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ลมเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนที่สําคัญของโลก และมีเทคโนโลยีที่พรอมใชงาน โดยปจจุบัน

ประเทศตางๆ ทําการติดต้ังกังหันลม เพื่อผลิตไฟฟาคิดเปนกําลังติดต้ัง  200 GW โดยมีทั้งการติดต้ังบน

บกและนอกชายฝง สําหรับการติดต้ังนอกชายฝงปจจุบันทั่วโลกมีการติดต้ังรวม 3,000 MW และมี

แนวโนมขยายตัวสูงขึ้น ทั้งน้ีเพราะการติดต้ังกังหันลมนอกชายฝงมีขอดีหลายประการ เชน บริเวณนอก

ชายฝงไมมีสิ่งกีดขวางทางลม และมีขอจํากัดดานการใชพื้นที่นอย อีกทั้งสามารถขนสงกังหันลมขนาด

ใหญไปติดต้ังทางเรือไดสะดวก กรณีของประเทศไทยมีพื้นที่นอกชายฝง 2 ดาน ไดแก ดานอาวไทย 

และดานทะเลอันดามัน ซึ่งยังไมมีการศึกษาศักยภาพในการใชประโยชนจากลมนอกชายฝงอยางเปน

ระบบมากอน ดังนั้นโครงการนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาทุงกังหันลม

นอกชายฝงของประเทศไทย 

ในการศึกษาจะเร่ิมจากการคํานวณความเร็วลมนอกชายฝง โดยใชแบบจําลองบรรยากาศ 

KAMM (Karlsruhe Atmospheric Mesoscale Model) โดยทําการคํานวณทุกชั่วโมงที่ความละเอียดเชิง

พื้นที่ 3 x3 ตารางกิโลเมตร เปนเวลา 10 ป (ค.ศ. 2001-2010) จากน้ันจะนําคาความเร็วลมเฉลี่ยที่ระดับ

ความสูง 90 เมตร ซึ่งเปนความสูงสวนใหญของกังหันลมนอกชายฝงที่ใชงานในประเทศตางๆ มาจัด

แสดงในรูปแผนที่ ผลที่ไดพบวาพื้นที่นอกชายฝงของประเทศไทยมีความเร็วลมเฉลี่ยรายปที่ระดับความ

สูง 90 เมตร อยูในชวง 3-6 m/s โดยพื้นที่ฝงอาวไทยสวนใหญมีความเร็วสูงกวาฝงทะเลอันดามัน 

 เนื่องจากการจัดต้ังทุงกังหันลมนอกชายฝง นอกจากความเร็วลมแลว ยังตองคํานึงถึงความลึก

ของนํ้าทะเล และพื้นที่หวงหามในทะเลดวย ดังน้ันผูดําเนินโครงการจึงไดจัดหาขอมูลความลึกของนํ้า

ทะเล และขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ และใชกระบวนการ GIS (Geography Information System) ทําการคัด

กรองพื้นที่ซึ่งมีความเร็วลมสูงกวา 5 m/s และไมอยูในพื้นที่หวงหามตางๆ ผลที่ไดพบวาพื้นที่ซึ่ง

สอดคลองกับเงื่อนไขดังกลาวมี 3 แหง ไดแก บริเวณอาวบานดอน ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี บริเวณ

อาวปตตานี ในเขตจังหวัดสงขลาและปตตานี และบริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา โดยบริเวณ

ดังกลาวมีกําลังการติดต้ัง ( installed capacity) เทากับ 3,077 MW, 2,312 MW และ 633 MW ตามลําดับ 

นอกจากน้ีผูดําเนินโครงการยังไดคํานวณ capacity factor ของกังหันลม ในกรณีที่ทําการติดต้ังกังหันลม

ที่อาวบานดอน อาวปตตานี และทะเลสาบสงขลา พบวามีคาเทากับ 7.6 %, 9.2% และ 9.1% ตามลําดับ 

หลังจากนั้นผูดําเนินโครงการไดประเมินผลทางเศรษฐศาสตรเบื้องตนของการจัดต้ังทุงกังหันลมนอก

ชายฝง โดยคํานวณตนทุนการผลิตไฟฟาที่อาวบานดอน อาวปตตานี และทะเลสาบสงขลา พบวามีคา

เทากับ 8.50, 7.00 และ 7.05 บาท/kWh ตามลําดับ  

 ในขั้นตอนสุดทายผูดําเนินโครงการไดทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนในบริเวณ

พื้นที่ทั้ง 3 แหง โดยใชแนวทางการวิเคราะหสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environment 
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Assessment, SEA) พรอมทั้งไดทําการสํารวจพื้นที่ภาคสนาม และเสนอแนะพื้นที่ในการเตรียมงาน

กอสรางซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด  

จากผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวามีความเปนไปไดทางเทคนิคที่จะพัฒนาทุงกังหันลมนอก

ชายฝงในบริเวณอาวบานดอน อาวปตตานี และทะเลสาบสงขลา โดยมีผลกระทบทางสิ่งแวดลอมนอย 

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเบื้องตน แสดงใหเห็นวาจากพื้นฐานทาง

เทคโนโลยีและตนทุนการติดต้ังและใชงานกังหันลมนอกชายฝงในปจจุบันยังไมเหมาะสมตอการลงทุน

พัฒนาทุงกังหันลมนอกชายฝงของประเทศไทย 

เน่ืองจากทางฝงทะเลอันดามัน ไมพบพื้นที่นอกชายฝงที่มีศักยภาพเพียงพอตอการจัดต้ังกังหัน

ลม ผูดําเนินโครงการจึงไดทําการศึกษาศักยภาพของการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลมบนเกาะ 2 เกาะไดแก 

เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา พบวา บริเวณแนวสันเขาบนเกาะลันตา และ

เกาะยาวนอยมีความเร็วลมเฉลี่ยตอปที่ระดับความสูง 70 เมตร ในชวง 6-7 m/s ผูดําเนินโครงการจึงได

ประมาณคาพลังงานไฟฟาที่สามารถผลิตไดตอป ถามีการติดต้ังกังหันลมบนเกาะทั้งสอง และนําผลมา

คํานวณคา capacity factor พบวากรณีของเกาะลันตามีคาเทากับ 13 % และของเกาะยาวนอยเทากับ 10 % 

และเมื่อทําการคํานวณตนทุนการผลิตไฟฟาของเกาะลันตาและเกาะยาวนอย พบวามีคาเทากับ 4.69 และ 

6.45 บาท/kWh ตามลําดับ คาดังกลาวอยูในเกณฑที่นาสนใจ อยางไรก็ตามจําเปนตองติดต้ังเคร่ืองวัดลม

ในบริเวณดังกลาวและนําขอมูลที่ไดมาใชรวมกับขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อทําการวิเคราะหศักยภาพลม

เฉพาะแหลง (micro siting) บนเกาะทั้งสองตอไป  
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 

1.1 เหตุผลและความจําเปน 
พลังงานเปนปจจัยสําคัญของการดํารงชีวิตและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของ

มนุษย ดวยเหตุน้ีประเทศตางๆ จึงตองหาแหลงพลังงานเพื่อตอบสนองความตองการพลังงานดังกลาว 

โดยแหลงพลังงานเชิงพาณิชยหลักของประเทศสวนใหญในโลก คือเชื้อเพลิงฟอสซิล ปญหาของการใช

เชื้อเพลิงฟอสซิล คือ ปริมาณเชื้อเพลิงมีจํานวนจํากัด และมีแหลงกําเนิดในเฉพาะบางประเทศเทาน้ัน 

นอกจากน้ีการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลทําใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงสภาวะของบรรยากาศโลก จากปญหาดังกลาว ประเทศตางๆ จึงมีมาตรการสนับสนุน

การใชพลังงานหมุนเวียน (renewable energy) เพื่อลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยพลังงานหมุนเวียนที่

สําคัญอยางหนึ่ง คือ พลังงานลม ทั้งนี้เพราะลมเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญของโลก และมี

ความพรอมดานเทคโนโลยีคอนขางสูง โดยปจจุบันมีการติดต้ังกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟาในประเทศตางๆ 

รวม 200 GW (GWEC, 2011) และมีอัตราการขยายตัวอยางรวดเร็ว 

สําหรับกรณีประเทศไทย แหลงพลังงานเชิงพาณิชยหลักของประเทศคือ เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่ง

สวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศ โดยปจจุบันประเทศไทยตองนําเขาเชื้อเพลิงฟอสซิลในรูปของ

นํ้ามันคิดเปนมูลคาปละกวา 6 แสนลานบาท จากปญหาการเสียคาใชจายจํานวนมากและปญหา

ผลกระทบของการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลตอสิ่งแวดลอม รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานจึงไดจัดทํา

แผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ป เพื่อสนับสนุนใหใชพลังงานหมุนเวียนตางๆ โดยต้ังเปาใหทําการ

ติดต้ังกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟา คิดเปนกําลังการติดต้ัง 800 MW ในบริเวณแหลงลมดี ภายในป ค.ศ. 2022  

โดยทั่วไปการติดต้ังกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟามี 2 แบบ คือ การติดต้ังบนบก (onshore 

wind farm) และการติดต้ังนอกชายฝง (offshore wind farm) การติดต้ังกังหันลมนอกชายฝงมีขอดีหลาย

ประการที่สําคัญ ไดแก พื้นที่ในทะเลจะโลงเตียน ไมมีสิ่งกีดขวางทางลม และยังสามารถนํา

กระแสไฟฟาที่ไดจากกังหันลมไปใชงานในบริเวณชุมชนที่อยูบริเวณชายฝงไดโดยตรงซึ่งลดการ

สูญเสียในสายสง นอกจากน้ีการขนสงกังหันลมซึ่งมีขนาดใหญไปติดต้ังนอกชายฝงจะไมมีขอจํากัดดาน

ถนนเหมือนการขนสงกังหันลมเพื่อติดต้ังบนบก อีกทั้งการติดต้ังกังหันลมนอกชายฝงมีขอจํากัดดาน

การใชพื้นที่นอยกวาการติดต้ังกังหันลมบนบก จากขอดีเหลาน้ี ทําใหหลายประเทศทําการติดต้ังกังหัน

ลมนอกชายฝงมากขึ้น จนถึงป ค.ศ. 2010 มีการติดต้ังกังหันลมนอกชายฝงแลวคิดเปนกําลังการผลิตทั่ว

โลกรวม กวา 3,000 MW และมีแนวโนมของการขยายตัวคอนขางสูง อยางไรก็ตาม ในการติดต้ังกังหัน

ลมนอกชายฝงจําเปนตองหาบริเวณที่เหมาะสมทั้งทางดานความเร็วลม ความลึกของน้ําทะเล และ

ผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมตางๆ  
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สําหรับกรณีประเทศไทยซึ่งมีชายฝงทะเลทั้งทางดานอาวไทยและทะเลอันดามันยาว           

2,600 กิโลเมตร แตยังไมมีการศึกษาความเหมาะสมในการติดต้ังกังหันลมนอกชายฝงมากอนอยางเปน

ระบบ ในการศึกษาคร้ังนี้จึงเสนอที่จะวิเคราะหความเปนไปไดและผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนใน

การพัฒนาทุงกังหันลมนอกชายฝงของประเทศไทย  โดยการดําเนินงานจะประกอบดวยการศึกษา

ความเร็วลมในบริเวณนอกชายฝง การหาพื้นที่ในทะเลที่มีความเปนไปไดในการติดต้ังกังหันลม การ

วิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรและการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

 

1.2 วัตถุประสงค 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี  

1) เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาทุงกังหันลมนอกชายฝงของประเทศไทย 
2) เพื่อศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการติดต้ังกังหันลมดังกลาว 
3) เพื่อศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเบื้องตน 



บทท่ี 2 

หลักทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ในการนําพลังงานลมมาใชประโยชน จําเปนตองรูธรรมชาติของลมและพลังงานของกระแสลม

โดยในบทนี้จะกลาวถึงธรรมชาติของลม การวัดลม การวิเคราะหขอมูลลม ทุงกังหันลมนอกชายฝง และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามรายละเอียดดังน้ี 

 

2.1   การเกิดลม 

 ลม คือ การเคลื่อนที่ของมวลอากาศ ซึ่งสวนใหญจะอยูในแนวราบ การเคลื่อนที่ดังกลาวเกิดจาก

ความแตกตางของความดันบรรยากาศที่จุดตางๆ ในบรรยากาศของโลก ซึ่งเปนผลมาจากอุณหภูมิของ

อากาศที่แตกตางกัน โดยบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง อากาศจะมีความหนาแนนตํ่ากวาบริเวณที่มีอุณหภูมิตํ่า 

ความหนาแนนของอากาศที่แตกตางกันนี้  ทําใหเกิดความแตกตางของความดันบรรยากาศ ซึ่งทําใหเกิด

การเคลื่อนที่ของมวลอากาศหรือเกิดลมพัดขึ้น  โดยทั่วไปความแตกตางของอุณหภูมิของบรรยากาศมี

ปจจัยหลักมาจากความเขมของรังสีดวงอาทิตยที่ตกกระทบในบริเวณตางๆ ของโลกไมเทากัน และ

สมบัติในการดูดกลืนรังสีดวงอาทิตยและการเก็บกักความรอนของพื้นผิวโลกที่แตกตางกัน กระแส

อากาศจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่ความดันสูงไปสูบริเวณที่มีความดันตํ่า ในระหวางการเคลื่อนที่อาจมีการ

เปลี่ยนความเร็วและทิศทางเนื่องมาจากสิ่งกีดขวางทางลม และแรงกระทําตางๆ เชน แรงคอริโอลิส 

(Coriolis force) ซึ่งเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก  

 

2.2   ลมในระดับสเกลตางๆ  
 บริเวณศูนยสูตรของโลกจะไดรับรังสีดวงอาทิตยที่สูงกวาบริเวณขั้วโลก ทําใหอากาศบริเวณ

ศูนยสูตรมีอุณหภูมิสูงกวาบริเวณขั้วโลกและลอยตัวสูงขึ้น อากาศดังกลาวจะเคลื่อนที่ไปยังขั้วโลก

ขณะที่เคลื่อนที่จะเย็นตัวลง แลวเคลื่อนที่ลงมายังพื้นผิวโลกในบริเวณละติจูด 30 °N และ 30 °S จากน้ัน

จะไหลเวียนกลับไปสูบริเวณศูนยสูตรอีกคร้ัง เน่ืองจากโลกหมุนจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก 

การหมุนนี้จะเสมือนมีแรงมากระทํากับกระแสอากาศที่เคลื่อนที่ในบรรยากาศของโลก เราเรียกแรง

ดังกลาววา แรงคอริโอลิส โดยแรงน้ีจะทําใหกระแสอากาศที่เคลื่อนที่จากศูนยสูตรไปยังขั้วโลกทั้งสอง

เบี่ยงเบนไปทางทิศตะวันออก และกระแสอากาศที่เคลื่อนที่จากบริเวณขั้วโลกมายังศูนยสูตรจะเบี่ยงเบน

ไปทางทิศตะวันตก ทําใหเกิดลมที่เรียกวา “ลมสินคา” (trade wind) สําหรับบริเวณเหนือเสนละติจูดที่ 

30°N และใตละติจดู 30°S จะมีการไหลของอากาศจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกตามทิศการหมุน

ของโลก การไหลของอากาศดังกลาวขางตนนี้ทําใหเกิดลมในสเกลใหญระดับโลก (planetary-scale 

motion) (รูปที่ 2.1) 
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รูปที่ 2.1 การไหลเวียนของอากาศในบรรยากาศโลก 
 

 เมื่อลมในสเกลใหญระดับโลกพัดผานบริเวณตางๆ ของโลก จะไดรับอิทธิพลจากลักษณะ

พื้นผิวโลกและความแตกตางของการกักเก็บความรอนของพื้นดินและทะเล ทําใหขนาดและทิศทางลม

เปลี่ยนแปลงไป โดยจะทําใหเกิดลมที่มีขนาดสเกลที่เล็กลง ถาอิทธิพลดังกลาวอยูในระดับหลายรอย

กิโลเมตรจนถึงพันกิโลเมตร จะเรียกลมที่อยูในสเกลดังกลาววา ลมในระดับสเกลซินอบติก (synoptic-

scale wind)  

กรณีของลมที่ไดรับอิทธิพลในทองถิ่นในระดับสิบกิโลเมตรถึงรอยกิโลเมตร เชน อิทธิพลจาก

ภูเขาและทะเลสาบ เปนตน จะเรียกวา ลมในระดับสเกลปานกลาง (meso-scale wind) สําหรับลมที่

เกิดขึ้นจากอิทธิพลในทองถิ่นระดับเล็กๆ และมีการพัดในบริเวณแคบหรือระดับนอยกวาหน่ึงกิโลเมตร 

ลมดังกลาวจะไดรับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางตางๆ ซึ่งมีขนาดเล็ก เชน แนวตนไม อาคาร สิ่งปลูกสราง 

ชองเขา และหุบเขาแคบๆ จะเรียกลมนี้วาเปนลมในระดับสเกลเล็ก (micro-scale wind)  

 

2.3 การแปรคาความเร็วลมตามความสูง 

เน่ืองจากกระแสลมที่พัดเหนือพื้นผิวโลกจะถูกหนวงใหชาลง โดยความเสียดทานของพื้นผิว 

และสิ่งที่ปกคลุมพื้นผิวโลก เชน ตนไม หรือสิ่งปลูกสรางตางๆ ทําใหความเร็วลมแปรคาตามความสูง

จากพื้นผิวโลก ซึ่งมีลักษณะทั่วไปตามกราฟรูปที่ 2.2 
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รูปที่ 2.2 การแปรคาของความเร็วลมตามความสูงจากพื้นผิวโลก 

 

 การแปรคาของความเร็วลมตามความสูงจะขึ้นกับความหยาบ ( roughness) ของพื้นผิวโลก และ

ความสูง ในกรณีของพื้นผิวที่ราบ และไมคิดผลจากอุณหภูมิของพื้นผิว เราสามารถเขียนสมการแปรคา

ของความเร็วลมตามความสูงได ดังนี้ 
 

    

0

R

0
R

Z
Zln

Z
Z

ln
)Z(V)Z(V =                                     (2.1)  

 

โดยที่           )Z(V     =  ความเร็วลมที่ความสูง Z  ซึ่งตองการหา 

                     )Z(V R    =  ความเร็วลมที่ความสูง RZ  ซึ่งทราบคา 

                      0Z     =  ความหยาบของพื้นผิว (roughness)  

 

2.4 การเปลี่ยนแปลงของความเร็วลมตามเวลา 

 ความเร็วและทิศทางของลมจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ซึ่งทําใหกําลังและ พลังงานที่ไดจากลม

เปลีย่นแปลงไปดวยเชนกนั การเปลีย่นแปลงดังกลาวอาจจะเกดิขึน้ในชวงเวลาสัน้ๆ ในชวงเวลาหน่ึง

ของวัน หรือการเปลีย่นแปลงในรอบวันและการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล  
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รูปที่ 2.3 แสดงการแปรคาของความเร็วลมตามเวลา 

 

รูปที่ 2.3 (A) แสดงการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมใน ชวงเวลา 30 วินาท ี ซึ่งจะ สังเกตไดวา

ความเร็วลมจะมีการเปลี่ยนแปลงต้ังแต 5.1 เมตรตอวินาทีถึง 7.2 เมตรตอวินาท ีในชวงเวลา เพยีง 30 

วินาที การเกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมดังกลาวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ อยางรวดเร็ว 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวัน (diurnal variation) (รูปที่ 2.3 (B)) สวนใหญเกดิจากความ

แตกตางระหวางอุณหภูมิของสองบริเวณอันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของความเขมรังสีดวงอาทิตย

ในรอบวัน ในดานของการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมตามฤดูกาล (รูปที่ 2.3 ( C)) จะเปนผลมาจากความ

แตกตางของรังสีดวงอาทิตยที่บริเวณตางๆ ของโลกไดรับ ซึ่งมีคาเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล   

 

2.5  ความปนปวนของลม 

ความเร็วและทิศทางของลมเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็วเมื่อพัดผานพื้นผิวขรุขระ อาคาร ตนไม 

และสิ่งกีดขวางตางๆ การเปลี่ยนแปลงความเร็วและทิศทางของลมดังกลาวเกิดมาจาก ความปนปวน  

(turbulence) ของการไหล ของอากาศ รูปที่ 2.4 แสดงเสนทางการเกิด ความปนปวน ในบริเวณเหนือลม

และใตลมเมื่อเทียบกับสิ่งกีดขวาง การเกิด ความปนปวนน้ีไมเพียงแตจะลดกําลังในกระแสลมแต ยังลด

แรงกระทําตอกงัหันลมลงดวย 
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รูปที่ 2.4 การเกิดความปนปวนของลมเมื่อผานสิ่งกีดขวางตางๆ 

 

 ความ รุนแรง ของความปนปวน ขึ้นอยูกับขนาดและ รูปทรง ของสิ่งกีดขวาง ในทางธรรมชาติ 

บริเวณการเกิด ความปนปวนมีผลในแนวต้ังประมาณ  2 เทาของความสูงของสิ่งกีดขวางและ สงผลใน

แนวราบ  10-20 เทา ทางดาน ใตลม ดังน้ันกอนทําการติดต้ังกังหัน ลม จะตองมีการพิจารณาสิ่งกีดขวาง

ตางๆ รอบพื้นที่ที่จะทําการติดต้ังกังหัน ลม โดยพื้นที่ดังกลาวควรจะอยูในตําแหนงที่ปราศจาก ความ

ปนปวน 

 

2.6 การเพิ่มข้ึนของความเร็วลม 

 สิ่งกีดขวาง ที่โคงมนจะเรงกระแสลมที่ พัดผาน (รูปที่ 2.5) การเรงน้ีเกิดจากการบีบ อัดของ

อากาศเหนือสวนโคงน้ี ขนาดและทิศทางของความเร็ว จะขึ้นอยูกับรูปรางของสวนโคง เราสามารถใช

ผลกระทบดังกลาวเพื่อชวยเพิ่มพลังงานใหกับกังหัน พื้นลาดที่ทํามุมกับแนวราบ 6-16 องศา จะชวยเพิ่ม

ความเร็วลม สําหรับพื้นลาดที่ทํามุมมากกวา 27 องศา หรือนอยกวา 3 องศา จะไมชวยเรงกระแสลม  

 

 
รูปที่ 2.5 การเพิ่มขึ้นของความเร็วลม เมื่อพัดขึ้นเนินเขา  
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2.7 พลงังานของกระแสลม 

ลมเปนมวลของอากาศที่เคลื่อนที่ ดังนั้นลมจึงมีพลังงานจลน (kinetic energy) ถาพิจารณามวล

ของอากาศเคลื่อนที่ผานพื้นที่หนาตัด A  ดวยความเร็ว V  ตามรูปที่ 2.6 

 

 
                                                       A                              

 
               V                         
                                                                   
 
 

รูปที่ 2.6 แสดงมวลของอากาศที่เคลื่อนที่ผานพื้นที่หนาตัด A  ดวยความเร็ว V  

 

เราสามารถคํานวณคาอัตราการไหลของมวลอากาศไดดังสมการ 

 

                              AVm aρ=                                       (2.2)  

 

เมือ่ m = อัตราการไหลของมวลอากาศ [kg/s] 

aρ  = ความหนาแนนอากาศ [kg/m3

A

] 

 = พื้นที่หนาตัดที่มวลอากาศไหลผาน [m2

V

] 

 = ความเร็วของมวลอากาศ [m/s] 

 เนื่องจากพลังงานจลนของมวล m ที่เคลื่อนที่ดวยความเร็ว V จะมีคาเทากับ 2mV
2
1

ดังน้ัน

พลังงานจลนที่เกิดจากมวลอากาศที่เคลื่อนที่ผานหนาตัด A  จึงสามารถเขียนไดดังสมการ 

 

                                                



 ρ=



 ρ= )AV(

2
1V)AV(

2
1P 32

K               (2.3) 

 

เมื่อ  KP   = พลังงานจลนของอากาศที่ไหลผานพื้นที่หนาตัด A  [W/m2

A

] 

 

 ถาพิจารณาสมการ (2.3) จะเห็นวาพลังงานลมที่ไหลผานพื้นที่หนาตัด  ตอหน่ึงหนวยเวลา

หรือกําลังของลม (wind power, P) จะมีคาแปรตามความเร็วลมยกกําลังสาม ดังนั้นคาความเร็วลมจึงมี

ผลตอกําลังของลมมาก คาการเปลี่ยนแปลงของความเร็วลม ±10 % จะทําใหคากําลังลมเปลี่ยนแปลง      

± 30 % หรือมากกวา  
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2.8 เคร่ืองวัดความเร็วลม  

 เคร่ืองมือที่ใชวัดความเร็วลมจะเรียกวา แอนนิโมมิเตอร (anemometer) ซึ่งแบงไดเปนชนิด

ตางๆ ดังน้ี  

 

2.8.1 แอนนิโมมิเตอรแบบถวย  

 เคร่ืองวัดลมแบบถวย (cup anemometer) เปนแบบที่แพรหลายที่สุด โดย ประกอบดวยถวยรับ

ลมรูปคร่ึงทรงกลม  3-4 ใบ ยึดติดกับแกนหมุนซึ่งต้ังในแนวด่ิง และเชื่อมตอกับไดนาโม เมื่อมีลมพัดมา

ปะทะกับถวยดังกลาวจะทําใหถวยหมุน โดยแรงที่กระทํากับถวยจะหาไดจากสมการ  

     

3
ac VA

2
1CF ρ=      (2.4) 

 

โดยที่         F =   แรงที่กระทําตอถวย (drag force) 

       C   =   drag coefficient 

       Ac

aρ

      =   พื้นที่ของถวยที่ลมปะทะ 

                 =   ความหนาแนนของอากาศ 

             V      =   ความเร็วลม 

 

ความถี่ในการหมุนจะเปนปฏิภาคตรงกับความเร็วของลม เน่ืองจาก แกนหมนุ ตอเชื่อมกับ

ไดนาโมไฟฟากระแสตรง ดังน้ันจึงสามารถวัดคากระแสไฟฟา ซึ่งเกิดจากการหมุน ได โดยการแปลงคา

กระแสไฟฟาใหเปนความเร็วลม โดยการสอบเทียบ 

 
 

 

 
 

รูปที่ 2.7 แอนนิโมมเิตอรแบบถวย 
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2.8.2  แอนนิโมมิเตอรแบบกังหันลม  

 เคร่ืองวัดลม แบบกังหันลม (propeller anemometer) จะมีหลักการทํางานเชนเดียวกับแบบถวย 

แตจะตางตรงทีแ่กนหมนุของใบพดัจะอยูในแนวเดียวกั บแนวการพัดของลม เนื่องจากทิศทางของลม

สามารถเปลี่ยนแปลงได จึงติดต้ังหางเสือลมเพื่อใหแอนนิโมมเิตอรหมนุไปในแนวการพดัของลมได ดัง

แสดงในรูปที ่2.8 

 

 
 

รูปที่ 2.8 แอนนิโมมเิตอรแบบกงัหันลม 

 

2.8.3 แอนนิโมมิเตอรแบบแผนความดัน  

 เคร่ืองวัดลมแบบแผนความดัน (pressure plate anemometer) เปนเคร่ืองวัดลมรุนแรกๆ 

เคร่ืองวัดดังกลาวจะมีลักษณะเปนแผนวงกลมหรือแผนสี่เหลี่ยมวางขวางแนวการพัดของลม เมื่อมีลมมา

ปะทะจะสามารถบอกความแรงของลมจากมุมของแผนนี้เทียบกับแนวด่ิง (รูปที่ 2.9) จากความดันจาก

ลมที่กระทํากับแผนรับลม เราสามารถคํานวณหาความเร็วลมไดจากสมการ  

    

    3
a V2

1P ρ=       (2.5) 

 

 เมื่อ    P =   ความดัน 

          aρ     =   ความหนาแนนของอากาศ 

          V       =   ความเร็วลม 
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รูปที่ 2.9 แอนนิโมมเิตอรแบบแผนความดันสีเ่หลีย่ม 

 

2.8.4 แอนนิโมมิเตอรแบบทอความดัน 

เคร่ืองวัดลมแบบทอความดัน (pressure tube anemometer) ใชหลักของความแตกตางของความ

ดันอากาศที่ไหลผานทอ และอากาศที่ไหลต้ังฉากกับทอ ดังรูปที่ 2.10 

 

 
P2 

P1 

 
 
 

รูปที่ 2.10 แสดงหลักการทํางานของแอนนิโมมิเตอรแบบทอความดัน 

 

 จากรูปความดันของอากาศในทอ A จะเทากับผลรวมของความดันบรรยากาศ และความดันจาก

ลม หรือ 

    3
a1A1 V

2
1CPP ρ+=      (2.6) 

B 

A 
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         เมื่อ 1P  =   ความดัน 

            AP   =   ความดันบรรยากาศ 

              aρ     =   ความหนาแนนของอากาศ 

               V       =   ความเร็วลม 

            C1

3
a2A2 V

2
1CPP ρ−=

    =   drag coefficient 

 

 กรณีของทอ B ความดันของบรรยากาศภายในทอจะหาไดจากสมการ 
 

         (2.7)  

 

เมื่อ  P2 =   ความดันในทอ B 

        C2

5.0

21a

21

)CC(
)PP(2V 







+ρ
−

=

   =   drag coefficient 

 

 จากสมการทั้งสองสามารถหาคา V ไดดังน้ี 
 

        (2.8)  

 

 ความดัน P1 และ P2 สามารถวัดไดโดยใชเคร่ืองวัดความดัน (manometer) สวนคา C1 และ C2 

จะใหมาพรอมกับเคร่ืองมือ ดังนั้นเราจึงสามารถหาความเร็วลมได ขอดีของแอนนิโมมิเตอรแบบนี้ คือ 

ไมมีสวนที่เคลื่อนที่ ทําใหไมมีปญหาที่เกิดกลไกการหมุน แตอาจมีปญหาของการใชเก็บขอมูลระยะยาว

ซึ่งอาจมีปญหาจากความชื้น ฝน ใยแมงมุม และแมลงตางๆ 
 

 
 

รูปที่ 2.11 แอนนิโมมิเตอรแบบทอความดัน 
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2.8.5 แอนนิโมมิเตอรแบบโซนิก 

เคร่ืองวัดความเร็วลมแบบโซนิก (sonic anemometer) จะวัดความเร็วลม โดยการตรวจวัด

ความเร็วคลื่นเสียงในอากาศ เคร่ืองวัดจะประกอบดวยอุปกรณปลอยและรับคลื่นเสียง ดังรูปที่ 2.12 

 

 
 

รูปที่ 2.12 แอนนิโมมเิตอรแบบโซนิก 

 

 ความเร็วของคลื่นเสียงที่เคลื่อนที่ตามทิศทางของลมจะเทากับผลรวมของความเร็วเสียงใน

อากาศนิ่งบวกกับความเร็วลม หรือเขียนในรูปสมการไดดังนี้ 

 

     VVV s1 +=      (2.9)  

 

เมื่อ  sV  =   ความเร็วของเสียงในอากาศนิ่ง 

 V  =   ความเร็วลม 

 1V      =   ความเร็วเสียงที่เคลื่อนที่ตามลม 

 

เมื่อเสียงเคลื่อนที่สวนทิศกับลม จะไดวา 
 

     VVV s2 +=      (2.10)  
 

 เมื่อ 2V  = ความเร็วเสียงที่เคลื่อนที่สวนทางกับลม  
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 จากสมการขางตน สามารถหาความเร็วลมไดจากสมการ  

 

     
2

VVV 21 +=      (2.11)  

 

 เคร่ืองวัดความเร็วลมแบบโซนิก มีขอดี คือไมมีสวนที่เคลื่อนที่ ซึ่งลดปญหาดานเคร่ืองกล และ

มีความละเอียดในการวัดสูง แตราคาคอนขางแพง 

 

2.8.6 แอนนิโมมิเตอรแบบลวดรอน 

เคร่ืองวัดลมแบบลวดรอน (hot wire anemometer) จะใชเสนลวดเสนเลก็ๆในระดับไมครอน 

และทําใหมีอุณหภูมิสูงกวาสภาพแวดลอม โดยไฟฟา เมื่อมีลมพัดผาน จะทําใหเกิด Cooling effect บน

เสนลวดน้ัน กลาวคือทําใหอุณหภูมิของเสนลวดเปลี่ยนไป คาความตานทานไฟฟาจะเปลี่ยนแปลงไป

น่ันเอง คาความตานทานที่เปลี่ยนแปลงน้ีเปนผลสืบเน่ืองจากลมที่พัดผาน โดยทั่วไป แอนนิโมมเิตอร

ประเภทนี้แบงไดเปนสามแบบคือ แบบที่ควบคุมใหกระแสไฟฟาคงที่ (constant current anemometer; 

CCA) แบบที่ควบคุมใหความตางศักยคงที่ (constant voltage anemometer; CVA) และ แบบที่ควบคุมให

อุณหภูมิคงที่ (constant temperature anemometer; CTA) คาตัวแปรทางไฟฟาที่ใชครอบคลุมดังกลาว

สามารถเทียบกลับมาเปนคาความเร็วลมได  

 

 
 

รูปที่ 2.13 แอนนิโมมเิตอรแบบลวดรอน 
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2.8.7 เคร่ืองวัดลมแบบโซดาร (Sodar)   

Sodar ยอมาจาก Sonic detection and ranging แรกเร่ิมโซดาร (Sodar) เปนอุปกรณที่ใชใน

งานวิจัยทางดานบรรยากาศและในดานความปลอดภัยของอากาศยาน แตในปจจุบันนี้มีการประยุกตใช

ในการศึกษาโปรไฟลของลมในแนวด่ิง หลักการทํางานจะอาศัยการสงผานคลื่นเสียงขึ้นสูชั้นบรรยากาศ

และตรวจจับคลื่นเสียงที่กระเจิงจากมวลอากาศในชั้นบรรยากาศดานบนและสะทอนกลับมาที่เคร่ืองรับ

สัญญาณเสียงดานลาง การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของความเขมและความถี่ของคลื่นเสียงที่กระเจิง

กลับมาจะสามารถบงบอกลักษณะความปนปวนของมวลอากาศ ความเร็วลม และทิศทางลมที่ระดับ

ความสงูตางๆในแนวด่ิงได  โซดารมีขอไดเปรียบตรงที่สามารถวัดโปรไฟลของลมในแนวด่ิงไดโดยไม

จําเปนตองมีการติดต้ังเสาวัดลมสูงๆ และโซดาร  1 เคร่ือง สามารถแสดงโปรไฟลของลมที่ระดับความ

สูงตางๆเหนือพื้นดินไดในเวลาเดียวกัน ซึ่งตางกับกรณีของการติดต้ังแอนนิโมมิเตอรจะบอกความเร็ว

ลม ณ ตําแหนงที่ติดต้ังเทาน้ัน ดังน้ันหากตองการแสดงโปรไฟลของลมจําเปนตองทําการติดต้ังแอนนิ

โมมิเตอรที่ความสูงตางๆหลายระดับ นอกจากนั้นโซดารยังสามารถเคลื่อนยายไปที่ตางๆไดงาย และไม

จําเปนตองทําการติดต้ังเสาสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันมีการพัฒนาใหมีขนาดเล็กลงเรียกวา 

miniSodar  อยางไรก็ตาม ในปจจุบันระบบ โซดาร หรือ miniSodar ยังมีราคาสูงมากจึง มีการนํามาใชใน

การวัดความเร็วและทิศทางลมในงานดานพลังงานลมนอย ถึงแมจะมีความแมนยําสูงก็ตาม 

 

รูปที่ 2.14 โซดาร รุน Triton ของบริษัท Second Wind 
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2.9  อุปกรณวดัทิศทางลม  

 ทิศทางลม (wind direction) เปนอีกพารามิเตอรหนึ่งที่จําเปนในการศึกษาศักยภาพพลังงานลม 

โดยทั่วไปอุปกรณที่ใช คือ เคร่ืองวัดทิศทางลม (wind vane) ซึ่งมีลักษณะคลายลูกศร (รูปที่ 2.15) โดยจะ

ชี้ไปในทิศทางการพัดของลม สวนใหญการวัด ความเร็วลมจะควบคูไปกับการวัดทิศทางลม ในบางรุน

จึงมีอุปกรณวัดความเร็วและทิศทางลมยึดติดกันในอุปกรณชุดเดียว (รูปที่ 2.8) 

สําหรับเคร่ืองวัด ความเร็วและ ทิศทางลมที่ใชในการศึกษาศักยภาพพลังงานลม ที่นาเชื่อถือ

จะตองไดรับการสอบเทียบตามมาตรฐานของ MEASNET (International Network for Harmonised and 

Recognised Measurements in Wind Energy) 

 

 

 
รูปที่ 2.15 ตัวอยางเคร่ืองวัดทิศทางลม 

 

2.10  สถานีวัดลม 

สถานีวัดลม หมายถึง สถานที่ซึ่งติดต้ังอุปกรณวัดความเร็วและทิศทางลมที่ทําการวัดอยาง

ตอเนื่องในลักษณะของการวัดระยะยาว เพื่อนําขอมูลไปใชงานดานตางๆ ตัวอยางเชน ดานพลังงานลม 

ดานอุตุนิยมวิทยา และสิ่งแวดลอม เปนตน อาจมีเพียงแหงเดียวหรือมีหลายแหงประกอบกันเปน

เครือขาย โดยทั่วไปการวัดลมบนบกจะติดต้ังแอนนิโมมิเตอรและอุปกรณวัดทิศทางลมไวบนเสาวัดลม

ในที่โลงแจง ซึ่งมีสิ่งกีดขวางทางลมนอย สําหรับการวัดลมในทะเล จะมีการติดต้ังเคร่ืองวัดลมไวบนทุน

ลอย โดยสามารถสงขอมูลทางวิทยุมายังสถานีรับบนบกหรือบางชนิดตองเดินทางไปเก็บขอมูลเอง 

 

2.11  การวิเคราะหขอมูลลม 

2.11.1 คุณภาพของขอมูลลม 

  ขอมูลลม จะหมายถึงขอมูลความเร็วและทิศทางลมซึ่งไดจากเคร่ืองวัดลมที่ทําการวัด เพื่อใช

งานดานพลังงานลม หรือจากเคร่ืองวัดลมของสถานีอุตุนิยมวิทยาตางๆ ขอมูลที่ไดมานี้กอนที่จะนํามา

วิเคราะหจําเปนตองทราบรายละเอียดที่มาของขอมูล ที่สําคัญไดแก ระดับความสูงของการวัด 

สมรรถนะของเคร่ืองวัด วิธีบันทึกขอมูล สภาพแวดลอมของเสาวัดลมและการดูแลซอมบํารุงเคร่ืองวัด
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ลม ถาเคร่ืองวัดลมต้ังอยูในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางทางลมมากขอมูลที่ไดไมสามารถใชเปนตัวแทน

ศักยภาพของลมในบริเวณน้ันได สําหรับเคร่ืองวัดที่ขาดการดูแลซอมบํารุง ขอมูลที่ไดอาจมีความ

คลาดเคลื่อนมาก กรณีของเคร่ืองวัดหรือระบบบันทึกขอมูลที่ขัดของบอยจะทําใหขอมูลขาดหายไม

ครบถวน ขอมูลที่ไดจะไมสามารถใชเปนตัวแทนทางสถิติของบริเวณที่วัดได ขอมูลที่ดีควรไดจาก

เคร่ืองวัดที่มีความละเอียดถูกตองซึ่งติดต้ังอยูบนเสาวัดลมที่มีสิ่งกีดขวางทางลมนอย และมีระบบการ

บันทึกขอมูลที่ดี มีขอมูลครบถวนไมนอยกวา 80 % ของขอมูลตลอดทั้งป ขอมูลที่ขาดหายไมควรอยูใน

ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง แตควรกระจายสม่ําเสมอในรอบป สําหรับในบริเวณที่การเปลี่ยนแปลงความเร็ว

ลมระหวางปตางๆ สูง ( inter-annual variation) ขอมูลที่สามารถใชเปนตัวแทนทางสถิติของบริเวณที่วัด

ไดจะตองครอบคลุมชวงเวลาการแปรคาระหวางปประมาณ 5 ป (Justus, 1988; Landberg et al., 2003) 

 โดยทั่วไปความเร็วลมจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นในระดับของวินาที (รูปที่ 2.16) เน่ืองจาก

ผลของสิ่งแวดลอมรอบเคร่ืองวัดลมหรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ดังนั้น

เคร่ืองวัดลมจึงควรทําการวัดทุกๆ 1 หรือ 2 วินาที และทําการเฉลี่ยทุก 10 นาที แลวจึงนําคาเฉลี่ยมาทํา

การวิเคราะห การใชขอมูลที่วัดลมเฉพาะขณะ (instantaneous measurement) ที่มีอัตราการวัดหางกันมาก 

เชน 1 ชั่วโมงตอคร้ัง ขอมูลที่ไดไมสามารถแทนสภาวะของลมในชั่วโมงดังกลาวได 

 
 

รูปที่ 2.16 แสดงการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นของความเร็วลม 
 

2.11.2  การหาคาความเร็วลมเฉลี่ย 

  ขอมูลที่สําคัญที่สุดของลมคือ ความเร็วลม เนื่องจากความเร็วลมมิไดมีการแจกแจงทางสถิติ

แบบปกติ (normal distribution) และพลังงานลมแปรตามกําลังสามของความเร็วลม ดังนั้นการหาคา

ความเร็วลมเฉลี่ยจะใชสมการตอไปนี้ 
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เมื่อ  mV  =   ความเร็วลมเฉลี่ย 

 iV   =   ขอมูลความเร็วลมที่วัดไดคร้ังที่ i 

 n     =   จํานวนขอมูลทั้งหมด 

 

2.11.3  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  เนื่องจากความเร็วลมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นการบอกสภาวะของลมดวย

คาเฉลี่ยเพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอ จําเปนตองรูระดับการแปรคาของความเร็วลมดวย โดยในทางสถิติ

จะบอกดวยคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ซึ่งสามารถหาไดจากสมการ 
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เมื่อ  vσ    =   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 iV     =   ความเร็วลมที่วัดไดคร้ังที่ i 

 mV   =   ความเร็วลมเฉลี่ย 

  n      =   จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 

ถา vσ มีคามากแสดงวาความเร็วลมมีการเปลี่ยนแปลงจากคาเฉลี่ยมาก ซึ่งโดยทั่วไปมักไมเปน

ผลดีตอกังหันลม เน่ืองจากกังหันลมตองทํางานที่ความเร็วลมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พลังงานที่ไดจึง

ไมสม่ําเสมอ 
 

2.11.4  การแจกแจงทางสถิติของความเร็วลม 
นอกจากคาเฉลี่ยของความเร็วลมแลว การแจกแจงทางสถิติของความเร็วลมยังมีความสําคัญตอ

การประเมินศักยภาพของลมที่ไดจากการวัด ทั้งนี้เพราะการใชคาเฉลี่ยของความเร็วลมเพียงอยางเดียว

อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการบอกศักยภาพของลมได ตัวอยางเชน ถามีขอมูลการแปรคาของ

ความเร็วลมจากสถานที่ 2 แหง A และ B ตามรูปที่ 2.17 และกงัหันลมม ีpower curve ตามรูปที่ 2.18 
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รูปที่ 2.17 ตัวอยางการแปรคาของความเร็วลมจากสถานีวัด 2 แหง 
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รูปที่ 2.18 ตัวอยาง power curve ของกังหันลม 

 

 จากรูปที่ 2.17 ความเร็วลมเฉลี่ยของทั้งสองสถานีเทากันคือ 15 m/s แตการแจกแจงความเร็วลม

ตางกัน ถานํากังหันลมที่มี power curve ตามรูปที่ 2.18 ไปติดต้ังที่สถานี A จะไดพลังงานไฟฟา 6,000 

kWh แตถาติดต้ังสถานี B กังหันลมนี้จะไมทํางาน เนื่องจากความเร็วลมมีคามากกวา 25 เมตร/วินาที  ซึ่ง

สูงกวา cut off speed ของกังหันลม จึงทําใหไดพลังงานไฟฟาเปนศูนย ทั้งที่สถานีทั้งสองมีความเร็วลม

เฉลี่ยเทากัน ดังนั้นการแจกแจงทางสถิติของความเร็วลมจึงมีความสําคัญตอการคํานวณพลังงานที่จะได

จากกังหันลม 

การแจกแจงความเร็วลมมี 2 ลักษณะ คือ การแจกแจงความถี่ของความเร็วลม และการแจกแจง

ความถี่สะสม (cumulative distribution) การแจกแจงทั้งสองลักษณะมักทําเปนรายเดือนหรือรายป โดย

จะตองนําขอมูลมาแบงเปนชวงและนับจํานวนขอมูลในแตละชวง แลวนํามาเขียนกราฟการแจกแจง

ทั่วไปและการแจกแจงสะสมไดตามรูปที่ 2.19 และ 2.20 ตามลําดับ 
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รูปที่ 2.19 ตัวอยางการแจกแจงของความเร็วลมใน 1 เดือน 
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รูปที่ 2.20 ตัวอยางการแจกแจงสะสมของความเร็วลมใน 1 เดือน 

 

ในกรณีที่เรารูการแจกแจงของความเร็วลม จะทําใหสามารถหาคาความเร็วลมเฉลี่ยและความ

เบี่ยงเบนมาตรฐานไดละเอียดยิ่งขึ้น โดยอาศัยสมการตอไปนี้ 
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เมื่อ  mV  =   ความเร็วลมเฉลี่ย 

 vσ   =   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  if    =   ความนาจะเปน (probability) ที่ความเร็วลมมีคา iV  

 

2.11.5  แบบจําลองทางสถิติของการแจกแจงความเร็วลมของ Weibull 

จากการวิเคราะหความเร็วลมที่ไดจากสถานีวัดตางๆ จํานวนมาก นักวิทยาศาสตรพบวา

ความเร็วลมมีการแจกแจงอยางเปนระบบซึ่งสอดคลองกับการแจกแจงทางสถิติของ Weibull การแจก

แจงของ Weibull  ความเร็วลมเขียนในรูปของฟงกชันของความนาจะเปน (probability density function) 

ไดดังน้ี 
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A
k)V(f −

−







=     (2.16) 

 

เมื่อ  f(V) = probability density function 

 V = ความเร็วลม 

 k = shape factor 

 A = scale factor 

 

ฟงกชัน f(V) จะเปนตัวบอกสดัสวนของเวลา (fraction of time) เมื่อเทียบกับเวลาทั้งหมดหรือ

ความนาจะเปน (probability) ที่ลมจะมีความเร็ว V  การแจกแจงของ Weibull สามารถเขียนในรูปของ

ฟงกชันของการแจกแจงสะสม (cumulative distribution function) โดยการอินทิเกรตฟงกชันของความ

นาจะเปน ดังน้ี 

    
k)A

V(V

0
e1dV)V(f)V(F −

−=∫=     (2.1 7) 

เมือ่ F(V) = cumulative distribution function 
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 ฟงกชันการแจกแจงสะสม (F(V)) จะเปนตัวบอกสดัสวนของเวลาหรือความนาจะเปน 

(probability) ที่ความเร็วลมจะมีคาเทากับหรือตํ่ากวา V โดยฟงกชันความนาจะเปน f(V)  และฟงกชัน

การแจกแจงสะสม  F(V) ของ Weibull จะขึ้นกับความเร็วลมตามกราฟในรูปที่ 2.21 และ 2.22 ตามลําดับ 

 

 
รูปที่ 2.21 กราฟของการแจกแจงของ Weibull ในรูปของฟงกชันความนาจะเปน 

 
 

 
รูปที่ 2.22 กราฟของการแจกแจงสะสมของ Weibull 
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พารามิเตอรที่สําคัญของการแจกแจงของ Weibull  คือ shape factor (k) ทั้งน้ีเพราะจะเปนตัว

บอกความสม่ําเสมอของความเร็วลม ถา k มีคามากความเร็วลมจะแปรอยูในชวงแคบๆ ดังตัวอยางใน

กราฟรูปที่ 2.23 และ 2.24 

 จากรูป กรณี  k = 1.5 ความเร็วลมจะแปรในชวง 0- 20 m/s คดิเปน 95% ของเวลาทั้งหมด ถา

เปนกรณีของ k = 4 จะไดวา 95% ของเวลาทั้งหมด ลมจะแปรคาในชวง 0-13 m/s ซึ่งเปนชวงการแปร

คาที่แคบกวากรณีแรก 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.23 การแจกแจงความเร็วลมของ Weibull ที่ shape factor (k) คาตางๆ 

 
 

 
 

รูปที่ 2.24 การแจกแจงสะสมของ Weibull ที่ shape factor (k) คาตางๆ 
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2.11.6  การคํานวณความเร็วลมเฉลี่ย  และความเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบจําลองของ Weibull 

 ตามหลักทางสถิติ ถาเราทราบฟงกชันการแจกแจงของตัวแปรหนึ่งเราสามารถนําฟงกชันนั้นมา

คํานวณคาเฉลี่ยของตัวแปรนั้นได ในกรณีของความเร็วลมซึ่งมีการแจกแจงตามแบบจําลองของ Weibull 

เราสามารถนําแบบจําลองดังกลาวมาใชหาคาความเร็วเฉลี่ยไดดังนี้ 

 

    ∫=
∞

0
m dV)V(VfV      (2.1 8) 

 

เมื่อ  Vm

dVe
A
V

A
kVV

k)A
V(

1k

0
m

−
−∞









∫=

  = ความเร็วลมเฉลี่ย 

 f(V)  = Weibull  probability density function 

 

แทน f(V) จากสมการ (2.16) ลงในสมการ (2.18) จะได 
 

        (2.19)  

 

    dV
A
Ve)

A
V(k

k)A
v(

0

1k −∞
−∫=  

 

ให  k)
A
V(x=  จะได dxx

k
AdV

)1
k
1( −

=       (2. 20) 

แทน 
k

A
V






 และ dV  จากสมการ (2.20) ในสมการ (2.19) จะได 

 

    dxxeCV
0

x
1x

m ∫=
∞

−      (2.2 1) 

 

สมการ (2.21) เปนรูปแบบมาตรฐานของฟงกชันแกมมา (gamma function) ซึ่งเขียนไดดังน้ี 
 

    dxxe)n(
0

1nx∫=Γ
∞

−−      (2.2 2) 

 

สมการ (2.21) จึงเขียนในรูปของฟงกชันแกมมาไดดังนี้ 
 

    )
k
11(AVm +Γ=      (2.2 3) 

 

 ดังน้ันถาเรารูคา A และ k ของขอมูลจากการวัดชุดหนึ่ง เราสามารถหาคาเฉลี่ย (Vm) ไดโดย

สมการ (2.23) 
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 ในทํานองเดียวกัน เราสามารถใชฟงกชันการแจกแจงของ Weibull คํานวณความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation, vσ ) ไดดังน้ี 
 

    2
12

m2v )VM( −=σ      (2.2 4) 
 

เมือ่     vσ   = ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     Vm

2M

  = ความเร็วลมเฉลี่ย 

    = second moment of the population 
  

2M  หาไดจากสมการ 
  

    ∫=
∞

0

2
2 dV)V(fVM      (2.2 5) 

 

แทน f(V) จากสมการ (2.16) และเปลีย่นตัวแปรจาก V เปน x โดยอาศัยสมการ (2.20) จะได M2

)
k
21(AM 2

2 +Γ=

 ดังน้ี 
 

         (2.2 6) 

 

แทน M2 จากสมการ (2.26) และ Vm

2
1

2
v )

k
11()

k
21(A 



 +Γ−+Γ=σ

 จากสมการ (2.23) ลงในสมการ (2.24) จะได 
 

       (2.2 7) 

 

จากสมการ (2.27) ถาเราทราบคาของ A และ k ก็จะสามารถคํานวณคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานได 

 

2.11.7  การหาคาของ shape factor และ scale factor 

 เน่ืองจาก shape factor (k) และ scale factor (A) เปนพารามิเตอรที่สําคัญของฟงกชันการแจก

แจงของ Weibull และจําเปนตองใชในการคํานวณความเร็วลมเฉลี่ยและพลังงานลม ดังนั้นจึงจําเปนตอง

หาพารามิเตอรดังกลาว ซึ่งมีวิธีการดังน้ี 

1) วิธีการใชกราฟ 

จากสมการการแจกแจงสะสมของความเร็วลมของ Weibull เราสามารถเขียนไดในรูปของ

สมการ 

                                                   
k)A

V(e)V(F1 −
=−      (2.28) 

 

หาคา logarithm ของเทอมทั้งสองดานของสมการ (2.28) จะได 
 

                   [ ]{ } Alnk)Vln(k)V(F1lnln −=−−             (2.2 9) 



 26 

เมื่อนําคา [ ]{ })V(F1lnln −−  มาเขียนกราฟกับคา ln(V) โดยใชคาความเร็วลม v จากการวัดจะ

