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บทสรปุผู้บรหิาร 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

ตามที่สํานักวจิยัค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน ได้ทําการปรับปรงุแผน
ที่ศักยภาพพลงังานลมสําหรับประเทศไทย เมื่อปี 2552 ซึ่งทาํให้ทราบว่าบริเวณพื้นทีใ่ดมีศักยภาพของพลังงานลม
เพียงพอทีจ่ะพฒันาเป็น Wind farm ได้ แต่จําเป็นต้องศึกษาความเปน็ไปได้ทางด้านอื่นๆ เช่น ขนาดพื้นที่
เพียงพอหรือไมค่วามคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มหีรือไมร่ะบบสายส่งไฟฟ้ามีความพร้อมหรือไมจ่ะต้องลงทนุกอ่สร้าง
หรือปรับปรงุสายส่งเพิ่มเติมอยา่งไร รวมไปถึงมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไร ประเด็นต่างๆ เหล่านี้
จะต้องทําการศึกษาให้ครอบคลุมและครบถ้วน ก่อนที่จะสง่เสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มาลงทุนผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลม ให้ได้ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ปีซึ่งมีเป้าหมายให้มกีารติดตั้ง
กังหันลมผลิตไฟฟ้าให้ได ้1200 เมกะวัตต์ในปี พ.ศ.2565 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

2.1  เพื่อทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพของพลังงานลมเพื่อจัดสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานลม 

2.2  เพื่อทําการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตรใ์นการจดัสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานลม 
2.3  เพื่อทําการศึกษาความพร้อมของระบบสายส่ง 
2.4  เพื่อทําการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 
  

3. ขอบเขตของงาน 
 ขอบเขตของงานในการดําเนินการโครงการที่ได้กําหนดไว้ในขอ้กําหนดรายละเอียดประกอบไปด้วย 

3.1   งานศึกษาและจัดหาข้อมูลที่จําเป็นสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อนําขอ้มูลเชงิพื้นที่และข้อมลูประกอบทีจ่ัดหาได้มาพิจารณาคัดเลือกพื้นทีท่ี่อาจมีศักยภาพ

พลังงานลมสูง (candidate site) อย่างน้อย 5 แห่ง โดยอาศัยกระบวนการตามหลักวิชาการที่เชือ่ถือได้พรอ้มทั้ง
คัดเลือกโปรแกรมที่จะนํามาใช้วิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลม 
 3.2 งานสํารวจพื้นที่และการตรวจวัด และเก็บบันทึกข้อมูลลม 

ทําการสํารวจพืน้ที่ที่คัดเลือกไวเ้พื่อคัดเลือกสถานที่สําหรับตรวจวัดและเก็บบันทึกข้อมูลลมและ
การศึกษาศักยภาพพลังงานลมจาก candidate site ให้เหลือสถานีวัดเป้าหมาย (target site) อย่างน้อย 2 แห่ง
และดําเนินการการจดัหาอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกข้อมูลลมโดยติดตัง้อุปกรณ์ตรวจวัด 2 ระดับทีร่ะดับความสูง
ไม่น้อยกว่า 40 เมตร และที่ความสูง 30 เมตร 
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3.3   งานวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่งจากข้อมูลของสถานีวัดลมของ พพ.ที่มีอยู่แล้ว 
ดําเนินการคัดเลือกพื้นทีเ่ป้าหมายที่จะศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่งจากข้อมูลสถานีวัด

ลมที่มีอยู่แล้ว โดยคัดเลือกจากสถานีทีอ่ยู่ใกลจุ้ดทีท่ําการตรวจวัดใหม่จุดละ 2 สถานีรวมเป็น 4 สถานี และ
ดําเนินการวิเคราะห์ทางสถติิของลมโดยหาการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมเป็นรายวันและรายเดอืนในรอบปีของ
ความเร็วลม รวมทั้งการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ของลม จัดทําแผนทีก่ารกระจายของลมตามพื้นที่โดยอาศัย
ข้อมูลและโปรแกรมที่ได้จัดหามาเรียบร้อยแล้ว นําข้อมูลทัง้หมดมาทําการวเิคราะห์พลังงานลมที่สามารถผลิตได้
ถ้าทําการตดิตั้งกังหันลมแบบทีเ่หมาะสม โดยอาศัยหลักการ micro-siting ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ และทําการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้น และสังคมกรณทีี่มีการตดิตั้งกังหันลมในพื้นที่
เป้าหมายในอนาคต 
  

