรูปที่ 6.32 ใกลเคียงกันยกเวนที่ภาคใตตอนบน ไดแก บนเทอืกเขาในจังหวัดเพชรบุรี
ทีเ่ปนรอยตอกับประเทศเมียนมารมีกํ าลังลมแรงบนยอดเขามีความเร็วลมประมาณ 8 เมตร/วินาที ขึ้นไป
เมื่อไมรวมชวงลมสงบที่ความสูง 50 เมตร

กุมภาพันธ
อิทธพิลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานประเทศไทย ตามที่แสดงในรูปที่ 6.20     

ยงัมกี ําลังแรง เนื่องจากความกดอากาศสูงที่แผปกคลุมจากประเทศจีน แตทิศทางลมเปลี่ยนจากลมตะวัน
ออกเฉยีงเหนือเปนลมตะวันออกมากขึ้น คล่ืนลมในทะเลฝงอาวไทยยังมีกํ าลังแรง ลมดังกลาวพัดจาก
ทะเลเขาสูฝงทํ าใหชายฝงทะเลที่ จังหวัด นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี นราธิวาส มีกํ าลังลมแรง
มคีวามเร็วลมประมาณ 7 เมตร/วินาที ขึ้นไป และที่ จังหวัด ชุมพร สุราษฎรธานี มีกํ าลังลมปานกลาง
มคีวามเรว็ลมประมาณ 4.4 เมตร/วินาที ขึ้นไป นอกจากชายฝงทะเลแลวในบริเวณที่สูง ไดแก เทือกเขา
ตางๆ ใน    ภาคใต จะมีกํ าลังลมแรงบนยอดเขา โดยมีความเร็วลมประมาณ 7 เมตร/วินาที ขึ้นไป   เดือน
กมุภาพนัธยังถือวาเปนเดือนที่มีกํ าลังลมแรงทั้งในทะเลและชายฝง และในบริเวณที่สูงของภาคใตฝง
ตะวันออก

อนึ่ง พบวากํ าลังลมและความเร็วลมรวมชวงลมสงบ ที่กลาวขางตน และ ไมรวมชวงลมสงบ
ตามที่แสดงในรูปที่ 6.33 มคีวามใกลเคียงกัน

มีนาคม
อิทธพิลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานประเทศไทยตามที่แสดงใน รูปที่ 6.21   

มกี ําลังออนลงทิศทางลมเปลี่ยนเปนลมตะวันออก           และในกลางเดือนมีนาคมเริ่มมีลมแนวพัดสอบ

*   ความเร็วที่ระบุอยูที่ระดับ 50 เมตร รวมชวงลมสงบ
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จากลมฝายใตพัดเขาสูฝง ในขณะเดยีวกันแนวปะทะอากาศของลมสองทิศทางทํ าใหมีคล่ืนลมแรงใน
อาวไทย ท ําใหจงัหวัดที่อยูในฝงอาวไทยตอนใต ไดแก จังหวัด สงขลา ปตตานี และ นราธิวาสมีกํ าลัง
ลมแรง มีความเร็วลมประมาณ 6 เมตร/วินาที ขึ้นไป     และ จงัหวดัที่อยูในฝงอาวไทยตอนกลาง  ไดแก
จงัหวดันครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี มีกํ าลังปานกลาง มีความเร็วลมประมาณ 4.4 เมตร/วินาที ขึ้นไป
ในขณะเดยีวกนัจะมีหยอมความกดอากาศตํ่ าเกิดขึ้นซึ่งเปนอิทธิพลจากลมฝายใต แนวปะทะอากาศดัง
กลาว    ท ําใหมโีอกาสเกิดพายุฝนและคลื่นลมแรงในบริเวณจังหวัดชายฝงตะวันตก สตูล พังงา และ
ภเูกต็ ทํ าใหมีกํ าลังลมปานกลาง มีความเร็วลมประมาณ 6.4 เมตร/วินาที ขึ้นไป ที่จังหวัดสตูล และ  มี
ความเรว็ลมประมาณ 5.1 เมตร/วินาที  ขึ้นไป  ที่จังหวัด  ตรัง  ภูเก็ต และ พังงา