ไดกราฟเสนตรงตามตัวอยางในรูปที่ 2.25 

จากกราฟเราสามารถอานคาความชันของกราฟซึ่งจะเปนคา k และอานคาจุดตัดแกน ซึ่งจะเปน

คา k ln A เมื่อแทนคา k จะไดคาของ A 

 
 

 
รูปที่ 2.25 ตัวอยางกราฟของความสัมพันธระหวาง [ ]{ })V(F1lnln −−  กับ ln(V) 

 

2) วิธีการคํานวณจากคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ย 

จากสมการของคาเฉลี่ยความเร็วลมและสมการของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เราสามารถ

หาคาความสัมพันธระหวางคา k กับคากําลังสองของอัตราสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานตอคาเฉลี่ยของ

ความเร็วลมไดดังสมการ 
 

1
)

k
11(

)
k
21(

V 2

2

m

v −
+Γ

+Γ
=







 σ
                       (2.30)  

 

เนื่องจากคา vσ และ Vm

)
k
11(

VA m

+Γ
=

 สามารถคํานวณไดจากขอมูลที่ไดจากการวัด ดังนั้นเราจึงสามารถใช

วิธีเชิงตัวเลข (numerical method) คํานวณคา k จากสมการ (2.30) ได จากน้ันจะคํานวณคา A จาก

สมการ 

                                       (2.31)  

นอกจากนี้เรายังสามารถคํานวณคา k และคา A โดยประมาณจากคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และคาเฉลี่ยความเร็วลมจากสมการ 
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090.1

m

v

V
k

−








 σ
=             (2.32)  

 

และ       
π

= mV2A             (2.33)  

 

เมื่อเปรียบเทียบคา k และคา A ดวยวิธีการใชกราฟและวิธีใชความเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

คาเฉลี่ย (รูปที่ 2.26) จะพบวาการใชกราฟใหผลที่ละเอียดถูกตองกวา 
 

 

 
 

รูปที่ 2.26 การเปรียบเทียบกราฟการแจกแจงสะสมซึ่งไดจากคา k และ A ที่หาจากวิธีการใชกราฟ 

 

2.11.8  การหาความเร็วลมท่ีมีคาของความนาจะเปนสูงสุด 

  ความเร็วลมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและโอกาสหรือความนาจะเปนที่จะพบความเร็ว

ลมที่คาตางๆ จะแตกตางกัน เราสามารถคํานวณคาความเร็วลมที่มีความนาจะเปนในการเกิดสูงสุดได

จากการแจกแจงของความเร็วลมของ Weibull เราสามารถจัดเทอมใหมไดดังสมการ 
 

                                
k)A

V(1k
k eV

A
k)V(f −−=                                     (2.34)  

 

ความนาจะเปนของความเร็วลมสูงสุดจะหาไดจากการ differentiate f(V) เทียบกับ V หรือ 

)V(f ′ และใหคา )V(f ′ เปนศูนย ซึ่งจะไดสมการดังน้ี 

                        0V)1k(V
A
ke

A
k )2k()1k(2

k

k)A
V(

k =



 −+− −−−

   (2.35)  

จากสมการ (2.35) เราสามารถหาคา V ซึ่งเปนคาความเร็วลมสูงสุด (VF,Max) ไดดังสมการ 
 

ขอมูลจากการวัด 
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k

1

Max,F k
1kAVV 





 −

==     (2.36) 

 

ดังน้ันถาเรารูคา k และ A จากขอมูลที่ไดจากการวัด เราจะสามารถคํานวณคาความเร็วลมที่มี

ความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นสูงสุดไดโดยอาศัยสมการ (2.36) 
 

2.11.9  การหาความเร็วลมท่ีมีความนาจะเปนในการใหพลังงานสูงสุด 

 โดยทั่วไปความเร็วลมที่มีความนาจะเปนหรือมีโอกาสเกิดสูงสุดไมจําเปนตองเปนความเร็วลม

ซึ่งมีโอกาสในการใหพลังงานสูงสุด ทั้งนี้เพราะพลังงานในกระแสลมแปรตามคากําลังสามของความเร็ว

ลม การหาความเร็วลมที่มีโอกาสใหพลังงานสูงสุดหาไดดังนี้ 

 คา energy flux (Ev

)V(fPE vv =

) ของลมซึ่งเปนพลังงานตอเวลาตอพื้นที่ที่ลมพัดผาน เมื่อพิจารณาในรูปของ

ความนาจะเปน (probability) สามารถคํานวณไดจากสมการ 
 

          (2.37)  
 

เมื่อ  Pv = พลังงานตอเวลาหรือกําลังของกระแสลม 

 f(V) = Weibull  probability density function 

คา Pv

3
av V

2
1P ρ=

 หาไดจากสมการ 

          (2.38)  

 

เมื่อ  aρ  =  ความหนาแนนของอากาศ 

 V = ความเร็วลม 

แทน Pv และ f(V) ลงในสมการของ Ev

( )
k)A

V(1k
k

3
a

v eV
A
k

2
VE −−ρ

=

 (สมการ  2.37) จะได 
 

        (2.39)  

 

กาํหนด B ใหเปนพารามิเตอรใหมตามสมการ 

    k
a

A
k

2
B

ρ
=       (2.40)  

แทน B ลงในสมการ (2.39) จะได 

    
k)A

V(2k
v eBVE −+=      (2.41)  

คาความเร็วลม ( VE,Max) จะทําใหความนาจะเปนในการเกิดพลังงานสูงสุดจะหาไดโดยการ 

differentiate Ev vE′ เทียบกับ V หรือ และกาํหนดให 0E v =′ ดังสมการ 

 0V)2k(eV
A
keB )1k(

k)A
V()1k2(

k

k)A
V(

=



 ++− +−+−

    (2.42)  
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จากสมการ (2.41) เราสามารถหา V ซึ่งจะเปน Ev,Max

k
1

k
1

Max,E
k

)2k(AVV +
==

 ไดดังสมการ 
 

        (2.43)  

จากคา k และ A เราสามารถคํานวณ VE,Max ไดโดยใชสมการ (2.43) เน่ืองจากกังหันลมตัวหน่ึง

จะมีการออกแบบใหทํางานไดประสิทธิภาพสูงสุดที่ความเร็วลมคาหนึ่ง (Vd) ดังน้ันในการเลือกกังหัน

ลมมาใชงานในสถานที่หนึ่ง ควรเลือกคา Vd ใหใกลเคียงกับคา VE,Max

 หลังจากน้ันไดเร่ิมมีการติดต้ังกังหันลมขนาดใหญระดับเมกกะวัตตเพิ่มขึ้น โดยเร่ิมจากทุง

กงัหันลม Utgrunden ของประเทศสวีเดนในป ค.ศ. 2000 ซึ่งถือเปนจุดเร่ิมตนของทุงกังหันลมในเชิง

พาณิชย ตอมาไดจัดต้ังทุงกังหันลมตางๆ ไดแก ทุงกังหันลม Blyth  ทุงกังหันลม Middelgrunden และ 

ทุงกังหันลม Yttre Stengrund นับต้ังแตน้ันมามีการติดต้ังทุงกังหันลมเพิ่มมากขึ้น ที่สําคัญไดแก ทุง

 ที่สุด ซึ่งจะทําใหกังหันลมใช

ประโยชนจากพลังงานในกระแสลมไดสูงสุด 

  

2.12 ทุงกังหันลมนอกชายฝง (offshore wind farm) 

 ถึงแมวาพลังงานลมจะเปนแหลงพลังงานทดแทนที่ไดรับความสนใจมากขึ้นในปจจุบัน แตการ

ติดต้ังกังหันลมขนาดใหญในบางพื้นที่กลับประสบปญหาในหลายๆดาน อาทิเชน ปญหาการบดบัง

ทัศนียภาพ และปญหามลพิษทางเสียง ตลอดจนพื้นที่ซึ่งเปนแหลงลมดี อยูในเขตหวงหามที่ไมสามารถ

ติดต้ังกังหันลมได  ดวยปญหาตางๆ  เหลาน้ีสงผลใหพื้นที่ ที่สามารถใชประโยชนในการติดต้ังกังหันลม

บนบก มีขอจํากัดมาก ดังน้ันการหาแหลงลมดีนอกชายฝงเพื่อใชประโยชนในการติดต้ังกังหันลม จึง

ไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบัน  

การติดต้ังกังหันลมนอกชายฝงมีขอดีหลายประการ กลาวคือ พื้นที่ในทะเลมีความโลงเตียน ไม

มีสิ่งกีดขวางทางลมและการติดต้ังกังหันลมนอกชายฝงมีขอจํากัดดานการใชพื้นที่นอยกวาการติดต้ัง

กังหันลมบนบก นอกจากนี้การขนสงกังหันลมไปติดต้ังนอกชายฝงสามารถขนสงทางเรือไดโดยตรง จึง

ไมมีขอจํากัดดานถนนเหมือนการขนสงกังหันลมเพื่อติดต้ังบนบก จากขอดีดังกลาวจึงไดมีการติดต้ัง

กังหันลมนอกชายฝงในประเทศตางๆ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้  

ในป ค.ศ. 1990 ไดมีการติดต้ังกังหันลมนอกชายฝงขึ้นเปนคร้ังแรกในประเทศสวีเดน เปน

กงัหันลมขนาด 220 kW ซึ่งติดต้ังหางจากฝง 350 เมตร ที่ระดับนํ้าลึก 6 เมตร โดยใชเสาแบบสามขา 

(tripod) ในชวงป 1991 – 1998 การพัฒนากังหันลมนอกชายฝงมีคอนขางจํากัดเนื่องจากเปนชวงของ

การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและฐานรากของกังหันลมที่เหมาะสมสําหรับการติดต้ังในทะเล โดยกังหันลม

สวนใหญเปนกงัหันลมขนาด 450 – 600 kW ติดต้ังที่ระดับนํ้าลึกสุด 6 เมตรและหางจากฝงมากที่สุด       

4 กิโลเมตร จากการศึกษาในชวงน้ีเร่ิมแสดงใหเห็นชัดเจนขึ้นวากังหันลมนอกชายฝงนาจะเปนแนวทาง

ที่สามารถใชงานไดจริง 
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กงัหันลม Horns Rev และทุงกังหันลม Nysted นอกชายฝงประเทศเดนมารก ทุงกังหันลมเหลาน้ีชี้เห็นวา

เราสามารถติดต้ังทุงกังหันลมในสภาพแวดลอมนอกชายฝงไดอยางแทจริง โดยตัวอยางของทุงกังหันลม

ที่ติดต้ังใชงาน แสดงดังรูปที่ 2.27-2.53 และรายละเอียดของทุงกังหันลมนอกชายฝงที่ใหญที่สุด           

25 อันดับแรกของโลก แสดงไวในตารางที่ 2.1  

  

 
 

รูปที่ 2.27 ทุงกังหันลมนอกชายฝง Utgrunden ประเทศสวีเดนใชกังหันลมของบริษัท GE จํานวน 7 ตัว 
 

 

 

  
 

รูปที่ 2.28 ทุงกังหันลมนอกชายฝง Blyth ประเทศอังกฤษ ใชกังหันลมของบริษัท Vestas จํานวน 2 ตัว 
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รูปที่ 2.29 ทุงกังหันลมนอกชายฝง Thanet ของประเทศสหราชอาณาจักร ใชกังหันลมของบริษัท 

Vestas จํานวน 100 ตัว  
 

 
 

รูปที่ 2.30 ทุงกังหันลม Horns Rev II ของประเทศเดนมารก  ใชกังหันลมของบริษัท Siemens จํานวน 

91 ตัว 
 

 
 

รูปที่ 2.31 ทุงกังหันลม Rodsand II ของประเทศเดนมารก ใชกังหันลมของบริษัท Siemens จํานวน 90 ตัว 
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รูปที่ 2.32 ทุงกังหันลม Lynn and Inner Dowsing ของประเทศสหราชอาณาจักร ใชกังหันลมของบริษัท 

Siemens จํานวน 54 ตัว 
 

 
 

รูปที่ 2.33 ทุงกังหันลม Walney I ประเทศสหราชอาณาจักร ใชกังหันลมของบริษัท Siemens จํานวน 

51 ตัว 

 
รูปที่ 2.34 ทุงกังหันลม Robin Rigg ประเทศสหราชอาณาจักร ใชกังหันลมของบริษัท Vestas จํานวน 

60 ตัว 
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รูปที่ 2.35 ทุงกังหันลม Gunfleet Sands ประเทศสหราชอาณาจักร ใชกังหันลมของบริษัท Siemens 

จํานวน 48 ตัว 
 

 
 

รูปที่ 2.36 ทุงกังหันลม Nysted ประเทศเดนมารก ใชกังหันลมของบริษัท Siemens จํานวน 72 ตัว 
 

 
 

รูปที่ 2.37 ทุงกังหันลม Bligh Bank ประเทศเบลเยียม ใชกังหันลมของบริษัท Vestas จํานวน 55 ตัว 
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รูปที่ 2.38 ทุงกังหันลม Horns Rev I ประเทศเดนมารก ใชกังหันลมของบริษัท Vestas จํานวน 80 ตัว 
 

 
 

รูปที่ 2.39 ทุงกังหันลม Princess Amalia ประเทศเนเธอรแลนด ใชกังหันลมของบริษัท Vestas จํานวน 

60 ตัว 
 

 
 

รูปที่ 2.40 ทุงกังหันลม Lillgrund ประเทศสวีเดน ใชกังหันลมของบริษัท Siemens จํานวน 48 ตัว 
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รูปที่ 2.41 ทุงกังหันลม Egmond aan Zee ประเทศเนเธอรแลนด ใชกังหันลมของบริษัท Vestas จํานวน 

36 ตัว 
 

 
 

รูปที่ 2.42 ทุงกังหันลม Donhai Bridge ประเทศจีน ใชกังหันลมของบริษัท Sinovel จํานวน 34 ตัว 
 

 
 

รูปที่ 2.43 ทุงกังหันลม Kentish Flats ประเทศสหราชอาณาจักร ใชกังหันลมของบริษัท Vestas จํานวน 

30 ตัว 



 36 

 
 

รูปที่ 2.44 ทุงกังหันลม Barrow ประเทศสหราชอาณาจักร ใชกังหันลมของบริษัท Vestas จํานวน 30 ตัว 
 

 
รูปที่ 2.45 ทุงกังหันลม Burbo Bank ประเทศสหราชอาณาจักร ใชกังหันลมของบริษัท Siemens 

จํานวน 25 ตัว 
 

 
รูปที่ 2.46 ทุงกังหันลม Rhyl Flats ประเทศสหราชอาณาจักร ใชกังหันลมของบริษัท Siemens จํานวน 

25 ตัว 
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รูปที่ 2.47 ทุงกังหันลม North Hoyle ประเทศสหราชอาณาจักร ใชกังหันลมของบริษัท Vestas จํานวน 

30 ตัว 

 
 

รูปที่ 2.48 ทุงกังหันลม Scroby Sands ประเทศสหราชอาณาจักร ใชกังหันลมของบริษัท Vestas จํานวน 

30 ตัว 

 
 

รูปที่ 2.49 ทุงกังหันลม Alpha Ventas ประเทศเยอรมัน ใชกังหันลมของบริษัท REpower จํานวน 6 ตัว 

และบริษัท AREVA จํานวน 6 ตัว 
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รูปที่ 2.50 ทุงกังหันลม Baltic I ประเทศเยอรมัน ใชกังหันลมของบริษัท Siemens จํานวน 21 ตัว 
 

 
 

รูปที่ 2.51 ทุงกังหันลม Middelgrunden ประเทศเดนมารก ใชกังหันลมของบริษัท Bonus จํานวน 20 ตัว 
 

 
 

รูปที่ 2.52 ทุงกังหันลม Jiangsu Rudong ประเทศจีน จํานวน 16 ตัว 
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รูปที่ 2.53 ทุงกังหันลม Kemi Ajos I + II ประเทศฟนแลนด ใชกังหันลมของบริษัท WinWind จํานวน 

10 ตัว 

 

ตารางที่ 2.1 ทุงกังหันลมนอกชายฝงที่ใหญที่สุด 25 อันดับแรกที่มีการดําเนินการในปจจุบัน 

 

Wind farm 

 

Country 

 

Turbine 

model 

Installed 

apacity 

[MW] 

Mean wind 

speed 

(m/s) 

Water 

depth 

(m) 

Distance 

from shore 

(km) 

Thanet United Kingdom 

(51°26′N 01°38′E) 

100 x Vestas 

V90-3MW 

300 10.06 

@70m 

20-25 11 

Horns Rev II Denmark 

(55°36′N 7°35′E) 

91 x Siemens 

2.3-93 

209 9.94 

@68m 

9-17 30 

Rodsand II Denmark 

(54°33′N 11°42′E) 

90 x Siemens 

2.3-93 

207 12 

@68m 

6-12 8.8 

Lynn and Inner Dowsing United Kingdom 

(53°07′N 00°26′E) 

54 x Siemens 

3.6-107 

194 9.15 

@80m 

18 5.2 

Walney I United Kingdom 

(54°02′N 3°31′W) 

51 x Siemens 

SWT-3.6-107 

184 9.78 

@80m 

19-23 14 

Robin Rigg (Solway 

Firth) 

United Kingdom 

(54°45′N 3°43′W) 

60 x Vestas 

V90-3MW 

180 9.55 

@80m 

4-13 11 

Gunfleet Sands United Kingdom 

(51°43′N 1°17′E) 

49 x Siemens 172 9.93 

@80m 

2-15 7 

Nysted (Rodsand I) Denmark 

(54°33′N 11°42′E) 

72 x Siemens 

2.3 

166 10.7 

@90m 

6-9 10.8 

Bligh Bank (Belwind) Belgium 

(51°39′N 2°48′E) 

55 x Vestas 

V90-3MW 

165 10.16 

@72m 

15-30 46 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=List_of_offshore_wind_farms&params=55_36_00_N_7_35_24_E_type:landmark_region:DK&title=Horns+Rev+2�
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=List_of_offshore_wind_farms&params=54_33_0_N_11_42_36_E_type:landmark_region:DK&title=Nysted+Wind+Farm�
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=List_of_offshore_wind_farms&params=53_07_39_N_00_26_10_E_type:landmark_region:GB&title=Lynn+and+Inner+Dowsing�
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=List_of_offshore_wind_farms&params=54_02_38_N_3_31_19_W_type:landmark_region:GB&title=Walney+Wind+Farm�
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=List_of_offshore_wind_farms&params=51_43_16_N_1_17_31_E_type:landmark_region:GB&title=Gunfleet+Sands+Offshore+Wind+Farm�
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 

 

Wind farm 

 

Country 

Turbine model Installed 

capacity 

[MW] 

Mean 

wind 

speed 

(m/s) 

Water 

depth 

(m) 

Distance 

from 

shore 

(km) 

Horns Rev I Denmark 

(55°31′47″N  

7°54′22″E) 

80 x Vestas 

V80-2MW 

160 9.88 

@70m 

6-14 14-20 

Princess Amalia Netherlands 

(52°35′N 4°13′E) 

60 Vestas-

2MW 

120 9.93 

@60m 

19-24 23 

Lillgrund Sweden 

(55°31′N 12°47′E) 

48 x Siemens 

2.3-93 

110 9.01 

@65m 

4-8 7 

Egmond aan Zee Netherlands 36 x Vestas 

V90-3MW 

108 9.96 

@70m 

15-18 10 

Donghai Bridge China 

(30°46′N 121°59′E) 

34 x Sinovel 

SL3000/90 

102 9.68 

@90m 

7 9 

Kentish Flats United Kingdom 

(51°27′N 1°5′E) 

30 x Vestas 

V90-3MW 

90 9.80 

@70m 

3-5 8.5 

Barrow United Kingdom 

(53°59′N 3°17′W) 

30 x Vestas 

V90-3MW 

90 9.78 

@75m 

12-16 7.5 

Burbo Bank United Kingdom 

(53°29′N 03°10′W) 

25 x Siemens 

3.6-107 

90 9.78 

@84m 

6-8 6.4 

Rhyl Flats United Kingdom 

(53°22′N 03°39′W) 

25 x Siemens 

3.6-107 

90 9.78 

@80m 

4-11 8 

North Hoyle United Kingdom 

(53°26′N 3°24′W) 

30 x Vestas 

V80-2MW 

60 9.78 

@67m 

5-12 7.5 

Scroby Sands United Kingdom 

(52°38′N 1°47′E) 

30 x Vestas 

V80-2MW 

60 9.37 

@65m 

13-20 2.5 

Alpha Ventus Germany 

(54°1′N 6°36′E) 

6 x Repower 

5M, 6x AREVA 

Wind M5000-

5M 

60 9.92 

@90m 

28-30 56 

Baltic I Germany 

(54°36′N 12°39′E) 

21 x Siemens 

2.3-93 

48 8.97 

@67m 

19-54 16 

Middelgrunden Denmark 

(55°41′N 12°40′E) 

20 x Bonus 

(Siemens)2MW 

40 7.4 

@64m 

3-6 4.7 

 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=List_of_offshore_wind_farms&params=51_27_36_N_1_5_24_E_type:landmark_region:GB&title=Kentish+Flats+Offshore+Wind+Farm�
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=List_of_offshore_wind_farms&params=52_38_56_N_1_47_25_E_type:landmark_region:GB&title=Scroby+Sands+wind+farm�
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=List_of_offshore_wind_farms&params=54_36_36_N_12_39_0_E_type:landmark_region:DE&title=Baltic+1+Offshore+Wind+Farm�
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=List_of_offshore_wind_farms&params=55_41_27_N_12_40_13_E_type:landmark_region:DK&title=Middelgrunden�
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Wind farm Country Turbine model 

Installed 

capacity 

[MW] 

Mean 

wind 

speed 

(m/s) 

Water 

depth 

(m) 

Distance 

from 

shore 

(km) 

Jiangsu Rudong Wind 

Farm 

China 

(32°31′N 121°10′E) 

2 x 3MW,  

2 x 2.5 MW,  

6 x 2 MW,  

6 x 1.5 MW 

32 7.48 

@70m 

n/a 3-8  

Kemi Ajos I + II Finland 

(65°39′N 24°32′E) 

10 x WinWind 

3MW 

30 8.43 

@90m 

3-8 2.6 

หมายเหตุ @ หมายถึงระดับความสูง 

 

จากรายงานของ World Wind Energy Report 2010 (ตารางที่ 2.2) แสดงสถานการณของการใช

พลังงานลมนอกชายฝง พบวา สหราชอาณาจักรจัดเปนประเทศที่มีทุงกังหันลมนอกชายฝงมากที่สุด 

ประเทศที่มีการติดต้ังกังหันลมนอกชายฝงรองลงมา ไดแก เดนมารก เนเธอรแลนด เบลเยียม สวีเดน จีน

เยอรมัน ฟนแลนด ไอรแลนด ญ่ีปุน สเปน และนอรเวย  

 

ตารางที่ 2.2 ปริมาณการติดต้ังทุงกังหันลมนอกชายฝงของประเทศตางๆ 
 

ลําดับ ประเทศ ปริมาณที่ติดต้ัง [MW] 

1 สหราชอาณาจักร 1,341 

2 เดนมารก 854 

3 เนเธอรแลนด  249 

4 เบลเยยีม 195 

5 สวีเดน 164 

6 จีน 123 

7 เยอรมนั 108.3 

8 ฟนแลนด 30 

9 ไอรแลนด 25 

10 ญ่ีปุน 16 

11 สเปน 10 

12 นอรเวย 2.3 

 รวม 3,117.6 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=List_of_offshore_wind_farms&params=55_41_27_N_12_40_13_E_type:landmark_region:DK&title=Middelgrunden�
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=List_of_offshore_wind_farms&params=55_41_27_N_12_40_13_E_type:landmark_region:DK&title=Middelgrunden�
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2.13  งานวจิยั ท่ีเกี่ยวของกับการประเมินศักยภาพของการผลิตไฟฟาจากกังหันลมนอกชายฝง  (TOR 

ขอ 4.2.1 (1)) 

 เน่ืองจากการติดต้ังกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟานอกชายฝงมีขอดีหลายประการ ตามที่กลาวไปแลว 

ดังนั้นนักวิจัยในประเทศตางๆ จึงไดทําการประเมินศักยภาพของพลังงานลมนอกชายฝง ซึ่งสามารถ

สรุปไดดังน้ี  

Kallstrand และคณะ (2000) ไดทําการศึกษาสภาวะของลมในทะเลบอลติก  (Baltic sea) ในชวง

ระหวาง วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 จากการศกึษาในคร้ังน้ีแสดงใหเห็นวา ลมในระดับสเกลปาน

กลางทะเลบอลติกของทั้งสองวัน มีคาแตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญ ทั้งนี้สืบเนื่องจากความแตกตาง ของ

อุณหภูมิระหวางพืน้นํ้าและพื้นดิน ดังนั้นในการศึกษาสภาวะของลมในระดับสเกลปานกลางจําเปนตอง

ใหความสําคัญ ตอความแตกตาง ของอุณหภูมิ ระหวางพืน้นํ้าและ พืน้ดิน Kallstrand และคณะไดแสดง

การกระจายตัวของลมในทะเลบอลติก ของวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 ดังรูปที่ 2.54 

 

 
รูปที่ 2.54 ลมทะเลบอลติกในชวงวันที่ 4 พฤษภาคม 1997 (Kallstrand และคณะ 2000) 

 

Li (2000) ไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการติดต้ังทุงกังหันลมขนาดใหญ นอกชายฝง

ฮองกง โดยเร่ิมจากการหาศักยภาพพลังงานลมนอกชายฝง แตเนื่องจากเปนการศึกษาในบริเวณแคบๆ 

และเกาะฮองกงมีขอมูลวัดที่ดีพอ ผูวิจัยจึงใชขอมูลวัดเปนหลักในการศึกษาศักยภาพพลังงานลม พบวา

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยตอปของฮองกงมีคา 6.6 m/s หรือคดิเปน power density เทากับ 310 W/m2 สําหรับ

การเลือกบริเวณที่เหมาะสําหรับการติดต้ังทุงกังหันลม ผูวิจัยไดพิจารณาจากการใชพื้นที่นํ้าทะเลเปน

หลักเน่ืองจากฮองกงเปนทาเรือที่สําคัญของภูมิภาคน้ี จึงจําเปนตองกันพื้นที่ที่เปนเสนทางเดินเรือ

ออกไป นอกจากน้ีในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดคํานึงถึงเร่ืองของลมพายุ ลักษณะของคลื่นทะเล ตลอดจน

การเปลี่ยนแปลงของลมในแตละฤดูกาล และทายสุดไดทําการวิเคราะหถึงตนทุนการผลิตกระแสไฟฟา
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จากพลังงานลม และชี้ใหเห็นวา มีความเปนไปไดในทางเศรษฐกิจที่จะลงทุนจัดต้ังทุงกังหันลมในทาง

ตะวันออกของเกาะฮองกง 

Bergstrom (2001) จาก มหาวิทยาลัย  Uppsala ประเทศสวีเดน ไดทําการศึกษาสภาวะของลม

นอกชายฝงในแถบทะเลบอลติกเชนเดียวกันโดยใชแบบจําลองบรรยากาศสเกลปานกลาง MIUU และ

อาศัยขอมูลลมจีโอสโทรปก ความแตกตางระหวางอุณหภูมิของพื้นทะเลและพื้นดิน ลักษณะพื้นผิวโลก 

(topography) ตลอดจนความหยาบของพื้นผิวโลก  (roughness) เปนขอมูลอินพุทของแบบจําลอง  

ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาแบบจําลอง บรรยากาศ ในระดับสเกลปานกลาง MIUU สามารถใชศึกษาสภาวะ

ของลมนอกชายฝงได 

 

 
รูปที่ 2.55 ความเร็วลมเฉลี่ยรายปเหนือทะเลบอลติก ที่ระดับความสูง 48 เมตรเหนือผิวนํ้าทะเล           

(Bergstrom, 2001) 

  

Jorgensen และคณะ (2001) ไดทําการ ศึกษาสภาวะของลมโดยอาศัยแบบ จําลองบรรยากาศ

สเกลปานกลาง  และภาพถายดาวเทียม SAR ในบริเวณทุงกังหันลมนอกชายฝง Horns Rev ซึ่งเปนทุง

กังหันลมขนาดใหญที่มีกังหันลม 80 ตัว และมีกําลังการผลิต 160 MW จากการศึกษาคร้ังนี้พบวา สภาวะ

ของลมที่คํานวณไดจากแบบจําลองและภาพถายดาวเทียมใหผลลัพธที่ใกลเคียงกัน 

Pantaleo และคณะ (2005) ไดศึกษาความเปนไปไดและการประยุกตใชทุงกังหันลมนอกชายฝง

ของจังหวัด Puglia ประเทศอิตาลี โดยในการศึกษานี้จะเปนการศึกษาทางดานเทคนิค และทางดาน

เศรษฐศาสตร เพื่อหาบริเวณที่เหมาะสมที่สุดในการติดต้ังทุงกังหันลม นอกจากน้ันผูวิจัยไดทําการศึกษา

และเปรียบเทียบผลจากการใชกังหันลมแบบตางๆในบริเวณที่เหมาะสมที่สุด พบวาในบริเวณดังกลาว

เมื่อเพิ่มขนาดของกังหันลมจะทําใหตนทุนตอหนวยการผลิตกระแสไฟฟาลดลง 
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Ozerdem และคณะ (2006) ทําการศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังทุงกังหันลมที่เมือง Izmir 

ประเทศตุรกี โดยงานวิจัยน้ีจะมุงเนนที่การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร ผลการวิจัยที่ไดสรุปวา ยิ่งคา 

installed capacity มีคาสูง ราคาไฟฟาตอหนวยจะมีคาตํ่าลง   

Badger และคณะ (2006) ใชแบบจําลองบรรยากาศสเกลปานกลางในการคํานวณสภาวะลม

นอกชายฝง ในบริเวณทุงกังหันลม Nysted ทางตอนใตของเดนมารก พบวาอุณหภูมิของผิวนํ้าทะเลและ

ผิวดินมีอิทธิพลสําคัญตอการคํานวณ และพบวาแบบจําลองบรรยากาศสเกลปานกลางยังแสดง ใหเห็น

ผลของชองแคบตางๆ ที่มีตอทิศทางและความเร็วของลม 

 
รูปที่ 2.56 ความเร็วลมนอกชายฝงในบริเวณทุงกังหันลม Nysted ทางตอนใตของเดนมารก (Badger และ

คณะ, 2006) 
 

Dahnju และคณะ (2008) นําเสนอกระบวนการในการประมาณศักยภาพพลังงานลมและคา

กระแสไฟฟาที่คาดวาจะผลิตไดจากทุงกังหันลมนอกชายฝง โดยกระบวนการดังกลาวน้ีแบงเปน             

3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกเปนการคัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความลึกของนํ้าทะเล และ

เทคโนโลยีของเสากังหันลมที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่น้ันๆ ขั้นตอนที่สองคือการคํานวณปริมาณการผลิต

ของพื้นที่ที่คัดสรรได ขั้นตอนที่สามเปนการคํานวณทางเศรษฐกิจ โดยงานวิจัยน้ีไดยกตัวอยางการ

คํานวณของมลรัฐ Delaware ซึ่งจากผลการวิจัยพบวาไดกําลังการผลิตเฉลี่ยทั้งปกวา 5200 MW ซึ่งมี

คาประมาณ 4 เทาของคาพลังงานไฟฟาที่ใชทั้งหมดในมลรัฐ Delaware 

Pimenta และคณะ (2008) ใชขอมูลลมที่วัดจากแทนขุดเจาะนํ้ามันและทุนลอยรวมกับขอมูล

ดาวเทียม ในการสรางแผนที่ลมนอกชายฝงทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศบราซิล พบวาพื้นที่เลียบ
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ชายฝงระหวางละติจูด 28 –33 องศาใตมีศักยภาพสูง  โดยมีกําลังการติดต้ังกังหันลมได  102  GW ซึ่ง

สามารถใหบริการไฟฟาแกประชากรทั่วทั้งประเทศได 

 
รูปที่ 2.57 ความเร็วลมนอกชายฝงทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศบ ราซิล ที่ระดับความสูง 80 เมตร

เหนือระดับนํ้า (Pimenta และคณะ 2008) 
 

 จากการศึกษาของ Sempreviva และคณะ (2008) ในเร่ืองเทคนิคของการประเมิ นศักยภาพ

พลังงานลมนอกชายฝงในทะเลยุโรป ในชวง 20 ปที่ผานมา แสดงใหเห็นวาแบบจําลองบรรยากาศสเกล

ปานกลางเปนเทคนิคที่นิยมใชในการประเมินศักยภาพลมนอกชายฝง โดยยกตัวอยางกรณีของทะเลบอล

ติก ซึ่งผลการคํานวณที่ระดับ 50 เมตรสอดคลองกับขอมูลวัด 

 นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของ Snyder และ Kaiser (2009) ซึ่งทําการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบตอ

ระบบนิเวศนและการประเมินทางเศรษฐศาสตรของทุงกังหันลมนอกชายฝง  (offshore) โดยการ

เปรียบเทียบกับทุงกังหันลมบนฝง (onshore) งานวิจัยน้ีชี้ใหเห็นวา ผลกระทบตอระบบนิเวศนและการ

ประเมินทางเศรษฐศาสตรของทุงกังหันลมทั้ง 2 ประเภทไมสามารถเปรียบเทียบกันไดโดยตรง 

เน่ืองจากความแตกตางของพื้นที่และองคประกอบอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นน้ีไดนําเสนอปจจัย

ตางๆที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับระบบนิเวศนและการประเมินทางเศรษฐศาสตร  

 สําหรับกรณีประเทศไทย จอมภพ แววศักด์ิ (2553) ไดทําการศึกษาความเปนไปไดของทุง

กังหันลมนอกชายฝงในบริเวณอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แตการศึกษาดังกลาวครอบคลุม

พื้นที่เพียงบริเวณเดียว ประเทศไทยมีชายฝงทั้งทางดานอาวไทยและทะเลอันดามันซึ่งยังไมมีการศึกษา

ความเปนไปไดในการจัดต้ังทุงกังหันลมอยางเปนระบบ ดังนั้นในโครงการนี้ ผูดําเนินโครงการจึงเสนอ

ที่จะทําการวิเคราะหศักยภาพพลังงานลมนอกชายฝงของประเทศไทยทั้งสองดาน ตามรายละเอียดในบท

ตอไป  



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินงานและผล 

 

3.1 วิธีการและข้ันตอนการศึกษา (TOR ขอ 4.2.1 (2)) 

ในการศึกษาความเปนไปไดและผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนในการพัฒนาทุงกังหันลมนอก

ชายฝงของประเทศไทย จะเร่ิมตนจากการหาการกระจายตามพื้นที่ของความเร็วลมในบริเวณอาวไทย 

และทะเลอันดามัน โดยใชแบบจําลองบรรยากาศสเกลปานกลาง ( Atmospheric mesoscale model) ใน

ขั้นตอไปจะทําการจัดหาขอมูลความลึกของน้ําทะเลและขอมูลพื้นที่หวงหามตางๆ ในทะเล และขอมูล

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดต้ังกังหันลมนอกชายฝง จากน้ันจะใชกระบวนการ GIS (Geographic 

Information System) มาทําการคัดกรองเพื่อหาพื้นที่ซึ่งมีความเปนไปไดทางเทคนิคในการพัฒนาทุง

กังหันลมนอกชายฝง หลังจากที่รูตําแหนงและขนาดของพื้นที่แลว ผูดําเนินโครงการจะคํานวณกําลัง

การติดต้ัง (installed capacity) และใชขอมูลความเร็วลมและสมบัติของกังหันลมทําการคํานวณปริมาณ

ไฟฟาที่คาดวาจะผลิตไดในแตละพื้นที่ แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหรวมกับขอมูลดานตนทุนของการ

ติดต้ังกังหันลมนอกชายฝง เพื่อประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรเบื้องตน ในขั้นตอนสุดทายผู

ดําเนินโครงการจะทําการวิเคราะหทางสิ่งแวดลอมเบื้องตนของการพัฒนาทุงกังหันลมในพื้นที่เปาหมาย

ที่ได โดยใชแนวทางการวิเคราะหสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (Strategie Environment Assessment, 

SEA) ขั้นตอนการศึกษาดังกลาวสามารถแสดงไดดังแผนภูมิรูปที่ 3.1 และรายละเอียดของแตละขั้นตอน

จะกลาวไวในหัวขอตางๆ ดังน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาทุงกังหันลมนอกชายฝง ของ

ประเทศไทย  

การวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ

จัดต้ังทุงกังหันลมนอกชายฝง 

การหาการกระจายตามพื้นที่ของความเร็วลมนอกชายฝง 

การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 

การวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
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3.2  การหาการกระจายตามพื้นท่ีของความเร็วลมนอกชายฝงของประเทศไทย 

 ประเทศไทยมีพื้นที่นอกชายฝง 2 ดาน ไดแก พื้นที่ดานอาวไทย และพื้นที่ดานทะเลอันดามัน 

ในพื้นที่ดังกลาวมีการวัดลมอยูบางตามแทนขุดเจาะแกสธรรมชาติ แตมีจํานวนจุดวัดนอยและมีขอมูล

ระยะสั้นๆ ไมตอเนื่อง จึงไมเพียงพอตอการนํามาใชวิเคราะหหาการกระจายของความเร็วลมครอบคลุม

ทุกพื้นที่ได ดังน้ันผูดําเนินโครงการจะใชวิธีคํานวณการกระจายตามพื้นที่ของความเร็วลมนอกชายฝง

โดยใชแบบจําลองบรรยากาศสเกลปานกลาง (atmospheric mesoscale model) ตามรายละเอียดดังน้ี  

 

3.2.1 รายละเอียดของแบบจําลองบรรยากาศสเกลปานกลาง (TOR ขอ 4.2.2 (2))  

แบบจําลองบรรยากาศสเกลปานกลางที่พัฒนาในประเทศตางๆ มีหลายแบบจําลอง แตละ

แบบจําลองจะมีสมการพื้นฐานในแบบจําลองคลายคลึงกัน แตมีรายละเอียดในการหาคาตัวแปรตางๆ 

แตกตางกัน และใชวิธีการแกสมการของแบบจําลองที่แตกตางกัน ในโครงการน้ี  ผูดําเนินโครงการจะ

เลอืกใชแบบจําลองบรรยากาศสเกลปานกลาง KAMM (Karlsruhe Atmospheric Mesoscale Model) ซึ่ง

พัฒนาโดยคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Karlsruhe ประเทศเยอรมัน เพื่อทําการคํานวณความเร็วและ

ทิศทางลมนอกชายฝงของประเทศไทย ทั้งนี้เพราะเปนแบบจําลองที่คํานึงถึงผลของตัวแปรทางฟสิกส

ของบรรยากาศอยางละเอียด โดยมหาวิทยาลัย Karlsruhe ไดนําไปใชในการศึกษาศักยภาพพลังงานลม

บริเวณภาคใตของเยอรมัน ( Karlthoff et al., 2003) และที่ประเทศชิลี ( Kalthoff et al., 2002) ไดผลดี     

ในดานของ  RISO National Laboratory ประเทศเดนมารกไดนําแบบจําลองนี้ไปใชในการจัดทําแผนที่

ศักยภาพพลังงานลมไดผลดีในหลายประเทศ เชน เดนมารก ไอรแลนด ตุรกี สเปน โปรตุเกส อียิปต บัง

คลาเทศ และเนปาล เปนตน (Frank et al., 2001; Mortensen, 2005; Hussain et al., 2007)  

 

 
รูปที่ 3.2 แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศเดนมารก (Frank et al., 2001) 
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รูปที่ 3.3 แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศบังคลาเทศ (Hussain et al., 2007) 

 

 

          
รูปที่ 3.4 แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศอียิปต (Mortensen, 2005) 
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รูปที่ 3.5 แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศกัมพูชา 
 

 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดนาํ

แบบจําลอง KAMM มาใชจัดทําแผนที่ศักยภาพพลังงานลมในประเทศกัมพูชา (รูปที่ 3.5) และในบริเวณ

เหนือพื้นดินของประเทศไทย (รูปที่ 3.6) ซึ่งผลที่ไดเมื่อเทียบกับการวัดมีความละเอียดถูกตองอยูใน

เกณฑที่ดี ดังน้ันผูดําเนินโครงการจึงเลือกใชแบบจําลอง KAMM เพื่อคํานวณความเร็วลมนอกชายฝง

ของประเทศไทย   

 

 
รูปที่ 3.6 แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย 
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 แบบจําลอง  KAMM จะอาศัยหลักการที่วา ลมในระดับสเกลใหญหรือลมจีโอสโทรปค 

(geostrophic wind) จะมีความสัมพันธกับความดันบรรยากาศ อุณหภูมิ และแรงคอริโอลิส  (coriolis 

force) ตามสมการ 
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เมือ่  Gu  =  เปนองคประกอบของความเร็วลมจีโอสโทรปคในแนวแกน x 

 Gv  =  เปนองคประกอบของความเร็วลมจีโอสโทรปคในแนวแกน y 

 Gθ  =  potential temperature  

 Gπ  =  Exner function 

 g  =  ความเรงโนมถวง 

 f  =  แรงคอริโอลสิ 

 

โดยที่     
G

G
T
π

=θ      (3.4) 

 

เมื่อ  T  =  อุณหภูมิของอากาศ 

 

Exner function กําหนดขึ้นตามสมการ  

    
pc

R

o
G p

p








=π      (3.5) 

เมื่อ  p  =  ความดันบรรยากาศที่ความสูงใดๆ 

 op  =  ความดันบรรยากาศที่พื้นผิวโลก 

 R  =  คาคงที่ของกาซ (gas constant)  

 pc  =  ความรอนจําเพาะของอากาศ 

 

จากการแกสมการ (3.1)-(3.3) จะทําใหทราบคาความเร็วลม ความดันบรรยากาศ และอุณหภูมิ

ในระดับสเกลใหญ ขอมูลดังกลาวจะใชในการหาความเร็วลม ความดัน และอุณหภูมิในระดับสเกลปาน

กลาง (meso-scale) โดยความเร็วลมในสเกลปานกลางจะเปนไปตามสมการของ Reynolds ดังน้ี 



 51 

  
)wu(

z
)vu(

y
)uu(

x

)vv(f)(
x

c
dt
du

G
Ghdp

′′
∂
∂

−′′
∂
∂

−′′
∂
∂

−

θ
θ

−+π+π
∂
∂

θ−= ∗∗

   (3.6)  

  
)wv(

z
)vv(

y
)uv(

x

)uu(f)(
y

c
dt
dv

G
Ghdp

′′
∂
∂

−′′
∂
∂

−′′
∂
∂

−

θ
θ

−−π+π
∂
∂

θ−= ∗∗

   (3.7) 

 )ww(
z

)vw(
y

)uw(
xz

c
dt
dw

dp ′′
∂
∂

−′′
∂
∂

−′′
∂
∂

−π
∂
∂

θ−= ∗   (3.8)  

 

เมือ่ u  =  ความเร็วลมสเกลปานกลาง (mesoscale wind) ในแนวแกน x 

 v  =  ความเร็วลมสเกลปานกลาง (mesoscale wind) ในแนวแกน y 

 w  =  ความเร็วลมสเกลปานกลาง (mesoscale wind) ในแนวแกน z 

 θ  =  potential temperature ในสเกลปานกลาง 
 

 โดยที่  

     uuu ′+=     (3.9)  

     vvv ′+=     (3.10) 

     www ′+=     (3.11) 

     θ′+θ=θ     (3.12) 

     ∗π+π=π G     (3.13) 

  และ  ∗∗∗ π+π=π hd     (3.14) 

เมือ่ u  =  ความเร็วลมเฉลีย่ในแนวแกน x 

 v  =  ความเร็วลมเฉลีย่ในแนวแกน y 

 w  =  ความเร็วลมเฉลีย่ในแนวแกน z 

 θ  =  คาเฉลี่ยของ potential temperature  

 π  =  Exner function ในสเกลปานกลาง 

 u′  =  turbulent deviation ของความเร็วลมในแนวแกน x 

 v′  =  turbulent deviation ของความเร็วลมในแนวแกน y 

 w′  =  turbulent deviation ของความเร็วลมในแนวแกน z 

 ′θ  =  turbulent deviation ของ potential temperature  

 Gπ  =  Exner function ในสเกลใหญ 

 ∗πd  =  dynamic part ของ mesoscale pressure 

 ∗πh  =  thermal part ของ mesoscale pressure 
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สําหรับสมการของ potential temperature ในสเกลปานกลาง เขยีนไดดังน้ี 
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  (3.15) 

เมื่อ  Q  =  heat source 

 

 กรณีสมการของความชื้น (moisture) เขียนไดดังน้ี  
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 เมือ่ S  = ความชื้น 

      S′  = turbulent deviation ของความชื้น  

 

 ในดานของสมการความตอเนื่องของมวลหรือสมการอนุรักษมวล  (continuity equation) จะ

เขียนไดดังน้ี  

 

   0V. =∇       (3.17)  

 

เมือ่ V เปนเวกเตอรของความเร็วลม  

 

สมการของความดันบรรยากาศ (pressure equation) เขยีนไดดังน้ี 

 

  .).C( *
dp ∇=π∇θ∇ (-A+PH+C+D)    (3.18) 

 

 เมื่อ  A   =  advection term 

  PH  =  pressure acceleration 

  C   =  Coriolis acceleration  

  D   =  divergence turbulent momentum flux 

 

 เราจะเรียกสมการ (3.6)-(3.1 8) วาเปนแบบจําลองของบรรยากาศในสเกลปานกลาง 

(atmospheric mesoscale model)  

 



 53 

3.2.2  การแบงพื้นท่ีการคํานวณออกเปนโดเมนและการแกสมการของแบบจําลอง (TOR ขอ 4.2.2 (5)) 

 เนื่องจากสมการของแบบจําลองเปนระบบสมการเชิงอนุพันธ (partial differential equation) ไม

สามารถแกสมการโดยวิธีวิเคราะหได (analytical method) ดังน้ันจําเปนตองแกสมการโดยวิธีเชิงตัวเลข 

(numerical method) ซึ่งจะใชวิธี centered finite difference โดยจะทําการแบงพื้นที่นอกชายฝงออกเปน   

2 โดเมน (รูปที่ 3.7) ไดแก โดเมนครอบคลมุอาวไทยและโดเมนฝงทะเลอันดามนั ในแตละโดเมนจะ

แบงเปน grid ใน 3 มิติ โดยแตละ grid จะมีพื้นที่ฐานประมาณ  3x3 km2
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 จากนั้นจะแปลงสมการเชิงอนุพันธของแบบจําลองใหอยูในรูป finite difference ซึ่งมีรูปแบบ

ทั่วไป ดังตัวอยางตอไปน้ี  
 

    (3.19)  

 

 
 

รูปที่ 3.7 ขอบเขตของโดเมนนอกชายฝงดานอาวไทย และนอกชายฝงทะเลอันดามัน  

 

 

 

โดเมนที่ 1 

โดเมนที่ 2 
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3.2.3  ขอมูลอินพุทของแบบจําลอง 

 เนื่องจากแบบจําลอง KAMM ตองใชขอมูลอินพุท (input data) ในรูปของโปรไฟล (profile) 

ของ potential temperature ความชื้นสัมพัทธ และความดันบรรยากาศ ดังนั้นผูดําเนินโครงการจึงไดหา

ขอมูลดังกลาวเปนเวลายอนหลัง 10 ป (ค.ศ. 2001-2010) เพื่อนํามาใชเปนอินพุทของแบบจําลองของแต

ละโดเมน ดังตัวอยางในรูปที่ 3.8  
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                   ก) Pressure                          ข) Relative humidity                 ค) Potential temperature 

 

รูปที่ 3.8 แสดงตัวอยางของขอมูลที่จะเปนอินพุทของแบบจําลอง  

 

3.2.4  โปรแกรมคอมพิวเตอร และคอมพิวเตอรสําหรับใชในการคํานวณ (TOR ขอ 4.2.2 (3)) 

 เนื่องจากการคํานวณตามแบบจําลองมีความสลับซับซอนและประกอบดวยหลายขั้นตอน 

ดังน้ันจึงจําเปนตองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการคํานวณ โดยที่ผูดําเนินโครงการจะดัดแปลง

โปรแกรมเดิมของแบบจําลองดังกลาว ใหเหมาะสมกับสภาวะทางภูมิอากาศของประเทศไทย  

โปรแกรมดังกลาวเขียนดวยภาษา FORTRAN มีความยาวประมาณ 300 หนา (ขนาด เอ4) โดย

ประกอบดวยโปรแกรมหลัก (main program) 1 โปรแกรม และโปรแกรมยอย (subroutine) ประมาณ 

100 โปรแกรม โดยโปรแกรมยอยทําหนาที่ตางๆ เชน การคํานวณสัมประสิทธิ์ของแบบจําลอง การแก

สมการเมตริก และการเก็บผลการคํานวณ แลวสงผลใหกับโปรแกรมหลัก เน่ืองจากในการคํานวณได

แบงพื้นที่การคํานวณเปน 2 โดเมน คอื โดเมนดานอาวไทย และดานทะเลอันดามนั ดังน้ันผูดาํเนิน

โครงการจะใชโปรแกรมดังกลาวคํานวณลมของแตละโดเมนแยกกัน แลวจึงนําผลที่ไดมาตอเชื่อมกัน 

แบบจําลองที่ใชในโครงการนี้เปนแบบจําลองที่คํานึงถึงผลของตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอลมอยาง

ละเอียด ทั้งน้ีเพื่อใหผลการคํานวณมีความละเอียดถูกตองมากที่สุด โดยจะตองคํานวณความเร็วลมทุก

ชั่วโมงเปนเวลาตอเน่ือง 10 ป โดยมีจุดที่ตองคํานวณ (node) นับลานจุด ซึ่งตองใชคอมพิวเตอรที่มี

สมรรถนะสูงในการคํานวณ ดังนั้นผูดําเนินโครงการจึงไดทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Karlsruhe 

ประเทศเยอรมนั เพือ่ขอใชซปุเปอรคอมพวิเตอร NEC (model SX8) ทําการคํานวณความเร็วลมดังกลาว  
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รูปที่ 3.9 ซุปเปอรคอมพิวเตอรยี่หอ NEC รุน SX8 ของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย Karlsruhe 

  

3.2.5  การประมวลผลขอมูล 

ขอมลูหลกัทีไ่ดจากการคาํนวณจะเปนความเร็วลมในแนวเหนือใต (v) และแนวตะวันออก

ตะวันตก (u) ทีท่กุโหนด (node) ของกริด (grid) ใน 3 มิติ โดยเปนคาจากระดับพื้นผิวโลกจนถึงที่ระดับ

ความสูงประมาณ 1 กิโลเมตร โดยคํานวณคารายชั่วโมงของ u และ v ทีแ่ตละโหนด แลวนํามารวมกนั

ไดเปนเวกเตอรของความเร็วลม (รูปที่ 3.10) ซึ่งจะไดขนาดและทิศทางลม  
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.10 แสดงการรวมความเร็วลมในแนวเหนือใต (v) และแนวตะวันออกตะวันตก (u) เพื่อหา   

เวกเตอรของความเร็วลมเฉลี่ย ( v )  

  

3.2.6  การตรวจสอบความละเอียดถูกตองของผลการคํานวณลม (TOR ขอ 4.2.3 (3))  

 ถึงแมวาความเร็วลมที่คํานวณไดจะใชแบบจําลองที่คํานึงถึงกระบวนการทางฟสิกสที่เกิดขึ้นใน

บรรยากาศอยางละเอียดและใชขอมูลอินพุทที่ไดมาตรฐานสากลแลวก็ตาม แตก็จําเปนตองตรวจสอบผล

การคํานวณโดยเปรียบเทียบกับขอมูลวัด    

u 

v 

v
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 ในการตรวจสอบความละเอียดถูกตองของผลการคํานวณ ผูดําเนินโครงการไดทําการ

เปรียบเทียบกับขอมูลลมที่ไดจากการวัด จากสถานีวัดของหนวยงานตางๆ (ตารางที่ 3.1) โดยนําคาเฉลี่ย

รายเดือนของความเร็วลมที่คํานวณจากแบบจําลองมาเขียนกราฟกับความเร็วลมเฉลี่ยตอเดือนที่ไดจาก

การวัด ผลที่ไดแสดงในรูปที่ 3.11 จากกราฟจะเห็นวา จุดของกราฟถงึแมจะกระจายแตจะเห็นแนวโนม

เปนเสนตรงรอบเสนทแยงมุม แสดงวาคาจากการคํานวณสวนใหญสอดคลองกับคาจากการวัด โดยคา

จากการคํานวณมีความแตกตางจากคาที่ไดจากการวัดคิดเปน root mean square difference (RMSD) 

เทากับ 17.7% และ mean bias difference (MBD) เทากับ -5.6% ความแตกตางระหวางคาที่ไดจากการ

