
พลังงานลม 
 
ศักยภาพของแหล่งวัตถุดบิในประเทศไทย 

 

ในปี พ.ศ.2544 แผนท่ีศกัยภาพพลงังานลมของประเทศไทยได้ถกูพฒันาขึน้โดยกรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน ได้รับการสนบัสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน และอาศยั

ข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆมากมายนํามาสงัเคราะห์เป็นแผนท่ีศกัยภาพพลงังานของประเทศ ได้แก่ ข้อมลูลมผิว

พืน้จากสถานีตรวจวดัลมของกรมพฒันาและส่งเสริมพลงังานข้อมลูลมผิวพืน้ ข้อมลูลมชัน้บน จากสถานี

ตรวจอากาศทัว่ประเทศ และข้อมลูลมชายฝ่ังทะเลจากสถานีประภาคารตา่งๆ ของกรมอตุนิุยมวิทยา ข้อมลู

ลมผิวพืน้และข้อมลูการผลติไฟฟ้าของกงัหนัลมท่ีแหลมพรหมเทพ จงัหวดัภเูก็ตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ข้อมลูลมผิวพืน้ของสถานีตรวจวดัลมจากสถานีกองทพัอากาศ ข้อมลูลมทะเลจากทุ่นลอยของ

ศนูย์ศึกษาสมทุรศาสตร์ สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ข้อมลูลมในทะเลจากสถานีขุดเจาะก๊าช

ธรรมชาติของบริษัท ยูโนแคล ประเทศไทย จํากัด ร่วมกับการใช้โปรแกรม WindmapTM ในการวิเคราะห์

ความถ่ีและทิศทางของลม ตลอดจนกําลงัลมท่ีความสงู 10, 30 และ50 เมตร ตามลําดบั ผลท่ีได้จะถกู

ปรับแตง่ (Reclass) โดยโปรแกรม IDRISI TM ซึง่ครอบคลมุประเทศทัง้ในสว่นของประเทศและชายฝ่ังทะเล 

จากข้อมลูแผนท่ีศกัยภาพของพลงังานลมของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน การ

ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค และธนาคารโลก จะเห็นว่าข้อมลูดงักล่าวเป็นการประเมินศกัยภาพของพลงังานท่ีมีอยู่

โดยไม่ได้คํานึงถึงศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของพืน้ท่ี อย่างเช่น 

ลกัษณะการใช้งานของพืน้ท่ีในแหล่งศกัยภาพนัน้ ไม่เป็นพืน้ท่ีประกาศเขตอทุยานแห่งชาติ หรือเป็นพืน้ท่ี

ป่าตามประกาศและข้อบงัคบัของกรมป่าไม้ ไม่มีโบราณสถานและอุทยานประวัติศาสตร์อยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียง ไม่มีผลกระทบต่อนก สตัว์ป่า สตัว์นํา้เลีย้งลูกด้วยนม มีประชาชนอยู่อาศยัไม่หนาแน่น ไม่มี

มลภาวะทางเสียง และทศันียภาพ มีระบบจําหน่ายไฟฟ้าและการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าสามารถเข้าไปถึง

สถานท่ีตดิตัง้ได้ง่าย 

ในการศึกษานี ้จึงได้รวบรวมข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการวิเคราะห์หาศกัยภาพท่ีเป็นไปได้จริงของ

ประเทศไทยทัง้จากหน่วยงานอ่ืน จากการสํารวจภาคสนาม และจากข้อมลูแผนท่ีศกัยภาพพลงังานลมและ

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน รวมทัง้ความเป็นไปได้ของการเข้าถึงและระบบไฟฟ้าท่ีมีอยู่ ทําให้สามารถวิเคราะห์

ศกัยภาพพลงังานลมโดยรวมของประเทศไทยได้ แสดงดงั ตารางที่ 1 ทัง้นี ้แหลง่ข้อมลูท่ีได้ทําการรวบรวม

