
๑. วัตถุป
 

เพื่อสามา
ในการหา

๒. รายล

นายวัฒน

สรุปการประ

ณ ห้อ

ประสงค ์

เพื่อรับทราบ
ารถกําหนดสม
ารือดังนี้ 

 แนว
 แผน
 การพ
 ผลก
ดําเนิ

 ขั้นต
ขั้นตํ่

 องคป์
 สัดส่
ในปจั

 ประ
เทคโ
เพื่อใ
 

ละเอียดการบร
๒.๑ กา

นพงษ์ คุโรวาท
 

• การส
ราคา
กําลั
50 k

• สถา
มีขน
499
จ่ายไ

ะชมุสัมมนา “

งประชมุปิยส

บทิศทางในกา
มมติฐานด้าน

คิดและทศิทา
นการจัดทําแผน
พัฒนาเทคโนโ
ารดําเนินโคร
นินการในปัจจุ
อนในการพฒั
ําของโครงกา
ประกอบค่าใช้
วน Local co
จจุบันและอน
เด็นอื่นๆ ได้แ
โนโลยีที่พัฒน
ให้เอกชนเข้าล

รรยาย 
รบรรยาย “ภ
ท ผู้อํานวยกา

ส่งเสริมการผ
ารับซื้อไฟฟ้า 
ังผลิตติดต้ังไม
kW ได้ Adde
นะโครงการพ

นาดกําลังผลิต
 MW ตอบรับ
ไฟเข้าระบบแ

“การพัฒนาโ
วันพุธที่ ๘

สวัสดิ์ อมัระนั

ารพัฒนาโครง
เทคนิค และน

างในการพัฒน
นที่พลังงานล
โลยีกังหันลมผ
งการผลิตไฟฟ้
จบัุนและอนาค
ฒนาโครงการ 
ร  ความเร็วล
ช้จ่ายในการพั
ontent และ 
นาคต 
แก่ การกําหนด
าโดยคนไทย 
ลงทุนโดยใช้ข้

ภาพรวมการพั
รกลุ่มส่งเสรมิ

ลิตไฟฟ้าจาก
(Adder) โดย

ม่เกิน 50 kW
er 3.5 บาทต่อ
พลังงานลมที่มี
ตติดต้ังรวม
บแล้วรอทําสัญ
แล้ว 0.38 MW

 
 

โครงการการผ
๘ กุมภาพันธ์
นันทน์ ชัน้ ๖

งการผลิตไฟฟ้
นโยบายการส

นาโครงการพลั
มเฉพาะแหลง่
ผลิตไฟฟ้าในป
ฟ้าจากพลังงา
คต ของหน่วย
และเกณฑใ์น

ลมเฉลี่ยขั้นตํ่า 
ัฒนาโครงการ
แผนการทํา T

ดปริมาณสําห
การสนับสนนุ
้อมูลของรัฐ เ

พัฒนาโครงกา
มการแข่งขันกิ

พลังงานลมใน
ยแบ่งออกเป็น
W ได้ Adder
อหน่วย 
มีข้อมูลอยู่ใน
1,205 MW

ญญา 366 MW
W  

ผลิตไฟฟ้าพลั
ธ ์พ.ศ. ๒๕๕๕
สํานักงานนโ

ฟ้าพลังงานลม
ส่งเสริมที่สอด

ลงังานลมตาม
งของภาครัฐ
ประเทศไทย 
นลมที่ผ่านมา

ยงานต่างๆ 
การคัดเลือกพื
ฯลฯ 

รผลิตไฟฟ้าพล
Technology 

รับการส่งเสริ
นข้อมูลจากภา
ป็นต้น 

ารการผลิตไฟฟ
จการไฟฟ้า สํ

นปัจจุบัน ภาค
น 2 อัตรา ตา
 4.50 บาทต

นระบบในปัจจุ
W โดยแบ่งเ
W  ทําสัญญา

ลังงานลมของ
๕ 

ยบายและแผ

มของไทย ข้อ
คล้องกับสภา

แผน AEDP 

าและโครงการ

พ้ืนที่  เช่น ศัก

ลังงานลมในปั
transfer สํา

มพลังงานลม
าครัฐและแนว

ฟ้าพลังงานล
สาํนักนโยบายไ

ครัฐได้สนับสน
ามขนาดกําลัง
ต่อหน่วย (2) 