คํานวณและจากการวัด อาจเกิดจากคาจากการคํานวณเปนคาความเร็วลมในพื้นที่ 3 x 3 ตารางกิโลเมตร 

แตคาจากการวัดเปนคาเฉพาะจุด ซึ่งไมสามารถเปรียบเทียบกันไดโดยตรง ผลการเปรียบเทียบดังกลาว

สอดคลองกับงานวิจัยอ่ืนในลักษณะเดียวกัน เชน งานของ Frank et al. (2001) ซึ่งดําเนินการศึกษาที่

ประเทศไอรแลนด  

 

ตารางที่ 3.1 รายชื่อสถานีวัดลมที่นําขอมูลมาใชทดสอบแบบจําลอง  

 

สถานี ที่ต้ัง ความสูงที่วัด หนวยงาน 

1. บานนํ้าพุ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว  

จ.ชุมพร 

40 เมตร กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน 

2. บานทุงมะเมา ต.อาวนอย อ.เมอืง   

จ. ประจวบคีรีขันธ 

40 เมตร กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน 

3. บานฝายทา ต.ทุงใส อ.สิชล  

จ.นครศรีธรรมราช 

40 เมตร กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน 

4. บานบอเจ็ดลูก ต.ปากนํ้า อ.ละงู  

จ.สตูล 

40 เมตร กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน 

5. บานบอเจ็ดลูก ต.ปากนํ้า อ.ละงู  

จ.สตูล 

90 เมตร กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน 

6.ประภาคารหลังสวน อ.หลงัสวน จ.ชุมพร  21 เมตร กรมยุทธศาสตรทหารเรือ 

7. ประภาคารระยอง อ.ปากน้ําระยอง จ.ระยอง  18 เมตร กรมยุทธศาสตรทหารเรือ 

8. ประภาคารแหลมตาชี อ.ยะหร่ิง จ.ปตตานี  15 เมตร กรมยุทธศาสตรทหารเรือ 

9. ประภาคารแหลมสิงห อ.แหลมสงิห จ.จันทบุรี  10 เมตร กรมยุทธศาสตรทหารเรือ 

10. แทนผลิตกาซบงกช อาวไทย 48 เมตร บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต

ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
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รูปที่ 3.11 การเปรียบเทียบความเร็วลมที่ไดจากการคํานวณโดยใชแบบจําลอง (Vmodel) และความเร็วลม

ที่ไดจากการวัด (Vmeas

 โดยทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะเร่ิมพัดเขาสูประเทศไทยในชวงกลางเดือนพฤษภาคมและมี

กําลังลมเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จากเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเห็นไดจากแผนที่ลมของเดือน

มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม โดยพื้นที่นอกชายฝงที่มีความเร็วลมสูงจะขยายตัวจากฝงเปนบริเวณ

กวางมากขึ้น ในเดือนกันยายนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะออนกําลังลง โดยพื้นที่ที่มีความเร็วลมสูง 

สวนใหญยังคงอยูในบริเวณเดิมแตแคบลง สําหรับเดือนตุลาคมจะเปนชวงเปลี่ยนลมมรสุม โดยลม

)  

 

3.2.7  ผลการคํานวณความเร็วลมนอกชายฝงระดับสเกลปานกลาง (TOR ขอ 4.2.3 (2) และ TOR ขอ 

4.2.3 (4)) 

 หลังจากทดสอบความละเอียดถูกตองของแบบจําลองแลว ผูดําเนินโครงการนําผลการคํานวณ

ความเร็วลมทุกชั่วโมงมาหาคาเฉลี่ยรายเดือน เนื่องจากกังหันลมนอกชายฝงที่มีการผลิตในปจจุบันจะมี

ความสูง 70 – 100 เมตร ( IEA, 2009) ดังนั้นผูดําเนินโครงการจะทําการหาการกระจายตามพื้นที่ของ

ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนที่ระดับความสูง 90 เมตร จากพื้นผิวนํ้าทะเล ซึ่งสามารถแสดงในรูปแผนที่ 

ตามรูปที่ 3.12-3.23  

 จากแผนที่ลมนอกชายฝงของเดือนมกราคม ซึ่งอยูในชวงของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะ

เห็นวา พื้นที่นอกชายฝงที่ความเร็วลม 5-6 m/s จะพบในอาวไทยมากกวาทางฝงอันดามัน สําหรับเดือน

กุมภาพันธ (รูปที่ 3.13) ประเทศไทยยังคงอยูภายใตอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แตเร่ิมออน

กําลังลง แตยังพบวาทางฝงอาวไทยลมคอนขางแรงกวาทางฝงอันดามัน ในชวงระหวางเดือนเมษายนถึง

กลางเดือนพฤษภาคม เปนชวงเปลี่ยนมรสุม ความเร็วลมนอกชายฝงสวนใหญจึงมีคาลดลง 
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มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเร่ิมพัดเขาสูประเทศไทย และมีกําลังแรงขึ้นจากเดือนตุลาคมจนถึงเดือน

ธันวาคมสงผลใหบริเวณนอกชายฝงที่มีลมแรงแผขยายออกจากฝงมากขึ้นและ บริเวณทางอาวไทยมี

ความเร็วลมเฉลี่ยสูงกวาทางฝงอันดามัน 

 นอกจากการหาคาเฉลี่ยของลมนอกชายฝงในแตละเดือนแลว ผูดาํเนินโครงการไดคาํนวณหาคา

ความเร็วลมเฉลี่ยรายป (รูปที่ 3.24)  จากแผนที่ความเร็วเฉลี่ยรายป พบวาความเร็วลมนอกชายฝงในอาว

ไทยจะมีคาสูงกวาความเร็วลมทางฝงอันดามัน โดยจะพบบริเวณที่มีความเร็วลมสูง 5-6 m/s ตรงอาว

บานดอนบริเวณชายฝงจังหวัดสุราษฎรธานี ต้ังแต อ.ทาฉาง ไปถึง อ.กาญจนดิษฐ และบริเวณชายฝง

ของจังหวัดปตตานี ในเขต อ.หนองจิก อาวปตตานี ไปถึงแหลมตาชี สําหรับทางฝงอันดามัน ความเร็ว

ลมเฉลี่ยโดยรวมจะตํ่ากวาทางฝงอาวไทย  

 

 

 
 

รูปที่ 3.12 ความเร็วลมนอกชายฝงเฉลี่ยในเดือนมกราคม 
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รูปที่ 3.13 ความเร็วลมนอกชายฝงเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ 

 

 

 
รูปที่ 3.14 ความเร็วลมนอกชายฝงเฉลีย่ในเดือนมนีาคม 
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รูปที่ 3.15 ความเร็วลมนอกชายฝงเฉลีย่ในเดือนเมษายน 

 

 

 
รูปที่ 3.16 ความเร็วลมนอกชายฝงเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคม 
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รูปที่ 3.17 ความเร็วลมนอกชายฝงเฉลี่ยในเดือนมิถุนายน 

 

 

 
รูปที่ 3.18 ความเร็วลมนอกชายฝงเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคม 
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รูปที่ 3.19 ความเร็วลมนอกชายฝงเฉลีย่ในเดือนสงิหาคม 

 

 

 
รูปที่ 3.20 ความเร็วลมนอกชายฝงเฉลีย่ในเดือนกนัยายน 
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รูปที่ 3.21 ความเร็วลมนอกชายฝงเฉลี่ยในเดือนตุลาคม 

 

 

 
รูปที่ 3.22 ความเร็วลมนอกชายฝงเฉลี่ยในเดือนพฤศจิกายน 
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รูปที่ 3.23 ความเร็วลมนอกชายฝงเฉลีย่ในเดือนธนัวาคม 
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รูปที่ 3.24 แผนที่ลมแสดงการกระจายของความเร็วลมนอกชายฝงเฉลี่ยตอปที่ความสูง 90 เมตร 
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3.3  การวิเคราะหหาบริเวณท่ีมีศักยภาพพลังงานลมนอกชายฝง (TOR ขอ 4.2.3 (1)) 

 ในการเลือกสถานที่ซึ่งเหมาะสมกับการติดต้ังกังหันลมนอกชายฝงมิไดขึ้นกับความเร็วลมอยาง

เดียว หากยังขึ้นกับปจจัยอ่ืนๆ ที่สําคัญไดแก ความลึกของระดับนํ้าทะเล ตําแหนงของพื้นที่หวงหามใน

ทะเล ระยะหางจากเครือขายสายสงไฟฟา โดยในโครงการนี้ จะใชกระบวนการ GIS (Geographic 

Information System) เพื่อหาพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพในการจัดต้ังทุงกังหันลมนอกชายฝง ทั้งน้ีเพราะเปนวิธีที่

มีประสิทธิภาพสูงในการหาตําแหนงหรือพื้นที่ที่เหมาะสมในงานดานตางๆ เชน การเกษตร ผังเมือง 

และพลังงาน เปนตน ในการใชกระบวนการ GIS เราจะตองนําขอมูลทุกๆ อยางที่เกี่ยวของมาจัดแสดง

ในรูปแผนที่ แลวใชโปรแกรม GIS นําขอมูลดังกลาวมาซอนทับเปนชั้นขอมูล โดยกําหนดเงื่อนไขตางๆ

ตามเหมาะสม เพื่อหาพื้นที่ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับเงื่อนไขตางๆที่กําหนดขึ้น กระบวนการ

ดังกลาวสามารถแสดงไดตามแผนภูมิในรูปที่ 3.25 
 

 
 

รูปที่ 3.25 แสดงการนําขอมูลตางๆ ในรูปแผนที่มาเรียงซอนกัน เพื่อกรองเอาเฉพาะพื้นที่ตามเงื่อนไขที่

กาํหนดโดยใชกระบวนการ GIS   

 

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ผูดําเนินโครงการนํามาใชในกระบวนการ GIS ไดแก โปรแกรม 

ArcGIS (version 9.3) ในการใชโปรแกรมดังกลาว ผูดําเนินโครงการจะจัดทํา shapefiles ของขอมูล

ตางๆ เพื่อใชเปนขอมูลอินพุทของโปรแกรม ขอมูลเหลาน้ันไดแก ขอมูลการกระจายตามพื้นที่ของ

ความเร็วลมนอกชายฝงของประเทศไทย ขอมูลความลึกของน้ําทะเล ขอมูลการใชพื้นที่ทางทะเล ขอมูล

เครือขายสายสงไฟฟาบนฝง และขอมูลแหลงชุมชนตามแนวชายฝง ตามรายละเอียดดังนี้ 

แผนทีค่วามเร็วลม 

แผนที่ความลึกของน้ําทะเล 

แผนที่เครือขายสายสงไฟฟา 

… 

 เงื่อนไขตางๆ  

 

พื้นที่ที่สอดคลองกับเงื่อนไข 

ArcGIS 

ขอมูลอินพุท 
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3.3.1 แผนท่ีลมซึ่งแสดงการกระจายตามพื้นท่ีของความเร็วลมนอกชายฝงของประเทศไทย 

ผูดําเนินโครงการจะนําขอมูลการกระจายตามพื้นที่ของความเร็วลมเฉลี่ยตอปที่ระดับความสูง 

90 เมตร จากผิวนํ้าทะเล ซึ่งไดจากการคํานวณ (รูปที่ 3.24) มาดัดแปลงใหอยูในรูป shapefile ผลที่ได

แสดงไวในรูปที ่3.26 

 

 
 

รูปที่ 3.26 แผนที่ในรูปของ shapefile ของความเร็วลมนอกชายฝงเฉลี่ยตอป ที่ความสูง 90 เมตร 

 

3.3.2 แผนท่ีความลึกของนํ้าทะเล 

 ความลึกของน้ําทะเลเปนอีกปจจัยที่ตองพิจารณาในการวิเคราะหหาบริเวณที่มีศักยภาพพลังงาน

ลมนอกชายฝง ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากการติดต้ังกังหันลมในบริเวณที่นํ้าทะเลลึกมากเกินไปตองเสียคาใชจาย

สูงสําหรับฐานรากของกังหันลม ในการศึกษาคร้ังนี้ผูดําเนินโครงการไดจัดหาแผนที่ความลึกของน้ํา

ทะเลและทําการแปลงใหอยูในรูปของ shapefile (รูปที่ 3.27) เพื่อใหเหมาะแกการใชงานในการวิเคราะห

หาบริเวณที่มีศักยภาพพลังงานลมนอกชายฝงดวยกระบวนการ GIS จากรูปที่ 3.27 จะเห็นวาโดยรวม

แลวน้ําทะเลทางฝงอาวไทยมีความลึกนอยกวาทางฝงอันดามัน ทางฝงอาวไทย น้ําทะเลคอนขางต้ืนใน

บริเวณใกลฝง กลาวคือพื้นที่สวนใหญที่ระยะหางจากฝงทะเล 5 กิโลเมตร จะมีความลึกในชวง 10-20 

เมตร โดยพื้นที่ฝงอาวไทยทั้งหมด จะมีความลึกไมเกิน 100 เมตร ในขณะที่ทางฝงอันดามันความลึกของ

น้ําทะเลบางแหงมีคามากถึง 200 เมตร  
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รูปที่ 3.27 แผนที่ในรูป shapefile ของระดับความลึกของน้ําทะเล 

 

3.3.3 แผนท่ีการใชพื้นท่ีทางทะเล 

 พื้นที่ในทะเล ถึงแมจะเปนบริเวณที่มีลมดี แตไมจําเปนวาจะสามารถใชพื้นที่น้ันจัดต้ังกังหันลม

ไดเสมอไป เพราะในทะเลมีพื้นที่หวงหามตางๆ ที่สําคัญไดแก พื้นที่อุทยานธรรมชาติทางทะเล แนวทอ

กาซธรรมชาติ เปนตน ในการประเมินศักยภาพพลังงานลมนอกชายฝงจะตองหักพื้นที่เหลาน้ีออก          

ผูดําเนินโครงการจะจัดหาขอมูลดังกลาวในรูปแผนที่แลวนํามาแปลงใหเปน shapefile เพื่อใชใน

โปรแกรม ดังแสดงในรูปที่ 3.28 – 3.29 
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รูปที่ 3.28 แผนที่ในรูป shapefile ของตําแหนงอุทยานธรรมชาติทางทะเล 

 

 
 

รูปที่ 3.29 แผนที่ในรูป shapefile ของตําแหนงแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติและแนวทอสงกาซ 

 

3.3.4 แผนท่ีเครือขายสายสงบริเวณชายฝง 

เครือขายสายสงของการไฟฟาสวนภูมิภาค จัดเปนอีกปจจัยหน่ึงที่ตองพิจารณาในการวิเคราะห

หาบริเวณที่เหมาะสมสําหรับติดต้ังทุงกังหันลม ทั้งน้ีเพราะจะตองเชื่อมตอและปอนกระแสไฟฟาที่ได

จากทุงกังหันลมใหกับระบบของการไฟฟาสวนภูมิภาค ดังน้ันในการเลือกบริเวณที่เหมาะสมสําหรับ

จัดต้ังกังหันลมนอกชายฝงจึงจําเปนตองพิจารณาความเปนไปไดในการเชื่อมตอไฟฟาที่ผลิตไดกับสาย

สงที่ชายฝง ถาแหลงลมดีอยูหางจากสายสงมากๆ ตนทุนในการผลิตกระแสไฟฟาจะเพิ่มสูงขึ้น เพราะ

ตองเดินสายสงไฟฟาเปนระยะไกล ในโครงการน้ี ผูดําเนินโครงการไดจัดหาขอมูลเครือขายสายสง

ไฟฟาบริเวณชายฝงของประเทศไทยในรูปของ shapefile เพื่อใชในโปรแกรม ArcGis ดังรูปที่ 3.30 

อุทยานธรรมชาติ 
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รูปที่ 3.30 แผนที่ในรูป shapefile ของแผนที่เครือขายสายสงในบริเวณชายฝง 

 

3.3.5 แผนท่ีแหลงชุมชนชายฝง  

แหลงชุมชน หรือ ผูใชพลังงานเปนอีกปจจัยหน่ึงที่ควรพิจารณาในการพัฒนาทุงกังหันลมนอก

ชายฝง การติดต้ังทุงกังหันลมไมไกลจากชุมชนในบริเวณชายฝง เพื่อนําไฟฟาที่ไดไปใชในชุมชนเปน

การลดการสูญเสียพลังงานในสายสง โดยทั่วไปจึงนิยมติดต้ังกังหันลมนอกชายฝงในบริเวณที่ใกลกับ

ชุมชนซึ่งเปนผูบริโภคหลัก เชน เขตชุมชนหรือเขตอุตสาหกรรมตามแนวชายฝงทะเล (Dvorak et al, 

2007) ในการวิเคราะหหาบริเวณที่เหมาะสมในการจัดต้ังกังหันลมนอกชายฝง ผูดําเนินโครงการไดหา

ขอมูลของชุมชนตามชายฝง และจัดแสดงในรูปของ shapefile เพื่อใชรวมกับขอมูลอ่ืนๆ  ดังแสดงในรูป

ที่ 3.31 
 

 
 

รูปที่ 3.31 แผนที่ในรูป shapefile ของแหลงชุมชนชายฝง 
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3.3.6 ผลการวิเคราะหหาบริเวณท่ีมีศักยภาพพลังงานลมนอกชายฝง (TOR ขอ 4.2.4 (2)) 

หลังจากที่จัดเตรียมขอมูลตางๆ ในรูปของ shapefile แลว ผูดําเนินโครงการจะปอนขอมูลใหกับ

โปรแกรม ArcGIS และต้ังเงื่อนไขตางๆ ( scenario) ที่กําหนด โดยจะกําหนดใหพื้นที่ที่เหมาะสมจะตอง

มีความเร็วลม 5-6 m/s ที่ระดับความสูง 90 เมตรเหนือพื้นผิวนํ้า และไมอยูในพื้นที่หวงหามตางๆ รวมถึง

ตองเปนพื้นที่ชายฝงหางจากสถานียอยของการไฟฟาสวนภูมิภาคไมเกิน 20 กิโลเมตร และหางจาก

ชุมชนเมืองไมเกิน 100 กิโลเมตร จากน้ันทําการคํานวณหาพื้นที่ที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเงื่อนไขที่

กาํหนดขึน้ผานโปรแกรม ArcGIS ผลที่ไดแสดงในรูปที่ 3.32 

  

  
รูปที่ 3.32 แผนที่แสดงพืน้ทีค่วามเร็วลมนอกชายฝง 5-6 m/s ที่ระดับความสูง 90 เมตร หลังจากหักพื้นที่

ที่ไมสามารถใชประโยชนได  

 

จากรูปที่ 3.32 จะเห็นวาพื้นที่นอกชายฝงซึ่งมีความเร็วลม 5-6 m/s ที่ระดับความสูง 90 เมตร 

เหนือผิวนํ้า และไมอยูในพื้นที่หวงหามตางๆ มีอยู 3 แหง ไดแก บริเวณอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎร

ธานี บริเวณอาวปตตานีในเขตจังหวัดสงขลาและปตตานี และบริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา 

โดยพื้นที่รวมของแตละบริเวณแสดงไวในตารางที่ 3.2 

อาวบานดอน 

ทะเลสาบสงขลา 

อาวปตตานี 

5-6 m/s 
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ตารางที่ 3.2 พื้นที่นอกชายฝงซึ่งมีความเร็วลม 5-6 m/s ที่ความสูง 90 เมตร เหนือผิวนํ้า และไมอยูในเขต

หวงหามตางๆ  
 

สถานที ่ พื้นที่ (km2) 

อาวบานดอน 579 

ทะเลสาบสงขลา 119 

อาวปตตานี 435 

  

 สําหรับกรณีฝงทะเลอันดามัน ผลการวิเคราะหพบวาไมมีศักยภาพในการพัฒนากังหันลมนอก

ชายฝง เนื่องจากความเร็วลมเฉลี่ยมีคาตํ่ากวา 5 m/s อยางไรก็ตามผูดําเนินโครงการไดทําการศึกษา

ศักยภาพการผลิตไฟฟาดวยกังหันลมที่บนเกาะ 2 เกาะ ไดแก เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และเกาะยาวนอย 

จังหวัดพังงา ตามรายละเอียดในภาคผนวกที่ 2  

 

3.3.7 การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟาจากกังหันลม (installed capacity) ในบริเวณนอกชายฝงของ

ประเทศไทย (TOR ขอ 4.2.4 (4)) 

  หลังจากที่ไดพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพในการติดต้ังกังหันลมแลว ผูดําเนินโครงการจะประเมิน

พลังงานไฟฟาที่จะผลิตได โดยจะทําการกําหนดกังหันลมที่จะใชโดยพิจารณาจากกังหันลมนอกชายฝง

ที่มีอยูในทองตลาด  

  ตารางที่ 3.3 แสดงบริษัทที่ผลิตและรุนกังหันลมนอกชายฝงในปจจุบัน จะเห็นไดวา กังหันลม

นอกชายฝงในปจจุบันจะเปนกังหันลมขนาด 2-6 MW  

จากผลการคํานวณความเร็วลมนอกชายฝงของประเทศไทย พบวาสภาพโดยรวมของความเร็ว

ลมนอกชายฝงของประเทศไทยมีคาไมสูง ดังนั้นจึงไมควรใชกังหันลมขนาดใหญมากซึ่งทํางานที่

ความเร็วลมสูง ในที่น้ีผูดําเนินโครงการจะเลือกกังหันลม รุน SWT-2.3-93 ของบริษัท Siemens ขนาด 

2.3 MW  ซึ่งเปนรุนที่ใชงานมากที่สุด ในกลุมของทุงกังหันลมขนาดใหญ 25 อันดับแรกของโล ก

[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_offshore_wind_farms] ตัวอยางทุงกังหันลมนอกชายฝงที่ใช

กังหันลมรุนน้ีไดแก ที่ทุงกังหันลม Nysted (Rodsand I), Rodsand II และ Horns Rev II ในประเทศ

เดนมารก โดย Power curve ของกังหัน รุน SWT-2.3-93 ของบริษัท Siemens แสดงดังรูปที่ 3.33 
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รูปที่ 3.33 Power curve ของกังหันลมรุน SWT-2.3-93 ของบริษัท Siemens 

 

ตารางที่ 3.3 กังหันลมนอกชายฝงที่มีการผลิตในปจจุบัน 

Manufacturer Model 
Power. Diam. Hub height 

(m) 
Gearbox 

Cut-in 

speed 

Rated 

speed 

Max 

wind 

(kW) (m) (m/s) (m/s) (m/s) 

Areva 5,000 M5000 116 90 Yes 4 12.5 25 

Bard 5,000 VM 122 90 Yes 3 12.5 30 

Gamesa 2,000 G87/2000 87 67 - 100 Yes 4 15 25 

GE Energy 4,000 4.1-113 113 n/a No 2.5 13 27 

Nordex 6,000 N150/6000 150 100 No 2.5 n/a 25 

Nordex 2,500 N90/2500 Offshore 90 70 - 90 Yes 3 13 25 

Repower 5,000 5M 126 80 - 90 Yes 2.5 13 30 

Repower 6,150 6M 126 80 - 90 n/a 2.5 14 30 

Shanghai Electric 2,000 W2000-105 105 80 - 105 n/a 3 11.5 20 

Shanghai Electric 2,000 W2000-87 87 80 - 105 n/a 3 12.4 25 

Shanghai Electric 2,000 W2000-93 93 80 - 105 n/a 3 12 25 

Shanghai Electric 2,000 W2000-99 99 80 - 105 n/a 3 11.8 25 

Siemens 2,300 SWT-2.3-93 93 80 - 101 Yes 4 13 25 

Siemens 3,000 SWT-2.0-101 101 80  n/a 3 12 25 

Siemens 3,600 SWT-2.6-107 107 80 - 96 Yes 3 13 25 

Siemens 3,600 SWT-2.6-120 120 90 n/a 3-5 12-13 25 

Sinovel 3,000 SL 3000/90 90 80 - 90 Yes 2.5 13 25 

Vestas 3,000 V112 3M 112 84 - 119 n/a 3 12 25 

Vestas 3,000 V90 3M 90 84 - 119 n/a 2.5 15 25 

Vestas 2,000 V80 2M 80 84-119 n/a 4 17 25 

Winwind 3,000 WWD-3-100 100 80 - 100 No 4 12.5 25 

* n/a = data is not available  

[source: offshore wind turbines data base: www.4offshore.com, www.thewindpower.net ] 

http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_37_areva.php�
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_69_bard.php�
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_4_gamesa.php�
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_5_ge-energy.php�
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_8_nordex.php�
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_8_nordex.php�
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_9_repower.php�
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_9_repower.php�
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_52_shanghai-electric.php�
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_52_shanghai-electric.php�
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_52_shanghai-electric.php�
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_10_siemens.php�
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_10_siemens.php�
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_10_siemens.php�
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_10_siemens.php�
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_95_sinovel.php�
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_14_vestas.php�
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_14_vestas.php�
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_15_winwind.php�
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ผูดําเนินโครงการจะทําการคํานวณปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดจากกังหันลมตอป โดยใชสมการ 
 

   ∫
∞

=
0

r du)u(P)u(PP      (3.20) 

 

โดยที่  )u(P  คือ power curve ของกังหันลม  

 )u(Pr  คือ probability density function ของความเร็วลม ที่ความสูงของ hub 

 

เมือ่แทน )u(Pr  ซึ่งเปนไปตาม Weibull function ในสมการ (3.20) จะไดสมการ 
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โดยที่  A  คือ Weibull scale factor 

      k  คือ Weibull shape factor 

 

ตารางที่ 3.4 ผลการคํานวณปริมาณไฟฟารายปที่ผลิตไดตอตัว จากกังหันลมรุน SWT-2.3-93 ของบริษัท 

Siemens  
 

สถานที่ ปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดตอป (AEP) (GWh) 

อาวบานดอน 1.535 

ทะเลสาบสงขลา 1.841 

อาวปตตานี 1.856 

 

จากผลการคํานวณปริมาณไฟฟารายปที่ผลิตไดจากกังหันลมตอปตอกังหันลม 1 ตัว จะพบวา 

ปริมาณไฟฟารายปที่ผลิตไดจากบริเวณอาวปตตานีจะมีคาสูงที่สุด รองลงมาคือ ที่ทะเลสาบสงขลา และ

นอยที่สุดคือที่อาวบานดอน ทั้งนี้เปนไปตามระดับของความเร็วลมที่แตกตางกัน 

จากปริมาณไฟฟารายปที่ผลิตได เราสามารถคํานวณ Capacity factor (CF

=FC

) ไดโดยอาศัยสมการ 

(3.22)  

    [AEP / (8,760 x RP )] x 100   (3.22) 

 

โดยที่  RP   คอื rated power ของกังหันลม  

AEP  คอื annual energy production 

CF คอื Capacity factor  
 

คา capacity factor ที่ไดจากการคํานวณแสดงไวในตารางที่ 3.5  



 75 

ตารางที่ 3.5 ผลการคํานวณคา Capacity factor ของกังหันลมรุน SWT-2.3-93 ของบริษัท siemens  
 

สถานที่ Capacity factor (%) 

อาวบานดอน 7.62 

ทะเลสาบสงขลา 9.14 

อาวปตตานี 9.21 

 

จากผลการคํานวณ Capacity factor ของกังหันลมรุน SWT-2.3-93 ของบริษัท Siemens เมื่อ

ติดต้ังในบริเวณที่มีศักยภาพพลังงานลมที่แตกตางกัน จะพบวากังหันลม มีคา Capacity factor สูงสุด 

เมื่อติดต้ังในอาวปตตานี (9.21 %) รองลงคือ ทะเลสาบสงขลา (9.14 %) และ มีคาตํ่าสุดในอาวบานดอน 

(7.62%)  

ในขั้นตอนตอไป ผูดําเนินโครงการจะคํานวณกําลังการติดต้ัง (installed capacity) โดยคดิวา

กงัหันลม 1 ตัว จะใชพื้นที่เทากับ 5 D x 10D เมือ่ D เปนเสนผานศูนยกลางของพื้นที่การกวาดของใบ

กงัหันลม (Clausen et al., 2004) โดยกังหันลมรุน SWT-2.3-93 ของบริษัท Siemens มีพื้นที่กวาดของ

ใบพัด (swept area) เทากับ 6,796 ตารางเมตร และมีคา D เทากับ 93 เมตร ผลที่ไดแสดงไวในตารางที่ 

3.6 จากผลการคํานวณ installed capacity ของแตละบริเวณโดยพิจารณาตามเงื่อนไขที่กําหนดขึ้นพบวา

บริเวณอาวบานดอนม ีinstalled capacity สูงสุด ลองลงมาคือ อาวปตตานีและทะเลสาบสงขลา 

 

ตารางที่ 3.6 ผลการคํานวณ installed capacity ของพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้ง 3 แหง  
 
   

สถานที่ พื้นที่ (km2 จํานวนกงัหันลม ) Installed capacity (MW) 

อาวบานดอน 579 1,338 3,077 

อาวปตตานี 435 1,005 2,312 

ทะเลสาบสงขลา 119 275 633 

 

3.3.8  การศึกษาเทคโนโลยีกังหันลมนอกชายฝง (TOR ขอ 4.2.4(3)) 

ระบบผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมนอกชายฝง (offshore wind energy system) 

ประกอบดวยตัวกงัหัน ( turbine) หอคอยติดต้ังกังหัน  (tower) และฐานราก  (foundation) ดังแสดงในรูป

ที่ 3.34 
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รูปที่ 3.34 องคประกอบพื้นฐานของกังหันลมนอกชายฝง  (Horns Rev wind project, Denmark,  

                        http://www.hornsrev.dk) 

 

สวนประกอบหลักและมองเห็นไดชัดเจนที่สุดของระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานลมนอกชายฝง 

คือ กังหัน โดยกังหันลมที่นิยมใชงานอยูในปจจุบันเปนแบบ 3 ใบพัด สวนของหอติดต้ังกังหันลมเปน

สวนรองรับกงัหัน และ housing ของ generator ที่อยูดานบน  

สําหรับสวนของฐานรากเปนโครงสรางที่รองรับกังหันและหอคอยติดต้ังกังหัน  โดยการ

ออกแบบในสวนของฐานรากจําเปนตองคํานึงถึงลักษณะคลื่นทะเล ความลึกของน้ําทะเล ตลอดจน

ลักษณะของพื้นผิวใตทะเล โดยทั่วไปมีอยู 3 แบบ คือ แบบ gravitation, แบบ mono-pile และแบบ 

multi-leg  นอกจากน้ียังมีแบบที่ floating ซึ่งเปนแบบที่กําลังพัฒนาเพื่อใหเหมาะกับสภาพนํ้าทะเลที่มี

ความลึกมากๆ 

โดยทั่วไปหากพิจารณาเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟานอกชายฝงที่เหมาะสมสําหรับแตละ

พื้นที่ ในสวนของกังหันและหอคอยจะไมแตกตางกัน แตในสวนของฐานรากจําเปนตองมีพิจารณาเลือก
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ใหเหมาะสมกับลักษณะของแตละพื้นที่ ดังน้ันในหัวขอน้ี จะเนนเร่ืองของเทคโนโลยีของฐานราก ดัง

รายละเอียดตอไปน้ี 

1.  Gravity base foundation ฐานรากแบบนี้เหมาะสําหรับระดับน้ําต้ืนมากๆ (โดยทั่วไปประมาณ            

5 เมตร) มีลักษณะดังรูปที่ 3.35 เทคโนโลยีดังกลาวนี้จะอาศัยฐานขนาดใหญทําจากคอนกรีตหรือโลหะ

ที่มีนํ้าหนักมากเพื่อจะใหสามารถวางตัวใหอยูน่ิงไดบนพื้นผิวใตทะเล เมื่อมีคลื่นนํ้าทะเลซัดหรือลมที่

พัดผานตัวกังหันลมดานบน ระบบฐานรากแบบน้ีจะไมมีการฝงรากลงไปในพื้นผิวใตทะเล ดังน้ันใน

การเลือกใชฐานรากแบบน้ีจําเปนตองมีการปรับสภาพผิวพื้นทะเลในบริเวณดังกลาวใหเรียบเพื่อที่ฐาน

รากดังกลาวจะสามารถวางต้ังอยูไดโดยสมดุล โครงสรางประเภทนี้จะทําการสรางจนสําเร็จบนฝงทั้ง

งานโลหะและงานคอนกรีต ซึ่งเปนกระบวนการที่ตองมีคาใชจายสูง ฐานรากแบบนี้อาจมีนํ้าหนักถึง 

7000 ตัน ทําใหเสียคาใชจายในการขนสงสูง 
 

  
 

รูปที่ 3.35 Gravity Base Foundation 
 

2.   Monopile Foundation เปนเทคโนโลยีที่เหมาะสําหรับระดับน้ําลึกในระดับปานกลาง ( นอยกวา 

20 เมตร) มีลักษณะดังรูปที่ 3.36 ฐานรากแบบนี้ที่นิยมใชมากที่สุด เนื่องจากเปนโครงสรางที่ไมซับซอน 

ราคาไมสูงมากเมื่อเทียบกับ gravity foundation และเหมาะสมกับการใชงานในระดับน้ําลึกปานกลาง 

โครงสรางเปนเสาโลหะฝงลงไปในพื้นผิวใตทองทะเลและเชื่อมตอโดยตรงกับหอคอยของกังหันลม 

โดยทั่วไปในการติดต้ังฐานรากประเภทน้ีไมจําเปนตองมีการปรับพื้นผิวใตทะเล แตจําเปนตองทําการ

เจาะพื้นทะเลลงไป (อาจถึง 40 เมตร ขึ้นกับสภาพของพื้นผิวบริเวณน้ันๆ) ฐานรากประเภทน้ีไมซับซอน

ในการผลิต ถึงแมวานํ้าหนักโดยรวมอาจมากถึง 500 ตัน และมีเสนผานศูนยกลางถึง 5 เมตร แตโดยรวม

แลวยังถือวาไมซับซอนเทากับ Gravity foundation 
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รูปที่ 3.36 Monopile foundation 
 

3.  Tripod Foundation (หรือ multi-leg) เหมาะสําหรับระดับน้ําลึกมากขึ้น (ไมเกิน 50 เมตร) ฐาน

รากแบบนี้เปนการประยุกตจากรูปแบบ monopile น่ันเอง (ดังรูปที่ 3.37) โดยการปรับเปนรูปแบบสาม

ขาหรือมากกวา ฝงลึกลงไปในพื้นผิวใตทะเลเพื่อรองรับสวนของหอคอย รูปแบบดังกลาวน้ีจะซับซอน

มากขึ้น แตก็มีความแข็งแรงจึงเหมาะสําหรับระดับน้ําทะเลที่มีความลึกมากขึ้น  

 

 
 

รูปที่ 3.37 Tripod Foundation 

 

 นอกจาก Foundation ทั้ง 3 แบบนี้ ยังคงมีรูปแบบอ่ืนๆอีกที่อยูในชวงของการศึกษาวิจัย อาทิ

เชน jacket foundation (รูปที่ 3.38a) และ Floating foundation (รูปที่ 3.38b) โดยมุงเนนไปที่การพัฒนา

ฐานรากที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาทุงกังหันลมในระดับน้ําทะเลที่มีความลึกมาก 
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(a) 

 
                      (b) 

รูปที่ 3.38 (a) Jacket Foundation   (b) Floating Foundation  
 

 จากการพิจารณาเทคโนโลยีของฐานรากทั้ง 3 แบบ ขางตน รวมกับการพิจารณาแผนที่  ความลึก

ของผิวน้ําทะเล และแผนที่ลมนอกชายฝงของประเทศไทย จะเห็นวา เทคโนโลยีฐานรากแบบ Monopile 

เปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมนอกชายฝง 

เปนบริเวณที่นํ้าลึกปานกลาง 

 

3.4 การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร (TOR ขอ 4.2.4 (5)) 

หลังจากที่คํานวณปริมาณพลังงานไฟฟาที่คาดวาจะผลิตไดจากกังหันลมแลว ผูดําเนินโครงการ

จะนําปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดรายปรวมกับขอมูลตนทุน (cost data) ของกังหันลมมาทําการวิเคราะห

ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร โดยใชวิธีของ Mathew (2006) กลาวคือจะคํานวณ initial investment cost 

(CI) ซึ่งจะประกอบดวยคากังหันลม และอุปกรณประกอบ คาติดต้ังและการเชื่อมตอกับเครือขายสายสง 

โดยจะประมาณคา operating และ maintenance cost (COM) ในรูปของเปอรเซน็ต (m) ของ initial 

investment cost (CI

IOM mCC =

) ตามสมการ 
 

    (3.23)  
 

เมื่อ  OMC  =  operating และ maintenance cost 
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IC  =  initial investment cost  

m  =  เปอรเซน็ตของ operating และ maintenance cost เมื่อเทียบกับ initial investment  

      cost 

 เน่ืองจาก maintenance และ operating cost เปนรายจายในอนาคต ดังนั้นจะตองคํานวณกลับมา

เปนมูลคาปจจุบัน (present value) โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟอ โดยใชสมการ 
 

( ) ( )
( ) 









+
−+

=− n

n

In1OM I1I
1I1mCCPV   (3.24) 

 

เมือ่ ( ) n1OMCPV − = operating และ maintenance cost รวมตลอดอายุการใชงานของกังหันลม 

IC  =  initial investment cost 

I  =  real rate of discount เมื่อพิจารณาอัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยแลว  

n  =  อายุการใชงานของกังหันลม 

โดยที่    1
e1
i1I
a

−
+
+

=        (3.25) 

 

 i  = อัตราดอกเบี้ย   

ea

( )( ){ } 1r1e1ea −++=

  = escalation rate  

โดยที่        (3.26) 

e = discount rate 

r  = อัตราเงนิเฟอ 
 

ผลรวมของ initial investment cost และ operating และ maintenance cost ตลอดอายุการใชงาน 

เมื่อคิดเปนคาเงินปจจุบัน ( )( )n1ACNPV −  สามารถหาไดจากสมการ 
 

  ( ) ( )
( ) 




















+
−+

+=− n

n

In1A I1I
1I1m1CCNPV   (3.27) 

 ( ) n1ACNPV −  เปน cost สะสมตลอดอายุการใชงานของกังหันลม ( n ป) cost ดังกลาวที่เฉลี่ย

เปนรายป ( )( )ACNPV  จะหาไดจาก 
 

    ( ) ( )
n
CNPVCNPV n1A

A
−=    (3.28) 

 

 ถาปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดรายป มีคาเทากับ IE  เราจะสามารถคํานวณตนทุนการผลิตไฟฟา (C) 

ไดจากสมการ 
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( )
I

A

E
CNPVC =     (3.29) 

 

 นอกจากน้ี ถาเรารูราคาไฟฟาที่ขายไดและปริมาณไฟฟาที่ผลิตได เราจะสามารถคํานวณ benefit 

หรือรายไดจากการขายไฟฟารายป ( AB ) ได แตรายไดดังกลาวเปนคาเงินในอนาคต เราตองคํานวณ

ผลรวมของรายไดทั้งหมดจากการขายไฟฟาตลอดอายุการใชงานของกังหันลมใหเปนคาเงินปจจุบัน 

( n1A )B(NPV − ) โดยอาศัยสมการ 

   ( ) ( )
( ) 









+
−+

=− n

n

An1A I1I
1I1BBNPV    (3.30) 

 นอกจากนี้ เราสามารถหาอัตราสวนตนทุนตอผลตอบแทน (Benefit Cost Ratio; BCR) ซึ่งเปน

อัตราสวนระหวางผลรวมของรายไดทั้งหมดจากการขายไฟฟาตลอดอายุการใชงานของกังหันลมที่

แปลงเปนคาเงินปจจุบัน ( n1A )B(NPV − ) ตอตนทุนสะสมตลอดอายุการใชงานในคาเงินปจจุบัน 

( n1A )C(NPV − ) ตามสมการ 
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CNPV
BNPVBCR   (3.31) 

โดยปกติโครงการที่ดี คาของ BCR ตองมากกวา 1  

 ระยะเวลาคืนทุน  (Pay-back period, PBP) เปนอีกตัวแปรหน่ึงที่ตองพิจารณาสําหรับการ

ดําเนินการโครงการใดๆ โดยที่ PBP จะหมายถึง ระยะเวลาที่สั้นที่สุดในการคุมทุน กลาวคือ ผลรวมของ

รายไดทั้งหมดจากการขายไฟฟา มีคาเทากับ ตนทุนรวมทั้งหมดจนถึงปน้ันๆ หรือเขียนไดดังสมการ  

   ( ) ( ) n1An1A CNPVBNPV −− =     (3.32) 

หรือ    
( )
( )

( )
( ) 
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เราสามารถแกสมการ เพื่อหาคา Pay-back period (PBP) ไดดังสมการ 
 

   ( )I1ln
mCB

IC1ln
PBP IA
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−=     (3.34) 

 อีกหนึ่งตัวแปรที่สําคัญในการประเมินทางเศรษฐศาสตร คือ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal 

Rate of Return; IRR) ซึ่งหาไดจากสมการ 
 

   
( )

( )
( )

( ) 



















+
−+

+=








+
−+

n

n

In

n

A IRR1IRR
1IRR1m1C

IRR1IRR
1IRR1B  (3.35) 
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 จากการแกสมการ (3.35) โดยวิธ ีinteration เราจะไดคา IRR ตามตองการ  

 ในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการจัดต้ังกังหันลมนอกชายฝงของประเทศไทย ผูดําเนิน

โครงการจะอาศัยขอมูลทางเศรษฐศาสตรจากธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th) และขอมูล

ตนทุนเกี่ยวกับการจัดต้ังกังหันลมนอกชายฝงจาก The European Wind Energy Association (EWEA, 

2009) เพื่อใชในการคํานวณ (ตารางที่ 3.7) ผลการคํานวณที่ไดแสดงไวในตารางที่ 3.8-3.10 (รายละเอียด

การคาํนวณแสดงไวในภาคผนวกที ่8) 

 

ตารางที่ 3.7  ขอมูลทางเศรษฐศาสตรและตนทุน (EWEA, 2009; ธนาคารแหงประเทศไทย, 2554) 
 

พารามิเตอร คา 

อายุโครงการ (n) 20 

Initial cost: 

- Turbines ex-works, including transport and 

erection = 815 Euro/kW 

- Transformer station and main cable to coast = 

270 Euro/kW 

- Internal grid between turbines = 85 Euro/kW 

- Foundations = 350 Euro/kW 

- Design and project management = 100 

Euro/kW 

- Environmental analysis = 50 Euro/kW 

- Miscellaneous =10 Euro/kW 

1680 Euro/kW 

Operation & maintenance cost (O&M) 2% of initial cost 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู (Interest rate; i) 8.5%  

อัตราเงนิเฟอ (Inflation rate; r) 3.9% 

อัตราคดิลด (Discount rate; e)  8 % 

อัตราแลกเปลี่ยน 1 Euro = 42.5405 บาท 

Ft ขายสงไฟฟา (Wholesale) 0.7787 บาท/หนวย 

สวนเพิ่มรับซื้อไฟฟา (Adder) 2.5 บาท/หนวย 
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ตารางที่ 3.8 ผลการวิเคราะหตัวแปรทางเศรษฐศาสตรของทุงกังหันลมในบริเวณอาวบานดอน 
 
 

Parameter คา 

ตนทุนการผลิตไฟฟา (C) บาทตอ kWh 8.46 

Benefit Cost Ratio (BCR) 0.56 

Pay-back period (PBP)  [ป] 42 

 

ตารางที่ 3.9 ผลการวิเคราะหตัวแปรทางเศรษฐศาสตรของทุงกังหันลมในบริเวณอาวปตตานี 
 

Parameter คา 

ตนทุนการผลิตไฟฟา (C) บาทตอ kWh 7.00 

Benefit Cost Ratio (BCR) 0.68 

Pay-back period (PBP)  [ป] 32 

 

ตารางที่ 3.10 ผลการวิเคราะหตัวแปรทางเศรษฐศาสตรของทุงกังหันลมในบริเวณทะเลสาบสงขลา 
 

Parameter คา 

ตนทุนการผลิตไฟฟา (C) บาทตอ kWh 7.05 

Benefit Cost Ratio (BCR) 0.67 

Pay-back period (PBP)  [ป] 32 
  

ผลที่ไดจากการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเบื้องตน พบวา ตนทุนการผลิตไฟฟาตอ kWh กรณี

อาวบานดอน อาวปตตานี และทะเลสาบสงขลามีคาเทากับ 8.46, 7.00 และ 7.05 บาท ซึ่งมีคาคอนขางสูง 

ถาพิจารณา Pay-back period พบวาทั้ง 3 กรณีมีคา 32-42 ป ซึ่งคอนขางยาวนานในดานของ Benefit 

Cost Ratio พบวาทุกกรณีมีคานอยกวา 1 แสดงวาจากพื้นฐานทางเทคโนโลยีและตนทุนของการติดต้ัง

กังหันลมนอกชายฝงในปจจุบันยังไมเหมาะสมตอการลงทุนจัดต้ังทุงกังหันลมนอกชายฝงของประเทศ

ไทย ทั้งนี้เนื่องจากความเร็วลมเฉลี่ยตอปในบริเวณนอกชายฝงของประเทศไทยมีคาคอนขางตํ่า (5-6 

m/s) เมื่อเทียบกับบริเวณอ่ืนๆ ของโลกที่มีการจัดต้ังทุงกังหันลมนอกชายฝง ซึ่งสวนใหญจะอยูใน

บริเวณที่มีความเร็วลมเฉลี่ยสูงกวา 9 m/s (ตารางที่ 2.1)   
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3.5 การวิเคราะหผลกระทบเบื้องตนตอสิ่งแวดลอมในการสรางทุงกังหันลมนอกชายฝง (TOR ขอ 4.2.4 

(6)) 

3.5.1  วิธีการศึกษา 

เน่ืองจาก การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนในการศึกษานี้ เปนการวิเคราะห

สิง่แวดลอมในหลายพืน้ที่  ดังน้ันผูดําเนินโครงการจะ ใชแนวทางของการวิเคราะหสิ่งแวดลอมเชิง

ยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment, SEA) ซึ่งมีหลักการสําคัญคือใหความสําคัญกับตัว

แปรทางสิ่งแวดลอม โดย สามารถบูรณาการวิธีการไดหลากหลายขึ้นกับเงื่อนไขของโครงการและ

สิง่แวดลอม ผูดําเนินโครงการจึง ไดประยุกตหลักการ  Multiple Criteria Analysis (MCA) มาใชในการ

จัดลําดับนัยสําคัญของพื้นที่จากลําดับคาคะแนนความเสี่ยงของแตละตัวแปรในแตละพื้นที่  เพื่อใช ใน

การตัดสินประเมินแนวทางเลือก วิธีการน้ีเปนที่ยอมรับสําหรับการวิเคราะหสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 

ในหลายกรณีศึกษา (Therivel, 2004)  

ผลที่ไดจากการวิเคราะหออกมาจะอยูในรูปของนัยสําคัญของพื้นที่ที่ไดจากการกําหนดตัวแปร 

เพื่อประเมินทางเลือกของที่ต้ังที่เหมาะสมในดานสิ่งแวดลอม ความเหมาะสมในที่น้ีคือพื้นที่ที่ไดรับ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมนอยที่สุด  ในกรณีมีการดําเนินการจัดต้ังทุงกังหันลมนอกชายฝง 

การศึกษา น้ียังคงยึดขั้นตอนหลักของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ซึ่งประกอบดวย 

การศึกษาขอมูลพื้นฐาน การจําแนกและวิเคราะหนัยสําคัญของผลกระทบสิ่งแวดลอม และการกําหนด

มาตรการปองกัน แกไข  ตลอดจนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับการเปรียบเทียบ

วิธีการศึกษา และขั้นตอนของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจะแสดงไวในตารางที่ 3.11 

 

ตารางที่ 3.11 การเปรียบเทียบวิธีการศึกษา และขั้นตอนหลักของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

ขั้นตอนหลักการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ขั้นตอนการศึกษา 

การรวบรวมขอมูลพื้นฐาน แสดงถึงลักษณะ

ทรัพยากรเดิม กอนมีกิจกรรมที่พิจารณา 

-สํารวจ และรวบรวมขอมูลทรัพยากร

สิ่งแวดลอม ที่พิจารณาประกอบดวย การใช

ประโยชนที่ดิน ประชากรนก และเสียง 

- วิเคราะหขอมูลที่ได ตามคุณลักษณะทรัพยากร

สิง่แวดลอม 

การจําแนก และวิเคราะหนัยสําคัญของ

ผลกระทบ คือการคาดการณการเปลี่ยนแปลง 

หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น อันเน่ืองจากโครงการ

พัฒนาที่พิจารณา 

บูรณาการ หลักการ Multiple Criteria Analysis 

เพื่อจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรที่กําหนด 

พื้นที่ที่มีคาลําดับนัยสําคัญในระดับตํ่า จะมีคา

ความเสี่ยงของผลกระทบมากกวาพื้นที่ที่มีคา

นัยสําคัญในระดับที่สูงกวา 
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การกําหนดมาตรการปองกัน แกไข และตรวจ

ติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อควบคุม

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

กาํหนดมาตรการปองกนั แกไข และตรวจ

ติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมของพื้นที่

ทั้งหมด กรณีมีโครงการทุงกังหันลม และ 

จําแนกเฉพาะในแตละพื้นที่ 

 

ในการศึกษาน้ี เปนการกลั่นกรองผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ตามพื้นที่ที่ไดจากขอมูลลม 

ตัวแปรสิ่งแวดลอมหลักที่ศึกษาประกอบดวย การใชประโยชนที่ดิน ประชากรนก และเสียง สําหรับ

เหตุผลและวิธีการศึกษาจะแสดงดังตารางที่ 3.12 ซึ่งทําใหเห็นภาพรวมของแตละพื้นที่ทั้งหมด 

 

ตารางที่ 3.12 ปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่ศึกษา และวิธีการเก็บรวมรวมขอมูล 
 

ปจจัยทาง

สิง่แวดลอม 

ความสําคัญ วิธีการศึกษา 

การใชประโยชน

ที่ดิน 

1)ทําใหทราบภาพรวมของ

พื้นที่แนวทางเลือก และ

ทรัพยากรในพื้นที่ 

2) การศึกษาไดวิเคราะหใน 3 

ชวงเวลา คือ พ.ศ. 2543, 2550 

และ 2552 ทําใหทราบอัตรา

การเปลี่ยนแปลงความเปน

เมือง ในแตละชวงเวลา ของ

แตละพื้นที่ ขอมูลน้ีสามารถใช

เปนแนวทางในการศึกษา

ขอมูลชุมชน กรณีที่เลือกพื้นที่

โครงการแลว 

 

ขอมูลภูมิสารสนเทศ จากกรมพัฒนาที่ดินของ

พื้นที่ นํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม  

ArcGIS 9.2.1 (licensed program)  ป พ.ศ. 