3.4 งานวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่งจากข้อมูลทีไ่ด้จากการตรวจวัดใหม ่
  จัดหาขอ้มูลที่จาํเป็นต้องใช้สําหรับทําแผนที่ลมเฉพาะแหล่งรอบสถานีที่จดัตัง้ขึ้นใหม ่
ดําเนินการวิเคราะห์ทางสถติิของลมโดยหาการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมเป็นรายวันและรายเดอืนในรอบปีของ
ความเร็วลม รวมทั้งการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ของลม จัดทําแผนทีก่ารกระจายของลมตามพื้นที่โดยอาศัย
ข้อมูลและโปรแกรมที่ได้จัดหามาเรียบร้อยแล้ว นําข้อมูลทัง้หมดมาทําการวเิคราะห์พลังงานลมที่สามารถผลิตได้
และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า ในกรณทีี่พบพื้นทีซ่ึ่งมีศักยภาพในด้านของความเร็วลม
เหมาะสม พรอ้มกันนี้ต้องสํารวจพื้นที่เพือ่หาข้อมูลลักษณะของพื้นทีก่ารคมนาคม ระบบสายส่งไฟฟ้ากรรมสิทธิ์
และราคาที่ดิน และความเห็นของชุมชนโดยทั่วไป ทาํการวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานลม โดยคํานวณต้นทนุการผลิตต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้า และระยะเวลาคุ้มทุน รวมทั้งศึกษาประเมินผล
กระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตัง้กงัหันลม 
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4. ผลการดําเนนิงาน 
4.1  งานศึกษาและจัดหาข้อมูลที่จําเป็นสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
คณะทํางานไดด้ําเนิการศึกษาและจัดหาข้อมลูที่จําเป็นสําหรบัใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนํา

ข้อมูลเชิงพื้นทีแ่ละข้อมูลประกอบทีจ่ัดหาไดม้าพิจารณาคัดเลือกพื้นทีท่ี่อาจมีศักยภาพพลังงานลมสูง (candidate 
site) ในจงัหวัดตาก และจังหวดัอุตรดิตถ์  โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี้   

จังหวดัตาก 5 แห่งได้แก่  
1) อ่างเก็บน้ําห้วยหลวง อบต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง 
2) ที่สาธารณะของชุมชน อบต.ท่าสายลวด ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด 
3) ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง 
4) อบต. แม่ทับ ต.แม่ท้อ อ.เมือง 
5) ที่สาธารณะของหมู่บ้านประจํารักษ์ ต.วังหิน อ.เมือง  

จังหวดัอุตรดิตถ ์5 แห่งได้แก่  
1) บริเวณอบต.ไรอ่้อย อ.พิชัย 
2) ที่สาธารณะพื้นที่ทุง่หญ้าเลี้ยงสตัว์ หมู่ 2 เทศบาลจริม อ.ท่าปลา 
3) พื้นที่หมู่บ้านท่าวังโปรง่ หมู่ 2 เทศบาลจริม อ.ท่าปลา 
4)  พื้นที่ช่องลม บ้านห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลอง อ.เมือง 
5) พื้นที่ วัดห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลอง อ.เมือง 

 
4.2 งานสํารวจพื้นที่และการตรวจวัด และเก็บบันทึกข้อมูลลม 

 คณะทํางานไดคั้ดเลือกสถานทีสํ่าหรับตรวจวัดและเก็บบันทึกข้อมูลลมและการศึกษาศกัยภาพพลังงาน
ลมจาก Candidate site โดยเลือกสถานีวดัเป้าหมาย (target site) ไว้ 2 แห่งคือ ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ. 
ตาก และ ที่สาธารณะพื้นที่ทุง่หญ้าเลี้ยงสัตว ์ หมู่ 2 เทศบาลจริม อ. ท่าปลา จ. อุตรดติถ์ ที่ปรกึษาได้จัดหา
เครื่องมอืตรวจวัดและบันทึกขอ้มูลลม จํานวน 2 จุด ตรวจวดัจุดละ 2 ระดับ ที่ระดับความสูง 40.5 เมตร และที่
ระดับ 30 เมตรตามลําดับ โดยตั้งค่าการบันทกึข้อมูลไว้ทกุ 10 นาท ี
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 4.3   งานวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่งจากข้อมูลของสถานีวัดลมของ พพ.ที่มีอยู่แล้ว 
 

ตารางที่ 1-1 ข้อมูลของกงัหันลมที่ใช้ในการศึกษาศักยภาพพลังงานลม 

กังหันลม 
Rated Power 

(MW) 
Cut-in Speed  
(เมตรต่อวินาที) 

Rated Speed  
(เมตรต่อวินาที) 

Cut-out Speed 
(เมตรต่อวินาที) 

Hub Height 
(เมตร) 

Suzlon 1.25 1.25 3 12 25 65 
Siemens 2.3 2.30 3-4 12-13 25 99.5 
 
 
 

สรุปข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดและบันทึกจาก พพ. 
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บานดงยาง 90 เมตร บานดงยาง 40 เมตร บานน้ําพี้ บานคีลีทอง

 
 รูปที่ 1-1 ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนในแต่ละสถานี (ข้อมูลเดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 2553) 

 
ความเร็วลมที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า (มากกว่า 3 เมตร/วินาที) ของแต่ละสถานีมีดังต่อไปนี้ 
สถานีบ้านดงยาง เดือนกุมภาพันธ์และเดือนพฤษภาคม มีความเร็วลม 3.48 และ 3.48 เมตร/วินาที 
สถานีบ้านน้ําพี้ เดือนเมษายน มีความเร็วลม 3.09 เมตร/วินาที 
สถานีบ้านคีรีทอง เดือนมกราคมและเดือนมีนาคม มีความเรว็ลม 3.66 และ 3.95 เมตร/วินาที 
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ตารางที่ 1-2 ค่าพลังงานทีผ่ลติได้ต่อปี (Mwh) ของกงัหันลมแต่ละรุ่นในสถานีวัดลมต่างๆ 
รุ่น Suzlon Siemen 

สถานที่ 
กําลังการผลิต 1.25 MW 2.3 MW 
AEP (MWh) 413 1281     ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.