จุบัน (ตามข้อ
ป็นโครงการที
าแล้วรอจ่ายไฟ

งประเทศไทย

ผนพลังงาน 

อจํากัดและปัญ
วะปัจจุบัน โ

รทีอ่ยู่ในแผนก

กยภาพการผลิ

ปัจจุบัน 
หรับการพัฒน

ขนาดเล็กสําห
วทางในการกาํ

มของประเทศ
ไฟฟ้า มีรายล

นุนในรูปแบบ
งผลิตติดต้ัง คื
ขนาดกําลังผ

มูลเดือน กัน
ที่อยู่ในขั้นตอน
ฟเข้าระบบ 3

” 

ญหาที่เกิดขึ้น
โดยมีประเด็น

การ

ลติไฟฟ้า     

นาโครงการ

หรับ
าหนดพื้นที่

ศไทย” โดย
ละเอียดดังนี ้

บของส่วนเพิ่ม
คือ (1) ขนาด
ผลิตติดต้ังเกิน

ยายน 2554)
นย่ืนข้อเสนอ
39 MW และ

น          
น

ย  

ม
ด
น   

)  
อ        
ะ



• แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมตามแผน AEDP ที่เสนอ กพช. เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 
2554 มีเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2564 จํานวน 1,200 MW 

• บารยายรายละเอียดของแผน AEDP ถึงวิธีการดําเนินการตามมาตรการต่างๆ ดังนี้ (1) มาตรการ
ส่งเสริม (2) มาตรการจูงใจ (3) กฎหมายระเบียบ (4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน                
(5) ประชาสัมพันธ์ (6) วิจัยพัฒนา 

• สรุปภาพรวมสถานะโครงการพลังงานลมเปรียบเทียบกับแผน AEDP ในแต่ละปี ต้ังแต่ปัจจุบัน 
ถึง ปี 2564 

• รายละเอียดประเด็นการนําเสนอของการสัมมนาในวันนี้ 
1) แนวคิดและทิศทางในการพัฒนาโครงการพลังงานลมตามแผน AEDP 
2) แผนการจัดทําแผนที่พลังงานลมเฉพาะแหล่งของภาครัฐ 
3) การพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย  
4) ผลการดําเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ผ่านมาและโครงการที่อยู่ในแผน     

การดําเนินการในปจัจุบันและอนาคต ของหน่วยงานต่างๆ 
5) ขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ และเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่  เช่น ศักยภาพการผลิต

ไฟฟ้า ขั้นตํ่าของโครงการ ความเร็วลมเฉลี่ยขั้นตํ่า ฯลฯ 
6) องค์ประกอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในปัจจุบัน 
7) สัดส่วน Local content และ แผนการทํา Technology transfer สําหรับการพัฒนา

โครงการในปัจจุบันและอนาคต 
• ประเด็นการการหารือ 

1) การกําหนดปริมาณสําหรับการส่งเสริมพลังงานลมขนาดกลาง/เล็กสําหรับเทคโนโลยีที่
พัฒนาโดยคนไทย  

2) การสนับสนุนข้อมูลจากภาครัฐและแนวทางในการกําหนดพื้นที่เพื่อให้เอกชนเข้าลงทุน
โดยใช้ข้อมูลของรัฐ 
 

๒.๒ การบรรยาย “ทิศทางการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมตามแผน AEDP 2012 – 2021”  
โดย คุณไกรวัลย์ ครุฑกูล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 แนวคิดในการพัฒนาโครงการพลังงานลมตามแผน AEDP 2012 – 2021 (รายละเอียดที่
นอกเหนือจากข้อมูลในไฟล์นําเสนอ) 
 

• คําแถลงนโยบายรัฐฯ 23 สิงหาคม 2554 นโยบายด้านพลังงาน โดยสรุปคือ มีเป้าหมาย          
ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิลให้ได้อย่างน้อยร้อยละ     
25 ภายใน 10 ปี ทั้งนี้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวครบวงจร  

• ในปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมรวมทั้ง on grid และ off grid ได้ประมาณ 7 MW 
• เมื่อพิจารณาจากแผนที่ลมอันใหม่ที่พพ. ได้ทําขึ้น พบว่าพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังานลม (พ้ืนที่ที่มีความเร็วลมเฉลี่ย ไม่ตํ่ากว่า 5 m/s) มีอยู่ในประเทศไทยประมาณ 1,000 
ตารางกิโลเมตร ซึ่งเมื่อตัดพ้ืนที่ป่าไม่ พ้ืนที่ที่เป็นปัญหาออกไปก็จะเหลือประมาณ 500 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งเมื่อนําไปวิเคราะห์คํานวณดูแล้วพบว่า สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1,200 MW 
ตามท่ีระบุในแผน 



