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ก�รประเมินศักยภ�พแหล่งพลังง�นลมบริเวณภูมิประเทศแบบกึ่งสลับซับซ้อนและสลับซับซ้อน
ด้วยแบบจำ�ลองพลศ�สตร์ของไหลเชิงคำ�นวณ
Assessment of Wind Energy Resource Potential for Semi Complex and Complex
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีเ้ ป็นการประเมินศักยภาพแหล่งพลังงานลมบริเวณภูมปิ ระเทศแบบกึง่ สลับซับซ้อนของพืน้ ทีเ่ กาะพงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และบริเวณภูมปิ ระเทศแบบสลับซับซ้อนของ อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแบบจำาลองพลศาสตร์ของไหลเชิง
คำานวณ โดยใช้ขอ้ มูลอัตราเร็วและทิศทางลมตรวจวัดทีร่ ะดับความสูง 120 เมตรของเกาะพงันและ 80 เมตร ของอำาเภอแม่แจ่มเหนือ
พืน้ ดิน พ.ศ.2555 และข้อมูลเส้นชัน้ ความสูงแสดงลักษณะภูมปิ ระเทศร่วมกับข้อมูลความสูง ความขรุขระ และทำาการจำาลองติดตัง้
กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดกำาลังการผลิตติดตัง้ 2 2.5 และ 3 เมกกะวัตต์ เพือ่ วิเคราะห์หน่วยไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้รายปีและประสิทธิภาพ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม ผลการศึกษาพบว่าอัตราเร็วลมบริเวณแหล่งลมดีทร่ี ะดับความสูง 120 เมตร ของเกาะพงัน มีคา่ เท่ากับ 9.0,
9.9 และ12.1 เมตรต่อวินาที โดยสามารถผลิตไฟฟ้ารายปีเท่ากับ 47.9, 52.7 และ 44.1 ล้านหน่วยต่อปี และมีประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟ้าเท่ากับร้อยละ 54.7, 60.1 และ 56.0 และผลการศึกษาอัตราเร็วลมบริเวณแหล่งลมดีทร่ี ะดับความสูง 80 เมตร ของอำาเภอ
แม่แจ่ม มีคา่ เท่ากับ 22.3, 21.2, 19.8 เมตรต่อวินาที ตามลำาดับ โดยสามารถผลิตไฟฟ้ารายปีเท่ากับ 43.6, 46.0 และ 36.6 ล้าน
หน่วยต่อปี ตามลำาดับ โดยมีประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเท่ากับร้อยละ 49.8, 52.5 และ 46.4 ตามลำาดับ
คำ�สำ�คัญ: ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า ศักยภาพ พลังงานลม ความหนาแน่นกำาลังลม
Abstract
The objective of this paper is to assess wind energy under semi complex of Phangan
Island,SuratThani province and under complex terrain of MaejaemDistrict, Chiangmai province by using
computational fluid dynamics model. The observed wind speed and direction of Maejaem District over the
land are at elevation of 120 m a.g.l. and 80 m a.g.l. in 2012, respectively. The digital terrain data and thedata
of roughness height using wind flow modeling andthe wind turbine generator with capacity of 2, 2.5 and
3 MW, were to analyze the annual energy production (AEP) and capacity factor of wind energy turbine.
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The study revealed that the mean wind speed at the potential sitewhich is at 120 m a.g.l of Phangan Island
is equivalent to 9.0, 9.9, 12.1 m/s. The ability of generating annual energy production (AEP) is at 47.9, 52.7,
44.1 GWh/year. The capacity of electric turbine is equal to 54.7%, 60.1%, 56.0%. The study also showed that
the wind speed at the potential site which is at 80 m. of MaejaemDistrict is 22.3, 21.2, 19.8 m/srespectively.
The abilityof it to AEPis equal to 43.6, 46.0, 36.6 GWh/year respectively, whichcorresponds to the capacity
factor of 49.8%, 52.5% and 46.4% respectively.
Keywords: Power Plant Efficiency, Potential, Wind Power, Wind Power Density
บทนำ�

พลังงานเป็นปัจจัยสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเป็นสิ่งจำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตของประชาชน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ทาง
ด้านพลังงานที่นับวันจะมีปริมาณที่ลดลงและมีความผันผวนทางด้านราคาของเชื้อเพลิงโดยกำาหนดแนวทางการส่งเสริมให้มี
การคิดค้นแหล่งพลังงานใหม่ที่สะอาดราคาถูกและไม่มีวันหมดสิ้นบางชนิดถูกนำามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น ชีวมวล น้ำาขึ้น
น้ำาลง คลื่นทะเล แสงอาทิตย์ ลม และความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพื้นฐาน หลักในการพัฒนาพลังงานของประเทศและสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทน พลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งที่นานาประเทศมุ่งพัฒนาให้เกิดประโยชน์
มากขึ้นเนื่องจากมีศักยภาพในการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากลมไม่ปล่อยของเสียที่
เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมซึ่งในปัจจุบันการวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานลมมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก อย่างไร
ก็ตามการพัฒนาแหล่งพลังงานลมในทางปฏิบัติยังประสบปัญหาด้านการวางแผนและการบริหารจัดการซึ่งต้องทำาการประเมิน
ศักยภาพแหล่งพลังงานลมอย่างแม่นยำาและการหาตำาแหน่งที่ตั้งของกังหันลมอย่างเหมาะสมโดยในการพัฒนาโรงไฟฟ้าฟาร์ม
กังหันลมได้มีการประเมินศักยภาพพลังงานลมก่อน เช่น ประเทศจอร์แดน (Hrayshat., 2007) สหรัฐอเมริกาสเปน (Migoya,
Crespo, Jimenez, Garcia & Manuel,2007) และเวียดนาม (Nguyen, 2006) เป็นต้น สำาหรับประเทศไทยได้มีการศึกษา
วิจัยเพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งพลังงานลมในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์การจัดทำา
แผนที่พลังงานลมและการประเมินพลังงานลมเฉพาะแหล่ง (จอมภพแววศักดิ์ และคณะ, 2551) จากการที่กระทรวงพลังงาน
ได้กำาหนดเป้าหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนสำาหรับผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพลังงานลมให้มีกำาลังการผลิต 150
เมกกะวัตต์ใน ปีพ.ศ. 2554 และในปัจจุบันจากการศึกษาทางด้านพลังงานลม พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพของพลังงานลมใน
การผลิตไฟฟ้าไม่ต่ำากว่า 1,600 เมกกะวัตต์ โดยในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากภาครัฐได้มีการตั้งราคารับซื้อ
ส่วนเพิ่ม (Adder) ในราคา 3.5 บาท/หน่วย สำาหรับกำาลังการผลิตมากกว่า 50 กิโลวัตต์ และสำาหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ในราคา 5 บาท/หน่วย โดยในการวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมสามารถดำาเนินการภายใต้แผนงาน
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Producer, VSPP) นอกจากนี้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลมยังสามารถ
ขอรับการสนับสนุนการจัดทำากลไกการพัฒนาที่สะอาด ซึ่งสามารถซื้อขายปริมาณคาร์บอนเครดิตในตลาดรับซื้อได้อีกประมาณ
6-8 US$/ton CO2 อย่างไรก็ตามการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลมสำาหรับประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมท้องถิ่นเช่น ลม
มรสุม ลมบก ลมทะเลและลมหุบเขาซึ่งจำาเป็นต้องหาแหล่งที่มีศักยภาพสูงพอสำาหรับการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม ดังนั้น
การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มกังหันลมจึงควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งพลังงานลมและ
วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ ดังนั้นบทความนี้จึงนำาเสนอ
ผลการประเมินศักยภาพแหล่งพลังงานลมบริเวณภูมิประเทศแบบกึ่งสลับซับซ้อนและสลับซับซ้อนด้วยแบบจำาลองพลศาสตร์
ของไหลเชิงคำานวณบริเวณพื้นที่อำาเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
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วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
1. เพื่อประเมินศักยภาพของพลังงานลมเฉพาะพื้นที่บริเวณภูมิประเทศแบบกึ่งสลับซับซ้อนและสลับซับซ้อนโดยใช้
แบบจำาลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำานวณ (Computational Fluid Dynamics Model)
2. เพื่อจัดทำาแผนที่ลมในระดับจุลภาคบริเวณภูมิประเทศแบบกึ่งสลับซับซ้อนและสลับซับซ้อนด้วยแบบจำาลอง
พลศาสตร์ของไหลเชิงคำานวณ
3. เพือ่ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมในรูปแบบของผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP)
ระเบียบวิธีก�รวิจัย
การวิเคราะห์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมด้วยโปรแกรมแบบจำาลองการไหลของลมแบบพลศาสตร์ของไหลเชิง
คำานวณ (Computational Fluid Dynamics Model)(จอมภพ แววศักดิ์ และคณะ, 2551)
ข้อมูลอัตราเร็วลมที่ระดับความสูง 120 เมตร ของอำาเภอเกาะพงันและข้อมูลอัตราเร็วลมที่ระดับความสูง 80 เมตร
ของอำาเภอแม่แจ่ม จากการวัดและการวิเคราะห์สามารถนำามาประมาณค่าอัตราเร็วลมที่ระดับความสูงที่ต้องการศึกษาในการ
วิเคราะห์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมโดยอาศัยแบบจำาลองการไหลของลมแบบพลศาสตร์ของไหลเชิงคำานวณ สำาหรับการ
ทำานายภูมิอากาศลมจะอาศัยพื้นฐานของข้อมูลลมที่วัดจากสถานีวิจัยพลังงานลมโดยในการสร้างแผนที่ศักยภาพพลังงานลม
ข้อมูลนำาค่าพื้นฐานประกอบด้วยภูมิประเทศแบบดิจิตอลและข้อมูลดัชนีความขรุขระซึ่งแปลงมาจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ภายในพื้นที่ 10x10 ตารางกิโลเมตร
ขัน้ ตอนการสร้างแผนทีศ่ กั ยภาพพลังงานลมโดยโปรแกรม WindSim ด้วยแบบจำาลองการไหลของลมแบบพลศาสตร์
ของไหลเชิงคำานวณ (CFD)ในการคำานวณ มี 3 ขั้นตอนหลักดังแสดงดังภาพที่ 1
1. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Input)
2. ขั้นตอนการประมวลผลโดยการใช้วิธีทาง CFD (Process)
3. การแสดงผล (Output)