ตาก -90 เมตร CF (%) 3.77 6.36 
AEP (MWh) 78 307     ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.

ตาก -40 เมตร CF (%) 0.71 1.52 
AEP (MWh) 180 692    บ้านน้ําพี้ ต.น้ําพี้  อ.ทองแสนขัน 

จ.อุตรดิตถ์ CF (%) 1.64 3.43 
AEP (MWh) 559 1,887    บ้านคีรีทอง ต.หาดล้า อ.ท่าปลา  

จ.อุตรดิตถ์ CF (%) 5.11 9.37 
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รูปที่ 1-2 กราฟเปรียบเทียบค่าพลังงานที่ผลิตได้ต่อปี (Mwh) ของกังหันลมแต่ละรุ่นในสถานีวัดลมต่างๆ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วลมและการประเมินพลังงานทางเทคนิคที่ได้จากกังหันลมทั้ง 2 ตัว จาก 
4 สถานีตรวจวัดลม เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า  

บ้านดงยาง (ทุ่งกระเซาะ) บ้านน้ําพี้ และบ้านคีรีทอง (หาดล้า) เหมาะสําหรับการติดตั้งกังหันลมขนาด 
2.3 MW สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 692 - 1,887 MWh 
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4.3.1  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ สถานีบ้านดงยาง จ.ตากที่ 90 เมตร 

รุ่นกังหันลม / กําลังการผลิตติดต้ัง 
Suzlon Siemens การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ หน่วย 

1.25 MW 2.3 MW 
พลังงานที่ผลิตได้ใน 1 ปี Mwh 413 1,281 
CF % 3.77 6.36 
ราคากังหันลม บาท 56,250,000 94,300,000 
ค่าก่อสร้างและเชื่อมต่อระบบ บาท 11,250,000 18,860,000 
ค่าบํารุงรกัษา บาท 1,395,000 2,263,200 
อายุโครงการ ป ี 20 20 
ดอกเบีย้เงินกู ้ % 9 9 
ดอกเบีย้เงินเฟอ้ % 2 2 
มูลค่าปัจจุบัน (NPV) บาท -57,076,225 -55,180,749 

ผลตอบแทน (IRR) % เชิงลบ เชิงลบ 
อัตราส่วนผลประโยชน์-ค่าใช้จ่าย   -1.11 -0.22 

ระยะเวลาคืนทนุ ป ี 45.0 17.0 
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า บาท/หนว่ย 21.08 11.38 

 

จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าที่สถานีวัดลมบ้านดงยาง จ.ตาก การก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วย
กังหันลมทั้ง 2 ชนิดมีผลตอบแทน (IRR) และมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เป็นเชิงลบทั้งหมด การคืนทุนที่ดีที่สุดคือ 17 ปี 
จากกังหันลม Siemens กําลังการผลิตติดตั้งเท่ากับ 2,300 กิโลวัตต์ มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ดีที่สุดเท่ากับ 11.38 
บาท/หน่วย ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า  
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4.3.2  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ สถานีบ้านดงยาง จ.ตากที่  40 เมตร 

รุ่นกังหันลม / กําลังการผลิตติดต้ัง 
Suzlon Siemens การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ หน่วย 

1.25 MW 2.3 MW 
พลังงานที่ผลิตได้ใน 1 ปี Mwh 78 307 
CF % 0.71 1.52 
ราคากังหันลม บาท 56,250,000 94,300,000 
ค่าก่อสร้างและเชื่อมต่อระบบ บาท 11,250,000 18,860,000 
ค่าบํารุงรกัษา บาท 1,395,000 2,263,200 
อายุโครงการ ป ี 20 20 
ดอกเบีย้เงินกู ้ % 9 9 
ดอกเบีย้เงินเฟอ้ % 2 2 
มูลค่าปัจจุบัน (NPV) บาท -81,082,921 -122,200,821 
ผลตอบแทน (IRR) % เชิงลบ เชิงลบ 
อัตราส่วนผลประโยชน์-ค่าใช้จ่าย   -2.00 -1.70 
ระยะเวลาคืนทนุ ป ี เชิงลบ เชิงลบ 
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า บาท/หนว่ย 137.03 47.64 

 

จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าที่สถานีวัดลมบ้านดงยาง จ.ตาก การก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วย
กังหันลมทั้ง 2 ชนิดมีผลตอบแทน (IRR) และมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เป็นเชิงลบทั้งหมด ไม่สามารถคํานวณหา
ระยะเวลาคืนทุนได้จากกังหันลมทั้ง 2 ชนิดนี้ มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ดีที่สุดเท่ากับ 47.64 บาท/หน่วย ซึ่งเป็น
ต้นทุนที่สูง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า  
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4.3.3  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ สถานีบ้านน้ําพี้ จ.อุตรดิตถ์ 

รุ่นกังหันลม / กําลังการผลิตติดต้ัง 
Suzlon Siemens การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ หน่วย 

1.25 MW 2.3 MW 
พลังงานที่ผลิตได้ใน 1 ปี Mwh 180 692 
CF % 1.64 3.43 
ราคากังหันลม บาท 56,250,000 94,300,000 
ค่าก่อสร้างและเชื่อมต่อระบบ บาท 11,250,000 18,860,000 
ค่าบํารุงรักษา บาท 1,395,000 2,263,200 
อายุโครงการ ปี 20 20 
ดอกเบี้ยเงินกู้ % 9 9 
ดอกเบี้ยเงินเฟ้อ % 2 2 
มูลค่าปัจจุบัน (NPV) บาท -73,105,744 -95,752,817 
ผลตอบแทน (IRR) % เชิงลบ เชิงลบ 
อัตราส่วนผลประโยชน์-ค่าใช้จ่าย   -1.71 -1.12 
ระยะเวลาคืนทุน ปี -505.8 45.1 
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า บาท/หน่วย 48.46 21.1 

  

จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าที่สถานีวัดลมบ้านน้ําพี้ จ.อุตรดิตถ์ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วย
กังหันลมทั้ง 2 ชนิดมีผลตอบแทน (IRR) และมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เป็นเชิงลบทั้งหมด ระยะเวลาการคืนทุนที่ดี
ที่สุดคือ 45.1 ปี จากกังหันลม Siemens กําลังการผลิตติดตั้งเท่ากับ 2,300 กิโลวัตต์ ขณะที่อายุโครงการมี
ระยะเวลาเพียง 20 ปีเท่านั้น ไม่สามารถจําหน่ายไฟฟ้าให้คุ้มค่าในระยะเวลาโครงการได้ ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
เท่ากับ 21.1 บาท/หน่วย ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า  
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4.3.4  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ สถานีบ้านคีรีทอง จ.อุตรดิตถ์ 

รุ่นกังหันลม / กําลังการผลิตติดต้ัง 
Suzlon Siemens การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ หน่วย 

1.25 MW 2.3 MW 
พลังงานที่ผลิตได้ใน 1 ปี Mwh 559 1,887 
CF % 5.11 9.37 
ราคากังหันลม บาท 56,250,000 94,300,000 
ค่าก่อสร้างและเชื่อมต่อระบบ บาท 11,250,000 18,860,000 
ค่าบํารุงรักษา บาท 1,395,000 2,263,200 
อายุโครงการ ปี 20 20 
ดอกเบี้ยเงินกู้ % 9 9 
ดอกเบี้ยเงินเฟ้อ % 2 2 
มูลค่าปัจจุบัน (NPV) บาท -47,067,164 -13,500,910 
ผลตอบแทน (IRR) % เชิงลบ เชิงลบ 
อัตราส่วนผลประโยชน์-ค่าใช้จ่าย   -0.74 0.70 
ระยะเวลาคืนทุน ปี 26.80 14.4 
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า บาท/หน่วย 15.58 7.73 

 

 จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าที่สถานีวัดลมบ้านคีรีทอง จ.อุตรดิตถ์ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วย
กังหันลมทั้ง 2 ชนิดมีผลตอบแทน (IRR) และมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เป็นเชิงลบทั้งหมด ระยะเวลาการคืนทุนที่ดี
ที่สุดคือ 14.4 ปี จากกังหันลม Siemens กําลังการผลิตติดตั้งเท่ากับ 2,300 กิโลวัตต์ มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
เท่ากับ 7.73 บาท/หน่วย แต่เนื่องจากตัวอย่างข้อมูลมีเพียง 5 เดือน จึงควรมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหากต้องการ
ดําเนินโครงการฯในอนาคต 
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4.4 งานวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่งจากข้อมูลของสถานีวัดลมที่ตรวจวัดใหม ่
จากผลการตรวจวัดลมทัง้ 2 สถานีที่ได้รับการติดตั้งเอาไว้ได้ผลสรุปรายงานการวิเคราะห์ผลจากโปรแกรม 
Meteodyn WT ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางแสดง ค่าพลังงานที่ผลิตได้ต่อปี (Mwh) ของกังหันลมแต่ละรุ่นในสถานีวัดลมต่างๆ 
รุ่น Suzlon Siemens 

สถานที ่
กําลังการผลิต 1.25 MW 2.3 MW 

AEP (MWh) 384 1495 
ห้วยกระสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 

CF (%) 3.51 7.42 

AEP (MWh) 327 824 
เทศบาลตําบาลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์

