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           บทที่ 8
          สรุปผล

ในการจัดทํ าแผนที่ศกัยภาพพลังงานลมของประเทศไทย ไดรวบรวม และ คัดเลือก ขอมูลลม
ผิวพืน้บนบก  ลมในทะเลและชายฝง และลมชั้นบน มาใชในการวิเคราะห         การนํ าขอมูลลมชั้นบน
และอัตราสวนของความทรงตัวของสภาพอากาศ (Stability Ratio) ตางๆในรอบ 12 เดือน มารวมใชใน
การวิเคราะห ท ําใหไดผลการวิเคราะหความเร็วลมทั้งในพื้นราบและในพื้นที่สูงๆไดแกตามยอดเขา
ตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้การวิเคราะหความเร็วลมในทะเลและชายฝงจากขอมูลประภาคาร
ดาวเทยีม  ทุนลอยในทะเล  และ  สถานีขุดเจาะกาซธรรมชาติ      ถือวาเปนครั้งแรกที่ไดนํ าขอมูล และ
วธีิดงักลาวมาใชในประเทศไทย

วธีิการวิเคราะหที่ใชในการจัดทํ าแผนที่ศกัยภาพพลังงานลม ใชโปรแกรม WindMapTM ทีอ่างอิง
แบบจํ าลองคณิตศาสตร Numerical Objective Analysis of Boundary Layer (NOABL)        ซ่ึงพัฒนา
โดย US Department of Energy (DOE) ประเทศสหรัฐอเมริกา    ถึงแมจะมีขอดอยในการใชวิเคราะห
ภมูปิระเทศที่มีความสูงสลับซับซอนเชน เหวลึก และภูเขาสูง บาง แตก็ยังมีความนาเชื่อถือสูง โดย
สามารถทํ าการวิเคราะหไดอยางละเอียดและมีประสิทธิภาพรวมกับโปรแกรม IDRISITM     ซ่ึงเปน
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตรที่มีความนาเชื่อถือโดยมีการใชงานอยางแพรหลาย

ผลการศกึษาพบวาประเทศไทยมีแหลงศักยภาพพลังงานลมที่ดีโดยมีกํ าลังลมเฉลี่ยทั้งป ไมนอย
กวาระดับ 3 ( Class 3) ขึน้ไป หรือ มีความเร็วลมไมนอยกวา 6.4  เมตร/วินาที* ซ่ึงเกิดจากอิทธิพลลม
มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือที่พัดผานประเทศไทย จากทะเลจีนใต ในเดือน พฤศจิกายน ถึง ปลายเดือน
มนีาคม   ทํ าใหมีคล่ืนลมแรงในอาวไทย  ทิศทางของลมพัดจากทะเลเขาสูฝง  ลักษณะดังกลาวทํ าให
พืน้ทีใ่นภาคใตบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก  เร่ิมตั้งแต  จังหวัดนครศรีธรรมราช (อํ าเภอ หัวไทร)
สงขลา และ ปตตานี

สวนแหลงศักยภาพพลังงานลมที่ดีซ่ึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดผาน
ประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม ไดแกเทือกเขาดานทิศตะวันตกตั้งแตภาคใต
ตอนบน คอื จังหวัดเพชรบุรี และในภาคกลาง คือ จังหวัดกาญจนบุรี จรดภาคเหนือตอนลางคือ จังหวัด
ตาก  มีกํ าลังลมแรงบนยอดเขา มีความเร็วลมประมาณ 6.4  เมตร/วินาที* ขึ้นไป

นอกจากนัน้ในบริเวณที่สูงที่เปนเทือกเขาในภาคใตมีลมแรงเกือบตลอดปคือ อุทยานแหงชาติ
แกงกรงุ จงัหวัดสุราษฎรธานี  อุทยานแหงชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา  และ เขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่
และ บนเทือกเขาในอุทยานแหงชาติเขาหลวง และ ใตรมเย็น จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเทือกเขา
ดงักลาวทอดยาวขวางทิศทางลม ทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ     และ    ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
ทีพ่ดัจากทะเล   ทํ าใหมีกํ าลังลมแรงบนยอดเขามีความเร็วลมประมาณ 7.0 เมตร/วินาที*   ขึ้นไป   รวมทั้ง

* ที่ความสูง 50 เมตร จากผิวพ้ืน
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อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จงัหวัดเชียงใหม  ซ่ึงไดรับอิทธิพลทั้งจากความกดอากาศสูงจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต มีความเร็วลมประมาณ 6.4 เมตร/วินาที*ขึ้นไป

แหลงที่มศีกัยภาพพลังงานลม รองลงมา โดยมีกํ าลังลมเฉลี่ยทั้งปไมนอยกวาระดับ 1.3    ถึง 2   
(Class 1.3 - 2) ขึน้ไป หรือ มีความเร็วลมตั้งแต 4.4  เมตร/วินาที*  ซ่ึงเกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวัน
ออกเฉียงเหนือ พบวาอยูที่ อาวไทยฝงตะวันตก ตั้งแต จังหวัด สุราษฎรธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ 
เพชรบรีุ  และ บริเวณที่สูงบนยอดเขาในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่
จงัหวัดเพชรบูรณ และ เลย

แหลงที่มศีกัยภาพพลังงานลม รองลงมา อ่ืนๆ ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
พบวาอยูที ่ภาคใตฝงตะวันตก ตั้งแตจังหวัด  สตูล  ตรัง  กระบี่  ภูเก็ต พังงา  และอาวไทยฝงตะวันออก 
ในจงัหวัดชลบุรี และ ระยอง

ผลทีไ่ดจากการศึกษา จัดทํ าเปนแผนที่ศกัยภาพพลังงานลมสํ าหรับประเทศไทย และบันทึกเปน
ซีดีรอมในระบบฐานขอมูล HTML  สามารถใชงานไดงาย ซ่ึงแสดงขอมูลของพลังงานลมทั้ง 12 เดือน 
และเฉลีย่รายป รวมชวงลมสงบ และไมรวมชวงลมสงบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

* ที่ความสูง 50 เมตร จากผิวพ้ืน
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