• การพัฒนาพลังงานลมในประเทศไทยตามแผน AEDP แบ่งเป็นแผนระยะสั้น และระยะ       
กลาง-ยาว  

• รายละเอียดของแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนประกอบด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ 1) การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ 2) ระเบียบของภาครัฐ 3) ระบบสายส่งไฟฟ้า 4) ปัญหา
แหล่งทุน 5) การขาดข้อมูลความเร็วลมที่น่าเชื้อถือ 6) เทคโนโลยีของกังหันลมไม่สอดคล้อง  

• เทคโนโลยีกังหันลมขนาดใหญ่ในต่างประเทศมีการพัฒนาไปพอสมควร  
• กังหันลมขนาดเล็กสําหรับใช้ในพื้นที่ห่างไกล หรือ off grid ทางพพ. ทางพพ. ได้รวมกลุ่มเอกชน

ผู้ที่สนใจให้จับมือกับภาคเอกชนผู้ผลิตกังหันลม ให้ร่วมมือกันเพื่อให้เกิดโครงการดังกล่าว และ
เพื่อความสะดวกและง่ายในการขนส่ง  

• การส่งเสริม wind farm ขนาดใหญ่ เกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากมีปัญหาในหลายๆด้าน เช่นปัญหา
พ้ืนที่ ปัญหากฎระเบียบ ซึ่งค่อนข้างจะอ่อนไหว 

• พพ. ได้ปลดล๊อคพื้นที่ สปก. โดยเอกชนสามารถเช่าพ้ืนที่เพื่อติดต้ังกังหันลมผลิตไฟฟ้า โดยมีค่า
เช่าพ้ืนที่ไร่ละ 3,500 บาทต่อปี แต่ปัญหาที่พบเพิ่มเติมคือ บางพื้นที่ไม่ใช่พ้ืนที่สปก. ล้วนจึงยาก
ในการดําเนินการดังกล่าว  
 

 แผนการจัดทําแผนที่พลังงานลมเฉพาะแหล่ง (รายละเอียดที่นอกเหนือจากข้อมูลในไฟล์นําเสนอ) 
• พพ. ได้จัดทําแผนที่ศักยภาพพลังงานลมฉบับใหม่ พ.ศ. 2553 โดยแบ่งแหล่งศักยภาพพลังงาน

ลมในประเทศออกเป็น 3 แหล่ง คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ 
• แผนที่ลมดังกล่าวเป็นประโยชน์กับผู้ทําโครงการพลังงานลมเป็นอย่างมาก รวมถึงสามารถตอบ

คําถามได้หลายอย่าง 
• พพ. มองว่าควรจะมีการจัดทําแผนที่ศักยภาพพลังงานลมระดับไมโครสเกลที่มีความละเอียด

ประมาณ 200X200 เมตร มีบริเวณที่จะจัดทําแผนที่ลมที่มีความเร็วลมเฉลี่ยเกิน 5 m/s จํานวน 
15 โซน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการในการจัดทําโครงการมากยิ่งขึ้น 
 

 การพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าในประเทศ 
• โครงการศึกษา วิจัย พัฒนา สาธิต ต้นแบบเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมตํ่า 

- ศึกษาวิจัย รวมท้ังผลิตกังหันลมต้นแบบ 2 ชนิด คือ กังหันลมแนวแกนนอน จํานวน       
1 ตัว และกังหันลมแนวแกนตั้งจํานวน 1 ตัว และนํามาเปรียบเที่ยบกังหันลมแนวแกน
นอนที่นําเข้ามาจากต่างประเทศอีก 1 ตัว ซึ่งกังหันลมทั้ง 3 ตัวมีกําลังการผลิตไฟฟ้า
สูงสุดเท่ากับ 5 กิโลวัตต์ 

- ปัจจุบันได้ติดต้ังกังหันลมไว้ที่บริเวณสระเก็บน้ําพระรามเก้า 
• โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อผลิต

ภายในประเทศ 
- จุดประสงค์ของโครงการ: นําเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ใช้กับ

กังหันลมขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนโดยตรงจากกังหันลมที่เหมาะสมกับความเร็วลมตํ่า 
- ขนาดพิกัดกําลัง: ไม่ตํ่ากว่า 2 และ 5 kW ที่พิกัดความเร็ว 300 รอบต่อนาที 