อนึ่ง พบวากํ าลังลมและความเร็วลมรวมชวงลมสงบ ที่กลาวขางตน และ ไมรวมชวงลมสงบ
ตามทีแ่สดงในรูปที่ 6.34 ใกลเคียงกัน ยกเวนที่บริเวณชายฝงทะเลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีกํ าลัง
ลมปานกลาง มีความเร็วลมประมาณ 5.1 เมตร/วินาที ขึ้นไป เมื่อไมรวมชวงลมสงบที่ความสูง 50 เมตร

เมษายน
อิทธพิลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดผานประเทศไทย ตามที่แสดงในรูปที่ 6.22         

มกี ําลังออนลงมาก ชายฝงที่ จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี นราธิวาส มีกํ าลังลม
ปานกลาง มีความเร็วลมประมาณ 5.6 เมตร/วินาที ขึ้นไป   ขณะเดียวกันลมฝายใตเร่ิมมีกํ าลังแรงพัดเขา
สูประเทศไทยตอนใตและทางทิศตะวันตกเฉียงใตจากทะเลอันดามัน ทํ าใหเกิดลมพัดแรงในบริเวณ
ทีสู่ง เชน ตามเทือกเขาในเขตจังหวัดเพชรบุรี และ ตาก โดยมีกํ าลังลมแรงบนยอดเขา มีความเร็วลม
ประมาณ 8 เมตร /วินาที ขึ้นไป

อนึ่ง พบวากํ าลังลมและความเร็วลมรวมชวงลมสงบ ที่กลาวขางตน และ ไมรวมชวงลมสงบ
ตามที่แสดงในรูปที่ 6.35 ใกลเคียงกัน

พฤษภาคม
อิทธพิลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ที่พัดผานประเทศไทย ตามที่แสดงในรูปที่ 6.23 มีกํ าลัง

ลมแรง  ลมดังกลาวพัดจากแหลมมาลายู  และ ทะเลอันดามัน     ประเทศไทยเริ่มเขาสูฤดูฝนในกลาง
เดอืนพฤษภาคมทํ าใหมีฝนตกปกคลุมทั่วไป   ในอาวไทยก็ไดรับอิทธิพลจากลมฝายใต ทํ าใหมีลมทิศใต
และ ลมตะวันตกเฉียงใตพัดจากทะเลเขาสูฝงตะวันออกของอาวไทยแตมีกํ าลังลมปานกลาง มีความเร็ว
ลมประมาณ 4.4 เมตร/วินาที ขึ้นไป  ที่บริเวณจังหวัดชลบุรี  จันทบุรี ระยอง และ ตราด    อนึ่งในบริเวณ
ภาคใตตอนกลางไดแก จังหวัดพัทลุง และนครศรีธรรมราช มีลมพัดแรงโดยเฉพาะบนที่สูงไดแก
เทอืกเขาในอุทยานแหงชาติเขาหลวง และ ใตรมเย็นมีกํ าลังลมแรงมีความเร็วลมประมาณ 7 เมตร/วินาที
ขึน้ไป  สวนในภาคใตตอนบนไดแกบนเทือกเขาในจังหวัดเพชรบุรี และ เทือกเขาในจังหวัด กาญจนบุรี
ตาก แมฮองสอนที่เปนรอยตอกับประเทศเมียนมาร และ ที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัด
เชยีงใหม  มีกํ าลังลมปานกลางบนยอดเขามีความเร็วลมประมาณ   5.6 เมตร/วินาที ขึ้นไป เนื่องจากได
รับอิทธิพลลมตะวันตก
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อนึ่ง พบวากํ าลังลมและความเร็วลมรวมชวงลมสงบ ที่กลาวขางตน และ ไมรวมชวงลมสงบ
ตามที่แสดงในรูปที่ 6.36 ใกลเคียงกัน

มิถุนายน
ลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต ที่พัดผานประเทศไทย ตามที่แสดงในรูปที่ 6.24 ยังคงมีกํ าลังแรง