CF (%) 2.99 4.09 
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 กราฟเปรียบเทียบค่าพลังงานที่ผลิตได้ต่อปี (Mwh) ของกังหันลมแต่ละรุ่นในสถานีวัดลมต่างๆ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วลมและการประเมินพลังงานทางเทคนิคที่ได้จากกังหันลมทั้ง 2 
ตัว จากสถานีตรวจวัดลมทั้งสองสถานี เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ห้วยกระสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก และ
เทศบาลตําบาลจริม อ. ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ มีความเป็นไปได้สําหรับการติดตั้งกังหันลมขนาด 2.3 MW 
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1,495 Mwh และ 824 Mwh ตามลําดับ 
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4.4.1  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ สถานีห้วยกระสึม จ.ตาก 

รุ่นกังหันลม / กําลังการผลิตติดต้ัง 
Suzlon Siemens การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ หน่วย 

1.25 MW 2.3 MW 
พลังงานที่ผลิตได้ใน 1 ปี Mwh 384 1,495 
CF % 3.51 7.42 
ราคากังหันลม บาท 56,250,000 94,300,000 
ค่าก่อสร้างและเชื่อมต่อระบบ บาท 11,250,000 18,860,000 
ค่าบํารุงรกัษา บาท 1,395,000 2,263,200 
อายุโครงการ ปี 20 20 
ดอกเบีย้เงินกู ้ % 9 9 
ดอกเบีย้เงินเฟอ้ % 2 2 
มูลค่าปัจจุบัน (NPV) บาท -59,032,884 -40,502,799 
ผลตอบแทน (IRR) % เชิงลบ 0 
อัตราส่วนผลประโยชน์-ค่าใช้จ่าย   -1.19 0.11 
ระยะเวลาคืนทนุ ปี เชิงลบ 13.9 
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า บาท/หนว่ย 22.64 9.76 

 
  

จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าที่สถานีวัดลมห้วยกระสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก การก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าด้วยกังหันลมทั้ง 2 ชนิดมีผลตอบแทน (IRR) และมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เป็นเชิงลบทั้งหมด ระยะเวลาการ
คืนทุนที่ดีที่สุดคือ 13.9 ปี จากกังหันลม Siemens 2.3 MW มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 9.76 บาท/หน่วย ซึ่ง
เป็นต้นทุนที่สูง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า  
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4.4.2  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ สถานีเทศบาลจริม จ.อุตรดิตถ์ 

รุ่นกังหันลม / กําลังการผลิตติดต้ัง 
Suzlon Siemens การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ หน่วย 

1.25 MW 2.3 MW 
พลังงานที่ผลิตได้ใน 1 ปี Mwh 327 824 
CF % 2.99 4.09 
ราคากังหันลม บาท 56,250,000 94,300,000 
ค่าก่อสร้างและเชื่อมต่อระบบ บาท 11,250,000 18,860,000 
ค่าบํารุงรักษา บาท 1,395,000 2,263,200 
อายุโครงการ ปี 20 20 
ดอกเบี้ยเงินกู้ % 9 9 
ดอกเบี้ยเงินเฟ้อ % 2 2 
มูลค่าปัจจุบัน (NPV) บาท -62,946,201 -86,613,717 
ผลตอบแทน (IRR) % เชิงลบ เชิงลบ 

อัตราส่วนผลประโยชน์-ค่าใช้จ่าย   -1.33 -0.91 

ระยะเวลาคืนทุน ปี 74.9 32.9 
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า บาท/หน่วย 26.58 17.75 

 
  

จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าที่สถานีวัดลมเทศบาลตําบาลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ การ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วยกังหันลมทั้ง 2 ชนิดมีผลตอบแทน (IRR) และมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เป็นเชิงลบทั้งหมด 
ระยะเวลาการคืนทุนที่ดีที่สุดคือ 32.9 ปี จากกังหันลม Siemens 2.3 MW มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 17.76 
บาท/หน่วย ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า  
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4.4.3  สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟ้าและการประเมินผลทาง 
เศรษศาสตร์ 