- ผลการทดสอบ: เครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด 2 kW สามารถจ่ายกําลังได้ 3.5 kW และ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด 5 kW สามารถจ่ายกําลังได้ 7.5 kW โดยที่ความเร็ว 300 รอบ
ต่อนาที 

- ผลการทดสอบความทนทาน: เครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด 2 และ 5 kW ที่ความเร็ว         
300 รอบต่อนาที จ่ายกําลังไฟฟ้า 2.45 และ 5.46 kW ตามลําดับ ทํางานต่อเนื่องเป็น
เวลา 8 ช่ัวโมง ซึ่งอุณหภูมิสูงสุดของโครงเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด 2 และ 5 kW 
ประมาณ 51.8 C และ 66.4 C ตามลําดับ 

• โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กแบบเชื่อมต่อกริด 
- จุดประสงค์ของโครงการ: วิจัยและพัฒนาระบบควบคุมกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

แบบเชื่อมต่อ กริดขนาดไม่น้อยกว่า 2 กิโลวัตต์ จํานวน 2 ชุด และไม่น้อยกว่า           
5 กิโลวัตต์ จํานวน 2 ชุด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า สําหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) 

• พพ. มองว่าประเทศไทยควรจะเริ่มส่งเสริมจากตัวเล็กๆ ทั้งกังหันลมแนวตั้งและแนวนอน โดย
ขนาดใหญ่สุดประมาณ 250 kW มุมบิดประมาณ 8 องศา 

• ควรสนับสนุนการศึกษาวิจัยกังหันลมขนาดเล็ก 
 

๒.๓ การบรรยาย “แนวทางการพัฒนาโครงการพลังงานลม ของ กฟผ.”  โดย คุณณัฐวัชต์ จิรวัชร
คุณารักษ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมของ กฟผ. ที่ผ่านมา 
• กังหันลมที่แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ได้มีการติดต้ังต้ังแต่ปี 2526-2535 ประกอบด้วย 

กังหันลมรุ่น AEROWATT (1kW), WINDANE12 (18.5kW), SVIAB (0.85kW), DUNLITE 
(2kW), BERGEY (10kW) และ NORDTANK (150kW) 

• จากรายละเอียด Power curve ของกังหันลมรุ่น NORDTANK(150kW) พบว่ามีค่า wind 
speed cut in ประมาณ 4-5 m/s wind speed cut off ประมาณ 15-18 m/s และจากข้อมูล
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งปี ต้ังแต่ปี 1996-2011 พบว่าผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย 185,161 kWh/ปี 
และมีค่า CF เฉลี่ย 15% นอกจากนี้ยังพบว่า wind speed จะสูงในช่วงหน้าฝน (มิ.ย-ก.ย) 
 

 โครงการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมที่ลําตะคลอง ขนาด 2X1.25 MW 
• ที่มาของโครงการ  

- รัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ.2551-2565 ของกระทรวงพลังงาน         
ที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้เป็นร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานขั้น
สุดท้ายของประเทศ ในปี พ.ศ.2565 เป็นการสนองนโยบายของภาครัฐ 

- ศึกษาการพึ่งพาเทคโนโลยีกังหันลมขนาดใหญ่จากต่างประเทศ จัดทํา โครงการศึกษา
ศักยภาพและผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมขนาดใหญ่(เมกะวัตต์) เพื่อใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการทํา Base Test สําหรับรวบรวมข้อมูลและตัวแปรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้ง



คุณภาพกําลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบส่งไฟฟ้า การศึกษาจากต้นแบบเหล่านี้จะเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงานลมเพื่อใช้ใน
ประเทศต่อไปในอนาคต 

• วัตถุประสงค์ 
- เพื่อจัดหาและติดต้ังกังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาดกําลังผลิตไม่น้อยกว่า 1,000 kW 

(กิโลวัตต์) จํานวน 2 ชุด เพื่อใช้เป็นสถานีทดสอบอ้างอิง (Base Test) รวมทั้งการศึกษา
ทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ 

- เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ในด้านคุณภาพกําลังไฟฟ้า (Power 
Quality) ที่จ่ายเข้าระบบส่งไฟฟ้า และผลกระทบทางเสียง 

- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการติดต้ังและทดสอบระบบการทํางานของกังหันลมผลิต
ไฟฟ้าต่อบุคคลากรของ กฝผ. 