ลักษณะการเคลื่อนที่และทิศทางของลมมีลักษณะเชนเดียวกับเดือนพฤษภาคม กลาวคือ ฝงตะวันออก
ของอาวไทย มีกํ าลังลมปานกลาง มีความเร็วลมประมาณ 5.1 เมตร/วินาที ขึ้นไป ที่บริเวณจังหวัดชลบุรี
จนัทบรีุ ระยอง และตราด   และในบริเวณภาคใตตอนกลางไดแก จังหวัดพัทลุง และนครศรีธรรมราช
มลีมพดัแรงโดยเฉพาะบนที่สูงไดแก เทือกเขาในอุทยานแหงชาติเขาหลวง และ ใตรมเย็นมีกํ าลังลมแรง
บนยอดเขา มีความเร็วลมประมาณ 7.5 เมตร/วินาที  ขึ้นไป

อนึ่ง พบวากํ าลังลมและความเร็วลมรวมชวงลมสงบ ที่กลาวขางตน และ ไมรวมชวงลมสงบ
ตามทีแ่สดงในรูปที่ 6.37 ใกลเคียงกันยกเวน ที่บริเวณชายฝงทะเลของจังหวัดประจวบคีรีขันธมีกํ าลังลม
ปานกลาง มคีวามเร็วลมประมาณ 5.1 เมตร/วินาที และในภาคใตตอนบนไดแกบนเทือกเขาในจังหวัด
เพชรบรีุ  และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่เปนรอยตอกับประเทศเมียนมารมีกํ าลังลมแรงบนยอดเขา
มคีวามเร็วลมประมาณ 8 เมตร/วินาที ขึ้นไป  เมื่อไมรวมชวงลมสงบที่ความสูง 50 เมตร

กรกฎาคม
ลมตะวนัตกเฉียงใตที่พัดผานประเทศไทย ตามที่แสดงในรูปที่ 6.25 ยังคงมีกํ าลังแรง พัดจาก

แหลมมาลาย ู และ ทะเลอันดามัน เขาสูประเทศไทยทางตอนใตฝงตะวันตกทํ าใหชายฝงของจังหวัด
กระบี่ ภูเก็ต และ พังงา มีกํ าลังลมคอนขางแรง มีความเร็วลมประมาณ 5.6 เมตร/วินาที ขึ้นไป  ลมตะวัน
ตกเฉยีงใตพัดจากทะเลเขาสูฝงทะเลตะวันออกแตมีกํ าลังลมปานกลาง มีความเร็วลมประมาณ 5.1 เมตร/
วนิาท ี  ขึน้ไปที่บริเวณ จังหวัด ชลบุรี  จันทบุรี  ระยอง  และ  ตราด    อนึ่งจากอิทธิพลลมตะวันตก
เฉยีงใตท ําใหมีลมพัดแรงโดยเฉพาะบนที่สูงไดแก เทือกเขาในอุทยานแหงชาติเขาหลวง และ ใตรมเย็น
มกี ําลังลมแรงบนยอดเขา มีความเร็วลมประมาณ 7.5 เมตร/วนิาที  ขึ้นไป และในภาคใตตอนบนไดแก
บนเทือกเขาในจังหวัดเพชรบุรีที่เปนรอยตอกับประเทศเมียนมารมีกํ าลังลมแรงบนยอดเขามีความเร็วลม
ประมาณ 8 เมตร/วนิาที ขึ้นไป รวมถึงเทือกเขาในภาคกลาง คือจังหวัดกาญจนบุรีและภาคเหนือ
ตอนลาง คือ จังหวัดตาก และ แมฮองสอน ที่เปนรอยตอกับประเทศเมียนมาร  มีกํ าลังลมแรงบนยอดเขา
มคีวามเร็วลมประมาณ 7.5 เมตร/วินาที  ขึ้นไป และ ที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม
ไดรับอิทธิพลจากลมที่พัดเขาสูประเทศไทยจากอาวเบงกอลทางทิศตะวันตกทํ าใหมีกํ าลังลมปานกลาง
บนยอดเขา   มีความเร็วลมประมาณ 5.6  เมตร/วินาที  ขึ้นไป

อนึ่ง พบวากํ าลังลมและความเร็วลมรวมชวงลมสงบ ที่กลาวขางตน และ ไมรวมชวงลมสงบ
ตามที่แสดงในรูปที่ 6.38 ใกลเคียงกัน
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สิงหาคม
ลมมรสมุตะวันตกเฉียงใตที่พัดผานประเทศไทย ตามที่แสดงในรูปที่ 6.26 ยังมีกํ าลังแรง เขาสู