ประกอบด้วย 



- กรมพฒันาท่ีดนิ  ซึง่แสดงถึงการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและการประเมินความเหมาะสมในการ
ปลกูพืชเศรษฐกิจตา่ง ๆ ในแตล่ะพืน้ท่ี ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูดนิแหลง่นํา้ ภมูิอากาศ ฯลฯ 

- กรมป่าไม้  ซึง่เก็บรวบรวมข้อมลูพืน้ท่ีป่าธรรมชาติ สวนป่า ป่าท่ีฟืน้ฟตูามธรรมชาติ และพืน้ท่ี
ท่ีไม่ใช่ป่ารายจงัหวดัทัว่ประเทศไทย การใช้ประโยชน์ท่ีดินรายจงัหวดัโดยพิจารณาเนือ้ท่ีป่าไม้ ท่ีอยู่อาศยั 
ท่ีนา พืชไร่ พืชไม้ผลและไม้ยืนต้น ท่ีสวนผกั และไม้ดอก ท่ีทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์ ท่ีรกร้าง ท่ีอ่ืนๆ และเนือ้ท่ีไม่ได้
จําแนก 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค  ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมลูสถานีไฟฟ้าและระบบสายสง่ในพืน้ท่ีตา่งๆ ทัว่ประเทศ 
 

จากการนําข้อมลูต่างๆ ข้างต้นมาวิเคราะห์ร่วมกนัโดยคํานึงว่าในการติดตัง้กงัหนัลมขึน้จริง จะต้อง

ทําการติดตัง้เคร่ืองตรวจวัดลม เพ่ือวัดความเร็วเฉลี่ยทัง้ปีก่อนท่ีจะทําการติดตัง้ หากเลือกประเมิน

ศกัยภาพพลงังานลมในพืน้ท่ีท่ีมีความเร็วลมเฉล่ียทัง้ปี มากกว่า 4 เมตรต่อวินาที ท่ีความสงู 10 เมตร โดย

อาศยัข้อมลูการศกึษาของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน จะพบว่าศกัยภาพพลงังานลม 

จะอยู่ในเขตจงัหวดั นครศรีธรรมราช และสงขลา และในการนําข้อมลูต่างๆ ข้างต้นมาวิเคราะห์ร่วมกนัจะ

พบว่า ศกัยภาพพลงังานลมในประเทศไทยจะต่ํากว่าท่ีทางธนาคารโลกได้ประเมินไว้ การศึกษาศกัยภาพ

พลังงานลมท่ีแท้จริงจะต้องพิจารณาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องหลายประการ ดังนัน้ เพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพ

พลงังานลมในประเทศไทย เพ่ือการผลิตไฟฟ้าท่ีมีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ ควรต้องมีการศกึษาใน