• เป้าหมาย 
- ได้ข้อมูลด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของกังหันลม ที่ติดต้ังแบบ Wind Farm ขนาด

กําลังผลิตไม่น้อยกว่า 1,000 kW จํานวน 2 ชุด 
- ได้ข้อมูลคุณภาพกําลังไฟฟ้า (Power Quality) ที่จ่ายเข้าระบบส่งไฟฟ้า และผลกระบท

ทางเสียง ที่เกิดจากการทํางานของกังหันลม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่
ของชุมชนในบริเวณใกล้เคียง 

- ได้องค์ความรู้ในการติดต้ัง และทดสอบระบบการทํางานของกังหันลมผลิตไฟฟ้า ใน
ขนาดกําลังผลิตไม่น้อยกว่า 1,000 kW 

• ประโยชน์ 
- ได้ข้อมูลการผลิตไฟฟ้า เรียนรู้การวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อกําลังผลิตไฟฟ้า และ

พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร กฟผ. 
- ได้เทคนิคในการติดต้ัง และทดสอบระบบการทํางานของกังหันลมผลิตไฟฟ้าในขนาด

กําลังผลิตไม่น้อยกว่า 1,000 kW 
- ได้ต้นแบบในการศึกษาและพัฒนากังหันลมขนาดใหญ่ในประเทศ 
- รองรับภารกิจทางด้านพลังงานทดแทนของ กฟผ. 
- ช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างรวดเร็ว ทําให้บุคลากรของ กฟผ. เป็นผู้มี

ประสบการณ์จากระบบจริง นําไปสู่การวิจัยและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม
ขนาดใหญ่ เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีกังหันลมจากต่างประเทศในอนาคต 

• ข้อมูลทางเทคนิค 
- Rated Power: 1,250 kW (wind speed 12-18 m/s) 
- Wind Turbine Class: IEC III 
- Rotor Diameter: 64 m 
- Hub Height: 68 m 
- Starting Wind Speed: 2.5 m/s 
- Cut in Wind Speed: 2.8 m/s 
- Cut out Wind Speed: 23 m/s 
- Rated Wind Speed: 12.5 m/s 
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ผลการวิเคราะห์โครงการฯ  

รายละเอียด กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4 หน่วย 

1. ต้นทุนการผลิต 4.8029 4.8129 4.8029 4.8129 บาท/kWh

2. ราคาขายไฟฟ้า 4.8029 4.8129 2.4922 2.5022 บาท/kWh

3. Adder 10 ปี - - 3.50 3.5 บาท/kWh

4. อัตราผลตอบแทนการ
ลงทุนโครงการฯ 10 10 10 10 % 

5. ระยะเวลาคืนทุน 10 10 7 7 ปี 
 

• นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงและผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า โดย
รายละเอียดแสดงอยู่ในไฟล์นําเสนอของ กฟผ. 
 

 โครงการที่อยู่ในแผนดําเนินงาน 
• โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าเขายายเที่ยงเหนือ (จ.นครราชสีมา) 
  ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้า 18 MW (อยู่ระหว่างดําเนินการ) 
• โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าสนามกีฬาตําบลราไวย์ภูเก็ต 
  ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้า 3 MW 
• โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าเขายายเที่ยงใต้ (จ.นครราชสีมา) 
     ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้าประมาณ 50 MW 
 

 การพัฒนาโครงการและเกณฑ์การเลือกพื้นที่ 
• สํารวจพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมอาจใช้ข้อมูลจาก Wind MAP พ้ืนที่ต้องเป็นที่ราบโล่ง

สามารถรับลมตามฤดูกาลได้ตลอดปี 
• ติดต้ังเสาเครื่องบันทึกข้อมูลลมในระดับความสูงที่ต้องการ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลลม  

ใช้โปรแกรมประเมินศักยภาพพลังงานลม  
• พิจารณาจากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เช่นเส้นทางคมนาคม สายส่งไฟฟ้า 
• การใช้พ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ การขอใช้พ้ืนที่ การเช่า ค่าชดเชย การประสานงานกับท้องถิ่น 

ความร่วมมือการมีส่วนร่วมของชุมชน 
• วิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน 
•  จัดทํารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
•  เสนอขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโครงการ ตามขั้นตอนของหน่วยงาน 
•  ความสามารถในการเดินเครื่องและบํารุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้ากังหันลม 
•  ก่อสร้าง 