2543, 2550 และ 2552 

 

ขอมูลการใชประโยชนที่ดินจากการวิเคราะห 

แบงเปน 6 กลุมประกอบดวย 

1. พื้นที่เกษตร 

2. พื้นที่ปาไม 

3. พื้นที่ปาชายเลน 

4. พื้นที่แหลงนํ้า 

5. พื้นที่เมือง และสิ่งปลูกสราง 

6. พื้นที่รกราง  

ผลการวิเคราะหรอยละพื้นที่แตละกลุม นํามา

หาคา Index of landscape transformation ทํา

ใหทราบอัตราสวนระหวางพื้นที่พัฒนา และ

พื้นที่สีเขียว 

ประชากรนก 1) เปนตัวแปรทางนิเวศหลักที่

ไดรับผลกระทบจากโครงการ

- รวบรวมสายพันธุชนิดนกที่ปรากฏในพื้นที่

ศึกษา จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ  
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ปจจัยทาง

สิง่แวดลอม 

ความสําคัญ วิธีการศึกษา 

ทุงกังหันลม 

2)ใชเปนปจจัยประกอบการ

พิจารณาตําแหนงที่เหมาะสม 

ของโครงการ 

- สํารวจประชากรนก ในพื้นที่ศึกษา บันทึก

ขอมลู ชนิด จํานวน สถานะนก (ประจําถิ่น 

หรืออพยพ) และพฤติกรรมการใชพื้นที่ 

 -วิเคราะหดัชนีทางนิเวศ ที่เปนตัวชี้วัด

ผลกระทบจากการดําเนินโครงการทุงกังหัน

ลมในทะเล ประกอบดวย 

Species Diversity (ความหลากหลายของชนิด

พันธุ) 

Shannon-Weaver Index (คาดัชนีความ

หลากหลาย)  

Evenness Index (คาดัชนีความเทาเทียม)  

Similarity Index (ดัชนีความคลายคลึง) 

เสยีง 1) พืน้ฐานระดับความดั งเสยีง

ในพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบกับคา

มาตรฐาน จะนํามาใชในการ

ตัดสินนัยสําคัญของพื้นที่ 

2) ใชประเมินผลกระทบจาก

กิจกรรมโครงการทุงกังหันลม

ในชวงกอสราง และ

ดําเนินการ จากคาความ

แตกตางระหวางระดับเสียง

พื้นฐาน และระดับเสียงที่คาด

วาจะเกิดในชวงกอสราง และ

ดําเนินการ 

3) ระดับความดังเสียงใน

สภาพพื้นที่จริง ที่ประชากร

นกในพื้นที่สามารถดํารงชีวิต

อยูได 

วัดระดับความดังเสียง ณ จุดสํารวจประชากร

นก โดยเคร่ืองวัดระดับเสียง (Sound level 

Meter) พารามิเตอรประกอบดวยคาเฉลี่ยความ

ดังเสียงในชวง 30 นาที (Leq 30นาที ), ระดับ

ความดังเสียงสูงสุด ( Lmax)  และ ระดับความ

ดังเสียงตํ่าสุด ( Lmin) 

 

ขอมูลระดับเสียงในแตละจุด คือพื้นฐานระดับ

ความดังเสียงในพื้นที่น้ันๆ 
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3.5.2   จุดสํารวจขอมูลสิ่งแวดลอม 

ในการสํารวจทางสิ่งแวดลอม ผูดําเนินโครงการ ไดดําเนิน การตามพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพในการ

จัดต้ังกังหันลมนอกชายฝงซึ่งประกอบดวย พื้นที่หลกั 3 แหงทางฝงอาวไทย ไดแก (1) ชายฝงเขตอําเภอ

ดอนสกั อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอพุนพิน และอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี (2) ชายฝง ในเขตอําเภอ

หนองจิก จังหวัดปตตานี และอําเภอเทพา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  และ (3) เกาะยอ จังหวัดสงขลา  

และพื้นที่รอง 2 แหงทางฝงอันดามัน ไดแก (1) บริเวณเกาะลันตา (2) บริเวณเกาะยาวนอย (รูปที่ 3.39) 

ทั้งนี้รายละเอียดการสํารวจทางสิ่งแวดลอมของพื้นที่รองทั้ง 2 แหงจะแสดงไวในภาคผนวกที ่2 โดยที่

รายละเอียดการสํารวจทางสิ่งแวดลอมของพื้นที่หลักทั้ง 3 แหง มีดังน้ี 

 

 
 

รูปที่ 3.39 จุดสํารวจขอมูลสิ่งแวดลอม 

 

1)  จุดสํารวจพื้นที่ในจังหวัดสรุาษฎรธานี 

ผูดําเนินโครงการไดทําการสํารวจพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎรธานี ทั้งหมด 6 จุด ในเขตอําเภอดอน

สัก อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอพุนพิน และอําเภอเมือง โดยรายละเอียดของจุดสาํรวจแสดงดัง รูปที่ 3.40 

และตารางที่ 3.13 

อาวบานดอน 

ทะเลสาบสงขลา 

อาวปตตานี 

เกาะลันตา 

เกาะยาวนอย 
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รูปที่ 3.40 จุดสํารวจพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ตารางที่ 3.13 จุดสํารวจพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

จุดสํารวจ   

จุดท่ี 1  

ตําบลชลคราม  

อําเภอดอนสกั 

พิกัด 47P 

0554683 UTM 

1020648 

 
  

จุดท่ี 2  

ตําบลทาทอง 

อําเภอกาญจน

ดิษฐ 

พิกัด 47P 

0554683 UTM 

1020648 
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จุดสํารวจ   

จุดท่ี 3  

ตําบลปาก

กระแดะ  

อําเภอกาญจน

ดิษฐ  พิกัด 47P 

0552267 UTM 

1018127   
  

จุดท่ี 4 ตําบล

ปากแมนํ้า 

อําเภอเมอืง    

พิกัด 47P 

0540627 UTM 

1015257   

 
  

จุดท่ี 5  

ตําบลหวยราง 

อําเภอพุนพิน 

พิกัด 47P 

0531988 UTM 

1019778   

 
  

จุดท่ี 6  

ตําบลลีเล็ด 

อําเภอพุนพิน 

พิกัด 47P 

0526570 UTM 

1021049   
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2) จุดสํารวจพื้นที่ในจังหวัดปตตานี-สงขลา 

ผูดําเนินโครงการไดทําการ สํารวจ พื้นที่ในเขตจังหวัด ปตตานี -สงขลา  จํานวน  5 จุด ในเขต

อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี และอําเภอเทพา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ดังรูปที่ 3.41  โดย

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.14 

 

 
รูปที่ 3.41 จุดสํารวจพื้นที่ ปตตานี-สงขลา 

 

ตารางที่ 3.14 จุดสํารวจพื้นที่ในจังหวัดปตตานี-สงขลา 
 

จุดสํารวจ   

จุดท่ี 1  

ตําบลตุยง 

อําเภอหนอง

จิก จังหวัด

ปตตานี 

พิกัด  

47N 0741937 

UTM 0759064   
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จุดสํารวจ   

จุดท่ี 2  

ตําบลตุยง 

อําเภอหนอง

จิก จังหวัด

ปตตานี 

พิกัด 47N 

0744249 UTM 

0759200 

  

จุดท่ี 3  

ปากน้ําเทพา 

อําเภอเทพา 

จังหวัดสงขลา 

พิกัด 47N 

0717206 UTM 

0760034 
  

จุดท่ี 4  

ตําบลเกาะ

สะบา อําเภอ

เทพา จังหวัด

สงขลา 

พิกัด 47N 

0709931 UTM 

0764848   

  

จุดท่ี 5  

ปากน้ําสะกอม 

ตําบลสะกอม 

อําเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา 

พิกัด 47N 

0701003 UTM 

0768982   
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3) จุดสํารวจพื้นที่ที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา 

ผูดําเนินโครงการไดทําการสํารวจพื้นที่ที่เกาะยอ 2 จุด ดังรูปที่ 3.42 และมีรายละเอียดดังตาราง

ที่ 3.15   

 

 
 

รูปที่ 3.42 จุดสํารวจพื้นที่ที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา  

 

ตารางที่ 3.15 จุดสํารวจพื้นที่ที่เกาะยอ 
 

จุดสํารวจ   

จุดท่ี 1   

หนาวัดทายยอ 

อําเภอเกาะยอ 

จังหวัดสงขลา 

พิกัด 47N 

0669217 UTM 

0791242   
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จุดสํารวจ   

จุดท่ี 2    

อําเภอเกาะยอ 

จังหวัดสงขลา 

พิกัด 47N 

0670109 UTM 

0793508   
 

3.5.3 การใชประโยชนท่ีดิน 

3.5.3.1 วิธีการและขอมูล 

ผูดําเนินโครงการไดนํา ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรการใชประโยชนที่ดิน จากสํานักนโยบาย

และแผนการใชทีด่นิ จากกรมพัฒนาที่ดินมา ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่  โดยใชโปรแกรม ArcGIS 

Desktop 9.2.1 ผลลัพธที่ไดคือคารอยละการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งแสดงดังภาคผนวก ที่ 9 ในการศึกษา    

ผูดําเนินโครงการ ไดแบงพื้นที่ชายฝงเปน 6 กลุม คือ 1) พื้นที่เกษตร 2) พื้นที่ปาไม 3) พื้นที่ปาชายเลน    

4) พื้นที่แหลงนํ้า 5) พื้นที่เมือง และสิ่งปลูกสราง และ 6) พื้นที่รกราง จากน้ันนํามาวิเคราะห ตัวแปร

ตางๆ ดังน้ี 

1)  อัตราการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน โดยจะทําการวิเคราะหคา Index of landscape 

transformation (µ ) จากสมการ (Lowicki and Mizgajski, 2006)  

 

                                              
n

t

E
E

=µ      (3.37) 

โดยที่  

 µ  = Index of landscape transformation 

 tE  =  การใชประโยชนที่ดินที่มีปจจัยทางเทคนิค เปนปจจัยเดน การศึกษาน้ีใชพื้นที่

เมืองและสิ่งปลูกสราง (กลุมที่ 5) เปนตัวแทน 

 nE =  การใชประโยชนที่ดินที่มีปจจัยทางธรรมชาติ เปนปจจัยเดน กลุมการใช

ประโยชนที่ดินที่ใชวิเคราะหประกอบดวยพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ปาไม และ

พื้นที่ปาชายเลน (กลุมที่ 1, 2 และ 3) 

 

คา µ  จะบงบอกรูปแบบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่ ใน

การศึกษานี้ จะนํามาพิจารณาอัตราสวนการพัฒนาพื้นที่ พื้นที่ใดมีพื้นฐานอัตราการเปลี่ยนสูความเปน

เมืองสูง การดําเนินการใดๆในพื้นที่ยอมมีนัยสําคัญตํ่ากวาพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูความเปนเมืองตํ่า
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กวา เน่ืองจากเปนพื้นที่ที่ยังคงสภาพธรรมชาติเดิมมากกวา  คา µ  สามารถนํามาเลือกตําแหนงที่

เหมาะสมของแตละพื้นที่  ในการจัดต้ัง ทุงกังหันลมจําเปนตองใชพื้นที่ในสวนบนบกในชวงกอสราง 

เพื่อเตรียมอุปกรณตางๆ คาดังกลาวจึงนํามาใชพิจารณาผลกระทบในชวงดังกลาว  

2) พื้นที่ปาชายเลน  

จากพื้นที่การใชประโยชนที่ดินทั้ง 6 กลุม ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลภูมิสารสนเทศ ผูดําเนิน

โครงการไดนําพื้นที่ปาชายเลนมาเปนหนึ่งในตัวแปรพิจารณาความเสี่ยงของผลกระทบ เนื่องจากเปน

พื้นที่ที่มีความออนไหว โดย  Guidance Note for Environmental Impact Assessment of Offshore Wind 

Farms (2004) ของสหราชอาณาจักรระบุชัดเจนวาทุงกังหันลมจําเปนตองหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความ

ออนไหว โดยเฉพาะพื้นที่ปาชายเลน นอกจากน้ีขอมูลพื้นที่ปาชายเลนยังสามารถนําไปใชเพื่อกําหนด

มาตรการควบคุมผลกระทบ โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกลาว  

 

ผลการวิเคราะหขอมูลภูมิสารสนเทศในแตละพื้นที่มีดังน้ี 

1) พื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎรธานี 

จากผลการวิเคราะหขอมูลภูมิสารสนเทศ ป พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2552 ในภาคผนวก

ที่ 9 เมื่อนํามาวิเคราะหคา  Index of landscape transformation (µ ) (ตารางที่ 3.16) พบวาอําเภอเมืองมี

อัตราเปลี่ยนแปลงสูความเปนเมืองสม่ําเสมอ ในระดับสูง (0.5075, 0.5079 และ 0.5621) และอําเภอ

พุนพิน มีอัตราเปลี่ยนแปลงสูความเปนเมืองมากหลังชวงป พ.ศ. 2550 เปนตนมา ในดานพื้นที่ปาชาย

เลน (ตารางที่  3.17) ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีมากที่สุดในเขตอําเภอดอนสัก (รอยละ 2.7) และอําเภอ

เมอืง (รอยละ 2.3) 

เน่ืองจากพื้นที่ครอบคลุมหลายอําเภอ จึงไดจัดลําดับนัยสําคัญของพื้นที่เพื่อแสดงตําแหนงที่

เหมาะสม ในประเด็นการใชประโยชนที่ดิน ดังตารางที่ 3.18  พื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด คือพื้นที่ที่ไดรับ

ผลกระทบนอยที่สุด (ลําดับนัยสําคัญ 4) พิจารณาจากคา Index of landscape transformation (µ ) มี

คาสูงสุด และมีพื้นที่ปาชายเลนนอยที่สุด คือพื้นที่อําเภอกาญจนดิษฐ และอําเภอพุนพิน  พื้นที่ที่ควร

หลีกเลี่ยงคืออําเภอดอนสัก เน่ืองจากมีพื้นที่ปาชายเลนมาก และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูความเปนเมือง

ในระดับตํ่า 
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ตารางที่ 3.16 Index of landscape transformation (µ ) ของพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

ประเภทการใชประโยชนที่ดิน 
Index of landscape transformation ( µ ) 

พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 

จังหวัดสรุาษฎรธานี 0.1171 0.2591 0.2835 

อําเภอดอนสกั 0.0465 0.1953 0.1953 

อําเภอเมอืง 0.5075 0.5709 0.5621 

อําเภอกาญจนดิษฐ - 0.3098 0.9411 

อําเภอพุนพิน 0.2057 0.5511 0.5717 

 

ตารางที่ 3.17 พื้นที่ปาชายเลน พื้นที่ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

พื้นที่ 
รอยละพื้นที่ปาชายเลน 

พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 

จังหวัดสรุาษฎรธานี 1.28 0.44 0.42 

อําเภอดอนสกั 0 2.75 2.78 

อําเภอเมอืง 4.17 2.36 2.25 

อําเภอกาญจนดิษฐ - 1.10 1.10 

อําเภอพุนพิน 1.17 0.66 0.64 

 

ตารางที่ 3.18 ลําดับนัยสําคัญพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

ลําดับนัยสําคัญ Index of landscape transformation พื้นที่ปาชายเลน 

ลําดับ 1 อําเภอดอนสกั อําเภอดอนสกั 

ลําดับ 2 อําเภอเมอืง อําเภอเมอืง 

ลําดับ 3 อําเภอพุนพิน อําเภอกาญจนดิษฐ 

ลําดับ 4 อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอพุนพิน 
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2)  พื้นที่ในจังหวัดปตตานี สงขลา 

เน่ืองจากพื้นที่ ดังกลาว ครอบคลุมอาณาเขตอําเภอหนองจิก จังหวักปตตานี อําเภอเทพา และ 

อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ดังน้ัน ในสวนของจังหวัดสงขลา จึงจําแนกยอยเฉพาะรายตําบล ที่อยูบริเวณ

พื้นที่ที่เกี่ยวของ โดยอําเภอเทพาประกอบดวยตําบลเกาะสะบา ตําบลเทพา และตําบลปากบาง อําเภอจะ

นะ ในสวนตําบลเกาะสะบา ผลการวิเคราะหขอมูลภูมิสารสนเทศ ป พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 

2552 แสดงดังภาคผนวก คา  Index of landscape transformation (µ ) (ตารางที่ 3.19) สูงสุดที่ตําบลเกาะ

สะบา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา พื้นที่ปาชายเลน (ตารางที่  3.20) ปรากฏมากที่สุดในเขตอําเภอหนอง

จิก จังหวัดปตตานี (รอยละ 4.7) 

ตําแหนงพื้นที่น้ี ที่ไดรับผลกระทบนอยที่สุดในประเด็นการใชประโยชนที่ดิน (ลําดับนัยสําคัญ 

4) จากผลการจัดลําดับในตารางที่ 3.21 คือ ตําบลเกาะสะบา อําเภอเทพา และ ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา พื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยง คือ อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี เน่ืองจากมีพื้นที่ปาชายเลนมาก 

และ ตําบลปากบาง อําเภอเทพา เนื่องจากมีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูความเปนเมืองในระดับตํ่า 

 

ตารางที่ 3.19 Index of landscape transformation (µ ) ของพื้นที่ปตตานี-สงขลา 
 

ประเภทการใชประโยชนที่ดิน 
Index of landscape transformation (µ ) 

พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 

อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 0.1421 0.3761 0.3762  

อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

- ตําบลเกาะสะบา 

- ตําบลเทพา 

- ตําบลปากบาง 

 

0.2563 

0.2143 

0.0612 

 

0.4814 

0.1616 

0.0601 

 

0.5435 

0.2742 

0.1683 

ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา 

0.0991 0.2171 0.2290 
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ตารางที่ 3.20 พื้นที่ปาชายเลน พื้นที่ปตตานี สงขลา  
 

พื้นที่ 
รอยละพื้นที่ปาชายเลน 

พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 

อําเภอหนองจิก จังหวัด

ปตตานี 

2.95 5.80 4.70 

อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

- ตําบลเกาะสะบา 

- ตําบลเทพา 

- ตําบลปากบาง 

 

0 

0 

0.81 

 

2.27 

1.94 

4.18 

 

2.02 

2.28 

2.49 

ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา 

0 0.45 0.44 

 

ตารางที่ 3.21 ลําดับนัยสําคัญพื้นที่ปตตานี สงขลา  
 

ลําดับนัยสําคัญ Index of landscape transformation พื้นที่ปาชายเลน 

ลําดับ 1 ตําบลปากบาง อําเภอเทพา อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

ลําดับ 2 ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ ตําบลปากบาง อําเภอเทพา 

ลําดับ 3 ตําบลเทพา อําเภอเทพา ตําบลเทพา อําเภอเทพา 

ลําดับ 4 อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ตําบลเกาะสะบา อําเภอเทพา 

ลําดับ 5 ตําบลเกาะสะบา อําเภอเทพา ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ  

 

3)  พื้นที่เกาะยอ 

การใชประโยชนที่ดินเกาะยอเปนพื้นที่ชุมชนพื้นเมืองที่มีความเจริญมาชานาน  คา Index of 

landscape transformation อยูในระดับสูง ดังตารางที่ 3.22 แตพื้นที่ความเปนเมืองในพื้นที่เกาะยอ มี

เอกลักษณเฉพาะของชุมชนเดิมอยูมาก  

 

ตารางที่ 3.22 Index of landscape transformation และพื้นที่ปาชายเลนที่เกาะยอ (ทะเลสาบสงขลา) 
 

ตัวแปร พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 

Index of landscape transformation (µ ) 0.8001 0.8128 0.8332 

พื้นที่ปาชายเลน (รอยละ) 0 8.82 7.90 
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3.5.3.2  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตอการใชประโยชนท่ีดิน 

กิจกรรมโครงการที่สงผลตอการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่ มีดังน้ี 

1) การใชพื้นที่บนบก เพื่อจัดเตรียมอุปกรณในการติดต้ังกงัหันลมนอกชายฝง 

2) กจิกรรมชวงติดต้ังกังหันลมที่มีผลตอพื้นที่ที่ออนไหวบริเวณชายฝง ในที่น้ีคือปาชายเลน 

3) การเปลีย่นแปลงตะกอนดินในทะเลในบริเวณที่จัดต้ังกังหันลม  เมื่อโครงการเปด

ดําเนินการ ซึ่งจะสงผลตอพื้นที่ปาชายเลน  

4) การวางสายสงกําลังไฟฟาที่ไดจากกังหันลมนอกชายฝงผานพื้นที่ 
 

จากกิจกรรมของโครงการที่ไดจําแนกผลกระทบขางตน เห็นไดวาพื้นที่ปาชายเลน เปนพื้นที่ที่มี

ความเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบ รวมทั้งลักษณะการเปลี่ยนแปลงสูความเปนเมือง อันเปนพื้นฐาน

สําคัญในการศึกษาประเด็นชุมชน หากมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเต็มรูปแบบ การพิจารณา

นัยสําคัญของพื้นที่ จะใชคา Index of landscape transformation และพื้นที่ปาชายเลน มาเปนตัวแปร โดย

จุดที่มีคา Index of landscape transformation สูงสุดจะเปนจุดที่มีระดับความเสี่ยงนอยสุด (ระดับ 1) 

ในทางตรงกันขาม จุดที่มีพื้นที่ปาชายเลนมากที่สุดจะเปนจุดที่มีระดับความเสี่ยงมากที่สุด (ระดับ 3)  ผล

การเปรียบเทียบแสดงดัง ตารางที่ 3.23 ผลรวมคะแนน คาระดับ ความเสี่ยงเต็ม 18 พบวาพื้นที่ ที่ไดรับ

ผลกระทบในดานการใชประโยชนที่ดิน ที่มี ลําดับนัยสําคัญเปนลาํดับแรก  (คาคะแนนระดับความเสี่ยง

สูงสุด) คือ ปตตานี-สงขลา รองลงมาคือ สุราษฎรธานี และตํ่าสุด คือเกาะยอ  อยางไรก็ตาม เน่ืองจากทุง

กังหันลมสรางนอกชายฝงจึงมีผลกระทบตอการใชที่ดินนอย  นอกจากน้ีกังหันลมจะใชพื้นที่ฐานราก

ขนาดเล็ก และมีสวนของกังหันลมซึ่งอยูสูงจากระดับน้ําทะเลมาก จึงสงผลกระทบตอกิจกรรมดานการ

ประมงนอย   

 

ตารางที่ 3.23 นัยสําคัญของผลกระทบดานการใชประโยชนที่ดิน 
 

ประเด็นผลกระทบ สุราษฎรธานี ปตตานี สงขลา เกาะยอ 

Index of landscape transformation ป 2552 0.1953(2) 0.1683(3) 0.8332(1) 

Index of landscape transformation ป 2550 0.1953(2) 0.0601(3) 0.8128(1) 

Index of landscape transformation ป 2543 0.0465(3) 0.0612(2) 0.8001(1) 

พื้นที่ปาชายเลน (รอยละ)ป 2552 2.78(1) 4.70(2) 7.90(3) 

พื้นที่ปาชายเลน (รอยละ)ป 2550 2.75(1) 5.80(2) 8.82(3) 

พื้นที่ปาชายเลน (รอยละ)ป 2543 4.17(3) 2.95(2) 0(1) 

ผลรวมคะแนนคาลําดับความเสี่ยง 12/18 14/18 10/18 

ลําดับนัยสําคัญ 2 1 3 

หมายเหตุ คาในวงเล็บ คือระดับความเสี่ยง 
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3.5.4 ประชากรนก 

3.5.4.1 วิธีการและขอมูล 

การศึกษาประชากรนกไดใชทั้งขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ จาก Thailand Bird Guide 

(รุงโรจน, 2549) ของพื้นที่ศึกษา สําหรับขอมูลปฐมภูมิ ผูดําเนินโครงการไดทําการสํารวจพื้นที่เปาหมาย

ทั้ง 3 แหง โดย ใชวิธี point count technique (Sutherland, 1999)โดยกาํหนดจุดสาํรวจชดัเจน ครอบคลมุ

พื้นที่ที่มีความเปนไปไดในการจัดต้ังทุงกังหันลม ตรวจนับนก ณ จุดสํารวจ เปนเวลาจุดละ 30 นาที แลว

จึงเปลี่ยนจุดตรวจนับใหม เน่ืองจากการสํารวจขอมูลไดดําเนินการในพื้นที่หลายจุดในแตละพื้นที่ 

ดังนั้นชวงเวลาเก็บขอมูลจึงไมสามารถกําหนดชวงเวลาที่มีนกมากที่สุด โดยเฉพาะชวงน้ําลง หรือชวง

พระอาทิตยขึ้นหรือตกได การสํารวจจึงไดทําการเก็บขอมูลเวียน 2 คร้ังในแตละจุด เพื่อลดขอผิดพลาด 

ยกเวนพื้นที่ในเขตอําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี  

ผูดําเนินโครงการได บันทึกขอมูลประชากรนก ณ จุดสํารวจที่กําหนด  ตามมาตรฐานแบบ

สาํรวจนก ซึ่งประกอบดวย ชนิดพันธุนก จํานวน พฤติกรรม สถานภาพ โดยรายละเอียดปรากฏดัง

ภาคผนวกที่ 10 

จากน้ันนํา ขอมูลประชากรนกที่ไดมาหาคาดัชนีทางนิเวศ จากขอมูลโครงการทุงกังหันลมที่

ดําเนินงานหลายแหงในประเทศแถบยุโรป (Parkinson, 2011) พบวาโครงการมีผลกระทบตอการลดของ

ชนิดพันธุ และความหลากหลายของนกทะเล ทั้งในชวงกอสราง และ ระหวางโครงการดําเนินงาน ดัชนี

ทางนิเวศที่พิจารณาประกอบดวย Species Diversity (ความหลากหลายของชนิดพันธุ)  Shannon-Weaver 

Index (คาดัชนีความหลากหลาย)  และ Evenness Index (คาดัชนีความเทาเทียม) ซึ่งเปนดัชนีทางนิเวศ

หลักที่ใชพิจารณาผลกระทบตอนกจากโครงการทุงกังหันลม โดยหากคา  Shannon-Weaver Index 

ปรากฏคาสูง หมายถึงคาความหลากหลายของประชากรนกสูง แตละชนิดพันธุมีจํานวนใกลเคียงกัน ใน

กรณีกลับกันหากจํานวนของแตละชนิดพันธุมีความแตกตางกันสูง แสดงถึงความไมสมดุลยทางนิเวศ 

คา Evenness Index จะสูงเชนกัน ดังน้ันในการพิจารณานัยสําคัญของผลกระทบ พื้นที่ที่มี  Species 

Diversity, Shannon-Weaver Index สูง ผลกระทบจะอยูในระดับสูงกวา และพื้นที่ที่มี  Evenness Index  

สูง นัยสําคัญของผลกระทบจะอยูในระดับที่ตํ่ากวา 

เน่ืองจากการศึกษาในแตละพื้นที่  ผูดําเนินโครงการ ไดสํารวจในหลายจุด จึงไดเพิ่ม Similarity 

Index (ดัชนีความคลายคลึง) เพื่อพิจารณาความสามารถในการยายแหลงที่อยูอาศัยของประชากรนกใน

แตละพื้นที่ กลาวคือพื้นที่ที่มีดัชนีความคลายคลึงสูงกวา ยอมมีความเสี่ยงตอผลกระทบชนิดพันธุนกตํ่า

กวา เน่ืองจากนกสามารถยายแหลงที่อยูอาศัยในพื้นที่ใกลเคียงได (วิธวีเิคราะหดชันีทางนิเวศแสดงดัง

ภาคผนวกที่ 11) 

การสํารวจพื้นที่ไดตรวจวัดระดับเสียง ตลอดระยะเวลาการสํารวจนก คาที่ตรวจวัดแสดงถึง

ระดับเสียงพื้นฐานในแตละพื้นที่ เมื่อไมมีกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวของกับโครงการทุงกังหันลม ดังน้ันคา

ดังกลาวสามารถบงบอกระดับเสียงปกติที่นกในพื้นที่สามารถดํารงชีวิตได  
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การศึกษาไดเสนอขอมูลประชากรนก โดยจําแนกตามพฤติกรรม ที่ปรากฏในแตละพื้นที่ ทั้ง

ขอมูลทุติยภูมิ และ ขอมูลปฐมภูมิ และนํามาหาคาดัชนีทางนิเวศ เพื่อจัดลําดับนัยสําคัญของแตละพื้นที่  

  

3.5.4.2  ขอมูลพื้นฐานชนิดพันธุนกในพื้นท่ี 

จากขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งพิจารณาเปนรายจังหวัดที่มีความเหมาะสม ในการต้ังทุงกังหันลม ใน

จังหวัดสุราษฎรธานี ปตตานี สงขลา (ตารางที่ 3.24) พบวา จํานวนชนิดนกประจําถิ่นของทั้งสามบริเวณ

มีคาใกลเคียงกัน ทาํนองเดียวกบั จํานวนนกอพยพ ซึ่งไมแตกตางกัน ที่ระดับ 50 ชนิดพนัธุ เชนเดียวกบั

นกที่กินสัตวนํ้า ปรากฏที่ระดับ 20 ชนิดพันธุ โดยดัชนีที่มีนัยสําคัญจากโครงการทุงกังหันลม คือ นก

อพยพ และนกที่กินสัตวนํ้า เน่ืองจากเปนกลุมที่ใชพื้นที่ในทะเล มากกวานกกลุมอ่ืน 

 

ตารางที่ 3.24 จํานวนชนิดนก จําแนกตามพฤติกรรมในพื้นที่จากฐานขอมูลทุติยภูมิ  
 

สถานที่ นกประจําถิ่น นกอพยพ นกอพยพเขามา

สรางรังวางไข 

นกหายาก นกที่กิน

สัตวนํ้า 

จังหวัดสรุาษฎร

ธานี 

77 56 2 1 22 

จังหวัดปตตานี 

สงขลา 

83 50 1 2 25 

 

3.5.4.3  การสํารวจพื้นท่ี 

ผลการสํารวจพื้นที่ในชวงเดือนสิงหาคมซึ่งไมใชฤดูอพยพของนก ผลการสํารวจแสดงดังตาราง

ที่ 3.25 รายละเอียดปรากฏดังภาคผนวก ที่ 6 โดยจําแนกเปนนกประจําถิน่ นกอพยพ และนกทีห่ากนิใน

ทะเล โครงการทุงกังหันลมในทะเลจะสงผลกระทบโดยตรงตอกลุมนกอพยพ รวมทั้งนกที่หากินใน

ทะเล และสงผลกระทบในระดับตํ่ากับนกประจําถิ่น ซึ่งสวนใหญเปนนกบก อน่ึงเน่ืองจากพื้นที่ภาคใต

เปนเสนทางอพยพของนกทั้งจากตอนเหนือในชวงเดือนมกราคม และตอนใตในชวงเดือนตุลาคม 

ในขณะสํารวจไมใชชวงดังกลาว แตยังคงพบนกอพยพในบริเวณพื้นที่สุราษฎรธานี ปตตานี และ 

สงขลา โดยเฉพาะพื้นที่สุราษฎรธานีพบนกที่หากินในทะเลมากที่สุดในทุกจุดสํารวจ      
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ตารางที่ 3.25 จํานวนประเภทนกที่พบจากการสํารวจพื้นที่ 
 

สถานที่ จํานวน

ชนิดพนัธุ

นก 

นกประจํา

ถิ่น 

นกอพยพ นกที่ไมเคย

ปรากฏใน

พื้นที่ 

ระบุไมได นกที่หากิน

ในทะเล 

จังหวัดสรุาษฎรธานี 

จุดที่ 1  

จุดที่ 2 

จุดที่ 3 

จุดที่ 4 

จุดที่ 5 

จุดที่ 6 

 

19 

25 

13 

14 

13 

13 

 

10 

14 

7 

9 

11 

4 

 

7 

9 

5 

5 

2 

5 

 

2 

1 

1 

- 

- 

3 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

9 

12 

7 

6 

5 

4 

จังหวัดปตตานี 

สงขลา 

จุดที่ 1  

จุดที่ 2 

จุดที่ 3 

จุดที่ 4 

จุดที่ 5 

 

15 

11 

16 

13 

20 

 

11 

7 

12 

12 

17 

 

3 

2 

1 

- 

1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1 

2 

3 

1 

2 

 

3 

1 

3 

1 

2 

เกาะยอ 

จุดที่ 1  

จุดที่ 2 

 

20 

14 

 

18 

13 

 

1 

1 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

4 

1 

 

จากขอมูลจํานวนชนิดพันธุนก ที่ปรากฏในการสํารวจ ไดนํามาวิเคราะหคาดัชนีทางนิเวศ 

รวมทั้งประเด็นสําคัญของแตละพื้นที่ ดังน้ี 

1)  พื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี 

สภาพพื้นที่สํารวจ สวนใหญเปนปาชายเลน พบนกทั้งสิ้น 48 ชนิด ในแตละจุดชนิดพนัธุเดนที่

พบ คือ นกยางเปย โดยพบในทุกจุดสํารวจ มีสถานะเปนนกอพยพ นอกจากน้ียังพบนกตีนเทียน ซึ่งเปน

นกที่ไมเคยปรากฏในพื้นที่ 3 ใน 6 พื้นที่สํารวจ รูปที่ 3.43 และ 3.44 คอืนกนางแอนบาน และนกอีกอย

ใหญ ชนิดพันธุอพยพที่พบ ณ พื้นที่น้ี 
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รูปที่ 3.43 นกนางแอนบาน  

 

 
 

รูปที่ 3.44 นกอีกอยใหญ 

 

คาดัชนีความคลายคลึง ที่เลือกใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ Jaccard Coefficient ซึ่งเปนการ

เปรียบเทียบความคลายคลึงกันของนก ณ จุดสํารวจ 2 จุด พบวาสําหรับ จุดสาํรวจ ทั้ง 6 จุด มีคาดัชนี

ความคลายคลึง อยูระหวาง 0.1 - 0.3448  ดังแสดงในตารางที่ 3.26 คาดัชนีความคลายคลึงที่ใกลกับ 1 

มากที่สุด จะบงชี้วานกที่พบใน 2 จุดนั้นมีความคลายคลึงกันมากที่สุด จากตารางดังกลาวนี้ จุดที่ชนิด

พันธุนกมีความคลายคลึงกันมากที่สุด คือ จุดที่ 2 และ จุดที่ 4 ซึ่งเปนพื้นที่ในเขตอําเภอกาญจนดิษฐ 

และ อําเภอเมืองตามลําดับ  หากพิจารณาความแตกตางของชนิดพันธุ คา species evenness มีคา 1.4081 

(ตารางที่ 3.27) ซึ่งเปนคาที่ ตํ่าที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อ่ืน สอดคลองกับคา Shannon-Weaver Index  และ 

Species diversity ที่มีคาสูงที่สุด  (ตารางที่ 3.27) นั่นคือพื้นที่น้ีมีความหลากหลายของประชากรนกสูง 

และจํานวนในแตละชนิดพันธุอยูในระดับที่สมดุลย จึงเปนบริเวณที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด (ระดับ 3) 
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ตารางที่ 3.26 คาดัชนีความคลายคลึงของชนิดพันธุนก พื้นที่ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

 จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 จุดที่ 6 

จุดที่ 1 1      

จุดที่ 2 0.3333 1     

จุดที่ 3 0.1852 0.1176 1    

จุดที่ 4 0.1 0.3448 0.2857 1   

จุดที่ 5 0.1429 0.2667 0.3 0.2857 1  

จุดที่ 6 0.1034 0.1875 0.1818 0.2273 0.1818 1 

 

2) พื้นที่ในเขตจังหวัดปตตานี-สงขลา (หนองจิก-เทพา) 

พื้นที่ตามผลการคํานวณความเร็วลม ครอบคลุมพื้นที่อําเภอหนองจิก จังหวั ดปตตานี และ

อําเภอจะนะ และอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา นกเขาชวา และนกแอนกินรังเปนนกที่พบในทุกจุดสํารวจ  

เน่ืองจากมีฟารมนกนางแอนในพื้นที่อําเภอหนองจิก ในจุดที่ 2 ชนิดพันธุอ่ืนที่สําคัญคือ เหยี่ยวแดง (รูป

ที่ 3.45) ซึ่งใชพื้นที่ทะเลเปนแหลงอาหาร   

 

   
 

รูปที่ 3.45 เหยีย่วแดง 

 

จากการเปรียบเทียบจุดสํารวจทั้ง 5 จุด พบวาจุดสํารวจคูที่มีคาดัชนีความคลายคลึงสูงสุด คือจุด

ที่ 3 และจุดที่ 5 ซึ่งมีคาดัชนีความคลายคลึงเปน 0.3810 (ตารางที่ 3.27) ซึ่งเปนจุดที่มีลักษณะการใชที่ดิน

เปนพื้นที่ชายหาด โดยจุดที่ 3 และ 5 เปนพื้นที่ปากน้ําเทพา และปากน้ําสะกอม ตามลําดับ พื้นที่ทั้งสอง

น้ีเปนพื้นที่ที่มีการเขาออกของเรือประมงเปนประจํา นอกจากน้ันพื้นที่บริเวณจุดที่ 3 มีฟารมปลากระพง

ขาว ซึ่งคาดวาหากเก็บขอมูลในชวงเวลาที่เหมาะสม จะสามารถพบจํานวนนกที่กินสัตวนํ้ามากกวานี้  
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ตารางที่ 3.27 คาดัชนีความคลายคลึงของชนิดพันธุนก พื้นที่หนองจิก-เทพา 
 

 จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 

จุดที่ 1 1     

จุดที่ 2 0.2381 1    

จุดที่ 3 0.24 0.1739 1   

จุดที่ 4 0.2727 0.1429 0.2857 1  

จุดที่ 5 0.25 0.1923 0.3810 0.375 1 

 

3) พื้นที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา 

ชนิดพันธุนกที่พบที่เกาะยอ สวนมากเปนนกบก สามารถพบนกกระจอกบานไดในทุกจุด

สํารวจ นกอพยพที่พบคือนกยางเปย และนกนางแอนบาน จากการสังเกตระหวางการสํารวจพบวานกที่

อาศัยพื้นที่ทะเลสาบสงขลาเปนแหลงอาหารมีนอยมาก เมื่อเทียบกับนกบก พื้นที่เกาะยอทําการสํารวจ    

2 จุด คาดัชนีความคลายคลึงระหวาง 2 จุด มีคาเปน 0.4167 
 

3.5.4.4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนกรณีของนก 

กิจกรรมโครงการที่สงผลตอประชากรนกของแตละพื้นที่ มีดังน้ี 

1) ชวงกอสราง  

- ผลกระทบตอการสูญเสียแหลงที่อยูอาศัยของนกบก อันเน่ืองจากการใชพื้นที่บนบก 

เพื่อเตรียมอุปกรณกอสราง  

- รบกวนการบินของนก กลุมที่หากินในทะเล ขณะติดต้ังใบพัดกังหันลม 

2) ชวงดําเนินการ  

- ผลกระทบตอเสนทางอพยพของนก 

- ผลกระทบตอระดับเพดานบินของนกกลุมนกเปดน้ํา และนกชายเลน ซึ่งมีระดับเพดาน

บินตํ่ากวา 100 เมตร แตผลกระทบน้ีจะไมสงผลตอกลุมนกอพยพ ซึ่งมีระดับเพดาน

บินสูงกวาน้ี  

- โอกาสเกิดความไมเทาเทียมของชนิดพันธุนกในพื้นที่ (species evenness) ในกรณี

โครงการเปนสาเหตุใหมีนกบางชนิดพันธุเพิ่ม หรือ ลด จากสภาพปกติ 
 

จากความเปนไปไดของผลกระทบ ที่อาจเกิดตอประชากรนกขางตน ไดนําขอมูลพื้นฐานมา

จําแนกดัชนีที่เกี่ยวของ มาจัดลําดับนัยสําคัญของพื้นที่ เพื่อวิเคราะหพื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบตอ

ประชากรนก จากกิจกรรมโครงการทุงกังหันลม จากคะแนน ระดับความเสี่ยงสูงสุด (ระดับ  3) ไปนอย
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สดุ (ระดับ 1) ดังตารางที่ 3.28 แตเน่ืองจากตัวแปรมีความหลากหลายและแตกตางกัน จึงตองอาศัย เกณฑ

การใหคาระดับความเสี่ยงดังน้ี  

1) ตัวแปรที่ปรากฏคามาก จัดเปนคาความเสี่ยงระดับสูง ไดแก Species Diversity (ความ

หลากหลายของชนิดพนัธุ) , Shannon-Weaver Index (คาดัชนีความหลากหลาย)  และ 

Similarity Index (ดัชนีความคลายคลึง) 

2) ตัวแปรที่ปรากฏคามาก จัดเปนคาความเสี่ยงระดับตํ่า ไดแก Evenness Index (คาดัชนีความ

เทาเทียม) 

สาํหรับคาตัวแปรอ่ืน ไดแก จํานวนชนิดนกอพยพ จํานวนชนิดนกใชพืน้ทีใ่นทะเล คาระดับ

ความเสี่ยงจะแปรตามจํานวนชนิดของนกที่พบในแตละพื้นที่ 

ผลรวมคะแนน ระดับความเสี่ยงเต็ม 18 พบวาพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในดานประชากรนก ที่มี

ลําดับนัยสําคัญลาํดับแรก (คะแนนระดับความเสี่ยงรวมสูงสุด)  คือ พื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี รองลงมา

คือปตตานี-สงขลา และสุดทายคือพื้นที่เกาะยอ 
 

ตารางที่ 3.28 ลําดับนัยสําคัญของผลกระทบตอประชากรนก 
 

ดัชนีทางนิเวศ สุราษฎรธานี ปตตานี/สงขลา เกาะยอ 

จํานวนชนิดพนัธุ (Diversity) 48(3) 39(2) 24(1) 

Shannon-Weaver Index 4.2421(3) 4.0357(2) 4.0257(1) 

Species Evenness 1.4081(3) 1.4119(2) 2.2716(1) 

Similarity Index 0.3333(1) 0.3810(2) 0.4167(3) 

จํานวนชนิดนกอพยพจากขอมลูการสาํรวจ 17(3) 5(2) 2(1) 

จํานวนชนิดนกใชพืน้ทีใ่นทะเล 19(3) 6(2) 4(1) 

ผลรวมคะแนนคาลําดับความเสี่ยง 16/18 12/18 8/18 

ลําดับนัยสําคัญ 1 2 3 

หมายเหตุ คาในวงเล็บ คือระดับความเสี่ยง 
 

จากการประเมินนัยสําคัญผลกระทบเชิงปริมาณขางตน เมื่อนําชนิดพันธุนกที่มีนัยสําคัญมา

แสดงขอมูลเชิงคุณภาพ สําหรับใชในการเฝาระวัง และศึกษาพฤติกรรมเจาะจงชนิดพันธุ สําหรับ

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมตอประชากรนกแบบเต็มรูปแบบ โดยแบงเปน ชนิดพันธุเดน ชนิดพั นธุ

ที่พบในทุกจุดสํารวจ ชนิดพันธุอพยพ ชนิดพันธุที่หากินในทะเล จากตารางที่ 3.29 เห็นไดวาในแตละ

กลุม จะปรากฏชนิดพันธุแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ กรณีที่กําหนดทางเลือกแนนอน และมีการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดลอมเต็มรูปแบบ การศึกษาตองเนนการสํารวจชนิดพันธุนกเฉพาะในแตละพื้นที่ เพื่อ
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ศึกษาพฤติกรรมที่ชัดเจน และกําหนดมาตรการปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ตรงประเด็น

ตอไป 
 

ตารางที่ 3.29 ชนิดพันธุนกที่มีนัยสําคัญในพื้นที่ 
 

ดัชนีทางนิเวศ สุราษฎรธานี ปตตานี/สงขลา เกาะยอ (ทะเลสาบสงขลา) 

ชนิดพันธุเดน ยางเปย แอนกนิรัง กระจอกบาน 

ชนิดพันธุที่พบในทุก

จุดสาํรวจ 

ยางเปย แอนกนิรัง แอนแปซฟิก 

เขาใหญ 

เขาชวา 

กระจอกบาน 

เอ้ียงปกษใตดํา 

ปรอดหนานวล 

แอนกนิรัง 

กระจิบธรรมดา 

อีแพรดแถบอกดํา 

ชนิดพันธุอพยพ ยางเปย 

ยางโทนใหญ 

ยางโทนนอย 

อีกอยใหญ 

หัวโตทรายเลก็ 

อีกอยเลก็ 

ซอมทะเลอกแดง 

หัวโตทรายใหญ 

ทะเลขาแดงธรรมดา 

นางแอนบาน 

นางแอนหางลาย 

กานํ้าเล็ก 

ทะเลขาเขียว 

กระสาแดง 

กระสานวล 

นางนวล 

เดาลมเหลอืง 

จาบคาหัวเขียว 

กานํ้าเล็ก 

กระสาแดง 

ยางโทนใหญ 

แอนทุงใหญ 

ยางโทนนอย 

นางแอนบาน 
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ดัชนีทางนิเวศ สุราษฎรธานี ปตตานี/สงขลา เกาะยอ (ทะเลสาบสงขลา) 

ชนิดพันธุที่หากินใน

ทะเล 

ยางเปย 

ยางโทนใหญ 

ยางโทนนอย 

อีกอยใหญ 

หัวโตทรายเลก็ 

อีกอยเลก็ 

ซอมทะเลอกแดง 

หัวโตทรายใหญ 

ทะเลขาแดงธรรมดา 

นางแอนบาน 

นางแอนหางลาย 

กานํ้าเล็ก 

ทะเลขาเขียว 

กระสาแดง 

กระสานวล 

นางนวล 

นางนวลแกลบเลก็ 

นางแอนแปซฟิก 

เหยีย่วแดง 

กานํ้าเล็ก 

กระสาแดง 

ยางโทนใหญ 

ยางโทนนอย 

เหยีย่วแดง 

นางแอนแปซฟิค 

 

กานํ้าเล็ก 

ยางโทนนอย 

เหยีย่วแดง 

นางแอนแปซฟิค 

 

 

3.5.5 เสยีง 

3.5.5.1 วิธีการและขอมูล 

ผูดําเนินโครง การไดทําการตรวจวัดระดับเสียงในอากาศ โดยเคร่ือง Sound Level Meter ชื่อ

ทางการคา Rion รุน NL 22 (รูปที่ 3.46) ตรวจวัด ณ จุดสาํรวจนก เปนเวลา 30 นาที ตามวิธีการมาตรฐาน

ในการต้ังตําแหนงเคร่ืองวัดเสียง (รูปที่ 3.47) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ในแตละพื้นที่ แสดงดังตารางที่  

3.30 พารามิเตอรที่ตรวจวัด ประกอบดวย ระดับความดังเสียงเฉลี่ย 30 นาท,ี ระดับความดังเสียงสูงสุด 

และระดับความดังเสียงตํ่าสุด  

 



 108 

 
 

รูปที่ 3.46 เคร่ืองวัดระดับเสียง 

 

 
 

รูปที่ 3.47 การต้ังตําแหนงจุดวัดระดับเสียง 

 

ผูดําเนินโครงการไดบันทึกระดับเสียง ณ จุดตรวจวัดเสียง ในรัศมี 1 ตารางกิโลเมตร และ  5-10 

ตารางกิโลเมตร (ตารางที่ 3.30) ระดับความดังเสียงที่ตรวจวัด คือระดับความดังเสียงปกติในแตละพื้นที่ 

เมื่อยังไมมีกิจกรรมใดๆ  ของโครงการทุงกังหันลม คาความแตกตางระหวางระดับเสียง กอน และหลัง

กิจกรรมโครงการ คือคาระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นตอระดับเสียงในพื้นที่ 

จากตารางที่ 3.30 พบวาเมื่อพิจารณาในภาพรวม พื้นที่ที่มีคาระดับความดังเสียงเฉลี่ย (Leq 30นาที) 

ตํ่าสุด คือพื้นที่ ปตตานี สงขลา  (52.78 เดซเิบลเอ) ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดินสวนมากเปน

พื้นที่เกษตรกรรม กรณีกลับกันเกาะยอ ปรากฏระดับความดังเสียงเฉลี่ย (Leq 30นาที) สูงสุด (55.6 เดซเิบล

เอ) เปนพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดิน ณ จุดตรวจวัด เปนแหลง ชุมชน พื้นที่อ่ืนที่มีระดับความดังเสียง

เฉลี่ยรองลงมาคือ พื้นที่สุราษฎรธานี ซึ่งพื้นที่ครอบคลุมอาณาเขตกวางขวาง ระดับความดังเสียงในแต

ละจุดมีความแตกตางกันมากกวาพื้นที่เกาะ ขึ้นอยูกับลักษณะการใชที่ดิน ณ จุดตรวจวัด เชนพื้นที่          

สุราษฎรธานี ในจุดตรวจวัดที่ 5 ปรากฏคาตรวจวัดระดับความดังเสียง 72.2-76.0 เดซเิบลเอ มกีารใช

ประโยชนที่ดินใกลเคียงเปนแหลงชุมชนโดยรอบ รวมทั้งเปนพื้นที่ปากแมนํ้า มีเรือเขาออกตลอดเวลา 

ขณะที่จุดตรวจวัดที่ 1  การใชประโยชนที่ดินเปนสวนมะพราว และที่โลง ระดับความดังเสียง 45.1-45.9 

เดซเิบลเอ 
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เมื่อนําคามาตรฐานระดับเสียง ของสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม มาพิจารณารวมกับคาระดับเสียงที่ตรวจวัด คามาตรฐานไดกําหนดใหพื้นที่ธรรมชาติ มีคา

ระดับเสียงคามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ในพื้นที่ภายนอกอาคาร ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) กําหนดระดับเสียงสูงสุดไมเกิน 115 เดซเิบลเอ  และระดับ

เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ หากจําแนกตามการใชประโยชนที่ดิน กรณีพื้นที่ที่ตองการ

ความเงียบสงบมาก ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมกําหนดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ไมเกิน 60 เดซิ

เบลเอ การศึกษาน้ีไดนําคามาตรฐานมาใชพิจารณานัยสําคัญพื้นที่ดังน้ี 

1) คาระดับเสียงเฉลี่ย พิจารณาคามาตรฐานระดับเสียงตํ่าสุดที่ควรเปนของการใชประโยชน

ที่ดินในพื้นที่ศึกษา จึงเลือกคามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ยไมเกิน 60 เดซเิบลเอ 

2) คาระดับเสียงสูงสุด ไมเกิน 115 เดซเิบลเอ 

ความแตกตางระหวาง  คาระดับความดังเสียงในพื้นที่ศึกษา และคามาตรฐาน แสดงในตารางที่ 

3.30 แสดงถึงคาระดับเสียงพื้นฐานในพื้นที่น้ัน เมื่อเทียบกับคามาตรฐาน โดยไมเกี่ยวของกับโครงการ

ทุงกังหันลม ดังน้ันกรณีพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการทุงกังหันลม พื้นที่ใดที่มีพื้นฐาน

ระดับความดังเสียงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน จะมี ลําดับนัยสําคัญของผลกระทบตํ่ากวาพื้นที่ที่มีพื้นฐาน

ระดับความดังเสียงอยูในเกณฑมาตรฐาน กลาวคือ หากทําการเปรียบเทียบผลตางของคาที่วัดไดกับคา

มาตรฐานและพบวาไดผลลัพธเปนคาลบแสดงวา หากมีการดําเนินโครงการทุงกังหันลมยอมสงผล

กระทบทางดานเสียงมากกวาจุดที่มีผลลัพธดังกลาวนี้เปนคาบวก 

 

ตารางที่ 3.30 คาระดับเสียงที่ตรวจวัด  
 

สถานที ่

 

คาระดับเสียงเฉลี่ย 30 นาที 

(Leq 30นาที

คาระดับเสียงสูงสุด 

(L) max

คาระดับเสียงตํ่าสุด 

(L) min) 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 

จังหวัดสรุาษฎร

ธานี 

จุดที่ 1  

จุดที่ 2 

จุดที่ 3 

จุดที่ 4 

จุดที่ 5 

จุดที่ 6 

เฉลี่ย 

 

 

45.1 (-14.9) 

52.1(-7.9) 

51.3(-8.7) 

58.9(-1.1) 

72.2(+12.2) 

44.3(-15.7) 

54.15 

 

 

45.9(-14.1) 

52.0(-7.0) 

52.4(-7.6) 

57.4(-2.6) 

76.0(+16) 

40.2(-19.8) 

54.15 

 

 

62.4 (-51.6) 

77.9 (-37.1) 

69.5 (-45.5) 

72.7 (-42.3) 

100.7 (-14.3) 

64.6 (-50.4) 

74.8 

 

 

67.4 (-47.6) 

65.6 (-49.4) 

72.4 (-41.6) 

77.0 (-38.0) 

98.3 (-16.7) 

55.3 (-59.7) 

72.83 

 

 

37.0 

40.9 

38.3 

41.4 

39.3 

32.7 

38.43 

 

 

32.8 

42.5 

41.2 

42.5 

42.2 

34.7 

39.82 
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สถานที ่

 

คาระดับเสียงเฉลี่ย 30 นาที 

(Leq 30นาที

คาระดับเสียงสูงสุด 

(L) max

คาระดับเสียงตํ่าสุด 

(L) min) 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 

จังหวัดปตตานี 

สงขลา 

จุดที่ 1 

จุดที่ 2 

จุดที่ 3 

จุดที่ 4 

จุดที่ 5 

เฉลี่ย 

 

 

47.4 (-12.6) 

47.1 (-12.9) 

52.6 (-6.4) 

55.4 (-4.6) 

44.9 (-15.1) 

49.68 

 

 

- 

- 

51.9 (-8.1) 

52.5 (-6.5) 

62.2(+2.2) 

55.87 

 

 

67.9 (-47.1) 

70.8 (-44.2) 

70.9 (-44.1) 

65.0 (-50.0) 

56.1 (-58.9) 

66.14 

 

 

- 

- 

64.2 (-50.8) 

68.9 (-46.1) 

81.2 (-32.8) 

71.43 

 

 

35.4 

32.6 

34.7 

51.8 

37.2 

38.34 

 

 

- 

- 

35.1 

44.2 

35.6 

38.3 

เกาะยอ 

จุดที่ 1  

จุดที่ 2 

เฉลี่ย 

 

58.7(-1.3) 

54.0(-6.0) 

56.35 

 

51.7 (-8.3) 

58.0 (-2.0) 

54.85 

 

84.1 (-30.9) 

70.3(-44.7) 

77.2 

 

69.5 (-45.5) 

78.9 (-36.1) 

74.2 

 

40.7 

45.6 

42.15 

 

32.9 

42.3 

38.1 

หมายเหตุ คาในวงเล็บ คือคาแตกตางจากคามาตรฐานระดับเสียงที่นํามาพิจารณา (60 เดซเิบลเอ สําหรับ

คาระดับความดังเสียงเฉลี่ย 30 นาที, 115 เดซเิบลเอ สําหรับ คาระดับความดังเสียงสูงสุด) 

เคร่ืองหมายลบ คือไมเกินมาตรฐาน(เมื่อมีโครงการเกิดขึ้นจะสงผลกระทบมากกวา)   

เคร่ืองหมายบวก คือเกินคามาตรฐาน (เมื่อมีโครงการเกิดขึ้นจะสงผลกระทบนอยกวา) 
 

ตารางที่ 3.31 การใชประโยชนที่ดิน ณ แตละจุดตรวจวัดระดับเสียง  
 

สถานที ่

 

การใชประโยชนที่ดิน 

ในรัศมี 1 ตร.กม. ในรัศมี 5-10 ตร.กม. 