ประเทศไทยทางตอนใตฝงตะวันตก   พัดจาก แหลมมาลายู และ ทะเลอันดามัน ลักษณะการเคลื่อนที่
และทศิทางของลมมีลักษณะเชนเดียวกับเดือนกรกฎาคม กลาวคือ ชายฝงของจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และ
พงังา มีกํ าลังลมคอนขางแรง มีความเร็วลมประมาณ 5.6 เมตร/วินาที ขึ้นไป ในอาวไทยก็ไดรับอิทธิพล
จากลมฝายใต ทํ าใหมีลมทิศใต และ ลมตะวันตกเฉียงใตพัดจากทะเลเขาสูฝงทะเลตะวันออกแตมีกํ าลัง
ลมปานกลาง มีความเร็วลมประมาณ 5.1 เมตร/วินาที  ขึ้นไปที่บริเวณ จังหวัด ชลบุรี  จันทบุรี  ระยอง
และ  ตราด  อนึ่งอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทํ าใหมีลมพัดแรงโดยเฉพาะบนที่สูงไดแก เทือกเขา
ในอทุยานแหงชาติเขาหลวง และ ใตรมเย็นมีกํ าลังลมแรงบนยอดเขา มีความเร็วลมประมาณ 7.5 เมตร/
วนิาท ี  ขึน้ไป    ในเดือนสิงหาคม ลมตะวันตกมีกํ าลังแรงขึ้น ทํ าใหภาคใตตอนบนไดแกบนเทือกเขา
ในจงัหวัดเพชรบุรีที่เปนรอยตอกับประเทศเมียนมาร มีกํ าลังลมแรงบนยอดเขามีความเร็วลมประมาณ
8.5 เมตร/วนิาที  ขึ้นไป  รวมถึงเทือกเขาในภาคกลาง คือ จังหวัด กาญจนบุรี และภาคเหนือตอนลาง คือ
จงัหวัดตาก แมฮองสอน ที่เปนรอยตอกับประเทศเมียนมาร  มีกํ าลังลมแรง มีความเร็วลมประมาณ 7.5
เมตร/วนิาที ขึ้นไป และ ที่ภาคเหนือ คือ อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม  ไดรับอิทธิพล
จากลมทีพ่ดัเขาสูประเทศไทยจากอาวเบงกอลทางทิศตะวันตก ทํ าใหมีกํ าลังลมปานกลางบนยอดเขา
มคีวามเร็วลมประมาณ 5.6 เมตร/วินาที ขึ้นไป

อนึ่ง พบวากํ าลังลมและความเร็วลมรวมชวงลมสงบ ที่กลาวขางตน และ ไมรวมชวงลมสงบ
ตามทีแ่สดงในรูปที่ 6.39 ใกลเคียงกัน ยกเวน ที่ชายฝงทะเลของจังหวัดประจวบคีรีขันธมีกํ าลังลม
ปานกลาง  มคีวามเร็วลมประมาณ 5.1 เมตร/วินาที ขึ้นไปไมรวมชวงลมสงบที่ความสูง 50 เมตร

กันยายน
ลมมรสมุตะวันตกเฉียงใตที่พัดผานประเทศไทย ตามที่แสดงในรูปที่ 6.27 พัด จากแหลมมาลายู