รายละเอียดตอ่ไปในอนาคต 

ตารางที ่1  แหลง่ศกัยภาพพลงังานลมในประเทศไทย  
 

พืน้ที่ จังหวัด 

ระดบั 

กาํลัง

ลม 

ความเร็วลม 

(m/s)ที่ 50 

เมตร 

กาํลังลม 

(W/^ 2) ที่ 50 

เมตร 

1. อทุยานแหง่ชาตใิต้ร่มเยน็ 

2. อทุยานแหง่ชาตเิขาหลวง 

3. อทุยานแหง่ชาตเิขาปู่ -เขายา่ 

4. อทุยานแหง่ชาตวิงัเจ้า 

5. อทุยานแหง่ชาตดิอยอินทนนท์ 

นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

พทัลงุ 

ตาก 

เชียงใหม ่

6-7 

6-7 

6-7 

6 

4 

8.00-11.90 

8.00-11.90 

8.00-11.90 

8.00-8.80 

7.00-7.50 

600-2,000 

600-2,000 

600-2,000 

600-800 

400-500 



พืน้ที่ จังหวัด 

ระดบั 

กาํลัง

ลม 

ความเร็วลม 

(m/s)ที่ 50 

เมตร 

กาํลังลม 

(W/^ 2) ที่ 50 

เมตร 

6. อทุยานแหง่ชาตแิก่งกรุง 

7. เขาพนมเบญจา 

8. อ.ระโนด 

9. ทะเลสาบสงขลา 

10. แหลมตาชี 

11. อ.หวัไทร 

สรุาษฏร์ธานี 

กระบ่ี 

สงขลา 

สงขลา 

ปัตตานี 

นครศรีธรรมราช 

4-5 

6 

4 

5-6 

4 

3 

7.00-8.00 

8.00-8.80 

7.00-7.50 

7.50-8.00 

7.00-7.50 

6.40-7.00 

400-600 

600-800 

400-500 

500-700 

400-500 

300-400 
ทีม่า :  กรมพฒันาพลงัทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน 

การพัฒนาเทคโนโลยีของกังหนัลมผลิตไฟฟ้า 
นบัตัง้แต ่ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) ท่ีได้มีการผลติกงัหนัลมเพ่ือใช้งานในการผลติไฟฟ้าใช้งานอยา่ง

จริงจงั โดยเร่ิมต้นจากกงัหนัลมผลติไฟฟ้าท่ีมีขนาดกลาง (Medium Wind Turbine) และได้พฒันากงัหนั

ลมผลติไฟฟ้าท่ีมีขนาดใหญ่มาก (Very Large Wind Turbine) ในปัจจบุนั แสดงดงั ตารางที ่2  

ตารางที ่2  การพฒันาเทคโนโลยีของกงัหนัลม ตัง้แตปี่ 2523-2548 

ปี ประเภทกังหนัลม 
ขนาดกาํลังผลิตไฟฟ้า 

(kW) 

2523 กงัหนัลมขนาดกลาง 30 

2528 กงัหนัลมขนาดกลาง 80 

2533 กงัหนัลมขนาดใหญ่ 250 

2538 กงัหนัลมขนาดใหญ่ 600 

2543 กงัหนัลมขนาดใหญ่ 1,500 

2548 กงัหนัลมขนาดใหญ่มาก 4,500-5,000 
ทีม่า :  รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) การศึกษา วิจยั พฒันา สาธิตตน้แบบเทคโนโลยีกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่ํา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ และกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังานกระทรวงพลงังาน 

 



จากการพฒันากังหนัลมผลิตไฟฟ้าใช้งานท่ีผ่านมาตลอดระยะเวลา 25 ปี ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1980      

(พ.ศ. 2523) ถึงปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) ขนาดของกงัหนัลมผลิตไฟฟ้ามีขนาดใหญ่ขึน้เท่าตวัทกุ ๆ 5 ปี 

และในอนาคตไม่อาจทราบได้ว่าจะมีการพฒันากงัหนัลมผลิตไฟฟ้าได้ขนาดเท่าใด แม้ว่าในอนาคตอาจมี

การพฒันาติดตัง้กงัหนัลมผลิตไฟฟ้าในเขตทะเลลกึ (Deep Water Wind Platform) แตไ่ด้มีข้อสงัเกตจาก

นกัวิชาการและวิศวกรท่ีเก่ียวข้องว่าในการพฒันาขนาดของกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าน่าจะจํากดัอยู่ท่ีขนาด 5 

MW ด้วยมีข้อจํากดัในการออกแบบและการจดัหาวสัดสํุาหรับผลิตใบพดัให้มีขนาดใหญ่ขึน้ และข้อจํากดั

ในด้านความสงูของเสากังหนัลม อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์เบือ้งต้นพบว่ากงัหนัลมผลิตไฟฟ้าหาก

ต้องการขนาดใหญ่ขึน้อาจจําเป็นต้องใช้กงัหนัลมผลติไฟฟ้าชนิดแนวแกนตัง้มาใช้งานอีกครัง้หนึ่งเน่ืองจาก