 
 



 ปัญหาและอุปสรรค 
• การขอใช้พ้ืนที่จัดทําโครงการติดต้ังกังหันลม 
• ข้อจํากัดการขนส่งอุปกรณ์กังหันลม เส้นทางขนส่ง 
• ข้อจํากัดการติดต้ังกังหันลม รถเครน 
• การยอมรับของชุมชนในพื้นที่ติดต้ังกังหันลม 

 

๒.๔ การบรรยาย “การพัฒนาโครงการพลังงานลมของภาคเอกชน”  โดย คุณเกษม ชุดทอง บริษัท 
เขาค้อวินด์เพาเวอร์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 โครงสร้างผู้ถือหุ้นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ 
• บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 60 % 
• บริษัท วินด์เอ็นเนอร์ยีโฮลด้ิง จํากัด 30 % 
• บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) 10 % 

 การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ 
การดําเนินงาน 
• ทําให้โครงการฯมีความพร้อม 4 ประการตามข้อกําหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ได้แก่ ที่ดิน ใบอนุญาต เทคโนโลยี และ การเงิน 
• ทําการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคท่ีจําเป็น ได้แก่ ถนนทางขึ้นโครงการ และขยายระบบสายส่งเพื่อ

รองรับการเชื่อมต่อกับระบบสายส่งของประเทศ 
• พัฒนาชุมชน และร่วมกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ทําให้เกิดความไว้วางใจ และมีความรู้สึก

เป็นเจ้าของโครงการฯโดยมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการฯ 
 ปัญหาและอุปสรรคในการดําาเนินโครงการฯ 
• ความล้าสมัยของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาโครงการฯ  
• ความไม่เข้าใจในเรื่องการพัฒนาเพื่อสนองความต้องการพลังงานของประเทศ 
• ภาพของนักลงทุนรุ่นเก่าที่แสวงหาประโยชน์โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ

คุณภาพชีวิตทําให้เกิดความหวาดระแวงในการพัฒนาโครงการฯขนาดใหญ่ 
 แผนการพัฒนาโครงการที่มีในปัจจุบันและอนาคต 
• แผนการขยายและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศ (On shore, Off shore) 
• แผนการขยายและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเพื่อนบ้าน 

- ประโยชน์ที่ได้รับน้อย 
- ความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะดีขึ้นแต่ต้นทุนไม่ได้ลดลง เนื่องจาก

ความต้องการที่เพิ่มขึ้น 
 ขั้นตอนในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 
• เก็บข้อมูลลม หรือหาข้อมูลจาก International Resource Map ได้แก่ NREL ( National 

Renewable Energy Laboratory) หรือ ASTAE (World Bank Group’s Asian Alternative 
Energy Program 

• ติดต้ังเสาวัดลม และเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป เพื่อทํา Regional Wind Map        
ในพื้นที่ 



• Wind Energy Assessment โดยใช้ Software ได้แก่ WAPs, WindPro หรือ Metrodyn           
ซึ่งเหมาะกับพ้ืนที่ที่เป็น Complex Terrian 

 การเลือกพื้นที่ 
ปัจจัยในการพิจารณาเลือกพื้นที่ 
• พ้ืนที่มีความลาดชันตํ่า 
• เข้าถึงง่าย มีถนน สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอในการก่อสร้าง 
• ไม่เป็นพื้นที่ต้องห้าม พ้ืนที่อนุรักษ์ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่อุทยาน 
• มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตํ่า 

 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ 
• ราคากังหันลมผลิตไฟฟ้าประกอบด้วย เสากังหัน โครงสร้างรากฐาน เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ชุดเฟือง

ทดรอบ ใบพัด กังหัน คิดเป็นสัดส่วน 68% ของเงินพัฒนาโครงการทั้งหมด 
• ราคาก่อสร้างอุปกรณ์ที่จําเป็น (Balance of Plant) ได้แก่ระบบไฟฟ้า ถนน อาคารควบคุม ลาน

ไกไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วน 19% ของเงินพัฒนาโครงการทั้งหมด 
• ราคาค่าบริหารโครงการ คิดเป็นสัดส่วน 8% ของเงินพัฒนาโครงการทั้งหมด 
• ราคาค่าที่ดิน คิดเป็นสัดส่วน 5% ของเงินพัฒนาโครงการทั้งหมด 