และทะเลอันดามัน   เร่ิมมีกํ าลังออนลงบนเกาะภูเก็ต  มีกํ าลังลมปานกลางมีความเร็วลมประมาณ 4.4
เมตร/วนิาที ขึ้นไป ลมตะวันตกเฉียงใตพัดจากทะเลเขาสูฝงทะเลตะวันออกแตมีกํ าลังออนลง ลม
ตะวันตกเฉียงใตเปลี่ยนเปนลมตะวันตกมากขึ้นพัดเขาสูประเทศไทยจากทะเลอันดามันทางตอนใต     
ฝงตะวนัตกทํ าใหภาคใตตอนกลางไดแก จังหวัดพัทลุง และนครศรีธรรมราช มีลมพัดแรงโดยเฉพาะบน
ที่สูง   ไดแก เทือกเขาในอุทยานแหงชาติเขาหลวง และ ใตรมเย็นมีกํ าลังลมแรง มีความเร็วลมประมาณ
7.5 เมตร/วนิาท ี ขึน้ไป และทํ าใหภาคใตตอนบนไดแกบนเทือกเขาในจังหวัดเพชรบุรีที่เปนรอยตอกับ
ประเทศเมียนมาร มีกํ าลังลมแรงบนยอดเขา มีความเร็วลมประมาณ 8.5 เมตร/วินาที ขึ้นไป รวมถึง
เทอืกเขาใน ภาคกลาง คือ จังหวัด กาญจนบุรี และภาคเหนือตอนลาง คือ  จังหวัดตาก แมฮองสอน
ทีเ่ปนรอยตอกับประเทศเมียนมาร  มีกํ าลังแรง มีความเร็วลมประมาณ 7.5 เมตร/วินาที ขึ้นไป แต
ในภาคเหนือ ที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนทจังหวัดเชียงใหม ไดรับอิทธิพลจากลมตะวันตกลดลง
ทํ าใหมีกํ าลังลมตํ่ าบน  ยอดเขา
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อนึ่ง พบวากํ าลังลมและความเร็วลมรวมชวงลมสงบ ที่กลาวขางตน และ ไมรวมชวงลมสงบ
ตามทีแ่สดงในรูปที่ 6.40 ใกลเคียงกัน ยกเวน ที่บริเวณชายฝงทะเลของจังหวัดประจวบคีรีขันธมีกํ าลัง
ลมปานกลาง มีความเร็วลมประมาณ 5.1 เมตร/วินาที ขึ้นไป เมื่อไมรวมชวงลมสงบที่ความสูง 50 เมตร

ตุลาคม
ลมมรสมุตะวันตกเฉียงใตที่พัดผานประเทศไทย ตามที่แสดงในรูปที่ 6.28 มีกํ าลังออนลง

ตามลํ าดับ     ลมตะวนัตก และ ตะวันตกเฉียงเหนือ จากทะเลอันดามันมีกํ าลังแรงขึ้นพัดเขาสูประเทศ
ไทยทางทศิตะวนัตก คือจังหวัด กาญจนบุรี และ ตะวันตกเฉียงเหนือ  คือ จังหวัด ตาก   ทํ าใหมีกํ าลังลม
แรงบนยอดเขา มีความเร็วลมประมาณ 8.5 เมตร/วินาที ขึ้นไป       ที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
จงัหวดัเชยีงใหมไดรับอิทธิพลจากลมตะวันตกลดลงทํ าใหมีกํ าลังลมตํ่ าบนยอดเขา จนถึงกลางเดือน
ตลุาคม ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มมีกํ าลังแรงแผปกคลุมเขาสูประเทศไทยในจังหวัดที่อยูใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือที่เปนรอยตอกับภาคเหนือไดแกจังหวัด เพชรบูรณ และ เลย ทํ าใหในบริเวณที่
สูง เชน ตามยอดเขา  ของ ภูหินรองกลา  ภูหลวง ภูเรือ  มีกํ าลังลมคอนขางแรง มีความเร็วลมประมาณ
6.4 เมตร/วินาที  ขึ้นไป

อนึ่ง พบวากํ าลังลมและความเร็วลมรวมชวงลมสงบ ที่กลาวขางตน และ ไมรวมชวงลมสงบ
ตามที่แสดงในรูปที่ 6.41 ใกลเคียงกัน

พฤศจิกายน
ลมทีพ่ดัผานประเทศไทยตามที่แสดงในรูปที่ 6.29 ไดรับอิทธิพลจากความกดอากาศสูง