ภ�พที่ 1 ขั้นตอนของการสร้างแบบจำาลอง CFD(จอมภพ แววศักดิ์ และคณะ, 2551)
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สมการหลักที่ใช้ในการคำานวณทางพลศาสตร์ของไหล ได้แก่ กฎอนุรักษ์มวล (Conservation of Mass Law) กฎ
อนุรักษ์โมเมนตัม (Conservation of Momentum Law) และกฎอนุรักษ์พลังงาน (Conservation of Energy Law) ซึ่ง
จำาลองปรากฏการณ์การไหลที่ไม่มีการถ่ายเทความร้อนหรือพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องสามารถทำาได้โดยการหาคำาตอบของสมการ
อนุรักษ์มวลและสมการอนุรักษ์โมเมนตัมในสมการนาเวียร์-สโตกส์ ดังสมการที่ 1 (Al-Abbadi, 2005)

จากสมการนาเวียร์-สโตกส์ แทนค่าด้วยการไหลแบบ 3 มิติ ได้ดังสมการที่ 2

(1)

(2)
ซึ่งสามารถเขียนสมการนาเวียร์-สโตกส์ ให้อยู่ในรูปเวคเตอร์ได้ดังสมการที่ 3
(3)
เมื่อ
ปริมาตร

คือ แรงโน้มถ่วงที่กระทำากับมวลของไหลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร
คือ แรงเนื่องจากเกรเดียนท์ของความดันที่กระทำาต่อพื้นผิวของปริมาตรควบคุมต่อหนึ่งหน่วย
คือ แรงเนื่องจากความหนืดที่กระทำาต่อพื้นผิวของปริมาตรควบคุมต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร
คือ ความหนาแน่นของของไหล
คือ Unsteady Acceleration เป็นความเร่งที่ขึ้นกับเวลา
คือ Convective Acceleration เป็นความเร่งที่ไม่ขึ้นกับเวลา

พื้นที่ศึกษ�ของโครงก�ร
โครงการวิจัยนี้ทำาการศึกษาศักยภาพของพลังงานลมบริเวณพื้นที่กึ่งสลับซับซ้อนและสลับซับซ้อนโดยการดำาเนินการ
เก็บข้อมูลลมที่ระดับความสูง 120 เมตร ของอำาเภอเกาะพงันและ 80 เมตร ของอำาเภอแม่แจ่มครบรอบ 1 ปี ร่วมกับการจัด
ทำาแผนที่ดิจิตอลแสดงลักษณะภูมิประเทศซึ่งเป็นแผนที่เส้นชันความสูง เส้นชั้นละ 30 เมตร และแผนที่ดิจิตอลแสดงความสูง
ความขรุขระจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินแสดงดังภาพที่ 2, 3 และ 4 ตามลำาดับ
อุปกรณ์และเครื่องมือวัด
การประเมินศักยภาพของพลังงานลมได้ทำาการติดตั้งเสาวัดลมสูง 120 เมตร ของอำาเภอเกาะพงันและ 80 เมตร
ของอำาเภอแม่แจ่ม โดยทำาการติดตั้งอุปกรณ์วัดอัตราเร็วและทิศทางของลมที่ระดับความสูง 120 เมตรของอำาเภอเกาะพงัน และ
80 เมตร ของอำาเภอแม่แจ่ม อุปกรณ์วัดอุณหภูมิอากาศแวดล้อม อุปกรณ์บันทึกข้อมูลอัตโนมัติพร้อมระบบไฟฟ้าสำารองจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ประจุแบตเตอร์รี่ อุปกรณ์วัดอัตราเร็วโดยทำาการวัดทุกๆ 1 นาทีและบันทึกข้อมูลทุกๆ 10 นาที
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กังหันลม
ตามลำาดับ

กังหันลมผลิตไฟฟ้าที่พิจารณาในการวิเคราะห์นี้ใช้กังหันลมขนาดกำาลังการผลิตติดตั้ง 2.0 2.5 และ 3.0 เมกกะวัตต์

พื้นที่ศึกษาของโครงการแบบสามมิติอำาเภอเกาะพงัน (ซ้าย) อำาเภอแม่แจ่ม (ขวา) และการติดตั้งเสาวัดลมขนาด
ความสูง 120 และ 80 เมตร ตามลำาดับ แสดงดังภาพที่ 2

ภ�พที่ 2 แผนที่พื้นที่ศึกษาของโครงการแบบสามมิติอำาเภอเกาะพงัน (ซ้าย) อำาเภอแม่แจ่ม (ขวา)
พื้นที่ศึกษาของโครงการอำาเภอเกาะพงัน แสดงลักษณะภูมิประเทศ (ซ้าย) และแผนที่แสดงความขรุขระ (ขวา) แสดง
ดังภาพที่ 3

ภ�พที่ 3 แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ (ซ้าย) และแผนที่แสดงความขรุขระ (ขวา)
ของเกาะพงันความละเอียด 90x90 ตารางเมตร