 จากขอ้มูลความเร็วลมทัง้สถานทีี่มีอยู่แล้วของ พพ. ทัง้ 4 แห่ง รวมทัง้สถานีที่ตรวจวัดใหม่อีกสองแหง่
เมื่อนํามาวิเคราะห์พลังงานลมโดยการใช้โปรแกรม Meteodyn WT และการวเิคราะห์ผลทางเศรษศาสตร์โดย
โปรแกรม RETSCREEN 4.0 สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
 จังหวดัตาก สถานีที่มีศักยภาพพลังงานลมดทีีสุ่ดคือ สถานีวัดลมห้วยกระสึม ต.แม่ท้อ อ.เมอืง จ.ตาก ซึ่ง
ผลการวิคราะหก์ารกอ่สร้างโรงไฟฟ้าด้วยกังหันลม มีผลตอบแทน (IRR) และมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เป็นเชิงลบ
ทั้งหมด ระยะเวลาการคืนทุนคือ 13.9 ปี จากกงัหันลม Siemens 2.3 MW มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเท่ากบั 9.76 
บาท/หน่วย  
 ส่วนจังหวดัอุตรดิตถ์ สถานีที่มศัีกยภาพพลังงานลมดีที่สุดคือสถานี บ้านคีรีทอง ต.หาดล้า อ.ท่าปลา  จ.
อุตรดิตถ์ (วัดที่ระดับ 90 เมตร)ซึ่งเป็นบรเิวณใกล้เคียงกับ สถานีเทศบาลตําบาลจริม  อ. ท่าปลา จ.อุตรดติถ์  (วัดที่
ระดับ 40 เมตร)การก่อสร้างโรงไฟฟ้าดว้ยกงัหนัลมทั้ง 2 ชนิดมีผลตอบแทน (IRR) และมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เป็น
เชิงลบทัง้หมด ระยะเวลาการคืนทุนคือ 14.4 ปี จากกงัหันลม Siemens กาํลังการผลิตตดิตั้งเท่ากับ Siemens 
2.3 MW มีต้นทุนการผลติไฟฟ้าเท่ากับ 7.73 บาท/หน่วย  
 
 
4.4.4  การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 

ณ ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก และ ตําบลจริม อําเภอท่าปลา   
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 จากการศึกษาและลงเก็บข้อมูลในพื้นที่คณะทํางานนําข้อมูลทั้งหมดมาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่ง 
สามารถนํามาสรุปรวมกันทั้ง 2 แห่งได้ดังนี้เป็นตารางได้ดังต่อไปนี้  ( เนื่องจากการประเมินจากสภาพแวดล้อม
และภูมิประเทศรวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ผลการประเมินจึงมีผลในแนวทางเดียวกัน ) 
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ตารางที่ 1-3  สรุปการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมและระดับผลกระทบ 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งและสภาพ 

ภูมิประเทศ 
กิจกรรมการก่อสร้าง ตอ้งมกีารเปิดหน้าดนิ    จึงอาจ
เกิดผลกระทบในการปรบัเปลีย่นสภาพภูมปิระเทศ  โดย
เกดิจากการกดัเซาะพงัทลายในระดับเล็กน้อยหรือระดบั
ต่ํา 

(-1) 

กิจกรรมของโครงการได้มเีปลี่ยนแปลงที่ตั้งและสภาพภูมิ
ประเทศไปเป็นสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่บนพื้นที่ราบป่า จึงคาดว่า
ก่อให้เกดิผลกระทบต่อทีต่ั้งและสภาพภูมิประเทศในระดับ
เล็กน้อย ซึง่ชุมชนสามารถยอมรับได ้

(-1) 

1.2 
ธรณีวทิยา 
และแผ่นดินไหว 

  ไม่ส่งผลกระทบ 
(0) 

  ไม่ส่งผลกระทบ ด 
(0) 

1.3 ทรัพยากรดิน ไม่ส่งผลกระทบ  (0) ไม่ส่งผลกระทบ (0) 
1.4 อุตุนิยมวทิยา ไม่เกิดผลกระทบ (0) ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) 
1.5 คุณภาพอากาศ ความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง 

พบว่า มีค่าเท่ากับ 61.0  ไมโครกรัม/ลูกบาศกเ์มตร 
ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กําหนด แต่อาจส่งกระทบ
ต่อผู้สัญจรและคนงานก่อสร้างระดับเล็กน้อย   

(-1) 

ไม่ก่อผลกระทบให้เกดิการฝุ่น SOx NOx และ CO แต่อย่างใด 

(0) 

1.6 ระดับเสียงรบกวน จากการวัดค่าระดับเสียงพื้นฐาน เปรียบเทียบกับ ค่า
ระดับการรบกวน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานระดับเสียง
รบกวนที่กําหนด ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนแต่อย่างใด 

(0) 
จากการวัดค่าระดับเสียงพื้นฐาน เปรียบเทียบกับ ค่าระดับการ
รบกวนค่าระดบัการรบกวน ใม่ค่าเกินมาตรฐานระดับเสียง
รบกวน ไม่มีผลกระทบ 

(0) 
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ตาราง สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
1.7 แสงและเงา กิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ ไม่มีกิจกรรมใด  ที่จะ

ทําใหเ้กิดแสงและเงาแต่อย่างใด (0) 
เนื่องจากจํานวนของกังหันลมมี จํานวน 1 ต้น ตําแหน่งจุด
ที่ตั้งกังหันลมกับระยะห่างของชุมชน และลักษณะสภาพพื้นที่
ของชุมชนที่มีแนวต้นไม้เป็นแนวกั้น  ไม่เกิดผลกระทบ  

(0) 

1.8 คุณภาพน้ํา จํานวนคนที่ย้ายไปพักอาศัยชัว่คราวในช่วงระยะการ
ก่อสร้าง อาจกอ่ให้เกิดการปนเปื้อนต่อคุณภาพน้ํา 
ดังนั้น คาดว่า ระดับผลกระทบเล็กน้อย 