จังหวัดสรุาษฎร

ธานี 

จุดที่ 1  

 

จุดที่ 2 

จุดที่ 3 

จุดที่ 4 

 

 

 

สวนมะพราว ที่โลง 

 

ปาชายเลน นากุง 

ปาชายเลน 

ชุมชน รานอาหาร ทาทราย/หิน บริษัท

ปนูซเีมนตนครหลวง 

 

 

ปาชายเลน นากุง สวนยางพารา สวนมะพราว 

สวนปาลมน้ํามัน  

นากุง สวนปาลมนํ้ามัน  

สวนปาลมน้ํามัน ชุมชน 

ปาชายเลน รานคา สวนยางพารา 
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สถานที ่

 

การใชประโยชนที่ดิน 

ในรัศมี 1 ตร.กม. ในรัศมี 5-10 ตร.กม. 

จุดที่ 5 

จุดที่ 6 

แหลงชมุชนหนาแนน 

ปาชายเลน 

สวนมะพราว ยางพารา ชุมชน 

นากุง สวนปาลมนํ้ามัน 

จังหวัดปตตานี 

สงขลา 

จุดที่ 1  

จุดที่ 2 

จุดที่ 3 

 

จุดที่ 4 

จุดที่ 5 

 

 

วิทยาลัยประมงหนองจิก 

ปาชายเลน ฟารมนกนางแอน 

ปากน้ําเทพา แหลงเพาะเลี้ยงปลา

กระพงขาว ชุมชน 

พื้นที่ปาละเมาะชายหาด  

ปากน้ําสะกอม หมูบานประมง ปา

ละเมาะ 

 

 

ชุมชนประมง สวนมะพราว 

สวนมะพราว ชุมชนประมง และเมืองปตตานี 

สวนมะพราว ชุมชน 

 

ชุมชนเบาบาง สวนมะพราว 

ปาละเมาะ 

เกาะยอ 

จุดที่ 1  

จุดที่ 2 

 

วัด ชุมชน 

ชุมชน แหลงเพาะเลี้ยงปลากระพงขาว 

 

ชุมชน สวนผลไม 

ชุมชน สวน สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

 

3.5.5.2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตอเสียง 

กิจกรรมโครงการที่สงผลตอการเพิ่มระดับเสียงในภาวะปกติ ของพื้นที่ ประกอบดวย  

1) กิจกรรมชวงกอสราง บริเวณพื้นที่ชายฝง ที่ใชเตรียมวัสดุ และกจิกรรมการกอสรางบริเวณ

ทุงกังหันลม 

2) กิจกรรมชวงดําเนินงาน อันเน่ืองจากเสียงจากทุงกังหันลม   

จากการศึกษาของ Gill (2005) พบวาเสียงที่เกิดจากกิจกรรมโครงการทุงกังหันลม ในระยะ

กอสราง ไดแก งานกอสรางฐานราก และวางสายเคเบิ้ลใตนํ้า มีระดับความดังเสียงระหวาง 178-260 เดซิ

เบลเอ และเสียงที่เกิดขึ้นใน ระยะดําเนินการ ไดแกเสียงจากกังหันลม โดยมีระดับความดังเสียงระหวาง 

90-142 เดซเิบลเอ การศึกษานี้ไดนําระดับเสียงที่มีระดับความดั งสูงสุด เพื่อเปนคาอางอิงเทียบกับระดับ

เสียงเฉลี่ยปกติในแตละพื้นที่ เพื่อจัดลําดับพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากเสียง โดยความแตกตางของระดับ

เสยีงดังกลาว แสดง ลําดับ นัยสําคัญในแตละพื้นที่ ดังตารางที่ 3.31 อนึ่งคาระดับความดังเสียงจะ

เปลี่ยนแปลง ตามสภาพภูมิประเทศ ระยะทางจากจุดกําเนิด และเทคโนโลยีที่ใช โดยเฉพาะเทคโนโลยี

การขุดเจาะเสาเข็ม ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปนสาเหตุใหระดับความดังเสียงสูงสุด อีกทั้งตัวกลางที่เสียง
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เคลื่อนที่ โดยพบวาเสียงจากโครงการทุงกังหันลมในทะเล สามารถแพรกระจายในน้ํา ไดไกลกวาเสียง

ในอากาศ (Airicole, 2003) 

จากระดับความเสี่ยง โดยกาํหนดใหระดับความเสี่ยงสูงสุดคือระดับ 3 และตํ่าสุดคือ 1 ในแตละ

ประเด็นผลกระทบที่จําแนก ไดจัดลําดับนัยสําคัญผลกระทบ โดยรวมในแตละพื้นที่ โดยใชพื้นฐานจาก

คาตรวจวัดเสียงในภาคสนาม พื้นที่ที่มีคาระดับความดังเสียงตํ่าสุด จะไดรับผลกระทบจากกิจกรรม

โครงการทุงกังหันลมมากที่สดุ กลาวคือ มีลําดับนัยสําคัญเปนลาํดับแรก ในตารางที่ 3.32 

 

ตารางที่ 3.32 นัยสําคัญของผลกระทบดานเสียง 
 

ประเด็นผลกระทบ สุราษฎรธานี ปตตานี สงขลา เกาะยอ 

ระดับความดังเสียงเฉลี่ย 30 นาที (เฉลี่ยทุกจุด 

ทั้ง 2 คร้ังที่ตรวจวัด) (เดซเิบลเอ) 

54.15(2) 52.78(3) 55.6(1) 

จํานวนจุดที่ระดับความดังเสียงเฉลี่ยคาดวาจะ

ไดรับผลกระทบจากโครงการ (รอยละ) 

82.33(2) 80(1) 100(3) 

ระดับความดังเสียงสูงสุด (เดซเิบลเอ) 72.82(2) 68.79(3) 75.7(1) 

ระดับความดังเสียงตํ่าสุด (เดซเิบลเอ) 39.13(2) 38.32(3) 40.62(1) 

ความแตกตางของระดับเสียงปกติ(X)กับระดับ

เสยีงในชวงดําเนินการ(142 เดซเิบลเอ) 

-87.85(2) -89.22(3) -86.4(1) 

ความแตกตางของระดับเสียงปกติ (X)กับระดับ

เสียงในชวงกอสราง (260 เดซเิบลเอ) 

-205.85(3) -207.22(2) -204.4(1) 

ผลรวมคะแนนคาลําดับความเสี่ยง 13/18 15/18 8/18 

ลําดับนัยสําคัญ 2 1 3 

หมายเหตุ คาในวงเล็บ คือระดับความเสี่ยง 

 

จากผลรวมคะ แนนระดับความเสี่ยง ที่จะไดรับผลกระทบดานเสียง จากสูงสุด ไปตํ่าสุด  หรือ 

ลําดับนัยสําคัญลําดับแรกไปลําดับสุดทาย คือ พื้นที่ที่ปตตานี/สงขลา พื้นที่ ที่สุราษฎรธานี และพื้นที่ ที่

เกาะยอ  ทั้งน้ีหากมีการติดต้ังกังหันลมนอกชายฝง โดยทั่วไปจะดําเนินการหางจากฝงมากกวา 500 เมตร 

ทําใหระดับความดังของเสียงที่มาถึงชายฝงอยูในระดับตํ่า จึงมีผลกระทบตอชุมชนชายฝงนอย 
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3.5.6  ผลกระทบดานวิวทิวทัศน 

 กังหันลมทั้งบนบกและนอกชายฝงเปนสิ่งปลูกสรางขนาดใหญซึ่งต้ังอยูในที่โลงแจง ยอมมีผล

ตอวิวทิวทัศน การจัดต้ังกังหันลมในลักษณะที่ไมเหมาะสมและบดบังหรือรบกวนวิวทิวทัศนของแหลง

ทองเที่ยว จึงมีการตอตานจากประชาชนที่อาศัยในบริเวณนั้นและนักทองเที่ยวตางๆ อยางไรก็ตาม การ

จัดต้ังกังหันลมใหกลมกลืนกับสิ่งแวดลอมก็สามารถเสริมความงดงามของภูมิประเทศและสราง

ความรูสึกที่ดีตอคนในทองถิ่นที่ไดเห็นการผลิตไฟฟาจากพลังงานสะอาดในทองถิ่นของตน 

 โดยทั่วไป ในการจัดต้ังกังหันลมทั้งบนบกและนอกชายฝงจะยึดหลักที่สําคัญคือ จะต้ังกังหัน

ลมเปนกลุมในลักษณะของทุงกังหันลม (wind farm) โดยแตละตัวควรมีขนาดความสูงของ hub รัศมีการ

กวาดของใบพัด และสีของตัวกังหันลมใกลเคียงกันและมีทิศการหมุนไปในทิศเดียวกัน ในการจัดเรียง

ของกังหันลมแตละตัว นอกจากตองคํานึงถึงทิศทางลมและผลจากการบังลมซึ่งกันและกันแลว ยังตอง

คํานึงถึงความงดงามในเชิงศิลปะดวย กังหันลมนอกชายฝงที่มีการจัดต้ังสวนใหญจะอยูหางจากชายฝง

มากที่สุดประมาณ 20 กิโลเมตร การจัดต้ังอยูหางจากชายฝงมาก จะมีขอเสียคือ จะมีคาใชจายในการ

กอสรางและการบํารุงรักษาสูง แตก็มีขอดีคือ กังหันลมจะมีการรบกวนวิวทิวทัศนนอย 

 ในโครงการน้ี หลังจากที่ไดพื้นที่เปาหมายแลว ผูดําเนินโครงการไดทําการ simulation สภาพ

ของวิวทิวทัศนที่คาดวาจะเห็นเมื่อนํากังหันลมไปวางในระยะตางๆ เพื่อใหไดตําแหนงของการติดต้ัง

กังหันลมมีความสวยงามและกลมกลืนกับสภาพแวดลอม 

 จากการจําลองสภาพวิวทิวทัศนเมื่อติดต้ังกังหันลมหางจากฝง 500 เมตร 1000 เมตร และ 2000 

เมตร จะเห็นวาทั้ง 3 กรณี ไมมีผลกระทบดานวิวทิวทัศนมากนัก ในทางปฏิบัติควรเลือกติดต้ังหางจาก

ชายฝง 500 เมตร เพื่อประหยัดคาใชจายในการติดต้ังและบํารุงรักษากังหันลม การติดต้ังในระยะดังกลาว

มีการดําเนินการมาแลวในหลายพื้นที่ เชน ทุงกังหันลม Avedore Holme และ Frederikshavn ในประเทศ

เดนมารก 
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ก) 

 
ข) 

 
ค) 

 

รูปที่ 3.48 ภาพกังหันลมที่มองเห็นจากฝง ถาติดต้ังกังหันลมหางจากชายฝงจังหวัดสุราษฎรธานี  

                        เปนระยะทาง ก) 500 เมตร ข) 1000 เมตร ค) 2000 เมตร 
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ก) 

 
ข) 

 
ค) 

รูปที่ 3.49 ภาพกังหันลมที่มองเห็นจากฝง ถาติดต้ังกังหันลมหางจากจังหวัดปตตานี เปนระยะทาง  

                      ก) 500 เมตร ข) 1000 เมตร ค) 2000 เมตร 
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ก) 

 
ข) 

 
ค) 

รูปที่ 3.50 ภาพกังหันลมที่มองเห็นจากฝง ถาติดต้ังกังหันลมหางจากชายฝงเกาะยอ ในทะเลสาบสงขลา  

                  เปนระยะทาง ก) 500 เมตร ข) 1000 เมตร ค) 2000 เมตร 
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3.5.7  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอม ในกรณีท่ีจะดําเนินการติดตั้ง

ทุงกังหันลม 

3.5.7.1 มาตรการปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทุงกังหันลมโดยรวม 

1) จัดระบบบริหารจัดการการกอสรางอยางเครงครัด โดย  

- จัดเตรียมพื้นที่สําหรับประกอบสวนประกอบหลักบนชายฝงที่เหมาะสม  

- หลีกเลี่ยงการรบกวนกิจกรรมของประชากรทองถิ่น  

- หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่ปาชายเลน  

- จัดระบบการขนยายอุปกรณที่ประกอบแลวเสร็จไปที่จุดกอสรางในทะเล   

- วางแผนกําหนดพื้นที่ที่แยกจากการคมนาคมขนสงทางน้ํา และอุตสาหกรรมประมงที่

ชดัเจน 

2) ปจจัยทางดานเทคนิค อันเนื่องจากลักษณะโครงการทุงกังหันลม 

- กําหนดขนาดเสนผานศูนยกลางเสา และสวนที่ฝงลึกในพื้นดินใตทะเล อยางเหมาะสม

โดยขอกาํหนดของ OSPAR Commission (2008) ระบุวาขนาดเสนผานศูนยกลางเสาที่

เหมาะสม อยูระหวาง 2.4 ถึง 4 เมตร  สวนที่ฝงลึกในพื้นดินใตทะเลควรอยางนอย 25 

เมตร จากระดับพื้นทองทะเล 

- กําหนดระยะติดต้ังกังหันลม ในระยะที่กอใหเกิดผลกระทบตอการมองเห็นของชุมชน

ทองถิ่น นอกจากน้ี Guidance note for Environmental Impact Assessment of Offshore 

Windfarm ของสหราชอาณาจักร เสนอแนะใหติดต้ังทุงกังหันลม หางพื้นที่ออนไหว

ของนก อยางนอย 800 เมตร  

- เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ทางนํ้า และอากาศ กังหันลมในทะเลตองติดต้ัง

สัญญาณไฟ เพื่อเปนจุดสังเกตสําหรับการสัญจรทางนํ้าดวยเรือ และการสัญจรทาง

อากาศดวยเคร่ืองบิน โดยสามารถมองเห็นไดชัดเจนในระยะไกล 

- เลือกสีกังหันลม ที่กลมกลืนกับธรรมชาติ 

 

3.5.7.2 มาตรการปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทุงกังหันลมเฉพาะพื้นท่ี  

จากผลการศึกษา ไดลําดับนัยสําคัญของโครงการทุงกังหันลม ตอ การใชประโยชนที่ดิน 

ประชากรนก และ เสียง ในแตละพื้นที่ แสดงดังตารางที่ 3.33 จะใชเปนพื้นฐาน เพื่อกําหนดมาตรการฯ

เฉพาะพื้นที่ ดังน้ี 
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ตารางที่ 3.33 นัยสําคัญของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม สุราษฎรธานี ปตตานี/สงขลา เกาะยอ (ทะเลสาบสงขลา) 

การใชประโยชนที่ดิน 2 1 3 

ประชากรนก 1 2 3 

เสยีง 2 1 3 

 

1) พื้นที่สุราษฎรธานี  

ตําแหนงที่เหมาะสม คือ อําเภอกาญจนดิษฐ และอําเภอพุนพิน เน่ืองจากมีปาชายเลนนอย และ

อัตราการเปลี่ยนแปลงสูความเปนเมืองสูงกวาพื้นที่อ่ืน จึงรบกวนสิ่งแวดลอมนอยกวาพื้นที่ที่มีอัตราการ

เปลี่ยนแปลงตํ่า 

- หลีกเลี่ยงพื้นที่ปาชายเลน และพื้นที่ที่เปนกิจกรรมในพื้นที่ โดยเฉพาะฟารมหอย

นางรม และปลากะพงขาว 

- หลีกเลี่ยงการรบกวนชนิดพันธุนกในกลุมที่มีความสําคัญ  

 

2) พื้นที่ปตตานี/สงขลา  

ตําแหนงที่เหมาะสม คือ ตําบลเกาะสะบา  อําเภอเทพา และ ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ จังหวัด

สงขลา  

- เลือกตําแหนงที่ต้ัง ที่ไมกีดขวางเสนทางเขาออกของเรือประมง 

- หลีกเลี่ยงการรบกวนชนิดพันธุนกในกลุมที่มีความสําคัญ  

 

3) พื้นที่เกาะยอ 

เปนพื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบนอยที่สุด แตมีขอจํากัดคือ ที่ต้ังซึ่งเปนเกาะอยูกลาง

ทะเลสาบสงขลาซึ่งมีกิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชังจํานวนมาก และเปนแหลงทองเที่ยว มาตรการจึง

ควรเนนการรบกวนกจิกรรมปกติในพืน้ที ่ 

 

3.5.7.3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

กรณีที่มีการสรางโครงการทุงกังหันลม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่

จําเปนตองใหความสําคัญ มีดังน้ี 

1) ศึกษาตรวจติดตามพฤติกรรมของประชากรนกในกลุมชนิดพันธุเดน ชนิดพันธุที่พบในทุก

จุดสํารวจ ชนิดพันธุอพยพ ชนิดพันธุที่หากินในทะเล โดยในแตละพื้นที่จะปรากฏชนิด

พันธุในแตละกลุมแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 3.24  หัวขอประชากรนก ณ จุดที่ต้ัง
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โครงการทุงกังหันลม และบริเวณใกลเคียง ปละ 1 คร้ัง โดยเลือกในชวง ตุลาคม -

กุมภาพันธ ซึ่งเปนฤดูกาลนกอพยพ 

2) ตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงสัตวนํ้า บริเวณที่ต้ังโครงการ และใกลเคียง  

3) ตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงตะกอนดินใตทะเล บริเวณที่ต้ังโครงการ  

4) ตรวจติดตามความเห็นชุมชน ในดานผลตอการกีดขวางเสนทางเดินเรือ และทัศน วิสัยทาง

สายตาที่มีตอโครงการ 

 

3.5.8  สรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

  ผูดําเนินโครงการไดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ที่บริเวณซึ่งมีศักยภาพทาง

เทคนิคในการพัฒนาทุงกังหันลมนอกชายฝง 3 แหง ไดแก อาวบานดอน อาวปตตานี และทะเลสาบ

สงขลา โดยใชหลักการวิเคราะหสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environment Assessment, SEA) 

โดยเนนที่ประเด็นตางๆ ไดแก ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานการใชประโยชนที่ดิน ดานประชากรนก 

ดานเสยีง และดานวิวทวิทศัน  

ในดานการใชประโยชนที่ดิน เนื่องจากทุงกังหันลมสรางนอกชายฝงจึงมีผลกระทบตอการใช

ที่ดินนอย  ทั้งน้ีเน่ืองจากกังหันลมจะใชพื้นที่ฐานรากขนาดเล็ก และมีสวนของกังหันลมซึ่งอยูสูงจาก

ระดับน้ําทะเลมาก ซึ่งมีผลกระทบตอกิจกรรมดานการประมงนอย  สวนในดานเตรียมงานการกอสราง

ซึ่งตองดําเนินการในบริเวณชายฝง ผูดําเนินโครงการไดเสนอแนะบริเวณที่มีผลกระทบนอยที่สุด

สําหรับการดําเนินงานดังกลาว ในกรณีของผลกระทบตอประชากรนก พบวามีผลกระทบตอนกประจํา

ถิ่นนอย เน่ืองจากเปนนกบก แตอาจมีผลกระทบตอนกที่หากินในทะเล และนกอพยพตามฤดูกาล 

สําหรับผลกระทบดานเสียง เน่ืองจากการติดต้ังกังหันลมนอกชายฝง โดยทั่วไปจะดําเนินการหางจากฝง

มากกวา 500 เมตร ทําใหระดับความดังของเสียงที่มาถึงชายฝงอยูในระดับตํ่า ซึ่งมีผลกระทบตอชุมชน

ชายฝงนอย ในกรณีของผลกระทบดานวิวทิวทัศน เน่ืองจากกังหันลมซึ่งติดต้ังหางจากฝงมากกวา      

500 เมตร ภาพที่มองจากฝงจะมีผลกับวิวทิวทัศนนอย ทั้งน้ีตองเลือกขนาดและสีของกังหันลม ตลอดจน

การจัดวางกังหันลมใหสอดคลองกับทัศนียภาพโดยทั่วไปของบริเวณที่จะติดต้ัง อยางไรก็ตามผล

การศึกษานี้เปนเพียงการศึกษาเบื้องตน เมื่อทราบตําแหนงที่แนนอนของทุงกังหันลมนอกชายฝง

จําเปนตองทําการประมวลผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางละเอียดอีกคร้ังหนึ่ง  

 

 



บทท่ี 4 
สรุป 

 
 ในปจจุบันประเทศตางๆ ไดทําการติดต้ังกังหันลมลมนอกชายฝง เพื่อผลิตไฟฟาเพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากทุงกังหันลมนอกชายฝงมีขอดีในดานความเร็วลมซึ่งไมมีสิ่งกีดขวางทางลม และมีปญหาดาน

การใชพื้นที่นอยกวาการติดต้ังกังหันลมบนบก สําหรับกรณีประเทศไทย มีพื้นที่นอกชายฝง 2 ดาน 

ไดแก ดานอาวไทย และดานทะเลอันดามัน โครงการนี้จึงไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังทุง

กังหันลมในพื้นที่ดังกลาว 

 ในการศึกษาจะเร่ิมจากการคํานวณความเร็วลมในบริเวณอาวไทยและทะเลอันดามัน โดยใช

แบบจําลองบรรยากาศ KAMM (Karlsruhe Atmospheric Mesoscale Model) ดวยซปุเปอรคอมพวิเตอร

ของศูนยคอมพิวเตอรของ Karlsruhe University ประเทศเยอรมัน โดยทําการคํานวณความเร็วลมทุก

ชั่วโมงที่ความละเอียดเชิงพื้นที่ 3 x3 ตารางกิโลเมตร เปนเวลา 10 ป (ค.ศ. 2001-2010) ต้ังแต

ระดับน้ําทะเลจนถึงที่ความสูง 1 กิโลเมตร จากนั้นจะนําคาความเร็วลมเฉลี่ยที่ระดับความสูง 90 เมตร 

ซึ่งเปนความสูงสวนใหญของกังหันลมนอกชายฝงที่ใชงานในประเทศตางๆ มาจัดแสดงในรูปแผนที่ ผล

ที่ไดพบวาพื้นที่นอกชายฝงของประเทศไทยมีความเร็วลมเฉลี่ยรายปที่ระดับความสูง 90 เมตร อยูในชวง 

3-6 m/s  โดยพื้นที่ฝงอาวไทยสวนใหญมีความเร็วสูงกวาฝงทะเลอันดามัน 

 เนื่องจากการจัดต้ังทุงกังหันลมนอกชายฝง นอกจากความเร็วลมแลว ยังตองคํานึงถึงความลึก

ของนํ้าทะเล และพื้นที่หวงหามในทะเลดวย ดังน้ันผูดําเนินโครงการจึงไดจัดหาขอมูลความลึกของนํ้า

ทะเล และขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ และใชกระบวนการ GIS (Geography Information System) มาทําการ

คัดกรองพื้นที่ซึ่งมีความเร็วลมสูงกวา 5 m/s และไมอยูในพื้นที่หวงหามตางๆ ผลที่ไดพบวาพื้นที่ซึ่ง

สอดคลองกับเงื่อนไขดังกลาวมี 3 แหง ไดแก บริเวณบานอาวดอน ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี บริเวณ

อาวปตตานี ในเขตจังหวัดสงขลาและปตตานี และบริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา โดยบริเวณ

ดังกลาวมี installed capacity เทากับ 3,077 MW, 2,312 MW และ 633 MW ตามลําดับ นอกจากน้ีผู

ดําเนินโครงการยังไดคํานวณ capacity factor ของกังหันลม ในกรณีที่ทําการติดต้ังกังหันลมที่อาวบาน

ดอน อาวปตตานี และทะเลสาบสงขลา พบวามีคาเทากับ 7.6 %, 9.2% และ 9.1% ตามลําดับ หลังจากน้ัน

ผูดําเนินโครงการไดประเมินผลทางเศรษฐศาสตรเบื้องตนของการจัดต้ังทุงกังหันลมนอกชายฝง โดย

คํานวณตนทุนการผลิตไฟฟาที่อาวบานดอน อาวปตตานี และทะเลสาบสงขลา พบวามีคาเทากับ 8.50, 

7.00 และ 7.05 บาท/kWh ตามลําดับ  

 ในขั้นตอนสุดทายผูดําเนินโครงการไดทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนในบริเวณ

พื้นที่ทั้ง 3 แหง โดยใชแนวทางการวิเคราะหสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (Strategie Environment 

Assessment, SEA) พรอมทั้งไดทําการสํารวจพื้นที่ภาคสนาม และเสนอแนะพื้นที่ในการเตรียมงาน

กอสรางซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด  
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จากผลการศึกษาดานความเร็วลมและดานความลึกของน้ําทะเล สรุปไดวามีความเปนไปไดทาง

เทคนิคในการจัดต้ังทุงกังหันลมในบริเวณนอกชายฝงของอาวบานดอน อาวปตตานี และทะเลสาบ

สงขลา สําหรับทางดานฝงทะเลอันดามันไมมีศักยภาพในการจัดต้ังกังหันลมนอกชายฝง ทั้งนี้เพราะ

ความเร็วลมตํ่า ในดานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน พบวา การจัดต้ังทุงกังหันลมนอกชายฝง

บริเวณอาวบานดอน อาวปตตานี และทะเลสาบสงขลา ที่ระยะหางจากฝงประมาณ 500 เมตร สามารถ

จัดสรางไดโดยมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย แตอยางไรก็ตามจะตองทําการประมวลผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมอยางละเอียดอีกคร้ังหน่ึง เมื่อกําหนดจุดที่จะกอสรางที่แนนอน สําหรับผลการวิเคราะหทาง

เศรษฐศาสตรเบื้องตน บงชี้วาในปจจุบันยังไมคุมคาในการลงทุนจัดต้ังกังหันลมนอกชายฝงในบริเวณ

ทั้ง 3 แหง เน่ืองจากมีตนทุนการผลิตไฟฟาสูง ระยะเวลาคุมทุนยาวนาน และอัตราสวนตนทุนตอ

ผลตอบแทน (benefit cost ratio) มีคาตํ่า อยางไรก็ตามถาในอนาคตมีเทคโนโลยีกังหันลมนอกชายฝง

ใหมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเหมาะสมกับความเร็วลมนอกชายฝงในประเทศไทย รวมถึงตนทุนของ

การติดต้ังที่ตํ่าลง ก็อาจมีความเปนไปไดในเชิงเศรษฐศาสตรที่จะจัดต้ังกังหันลมนอกชายฝงของประเทศ

ไทยในอนาคต  

 เน่ืองจากทางฝงทะเลอันดามัน ไมพบพื้นที่นอกชายฝงที่มีศักยภาพเพียงพอตอการจัดต้ังกังหัน

ลม ผูดําเนินโครงการจึงไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการติดต้ังกังหันลมบนเกาะในทะเลอันดามัน 

โดยเลือกกรณีศึกษาที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา (ตามรายละเอียดใน

ภาคผนวกที่ 2) ในการศึกษาจะเร่ิมจากการแปลงความเร็วลมในระดับสเกลปานกลาง (mesoscale wind)

ใหเปนลมในระดับสเกลเลก็ (microscale wind) ซึ่งมีความละเอียดเชิงพื้นที่ 100x100 m2 ครอบคลุมพื้นที่

ของเกาะทั้งสอง ผลที่ไดพบวา บริเวณแนวสันเขาบนเกาะลันตา และเกาะยาวนอยมีความเร็วลมเฉลี่ยตอ

ปที่ระดับความสูง 70 เมตร เทากับ 6-7 m/s ผูดําเนินโครงการจึงได คาํนวณคาพลังงานไฟฟาที่สามารถ

ผลิตได จากกงัหันลม ตอปของเกาะทั้งสอง และนําผลมาคํานวณคา capacity factor ผลที่ไดพบวา 

capacity factor ของเกาะลันตามีคาเทากับ 13 % และของเกาะยาวนอยเทากับ 10 % และเมื่อทําการ

คํานวณตนทุนการผลิตไฟฟาของเกาะลันตาและเกาะยาวนอย พบวามีคาเทากับ 4.69 และ 6.45 บาท/

kWh ตามลําดับ ซึ่งอยูในเกณฑที่นาสนใจในการติดต้ังกังหันลม อยางไรก็ตามจําเปนตอง ศึกษาโดย

ละเอียดอีกคร้ังหน่ึงโดยการ ติดต้ังเคร่ืองวัดลม เพื่อวัดความเร็วลมเปนเวลาอยางนอย 1 ปในบริเวณ

ดังกลาว และนําขอมูลมาทําการวิเคราะหศักยภาพลมเฉพาะแหลง ( micro siting) รวมกับขอมูลอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวของ  พรอมทั้งพิจารณาความเปนไปไดในการใชกังหันลมขนาดเล็กที่ผลิตในประเทศ เพื่อ

พัฒนาการใชพลังงานลมในเกาะทั้งสองตอไป  
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ภาคผนวกท่ี 1  

การจัดทําฐานขอมูลความเร็วลมนอกชายฝงของประเทศไทย (TOR ขอ 4.2.4 (1)) 

 

จากผลการคํานวณความเร็ว ลมนอกชายฝง ดวยแบบจําลองบรรยากาศสเกลปานกลาง นอกจาก

จะจัดแสดงในรูปของแผนที่แลว เพื่อใหงายแกการเรียกใชง าน ผูดําเนินโครงการจึง ได จัดสราง

ฐานขอมูลความเร็วลมนอกชายฝงของประเทศไทยขึ้น เพื่อให สามารถคนหาขอมูลลมนอกชายฝง ของ

ประเทศไทยไดอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยผูใชสามารถ ระบุพิกัดตําแหนงที่ตองการทราบขอมูล ทั้งน้ี

ฐานขอมูลไดออกแบบใหแสดงคาความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือน และความเร็วลมเฉลี่ย รายปที่ระดับความ

สูง 50, 70 และ 90 เมตร โดยฐานขอมูลดังกลาว เขยีนดวยภาษา Visual Basic บรรจุใน CD ROM ที่

พรอมสําหรับการติดต้ังบนคอมพวิเตอรสวนบุคคล (PC) เพื่อความสะดวกในการเรียกใช งานฐานขอมูล

ความเร็วลมนอกชายฝงของประเทศไทย โดยที่ฐานขอมูลดังกลาวนี้จะสามารถเรียกดูขอมูลความเร็วลม

ที่พิกัดตางๆ ในบริเวณอาวไทยและทะเลอันดามัน  

 กอนการติดต้ังโปรแกรมฐานขอมูลลมนอกชายฝงจาก CD-ROM บนคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

ควรทําการสํารวจความตองการของเคร่ืองคอมพิวเตอรที่เหมาะสมสําหรับใชงานฐานขอมูลความเร็วลม

นอกชายฝงของประเทศไทย โดยคอมพิวเตอรดังกลาวตองมีหนวยความจํา ( RAM) อยางนอย 512 Mb 

และใชระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows me, Windows 98 หรือ Windows 2000 เทาน้ัน โดย

ขั้นตอนในการติดต้ังโปรแกรมมีดังน้ี 

1. ใสแผน CD-ROM ของฐานขอมูลมนอกชายฝงของประเทศไทยลงในไดรฟซีดีรอมเพื่อทํา

การติดต้ัง ทําการ Copy sub-directory SEAWINDMAP2011 จากแผน CD ทีบ่รรจุ

โปรแกรมฐานขอมูล ลงใน drive C: เพื่อสราง sub-directory C:\ SEAWINDMAP2011 

2. Run file Setup ใน sub-directory C:\ SEAWINDMAP2011 โปรแกรมจะถกูติดต้ังตาม

ขั้นตอนโดยอัตโนมัติจนเสร็จสมบูรณ 

3. หากเคร่ืองคอมพิวเตอรที่จะติดต้ังโปรแกรม ไมมีโปรแกรม .NET  framework การติดต้ัง

โปรแกรมฐานขอมูลแบบอัตโนมัติจะยุติลง ผูใชโปรแกรมตองทําการ Run Dotnetfx.exe 

กอน (โปรแกรมดังกลาวบรรจุอยูใน subdirectory “SEAWINDMAP2011” ของแผน CD 

ฐานขอมูล) และนอกจากน้ัน หากเคร่ืองคอมพิวเตอรที่จะติดต้ังโปรแกรม ไมมีโปรแกรม 

Data Access-MDAC2.6 ตองทําการ Run MDAC_TYP.exe ซึ่งโปรแกรมดังกลาวน้ีบรรจุ

อยูใน subdirectory “SEAWINDMAP2011” ในแผน CD ของฐานขอมลูดวยเชนเดียวกนั 

จากนั้นทําการติดต้ังโปรแกรมตามขั้นตอนทั้งหมดอีกคร้ัง 
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รูปที่ A1.1 หนาจอของฐานขอมูลความเร็วลมนอกชายฝงสําหรับประเทศไทย 

 

 เมื่อทําการติดต้ังโปรแกรม “SEAWINDMAP2011” เสร็จสมบูรณแลว จะปรากฏ icon 

“SEAWINDMAP2011” บนหนาจอคอมพิวเตอร โดยขั้นตอนในการเรียกใชงานโปรแกรม 

SEAWINDMAP2011 มีดังน้ี 

1. เปดโปรแกรม SEAWINDMAP2011 โดย double click ที่ icon บนหนาจอคอมพวิเตอร 

2. เมื่อหนาจอของฐานขอมูลลมนอกชายฝงของประเทศไทยปรากฏขึ้น ดังรูปที่ A1.1 ผูใช

ตองเลอืก “ระดับความสูง” 50 m, 70 m หรือ 90 m บนเมนู เพื่อเรียกดูขอมูลลมที่ระดับ

ความสูงตางๆ 

3. นอกจากน้ัน ผูใชตองเลือก “เดือน ” ที่ตองการเรียกดูขอมูล  โดยการคลิก “มกราคม, 

กุมภาพันธ, มีนาคม,....................., ธนัวาคม ” หรือเลอืก “เฉลี่ย” เพื่อเรียกดูแผนที่ความเร็ว

และทิศทางลมเฉลี่ยตลอดทั้งป 

4. เมือ่เลอืกตามขอ 2 และ 3 เรียบรอยแลว แผนที่ลมนอกชายฝงจะปรากฏในสวนแสดงผล

ของแผนที่ หากตองการทราบขอมูลลมเฉพาะจุดสามารถเลื่อน mouse ไปบนแผนที่ คา

ความเร็วและทิศทางลมจะปรากฏขึ้นในสวนแสดงผลขอมูล ทั้งนี้หากทําการคลิกบนแผนที่

ขอมูลลมของตําแหนงดังกลาวจะปรากฏขึ้นในสวนแสดงผลดานลาง โดยที่ผูใชสามารถ

เลือ่น mouse ไปยังตําแหนงอ่ืนๆเพื่อเปรียบเทียบกับคาของตําแหนงที่คลิกไวกอนหนาน้ีได

อีกดวย 



ภาคผนวกท่ี 2 
การศึกษาศักยภาพพลังงานลมนอกชายฝงดานทะเลอันดามัน (TOR ขอ 4.2.4 (2)) 

 
 จากการคํานวณความเร็วลมนอกชายฝงในบริเวณทะเลอันดามัน (รูปที่ A2.1) พบวามีความเร็ว

ลมสวนใหญตํ่ากวา 5 m/s จึงไมเหมาะสําหรับการจัดต้ังทุงกังหันลมนอกชายฝง อยางไรก็ตาม อาจมี

ความเปนไปไดในการจัดต้ังกังหันลมบนเกาะตางๆ ดังน้ันผูดําเนินโครงการจึงไดเลือกกรณีศึกษา 2 แหง 

ไดแก ที่เกาะยาวนอย จังหวัดพังงา และเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการติดต้ัง

กังหันลมบนเกาะทั้งสอง ตามรายละเอียดดังนี้  
 
 

 

 
รูปที่ A2.1 การกระจายตัวตามพื้นที่ของความเร็วลมนอกชายฝงของประเทศไทยที่ระดับความสูง 70 เมตร  

 

A2.1   การคํานวณความเร็วลมระดับสเกลเล็ก (microscale wind) 

 เนื่องจากความเร็วลมที่นอกชายฝงรวมถึงบนเกาะตางๆ เปนลมระดับสเกลปานกลาง 

(mesoscale wind) ที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่ 3 x 3 ตารางกิโลเมตร ซึ่งไมละเอียดเพียงพอสําหรับการ

คํานวณเพื่อติดต้ังกังหันลมบนเกาะขนาดเล็กที่มีภูเขาและพื้นที่สูงตํ่าแตกตางกันมากและอยูในบริเวณ

เกาะยาวนอย 

เกาะลันตา 
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แคบ ดังนั้นผูดําเนินโครงการจึงทําการคํานวณความเร็วระดับสเกลเล็ก (microscale wind) ที่มีความ

ละเอียดเชิงพื้นที่ 100 x 100 ตารางเมตร โดยอาศัยเทคนิค down scaling  

ในการดําเนินการดังกลาวจะเร่ิมจากการจัดหาแผนที่ระดับความสูงระดับเสกลเล็ก (microscale 

elevation map) และแผนที่ความหยาบของพื้นผิวระดับสเกลเล็ก (microscale roughness map) ของเกาะ

ลนัตาและเกาะยาวนอย ในลาํดับตอไป ผูดําเนินโครงการจะคํานวณผลของความสูงและความหยาบของ

พื้นผิวที่มีคาลมในระดับสเกลเล็กในทิศทางตางๆ จํานวน 20 ทิศทาง จากน้ันจะใชผลที่ไดรวมกับขอมูล

ลมระดับสเกลปานกลางที่บริเวณเกาะทั้งสองมาทําการแปลงใหเปนลมระดับสเกลเล็ก ในขั้นตอน

สุดทายจะทําการปรับความเร็วลมที่ไดโดยใชขอมูลความลมที่ไดจากเสาวัดลมที่ผูดําเนินโครงการได

ติดต้ังไวที่เกาะทั้งสอง แลวนําผลที่ไดมาจัดแสดงในรูปแผนที่ ตามรูปที่ A2.2 และ A2.3  

 
รูปที่ A2.2 การกระจายตามพื้นที่ของความเร็วลมระดับสเกลเล็กบนเกาะยาวนอย ที่ระดับความสูง        

70 เมตร  

N 

บริเวณที่ 1 
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รูปที่ A2.3 การกระจายตามพื้นที่ของความเร็วลมระดับสเกลเล็กบนเกาะลันตา ที่ระดับความสูง 70 เมตร  

 

 กรณีของเกาะยาวนอยจะพบบริเวณที่มีความเร็วลมสูงสุด (6-7 m/s) ทีบ่นแนวสนัเขาตามแนว

ยาวของเกาะ สําหรับกรณีของเกาะลันตาจะมีบริเวณที่มีความเร็วลม 6-7 m/s อยูตามแนวสนัเขา

เชนเดียวกนั 

 

A2.2 การประเมินศักยภาพในการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟา 

จากรูปที่ A2.2 พบวาบริเวณที่เหมาะสําหรับติดต้ังกังหันลมคือบริเวณหมายเลข 1 (ยาวประมาณ 

1.2 กม.) ซึง่เปนบริเวณแนวเขา วางตัวในแนวตะวันออกเฉยีงเหนือและตะวันตกเฉยีงใต ซึง่เปนแนว

เดียวกับทิศทางหลักของลมในยานนี้ เพื่อปองกันผลกระทบการบังลมของกังหันลมขางเคียง ( wake 

effect) จึงจําเปนตองจัดเรียงกังหันลมเปน 1 แถว และแตละตัววางหางกนั เปนระยะหางเกนิ 10 เทาของ

เสนผานศูนยกลางของ rotor (D) เน่ืองจากความเร็วลมเฉลี่ยของพื้นที่ดังกลาวอยูในชวง 6-7 m/s ดังน้ัน

บริเวณที่ 1 

N 

บริเวณที่ 4 

บริเวณที่ 2 

บริเวณที่ 3 
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ควรเลือกกังหันลมขนาดเล็ก ซึ่งมี cut in speed ตํ่า โดยในที่น้ีจะเลือกกังหันลมของบริษัท Vestas รุน 

V52/850 ซึ่งมีกําลังผลิต 850 kW (D = 52 ม.) เพื่อเปนตัวอยางของการประเมินศักยภาพ ในบริเวณที่ 1 

จะติดต้ังกังหันลมดังกลาวไดเพียง 3 ตัว รวมเปน installed capacity เทากับ 2.55 MW  

     สําหรับกรณีของเกาะลันตา มีบริเวณที่มีความเร็ว ลม 6-7 m/s อยูหลายบริเวณ โดย บริเวณที่

เหมาะสม จะเปนบริเวณที่ 1 (รูปที่  A2.3) ซึ่งเปนแนวสันเขาที่มีความยาวประมาณ 6.5 กม. สําหรับ

บริเวณ3 เปนพื้นที่อุทยาน สวนบริเวณที่ 2 และ 4 มีพื้นที่จํากัด โดยพื้นที่บริเวณที่ 1 จะวางตัวในแนว

ตะวันตกเฉยีงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต ขวางทิศทางหลักของลมในยานนี้ ดังนั้นหากติดต้ังกังหันลมตาม

แนวเขาดังกลาวนี้ สามารถเวนระยะหางเพียง 5 D ก็เพียงพอที่จะไมใหเกิดผลการบังลมขึ้นระหวาง

กังหันลม ดังนั้นในบริเวณดังกลาวจึงสามารถวางกังหันลมไดประมาณ 25 ตัว คิดเปน installed capacity 

21.25 MW 
 

ตารางที่ A2.1 ขอมูลทางเทคนิคของกังหันลม Vestas V52/850 
 

Parameter คา 

Cut-in wind speed 4 m/s 

Nominal wind speed 16 m/s 

Cut-out wind speed 25 m/s 

Diameter 52 m 

Swept area 2,124 m2 

Hub height 70 m 

Nominal output 850 kW 

 

 
รูปที่ A2.4 Power curve ของ Vestas V52/850 
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 หลังจากกําหนดที่ต้ังกังหันลมแลว ผูดําเนินโครงการจะทําการคํานวณกําลังการผลิตไฟฟาของ

กงัหันลม Vestas V52/850 ตามวิธีที่กลาวไวแลวในหัวขอ  3.3 โดยใชความเร็วลมที่ระดับความสูง 70 

เมตร ผลการคํานวณปริมาณไฟฟารายปที่ผลิตได (annual energy production, AEP) จากกังหันลมรุน

ดังกลาวน้ี และ คา capacity factor; CF แสดงดังตารางที่ A2.2 จากผลที่ไดจะเห็นวา ปริมาณไฟฟาที่ผลิต

ไดตอปจากกังหันลมดังกลาวที่เกาะลันตาจะมีคาสูงกวาที่เกาะยาวนอย ทั้งน้ีเพราะบริเวณเกาะลันตามี

ความเร็วลมตลอดปสูงกวาบริเวณเกาะยาวนอย 

 

ตารางที่ A2.2 ผลการคํานวณปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดตอป และ คา capacity factor (CF ) 
 

สถานที่ ปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดตอป; AEP 

(MWh) 

Capacity Factor (%) 

เกาะยาวนอย 2,233.8 10 

เกาะลันตา 24,199.5 13 

 

A2.3  การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร  
 ทํานองเดียวกับที่กลาวไวในหัวขอ 2.4 ผูดําเนินโครงการจะทําการวิเคราะหความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตรของการติดต้ังกังหันลม Vestas V52/850 โดยอาศัยขอมูลทางดานเศรษฐศาสตร ตามตาราง

ที่ 3.7 โดยรายละเอียดการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเบื้องตนของการติดต้ังกังหันลมดังกลาวนี้บนเกาะ

ยาวนอยและเกาะลนัตา มดัีงน้ี 

 

1.  กังหันลมในบริเวณเกาะยาวนอย 
ในบริเวณเกาะยาวนอย มี  installed capacity เทากับ 2,550 kW อาศัยขอมูล cost per kW of 

installed capacity ในตารางที่ 3.7 สามารถคํานวณหา initial investment cost (CI) ของการติดต้ังทุง

กังหันลมในบริเวณน้ี ดังน้ี   

CI = installed capacity x cost per kW of installed capacity   

  CI  = (2,550 kW) (1,680 Euro/kW)  

     = 4,284,000 Euro 

     = 182,243,502 บาท  (ใชอัตราแลกเปลี่ยน 42.5405 บาท/Euro)  
 

 เน่ืองจากทุงกังหันลมเปนโครงการระยะยาว ดังน้ันในการคํานวณเกี่ยวกับรายรับ-รายจายใน

อนาคตจําเปนตองคํานวณกลับมาเปนมูลคาปจจุบัน (present value) ทั้งน้ีจําเปนตองคํานวณหา 

escalation rate (ea) และ real rate of discount (I) จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู (i) อัตราเงนิเฟอ (r) และ อัตรา

คดิลด (e) โดยใชขอมูลในตารางที่ 3.7 ไดดังน้ี 
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                Escalation rate         ( )( ){ } 1r1e1ea −++=  

               
( )( ){ }
12212.0

1039.0108.01
=

−++=
 

 

Real rate of discount  1
e1
i1I
a

−
+
+

=   

                           

03308.0

1
12212.01

085.01

−=

−
+
+

=  

 

ผลรวมของ initial investment cost และ operating and maintenance cost (คดิ operating and 

maintenance cost เทากับ 2% ของ initial cost หรือ m = 0.02) ตลอดอายุการใชงานของกังหันลม (20 ป) 

( ( ) n1ACNPV − ) เมื่อคิดเปนคาเงินปจจุบันหาไดดังน้ี 

( ) ( )
( ) 
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1I1m1CCNPV  

                                     
( )

( ) 




















−−
−−

+= 20

20

03308.0103308.0
103308.0102.01   2182,243,50  

                                 = 287,986,680.10 บาท 
 

จากรายจายสะสม ( ) n1ACNPV − ตลอดอายุการใชงานของกังหันลม สามารถหาคาใชจายเฉลี่ย

รายป ( )( )ACNPV  ไดจาก 
 

 
( ) ( )

20
 0.10287,986,68

n
CNPVCNPV n1A

A

=

= −

  

                                      14,399,334=   บาท 
 

จาก ( )( )ACNPV ที่ไดและคาปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดรายปที่เกาะยาวนอย EI = 2,233,800 kWh 

ดังน้ันสามารถคํานวณหาตนทุนการผลิตไฟฟา (C) ไดดังน้ี 

 

  

( )

2,233,800
14,399,334

E
CNPVC

I

A

=

=
  

         46.8=    บาท/kWh 
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รายไดจากการขายไฟรายป (BA ) สามารถหาไดจาก 
 

)2,233,800)(5.27787.0(
E)adderwholesale(B IA

+=
+=

      

         =  7,323,960.06  บาท 
 

เมื่อทราบรายไดจากการขายไฟฟารายป จะสามารถหาผลรวมของรายไดทั้งหมดจากการขาย

ไฟฟาตลอดอายุการใชงานของกังหันลมและทําการแปลงใหเปนคาเงินปจจุบัน ( ( ) n1ABNPV − )ไดดังน้ี 
 

( ) ( )
( )

( )
( ) 
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−−

=










+
−+

=−

20

20

n

n

An1A

03308.0103308.0
103308.01   067,323,960.