ภ�พที่ 4 แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ (ซ้าย) และแผนที่แสดงความขรุขระ (ขวา) ของอำาเภอแม่แจ่ม
ความละเอียด 500x500 ตารางเมตร
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ผลก�รวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์เพือ่ คำานวณหาค่าอัตราเร็วลมเฉลีย่ ความหนาแน่นกำาลังลมปริมาณไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้รายปี (Annual
Energy Production, AEP) และประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Capacita Factor, C.F.) จากการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด
2.0, 2.5 และ 3.0 เมกกะวัตต์ ตามลำาดับ บริเวณแหล่งลมดี และทำาการจัดวางกังหันลมในรูปแบบ 7D ณ สถานีวัดลม
จากผลการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลลมเฉลี่ยจำานวน 12 เดือนของอำาเภอเกาะพงัน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม
พ.ศ. 2556 ที่ระดับความสูง 65, 90, 100, 110 และ120 เมตร ตามลำาดับ ความเร็วลมเฉลี่ย 3.08, 3.48, 3.61, 3.84 และ 3.93
เมตรต่อวินาที ตามลำาดับ แสดงดังภาพที่ 5

ภ�พที่ 5 อัตราเร็วลมเฉลี่ยรายปีที่ระดับความสูง 65, 90, 100, 110 และ 120 เมตร (เกาะพงัน)
จากผลการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลลมเฉลี่ยจำานวน 12 เดือนของอำาเภอแม่แจ่ม ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม
พ.ศ. 2556 ทีร่ ะดับความสูง 20, 40 และ 80 เมตร ตามลำาดับ ความเร็วลมเฉลีย่ 6.39, 6.45 และ 6.95 เมตรต่อวินาที ตามลำาดับ
แสดงดังภาพที่ 6

ภ�พที่ 6 อัตราเร็วลมเฉลี่ยรายปีที่ระดับความสูง 20, 40 และ 80 เมตร (แม่แจ่ม)
จากผลการวิเคราะห์การแจกแจงไวบุลล์ และ ผังลมของอัตราเร็วลมที่ระดับความสูง 120 เมตร ของอำาเภอเกาะพงัน
แสดงดังภาพที่ 7
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ภ�พที่ 7 การแจกแจงไวบุลล์ และ ผังลมของอัตราเร็วลมที่ระดับความสูง 120 เมตร (เกาะพงัน)
จากผลการวิเคราะห์การแจกแจงไวบุลล์ และ ผังลมของอัตราเร็วลมที่ระดับความสูง 80 เมตร
ของอำาเภอแม่แจ่ม แสดงดังภาพที่ 8

ภ�พที่ 8 การแจกแจงไวบุลล์ และ ผังลมของอัตราเร็วลมที่ระดับความสูง 80 เมตร (แม่แจ่ม)
จากผลการวิเคราะห์อัตราเร็วลมแนวดิ่งของสถานีวัดลม อำาเภอเกาะพงัน ที่ระดับความสูงต่างๆ ด้วยแบบจำาลองความ
ปั่นป่วนในรูปแบบต่างๆ แสดงดังภาพที่ 9

ภ�พที่ 9 อัตราเร็วลมแนวดิ่งของสถานีวัดลมเกาะพงัน
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จากผลการวิเคราะห์อัตราเร็วลมแนวดิ่งของสถานีวัดลม อำาเภอแม่แจ่ม ที่ระดับความสูงต่างๆด้วยแบบจำาลองความ
ปั่นป่วนในรูปแบบต่างๆแสดงดังภาพที่ 10

ภ�พที่ 10 อัตราเร็วลมแนวดิ่งของสถานีวัดลมอำาเภอแม่แจ่ม
ภาพที่ 11

จากผลการวิเคราะห์แผนที่ลมในระดับจุลภาค สถานีวัดลมเกาะพงัน ความละเอียดที่ 90x90 ตารางเมตรแสดงดัง

ภ�พที่ 11 แผนที่ลมในระดับจุลภาค สถานีวัดลมเกาะพงัน ความละเอียดที่ 90x90 ตารางเมตร
ภาพที่ 12

จากผลการวิเคราะห์แผนที่ลมในระดับจุลภาค สถานีวัดลมแม่แจ่ม ความละเอียดที่ 500x500 ตารางเมตร แสดงดัง