 สัดส่วน Local content และ Technology Transfer 
• ราคาก่อสร้างอุปกรณ์ที่จําเป็น (Balance of Plant) Local content 20% (On shore 30%, 

Off shore 70%) 
• Turbine Supply Agreement (TSA)  Local content 80% (On shore 85%, Off shore 

15%) 
 

๒.๕ ประเด็นสําคัญในการอภิปรายรับฟังข้อคิดเห็นอื่นๆ 
 

 ปัญหาเรื่องสายส่ง 
• กฟภ. : ประเด็นสําคัญในเรื่องปัญหาคอขวด ทางกฟภ. ได้มีการดําเนินการนําปัญหาดังกล่าว

บรรจุในแผน 11 เพื่อดําเนินการแก้ไขต่อไป 
• เอกชน (บริษัทเขาค้อ) : การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งโดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีการขยายหรือ

ทําสายส่งเพื่อมารองรับ ยกเว้นว่าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเช่น โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาด
เล็ก ก็จะใช้ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สายส่ง 22 kV) 

• พพ. : การทําแผนที่ลมระดับไมโครสเกลจะทําให้สามารถตอบได้ว่าพ้ืนที่ตรงไหนมีศักยภาพ 
สามารถทําได้ และไม่ติดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องพื้นที่ ปัญหาเรื่องสายส่ง หรือเรื่องอื่นๆ 
ทั้งนี้ได้แบ่งโซนพื้นที่ที่มีศักยภาพออกเป็น 15 โซน แต่ด้วยความสามารถทางเทคนิคทําให้
สามารถทําได้แค่ปีละ 5 โซน ซึ่งกําลังอยู่ในขั้นตอนของบประมาณ 

• สนพ. : จากข้อมูลสถานะโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในปัจจุบันส่วนหนึ่งซึ่งมีไม่มากจะอยู่
ในความรับผิดชอบของกฟภ. แต่สําหรับ wind farm (SPP) จะต้องมีการสร้างสายส่งซึ่งจะต้อง
มาพูดคุยหารือกัน 

• กฟผ. : ในส่วนของกฟผ. จะต้องมาพิจารณาเรื่องเทคนิคว่าผ่านหรือไม่ 



• กฟผ. : ทางกฟผ. มีแผนรองรับ SPP, SPP-Cogen และเห็นด้วยที่หน่วยงานภาครัฐจะกําหนด
โซนหรือพื้นที่ที่ชัดเจนในการส่งเสริมพลังงานลม ซึ่งจะทําให้ทางกฟผ. สามารถวางแผนระบบ    
ส่งได้ล่วงหน้า 

• กฟผ. : ในเรื่องปัญหาสายส่ง ถ้าหากมีโครงการยื่นเข้ามาจองจนเต็มความสามารถที่สายส่งที่จุด
ใดจะรับได้แล้ว โครงการใหม่ก็จะเข้ามาไม่ได้อีก หรือไม่ก็จะต้องรอว่ามีโครงการไหนที่ย่ืน      
เข้ามาแล้วเกิน 2 ปียังไม่ดําเนินการจ่ายไฟ ทางกฟผ. ก็จะยกเลิกการจองของโครงการดังกล่าวไป 
ซึ่งจะทําให้โครงการใหม่สามารถยื่นเข้ามาจองเพิ่มได้ 

 ปัญหาด้านพื้นที่ และด้านกฎระเบียบ 
• สกพ. : ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือปัญหาการใช้พ้ืนที่ ด้านกฎระเบียบด้านการใช้พ้ืนที่ ซึ่งมี          

ข้อร้องเรียนเข้ามา รวมถึงปัญหาการใช้สายส่ง ใบอนุญาต ทั้งนี้ทางสกพ. พยายามให้ความ
ช่วยเหลือและลดความยุ่งยากลง 

 การใช้ประโยชน์จากแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของพพ.  
• เอกชน (บริษัทเขาค้อ) : การใช้ประโยชน์จากข้อมูลแผนที่ลม ของพพ. มีประโยชน์มาก ทําให้

บริษัทรู้ว่าสามารถทําโครงการพลังงานลมได้ที่ไหน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นตัวช้ีว่าตรงไหนมี
ศักยภาพ มีความเป็นไปได้ที่จะทํา และมีความเห็นว่าถ้าได้แผนที่ลมระดับไมโครสเกลจะยิ่งเป็น
ประโยชน์มากขึ้น 