I1I
1I1BBNPV

 

          =  212,479,129.4 บาท 
 

เมื่อทราบทั้งตนทุนการผลิตไฟฟา ( )( )n1ACNPV −  และ รายไดจากการขายไฟ n1A )B(NPV −  

ตลอดอยุการใชงาน จะสามารถหาอัตราสวนตนทุนกับผลตอบแทน (Benefit Cost Ratio; BCR) ไดจาก 

( )
( )

74.0
0.10287,986,68
9.40212,479,12

CNPV
BNPVBCR

n1A

n1A

=

=

=
−

−

 

  

 สําหรับระยะเวลาคืนทุน (pay-back period, PBP) สามารถคํานวณไดจากสมการ   

 

( )

( )03308.01ln
  2182,243,5002.0 2256,735,111,

 2182,243,5003308.01ln

I1ln
mCB

IC1ln
PBP IA

I

−









×−

×−
−

−=

+









−

−
−=

 

             =  28.84  ≈  29 ป 

  

เนื่องจากคา BCR มีคานอยกวา 1 และ PBP มีคามากกวาอายุโครงการจึงไมสามารถคํานวณ 

IRR ได 
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2. กังหันลมในบริเวณเกาะลันตา 
 ในบริเวณเกาะลันตามี  installed capacity เทากับ 21,250 kW อาศัยตารางที่ 3.7 สามารถ

คาํนวณหา initial investment cost (CI) ของการติดต้ังทุงกังหันลมในบริเวณน้ี ดังน้ี    

  CI  = (21,250 kW) (1,680 Euro/kW)  

     = 35,700,000 Euro 

     = 1,518,695,850 บาท 
 

 ทํานองเดียวกันกรณีเกาะยาวนอย เราสามารถคํานวณ escalation rate (ea) ไดเทากับ 0.12212 

และ real rate of discount (I) เทากับ -0.03308  

              ผลรวมของ initial investment cost และ operating and maintenance cost ตลอดอายุการใชงาน

ของกังหันลม (20 ป) ( ( ) n1ACNPV − ) เมื่อคิดเปนคาเงินปจจุบันสามารถคํานวณไดดังน้ี 

 

( ) ( )
( ) 
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In1A I1I
1I1m1CCNPV  

                                     
( )

( ) 




















−−
−−

+= 20

20

03308.0103308.0
103308.0102.01   8501,518,695,  

                                     000,889,399,2=  บาท 
 

จากรายจายสะสม ( ) n1ACNPV − ตลอดอายุการใชงานของกังหันลม สามารถหาคาใชจายเฉลี่ย

รายป ( )( )ACNPV  ไดจาก 
 

 
( ) ( )

20
000,889,399,2

n
CNPVCNPV n1A

A

=

= −

  

     450,994,119=  บาท 
 

จาก ( )( )ACNPV ที่ไดและคาปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดรายปที่เกาะลันตา EI = 24,199,500 kWh 

ดังน้ันสามารถคํานวณหาตนทุนการผลิตไฟฟา ไดดังน้ี 
  

( )

24,199,500
0119,994,45

E
CNPVC

I

A

=

=
  

     96.4=  บาท/kWh 
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รายไดจากการขายไฟรายป BA ใหกับการไฟฟา สามารถหาไดจาก 
 

)500,199,24)(5.27787.0(
E)adderwholesale(B IA

+=
+=

  

      65.900,342,79=  บาท 
 

เมื่อทราบรายไดจากการขายไฟฟารายป จะสามารถหาผลรวมของรายไดทั้งหมดจากการขาย

ไฟฟาตลอดอายุการใชงานของกังหันลมและทําการแปลงใหเปนคาเงินปจจุบัน ไดดังนี้ 
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             2352,301,857,= บาท 
 

เมื่อทราบทั้งตนทุนการผลิตไฟฟา ( )( )n1ACNPV −  และ รายไดจากการขายไฟ n1A )B(NPV −  

ตลอดอยุการใชงาน จะสามารถหาอัตราสวนตนทุนตอผลตอบแทน (Benefit Cost Ratio; BCR) ไดจาก 
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 สําหรับระยะเวลาคืนทุน (Pay-back period; PBP) หาไดจากสมการ 
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         2199.20 ≈=  ป 

  

ในทํานองเดียวกับกรณีของเกาะยาวนอย กลาวคือ BCR ที่คํานวณไดมีคานอยกวา 1 ประกอบ

กับ PBP ที่ไดมีคามากกวาอายุโครงการ ดังนั้นจึงไมสามรถคํานวณหา IRR ได  
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ตารางที่ A2.3 ผลการวิเคราะหปริมาณทางเศรษฐศาสตร ของการติดต้ังกังหันลม 4 ตัว บนเกาะยาวนอย  
 

Parameter คา 

ตนทุนการผลิตไฟฟา (C) บาทตอ kWh 6.45 

Benefit Cost Ratio (BCR) 0.74 

Pay back period (PBP)  ป 29 

 

ตารางที่ A2.4 ผลการวิเคราะหปริมาณทางเศรษฐศาสตร ของการติดต้ังกังหันลมบนเกาะลันตา  

 

Parameter คา 

ตนทุนการผลิตไฟฟา (C) บาทตอ kWh 4.96 

Benefit Cost Ratio (BCR) 0.96 

Pay back period (PBP)  ป 21 

  
จากผลการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเบื้องตน  ถึงแมวาคา Benefit Cost Ratio คอนขางตํ่าและ

คา payback period คอนขางยาว แตตนทุนการผลิตไฟฟาของกรณีเกาะยาวนอย มีคาเทากับ 6.45 บาท 

และกรณีเกาะลันตา 4.96 บาท ซึ่งอยูในเกณฑที่คอนขางตํ่า อยางไรก็ตามผลที่ไดน้ีเปน การศึกษา

เบื้องตนเทาน้ัน ดังน้ันจึงจําเปนตองศึกษาในรายละเอียด โดยการติดต้ังเคร่ืองวัดลมในบริเวณสันเขาของ

เกาะทั้งสอง และเก็บขอมูลอยางนอย 1 ป มาวิเคราะห รวมกับขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  พรอมทั้งควร

พิจารณาความเปนไปไดในการใชกังหันลมขนาดเล็กที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อดําเนินการศึกษา

ศักยภาพลมเฉพาะแหลง (micro-siting) ในบริเวณดังกลาวอีกคร้ังหน่ึง    
 
A2.4  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
A2.4.1 จุดสํารวจพื้นท่ีฝงอันดามัน 

 ผูดําเนินโครงการไดทําการสํารวจภาคสนามตามรายละเอียดดังนี้ 

1)  จุดสํารวจพื้นท่ีท่ีเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

ผูดําเนินโครงการไดทําการสํารวจ พื้นที่ที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จํานวน 5 จุด ดังรูปที่ A2.5 

โดยรายละเอียดของจุดสํารวจแสดงดังตารางที่ A2.5 
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รูปที่ A2.5 จุดสํารวจพื้นที่ที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่  

 

ตารางที่ A2.5 จุดสํารวจพื้นที่ที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่  
 

จุดสํารวจ   

จุดท่ี 1   

ตําบลศาลาดาน  

อําเภอเกาะลนัตา  

(หาดพระแอะ) 

พิกัด 47N 

0503749 UTM 

0840575 
  

จุดท่ี 2   

ตําบลเกาะลันตา

ใหญ อําเภอเกาะ

ลนัตา (สถานี

อุตุนิยมวิทยา) 

พิกัด 47N 

0505084 UTM 
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จุดสํารวจ   

0834020 

จุดท่ี 3  ตําบล

เกาะลันตาใหญ  

อําเภอเกาะลนัตา 

(หาดนุย)  

พิกัด 47N 

0506807 UTM 

0830112   
  

จุดท่ี 4  ตําบล

เกาะลันตาใหญ  

อําเภอเกาะลนัตา 

(หาดคลองจาก)  

พิกัด 47N 

0509153 UTM 

0827558   
  

จุดท่ี 5  ตําบล

ศาลาดาน   

อําเภอเกาะลนัตา 

(หาดคลองดาว) 

พิกัด 47N 

0503258 UTM 

0844180   
  

 

2)  จุดสํารวจพื้นท่ีท่ีเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา 

ผูดําเนินโครงการไดทําการสํารวจพื้นที่ที่เกาะยาวนอย จังหวัดพังงา จํานวน 3 จุด ดังรูปที่ A2.6

โดยรายละเอียดของจุดสํารวจแสดงดังตารางที่ A2.6 
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รูปที่ A2.6 จุดสํารวจพื้นที่ที่เกาะยาวนอย จังหวัดพังงา  

 

ตารางที่ A2.6 จุดสํารวจพื้นที่ที่เกาะยาวนอย จังหวัดพงังา 
 

จุดสํารวจ   

จุดท่ี 1   

ตําบลเกาะยาว

นอย  

อําเภอเกาะยาว  

พิกัด 47P 

0458457 UTM 

0896513 
  

จุดท่ี 2   

ตําบลเกาะยาว

นอย  

อําเภอเกาะยาว 

พิกัด  

47P 0454578 

UTM 08950 
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จุดสํารวจ   

จุดท่ี 3   

ตําบลเกาะยาว

นอย อําเภอ

เกาะยาว   

พิกัด  

47P 0455644 

UTM 0900065 
  

 
A2.4.2 การใชประโยชนท่ีดิน 

 ผูดําเนินโครงการไดทําการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใชประโยชนที่ดินดังน้ี 

1) พื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

เกาะลันตาเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ โดยเฉพาะทางฝงตะวันตกของเกาะ ซึ่งมีเปนชายหาด มี

รีสอรทเปนจํานวนมาก ถึงแมคา Index of landscape transformation มีคาไมสูงมาก  (0.0598, 0.1624 

และ 0.1622) (ตารางที่ A2.7) เนื่องจากมีเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา และพื้นที่ภูเขาตอนกลาง 

สามารถจํากัดการเติบโตของที่พักตากอากาศ โดยมีถนนดานตะวันตก เปนเขตกันชนระหวางพื้นที่

ธรรมชาติ และการเติบโตของโครงการตางๆ 
 

ตารางที่ A2.7 Index of landscape transformation และพื้นที่ปาชายเลนพื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

 

ตัวแปร พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 

Index of landscape transformation ( µ ) 0.0598 0.1624 0.1622 

พื้นที่ปาชายเลน (รอยละ) 12.38 7.42 7.43 
 

2) พื้นที่เกาะยาวนอย จังหวัดพังงา 

การใชประโยชนที่ดินของเกาะยาวนอยคือพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งนาขาว และสวนยางพารา  จาก

ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ ในป พ.ศ. 2552 ไมปรากฏพื้นที่ปาชายเลนบริเวณเกาะยาวนอย (ตารางที่  

A2.8)  
 

ตารางที่ A2.8 Index of landscape transformation และพื้นที่ปาชายเลนพื้นที่เกาะยาวนอย จังหวัดพังงา 
 

ตัวแปร พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 

Index of landscape transformation ( µ ) 0.1034 0.1882 0 

พื้นที่ปาชายเลน (รอยละ) 10 4.91 0 
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จากผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตอการใชประโยชนที่ดิน สามารถสรุปไดตามตารางที่ A2.9 

  

ตารางที่ A2.9 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใชที่ดินที่เกาะลันตาและเกาะยาวนอย 
 

ประเด็นผลกระทบ เกาะลันตา เกาะยาวนอย 

Index of landscape transformation ป 2552 0.1622(1) 0(2) 

Index of landscape transformation ป 2550 0.1624(2) 0.1882(1) 

Index of landscape transformation ป 2543 0.0598(2) 0.1034(1) 

พื้นที่ปาชายเลน (รอยละ)ป 2552 7.43(2) 0(1) 

พื้นที่ปาชายเลน (รอยละ)ป 2550 7.42(2) 4.91(1) 

พื้นที่ปาชายเลน (รอยละ)ป 2543 12.38(2) 10(1) 

ผลรวมคะแนนคาระดับความเสี่ยง 11/18 7/18 

ลําดับนัยสําคัญ 1 2 

หมายเหตุ คาในวงเล็บคือ ระดับความเสี่ยง 

 

A2.4.3 การประเมินผลกระทบตอประชากรนก 

 ผูดําเนินโครงการไดสํารวจพื้นที่เพื่อศึกษาประชากรนก ตามเทคนิคที่กลาวไวในหัวขอ 2.5.5 

ผลการสํารวจแสดงไดดังตารางที่ A2.10 -A2.11 

 

ตารางที่ A2.10 ขอมูลพื้นฐานชนิดพันธุนกในพื้นที่จังหวัดพงังาและจังหวัดกระบี่ 

 

สถานที่ นกประจําถิ่น นกอพยพ นกอพยพเขา

มาสรางรัง

วางไข 

นกหายาก นกที่กิน

สัตวนํ้า 

จังหวัดพังงา 182 53 2 9 27 

จังหวัดกระบี่ 150 50 7 3 20 
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ตารางที่ A2.11 การสาํรวจนกในพื้นที่จังหวัดพงังาและจังหวัดกระบี่ 

 

สถานที่ จํานวน

ชนิดพนัธุ

นก 

นกประจํา

ถิ่น 

นกอพยพ นกที่ไมเคย

ปรากฏใน

พื้นที่ 

ระบุไมได นกทีห่า

กนิใน

ทะเล 

อําเภอเกาะยาวนอย 

จังหวัดพงังา 

จุดที่ 1  

จุดที่ 2 

จุดที่ 3 

 

 

9 

13 

20 

 

 

8 

11 

17 

 

 

1 

2 

2 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

1 

 

 

2 

5 

3 

อําเภอเกาะลนัตา 

จังหวัดกระบี่ 

จุดที่ 1  

จุดที่ 2 

จุดที่ 3 

จุดที่ 4 

จุดที่ 5 

 

 

15 

6 

5 

4 

4 

 

 

13 

- 

5 

4 

3 

 

 

- 

- 

- 

- 

1 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

2 

- 

- 

- 

- 

 

 

2 

- 

2 

2 

1 

 

1)  พื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

เพื่อใหสอดคลองกับขอมูลในสวนที่ต้ังกังหันลม จุดสํารวจจึงเลือกทางทิศตะวันตกของเกาะลัน

ตาใหญ พื้นที่เปนหาดทราย ซึ่งเปนลักษณะภูมิประเทศที่ไมเหมาะสมสําหรับเปนแหลงที่อยูอาศัยของ

นก อีกทั้งเปนพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว ดังน้ัน จึงปรากฏชนิดพันธุนกที่นอยกวาฐานขอมูลมาก โดย

นกสวนใหญจะอาศัยบริเวณพื้นที่ปาชายเลน และอุทยานแหงชาติ ซึ่งเปนพื้นที่ฝงตะวันออกของเกาะ 

นกที่พบระหวางสํารวจเปนนกบกที่สามารถพบไดทั่วไป เห็นไดวานกเอ้ียงสาริกา เปนนกที่พบมาก

ที่สุด คือ 4 ใน 5 ของจุดสํารวจ นกกระจอกบาน เปนชนิดพันธุเดน แตยังสามารถพบนกแก็ก (รูปที่ 

A2.7) ซึ่งเปนนกเกาะ คาดัชนีความคลายคลึงอยูระหวาง 0.1-0.2857 (ตารางที่ A2.12) 
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รูปที่ A2.7 นกแก็ก  

 

 

 
 

รูปที่ A2.8 นกนางแอนแปซฟิค  

 

ตารางที่ A2.12 คาดัชนีความคลายคลึงของชนิดพันธุนก พื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

 

 จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 

จุดที่ 1 1     

จุดที่ 2 0.1667 1    

จุดที่ 3 0.1765 0.1 1   

จุดที่ 4 0.0556 0.1111 0 1  

จุดที่ 5 0.1176 0.25 0.2857 0 1 
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2) พื้นที่เกาะยาวนอย จังหวัดพังงา 

พื้นที่เกาะยาวนอย สวนมากเปนแหลงเกษตรกรรม ที่สําคัญคือสวนยางพารา และนาขาว แต

เน่ืองจากการเก็บขอมูลเนนพื้นที่ชายฝงทะเล จึงปรากฏชนิดพันธุ ณ จุดสํารวจนอย คาดวาชนิดพันธุนก 

ณ ในพื้นที่สวนยางพารา และนาขาว จะแตกตางจากจุดสํารวจ ชนิดพันธุที่สําคัญคือเปดแดง (รูปที่  

A2.9) ซึ่งพบเฉพาะพื้นที่น้ี และเปนชนิดพันธุที่ไดรับผลกระทบกรณีมีโครงการทุงกังหันลม เน่ืองจากมี

เพดานบนิตํ่ากวาระดับกงัหันลม และเปนนกหากนิในทะเล รูปที่  A2.10 คอืนกยางทะเล หน่ึงในนกหา

กินในทะเลในพื้นที่สํารวจ คาดัชนีความคลายคลึงเฉพาะจุดสํารวจ ดังตารางที่ A2.13 ปรากฏอยูใน

ระดับตํ่า คือ 0.16-0.2222  

 

 
รูปที่ A2.9 เปดแดง  

 

 
รูปที่ A2.10 นกยางทะเล  

 

ตารางที่ A2.13 คาดัชนีความคลายคลึงของชนิดพันธุนก พื้นที่ที่เกาะยาวนอย จังหวัดพงังา 

 

 จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 

จุดที่ 1 1   

จุดที่ 2 0.2222 1  

จุดที่ 3 0.16 0.2222 1 
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ตารางที่ A2.14 นัยสําคัญของผลกระทบตอประชากรนก 

 

ดัชนีทางนิเวศ เกาะลันตา เกาะยาวนอย 

จํานวนชนิดพนัธุ (Diversity) 22(1) 30(2) 

Shannon-Weaver Index 2.7839(1) 4.3370(2) 

Species Evenness 1.9489(2) 2.4757(1) 

Similarity Index 0.2857(2) 0.2222(1) 

จํานวนชนิดนกอพยพจากขอมลูการสาํรวจ 1(1) 4(2) 

จํานวนชนิดนกใชพืน้ทีใ่นทะเล 4(1) 7(2) 

ผลรวมคะแนนคาระดับความเสี่ยง 8/12 10/12 

ลําดับนัยสําคัญ 2 1 

หมายเหตุ คาในวงเล็บคือ ระดับความเสี่ยง 
 
ตารางที่ A2.15 ชนิดพันธุนกที่มีนัยสําคัญในพื้นที่ 

 

ดัชนีทางนิเวศ เกาะลันตา เกาะยาวนอย 

ชนิดพันธุเดน กระจอกบาน แอนบาน 

ชนิดพันธุที่พบในทุกจุดสํารวจ - เหยีย่วแดง 

ชนิดพันธุอพยพ ขมิ้นทายทอยดํา นางแอนบาน 

เดาดิน 

ยางโทนนอย 

เดาลมหลังเทา 

ชนิดพันธุที่หากินในทะเล เหยีย่วแดง 

นางแอนแปซฟิค 

นางนวล 

ยางทะเล 

เหยีย่วแดง 

นางแอนแปซฟิค 

ยางทะเล 

ยางโทนนอย 

เดาดิน 

เปดแดง 

เดาลมหลังเทา 
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A2.4.4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเสียง 

ผูดําเนินโครงการไดดําเนินการศึกษาผลกระทบดานเสียงตามวิธีที่กลาวไวในหัวขอ 2.5.9 ผล

การศึกษาแสดงดังตาราง A2.16-A2.19 

 

ตารางที่ A2.16 แสดงคาระดับเสียงที่ตรวจวัดในพื้นที่จังหวัดพงังาและจังหวัดกระบี่ 

 

สถานที ่

 

คาระดับเสียงเฉลี่ย 30 นาที 

 (Leq 30นาท)ี 

คาระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

คาระดับเสียงตํ่าสุด 

(Lmin) 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 

อําเภอเกาะยาว 

จังหวัดพงังา 

จุดที่ 1  

จุดที่ 2 

จุดที่ 3 

เฉลี่ย 

 

 

49.5 (-10.5) 

48.7 (-11.3) 

42.6 (-17.4) 

46.93 

 

 

62.1 (+2.1) 

51.7 (-8.3) 

52.4 (-7.6) 

55.73 

 

 

64.6 (-50.4) 

69.0 (-46.0) 

60.0 (-55.0) 

64.53 

 

 

74.3 (-40.7) 

75.6 (-39.4) 

71.9 (-42.1) 

72.93 

 

 

32.9 

30.7 

31.6 

31.73 

 

 

54.3 

38.2 

34.0 

42.17 

อําเภอเกาะลนั

ตา จังหวัด

กระบี ่

จุดที่ 1  

จุดที่ 2 

จุดที่ 3 

จุดที่ 4 

จุดที่ 5 

เฉลี่ย 

 

 

56.1 (-2.9) 

61.1 (+1.1) 

65.2 (+5.2) 

61.3 (+1.3) 

67.1 (+7.1) 

62.16 

 

 

58.1 (-1.9) 

59.6 (-0.4) 

59.5 (-0.5) 

58.1 (-1.9) 

58.1 (-1.9) 

58.68 

 

 

65.8 (-49.2) 

66.2 (-48.8) 

70.2 (-44.8) 

68.0(-47.0) 

71.8 (-42.2) 

68.4 

 

 

62.4 (-51.6) 

66.3 (-48.7) 

62.7 (-51.3) 

71.2 (-42.8) 

71.5 (-42.5) 

67.22 

 

 

40.8 

52.8 

59.2 

50.1 

56.9 

52.16 

 

 

52.0 

52.6 

52.0 

44.9 

54.8 

51.86 

หมายเหตุ  คาในวงเล็บ คือ คาแตกตางจากคามาตรฐานระดับเสียงที่นํามาพิจารณา คือคาระดับความดัง

เสียงเฉลี่ยที่ 60 เดซิเบลเอ คาระดับความดังเสียงสูงสุด ที่ 115 เดซเิบลเอ   

เคร่ืองหมายลบ คือไมเกินมาตรฐาน(เมื่อมีโครงการเกิดขึ้นจะสงผลกระทบมากกวา)   

เคร่ืองหมายบวก คือเกินคามาตรฐาน (เมื่อมีโครงการเกิดขึ้นจะสงผลกระทบนอยกวา) 
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ตารางที่ A2.17 การใชประโยชนที่ดิน ณ แตละจุดตรวจวัดระดับเสียง 

 

อําเภอเกาะยาว 

จังหวัดพงังา 

จุดที่ 1  

จุดที่ 2 

จุดที่ 3 

 

 

รีสอรท สวนยางพารา 

ทาเทียบเรือ 

ชุมชน 

 

 

สวนยางพารา ปาชายเลน 

สวนยางพารา 

สวนยางพารา นาขาว 

อําเภอเกาะลนัตา 

จังหวัดกระบี่ 

จุดที่ 1  

จุดที่ 2 

จุดที่ 3 

จุดที่ 4 

จุดที่ 5 

 

 

ชุมชน รีสอรท 

ชุมชน ที่ราบภูเขา 

ชุมชน 

ชุมชน รีสอรท 

ชุมชน รานอาหาร 

 

 

ชุมชน รีสอรท 

ชุมชน รีสอรท 

ชุมชน เนินเขา สวนยางพารา 

ชุมชน เนินเขา สวนยางพารา 

ชมุชนหนาแนน ตลาด 

 

ตารางที่ A2.18 นัยสําคัญของผลกระทบดานเสียง 

 

ประเด็นผลกระทบ เกาะลันตา เกาะยาวนอย 

ระดับความดังเสียงเฉลี่ย 30 นาที (เฉลี่ยทุกจุด ทั้ง 2 

คร้ังที่ตรวจวัด) (เดซเิบลเอ) 

60.65 (1) 51.33(2) 

จํานวนจุดที่ระดับความดังเสียงเฉลี่ยคาดวาจะไดรับ

ผลกระทบจากโครงการ (รอยละ) 

20 (1) 66.67(2) 

ระดับความดังเสียงสูงสุด (เดซเิบลเอ) 67.81(2) 69.23(1) 

ระดับความดังเสียงตํ่าสุด (เดซเิบลเอ) 52.01(1) 36.95(2) 

ความแตกตางของระดับเสียงปกติ(X)กับระดับเสียง

ในชวงดําเนินการ(142 เดซเิบลเอ)) 

-81.35(1) -90.67(2) 

ความแตกตางของระดับเสียงปกติ (X)กับระดับเสียง

ในชวงกอสราง (260 เดซเิบลเอ)) 

-199.35(1) -208.67(2) 

ผลรวมคะแนนคาระดับความเสี่ยง 7/12 11/12 

ลําดับนัยสําคัญ 2 1 

หมายเหตุ คาในวงเล็บคือ ระดับความเสี่ยง 
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A2.4.5 สรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการใชประโยชนที่ดิน ประชากรนก และเสียง 

สามารถสรุปไดตามตารางที่ A2.19  

  

ตารางที่ A2.19 นัยสําคัญของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม เกาะลันตา เกาะยาวนอย 

การใชประโยชนที่ดิน 1 2 

ประชากรนก 2 1 

เสยีง 2 1 

 
ดังน้ันหากจะติดต้ังกังหันลมบนพื้นที่เกาะลันตาควร หลีกเลี่ยงแหลงปะการัง และให

ความสําคัญกับการทองเที่ยวในพื้นที่  เพื่อไมใหกังหันลมไปรบกวนทัศนียภาพของสถานที่ทองเที่ยว  

สําหรับเกาะยาวนอยควร ควบคุมทุกกิจกรรมอันเกิดจากโครงการทุงกังหันลม ทั้งชวงกอสราง และ

ดําเนินการ ไมใหสงผลตอแหลงเกษตรกรรมในพื้นที่ 



ภาคผนวกท่ี 3 

การจัดตั้งสถานีวัดลมบริเวณชายฝง (TOR ขอ 4.2.3 (3)) 

 

 ผูดําเนินโครงการไดทําการ จัดต้ังสถานีวัดลมที่บริเวณชายฝง 4 แหง ไดแก ที่จังหวัดปตตานี     

สุราษฎรธานี กระบี่ และพังงา ตามรายละเอียดในตารางที่ A3.1 เพื่อตรวจสอบความเร็วลมเบื้องตนใน

บริเวณชายฝง โดยในแตละแหงจะ ใชเคร่ืองวัดลมของบริษัท Second Wind ซึ่งประกอบดวยเคร่ืองวัด

ความเร็วลม ( anemometer, Maximum #40) เคร่ืองวัดทิศทางลม (wind vane, NRG #200P) และเคร่ือง

บันทึกขอมูล (data logger, Nomad2) เคร่ืองวัดความเร็วลมและทิศทางลมจะติดต้ังบนเสาวัดลมแบบ

โครงถกั  (lattice wind mast) มีความสูง 20-40 เมตร ( รูปที่ A3.1-A3.4) และเคร่ืองบันทึกขอมูลจะติดต้ัง

ที่โคนเสาหรือในอาคารสํานักงานใกลกับเสาวัดลม  

 ผูดําเนินการจะต้ังโปรแกรมใหเคร่ืองบันทึกขอมูลทําการบันทึกขอมูลความเร็วลมทุกๆ 1 วินาที

และเฉลี่ยทุก 10 นาที จากนั้นจะบันทึกคาเฉลี่ยลงในหนวยความจําของเคร่ืองบันทึกขอมูลเมื่อครบเดือน

เจาหนาที่ประจําสถานีวัดจะทําการถายขอมูลจากเคร่ืองบันทึกขอมูลเขาคอมพิวเตอรและจัดสงมายัง

หองปฏิบัติการวิจัยที่มหาวิทยาลัยศิลปากรทางอีเมล  ตัวอยางการแปรคาของความเร็วลมตามเวลาที่ได

จากสถานีวัดลมทั้ง 4 แหง แสดงไวในรูปที ่A3.5-A3.8  

ผลเบื้องตนพบวาความเร็วลมทั้ง 4 สถานี มีการเปลี่ยนแปลงในรอบวันและการเปลี่ยนแปลง

ตามวันตางๆ คอนขางมาก เมื่อเปรียบเทียบระยะสั้นๆ ระหวางขอมูลลมจากการวัดและขอมูลลมจาก

แบบจําลอง พบวาขอมูลทั้งสองชุดมีแนวโนมสอดคลองกัน (รูปที่ A3.9-A3.12) 

 

ตารางที่ A3.1 แสดงรายละเอียดของสถานีวดั 
 

ชื่อสถานี พิกัด วันที่เร่ิมติดต้ัง ระดับที่วัด 

1. วิทยาลัยประมงปตตานี หมู 8   

        ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปตตานี 

ละติจดู 6.86o

ลอง 101.19

 N 
o

24 พฤษภาคม 2554 

 E 

40 เมตร 

 

2. บานพอด หมู 1 ต.ชลคราม  

       อ.ดอนสกั จ.สุราษฎรธานี 

ละติจดู 9.27o

ลอง 99.61

 N 
o

28 พฤษภาคม 2554 

 E  

40 เมตร 

 

3. สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะลันตา ต.

คลองนิล อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

ละติจดู 7.86o

ลอง 99.05

N 
o

6 มถินุายน 2554 

 E  

20 เมตร 

 

4. ทาเรือมะเนาะหมู 2 บานทุง ต.เกาะ

ยาวนอย อ.เกาะยาวนอย จ.พังงา 

ละติจดู 8.05o

ลอง 98.55

 N 
o

23 มถินุายน 2554 

 E  

30 เมตร 
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รูปที่ A3.1 เสาวัดลมที่จัดสรางที่วิทยาลัยประมงปตตานี หมู 8 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปตตานี 

 

 

 
 

รูปที่ A3.2 เสาวัดลมที่จัดสรางที่บานพอด หมู 1 ต.ชลคราม อ.ดอนสกั จ.สุราษฎรธานี 
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รูปที่ A3.3 เสาวัดลมที่จัดสรางที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะลันตา ต.คลองนิล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 

 

 

 
 

รูปที่ A3.4 เสาวัดลมที่จัดสรางที่ทาเรือมะเนาะหมู 2 บานทุง ต.เกาะยาวนอย อ.เกาะยาวนอย จ.พังงา 
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รูปที่ A3.5 การแปรคาตามเวลาของขอมูลความเร็วลมของสถานีวิทยาลัยประมงปตตานี จ.ปตตานี 
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รูปที่ A3.6 การแปรคาตามเวลาของขอมูลความเร็วลมของสถานีบานพอด อ.ดอนสกั จ.สุราษฎรธานี 
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รูปที่ A3.7 การแปรคาตามเวลาของขอมูลความเร็วลมของสถานี อุตุนิยมวิทยาเกาะลันตา อ.เกาะลันตา  

จ.กระบี ่
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รูปที่ A3.8 การแปรคาตามเวลาของขอมูลความเร็วลมของสถานีทาเรือมะเนาะ อ.เกาะยาวนอย จ.พังงา 
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รูปที่ A3.9 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคาความเร็วลมจากแบบจําลอง (Model) กับคาที่ไดจากการวัด  

                 (Measurement) ของสถานีวิทยาลัยประมงปตตานี จ.ปตตานี 
 

0
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รูปที่ A3.10 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคาความเร็วลมจากแบบจําลอง (Model) กับคาที่ไดจากการวัด  

                    (Measurement) ของสถานีบานพอด อ.ดอนสกั จ.สุราษฎรธานี 
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รูปที่ A3.11 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคาความเร็วลมจากแบบจําลอง (Model) กับคาที่ไดจากการวัด  

                    (Measurement) ของสถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่
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รูปที่ A3.12 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคาความเร็วลมจากแบบจําลอง (Model) กับคาที่ไดจากการวัด  

                    (Measurement) ของสถานีทาเรือมะเนาะ อ.เกาะยาวนอย จ.พังงา 
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การสํารวจสถานีวัดลมบริเวณชายฝงและนอกชายฝงของประเทศไทย (TOR ขอ 4.2.1 (3)) 

 

ถึงแมวาการศึกษาน้ีจะเนนที่ศักยภาพของลมนอกชายฝง แตก็จําเปนตองนําขอมูลในบริเวณ

ภาคใตและภาคตะวันออกมาศึกษาแนวโนมของความเร็วลมดวย ผูดําเนินโครงการจึงไดดําเนินการ

สาํรวจสถานีวดัลมของหนวยงานตางๆ ไดแก สถานีวดัลมของ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ

พลงังาน สถานีวดัลม ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และสถานีวัดลมบนแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติ เพือ่ดู

สภาพเสาวัดลม สิ่งแวดลอมเสาวัดลม อุปกรณวัดลม อุปกรณบันทึกขอมูล และการดูแลรักษา อุปกรณ

ดังกลาว  

ในการสํารวจจะแบงระดับสภาพสถานีเปนระดับพอใช ดี และดีมาก โดยระดับพอใชหมายถึง 

มีสิ่งกีดขวางทางลม เชน ตนไมอยูใกลเคียง สภาพเสาวัดลมไมต้ังตรง กรณีของระดับดี จะหมายถึง 

บริเวณโดยรอบเสาวัดลม โลงเตียน อาจมีสิ่งปลูกสรางหรือตนไมเล็กนอยไมรบกวนการวัดลมมากนัก 

ตัวเสาและอุปกรณอยูในสภาพดี สําหรับกรณีดีมาก จะหมายถึง บริเวณโดยรอบโลงเตียน ไมมีสิ่งกีด

ขวางทางลม สภาพอุปกรณวัดแสดงถึงการไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอหรือเคร่ืองวัดใหม ผลการ

สํารวจสถานีวัดเหลาน้ีสามารถสรุปไดดังน้ี  

 

A4.1 สถานีวัดลมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานท่ีใชเสาวัดลมสูง 40 เมตร 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดทําการปรับปรุงและพัฒนาโครงขายสถานี

วัดลมทั่วประเทศใหเปนสถานีวัดลมแบบระดับความสูง 40 เมตร มาต้ังแตป 2548 โดยปจจุบนัสถานี

ทั้งหมดในโครงขายสถานีวัดลมที่ดําเนินการอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 45 สถานี อยางไรก็ตามจากการ

พิจารณาเบื้องตน พบวา มีเพียง 7 สถานีที่อยูใกลแนวชายฝงที่ควรจะทําการสํารวจเพื่อประเมินความ

เหมาะสมในการใชขอมูลมาประกอบการศึกษาในคร้ังนี้ ตําแหนงที่ต้ังของสถานีวัดลมทั้ง 7 แหง โดยแต

ละสถานีจะมีลักษณะคลายกัน กลาวคือ ใชเสาวัดลมแบบทอกลม ติดต้ังเคร่ืองวัดความเร็วลมแบบถวย 

(cup anemometer) ใน 3 ระดับความสูง คือ 10 เมตร 30 เมตร และ 40 เมตร และติดต้ังเคร่ืองวัดทิศทาง

ลม (wind vane) ที่ 2 ระดับความสูง คือ 10 เมตร และ 40 เมตร โดยมีเคร่ืองบันทึกขอมูล (data logger) 

ติดต้ังบริเวณโคนเสา ลักษณะของอุปกรณวัดลมและเคร่ืองบันทึกขอมูลแสดงดังรูปที่ A4.1 สําหรับผล

การสํารวจสถานีวัดลมที่มีเสาวัดลมสูง 40 เมตรสรุปไดตามตารางที่ A4.1 
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รูปที่ A4.1 แสดงตัวอยางเคร่ืองวัดความเร็วลม ทิศทางลม และเคร่ืองบันทึกขอมูลที่ใชกับเสาวัดลมสูง 

40 เมตร ของสถานีวัดลมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 

ตารางที่ A4.1 ผลการสํารวจสถานีวัดลมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (เสาสูง 40 

เมตร) ทั้ง 7 แหงที่ทําการสํารวจ 
 

ชื่อสถานี ที่ต้ัง สภาพสถานี 

1. บานพยูน 

 

ต.บานฉาง อ.บานฉาง  

จ.ระยอง 

ละติจดู 12.6778o N 

ลองจิจดู 101.0629o

สถานีต้ังอยูในที่โลง แตหางออกไป

เลก็นอยเปนบานเรือนราษฎร มแีนวของ

ตนไมสูงบางทางทิศตะวันตก สภาพของ

เสาและอุปกรณวัดคอนขางดี มีร้ัวเต้ียๆ

บริเวณโคนเสา 

 

 E 

2. บานทุงมะเมา 

 

ต.อาวนอย อ.เมอืง  

จ.ประจวบคีรีขันธ 

ละติจดู 11.9126o N 

ลองจิจดู 99.8237o

สถานีต้ังอยูในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม มี

บานพักอาศัยทางทิศเหนือ มีตนไม

กระจายอยูทั่วไป ทางทิศตะวันออกและใต

คอนขางโลง มองเห็นแนวเขาทางทิศ

ตะวันตก สภาพโดยทั่วไปของเสาและ

อุปกรณวัดอยูในเกณฑดี 

 

 E 

3. บานเกาะแตน ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย  

จ. สุราษฎรธานี 

ละติจดู 9.3742o N 

ลองจิจดู 99.9512o

สถานีอยูทามกลางสวนมะพราว มีบานพัก

ทางทิศใต ชายฝงทะเลทางทิศ

ตะวันออกเฉยีงเหนือ สภาพของเสาและ

อุปกรณวัดอยูในเกณฑดี  E 
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4. บานหัวคุง 

 

ต.ทาบอน อ.ระโนด  

จ.สงขลา 

ละติจดู 7.8948o N 

ลองจิจดู 100.3462o

สถานีอยูติดชายฝง ทะเลอยูทางทิศ

ตะวันออกเฉยีงเหนือ มแีนวตนสนและตน

มะพราวกระจายตัวอยูทั่วไป ทางทิศใต

เปนหมูบาน สภาพโดยรวมของเสาและ

อุปกรณวัดอยูในเกณฑดีมาก 

 

 E 

5. บานปก 

 

ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 

ละติจดู 7.1001o N 

ลองจิจดู 100.67o

สถานีอยูใกลชุมชน มีพุมไมเต้ียๆอยูรอบๆ 

มีหนองน้ําเล็กๆ และชายทะเลในทิศเหนือ 

สภาพทั่วไปของเสาและอุปกรณวัดดีมาก 

 

 E 

6. บานปากบางสะกอม 

 

ต. สะกอม อ.เทพา จ.

สงขลา 

ละติจดู 6.9544o N 

ลองจิจดู 100.8197o

สถานีอยูติดทะเล มีตนสนตามแนวชายฝง มี

บานเรือนและตนสนดานในฝง สภาพเสา

วัดลมโดยรวมอยูในเกณฑดีมาก 

  E 

 

 

7. บานบอเจ็ดลูก 

 

ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูล 

ละติจดู 6.8883o N 

ลองจิจดู 99.6880o

สถานีต้ังอยูในพื้นที่เกษตรกรรม หาง

ออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ

ทิศตะวันตกเฉียงใตเปนแนวเขา สภาพ

โดยทั่วไปของเสาและอุปกรณวัดอยูใน

เกณฑดีมาก 

 

 E 
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A4.2 สถานีวัดลมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานท่ีใชเสาวัดลมสูง 90 เมตร 

นอกจากโครงขายเสาวัดลมสูง 40 เมตรดังกลาวขางตน ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงานไดติดต้ังเสาวัดลมขนาดความสูง 90 เมตร ขึ้นใหมภายใตโครงการศึกษาประเมิน

ศักยภาพพลังงานลมในการผลิตไฟฟาเฉพาะแหลง โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

เปนที่ปรึกษา จํานวน 20 สถานี และโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน     

4 สถานี (แตยังคงใชงานอยูจริงเพียง 3 สถานี) โดยสถานีเหลานี้ใชเสาวัดลมแบบโครงถักสามเหลี่ยม 

และติดต้ังเคร่ืองวัดลมแบบถวย (cup anemometer) ที่ 4 ระดับความสูง คือ 10 เมตร 40 เมตร 65 เมตร 

และ 90 เมตร และ ติดต้ังเคร่ืองวัดทิศทางลมที่ 3 ระดับความสูง คือ 10 เมตร 65 เมตร และ 90 เมตร โดย

ติดต้ังเคร่ืองบันทึกขอมูล (data logger) ที่โคนเสา ทั้งน้ี ผูดําเนินโครงการไดคัดเลือกสถานีวัด 4 แหงที่

อยูในแนวชายฝงและไดเดินทางไปสํารวจเพื่อประเมินความเหมาะสมในการนําขอมูลลมมาใช

ประกอบการศึกษาในคร้ังน้ี ผลการสํารวจสถานีวัดลมที่ติดต้ังขึ้นใหม สรุปไดดังตารางที่ A4.2 

 

ตารางที่ A4.2 ผลการสํารวจสถานีวัดลมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ซึ่งใชเสา

วัดลมสงู 90 เมตร ทั้ง 4 แหงที่ที่ปรึกษาไดเดินทางไปสํารวจ 

 

ชื่อสถานี ที่ต้ัง สภาพสถานี 

1. บานนํ้าพุ 

 
 

ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

ละติจดู 10.95024o N 

ลองจิจดู 99.48782o

สถานีวัดมีตนไมสูงโดยรอบ มี

เนินดินเต้ียๆอยูทางทิศใต ทาง

ทิศตะวันออกติดทะเล และมีตน

สนตลอดแนวชายฝง สภาพของ

เสาดี  

 

 E  

สูงจากระดับน้ําทะเล 16 เมตร 

2. บานฝายทา 

 

ต.ทุงใส อ.สิชล  

จ.นครศรีธรรมราช 

ละติจดู 9.01923o N 

ลองจิจดู 99.91565o

สถานีอยูติดทะเลทางทิศ

ตะวันออก มแีนวปาสน

ลอมรอบ ที่ทําการ อบต. และ

บานเรือนราษฎรอยูทางทิศ

เหนือ สภาพโดยรวมของสถานี

และอุปกรณวัดอยูในเกณฑดี  

 E  

สูงจากระดับน้ําทะเล 11 เมตร 

3. บานทับยาง ต.ทายเหมือง อ.ทายเหมือง  

จ.พังงา 

สถานีอยูกลางทุงหญาคารก มี

ตนไมใหญอยูใกลๆ หางไปทาง
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ละติจดู 8.40794o N 

ลองจิจดู 98.24556o

ทิศตะวันตกเปนทะเล สวนทาง

ทิศตะวันออกมีแนวเขา สภาพ

โดยทั่วไปของเสาและอุปกรณ

วัดอยูในเกณฑพอใช 

 E  

สูงจากระดับน้ําทะเล 13 เมตร 

4. บานบอเจ็ดลูก 

 

ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูล 

ละติจดู 6.8953o N 

ลองจิจดู 99.68853o

สถานีต้ังอยูในแปลงการเกษตร 

ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีลํา

ธารเล็กๆ หางไปทางทิศ

ตะวันออกเปนทะเล และทาง

ทศิตะวันตกเปนแนวเขา สภาพ

โดยทั่วไปของเสาและอุปกรณ

วัดอยูในเกณฑดีมาก 

 E  

สูงจากระดับน้ําทะเล 13 เมตร 

 

A4.3 สถานีวัดลมของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 สถานีวัดลมของมหาวิทยาลัยทักษิณจัดต้ังขึ้นตามโครงการประเมินศักยภาพของพลังงานลม

เฉพาะพื้นที่ตามแนวชายฝงทะเลทางภาคใตของประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมด 18 สถานี โดยเปนสถานีตาม

แนวชายฝงอาวไทยจํานวน 14 สถานี และตามแนวชายฝงทะเลอันดามนัจํานวน 4 สถานี ตําแหนงของ

สถานีทั้ง 18 แหงแสดงดังตารางที่ A4.3 โดยเสาวัดลมดังกลาวเปนเสาโครงถัก และติดต้ังเคร่ืองวัด

ความเร็วและทิศทางลมที่ 3 ระดับความสูงคือ 20 เมตร 30 เมตร และ 40 เมตร  โดยติดต้ังอุปกรณบันทึก

ขอมูลอัตโนมัติที่โคนเสา ดังตัวอยางในรูปที่ A4.2 สถานีทั้งหมดอยูในสภาพที่ดี ผูรับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัยทักษิณยังคงดูแลสถานีวัดและนําขอมูลไปวิเคราะหอยางตอเน่ือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ A4.2 แสดงลักษณะเสาวัดลม และอุปกรณวัดและบันทึกขอมูลลม ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ตารางที่ A4.3 ผลการสํารวจสถานีวัดลมของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ชื่อสถานี ที่ต้ัง สภาพสถานี 

1. ทาชนะ 

 

 

ต.วัง อ.ทาชนะ จ. สุราษฎรธานี 

ละติจดู 9.47o N 

ลองจิจดู 99.18o

สถานีต้ังอยูบนบริเวณพื้นที่ราบลุมชายฝง หาง

ไปทางทิศตะวันออกเปนชายฝงทะเลอาวไทย 

ลักษณะของเสาและอุปกรณวัดอยูในเกณฑดี  E  

2. ทาฉาง ต.ทาเคย อ.ทาฉาง จ. สุราษฎรธานี 

ละติจดู 9.25o N 

ลองจิจดู 99.18o

พื้นที่โดยรอบสถานีมีลักษณะเปนที่ราบลุม

และที่ราบสูงเนินเขา ลักษณะโดยทั่วไปของ

เสาและอุปกรณวัดอยูในเกณฑดี  E  

3. กาญจนดิษฐ ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ  

จ. สุราษฎธานี 

ละติจดู 9.17o N 

ลองจิจดู 99.47o

สถานีต้ังอยูบนพื้นที่ราบลุมติดชายฝงทะเล

บานอาวดอน มีแนวสันเขาเต้ียๆทางทิศเหนือ 

ลกัษณะโดยรวมของเสาและอุปกรณวดัดี 

 E  

4. ดอนสกั ต.ชลคราม อ.ดอนสกั  

จ. สุราษฎรธานี 

ละติจดู 9.32o N 

ลองจิจดู 99.68o

สถานีต้ังอยูบนที่ราบชายฝง ติดอาวบานดอน

ทางทิศเหนือ ลักษณะของเสาและอุปกรณวัด

อยูในเกณฑดี 

 E  

5. ขนอม ต.ทองเนียน อ.ขนอม 

จ. นครศรีธรรมราช 

ละติจดู 9.21o N 

ลองจิจดู 99.85o

ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบชายฝง หางไปทางทิศ

เหนือและทศิตะวันออกเปนอาวไทย โดยมปีา

ชายเลนและแนวเขาตลอดแนวชายฝง ลกัษณะ

โดยรวมของเสาและอุปกรณวัดอยูในเกณฑดี   E  

6. สิชล ต.ทุงปรัง อ.สิชล  

จ. นครศรีธรรมราช 

ละติจดู 9.01o N 

ลองจิจดู 99.90o

เปนพื้นที่ราบชายฝงมีลักษณะลาดเอียงจากทิศ

ตะวันตกสูทิศตะวันออกซึ่งเปนฝงทะเลอาว

ไทย ลักษณะโดยรวมของเสาและอุปกรณวัด

อยูในเกณฑดี  E  

7. ทาศาลา ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา  

จ. นครศรีธรรมราช 

ละติจดู 8.67o N 

ลองจิจดู 99.92o

สถานีต้ังอยูในชุมชน ทางทิศตะวันออกและ

ทิศเหนือมีลําคลองไหลผาน ลักษณะ

โดยทั่วไปของเสาและอุปกรณวัดอยูในเกณฑ

ดี  E  
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8.ปากพนัง ต.ทาพญา อ.ปากพนัง  

จ. นครศรีธรรมราช 

ละติจดู 8.35o N 

ลองจิจดู 100.20o

ต้ังอยูบนพื้นที่ราบลุมชายฝง สวนใหญเปน

พื้นที่เกษตรกรรม หางไปทางทิศตะวันออก

เปนอาวไทย ลักษณะโดยทั่วไปของเสาและ

อุปกรณวัดอยูในเกณฑดี  E  

9. หัวไทร ต.หัวไทร อ.หัวไทร  

จ. นครศรีธรรมราช 

ละติจดู 8.03o N 

ลองจิจดู 100.27o

สถานีต้ังอยูบนพื้นที่เกษตรกรรม และชุมชน 

บานเรือนสวนใหญต้ังอยูทางตะวันออกและ

เหนือ ทางทิศใตเปนทุงนาโลง สภาพโดยรวม

ของเสาและอุปกรณวัดดี  E  

 

 
10. ระโนด ต.ระวะ อ.ระโนด จ. สงขลา 

ละติจดู 7.77o N 

ลองจิจดู 100.32o

สถานีต้ังอยูบนพื้นที่ราบชายฝง หางออกไป

ทางทิศตะวันออกเปนอาวไทย ลักษณะ

โดยทั่วไปของเสาและอุปกรณวัดอยูในเกณฑ

ดี 

 E  

 

11. สทิงพระ2 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ. สงขลา 

ละติจดู 7.53o N 

ลองจิจดู 100.42o

สถานีวัดอยูกลางทุงนา ทางตะวันออกติดอาว

ไทย สภาพโดยรวมของเสาและอุปกรณวัดอยู

ในเกณฑดี  E  

12. สทิงพระ1 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ. สงขลา 

ละติจดู 7.60o N 

ลองจิจดู 100.40o

สถานีถูกแวดลอมดวยพื้นที่เกษตรกรรม หาง

ไปทางทิศตะวันออกเปนอาวไทย สภาพ

โดยรวมของเสาและอุปกรณวัดอยูในเกณฑดี  E  

 

13. สงิหนคร ต.วัดขนุน อ.สงิหนคร จ.สงขลา 

ละติจดู 7.23o N 

ลองจิจดู 100.53o

สถานีถูกแวดลอมดวยพื้นที่เกษตรกรรม 

เรือกสวนไรนา หางไปทางตะวันออกเปนอาว

ไทย สภาพของเสาและอุปกรณวัดอยูในเกณฑ

ดี 

 E  
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14. จะนะ ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ. สงขลา 

ละติจดู 6.92o N 

ลองจิจดู 100.73o

ต้ังอยูในบริเวณที่ราบลุมชายฝง ทิศเหนือติด

อาวไทย สภาพโดยรวมของเสาและอุปกรณวัด

อยูในเกณฑดี  E  

15. เหนือคลอง ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 

ละติจดู 8.07o N 

ลองจิจดู 99.01o

สถานีต้ังยูในชุมชน มีอาคารบานเรือน

ประชาชนอยูใกลเคียง มีแท็งกนํ้า ทางทิศ

เหนือ สวนปาลมทางทิศตะวันตกเฉียงใต  E  

 

 
16. เกาะลันตา ต.เกาะลันตานอย อ.เกาะลันตา  

จ. กระบี ่

ละติจดู 7.62o N 

ลองจิจดู 99.07o

สภาพภูมิประเทศของสถานีเปนราบชายฝง 

ทางใตเปนแนวเขาเล็กๆสลับกับหุบเขา ทาง

ตะวันตกเปนทะเลอันดามนั สภาพโดยรวม

ของเสาและอุปกรณวัดอยูในเกณฑดี  E  

 

17. หาดสําราญ กิ่งอําเภอหาดสําราญ จ. ตรัง 

ละติจดู 7.23o N 

ลองจิจดู 99.57o

สถานีต้ังอยูบนที่ราบชายฝงมีแนวปาชายเลน 

สภาพโดยรวมของเสาและอุปกรณวัดอยูใน

เกณฑดี  E  

18. ทุงหวา ต.ขอนคลาน อ.ทุงหวา จ. สตูล 

ละติจดู 7.15o N 

ลองจิจดู 99.62o

สถานีต้ังอยูบนที่ราบชายฝง มีปาชายเลน

หนาแนน ทางตะวันตกเปนทะเลอันดามนั 

สภาพโดยรวมของเสาและอุปกรณวัดอยูใน

เกณฑดี 

 E  

 

 

A4.4 สถานีวัดลมของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 สถานีอุตุนิยมวิทยามีอยูท่ัวทุกจังหวัดของประเทศ โดยทั่วไปสถานีตรวจอากาศของกรม

อุตุนิยมวิทยาทุกแหงจะติดต้ังอุปกรณวัดลม แตสวนใหญจะติดต้ังเสาวัดลมไวบนดาดฟาของอาคาร

สํานักงาน ซึ่งจะมีความสูงประมาณ 10 เมตรจากพื้น และจะบันทึกขอมูลทุกๆ 3 ชั่วโมง ซึ่งจะเปน

ความเร็วลม ณ เวลานั้นๆ นอกจากนี้สถานีสวนใหญมีสิ่งกีดขวางทางลมคอนขางมากจึงไมเหมาะตอการ

นํามาใชงานการศึกษานี้  
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A4.5 เสาวัดลมของการไฟฟาฝายผลิต 

 การไฟฟาฝายผลิตเปนอีกหนวยงานที่มีการติดต้ังเสาวัดลมหลายแหงทั่วประเทศ (ปจจุบัน

คงเหลอื 16 สถานี) โดยทําการวัดลมที่ระดับความสูง 45 เมตร อยางไรก็ตามมีเพียง 4 สถานีเทาน้ันที่อยู

ใกลชายฝงและผูดําเนินโครงการไดเดินทางไปสํารวจ พบวา สภาพโดยทั่วไปของเสาและอุปกรณวัดอยู

ในเกณฑพอใช และติดต้ังในบริเวณที่เปนพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางทางลมบาง ดังสรุปในตารางที่ A4.4 

 

ตารางที่ A4.4 สถานีของการไฟฟาฝายผลิตในบริเวณชายฝงที่มีการสํารวจสําหรับการศึกษาน้ี 
 

ชื่อสถานี ที่ต้ัง สภาพสถานี 

1. สถานีอาวไผ 

 

ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ละติจดู 13.12 oN 

ลองจิจดู 100.90 o

สถานีต้ังอยูบนเขาติดปากอาวอุดม 

สภาพเสาและอุปกรณวัดอยูใน

เกณฑพอใช E 

2. สถานีแหลมพรหมเทพ 

 

ต.ราไวย อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 

ละติจดู 7.75 oN 

ลองจิจดู 98.30 o

สถานีต้ังอยูบนเขาตรงแหลมพรหม

เทพ สภาพเสาและอุปกรณวัดอยูใน

เกณฑดี E 

3. สถานีสนามกีฬาราไวย  

 

ต.ราไวย อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 

ละติจดู 7.77 oN 

ลองจิจดู 98.30 o

สถานีต้ังอยูบนพื้นราบ ใกลชุมชน 

สภาพเสาและอุปกรณวัดอยูใน

เกณฑพอใช E 

4. สถานีทาฉัตรชัย  

 

ต.ทาฉัตรชัย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

ละติจดู 8.18 oN 

ลองจิจดู 98.28 o

สถานีต้ังอยูเชิงสะพานเทพกษัตรีย 

บริเวณโดยรอบเปนชุมชน สภาพ

โดยรวมของเสาและอุปกรณวดัอยู

ในเกณฑดี 

E 

 

A4.6 ขอมูลลมจากประภาคาร 

ประภาคารอยูภายใตการดูแลของกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ นอกจากจะใชประโยชนในการ

เดินเรือแลวบนประภาคารยังไดมีการติดต้ังอุปกรณวัดลม รายชื่อและพิกัดของประภาคารทั้ง 9 แหง 

แสดงดังตารางที่ A4.5 ขอมูลลมจากประภาคารเหลานี้เปนขอมูลที่ทําการบันทึกทุกๆ  6 ชั่วโมง โดย

สภาพของสถานีและอุปกรณวัดลมอยูในเกณพอใช 
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รูปที่ A4.3 อุปกรณวัดลมที่ติดต้ังบนประภาคาร 

 

ตารางที่ A4.5 สถานีวัดลมบนประภาคารของกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ 
 

ชื่อสถานี พิกัดที่ต้ัง ระดับความสูงที่วัด (เมตร) 

ประภาคารหลังสวน 

 

อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 

ละติจดู 9.93 oN ลองจิจดู 99.15 o

21 

E 

ประภาคารตะเภานอย 

 

อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 

ละติจดู 7.82 oN ลองจิจดู 98.42 o

15 

E 

ประภาคารเกาะไผ 

 
 

อ. บางละมุง จ.ชลบุรี 

ละติจดู 12.75 oN ลองจิจดู 100.67 o

15 

E 
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ประภาคารเกาะปราบ 

 

อ.บานดอน จ.สุราษฎรธานี 

ละติจดู 9.25 oN ลองจิจดู 99.43 o

10 

E 

ประภาคารเกาะจวง 

 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

ละติจดู 12.50 oN ลองจิจดู 100.82 o

10 

E 

ประภาคารแหลมงอบ 

 

ต.แหลมงอบ อ.เมอืง จ.ตราด 

ละติจดู 12.12 oN ลองจิจดู 102.38 o

10 

E 

ประภาคารระยอง 

 

อ.ปากน้ําระยอง จ.ระยอง 

ละติจดู 12.62 oN ลองจิจดู 101.00 o

18 

E 

ประภาคารแหลมตาชี 

 

อ.ยะหร่ิง จ.ปตตานี 

ละติจดู 6.60 oN ลองจิจดู 101.02 o

15 

E 
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ประภาคารแหลมสิงห 

 

อ.แหลมสงิห จ.จันทบุรี 

ละติจดู 12.47 oN ลองจิจดู 102.05 o

10 

E 

 

A4.7 สถานีวัดลมท่ีแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติ 

 ผูดําเนินโครงการไดเดินทางไปสํารวจสถานีวัดลมของแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติของบริษัท  

เชฟรอน (แทนไพลนิ) ในอาวไทย การวัดลมดังกลาวจะติดต้ังเคร่ืองวัดที่บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร 

(รูปที่ A4.4) อุปกรณวัดลมจะถูกรบกวนจากอาคารและการขึ้นลงของเฮลิคอปเตอรคอนขางมาก ขอมูล

ลมที่ไดจึงไมเหมาะสมในการนํามาใชในการศึกษานี้  

 

 
ก) 

 
ข) 

รูปที่ A4.4 อุปกรณวัดลมที่ติดต้ังบนแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติของบริษัทเชฟรอน  (แทนไพลนิ) 

     ก) ลักษณะเคร่ืองวัดลม  ข) ตําแหนงทีว่ดั 

ตําแหนงเครื่องวัดลม 



ภาคผนวกท่ี 5 

การรวบรวมขอมูลลม (TOR ขอ 4.2.1 (4)) 

 

 ผูดําเนินโครงการไดทําการ รวบรวมขอมูลลมที่วัดตามชายฝงและนอกชายฝงโดยหนวยงาน

ตางๆ เพื่อนํามาใชประกอบในการศึกษา (ขอมูลอยูใน CD ROM ทายเลม) 

 

1. สถานีวัดลมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานท่ีใชเสาวัดลมสูง 40 เมตร 

 สถานีวัดลมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานที่ใชเสาวัดลมสูง 40 เมตร 

และอยูใกลชายฝง ทั้งหมด 7 สถานี ตามตารางที่ A5.1 และตัวอยางของขอมูลตามตารางที่ A5.2  

 

ตารางที่ A5.1 รายชื่อสถานีวัดลมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานที่ใชเสาวัดลมสูง 

40 เมตร และอยูใกลชายฝง 

 

ชื่อสถานี ที่ต้ัง 

1. บานพยูน 

 

ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง 

ละติจดู 12.6778o N ลองจิจูด 101.0629o E 

2. บานทุงมะเมา 

 

ต.อาวนอย อ.เมอืง จ.ประจวบคีรีขันธ 

ละติจดู 11.9126o N ลองจิจูด 99.8237o E 

3. บานเกาะแตน 

 

ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎรธานี 

ละติจดู 9.3742o N ลองจิจูด 99.9512o E 

4. บานหัวคุง 

 

ต.ทาบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 

ละติจดู 7.8948o N ลองจิจูด 100.3462o E 

5. บานปก 

 

ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 

ละติจดู 7.1001o N ลองจิจูด 100.67o E 

6. บานปากบางสะกอม 

 

ต. สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 

ละติจดู 6.9544o N ลองจิจูด 100.8197o E 

7. บานบอเจ็ดลูก 

 

ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูล 

ละติจดู 6.8883o N ลองจิจูด 99.6880o E 
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ตารางที่ A5.2 ตัวอยางขอมูลความเร็วลมรายชั่วโมง (m/s) ของสถานีบานพยูน ต.บานฉาง อ.บานฉาง  

จ.ระยอง ที่ระดับความสูง 40 เมตร เดือน กรกฎาคม 2005 

 

 
 

2. สถานีวัดลมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานท่ีใชเสาวัดลมสูง 90 เมตร 

สถานีวัดลมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานที่ใชเสาวัดลมสูง 90 เมตร 

และอยูใกลชายฝง ทั้งหมด 4 สถานี ตามตารางที่ A5.3 และตัวอยางของขอมูลตามตารางที่ A5.4 
 

ตารางที่ A5.3 รายชื่อสถานีวัดลมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานที่ใชเสาวัดลมสูง 

90 เมตร และอยูใกลชายฝง 
 

ชื่อสถานี ที่ต้ัง 

1. บานนํ้าพุ 

 

ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

ละติจดู 10.95024o N ลองจิจูด 99.48782o E  

2. บานฝายทา 

 

ต.ทุงใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 

ละติจดู 9.01923o N ลองจิจูด 99.91565o E  

3. บานทับยาง 

 

ต.ทายเหมือง อ.ทายเหมือง จ.พังงา 

ละติจดู 8.40794o N ลองจิจูด 98.24556o E  

4. บานบอเจ็ดลูก ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูล 

ละติจดู 6.8953o N ลองจิจูด 99.68853o E  
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ตารางที่ A5.4 ตัวอยางขอมูลความเร็วลมราย 10 นาท ี(m/s) ของสถานีบานนํ้าพุ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.