ภ�พที่ 12 แผนที่ลมในระดับจุลภาค สถานีวัดลมอำาเภอแม่แจ่ม ความละเอียดที่ 500x500 ตารางเมตร
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การประมาณค่าปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้รายปีในกรณีติดตั้งกังหันลมขนาด 2.0, 2.5 และ 3.0 เมกกะวัตต์
ตามลำาดับ บริเวณแหล่งลมดี และทำาการจัดวางกังหันลมในรูปแบบ 7D ณ สถานีวิจัยลม จากการเก็บข้อมูลอัตราเร็วลมและ
ทิศทางลมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อนำาข้อมูลภูมิประเทศของลมที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยแบบจำาลองการไหลของลมแบบ
พลศาสตร์ของไหลเชิงคำานวณสามารถประมาณค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เมื่อติดตั้งกังหันลมขนาด 2.0, 2.5 และ 3.0 เมกกะ
วัตต์ ตามลำาดับ ที่ระดับความสูง 120 เมตร ของอำาเภอเกาะพงัน ได้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 47.9, 52.7 และ 44.1 ล้านหน่วยต่อ
ปี ตามลำาดับโดยมีประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเท่ากับร้อยละ 54.7, 60.1 และ 56.0 ตามลำาดับ และเมื่อนำาข้อมูลภูมิประเทศของ
ลมที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยแบบจำาลองการไหลของลมแบบพลศาสตร์ของไหลเชิงคำานวณสามารถประมาณค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
ได้เมื่อติดตั้งกังหันลมขนาด 2.0, 2.5 และ 3.0 เมกกะวัตต์ ตามลำาดับที่ระดับความสูงที่ระดับความสูง 80 เมตร ของอำาเภอ
แม่แจ่ม ได้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 43.6, 46.0 และ 36.6 ล้านหน่วยต่อปี ตามลำาดับ โดยมีประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเท่ากับร้อยละ
49.8, 52.5 และ 46.4 ตามลำาดับ จากการศึกษาอัตราเร็วลมแนวดิ่งของอำาเภอเกาะพงันมีความเหมาะสมที่จะใช้ แบบจำาลอง
ความปั่นป่วน Standard k-epsilon และจากการศึกษาอัตราเร็วลมแนวดิ่งของอำาเภอแม่แจ่ม พบว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้
แบบจำาลองความปั่นป่วน Standard k-epsilon และ Modified k-epsilon ตามลำาดับ
อภิปร�ยผล
งานวิจัยนี้ได้อาศัยข้อมูลการตรวจวัดลมจากสถานีวัดลมเกาะพงัน ซึ่งเป็นเสาสูง 120 เมตร และสถานีวัดลม แม่แจ่ม
ซึ่งเป็นเสาสูง 80 เมตร โดยทำาการตรวจวัดอัตราเร็วลมและทิศทางลมทุกๆ 1 นาที และบันทึกค่าทุก 1 นาที ที่ระดับความสูง 65,
90, 100, 110 และ 120 เมตร ของอำาเภอเกาะพงัน ตามลำาดับ และที่ระดับความสูง 20, 40 และ80 เมตร ของอำาเภอแม่แจ่ม
ตามลำาดับ ผลจากการศึกษาพบว่า ที่ระดับความสูงแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แนวโน้มของค่าเฉลี่ยอัตราเร็วลม พบว่าค่าเฉลี่ย
อัตราเร็วลมรายปีที่ระดับความสูง 65, 90, 100, 110 และ 120 เมตรของอำาเภอเกาะพงัน มีค่าเฉลี่ยอัตราเร็วลมเท่ากับ 3.08,
3.48, 3.61, 3.84 และ 3.93 เมตรต่อวินาที ตามลำาดับ และค่าเฉลี่ยอัตราเร็วลมรายปีที่ระดับความสูง 20 ,40 และ 80 เมตร
ของอำาเภอแม่แจ่ม มีค่าเฉลี่ยอัตราเร็วลมเท่ากับ 6.39, 6.45 และ 6.95 เมตรต่อวินาที ตามลำาดับ ซึ่งเป็นค่าที่เกิดขึ้นกับลักษณะ
ของภูมิอากาศ อัตราเร็วลมและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ เมื่อนำาอัตราเร็วลมที่ระดับความสูง 110 เมตร มาเปรียบเทียบ
กับแผนทีล่ ม จากแบบจำาลอง KAMM (เสริม จันทร์ฉาย, จรุงแสง ลักษณบุณส่ง, Norbert, Inge, อิสระ มะศิร,ิ จินดา แก้วเขียว,
ทัศนวรรณ ศูนย์กลางและวรภาส พรมเสน, 2553 )ค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วงร้อยละ 8.54 – 42.85 ซึ่งมี