• พพ. : ควรทําแผนที่ลมระดับไมโครสเกล โดยพื้นที่ที่มีความเร็วลมเฉลี่ยต้ังแต่ 5 m/s ขึ้นไป       
ที่ไม่ใช่ของรัฐฯมีอยู่ประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเมื่อตัดพ้ืนที่อ่อนไหวออกไปก็จะเหลือ
ประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร โดยในแผนของพพ. เป้าหมายพลังงานลม 1,200 MW ศักยภาพ
ดังกล่าวคิดจากพื้นที่ของภาคเอกชนไม่รวมพื้นที่ของรัฐฯ  ซึ่งการทําแผนที่ลมระดับไมโครสเกล
จะทําให้สามารถตอบได้ว่าพ้ืนที่ตรงไหนมีศักยภาพ สามารถทําได้ และไม่ติดปัญหาไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาเรื่องพื้นที่ ปัญหาเรื่องสายส่ง หรือเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ได้แบ่งโซนพื้นที่ที่มีศักยภาพออกเป็น  
15 โซน แต่ด้วยความสามารถทางเทคนิคทําให้สามารถทําได้แค่ปีละ 5 โซน ซึ่งกําลังอยู่ใน
ขั้นตอนของบประมาณ 

 ประเด็นอื่นๆ 
• เอกชน (บริษัทเขาค้อ) : ปัญหาอีกอย่างในเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าคือเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อม     

ซึ่งจะติดที่กระทรวงทรัพย์ฯ ดังนั้นจึงอยากให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
• กฟผ. : ค่า PF ของโครงการกังหันลมของกฟผ. ประมาณ 16-20% ซึ่งเป็นการคิดเฉลี่ยรวมทั้งปี 
• พพ. : การคิดค่า PF ควรคิดแยกเป็น 2 กรณี คือค่า PF ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และค่า PF ตาม

ศักยภาพที่แท้จริงของลม เนื่องจากว่าจะมีช่วงเวลาที่หยุดเดินเครื่องทั้งๆที่ศักยภาพในการ         
ผลิตยังมีอยู่ 

• เอกชน (บริษัทเขาค้อ) : ค่า PF เฉลี่ยทั้งปีของเขาค้อ ประมาณ 17-18% โดยในปีแรกๆ 
operator ยังไม่ชํานาญ ดังนั้นอาจทําให้เกิดเหตุให้ต้องเดินเครื่องน้อยกว่าปีหลังๆ จึงส่งผลให้ค่า 
PF ตํ่ากว่าปกติ 

• กฟภ. : ในอนาคตจะมีการติดต้ัง energy storage ทําให้ค่า PF สูงขึ้น ดังนั้นการคิด FiT ต้อง
คํานึงถึงต้นทุนในการติดต้ัง energy storage ดังกล่าวด้วย 



• เอกชน (บริษัทเขาค้อ) : ปัญหาอีกอย่างในเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าคือเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมซึ่ง
จะติดที่กระทรวงทรัพย์ฯ ดังนั้นจึงอยากให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

• กฟภ. : ในเรื่องของนโยบายจากภาครัฐฯ ต้องระบุขนาดให้ชัดเจน (เล็ก กลาง ใหญ่ ) โดยจะเป็น
รัฐฯหรือเอกชนที่ทํา เรื่องอื่นๆก็มีเรื่องกลไกราคา เรื่องสัญญาว่าจะมีการปรับเป็น firm หรือไม่ 
และเรื่อง local content โดยมีความเห็นว่าขนาดเล็กควรเน้น local content 

• เอกชน (บริษัทเขาค้อ) : ที่เขาค้อ ความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 5.78 m/s โดยให้ความเห็นว่า      
การพัฒนา/ส่งเสริม ควรจะค่อยๆดําเนินการ  

• กฟภ. : ให้ความเห็นว่า ในอนาคตพลังงานหมุนเวียนจะถูกนํามาใช้มากขึ้น โดยที่ต้นทุนโครงการ 
(Fix cost) ค่อนข้างสูง แต่ Variable cost ตํ่า ดังนั้นการที่จะให้ FiT ควรจะแบ่งเป็นสองช่วง      
คือ ช่วงแรกอาจให้อัตราสูงหน่อยเป็นระยะเวลาเช่น 10 ปี แต่หลังจากนั้นก็จะให้อัตราน้อยลง 
ซึ่งจะทําให้เราได้เทคโนโลยีที่สะอาดและถูกด้วย 
 
 

 