ชุมพร ที่ระดับความสูง 90 เมตร ของวันที่ 1 สิงหาคม 2008 
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3. สถานีวัดลมของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผูดําเนินโครงการไดรวบรวมขอมูลจาก สถานีวัดลมของมหาวิทยาลัยทักษิณใชเสาวัดลมสูง 40 

เมตร ซึ่งต้ังอยูที่ ต.ชลคราม อ.ดอนสกั จ.สุราษฎรธานี พิกัด ละติจูด 9.32  °N ลองจิจูด 99.68  °E โดย

ตัวอยางขอมูลจะแสดงไวในตารางที่ A5.5  

 

ตารางที่ A5.5 ตัวอยางขอมูลความเร็วลมรายชั่วโมง (m/s) ของสถานีดอนสกั ต.ชลคราม อ.ดอนสกั  

จ. สุราษฎรธานี ที่ระดับความสูง 40 เมตร ของวันที่ 1 มกราคม 2008 
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4.  เสาวัดลมของการไฟฟาฝายผลิต 

ผูดําเนินโครงการไดรวบรวมขอมูลของสถานีวัดลมของการไฟฟาฝายผลิตที่ใชเสาวัดลมสูง 45 

เมตร และอยูใกลชายฝง ทั้งหมด 4 สถานีที่ที่ปรึกษาไดสํารวจ ตามรายชื่อในตารางที่ A5.6 และตัวอยาง

ขอมูลจะแสดงไวในตารางที่ A5.7 

 

ตารางที่ A5.6 รายชื่อสถานีวัดลมของการไฟฟาฝายผลิตที่ใชเสาวัดลมสูง 45 เมตร และอยูใกลชายฝง 

 

ชื่อสถานี ที่ต้ัง 

1. อาวไผ 

 

ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ละติจดู 13.12 oN ลองจิจดู 100.90 oE 

2. แหลมพรหมเทพ 

 

ต.ราไวย อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 

ละติจดู 7.75 oN ลองจิจดู 98.30 oE 

3. สนามกีฬาราไวย 

 

ต.ราไวย อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 

ละติจดู 7.77 oN ลองจิจดู 98.30 oE 

4. สถานีทาฉัตรชัย ต.ทาฉัตรชัย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

ละติจดู 8.18 oN ลองจิจดู 98.28 oE 

 

ตารางที่ A5.7 ตัวอยางขอมูลความเร็วลมรายชั่วโมง (m/s) ของสถานีอาวไผ ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา  

   จ.ชลบุรี ที่ระดับความสูง 45 เมตร เดือน พฤษภาคม 2005 
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5. ขอมูลลมจากประภาคาร 

สถานีวัดลมบนประภาคาร ภายใตการดูแลของกรมยุทธศาสตรทหารเรือ  ทั้งหมด 9 สถานี ผู

ดําเนินโครงการไดรวบรวมขอมูลจากสถานีดังกลาง ตามรายชื่อในตารางที่ A5.8 และตัวอยางขอมูลจะ

แสดงไวในตารางที่ A5.9 

 

ตารางที่ A5.8 รายชื่อสถานีวัดลมบนประภาคาร ของกรมยุทธศาสตรทหารเรือ 

 

ชื่อสถานี ที่ต้ัง ระดับความสูงที่วัด (เมตร) 

1.ประภาคารหลังสวน อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 

ละติจดู 9.93 oN ลองจิจดู 99.15 o

21 

E 

2. ประภาคารตะเภานอย อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 

ละติจดู 7.82 oN ลองจิจดู 98.42 o

15 

E 

3. ประภาคารเกาะไผ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี 

ละติจดู 12.75 oN ลองจิจดู 100.67 o

15 

E 

4. ประภาคารเกาะปราบ อ.บานดอน จ.สุราษฎรธานี 

ละติจดู 9.25 oN ลองจิจดู 99.43 o

10 

E 

5. ประภาคารเกาะจวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

ละติจดู 12.50 oN ลองจิจดู 100.82 o

10 

E 

6. ประภาคารแหลมงอบ ต.แหลมงอบ อ.เมอืง จ.ตราด 

ละติจดู 12.12 oN ลองจิจดู 102.38 o

10 

E 

7. ประภาคารระยอง อ.ปากน้ําระยอง จ.ระยอง 

ละติจดู 12.62 oN 

ลองจิจดู 101.00 o

18 

E 

8. ประภาคารแหลมตาชี 

 

อ.ยะหร่ิง จ.ปตตานี 

ละติจดู 6.60 oN 

ลองจิจดู 101.02 o

15 

E 

9. ประภาคารแหลมสิงห อ.แหลมสงิห จ.จันทบุรี 

ละติจดู 12.47 oN 

ลองจิจดู 102.05 o

10 

E 
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ตารางที่ A5.9 ตัวอยางขอมูลความเร็วลมราย 6 ชั่วโมง (m/s) ของประภาคารหลังสวน ต.ทุงสุขลา  

 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่ระดับความสูง 21 เมตร เดือน มีนาคม 2004 
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6. ขอมูลลมจากแทนขุดเจาะ 

ผูดําเนินโครงการไดรวบรวมขอมูลลมจากแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติ 3 แหง ในบริเวณอาวไทย 

ตามตารางที่ A5.10 ตัวอยางขอมูลลมจากแทนขุดเจาะ BELQ แสดงไวในตารางที่ A5.11 

 

ตารางที่ A5.10 รายชื่สถานีสัดลมบนแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติ 

 

ชื่อสถานี ที่ต้ัง หนวยงาน 

1. แทนขุดเจาะเบญจมาศ  

 

2. แหลงผลติบวัหลวง  

 

3. แทนผลิตกาซบงกช 

10.52 °N, 101.28 °E 

 

10.52 °N, 101.28 °E 

 

10.52 °N, 101.28 °E 

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต

จํากัด 

บริษัท Salamanden Energy (Bualuang) 

จํากัด 

บริษัท ปตท. สําราจและผลิตปโตรเลียม

จํากัด (มหาชน) 
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ตารางที่ A5.11 ตัวอยางขอมูลความเร็วลมราย 20 นาที (m/s) ของสถานี BELQ บนแทนที่อยูอาศัย       

                           เบญจมาศของบริษัทเชฟรอนในอาวไทย เดือน มกราคม 2008  
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7. ขอมูลลมจากภาพถายดาวเทียม 

ขอมูลลมจากภาพถายดาวเทียม ที่ปรึกษาไดรวบรวมจากฐานขอมูล SeaWinds on QuikSCAT 

ขององคการ NASA ตัวอยางขอมูลลมจากภาพถายดาวเทียม SeaWinds จาก QuikSCAT แสดงดังตาราง

ที่ A5.12 

 

ตารางที่ A5.12 ตัวอยางขอมูลลมจากภาพถายดาวเทียม SeaWinds จาก QuikSCAT  

 

 
 

8. ขอมูลจากเรือเดินสมุทร 

เน่ืองจากพื้นที่ในทะเลดานอาวไทยและทะเลอันดามันมีเรือสินคาว่ิงผานและไดทําการวัด

ขอมูลลมไว โดยมีศูนยรวบรวมขอมูลอยูที่ฮองกง ผูดําเนินโครงการจะติดตอจัดซื้อขอมูลดังกลาว และ

ไดทําการรวบรวมขอมูลที่วัดจากเรือเดินทะเลราย 3 ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่ทะเลอันดามันและอาวไทย 

ระหวางละติจูด 5 °N – 16 °N ลองจิจดู 96 °E – 108 °E ขอมูลลมดังกลาวเปนขอมูลลมระดับความสูงไม

เกนิ 10 เมตร ในชวงระหวาง ค.ศ. 1995 – 2007 เปนขอมูลที่ตําแหนงการวัดไมอยูน่ิงกับที่ มีการเคลื่อนที่

ตลอดเวลา ตัวอยางขอมูลลมจากเรือเดินทะเลดังกลาวแสดงดังตารางที่ A5.13 
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ตารางที่ A5.13 ตัวอยางขอมูลจากเรือเดินสมุทร ของวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ 2005 

 

 
 

9. ขอมูลจากทุนสํารวจสมุทรศาสตร 

 นับต้ังแตป 2535 เปนตนมาที่ประเทศไทยไดรวมกับรัฐบาลนอรเวย ในการจัดต้ังระบบสํารวจ

ทรัพยากรทางสมุทรศาสตรขึ้นโดยใชทุนลอยแบบโยงยึดอยูกับที่ทั้งหมด 8 ทุน ทั้งประเภททุน 

SEAWATCH และ BLUE โดยทุนดังกลาวนี้จะวัดทิศทางและความเร็วลมดวย   ตัวอยางขอมูลความเร็ว

และทิศทางลมที่ไดจากทุนสํารวจฯ แสดงดังตารางที่ A5.14 
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ตารางที่ A5.14 ความเร็วและทิศทางลมที่วัดโดยทุนสํารวจทางสมุทรศาสตร บริเวณเกาะสีชัง จังหวัด 

ชลบุรี ประจําเดือน มีนาคม 2001 

 
 

 หลังจากที่รวบรวมขอมูลลมจากหนวยงานตางๆ ตามที่กลาวขางตนแลว ผูดําเนินโครงการได

ทําการตรวจสอบคุณภาพของขอมูล โดยพิจารณาจากขอมูลเกี่ยวกับสภาพสถานีวัด ความตอเนื่องของ

ขอมูล และตําแหนงที่ต้ังของสถานีวัด โดยในดานสถานีวัดตองอยูในที่โลงแจง หรือมีสิ่งกีดขวางทางลม

นอย กรณีความตอเนื่องของขอมูลจะคัดเลือกใชขอมูลซึ่งขอมูลขาดหายในชวงเวลา 1 ป ไมเกิน 30% 

และมีจุดที่อยูบริเวณชายฝงทะเล หรือในแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติ โดยขอมูลที่สอดคลองกับเงื่อนไข

ดังกลาวมีดังน้ี  

1. บานนํ้าพุ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

2. บานทุงมะเมา ต.อาวนอย อ.เมือง  จ. ประจวบคีรีขันธ 

3. บานฝายทา ต.ทุงใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 

4. บานบอเจ็ดลูก ต.ปากนํ้า อ.ละงู 

5. ประภาคารหลังสวน อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 

6. ประภาคารระยอง อ.ปากน้ําระยอง จ.ระยอง 

7. ประภาคารแหลมตาชี อ.ยะหร่ิง จ.ปตตานี 

8. ประภาคารแหลมสิงห อ.แหลมสงิห จ.จันทบุรี 

9. แทนผลิตกาซบงกช อาวไทย บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 



ภาคผนวกท่ี 6 

การวิเคราะหเชิงสถิติขอมูลลมจากการวัดตามชายฝงและแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติ  

(TOR ขอ 4.2.2(1)) 

 

ผูดําเนินโครงการไดทําการรวบรวมขอมูลความเร็วลม จากสถานีวัดลมตามแนวชายฝง 

และแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติ (ตารางที่ A6.1) เพื่อศึกษาแนวโนมของความเร็วลมในทะเล จากนั้น

ไดทําการวิเคราะหการแปรคาของความเร็วลมในรอบวันโดยหาคาเฉลี่ยของความเร็วลมในแตละ

ชั่วโมง และการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมเฉลี่ยในเดือนตางๆ ในรอบป รวมถึงศึกษาการแจกแจงทาง

สถิติ (statistical distribution) แสดงไวในรูปที่ A6.1-A6.33  

 จากผลการวิเคราะหจะพบวาความเร็วลมบริเวณแนวชายฝงและแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติ 

มีคาเฉลี่ยรายปสวนใหญตํ่ากวา 5 m/s ซึ่งมีคาคอนขางตํ่าในการนํามาใชในการผลิตไฟฟาดวยกังหัน

ลม  
 

ตารางที่ A6.1 แสดงรายชือ่สถานีวดัลม ซึ่งผูดําเนินโครงการคัดเลือกเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห 
 

สถานี ที่ต้ัง ความสูงที่วัด หนวยงาน 

1. บานทุงมะเมา ต.อาวนอย อ.เมอืง   

จ. ประจวบคีรีขันธ 

40 เมตร กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน 

2. บานบอเจ็ดลูก ต. ปากนํ้า อ. ละงู  

จ. สตูล 

40 เมตร กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน 

3. บานบอเจ็ดลูก ต. ปากนํ้า อ. ละงู  

จ. สตูล 

90 เมตร กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน 

4. บานนํ้าพุ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว  

จ.ชุมพร 

90 เมตร กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน 

5. บานฝายทา ต.ทุงใส อ.สิชล  

จ.นครศรีธรรมราช 

90 เมตร กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน 

6. ประภาคารหลังสวน อ.หลงัสวน จ.ชุมพร  21 เมตร กรมยุทธศาสตรทหารเรือ 

7. ประภาคารระยอง อ.ปากน้ําระยอง จ.ระยอง  18 เมตร กรมยุทธศาสตรทหารเรือ 

8. ประภาคารแหลมตาชี อ.ยะหร่ิง จ.ปตตานี  15 เมตร กรมยุทธศาสตรทหารเรือ 

9. ประภาคารแหลมสิงห อ.แหลมสงิห จ.จันทบุรี  10 เมตร กรมยุทธศาสตรทหารเรือ 

10. แทนผลิตกาซบงกช อาวไทย 48 เมตร บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต

ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
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1. สถานีบานทุงมะเมา อ. อาวนอย จ. ประจวบคีรีขันธ 

 

บานทุงมะเมา อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ
ระดับ 40 เมตร
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รูปที่ A6.1 การแปรคาของความเร็วลมตามเวลาในรอบวันของสถานีบานทุงมะเมา อ. อาวนอย 

                       จ. ประจวบคีรีขันธ 

 

 

บานทุงมะเมา อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ
ระดับ 40 เมตร
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รูปที่ A6.2 การแปรคาของความเร็วลมตามเดือนตาง ๆ ในรอบปของสถานีบานทุงมะเมา 

   อ. อาวนอย จ. ประจวบคีรีขันธ 
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2. สถานีบานบอเจ็ดลูก อ. ละงู จ. สตูล 

 

บานบอเจ็ดลูก อ.ละงู จ.สตูล
ระดับ 40 เมตร
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รูปที่ A6.3 การแปรคาของความเร็วลมตามเวลาในรอบวันของสถานีบานบอเจ็ดลูก อ. ละงู จ. สตูล 

 

3. สถานีบานบอเจ็ดลูก อ.ละงู จ.สตูล 

 

บานบอเจ็ดลูก อ.ละงู จ. สตูล
ระดับ 90 เมตร
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รูปที่ A6.4 การแปรคาของความเร็วลมตามเวลาในรอบวันของสถานีบานบอเจ็ดลูก อ.ละงู จ.สตูล 
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รูปที่ A6.5 การแจกแจงของทิศทางลมตลอดทั้งปของสถานีบานบอเจ็ดลูก อ.ละงู จ.สตูล 

 

4. สถานีบานนํ้าพุ อ. ปะทิว จ.ชุมพร 

 

บานน้ําพุ อ. ปะทิว จ.ชุมพร
ระดับ 90 เมตร
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รูปที่ A6.6 การแปรคาของความเร็วลมตามเวลาในรอบวันของสถานีบานนํ้าพุ อ. ปะทิว จ.ชุมพร 
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บานน้ําพุ อ. ปะทิว จ.ชุมพร
ระดับ 90 เมตร
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รูปที่ A6.7 การแปรคาของความเร็วลมตามเดือนตางๆ ในรอบปของสถานีบานนํ้าพุ อ. ปะทิว จ.ชุมพร 

 

 
รูปที่ A6.8 การแจกแจงแบบไวบูลลของความเร็วลมตลอดทั้งปของสถานีบานนํ้าพุ อ. ปะทิว  

จ.ชุมพร 

 
 

รูปที่ A6.9 การแจกแจงของทิศทางลมตลอดทั้งปของสถานีบานนํ้าพุ อ. ปะทิว จ.ชุมพร 
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5. สถานีบานฝายทา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 

 

บานฝายทา อ. สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ระดับ 90 เมตร
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รูปที่ A6.10 การแปรคาของความเร็วลมตามเวลาในรอบวันของสถานีบานฝายทา อ.สิชล 

        จ.นครศรีธรรมราช 

 

 

บานฝายทา อ. สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ระดับ 90 เมตร
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รูปที่ A6.11 การแปรคาของความเร็วลมตามเดือนตางๆ ในรอบปของสถานีบานฝายทา อ.สิชล 

                          จ.นครศรีธรรมราช 
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รูปที่ A 6.12 การแจกแจงแบบไวบูลลของความเร็วลมตลอดทั้งปของสถานีบานฝายทา อ.สิชล  

                        จ.นครศรีธรรมราช 

 

 

 
 

รูปที่ A6.13 การแจกแจงของทิศทางลมตลอดทั้งปของสถานีบานฝายทา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
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6. ประภาคารหลังสวน อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 

 

ประภาคารหลังสวน อ . หลังสวน จ.ชุมพร
ระดับ 21 เมตร
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รูปที่ A6.14 การแปรคาของความเร็วลมตามเวลาในรอบวันของประภาคารหลังสวน อ.หลงัสวน  

จ.ชุมพร 

 

 

ประภาคารหลังสวน อ .หลังสวน จ.ชุมพร
ระดับ 21 เมตร
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รูปที่ A6.15 การแปรคาของความเร็วลมตามเดือนตางๆ ในรอบปของประภาคารหลังสวน 

       อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 
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รูปที่ A6.16 การแจกแจงแบบไวบูลลของความเร็วลมตลอดทั้งปของประภาคารหลังสวน 

        อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 

 

 

 
 

รูปที่ A6.17 การแจกแจงของทิศทางลมตลอดทั้งปของประภาคารหลังสวน อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 
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7. ประภาคารระยอง อ.ปากน้ําระยอง จ.ระยอง 

 

ประภาคารระยอง อ .ปากน้ําระยอง จ.ระยอง
ระดับ 18 เมตร
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รูปที่ A6.18 การแปรคาของความเร็วลมตามเวลาในรอบวันของประภาคารระยอง อ.ปากน้ําระยอง  

                     จ.ระยอง 

 

ประภาคารระยอง อ .ปากน้ําระยอง จ.ระยอง
ระดับ 18 เมตร
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รูปที่ A6.19 การแปรคาของความเร็วลมตามเดือนตาง ๆ ในรอบปของประภาคารระยอง  

         อ.ปากน้ําระยอง จ.ระยอง 
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รูปที่ A6.20 การแจกแจงแบบไวบูลลของความเร็วลมตลอดทั้งปของประภาคารระยอง 

          อ.ปากน้ําระยอง จ.ระยอง 

 

 

 
 

รูปที่ A6.21 การแจกแจงของทิศทางลมตลอดทั้งปของประภาคารระยอง อ.ปากน้ําระยอง จ.ระยอง 

 

 

 

 

 

 

 



 188 

8. ประภาคารแหลมตาชี อ.ยะหร่ิง จ. ปตตานี 
 

ประภาคารแหลมตาชี อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี
ระดับ 15 เมตร
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รูปที่ A6.22 การแปรคาของความเร็วลมตามเวลาในรอบวันของประภาคารแหลมตาชี อ.ยะหร่ิง  

จ. ปตตานี 
 

ประภาคารแหลมตาชี อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี
ระดับ 15 เมตร

0

2

4

6

8

10

12

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Month

W
in

d 
sp

ee
d 

(m
/s)

 
รูปที่ A6.23 การแปรคาของความเร็วลมตามเดือนตาง ๆ ในรอบปของประภาคารแหลมตาชี  

      อ.ยะหร่ิง จ. ปตตานี 
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รูปที่ A6.24 การแจกแจงแบบไวบูลลของความเร็วลมตลอดทั้งปของประภาคารแหลมตาชี อ.ยะหร่ิง 

                    จ. ปตตานี 

 

 

 
 

รูปที่ A6.25 การแจกแจงของทิศทางลมตลอดทั้งปของประภาคารแหลมตาชี อ.ยะหร่ิง จ. ปตตานี 
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9. ประภาคารแหลมสิงห อ. แหลมสงิห จ.จันทบุรี 

 

ประภาคารแหลมสิงห อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
ระดับ 10 เมตร
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รูปที่ A6.26 การแปรคาของความเร็วลมตามเวลาในรอบวันของประภาคารแหลมสิงห  

          อ. แหลมสงิห จ.จันทบุรี 

 

ประภาคารแหลมสิงห อ. แหลมสิงห จ. จันทบุรี
ระดับ 10 เมตร
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รูปที่ A6.27 การแปรคาของความเร็วลมตามเดือนตาง ๆ ในรอบปของประภาคารแหลมสิงห  

                          อ. แหลมสงิห จ.จันทบุรี 
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รูปที่ A6.28 การแจกแจงแบบไวบูลลของความเร็วลมตลอดทั้งปของประภาคารแหลมสิงห  

      อ. แหลมสงิห จ.จันทบุรี 

 

 

 
 

รูปที่ A6.29 การแจกแจงของทิศทางลมตลอดทั้งปของประภาคารแหลมสิงห อ. แหลมสงิห  

      จ.จันทบุรี 
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10.  แทนผลิตกาซบงกช บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 

แทนผลิตกาซบงกช
ระดับ 48 เมตร
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รูปที่ A6.30 การแปรคาของความเร็วลมตามเวลาในรอบวันของแทนผลิตกาซบงกช 

                                 บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 

 

แทนผลิตกาซบงกช
ระดับ 48 เมตร
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รูปที่ A6.31 การแปรคาของความเร็วลมตามเดือนตาง ๆ ในรอบปของแทนผลิตกาซบงกช 

       บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
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รูปที่ A6.32 การแจกแจงแบบไวบูลลของความเร็วลมตลอดทั้งปของแทนผลิตกาซบงกช 

        บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 
 

รูปที่ A6.33 การแจกแจงของทิศทางลมตลอดทั้งปแทนผลิตกาซบงกช บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต 

                    ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 

 



ภาคผนวกท่ี 7 

ขอมูลสภาวะพื้นฐานของบรรยากาศ (TOR ขอ 4.2.2 (4)) 

 

เนื่องจากในการคํานวณความเร็วลมโดยใชแบบจําลองบรรยากาศสเกลปานกลาง

จําเปนตองใชขอมูลสภาวะพื้นฐานของบรรยากาศ (basic state atmospheric data) ประกอบในการ

คํานวณ ขอมูลดังกลาวมีหนวยงานตางๆ หลายหนวยงานในสหรัฐอเมริกาและยุโรปทําการเก็บ

รวบรวมไวต้ังแตชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ขอมูลเหลานี้ไดมาจากการผสมผสานของขอมูล

หลายแหลง เชน จากการตรวจอากาศชั้นบน จากแผนที่อากาศ และจากการใชแบบจําลอง

บรรยากาศสเกลใหญ ( atmospheric large-scale model) เปนตน ขอมูลที่ไดจะแบงเปนกริด (grid) 

ขนาดประมาณ 1 ° ละติจูด x 1° ลองจิจูด ซึ่งเปนขอมูลที่จะบอกสภาวะของลมระดับสเกลใหญ 

(geostrophic wind) ผูดําเนินโครงการไดจัดหาขอมูลดังกลาว จากหนวยงานอุตุนิยมวิทยาของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะประกอบดวยขอมูลลมจีโอสโทรปค (geostrophic wind data) และ 

potential temperature จํานวน 10 ป  หลังจากน้ันจะนํามาจัดแสดงในรูปแผนที่ดังรูปที่ A7.1-A7.22 
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รูปที่ A7.1  ขอมูลลมจีโอสโทรปค (geostrophic wind data) ของป ค.ศ. 2000 
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รูปที่ A7.2  ขอมูลลมจีโอสโทรปค (geostrophic wind data) ของป ค.ศ. 2001 
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รูปที่ A7.3  ขอมูลลมจีโอสโทรปค (geostrophic wind data) ของป ค.ศ. 2002 

 



 198 

        
                       January                                    February                                        March 

 

         
                       April                                            May                                              June 

 

          
                       July                                            August                                      September 

 

         
October                                            November                                      December 

 

รูปที่ A7.4  ขอมูลลมจีโอสโทรปค (geostrophic wind data) ของป ค.ศ. 2003 
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รูปที่ A7.5  ขอมูลลมจีโอสโทรปค (geostrophic wind data) ของป ค.ศ. 2004 
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รูปที่ A7.6  ขอมูลลมจีโอสโทรปค (geostrophic wind data) ของป ค.ศ. 2005 
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รูปที่ A7.7  ขอมูลลมจีโอสโทรปค (geostrophic wind data) ของป ค.ศ. 2006 
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รูปที่ A7.8  ขอมูลลมจีโอสโทรปค (geostrophic wind data) ของป ค.ศ. 2007 
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รูปที่ A7.9  ขอมูลลมจีโอสโทรปค (geostrophic wind data) ของป ค.ศ. 2008 
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รูปที่ A7.10  ขอมูลลมจีโอสโทรปค (geostrophic wind data) ของป ค.ศ. 2009 
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รูปที่ A7.11  ขอมูลลมจีโอสโทรปค (geostrophic wind data) ของป ค.ศ. 2010 
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รูปที่ A7.12  ขอมูล potential temperature ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยของป ค.ศ. 2000 

 



 207 

     
                        January                                    February                                        March 

 

         
                       April                                            May                                              June 

 

      
                       July                                            August                                      September 

 

      
October                                            November                                      December 

 

รูปที่ A7.13  ขอมูล potential temperature ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยของป ค.ศ. 2001 
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รูปที่ A7.14  ขอมูล potential temperature ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยของป ค.ศ. 2002 
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รูปที่ A7.15  ขอมูล potential temperature ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยของป ค.ศ. 2003 
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รูปที่ A7.16  ขอมูล potential temperature ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยของป ค.ศ. 2004 
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รูปที่ A7.17  ขอมูล potential temperature ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยของป ค.ศ. 2005 
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October                                            November                                      December 

 

รูปที่ A7.18  ขอมูล potential temperature ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยของป ค.ศ. 2006 
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October                                            November                                      December 

 

รูปที่ A7.19  ขอมูล potential temperature ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยของป ค.ศ. 2007 
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October                                            November                                      December 

 

รูปที่ A7.20  ขอมูล potential temperature ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยของป ค.ศ. 2008 
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                       April                                            May                                              June 

 

         
                       July                                            August                                      September 

 

          
October                                            November                                      December 

 

รูปที่ A7.21  ขอมูล potential temperature ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยของป ค.ศ. 2009 
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                        January                                    February                                        March 

 

     
                       April                                            May                                              June 

 

    
                       July                                            August                                      September 

 

         
October                                            November                                      December 

 

รูปที่ A7.22 ขอมูล potential temperature ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยของป ค.ศ. 2010 

 



ภาคผนวกท่ี 8 

รายละเอยีดของการคาํนวณทางเศรษฐศาสตร  

 

 ตามทีก่ลาวไวแลวในหัวขอ 3.3 การศึกษาในโครงการนี้ไดประเมินความคุมคาเศรษฐศาสตร

เบื้องตน โดยอาศัยพารามิเตอร 4 ตัว ไดแก ตนทุนผลิตกระแสไฟฟา (C) อัตราสวนตนทุนตอผลตอบแทน  

(Benefit cost ratio, BCR) ระยะเวลาคนืทนุ (Pay-back period, PBP) และอัตราผลตอบแทนภายใน (Initial 

rate of return, IRR) ในภาคผนวกนี้จะแสดงรายละเอียดการคํานวณทางเศรษฐศาสตรสําหรับการติดต้ังทุง

กังหันลมในพื้นที่ตางๆ โดยอาศัยขอมูลในตารางที่ 3.7 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

1.  ทุงกังหันลมในบริเวณอาวบานดอน 
 จากการ การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟาจากกังหันลม  (หัวขอ 3.3.7) ในบริเวณอาวบานดอน มี  

installed capacity เทากับ 3 ,077,400 kW อาศัยขอมูล cost per kW of installed capacity ในตารางที่ 3.7 

สามารถคํานวณหา initial investment cost (C I

  C

) ของการติดต้ังทุงกังหันลมในบริเวณน้ี ดังน้ี    

I

  C

 = installed capacity x cost per kW of installed capacity   

I 

     = 5,170,032,000 Euro 

 = (3,077,400 kW) (1680 Euro/kW)  

     = 219,933,161,296 บาท  (ใชอัตราแลกเปลี่ยน 42.5405 บาท/Euro)  

 

 เน่ืองจากทุงกังหันลมเปนโครงการระยะยาว ดังน้ันในการคํานวณเกี่ยวกับรายรับ-รายจายในอนาคต

จําเปนตองคํานวณกลับมาเปนมูลคาปจจุบัน (present value) ทั้งน้ีจําเปนตองคํานวณหา escalation rate (ea

                Escalation rate         

) 

และ real rate of discount (I) จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู (i) อัตราเงนิเฟอ (r) และ อัตราคดิลด (e) โดยใชขอมูล

ในตารางที่ 3.7 ไดดังน้ี 

( )( ){ } 1r1e1ea −++=  

               
( )( ){ }
12212.0

1039.0108.01
=

−++=
 

 

Real rate of discount  1
e1
i1I
a

−
+
+

=   

                           

03308.0

1
12212.01

085.01

−=

−
+
+

=  

 



 218 

ผลรวมของ initial investment cost และ operating and maintenance cost (คดิ operating and 

maintenance cost เทากับ 2% ของ initial cost หรือ m = 0.02) ตลอดอายุการใชงานของกังหันลม (20 ป) 

( ( ) n1ACNPV − ) เมื่อคิดเปนคาเงินปจจุบันหาไดดังน้ี 

( ) ( )
( ) 




















+
−+

+=− n

n

In1A I1I
1I1m1CCNPV  

                                     
( )

( ) 




















−−
−−

+= 20

20

03308.0103308.0
103308.0102.01 1,296219,933,16  

                                 = 347,549,101,693.66   บาท 
 

จากคารายจายสะสม ( ) n1ACNPV − ตลอดอายุการใชงานของกังหันลม สามารถหาคาใชจายเฉลี่ย

รายป ( )( )ACNPV  ไดจาก 
 

 
( ) ( )

20
66.693,101,549,347

n
CNPVCNPV n1A

A

=

= −

  

                                      ,084.6817,377,455=    บาท 
 

จาก ( )( )ACNPV ที่ไดและคาปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดรายปที่อาวบานดอน EI 

( )

4292,054,201,
,084.6817,377,455

E
CNPVC

I

A

=

=

= 2,054,201,429 kWh 

(หัวขอ 3.3.7) ดังน้ันสามารถคํานวณหาตนทุนการผลิตไฟฟา (C) ไดดังน้ี 

 

    

         46.8=    บาท/kWh 

 

รายไดจากการขายไฟรายป (BA

)429,201,054,2)(5.27787.0(
E)adderwholesale(B IA

+=
+=

 ) สามารถหาไดจาก 

 

       

         =  6,735,111,225 บาท 
 

เมื่อทราบรายไดจากการขายไฟฟารายป จะสามารถหาผลรวมของรายไดทั้งหมดจากการขายไฟฟา

ตลอดอายุการใชงานของกังหันลมและทําการแปลงใหเปนคาเงินปจจุบัน ( ( ) n1ABNPV − )ไดดังน้ี 
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( ) ( )
( )

( )
( ) 









−−
−−

=










+
−+

=−

20

20

n

n

An1A

03308.0103308.0
103308.01 2256,735,111,

I1I
1I1BBNPV

 

          =  195,395,707,430.47 บาท 
 

เมื่อทราบทั้งตนทุนการผลิตไฟฟา ( )( )n1ACNPV −  และ รายไดจากการขายไฟ n1A )B(NPV −  

ตลอดอยุการใชงาน จะสามารถหาอัตราสวนตนทุนกับผลตอบแทน (Benefit Cost Ratio; BCR) ไดจาก 

( )
( )

56.0
66.693,101,549,347

 7,430.47195,395,70
CNPV
BNPVBCR

n1A

n1A

=

=

=
−

−

 

  

 สําหรับระยะเวลาคืนทุน (pay-back period, PBP) สามารถคํานวณไดจากสมการ   
 

( )

( )03308.01ln
 1,296219,933,1602.0 2256,735,111,

1,296219,933,1603308.01ln

I1ln
mCB

IC1ln
PBP IA

I

−









×−

×−
−

−=

+









−

−
−=

 

             =  42.05  ≈  42 ป 

  

เนื่องจากคา BCR มีคานอยกวา 1 และ PBP มีคามากกวาอายุโครงการจึงไมสามารถคํานวณ IRR ได 
 
 

2. ทุงกังหันลมในบริเวณอาวปตตานี 
 จากการ การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟาจากกังหันลม  (หัวขอ 3.2.7) ในบริเวณอาวปตตานี มี  

installed capacity เทากับ 2,311,500 kW อาศัยตารางที่ 3.7 สามารถคํานวณหา initial investment cost (C I) 

ของการติดต้ังทุงกังหันลมในบริเวณน้ี ดังน้ี    

  C I  = (2,311,500 kW) (1680 Euro/kW) 

     = 3,883,320,000 Euro 

     = 165,198,374,460 บาท 
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 ทํานองเดียวกันกรณีอาวบานดอน เราสามารถคํานวณ escalation rate (ea

( ) n1ACNPV −

) ไดเทากับ 0.12212 และ  

real rate of discount (I) เทากับ -0.03308  

              ผลรวมของ initial investment cost และ operating and maintenance cost ตลอดอายุการใชงานของ

กงัหันลม (20 ป) ( ) เมื่อคิดเปนคาเงินปจจุบันสามารถคํานวณไดดังน้ี 

 

( ) ( )
( ) 




















+
−+

+=− n

n

In1A I1I
1I1m1CCNPV  

                                     
( )

( ) 




















−−
−−

+= 20

20

03308.0103308.0
103308.0102.01  4,460165,198,37  

                                     01.308,455,051,261=  บาท 
 

จากคารายจายสะสม ( ) n1ACNPV − ตลอดอายุการใชงานของกังหันลม สามารถหาคาใชจายเฉลี่ย

รายป ( )( )ACNPV  ไดจาก 
 

 
( ) ( )

20
01.308,455,051,261

n
CNPVCNPV n1A

A

=

= −

  

     40.765,572,052,13=  บาท 
 

จาก ( )( )ACNPV ที่ไดและคาปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดรายปที่อาวปตตานี EI 

( )

9541,864,908,
40.765,572,052,13

E
CNPVC

I

A

=

=

= 1,864,908,954 kWh 

(หัวขอ 3.2.7) ดังน้ันสามารถคํานวณหาตนทุนการผลิตไฟฟา ไดดังน้ี 
  

  

     00.7=  บาท/kWh 

รายไดจากการขายไฟรายป BA

)954,908,864,1)(5.27787.0(
E)adderwholesale(B IA

+=
+=

 ใหกับการไฟฟา สามารถหาไดจาก 

 

       

               987,476,114,6=  บาท 
 

เมื่อทราบรายไดจากการขายไฟฟารายป จะสามารถหาผลรวมของรายไดทั้งหมดจากการขายไฟฟา

ตลอดอายุการใชงานของกังหันลมและทําการแปลงใหเปนคาเงินปจจุบัน ไดดังนี้ 
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( ) ( )
( )

( )
( ) 









−−
−−

=










+
−+

=−

20

20

n

n

An1A

03308.0103308.0
103308.01987,476,114,6

I1I
1I1BBNPV

 

            32.005,201,390,177=   บาท 
 

เมื่อทราบทั้งตนทุนการผลิตไฟฟา ( )( )n1ACNPV −  และ รายไดจากการขายไฟ n1A )B(NPV −  

ตลอดอยุการใชงาน จะสามารถหาอัตราสวนตนทุนตอผลตอบแทน (Benefit Cost Ratio; BCR) ไดจาก 

( )
( )

68.0
01.308,455,051,261
32.005,201,390,177

CNPV
BNPVBCR

n1A

n1A

=

=

=
−

−

 

 สําหรับระยะเวลาคืนทุน (Pay-back period; PBP) หาไดจากสมการ 

 

( )

( )03308.01ln
4,460165,198,3702.09876,114,476,

4,460165,198,3703308.01ln

I1ln
mCB

IC1ln
PBP IA

I

−









×−

×−
−

−=

+









−

−
−=

 

         3210.32 ≈=   ป 

  

ในทํานองเดียวกับกรณีของอาวบานดอน กลาวคือ BCR ที่คํานวณไดมีคานอยกวา 1 ประกอบกับ 

PBP ที่ไดมีคามากกวาอายุโครงการ ดังนั้นจึงไมสามรถคํานวณหา IRR ได  

 

3. ทุงกังหันลมในบริเวณทะเลสาบสงขลา 
 จากการ การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟาจากกังหันลม (หัวขอ 3.2.7) ในบริเวณทะเลสาบสงขลา 

มี installed capacity เทากับ 632,500 kW อาศัยตาราง 3.7 สามารถคํานวณหา initial investment cost (C I) 

ของการติดต้ังทุงกังหันลมในบริเวณน้ี ไดดังน้ี    

  C I  =  (632,500  kW) (1680 Euro/kW) 

     = 1,062,600,000 Euro  

     = 45,203,535,300 บาท 
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 ทํานองเดียวกับกรณีของอาวบานดอนและอาวปตตานี ผลรวมของ initial investment cost และ 

operating and maintenance cost ตลอดอายุการใชงานของกังหันลม (20 ป) เมื่อคิดเปนคาเงินปจจุบันของ

กรณีทะเลสาบสงขลา สามารถคํานวณไดดังนี้ 

( ) ( )
( ) 




















+
−+

+=− n

n

In1A I1I
1I1m1CCNPV  

                                     
( )

( ) 




















−−
−−

+= 20

20

03308.0103308.0
103308.0102.01 ,30045,203,535  

                                       ,258.4171,431,990 =  บาท 
 

จากคารายจายสะสม ( ) n1ACNPV − ตลอดอายุการใชงานของกังหันลม สามารถหาคาใชจายเฉลี่ย

รายป ( )( )ACNPV  ไดจาก 
 

 
( ) ( )

20
,258.4171,431,990

n
CNPVCNPV n1A

A

=

= −

   

      512.923,571,599,=   บาท 
 

จาก ( )( )ACNPV ที่ไดและคาปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดรายปของกรณีทะเลสาบสงขลา EI 

( )

0506,419,98
512.923,571,599,

E
CNPVC

I

A

=

=

= 

506,419,980 kWh (หัวขอ 3.3.7) ดังน้ันสามารถคํานวณหาพารามิเตอรตัวแรก คือ ตนทุนการผลิตไฟฟา ได

ดังน้ี 

   

 05.7=  บาท/kWh 
 
รายไดจากการขายไฟรายป ใหกับการไฟฟา (BA

)0506,419,98)(5.27787.0(
E)adderwholesale(B IA

+=
+=

 ) สามารถหาไดจาก 

       

                                   1881,660,399, = บาท 
 

ผลรวมของรายไดทั้งหมดจากการขายไฟฟาตลอดอายุการใชงานของกังหันลม เมื่อแปลงใหเปน

คาเงินปจจุบัน ( ( ) n1ABNPV − ) หาไดดังน้ี 
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( ) ( )
( )

( )
( ) 









−−
−−

=










+
−+

=−

20

20

n

n

An1A

03308.0103308.0
103308.011881,660,399,

I1I
1I1BBNPV

 

                         ,14448,170,685  = บาท 

 

จากตนทุนการผลิตไฟฟา ( )( )n1ACNPV −  และ รายไดจากการขายไฟ n1A )B(NPV −  ตลอดอายุ

การใชงาน เราสามารถหาตนทนุผลตอบแทน (BCR) ไดจาก 

( )
( )

67.0
512.923,571,599,

,14448,170,685
CNPV
BNPVBCR

n1A

n1A

=

=

=
−

−

 

 ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back period; PBP) ของกรณีทะเลสาบสงขลาหาไดจากสมการ 

 

( )

( )03308.01ln
,00045,204,00002.01881,660,399,

,00045,204,00003308.01ln

I1ln
mCB

IC1ln
PBP IA

I

−









×−

×−
−

−=

+









−

−
−=

 

3243.32 ≈=  ป 

  

ในทํานองเดียวกับกรณีของอาวบานดอน และอาวปตตานี ซึ่งคา BCR นอยกวา 1 และ PBP ที่ไดมี

คามากกวาอายุโครงการ ดังนั้นจึงไมสามรถคํานวณหา IRR ได  
 



ภาคผนวกท่ี 9 

การใชประโยชนท่ีดิน 
 

 การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ตางๆ บริเวณที่ทําการศึกษาผลกระทบทาง

สิง่แวดลอม 
 

1)   พื้นท่ีท่ีสุราษฎรธานี 

  

การใชประโยชนที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 2543 การใชประโยชนที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 2550 

 

การใชประโยชนที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 2552 
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การใชประโยชนที่ดิน อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร

ธานี พ.ศ. 2543 

การใชประโยชนที่ดิน อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

พ.ศ. 2550 

 

การใชประโยชนที่ดิน อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร

ธานี พ.ศ. 2552 
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การใชประโยชนที่ดิน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร

ธานี พ.ศ. 2543 

การใชประโยชนที่ดิน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 

พ.ศ. 2550 

 
การใชประโยชนที่ดิน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร

ธานี พ.ศ. 2552 
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การใชประโยชนที่ดิน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

พ.ศ. 2543 

การใชประโยชนที่ดิน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

พ.ศ. 2550 

 
การใชประโยชนที่ดิน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

พ.ศ. 2552 
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การใชประโยชนที่ดิน อําเภอกาญจนดิษฐ  

จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 2550 

การใชประโยชนที่ดิน อําเภอกาญจนดิษฐ  

จังหวัดสุราษฎรธานี  พ.ศ. 2552 
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2)  พื้นที่ในเขตปตตานี-สงขลา 

 
 

การใชประโยชนที่ดินอําเภอหนองจกิ จงัหวดัปตตานี  

พ.ศ. 2543 

การใชประโยชนที่ดินอําเภอหนองจกิ จงัหวดัปตตานี  

พ.ศ. 2550 

 

การใชประโยชนที่ดินอําเภอหนองจกิ จงัหวดัปตตานี  

พ.ศ. 2552 
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การใชประโยชนที่ดิน ตําบลเกาะสะบา อําเภอเทพา  

จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2543 

การใชประโยชนที่ดิน ตําบลเกาะสะบา อําเภอเทพา  

จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2550 

 

การใชประโยชนที่ดิน ตําบลเกาะสะบา อําเภอเทพา  

จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2552 
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การใชประโยชนที่ดิน ตาํบลเทพา อําเภอเทพา   

จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2543 

การใชประโยชนที่ดิน ตาํบลเทพา อําเภอเทพา   

จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2550 

 

การใชประโยชนที่ดิน ตาํบลเทพา อําเภอเทพา   

จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2552 
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การใชประโยชนที่ดิน ตาํบลปากบาง อําเภอเทพา   

จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2543 

การใชประโยชนที่ดิน ตาํบลปากบาง อําเภอเทพา   

จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2550 

 

การใชประโยชนที่ดิน ตาํบลปากบาง อําเภอเทพา   

จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2552 
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การใชประโยชนที่ดิน ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ   

จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2543 

การใชประโยชนที่ดิน ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ   

จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2550 

 

การใชประโยชนที่ดิน ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ   

จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2552 
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3)  พื้นที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา 

  

การใชประโยชนที่ดินเกาะยอ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 

2543 

การใชประโยชนที่ดินเกาะยอ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2550 

 
การใชประโยชนที่ดินเกาะยอ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 

2552 
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4)  พื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

  
การใชประโยชนที่ดินเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่พ.ศ. 2543 การใชประโยชนที่ดินเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่พ.ศ. 2550 

 
การใชประโยชนที่ดินเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่พ.ศ. 2552 
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5)  พื้นที่เกาะยาวนอย จังหวัดพังงา 

  
การใชประโยชนที่ดินเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา  

พ.ศ. 2543 

การใชประโยชนที่ดินเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา  

พ.ศ. 2550 

 
การใชประโยชนที่ดินเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา  

พ.ศ. 2552 

 



 

 

ภาคผนวกท่ี 10 

ขอมูลประชากรนก 

  

 ผูดําเนินโครงการไดทําการสังเกตการณภาคสนามจํานวนประชากรนก ซึ่งมีผลการสํารวจดังนี้  

 

1)  พื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

จุดที่ 1  ตําบลชลคราม อําเภอดอนสัก 

พิกัด 47P 0554683 UTM 1020648  ระดับความสูง 11 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

คร้ังที่ 1 เวลา 07.40 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 45.1 dB(A), Leq max 63.4 dB(A), Leq min 37.0 dB(A) 

ตารางที่ A10.

ชนิดพันธุ 

1 ผลสํารวจประชากรนก คร้ังที่ 1 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหตุ 

1.*นกยางเปย (Little 

Egret) 

6 นกหากนิ นกอพยพ 

2.*นกยางโทนใหญ 

(Great Egret) 

4 นกหากนิ นกอพยพ 

3. *นกอีกอยใหญ 

(Eurasian Curlew) 

2 นกหากนิ นกอพยพ 

4. *นกหัวโตทรายเลก็ 

(Lesser Sand Plover) 

29 นกหากนิ นกอพยพ 

5. *นกอีกอยเล็ก 

(Whimbrel) 

2 นกหากนิ นกอพยพ 

6. *นกซอมทะเลอกแดง 

(Asian Dowitcher) 

7 นกหากนิ นกอพยพผาน 

7. *นกหัวโตทรายใหญ 

(Greater Sand Plover) 

3 นกหากนิ นกอพยพ 

8. *นกทะเลขาแดง

ธรรมดา (Common 

Redshank) 

5 นกหากนิ นกอพยพ 

9. *นกซอมทะเล (ไม

สามารถระบุสายพันธุได

2 นกหากนิ ไมสามารถระบุไดเพราะ

ไมใชนกที่เคยปรากฏที่น่ี 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหตุ 

เนื่องจากอยูระยะไกล

มาก) 

10.นกยางเขียว (Little 

Heron) 

4 นกหากนิ นกประจําถิ่น 

11.นกตะขาบทุง (Indian 

Roller) 

1 เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

12.นกแอนตาล (Asian 

Palm Swift)  

ประมาณ 20 นกบนิ นกประจําถิ่น 

13.นกตีนเทยีน (Black-

winged Stilt) 

1 นกหากนิ ไมสามารถระบุไดเพราะ

ไมใชนกที่เคยปรากฏที่น่ี 

14.นกเดาดิน (Common 

Sandpiper) 

1 นกหากนิ นกอพยพ 

 

คร้ังที่ 2  

เวลา 15.30 น.วันที่ 10 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 45.9 dB(A), Leq max 67.4 dB(A), Leq min 33.8 dB(A) 

ตารางที่ A10.

ชนิดพันธุ 

2 ผลสํารวจประชากรนก คร้ังที่ 2  

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหตุ 

1.*นกยางเปย (Little 

Egret) 

5 นกหากนิ นกอพยพ 

2.* นกอีกอยใหญ 

(Eurasian Curlew) 

ประมาณ 50 ตัว นกหากนิ นกอพยพ 

3.*นกหัวโตทรายเลก็ 

(Lesser Sand Plover) 

1 นกหากนิ นกอพยพ 

4.นกนางแอนบาน (Barn 

Swallow) 

1 นกหากนิ นกอพยพ 

5.นกเอ้ียงสาลิกา 

(Common Myna) 

1 นกเกาะ นกประจําถิ่น 

6.นกกระจอกบาน 

(Eurasian Tree Sparrow) 

1 นกบนิและเกาะ นกประจําถิ่น 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหตุ 

7.นกอีวาบต๊ักแตน 

(Plaintive Cuckoo) 

1 นกเกาะ นกประจําถิ่น 

8.นกบงัรอกใหญ 

(Green-billed Malkoha) 

1 นกบินและเกาะ นกประจําถิ่น 

9.นกแอนตาล (Asian 

Palm Swift)  

1 นกบนิ นกประจําถิ่น 

 

จุดที่ 2  ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ 

พิกัด 47P 0554683 UTM 1020648 ระดับความสูง 11 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

คร้ังที่ 1 เวลา 09.40 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 52.1 dB(A), Leq max 77.9 dB(A), Leq min 40.9 dB(A) 

ตารางที่ A10.

ชนิดพันธุ 

3 ผลสํารวจประชากรนก คร้ังที่ 1 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1.*นกยางเปย (Little 

Egret) 

31 นกหากนิ นกอพยพ 

2. *นกทะเลขาแดง

ธรรมดา (Common 

Redshank) 

5 นกหากนิ นกอพยพ 

3. *นกนางแอนหางลาย 

(Bar-tailed Godwit) 

2 นกหากนิ นกอพยพ 

4. *นกหัวโตทรายเลก็ 

(Lesser Sand Plover) 

68 นกหากนิ นกอพยพ 

5. *นกอีกอยเล็ก 

(Whimbrel) 

7 นกหากนิ นกอพยพ 

6. *นกซอมทะเล (ไม

สามารถระบุสายพันธุได) 

5 นกหากนิ ไมสามารถระบุไดเพราะ

ไมใชนกที่เคยปรากฏที่น่ี 

7.*นกอีกอยใหญ 

(Eurasian Curlew) 

4 นกหากนิ นกอพยพ 

8. *นกยางโทนใหญ 

(Great Egret) 

16 นกหากนิ นกอพยพ 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

9.นกยางเขียว (Little 

Heron) 

3 นกหากนิ นกประจําถิ่น 

10.นกกินเปยว (Collared 

Kingfisher) 

4 นกหากนิ นกประจําถิ่น 

11.นกกระจอยปาโกงกาง 

(Golden-bellied Geryone) 

ประมาณ 3 ไดยินเสียง นกประจําถิ่น 

12.นกนางแอนบาน (Barn 

Swallow) 

1 บินผาน นกอพยพ 

13.นกหัวขวานดางแคระ 

(Grey-capped 

Woodpecker) 

2 เกาะตนไม นกประจําถิ่น 

14.นกขมิน้นอยธรรมดา 

(Common Iora) 

2 เกาะตนไม นกประจําถิ่น 

15. นกอีแพรดอกดํา (Pied 

Fantail) 

3 นกเกาะ นกประจําถิ่น 

16.นกกางเขนบาน 

(Oriental Magic Robin) 

2 เสยีง นกประจําถิ่น 

17.นกปรอดสวน (Streak-

eared Bulbul) 

2 นกเกาะ นกประจําถิ่น 

18.นกกระจอกบาน 

(Eurasian Tree Sparrow) 

6 นกหากนิ นกประจําถิ่น 

19. นกแอนบาน ประมาณ 20 บนิรอน นกประจําถิ่น 

20. นกยาง (ไมสามารถ

ระบุสายพันธุไดเพราะ

ระยะไกลมาก) 

8   
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คร้ังที่ 2 เวลา 14.40 น.วันที่ 10 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 53.0 dB(A), Leq max 65.6 dB(A), Leq min 43.5 dB(A) 

ตารางที่ A10.