(-1) 
ไม่ก่อผลกระทบต่อคุณภาพน้าํผิวดิน น้ําดื่ม-น้ําใช้  ของชุมชน
บ้านลานสางแตอ่ย่างใด (0) 

2. ทรัพยากรทางชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาบนบก การนําวัสดกุ่อสร้างเข้าไปในพื้นที่โครงการฯ  และการ

เดินระบบสายสง่ ดังนั้น จากกิจกรรมอาจก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาบนบก 
อาทิเช่น ต้นไมใ้นพื้นที่ ระดับผลเพียงเล็กน้อย 

(-1) 

กิจกรรมของโครงการที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงดงัตลอด
ระยะเวลา ดังนัน้ จึงคาดว่า การระดับความดงัของเสียง และ
ค่าระดับการรบกวนของเสียงทีเ่กินมาตรฐาน อาจส่งผล
กระทบระดับเล็กน้อยตอ่สัตว์ปา่ ที่อาศัยอยู่บรเิวณนั้น 

(-1) 

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ํา จากการพจิารณา กจิกรรมการกอ่สรา้ง และชว่ง
ระยะเวลา กับปริมาณการใช้น้ํา และสถานภาพปัจจุบัน
ของสิง่แวดล้อม ดังนั้น จงึคาดวา่ กิจกรรมการก่อสร้าง 
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้ํา  

(0) 

กิจกรรมในช่วงเปิดดําเนินการไม่มีกิจกรรมใดทีเ่กี่ยวข้องกับ
นิเวศวิทยาทางน้ําแต่อย่างใด ดังนั้น จงึคาดวา่ กิจกรรมของ
โครงการ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยา ทางน้ําแต่
อย่างใด 

(0) 
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ตาราง สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.1 การใช้ประโยชน์ 

ที่ดิน 
กิจกรรมการก่อสร้างมีกจิกรรมการเปดิหน้าดินและ
การปิดหน้าดิน อาจส่งผลกระทบการด้านการใช้ประ
โยชนที่ดินในทางตรงและทางออ้ม ระดับผลกระทบ
เล็กน้อย 

(-1) 

จึงคาดการณ์ว่า ด้านการใช้ประโยชนที่ดินไม่เกิดผลกระทบแต่
อย่างใด 

(0) 

3.2 การใช้น้ํา การอุปโภค-บริโภค  เนื่องจากชุมชนบ้านลานสางจะ
ประสบปัญหาน้าํขาดแคลนในชว่งฤดูแล้ง  ดังนัน้  การ
ใช้น้ําในช่วงการก่อสร้างโครงการฯ จงึอาจมีผลกระทบ
ต่อการใช้น้ําของชุมชน ระดับผลกระทบเล็กน้อย 

(-1) 

ช่วงเปิดดําเนินการปริมาณการใช้น้ํา 1 ลูกบาศ์กเมตร/วัน ซึง่มี
น้อยมากเมือ่เทยีบกับค่ามาตรฐานการใช้น้ํา จงึคาดการณ์ว่า
โครงการฯ  จะไม่ก่อผลกระทบแต่อย่างใด 

(0) 

3.3 การใช้พลังงาน โครงการฯ  ไดจ้ัดเครื่องปั่นไฟสําหรับการใชใ้น
กิจกรรมต่างๆ ของพื้นทีก่่อสรา้งโครงการฯ  จงึมี
กระแสไฟฟ้าใชอ้ย่างเพียงพอและไม่มีผลกระทบต่อ
ชุมชนที่อยูร่ายรอบ   

(0) 

ห้องควบคุม  และภายในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ของโครงการฯ  มี
การใช้พลังงานน้อยมากเมือ่พิจารณาสภาพการใช้พลังงานของ
โครงการฯ จงึไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนรายรอบแต่อย่างใด 

(0) 

3.4 การระบายน้ํา โครงการฯ จงึจดัสร้างรางระบายน้ําฝนชั่วคราว ใน
พื้นที่โครงการฯ  เพื่อระบายน้ําฝนลงสู่รางน้ําตาม
ธรรมชาติจึงไมส่่งผลกระทบตอ่ระบบระบายน้ําตาม
ธรรมชาติของพืน้ที่ป่าชุมชนแตอ่ย่างใด 

(0) 

การใช้น้ําของหอ้งน้ํา ห้องประชุมชน และห้องทํางาน ที่อยูใ่น
ส่วนของห้องควบคุมจะถูกระบายลงสู่บ่อเกรอะตามหลัก
สุขาภิบาล  ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
ระบายน้ําธรรมชาติ 

(0) 
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ตาราง สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.5 ระบบการสื่อสาร ในช่วงก่อสร้าง โครงการฯ เน้นการใช้โทรศัพทม์ือถือ 