จากประเทศจนี ซ่ึงจะเริ่มแผปกคลุม ประเทศไทยตอนเหนือ  และทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   
ไดแกจงัหวดั เพชรบูรณ และ เลย ทํ าใหในบริเวณที่สูง เชน ตามยอดเขา  ของภูหินรองกลา  ภูหลวง         
มลีมพดัคอนขางแรง มีความเร็วลมประมาณ 6.4 เมตร/วินาที  ขึ้นไป จากกลางเดือน ถึง ปลายเดือน
พฤศจกิายน ความกดอากาศสูงทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลํ าดับ ประเทศไทยจะเริ่มไดรับอิทธิพล
จากลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ ทํ าใหมีคล่ืนลมแรงในอาวไทย  อนึ่ง หากในทะเลจีนใตมีหยอม
ความกดอากาศตํ่ า อิทธิพล จากลมดงักลาวจะทํ าใหหยอมความกดอากาศตํ่ าดังกลาวพัฒนาขึ้นจนเปน
พายโุซนรอนในทะเล ทํ าใหเกิดลมแรงพัดเขาหาฝง ลักษณะดังกลาวทํ าใหในเขตจังหวัดภาคใตตอนลาง
และตอนกลางมีลมพัดแรงโดยเฉพาะบริเวณชายฝงในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช มีกํ าลังลมแรง          
มคีวามเร็วลมประมาณ 7.5 เมตร/วนิาท ี ขึน้ไป    นอกจากนั้นเนื่องจากอิทธิพลตะวันออกเฉียงเหนือ     
ยงัสงผลใหบริเวณที่สูงในภาคใตไดแก อุทยานแหงชาติเขาหลวง อุทยานแหงชาติใตรมเย็น จังหวัด
นครศรธีรรมราช  อุทยานแหงชาติเขาหลวง จังหวัดพัทลุง  มีกํ าลังลมแรงบนยอดเขา มีความเร็วลม
ประมาณ 8.5 เมตร/วินาที ขึ้นไป

อนึ่ง พบวากํ าลังลมและความเร็วลมรวมชวงลมสงบ ที่กลาวขางตน และ ไมรวมชวงลมสงบ
ตามทีแ่สดงในรูปที่ 6.42 ใกลเคียงกัน ยกเวน ที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกในอาวไทยที่บริเวณ ชลบุรี
ระยอง จนัทบุรี ตราด มีกํ าลังลมปานกลาง รวมทั้งภาคใตฝงตะวันตกที่บริเวณจังหวัดระนอง มีความเร็ว
ลมประมาณ 5.1 เมตร/วินาที ขึ้นไป เมื่อไมรวมชวงลมสงบที่ความสูง 50 เมตร



 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน                                         โครงการจัดทํ าแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย

93

ธันวาคม
ลมทีพ่ดัผานประเทศไทยตามที่แสดงในรูปที่ 6.30 ไดรับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงจาก

ประเทศจนีซึง่จะมีกํ าลังแรงปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ทํ าใหสภาพ
อากาศบนยอดเขาของประเทศไทย โดยเฉพาะที่ทางภาคเหนือตอนบน เชน ที่อุทยานแหงชาติ
ดอยอินทนนท จงัหวัดเชียงใหม มีอากาศเย็นจัด มีกํ าลังลมแรง มีความเร็วลมประมาณ 8.5 เมตร/วินาที
ขึน้ไป และในภาคกลางไดแกอุทยานแหงชาติเขาเขียว เขาใหญ ที่อยูในรอยตอของจังหวัดนครนายก
นครราชสีมา และ ปราจีนบุรี  มีกํ าลังลมแรงมีความเร็วลมประมาณ 7.5 เมตร/วินาที ขึ้นไป นอกจากนั้น
อิทธพิลตะวันออกเฉียงเหนือ ยังสงผลใหบริเวณที่สูงในภาคใตไดแก อุทยานแหงชาติเขาหลวง อุทยาน
แหงชาตใิตรมเย็น จังหวัดนครศรีธรรมราช     และ อุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา ในรอยตอของจังหวัด
พัทลุง- ตรัง  มกี ําลังลมแรงบนยอดเขา มีความเร็วลมประมาณ 8.5 เมตร/วินาที ขึ้นไป  ความกดอากาศ
ยงัแผปกคลุมมายังทะเลในอาวไทยทํ าใหในทะเลของภาคใตตอนกลาง และ ตอนลางมีคล่ืนลมแรง ทิศ
ทางลมพัดจากทะเลเขาสูทางฝง ไดแก จังหวัด นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส  มีกํ าลัง
ลมแรงบริเวณชายฝง มีความเร็วลมประมาณ 7.5 เมตร/วนิาที ขึ้นไป

อนึ่ง พบวากํ าลังลมและความเร็วลมรวมชวงลมสงบ ที่กลาวขางตน และ ไมรวมชวงลมสงบ
ตามทีแ่สดงในรูปที่ 6.43 ใกลเคียงกัน ยกเวน ที่บริเวณชายฝงทะเลของจังหวัดชุมพร และ ที่บริเวณ
ชายฝงทะเลตะวันออกในอาวไทยที่บริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด มีกํ าลังลมปานกลาง
มคีวามเร็วลมประมาณ 5.1 เมตร/วินาที ขึ้นไป เมื่อไมรวมชวงลมสงบที่ความสูง 50  เมตร