ความน่าเชื่อได้อย่างมีนัยสำาคัญ
สรุปผลก�รวิจัย
ผลการประเมินและศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดไม่เกิน 10 เมกกะวัตต์ บริเวณอำาเภอเกาะพงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและบริเวณของอำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทย สามารถบ่งชีใ้ ห้เห็นว่าบริเวณนีม้ ศี กั ยภาพของ
พลังงานลมและมีความเป็นไปได้สงู ทีจ่ ะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดไม่เกิน 10 เมกกะวัตต์ โดยเมือ่ นำาข้อมูลภูมปิ ระเทศของลม
ทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ดว้ ยแบบจำาลองการไหลของลมแบบพลศาสตร์ของไหลเชิงคำานวณ สามารถประมาณค่าพลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้เมือ่
ติดตัง้ กังหันลมขนาด 2.0, 2.5 และ 3.0 เมกกะวัตต์ตามลำาดับ ทีร่ ะดับความสูงทีร่ ะดับความสูง 120 เมตร ของอำาเภอเกาะพงัน
ได้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 47.9, 52.7 และ 44.1 ล้านหน่วยต่อปี ตามลำาดับ โดยมีประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเท่ากับร้อยละ 54.7,
60.1 และ 56.0 ตามลำาดับ และเมื่อนำาข้อมูลภูมิประเทศของลมที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยแบบจำาลองการไหลของลมแบบพลศาสตร์
ของไหลเชิงคำานวณ สามารถประมาณค่าพลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้เมือ่ ติดตัง้ กังหันลมขนาด 2.0, 2.5 และ 3.0 เมกกะวัตต์ตามลำาดับ
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ทีร่ ะดับความสูงทีร่ ะดับความสูง 80 เมตร ของอำาเภอแม่แจ่ม ได้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 43.6, 46.0 และ 36.6 ล้านหน่วยต่อปี
ตามลำาดับ โดยมีประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเท่ากับร้อยละ 49.8, 52.5 และ 46.4 ตามลำาดับ จากการศึกษาอัตราเร็วลมแนว
ดิ่งของอำาเภอเกาะพงันมีความเหมาะสมที่จะใช้ แบบจำาลองความปั่นป่วน Standard k-epsilon และจากการศึกษาอัตราเร็ว
ลมแนวดิ่งของอำาเภอแม่แจ่ม พบว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้ แบบจำาลองความปั่นป่วน Standard k-epsilon และ Modified
k-epsilon ตามลำาดับ ซึ่งพบว่าสามารถติดตั้งโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมขนาดดังกล่าวได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 จากผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า บริเวณพืน้ ทีเ่ กาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีและบริเวณพืน้ ทีอ่ าำ เภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพืน้ ทีท่ ม่ี แี หล่งลมดีเหมาะสำาหรับการติดตัง้ กังหันลมสำาหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในรูปแบบ VSPP (ผูผ้ ลิตราย
เล็กมาก)
1.2 รัฐควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ทำาให้โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมมีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์และสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชน
2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรตรวจวัดลมที่ระดับความสูง 65-120 เมตร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3-5 ปี เนื่องจากภูมิอากาศ
แต่ละปีส่งผลต่อข้อมูลศักยภาพพลังงานลม
2.2 ควรศึกษากลไกการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้า
ฟาร์มกังหันลม
ร�ยก�รอ้�งอิง
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