และวิทยุสื่อสารเป็นเครื่องมือสาํคัญในการสือ่สาร
ภายในพืน้ที่โครงการฯ ซึง่ปรมิาณการใชง้านไมม่ากนัก
จึงคาดว่าไม่เกิดผลกระทบตอ่การสื่อสารของชมุชน 

(0) 

การออกแบบจะใช้สัญญาณดาวเทียมส่งข้อมูลมายังสถานีหลัก  
ซึ่งคาดว่าระบบการตดิต่อสื่อสาร จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบสื่อสารของพื้นที่โดยรอบโครงการฯ   
 

(0) 

3.6 ขยะและกากของเสีย กิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ  อาจส่งผลกระทบต่อ
พื้นป่าชุมชนและทัศนียภาพที่รายรอบโครงการฯ  
ระดับผลกระทบเล็กน้อย 

(-1) 
ช่วงเปิดดําเนินการ มขียะและกากของเสียน้อยมาเพราะการ
ผลิตที่ใช้พลังงานสะอาด  ดังนัน้จึงคาดว่าไม่เกิดผลกระทบตอ่
พื้นป่าชุมชนรายรอบ 

(0) 

3.7 การคมนาคมขนส่ง กิจกรรมชว่งก่อสร้าง คาดว่าจะมีการขนส่งวัสดเุข้าสู่
โครงการฯ  ดงันั้น  คาดว่าอาจเกดิผลกระทบการสัญจร
ของชมุชน  ระดับเล็กน้อย 

(-1) 
ในช่วงเปิดดําเนนิการไม่มีอาคารจึงมกีารสัญจรและใช้เส้นทาง
น้อยมาก  ดงันัน้  จึงคาดว่าไมเ่กิดผลกระทบต่อชุมชนราย
รอบ 

(0) 

3.8 การเกษตร  
การเพาะเลี้ยงสตัว์
น้ําและการประมง 

ในพื้นที่โครงการเป็นทีร่าบของป่าชุมชน ไม่มีการทํา
การเกษตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการประมงใน
พื้นที่โครงการฯ ดังนั้น คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบ 

(0) 

กิจกรรมโครงการ มีการปริมาณการใช้น้ํา 1 ลูกบาศ์กเมตร/วัน 
ซึ่งมีน้อยมาก  คาดวา่จะไม่เกิดผลกระทบต่อผลผลิตทาง
การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํ และการประมงของพืน้ทีร่าย
รอบโครงการฯ 

(0) 
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ตาราง สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

4. คุณค่าต่อคณุภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม การก่อสร้างโครงการฯ อาจมีผลกระทบด้านสงัคม  

เพราะความเสี่ยงด้านอาชญากรรม ในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง ดงันั้น จึงคาดการณ์ ระดับผลกระทบเลก็น้อย 

(-1) 
คาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรายรอบ 

(0) 

4.2 สาธารณสุข กิจกรรมการก่อสร้าง ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้กับ
คนงานก่อสร้าง ได้แก่ ปัญหาเรือ่ง ฝุ่น และเสียง จึง
คาดว่าเกิดผลกระทบในระดับเป็นยอมรับได้ ระดับ
ผลกระทบเลก็น้อย   

(-1) 

กังหันลมมรีะดบัเสียงเฉลี่ยทีเ่กดิขึ้น 99.01 dB(A)  มีระบบ
การทํางานตลอดระยะ 24 ชั่วโมง มีค่าระดับการรบกวน 
เท่ากับ 56.51 dB(A) ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานระดับเสียงรบกวนที่
กําหนด (10 dB(A))  อาจส่งผลกระทบระดับเลก็น้อย 

(-1) 

4.3 อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 

กิจกรรมการก่อสร้างมีแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้รับเหมา
อยู่แล้ว ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรายรอบ 

(0) 
ทางโครงการ ได้มีมาตรการป้องกันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วดังนัน้ 
จึงคาดว่า ไม่มผีลกระทบ แต่อย่างไร 

(0) 

4.4 สุนทรียภาพและ 
การท่องเที่ยว 

ช่วง อาจส่งผลกระทบต่อทัศนยีภาพในการมองของแต่
ละบุคคลที่สัญจรผ่านจุดทีต่ั้งโครงการ ดงันั้น คาดว่า 
กิจกรรมการก่อสร้าง ระดับผลกระทบเล็กน้อย 

(-1) 
โครงการฯ  มีลักษณะของกิจกรรมที่มิได้มีผลกระทบต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว โครงการฯจึง ไม่เกดิผลกระทบต่อสุนทรียภาพและ
การท่องเที่ยวแต่อย่างใด 

(0) 

4.5 โบราณคด ี
และประวัติศาสตร ์

กิจกรรมการก่อสร้างไม่ได้ตัง้อยูท่ี่มีแหล่งโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ ดงันั้น กิจกรรมโครงการฯ จึงไม่
ส่งผลกระทบตอ่โบราณคดีและประวัติศาสตรอ์ย่างใด 

(0) 
ไม่ส่งผลกระทบต่อโบราณคดแีละประวัติศาสตร์อย่างใด 

(0) 

 