เฉล่ียรายป
จากรูปที่ 6.31  พบวาประเทศไทยมีแหลงศกัยภาพพลังงานลมที่ดี* จะอยูบริเวณชายฝงทะเล

และในบริเวณที่สูงไดแกตามเทือกเขาตาง ๆ ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้
ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงพัดผานประเทศไทย จากทะเลจีนใต ในเดือน พฤศจิกายน ถึง

ปลายเดอืน มีนาคม ทํ าใหมีคล่ืนลมแรงในอาวไทย  ทิศทางของลมพัดจากทะเลเขาสูฝง  ลักษณะดัง
กลาวท ําใหพื้นที่ในภาคใตบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก  เร่ิมตั้งแต  จังหวัด นครศรีธรรมราช (อํ าเภอ
หวัไทร) สงขลา และ ปตตานี  มีกํ าลังลมแรง มีความเร็วลมประมาณ 7.0 เมตร/วินาที ขึ้นไป     สวนลม
มรสมุตะวนัตกเฉียงใตซ่ึงพัดผานประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม ทํ าใหเทือกเขา
ในจงัหวัดเพชรบุรีที่เปนรอยตอกับประเทศเมียนมาร  และภาคกลาง คือ จังหวัดกาญจนบุรี จรดภาค
เหนอืตอนลางคือ จังหวัด ตาก  มีกํ าลังลมแรงบนยอดเขา มีความเร็วลมประมาณ 6.4  เมตร/วินาที ขึ้น
ไป    นอกจากนั้นในบริเวณที่สูงที่เปนเทือกเขาในภาคใต มีลมแรงเกือบตลอดป คือ อุทยานแหงชาติ
แกงกรงุ จงัหวัดสุราษฎรธานี  และ เขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่  และบนเทือกเขาในอุทยานแหงชาติ
เขาหลวง และ ใตรมเย็น จังหวัดนครศรีธรรมราช และ อุทยานแหงชาติเขาปู-เขายาในรอยตอของ
จงัหวัด พัทลุง-ตรัง ซ่ึงเทอืกเขาดังกลาวทอดยาวขวางทิศทางลม ทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต  มีกํ าลังลมแรงบนยอดเขา มีความเร็วลมประมาณ 7.0-8.0 เมตร/วินาที  ขึ้นไป
ตามลํ าดับ  รวมทั้งอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงไดรับอิทธิพลทั้งจาก
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ความกดอากาศสูงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต มีความเร็วลม
ประมาณ 6.4  เมตร/วินาที ขึ้นไป

แหลงที่มศีกัยภาพพลังงานลมรองลงมา** ซ่ึงเกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พบวาอยูที่อาวไทยตอนบน ตั้งแต จังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ  ชุมพร สุราษฎรธานี  และ บริเวณ
ทีสู่งบนยอดเขาในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทีจ่งัหวัดเพชรบูรณ และ
เลย     แหลงที่มีศักยภาพพลังงานลมรองลงมาอื่นๆซึ่งไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
พบวา อยูทีภ่าคใตฝงตะวันตก ตั้งแตจังหวัด  สตูล  ตรัง  กระบี่  ภูเก็ต พังงา  และอาวไทยฝงตะวันออก
ทีจ่งัหวัดชลบุรี และ ระยอง

อนึ่ง พบวากํ าลังลมและความเร็วลมรวมชวงลมสงบที่กลาวขางตน และ ไมรวมชวงลมสงบ
ตามที่แสดงใน รูปที่ 6.44 ใกลเคียงกัน

*มีกํ าลังลมเฉลี่ยทั้งปไมนอยกวาระดับ 3 ( Class 3) หรือ มีความเร็วลมไมนอยกวา 6.4  เมตร/วินาที ขึ้นไป
**มีกํ าลังลมเฉลี่ยทั้งปไมนอยกวาระดับ 1.3 ถึง 2 (Class 1.3 - 2)หรือมีความเร็วลมต้ังแต 4.4 เมตร/วินาที ขึ้นไป