ขนาดของใบกงัหนัลมสามารถขยายวงรัศมีออกไปได้อยา่งไมจํ่ากดันัน้เอง 

ขนาดของกังหนัลมผลิตไฟฟ้า 

  ขนาดของกงัหันลมผลิตไฟฟ้าไดถู้กพฒันาข้ึนเพื่อให้มีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าตาม
ความตอ้งการท่ีจะเลือกหามาใช้งาน ซ่ึงขนาดของกังหันลมผลิตไฟฟ้าข้ึนอยู่กับขนาดกาํลงัผลิตไฟฟ้า 
(Capacity) เส้นผา่ศูนยก์ลางใบพดั (Rotor Diameter) พื้นท่ีกวาดของใบพดั (Swept Aria) ของกงัหนัลม
ผลิตไฟฟ้ารุ่นนั้น ๆ แสดงดงั ตารางท่ี 3 
ตารางที ่3   แสดงรายละเอียดขนาดของกงัหนัลมผลติไฟฟ้า 

ขนาดของกังหนัลม 

ขนาดกาํลังการ

ผลิต 

(kW) 

เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 

(m) 

พืน้ที่กวาด 

(m2) 

ขนาดจ๋ิว (Micro Wind Turbine) < 1.5 < 3 < 7 

ขนาดเลก็ (Small Wind Turbine) 1.5 - 20 3 - 10 7 - 80 

ขนาดกลาง (Medium Wind Turbine) 20 – 200 10 – 25 80 - 500 

ขนาดใหญ่ (Large Wind Turbine) 200 – 1,500 25 - 70 500 - 3,850 

ขนาดใหญ่มาก (Very Large Wind 

Turbine) 

> 1,500 > 70 > 3,850 

ทีม่า :  รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) การศึกษา วิจยั พฒันา สาธิตตน้แบบเทคโนโลยีกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่ํา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ และกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังานกระทรวงพลงังาน 

 

 



ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นเขตท่ีมีความเร็วลมต่ําถึงปานกลางดงันัน้การนําเทคโนโลยีกงัหนัลมมา
จากต่างประเทศจึงไม่เหมาะสมสําหรับการใช้งานในประเทศ อีกทัง้กังหนัลมท่ีเหมาะสมในประเทศควร
ออกแบบและผลิตให้เหมาะสมตอ่ลมในประเทศท่ีมีอยู่ในช่วงความเร็วลมท่ี 4-5 เมตรตอ่วินาทีให้กงัหนัลม
แต่ละขนาดควรผลิตไฟฟ้าได้ไม่ต่ํากว่า 20 %ของการผลิตพลงังานสงูสดุ (Rated Power) เช่นกงัหนัลม
ขนาด 1 kW หรือ 1000 W นัน้ ควรมีการผลิตไฟฟ้าให้ได้ท่ีความเร็วลมเฉล่ีย 4 เมตร ต่อวินาที ให้ได้
ประมาณ 200 W เป็นขัน้ต่ํา อนัจะมีผลให้มีความคุ้มค่าต่อการลงทนุหรือการใช้งาน กงัหนัลมขนาดเล็ก
ผลิตในประเทศได้และสามารถซ่อมบํารุงได้เองย่อมเหมาะสมต่อการใช้งานในประเทศ และเป็นการสร้าง
งานและรายได้ในประเทศ ดงันัน้ขนาดของกงัหนัลมท่ีเหมาะสมท่ีผลิตในประเทศได้ควรอยู่ท่ีขนาด        1-
250 kW หรือขนาดใหญ่สดุไม่ควรเกิน 500 kW จึงสามารถออกแบบและผลิตใช้งานได้จริงสําหรับประเทศ
ไทยเราท่ีมีความเร็วลมต่ํา เน่ืองจากข้อจํากดัในด้านวสัดศุาสตร์ท่ีจะทําใบกงัหนัลมนัน้เอง  

 โดยกงัหนัลมควรมีคณุลกัษณะทางเทคนิคคือ เร่ิมผลิตไฟฟ้าท่ีความเร็วลมไม่เกิน 3 เมตรตอ่วินาที 
และผลติไฟฟ้าสงูสดุท่ีความเร็วลมไมเ่กิน 10 เมตรตอ่วินาที จงึจะใช้งานกบัลมในประเทศไทยได้  
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