ชนิดพันธุ 

4 ผลสํารวจประชากรนก คร้ังที่ 2  

จํานวน (คาดประมาณ) พฤติกรรม หมายเหตุ 

1. *นกยางโทนใหญ 

(Great Egret) 

1 นกหากนิ นกอพยพ 

2. *นกนางนวลแกลบเลก็ 

(Little Tern) 

5 เกาะเนินทราย นกประจําถิ่น 

3.*นกหัวโตทรายเลก็ 

(Lesser Sand Plover) 

2 นกหากนิ นกอพยพ 

4.*นกนางแอนแปซฟิก 

(Pacific Swallow) 

3 นกหากนิ นกประจําถิ่น 

5. *เหยีย่วแดง (Brahming 

Kite) 

1 บนิรอน นกประจําถิ่น 

6. *นกกานํ้าเล็ก (Little 

Cormorant) 

17 บนิรอนและเกาะ นกอพยพ 

7. *นกยางเปย(Little 

Egret) 

13 นกหากนิ นกอพยพ 

8.นกหัวขวานดางแคระ

(Grey-capped 

Woodpecker) 

2 นกหากนิ นกประจําถิ่น 

9.นกแอนตาล (Asian 

palm Swift) 

9 บนิรอน นกประจําถิ่น 

10. นกกนิเปยว (Collared 

Kingfisher) 

3 นกหากนิ นกประจําถิ่น 

11.นกกระจอยปาโกงกาง 

(Golden-bellied Geryone) 

1 เสยีง นกประจําถิ่น 
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จุดที่ 3  ตําบลปากกระแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ 

พิกัด 47P 0552267 UTM 1018127  ระดับความสูง 4 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

คร้ังที่ 1 เวลา 11.20 น.วันที่ 10 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 51.3 dB(A), Leq max 69.5 dB(A), Leq min 38.3 dB(A) 

ตารางที่ A10.

ชนิดพันธุ 

5 ผลสํารวจประชากรนก คร้ังที่ 1 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1.*นกยางเปย (Little 

Egret) 

104 นกหากนิ นกอพยพ 

2. *นกทะเลขาแดง

ธรรมดา (Common 

Redshank) 

59 นกหากนิ นกอพยพ 

3. *นกทะเลขาเขียว 

(Common Greenshank) 

2 นกหากนิ นกอพยพ 

4.นกยางเขียว (Little 

Heron) 

26 นกหากนิ นกประจําถิ่น 

5.นกกินเปยว (Collared 

Kingfisher) 

3 นกหากนิ นกประจําถิ่น 

6.นกตีนเทยีน (Black-

winged Stilt) 

17 นกหากนิ ไมสามารถระบุไดเพราะ

ไมใชนกที่เคยปรากฏที่น่ี 

 

คร้ังที่ 2 เวลา 18.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 52.4 dB(A), Leq max 73.4 dB(A), Leq min 41.2 dB(A) 

ตารางที่ A10.

ชนิดพันธุ 

6 ผลสํารวจประชากรนก คร้ังที่ 2  

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1.*นกกระสานวล (Grey 

Heron) 

1 บินรอน นกอพยพ 

2.*นกนางแอนแปซฟิก 

(Pacific Swallow) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

3. *เหยีย่วแดง (Brahming 

Kite) 

1 บนิรอน นกประจําถิ่น 

4. *นกกานํ้าเล็ก (Little 64 บินผาน นกอพยพ 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

Cormorant) 

5. *นกยางเปย(Little Egret) 1 นกหากนิ นกอพยพ 

6.นกยางเขียว (Little Heron) 4 บินผาน นกประจําถิ่น 

7.นกแอนตาล (Asian Palm 

Swift) 

10 บนิรอน นกประจําถิ่น 

8. นกกินเปยว (Collared 

Kingfisher) 

1 นกหากนิ นกประจําถิ่น 

9.นกกระจอยปาโกงกาง 

(Golden-bellied Geryone) 

1 เกาะกิ่งไม นกประจําถิ่น 

10.นกแอนบาน (House Swift) 1 บินผาน นกประจําถิ่น 

 

จุดที่ 4 ตําบลปากแมนํ้า อําเภอเมือง    

พิกัด 47P 0540627 UTM 1015257  ระดับความสูง 13 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

คร้ังที่ 1 เวลา 07.15 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 58.9 dB(A), Leq max 72.7 dB(A), Leq min 41.4 dB(A) 

ตารางที่ A10.

ชนิดพันธุ 

7 ผลสํารวจประชากรนก คร้ังที่ 1 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1.*นกยางเปย (Little 

Egret) 

1 บินผาน นกอพยพ 

2.*นกนางแอนแปซฟิค 

(Pacific Swallow) 

2 บินผาน นกประจําถิ่น 

3. *นกกระสาแดง 

(Purple Heron) 

3 บินผาน นกอพยพ 

4. *นกกระสานวล 

(Grey Heron) 

10 บินผาน นกอพยพ 

5. *นกกานํ้าเล็ก (Little 

cormorant) 

3 บินผาน นกอพยพ 

6.นกอีกา (Large-billed 

Crow) 

6 บินผาน นกประจําถิ่น 

7.นกอีแพรดอกดํา (Pied 2 บินผาน นกประจําถิ่น 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

Fantail) 

8. นกแอนบาน (House 

Swift) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

9. นกกางเขนบาน 

(Oriental Magic Robin) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

10. นกเอ้ียงหงอน 

(White-vented Myna) 

17 บินผาน นกประจําถิ่น 

11.นกกระจอกบาน 

(Eurasian Tree Sparrow) 

2 บินผาน นกประจําถิ่น 

12.นกแอนตาล (Asian 

Palm Swift)  

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

13.นกนางแอนบาน 

(Barn Swallow) 

3 บินผาน นกอพยพ 

 

คร้ังที่ 2 เวลา 18.15 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 57.4 dB(A), Leq max 77.0 dB(A), Leq min 43.5 dB(A) 

ตารางที่ A10.

ชนิดพันธุ 

8 ผลสํารวจประชากรนก คร้ังที่ 2  

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1.*นกยางเปย (Little 

Egret) 

11 บินผาน นกอพยพ 

2. *เหยีย่วแดง 

(Brahminy Kite) 

2 เกาะตนไม นกประจําถิ่น 

3. *นกกานํ้าเล็ก (Little 

cormorant) 

5 บินผาน นกอพยพ 

4. *นกกระสา 9 บินผาน ไมสามารถระบุไดเพราะ

มองยอนแสง 

5.นกอีกา (Large-billed 

Crow) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

6. นกแอนบาน (House 

Swift) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

7. นกเอ้ียงหงอน 

(White-vented Myna) 

8 บินผาน นกประจําถิ่น 

8.นกแอนตาล (Asian 

Palm Swift)  

12 บินผาน นกประจําถิ่น 

 

จุดที่ 5 ตําบลหวยราง อําเภอพุนพิน 

พิกัด 47P 0531988 UTM 1019778  ระดับความสูง 19 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

คร้ังที่ 1 เวลา 09.30 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 73.2 dB(A), Leq max 100.7 dB(A), Leq min 39.3 dB(A) 

ตารางที่ A10.

ชนิดพันธุ 

9 ผลสํารวจประชากรนก คร้ังที่ 1 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1.*นกยางเปย (Little 

Egret) 

1 บินผาน นกอพยพ 

2. *เหยีย่วแดง 

(Brahminy Kite) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

3. *นกนางแอนแปซฟิค 

(Pacific Swallow) 

3 บินผาน นกประจําถิ่น 

4. *นกออก (White-

bellied Sea-Eagle) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

5.นกกระปดูใหญ 

(Greater Coucal) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

6.นกกนิเปยว (Collared 

Kingfisher) 

3 เกาะกิ่งไม, ไดยินเสียง นกประจําถิ่น 

7.นกยางเขียว (Little 

Heron) 

3 บินผาน นกประจําถิ่น 

8.นกเขาใหญ (Spotted 

Dove) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

9.นกแอนบาน (House 

Swift) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

 



 246 

คร้ังที่ 2 เวลา 15.25 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 76.0 dB(A), Leq max 98.3 dB(A), Leq min 42.2 dB(A) 

ตารางที่ A10.1

ชนิดพันธุ 

0 ผลสํารวจประชากรนก คร้ังที่ 2 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1. *นกยางโทนใหญ

(Great Egret) 

3 บินผาน หากนิ นกประจําถิ่น 

2. *เหยีย่วแดง 

(Brahminy Kite) 

3 บินผาน นกประจําถิ่น 

3. *นกนางแอนแปซฟิค 

(Pacific Swallow) 

3 บินผาน เกาะหลัก นกประจําถิ่น 

4.นกยางเขียว (Little 

Herow) 

2 บินผาน นกประจําถิ่น 

5.นกเอ้ียงหงอน (White-

vented Myna) 

4 บินผาน นกประจําถิ่น 

6.นกกนิเปยว (Collared 

Kingfisher) 

1 เกาะหลัก นกประจําถิ่น 

7.นกนางแอนบาน (Barn 

Swallow) 

1 บินผาน นกอพยพ 

8.นกกระติ๊ดตะโพกขาว 

(White-rumped Minia) 

2 บินผาน เกาะตนไม นกประจําถิ่น 

 

จุดที่ 6  ตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพิน 

พิกัด 47P 0526570 UTM 1021049  ระดับความสูง 14 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

คร้ังที่ 1 เวลา 10.40 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 44.3 dB(A), Leq max 64.6 dB(A), Leq min 33.7 dB(A) 

ตารางที่ A10.1

ชนิดพันธุ 

1 ผลสํารวจประชากรนก คร้ังที่ 1 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1.*นกยางเปย (Little 

Egret) 

11 บินผาน หากนิ นกอพยพ 

2. *นกนางนวล (Brown-

headed Gull) 

5 บินผาน นกอพยพ 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

3. *นกนางแอนแปซฟิค 

(Pacific Swallow) 

6 บินผาน นกประจําถิ่น 

4. นกตีนเทยีน (Black-

winged Stilt) 

11 หากนิ ไมเคยปรากฏในพื้นที่ 

5.นกต๊ิดใหญ (Great Tit) 4 - ไมเคยปรากฏในพื้นที่ 

6.นกกนิเปยว (Collared 

Kingfisher) 

1 ไดยินเสียง นกประจําถิ่น 

7.นกอีกา (Large-billed 

Crow) 

1 ไดยินเสียง นกประจําถิ่น 

8.นกหัวขวานปาไผ 

(Bamboo Woodpecker) 

1 - ไมเคยปรากฏในพื้นที่ 

 

คร้ังที่ 2 เวลา 16.45 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 40.2 dB(A), Leq max 55.3 dB(A), Leq min 34.7 dB(A) 

ตารางที่ A10.1

ชนิดพันธุ 

2 ผลสํารวจประชากรนก คร้ังที่ 2 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1. *นกยางโทนนอย

(Intermediate Egret) 

2 หากนิ นกอพยพ 

2. *นกยาง 1 หากนิ อยูระยะไกลระบุชนิด

ไมได 

3. *นกนางแอนแปซฟิค 

(Pacific Swallow) 

ประมาณ 30 ตัว บินผาน เกาะหลัก เลน

นํ้า 

นกประจําถิ่น 

4. นกอีกา (Large-billed 

Crow) 

1 ไดยินเสียง นกประจําถิ่น 

5.นกเดาลมเหลอืง 

(Yellow Wagtail) 

1 บินผาน นกอพยพ 

6.นกกนิเปยว (Collared 

Kingfisher) 

1 ไดยินเสียง นกประจําถิ่น 

7.นกนางแอนบาน (Barn 

Swallow) 

ประมาณ 20 ตัว บินผาน เกาะหลัก นกอพยพ 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

8.นกแอนตาล (Asian 

Palm Swift) 

ประมาณ 12 ตัว บินผาน นกประจําถิ่น 

หมายเหตุ (บุญสง, 2550) 

นกประจําถิ่น หมายถึงนกที่พบเห็นไดตลอดป อาจมีการทํารังวางไข หรือคาดวาจะทํารังบริเวณนั้น 

นกอพยพ หมายถึง นกที่ทํารังวางไขบริเวณอ่ืน 

 

2)   พื้นท่ีในเขตจังหวัดปตตานี / สงขลา 

จุดที่ 1  ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

พิกัด 47N 0741937 UTM 0759064  ระดับความสูง 14 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

เวลา 10.15 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 47.4 dB(A), Leq max 67.9 dB(A), Leq min 35.4 dB(A) 

ตารางที่ A10.1

ชนิดพันธุ 

3 ผลสํารวจประชากรนก ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหตุ 

1. * นกกานํ้าเล็ก* (Little 

Cormorant) 

5 บินผาน นกอพยพ 

2. * นกกระสาแดง 

(Purple Heron) 

1 บินผาน นกอพยพ 

3. * นกยางโทน (Egret) 1 บนิรอน ระบุชนิดพันธุไมได

เพราะระยะไกล 

4.นกจาบคาหัวเขียว 

(Blue-tailed Bee-eater) 

5 เกาะสายไฟ นกอพยพผาน 

5.นกเขาใหญ(Spotted 

Dove) 

6 เกาะสายไฟ บินผาน นกประจําถิ่น 

6.นกเขาชวา (Peaceful 

Dove) 

3 เกาะสายไฟ บินผาน นกประจําถิ่น 

7.นกกระต๊ิดขี้หมู 

(Scaly-breasted Munia) 

1 เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

8.นกเอ้ียงสาริกา 

(Common Myna) 

2 เกาะหลังคา นกประจําถิ่น 

9.นกแอนตาล (Asian 3 บินรอน นกประจําถิ่น 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหตุ 

Palm Swift) 

10. นกแอนบาน (House 

Swift) 

13 บินรอน นกประจําถิ่น 

11.นกกระต๊ิดสีอิฐ 

(Black-headed Munia) 

2 เกาะในดงธูปฤาษี นกประจําถิ่น 

12.นกแอนกนิรัง 

(Germain’s Swiflet) 

6 บนิรอน นกประจําถิ่น 

13.นกกระจอกบาน 

(Eurasian Tree Sparrow) 

6 บินผาน นกประจําถิ่น 

14.นกเอ้ียงดําปกษใต 

(Asian Glossy Starling) 

2 บินผาน นกประจําถิ่น 

15.นกกระจิบหญาสีขาง

แดง (Rufescent Prinia) 

1 เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

 

จุดที่ 2  ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

พิกัด 47N 0744249 UTM 0759200  ระดับความสูง 15 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

เวลา 10.15 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 47.1 dB(A), Leq max 70.8 dB(A), Leq min 32.6 dB(A) 

ตารางที่ A10.1

ชนิดพันธุ 

4 ผลสํารวจประชากรนก ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหตุ 

1.*นกยางโทน (Egret) 2 บินผาน ระบุชนิดพันธุไมได

เพราะระยะไกล 

2.นกปรอดหนานวล 

(Yellow-vented Bulbul) 

5 บินผาน นกประจําถิ่น 

3.นกกระจิบหัวแดง 

(Ashy Tailorbird) 

1 เกาะกิ่งไม นกประจําถิ่น 

4.นกจาบคาหัวเขียว 

(Blue-tailed Bee-eater) 

2 เกาะสายไฟ นกอพยพผาน 

5.นกเขาใหญ (Spotted 

Dove) 

6 บินผาน นกประจําถิ่น 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหตุ 

6.นกเขาชวา (Peaceful 

Dove) 

5 บินผาน นกประจําถิ่น 

7.นกแอนทุงใหญ 

(Oriental Pratincole) 

2 บินผาน นกอพยพทํารังวางไข 

8.นกกระจิบหญาทอง

เหลอืง (Yellow-bellied 

Prinia) 

1 เกาะกิ่งไม นกประจําถิ่น 

9.นกกระเต็น 

(Kingfisher) 

1 ไดยินเสียง ระบชุนิดไมได 

10.นกเปลาคอสีแดง 

(Pink-necked Pigeon) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

11.นกแอนกนิรัง 

(Germain’s Swiflet) 

ประมาณ 20 บินผาน นกประจําถิ่น 

 

จุดที่ 3  ปากน้ําเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

พิกัด 47N 0717206 UTM 0760034  ระดับความสูง 9 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

คร้ังที่ 1 เวลา 12.30 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 53.6 dB(A), Leq max 70.9 dB(A), Leq min 34.7 dB(A) 

ตารางที่ A10.1

ชนิดพันธุ 

5 ผลสํารวจประชากรนก ปากน้ําเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา คร้ังที่ 1 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหตุ 

1. * นกนางแอนแปซฟิค 

(Pacific Swallow) 

5 เกาะหลักไม นกประจําถิ่น 

2. * นกยางโทน (Egret) 1 หากนิ ระบุชนิดพันธุไมได

เพราะระยะไกล 

3.นกเอ้ียงสาริกา 

(Common Myna) 

2 บินผาน นกประจําถิ่น 

4.นกกระจิบหญาสีขาง

แดง (Rufescent Prinia) 

2 บินผาน นกประจําถิ่น 

5. นกกระเต็นอกขาว 

(White-throated 

Kingfisher) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 
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คร้ังที่ 2 เวลา 10.10 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 51.9 dB(A), Leq max 64.2 dB(A), Leq min 35.1 dB(A) 

ตารางที่ A10.1

ชนิดพันธุ 

6 ผลสํารวจประชากรนก ปากน้ําเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา คร้ังที่ 2 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหตุ 

1. * นกนางแอนแปซฟิค 

(Pacific Swallow) 

5 เกาะหลักไม นกประจําถิ่น 

2. * นกยางโทนใหญ 

(Great Egret) 

2 บินผาน นกอพยพ 

3.นกเอ้ียงสาริกา 

(Common Myna) 

5 บินผาน หากิน นกประจําถิ่น 

4.นกกระจิบหญาทอง

เหลอืง (Yellow-bellied 

Prinia) 

1 รอง เกาะพุมไม นกประจําถิ่น 

5. นกกระปดูใหญ 

(Greater Coucal) 

4 บินผาน เกาะกิ่งไม นกประจําถิ่น 

6. นกเขาชวา (Peaceful 

Dove) 

5 เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

7.นกแอนกนิรัง 

(Germain’s Swiftlet) 

ประมาณ 40 บนิรอน นกประจําถิ่น 

8.นกกระจอกบาน 

(Eurasian Tree Sparrow) 

4 บินผาน นกประจําถิ่น 

9.นกตีทอง (Coppersmith 

Barbet) 

1 รอง เกาะพุมไม นกประจําถิ่น 

10.นกกระจิบธรรมดา 

(Common Tailorbird) 

1 รอง เกาะพุมไม นกประจําถิ่น 

11.นกเดาดินทุงเล็ก 

(Paddyfield Pipit) 

1  นกประจําถิ่น 

12.นกกนิปล ี(Sunbird) 2  ไมสามารถระบุไดเพราะ

มองเห็นระยะไกล 

13.นกกระจิบ (Tailorbird)  1  ไมสามารถระบุไดเพราะ

ไดยินเสียง 
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จุดที่ 4  ตําบลเกาะสะบา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

พิกัด 47N 0709931 UTM 0764848  ระดับความสูง 22 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

คร้ังที่ 1 เวลา 15.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 55.4 dB(A), Leq max 65.0 dB(A), Leq min 51.8 dB(A) 

ตารางที่ A10.1

ชนิดพันธุ 

7 ผลสํารวจประชากรนก ตําบลเกาะสะบา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา คร้ังที่ 1 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหตุ 

1.*นกนางแอนแปซฟิค 

(Pacific Swallow) 

1 เกาะตนไม นกประจําถิ่น 

2. นกแอนตาล (Asian 

Palm Swift) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

3.นกเอ้ียงสาริกา 

(Common Myna) 

3 บินผาน นกประจําถิ่น 

4. นกกระต๊ิดขี้หมู 

(Scaly-breasted Munia) 

1 เกาะตนไม นกประจําถิ่น 

5.นกเขาชวา (Peaceful 

Dove) 

3 บินผาน นกประจําถิ่น 

 

คร้ังที่ 2 เวลา 9.25 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 53.5 dB(A), Leq max 68.9 dB(A), Leq min 44.2 dB(A) 

ตารางที่ A10.1

ชนิดพันธุ 

8 ผลสํารวจประชากรนก ตําบลเกาะสะบา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา คร้ังที่ 2 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหตุ 

1.*นกนางแอนแปซฟิค 

(Pacific Swallow) 

2 เกาะตนไม นกประจําถิ่น 

2. นกเดาดินทุงเล็ก 

(Paddyfield Pipit) 

1 หากนิบนพืน้ดิน นกประจําถิ่น 

3. นกแอนกนิรัง 

(Germain’s Swiftlet) 

5 บนิรอน นกประจําถิ่น 

4. นกจาบคาคอสีฟา 

(Blue-throated Bee-

eater) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

5.นกเขาชวา (Peaceful 4 บินผาน นกประจําถิ่น 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหตุ 

Dove) 

6.นกกระจอกบาน 

(Eurasian Tree Sparrow) 

12 บินผาน หากิน นกประจําถิ่น 

7.นกขมิน้นอยธรรมดา 

(Common Iora) 

4 รอง เกาะตนไม นกประจําถิ่น 

8. นกกนิปล ี(Sunbird) 1 บินผาน ไมสามารถระบุได 

เพราะมองเห็นระยะไกล 

9. นกปรอดหนานวล 

(Yellow-vented Bulbul) 

3 บินผาน เกาะตนไม นกประจําถิ่น 

10. นกกระเต็นอกขาว 

(White-throated 

Kingfisher) 

1 เกาะตนไม นกประจําถิ่น 

 

จุดที่ 5  ปากน้ําสะกอม ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

พิกัด 47N 0701003 UTM 0768982  ระดับความสูง 22 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

คร้ังที่ 1 เวลา 14.05 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 44.9 dB(A), Leq max 56.1 dB(A), Leq min 37.2 dB(A) 

ตารางที่ A10.1

ชนิดพันธุ 

9 ผลสํารวจประชากรนก ปากนํ้าสะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา คร้ังที่ 1 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหตุ 

1.*นกนางแอนแปซฟิค 

(Pacific Swallow) 

7 เกาะไม บินรอน นกประจําถิ่น 

2.นกปรอดหนานวล 

(Yellow-vented Bulbul) 

1 เกาะไม บินผาน นกประจําถิ่น 

3.นกยางเขียว (Little Heron) 1 บินผาน นกประจําถิ่น 

4.นกกนิปลอีกเหลอืง 

(Olive-backed Sunbird) 

2 เกาะกิ่งไม นกประจําถิ่น 

5. นกกระเต็น (Kingfisher) 1 ไดยินเสียง ไมสามารถระบุไดเพราะ

ไมเห็นตัว 

6.นกเขาชวา (Peaceful 

Dove) 

5 เกาะไม บินผาน นกประจําถิ่น 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหตุ 

7.นกกระต๊ิดขี้หมู (Scaly-

breasted Munia) 

4 หากนิ นกประจําถิ่น 

8.นกขมิน้นอยธรรมดา 

(Common Iora) 

3 เกาะกิ่งไม นกประจําถิ่น 

9.นกอีวาบต๊ักแตน 

(Plaintive Cockoo) 

1 เกาะกิ่งไม นกประจําถิ่น 

10.นกหัวขวานสามน้ิวหลงั

ทอง (Common Flameback) 

1 เกาะตนมะพราว 

รอง 

นกประจําถิ่น 

11.นกกระจอยปาโกงกาง 

(Golden-bellied Geryone) 

1 ไดยินเสียง ไมสามารถระบุไดเพราะ

ไมเห็นตัว 

12.นกแอนกนิรัง 

(Germain’s Swiflet) 

8 บนิรอน นกประจําถิ่น 

13.นกกระจอกบาน 

(Eurasian Tree Sparrow) 

ประมาณ 20 หากนิ นกประจําถิ่น 

14.นกกระจิบหญาสีขางแดง 

(Rufescent Prinia) 

3 บินผาน นกประจําถิ่น 

 

คร้ังที่ 2 เวลา 8.30 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 62.2 dB(A), Leq max 81.2 dB(A), Leq min 35.6 dB(A) 

ตารางที่ A10.2

ชนิดพันธุ 

0 ผลสํารวจประชากรนก ปากนํ้าสะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา คร้ังที่ 2 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหตุ 

1.*นกนางแอนแปซฟิค 

(Pacific Swallow) 

4 เกาะไม บินรอน นกประจําถิ่น 

2. *เหยีย่วแดง 

(Brahminy kite) 

2 บนิรอน นกประจําถิ่น 

3.นกปรอดหนานวล 

(Yellow-vented Bulbul) 

2 เกาะตนไม นกประจําถิ่น 

4.นกกนิปลอีกเหลอืง 

(Olive-backed Sunbird) 

1 เกาะตนไม นกประจําถิ่น 

5. นกกระเต็นอกขาว 2 เกาะสลงิยดึเสาสญัญาณ นกประจําถิ่น 
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(Kingfisher) 

6.นกกระจิบหัวแดง 

(Ashy Tailorbird) 

1  นกประจําถิ่น 

7.นกจาบคาหัวเขียว 

(Blue-tailed Bee-eater) 

2 บินจับแมลง นกประจําถิ่น 

8. นกเอ้ียงสาริกา 

(Common Myna) 

2 บินผาน นกประจําถิ่น 

9. นกกระจิบธรรมดา 

(Common Tailorbird) 

2 รอง เกาะกิ่งไม นกประจําถิ่น 

 

3)  พื้นที่ที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา 

จุดที่ 1  หนาวัดทายยอ อําเภอเกาะยอ จังหวัดสงขลา 

พิกัด 47N 0669217 UTM 0791242  ระดับความสูง 23 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

คร้ังที่ 1 เวลา 13.55 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 58.7 dB(A), Leq max 84.1 dB(A), Leq min 40.7 dB(A) 

ตารางที่ A10.2

ชนิดพันธุ 

1 ผลสํารวจประชากรนก หนาวัดทายยอ อําเภอเกาะยอ จังหวัดสงขลา คร้ังที่ 1 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1. * นกนางแอนแปซฟิค 

(Pacific Swallow) 

3 บนิรอน นกประจําถิ่น 

2. นกเขาใหญ (Spotted 

Dove) 

4 เกี้ยวพาราสี เกาะตนไม นกประจําถิ่น 

3.นกเอ้ียงสาริกา 

(Common Myna) 

11 บนิผาน หากนิบนพืน้ดิน 

เกาะสายไฟ 

นกประจําถิ่น 

4. นกกระจอกบาน 

(Eurasian Tree Sparrow)  

10 หากนิบนพืน้ดิน เกาะ

สายไฟ 

นกประจําถิ่น 

5. นกกระเต็น 

(Kingfisher) 

1 ไดยินเสียง ไมสามารถระบุได 

6. นกเขาชวา (Peaceful 

Dove) 

3 เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

7. นกเอ้ียงปกษใตดํา 

(Asian Glossy Staring) 

4 เกาะตนไม นกประจําถิ่น 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

8. นกปรอดหนานวล 

(Yellowed-vented 

Bulbul) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

9. นกแอนกนิรัง 

(Germain’s Swiftlet) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

 

คร้ังที่ 2 เวลา 9.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 51.7 dB(A), Leq max 69.5 dB(A), Leq min 33.9 dB(A) 

ตารางที่ A10.2

ชนิดพันธุ 

2 ผลสํารวจประชากรนก หนาวัดทายยอ อําเภอเกาะยอ จังหวัดสงขลา คร้ังที่ 2 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1. * นกนางแอนแปซฟิค 

(Pacific Swallow) 

4 บินผาน นกประจําถิ่น 

2. * นกยางโทนนอย 

(Intermediate Egret) 

1 บินผาน นกอพยพ 

3. *นกกานํ้าเล็ก (Little 

Cormorant) 

3 บินผาน นกประจําถิ่น 

4. *เหยีย่วแดง (Brahminy 

Kite) 

2 บนิรอน นกประจําถิ่น 

5.นกกนิเปยว (Collared 

Kingfisher) 

6 บินผาน เกาะกิ่งไม นกประจําถิ่น 

6.นกเอ้ียงสาริกา (Common 

Myna) 

7 บินผาน เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

7.นกยางเขียว (Little Heron) 2 บินผาน นกประจําถิ่น 

8.นกเขาใหญ (Spotted 

Dove) 

3 เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

9.นกกระเต็นอกขาว (White-

throated Kingfisher) 

1 เกาะกิ่งไม นกประจําถิ่น 

10.นกเขาชวา (Peaceful 

Dove) 

6 บินผาน นกประจําถิ่น 

11.นกแอนกนิรัง 2 บินผาน นกประจําถิ่น 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

(Germain’s Swiftlet) 

12.นกกระจอกบาน 

(Eurasian Tree Sparrow) 

18 บินผาน เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

13.นกแอนตาล (Asian Palm 

Swift) 

5 บินผาน นกประจําถิ่น 

14.นกกระจิบธรรมดา 

(Common Tailorbird) 

1 เกาะสายไฟ รอง เกาะ

พุมไม 

นกประจําถิ่น 

15.นกเอ้ียงปกษใตดํา (Asian 

Glossy Staring) 

11 เกาะกิ่งไม กินลูกไม นกประจําถิ่น 

16.นกกนิปลอีกเหลอืง 

(Olive-backed Sunbird) 

5 หากนิบนดอกมะพราว 

บินผาน 

นกประจําถิ่น 

17.นกอีแพรดแถบอกดํา 

(Pied Fantail) 

2 บินผาน เกาะกิ่งไม นกประจําถิ่น 

18.นกปรอดหนานวล 

(Yellow-vented Bulbul) 

4 บินผาน นกประจําถิ่น 

19.นกกระต๊ิดขี้หมู (Scaly-

breasted Munia) 

1 เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

 

จุดที่ 2   อําเภอเกาะยอ จังหวัดสงขลา 

พิกัด 47N 0670109 UTM 0793508  ระดับความสูง 15 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

คร้ังที่ 1 เวลา 14.40 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 54.0 dB(A), Leq max 70.3 dB(A), Leq min 45.6 dB(A) 

ตารางที่ A10.2

ชนิดพันธุ 

3 ผลสํารวจประชากรนก อําเภอเกาะยอ จังหวัดสงขลา คร้ังที่ 1 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1. * นกนางแอนแปซฟิค 

(Pacific Swallow) 

3 บินรอน เกาะหลัก นกประจําถิ่น 

2. นกเขาใหญ (Spotted 

Dove) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

3.นกเอ้ียงสาริกา (Common 

Myna) 

9 หากนิบนพืน้ดิน 

เกาะสายไฟ 

นกประจําถิ่น 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

4. นกกระจอกบาน 

(Eurasian Tree Sparrow)  

8 เกาะกิ่งไม เกาะ

สายไฟ 

นกประจําถิ่น 

5. นกเขาชวา (Peaceful 

Dove) 

4 บินผาน นกประจําถิ่น 

6.นกอีแพรดแถบอกดํา 

(Pied Fantail) 

1 เกาะตนไม นกประจําถิ่น 

7. นกปรอดหนานวล 

(Yellowed-vented Bulbul) 

4 บินผาน เกาะกิ่งไม นกประจําถิ่น 

8.นกเอ้ียงปกษใตดํา (Asian 

Glossy Starling) 

1 เกาะกิ่งไม นกประจําถิ่น 

 

คร้ังที่ 2 เวลา 9.45 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 58.0 dB(A), Leq max 78.9 dB(A), Leq min 42.3 dB(A) 

ตารางที่ A10.2

ชนิดพันธุ 

4 ผลสํารวจประชากรนก อําเภอเกาะยอ จังหวัดสงขลา คร้ังที่ 2 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1. * นกนางแอนแปซฟิค 

(Pacific Swallow) 

3 บินผาน นกประจําถิ่น 

2.นกนางแอนบาน (Barn 

Swallow) 

13 บนิรอน นกอพยพ 

3.นกเดาดินทุงเล็ก 

(Paddyfield Pipit) 

1 เดินบนดิน นกประจําถิ่น 

4.นกกินปลีคอสีนํ้าตาล 

(Brown-throated Sunbird) 

2 หากนิ นกประจําถิ่น 

5.นกกางเขนบาน (Oriental 

Magpie Robin) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

6.นกเอ้ียงสาริกา (Common 

Myna) 

2 บินผาน  นกประจําถิ่น 

7.นกเขาใหญ (Spotted 

Dove) 

3 บินผาน นกประจําถิ่น 

8.นกเขาชวา (Peaceful 2 บินผาน นกประจําถิ่น 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

Dove) 

9.นกแอนกนิรัง (Germain’s 

Swiftlet) 

ประมาณ 30 บนิรอน นกประจําถิ่น 

10.นกกระจอกบาน 

(Eurasian Tree Sparrow) 

9 บินผาน เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

11.นกกระจิบธรรมดา 

(Common Tailorbird) 

3 รอง เกาะกิ่งไม นกประจําถิ่น 

12.นกอีแพรดแถบอกดํา 

(Pied Fantail) 

3 เกาะกิ่งไม นกประจําถิ่น 

13.นกปรอดหนานวล 

(Yellow-vented Bulbul) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

 

4)  พื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

จุดที่ 1  ตําบลศาลาดาน อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (หาดพระแอะ) 

พิกัด 47N 0503749 UTM 0840575 ระดับความสูง 23 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

คร้ังที่ 1 เวลา 08.10 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 56.1 dB(A), Leq max 65.8 dB(A), Leq min 40.8 dB(A) 

ตารางที่ A10.2

ชนิดพันธุ 

5 ผลสํารวจประชากรนก ตําบลศาลาดาน อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ คร้ังที่ 1 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหตุ 

1.นกนางแอนบาน(Barn 

Swallow) 

3 บนิ นกประจําถิ่น 

2. นกเขาใหญ (Spotted 

Dove) 

1 เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

3.นกเอ้ียงสาริกา 

(Common Myna) 

6 บินผาน เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

4.นกกินเปยว 

(Collared Kingfisher) 

4 หากิน เกาะ นกประจําถิ่น 

5. นกกระเต็นอกขาว 

(White-throated 

Kingfisher) 

1 หากนิ นกประจําถิ่น 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหตุ 

6. นกเขาชวา (Peaceful 

Dove) 

2 หากนิ นกประจําถิ่น 

7. นกเอ้ียงปกษใตดํา 

(Asian Glossy Staring) 

2 หากินลูกไม นกประจําถิ่น 

8. นกปรอดหนานวล 

(Yellowed-vented 

Bulbul) 

2 หากนิ นกประจําถิ่น 

9.นกปรอดสวน streak-

eared Bulbul) 

5 หากนิ นกประจําถิ่น 

10.นกกางเขนบาน 

(Oriental Magpie 

Robin) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

11.นกกนิปล ี(Sunbird) 2 บินผาน ระบุไมได 

 

คร้ังที่ 2 เวลา 17.30 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 58.1 dB(A), Leq max 63.4 dB(A), Leq min 53.0 dB(A) 

ตารางที่ A10.2

ชนิดพันธุ 

6 ผลสํารวจประชากรนก ตําบลศาลาดาน อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ คร้ังที่ 2 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1.*นกนางนวล (Tern) 2 เกี้ยวพาราสี ระบุไมได 

2. *เหยีย่วแดง 

(Brahminy Kite) 

2 บนิรอน นกประจําถิ่น 

3.นกกระจอกบาน 

(Eurasian Tree Sparrow) 

23 เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

4.นกกนิปลอีกเหลอืง 

(Olive-backed Sunbird) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

5.นกปรอดหนานวล 

(Yellow-vented Bulbul) 

2 เกาะกิ่งไม นกประจําถิ่น 
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จุดที่ 2  ตําบลเกาะลันตาใหญ  อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (สถานีอุตุนิยมวิทยา) 

พิกัด 47N 0505084 UTM 0834020 ระดับความสูง 15 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

คร้ังที่ 1 เวลา 09.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 61.1 dB(A), Leq max 66.2 dB(A), Leq min 53.8 dB(A) 

ตารางที่ A10.2

ชนิดพันธุ 

7 ผลสํารวจประชากรนก ตําบลเกาะลันตาใหญ  อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  คร้ังที่ 1 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1.นกนางแอนบาน(Barn 

Swallow) 

3 บินผาน นกประจําถิ่น 

2. นกเขาใหญ (Spotted 

Dove) 

1 เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

3.นกเอ้ียงสาริกา 

(Common Myna) 

3 เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

4.นกกระปดูใหญ 

(Greater Coucal) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

5.นกตะขาบทุง (Indian 

Roller) 

3 บินผาน นกประจําถิ่น 

6.นกแอนกนิรัง

(Germain’s Swiftlet) 

17 บินผาน นกประจําถิ่น 

 

คร้ังที่ 2 เวลา 15.50 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 59.6 dB(A), Leq max 66.3 dB(A), Leq min 53.6 dB(A) 

ตารางที่ A10.2

ชนิดพันธุ 

8 ผลสํารวจประชากรนก ตําบลเกาะลันตาใหญ  อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ คร้ังที่ 2 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1.นกเขาใหญ (Spotted 

Dove) 

3 เกาะ หากิน นกประจําถิ่น 

2.นกเอ้ียงสาริกา 

(Common Myna) 

5 เกาะ นกประจําถิ่น 
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จุดที่ 3  ตําบลเกาะลันตาใหญ  อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (หาดนุย)  

พิกัด 47N 0506807 UTM 0830112  ระดับความสูง 23 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

คร้ังที่ 1 เวลา 10.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 65.2 dB(A), Leq max 70.2 dB(A), Leq min 59.2 dB(A) 

ตารางที่ A10.29

ชนิดพันธุ 

 ผลสํารวจประชากรนก ตําบลเกาะลันตาใหญ  อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (หาดนุย)  

(คร้ังที่ 1) 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหตุ 

1. *เหยีย่วแดง 

(Brahminy Kite) 

1 บนิรอน นกประจําถิ่น 

2.*นกยางทะเล (Pacific 

Reef Egret) 

1 หากนิ นกประจําถิ่น 

3.นกขมิน้นอยธรรมดา 

(Common Iora) 

3 หากนิ นกประจําถิ่น 

4.นกเอ้ียงสาริกา 

(Common Myna) 

2 เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

5.นกปรอดสวน (Streak-

eared Bulbul) 

1 หากนิ นกประจําถิ่น 

 

คร้ังที่ 2 เวลา 15.05 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 59.5 dB(A), Leq max 63.7 dB(A), Leq min 53.0 dB(A) 

ตารางที่ A10.3

ชนิดพันธุ 

0 ผลสํารวจประชากรนก ตําบลเกาะลันตาใหญ  อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (หาดนุย) 

คร้ังที่ 2 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1.นกเอ้ียงสาริกา 

(Common Myna) 

2 เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

 

จุดที่ 4  ตําบลเกาะลันตาใหญ  อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (หาดคลองจาก)  

พิกัด 47N 0509153 UTM 0827558  ระดับความสูง 16 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

คร้ังที่ 1 เวลา 10.55 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 61.3 dB(A), Leq max 68.0 dB(A) ), Leq min 50.1 dB(A) 

ตารางที่ A10.31 ผลสํารวจประชากรนกตําบลเกาะลันตาใหญ  อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (หาดคลอง

จาก) คร้ังที่ 1 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1. * นกนางแอนแปซฟิค 

(Pacific Swallow) 

3 บนิรอน นกประจําถิ่น 

2.*นกยางทะเล (Pacific 

Reef Egret) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

3.นกขมิน้นอยธรรมดา 

(common Iora) 

2 รอง เกาะกิ่งไม นกประจําถิ่น 

 

คร้ังที่ 2 เวลา 14.20 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 58.1 dB(A), Leq max 71.2 dB(A), Leq min 44.9 dB(A) 

ตารางที่ A10.3

ชนิดพันธุ 

2 ผลสํารวจประชากรนกตําบลเกาะลันตาใหญ  อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (หาดคลอง

จาก) คร้ังที่ 2 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1. * นกนางแอนแปซฟิค 

(Pacific Swallow) 

4 บินผาน นกประจําถิ่น 

2.นกเขาใหญ (Spotted 

Dove) 

4 บินผาน นกประจําถิ่น 

 

จุดที่ 5  ตําบลศาลาดาน  อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  (หาดคลองดาว) 

พิกัด 47N 0503258 UTM 0844180  ระดับความสูง 16 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

คร้ังที่ 1 เวลา 12.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 67.1 dB(A), Leq max 71.8 dB(A), Leq min 56.9 dB(A) 

ตารางที่ A10.3

ชนิดพันธุ 

3 ผลสํารวจประชากรนก ตําบลศาลาดาน  อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (หาดคลองดาว)

คร้ังที่ 1 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1.นกตะขาบทุง (Indian 

Roller) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 
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คร้ังที่ 2 เวลา 16.30 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 58.1 dB(A), Leq max 71.5 dB(A), Leq min 54.8 dB(A) 

ตารางที่ A10.3

ชนิดพันธุ 

4 ผลสํารวจประชากรนก ตําบลศาลาดาน  อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  (หาดคลองดาว)

คร้ังที่ 2 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1. *เหยีย่วแดง 

(Brahminy Kite) 

2 บินผาน นกประจําถิ่น 

2.นกขมิ้นทายทอยดํา 

(Black-naped Oriole) 

1 เกาะตนไม นกอพยพ 

3.นกเอ้ียงสาริกา 

(Common Myna) 

4 บินผาน นกประจําถิ่น 

4.นกตะขาบทุง (Indian 

Roller) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

 

5)  พื้นที่เกาะยาวนอย จังหวัดพังงา 

จุดที่ 1  ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  

พิกัด 47P 0458457 UTM 0896513 ระดับความสูง 21 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

คร้ังที่ 1 เวลา 07.45 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 49.5 dB(A), Leq max 64.6 dB(A), Leq min 32.9 dB(A) 

ตารางที่ A10.3

ชนิดพันธุ 

5 ผลสํารวจประชากรนก ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา คร้ังที่ 1 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1. * นกยางทะเล (Pacific 

Reef Egret) 

1 หากนิ นกประจําถิ่น 

2.*เหยีย่วแดง(Brahminy 

Kite) 

4 บนิรอน นกประจําถิ่น 

3.นกนางแอนบาน (Barn 

Swallow) 

4 บนิรอน นกอพยพ 

4.นกกินปลีคอสีนํ้าตาล 

(Brown-throated 

Sunbird) 

1 หากนิ นกประจําถิ่น 

5.นกอีกา(Large-billed 1 เกาะ นกประจําถิ่น 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

Crow) 

6.นกเอ้ียงสาริกา 

(Common Myna) 

5 เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

7.นกตีทอง 

(Coppersmith Barbet) 

1 เกาะ นกประจําถิ่น 

8.นกแกก็(Oriental Pied 

Hornbill) 

3 เกาะ นกประจําถิ่น 

 

คร้ังที่ 2 เวลา 13.20 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 63.1 dB(A), Leq max 74.3 dB(A), Leq min 54.3 dB(A) 

ตารางที่ A10.3

ชนิดพันธุ 

6 ผลสํารวจประชากรนก ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา คร้ังที่ 2 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1.นกเขาใหญ(Spotted 

Dove) 

1 เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

2.นกแก็ก (Oriental Pied 

Hornbill) 

1 เกาะ นกประจําถิ่น 

 

จุดที่ 2  ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ทาเรือมาเนาะห)  

พิกัด 47P 0454578 UTM 0895019 ระดับความสูง 12 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

คร้ังที่ 1 เวลา 08.45 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 48.7 dB(A), Leq max 69.0 dB(A) ), Leq min 30.7 dB(A) 

ตารางที่ A10.3

ชนิดพันธุ 

7 ผลสํารวจประชากรนก ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ทาเรือมาเนาะห) 

คร้ังที่ 1 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1. * นกนางแอนแปซฟิค 

(Pacific Swallow) 

4 บินผาน นกประจําถิ่น 

2.*นกยางทะเล (Pacific 

Reef Egret) 

8 หากนิ นกประจําถิ่น 

3.*เหยีย่วแดง 

(Brahminy Kite) 

6 หากนิ บนิรอน นกประจําถิ่น 
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4.*นกเดาดิน (Common 

Sandpiper) 

1 หากนิ นกอพยพ 

5.*เปดแดง (Lesser 

Whistling-duck) 

1 หากนิ นกประจําถิ่น 

6.นกนางแอนบาน (Barn 

Swallow) 

2 บนิ นกอพยพ 

7. นกกระเต็นนอย

ธรรมดา(Common 

Kingfisher) 

1 เกาะตนไม นกประจําถิ่น 

8.นกยางเขียว (Little 

Heron) 

6 หากนิ นกประจําถิ่น 

9.นกอีกา(Large-billed 

Crow) 

4 บนิ หากนิ นกประจําถิ่น 

10.นกกระจอยปา

โกงกาง(Golden-bellied 

Geryone) 

2 เกาะ นกประจําถิ่น 

11.นกเขาชวา (Peaceful 

Dove) 

3 เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

12.นกกินเปยว(Collared 

Kingfisher) 

1 หากนิ นกประจําถิ่น 

13.นกกระจอกบาน 

(Eurasian Tree Sparrow) 

7 หากิน เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

 

คร้ังที่ 2 เวลา 12.45 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 51.7 dB(A), Leq max 75.6 dB(A), Leq min 38.2 dB(A) 

ตารางที่ A10.3

ชนิดพันธุ 

8 ผลสํารวจประชากรนก ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ทาเรือมาเนาะห) 

คร้ังที่ 2 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1. * นกนางแอนแปซฟิค 

(Pacific Swallow) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

2.นกกินเปยว(Collared 2 หากนิ นกประจําถิ่น 
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Kingfisher) 

3.นกกระจอกบาน (Eurasian 

Tree Sparrow) 

4 เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

 

จุดที่ 3  ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา   

พิกัด 47P 0455644 UTM 0900065 ระดับความสูง 16 เมตรจากระดับน้ําทะเล  

คร้ังที่ 1 เวลา 09.55 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 42.6 dB(A), Leq max 60.0 dB(A), Leq min 31.6 dB(A) 

ตารางที่ A10.3

ชนิดพันธุ 

9 ผลสํารวจประชากรนก ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา คร้ังที่ 1 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1.*นกเดาลมหลังเทา(Grey 

Wagtail) 

3 เดิน หากนิ นกอพยพ 

2.*นกยางโทนนอย 

(Intermediate Egret) 

5 หากนิ นกอพยพ 

3. นกยางเขียว (Little Heron) 1 หากนิ นกประจําถิ่น 

4.นกกระแตแตแวด (Red-

wattled Lapwing) 

11 หากนิ นกประจําถิ่น 

5.นกกางเขนบาน (Oriental 

Magpie Robin) 

1 เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

6.นกเอ้ียงสาริกา (Common 

Myna) 

2 เกาะสายไฟ  นกประจําถิ่น 

7.นกเขาใหญ (Spotted Dove) 5 เกาะสายไฟ  นกประจําถิ่น 

8.นกกระปดูใหญ(Greater 

Coucal) 

1 บินผาน นกประจําถิ่น 

9.นกกาฝาก (Flowerpecker) 2 บนิ ไมสามารถระบุได 

10.นกกระจอกบาน (Eurasian 

Tree Sparrow) 

2 เกาะ นกประจําถิ่น 

11.นกกระเต็นอกขาว(White-

throated Kingfisher) 

3 หากนิ นกประจําถิ่น 

12.นกอีแพรดแถบอกดํา (Pied 

Fantail) 

3 เกาะ นกประจําถิ่น 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

13.นกกวัก (White-breasted 

Waterhen) 

1 หากนิ เดิน นกประจําถิ่น 

14.นกอีกา(Large-billed Crow) 1 เกาะ นกประจําถิ่น 

15.นกกินเปยว(Collared 

Kingfisher) 

1 เกาะ นกประจําถิ่น 

16.นกกะติ๊ดตะโพกขาว 

(White-rumped Munia) 

23 หากนิ นกประจําถิ่น 

 

คร้ังที่ 2 เวลา 12.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2554 

ระดับเสียง Leq 30 นาที 52.4 dB(A), Leq max 71.9 dB(A) , Leq min 34.0 dB(A) 

ตารางที่ A10.4

ชนิดพันธุ 

0 ผลสํารวจประชากรนก ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา คร้ังที่ 2 

จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

1.*นกเดาลมหลังเทา (Grey 

Wagtail) 

4 เกาะ นกอพยพ 

2.*นกยางโทนนอย

(Intermediate Egret) 

1 หากนิ นกอพยพ 

3. *เหยีย่วแดง (Brahminy 

Kite) 

2 บนิรอน นกประจําถิ่น 

4.นกแอนบาน (House Swift) ประมาณ 25 บนิ นกประจําถิ่น 

5.นกกระแตแตแวด (Red-

wattled Lapwing) 

3 หากนิ นกประจําถิ่น 

6.นกกางเขนบาน (Oriental 

Magpie Robin) 

2 เกาะสายไฟ นกประจําถิ่น 

7.นกเอ้ียงสาริกา (Common 

Myna) 

9 เกาะสายไฟ  นกประจําถิ่น 

8.นกเขาใหญ (Spotted Dove) 3 เกาะ นกประจําถิ่น 

9.นกปรอดสวน (streak-eared 

Bulbul) 

2 เกาะ นกประจําถิ่น 

10.นกกระเต็นนอยธรรมดา 

(Common Kingfisher) 

1 หากนิ นกประจําถิ่น 
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ชนิดพันธุ จาํนวน (คาดประมาณ) พฤตกิรรม หมายเหต ุ

11.นกกระจอกบาน (Eurasian 

Tree Sparrow) 

2 เกาะ นกประจําถิ่น 

12.นกอีแพรดแถบอกดํา (Pied 

Fantail) 

1 เกาะ นกประจําถิ่น 

13.นกอีกา (Large-billed 

Crow) 

2 บิน เกาะ นกประจําถิ่น 

14.นกกินเปยว(Collared 

Kingfisher) 

1 หากนิ นกประจําถิ่น 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวกท่ี 11 

การคาํนวณดชันีทางนิเวศ 

 

ในภาคผนวกนี้จะอธิบายความหมายของดัชนีตางๆ ตอไปนี้  

1. Shannon-Weaver Index (H) คือดัชนีความหลากหลาย แสดงจํานวนของชนิดพันธุ และความใกลเคียง

ของประชากรในแตละชนิดพันธุ ในแหลงที่อยูอาศัยหน่ึง 
 

)p)(logp(H i2

s

i
i∑−=          

                                   

เมือ่  H คือคาดัชนีความหลากหลาย Shannon-Weaver 

       s  คือจํานวนสายพนัธุ 

        pi

 

 คือคาสัดสวนของตัวอยางทั้งหมดที่เปนของสายพันธุ i 

คา H ที่คํานวณไดยิ่งมากเทาใด แสดงวาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมีคาสูง และ/หรือ ความ

สมดุลการแพรกระจายของสายพันธุอยูในระดับสูง 

 

2. Species Evenness (E) แสดงคาความแตกตางของประชากรในแตละชนิดพันธุ ในแหลงที่อยูอาศัย  
 

E = 2.7 H

 

/ s 

เมือ่  H  คือคา   Shannon-Weaver Index 

         S  คือคา diversity index หรือจํานวนชนิดพันธุ ในแหลงที่อยูอาศัย 

 

3. Similarity Index (Jaccard Coefficient) คือคาดัชนีความคลายคลึง แสดงคา ความคลายคลึงของ

ประชากร ใน 2 แหลงที่อยูอาศัย 
 

Jaccard Coefficient     Cj

 

 = j / (a+b-j)                                                    

เมือ่ Cj

a  คือจํานวนชนิดที่พบในแหลงที่อยูอาศัย A 

 คือคาความคลายคลึงระหวาง 2 แหลงที่อยูอาศัย 

b  คือจํานวนชนิดที่พบในแหลงที่อยูอาศัย B 

j  คือจํานวนชนิดที่พบในแหลงที่อยูอาศัยทั้ง A และ B 
 

โดยคา Cj

ที่มา: สืบคนจาก www.biozone.co.nz  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 

  มีคามากที่สุดเปน 1 ถาดัชนีเขาใกล 1 แสดงวามีความคลายคลึงมาก 
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