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การวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศ
ไทยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพทางด้านกายภาพ ด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ด้าน
สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านบริหารโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง อีกทั้ง
เปรียบเทียบผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนและวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายสนับสนุนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมจากหน่วยงานภาครัฐจ านวน 6 ท่าน และผู้ประกอบกิจการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม จ านวน 6 
ท่าน โดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาท าการวิเคราะห์โดยจับกลุ่มประเด็นตามหลักการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ (feasibility study) และน ามาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
นอกจากนั้นอาศัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทย 

ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง
และนอกชายฝั่งในหลายพ้ืนที่ เช่น บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และบริเวณนอกชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทย ภาครัฐมีการด าเนินการจัดท าโครงการต้นแบบและให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งผ่านมาตรการทางการเงิน เช่น การรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ส าหรับการ
สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง ภาครัฐควรด าเนินนโยบายรับซื้อไฟฟ้าใน
รูปแบบ FiT แต่ควรแบ่งอัตราที่ค านึงถึงประเภทของเทคโนโลยีและพ้ืนที่ที่ติดตั้งกังหันลมที่ค านึงถึงความ
ลึกของน้ าและระยะห่างจากชายฝั่ง โดยการพิจารณาตามแต่ละโครงการ 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง มีค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
คิดเป็น 4.9 และ 3.52 ตามล าดับ  ด้านเศรษฐกิจ คือ การได้รับประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าของ
ชุมชน  การจ้างงานสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้านสังคม คือ 

 



 
 
การสร้างหรือปรับปรุงถนนและสาธารณูปโภคในชุมชน  และด้านสิ่งแวดล้อม คือ การสร้างรายได้จาก
การซื้อขายคาร์บอนเครดิต 

แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง ภาครัฐควรส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วน
กังหันลมและเทคโนโลยีการจัดเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้ภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตรงตาม
ความต้องการ และส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีให้กับชุมชน เพ่ือให้ชุมชน
สามารถเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าจากพลังงานลมได้เอง ส าหรับแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมนอกชายฝั่งในประเทศไทยนั้น ภาครัฐควรให้การส่งเสริมการศึกษาความเหมาะสมและ
ศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง ทั้งด้านความเร็วลม เทคโนโลยี ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบทางสังคมและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และจัดท าแผนที่
ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งในแต่ละพ้ืนที่และจัดตั้งโครงการสาธิต
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งเช่นเดียวกับการจัดตั้งโครงการน าร่องของการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมชายฝั่ง เพ่ือเป็นตัวอย่างในการสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนในการลงทุน  รวมทั้งศึกษา
รูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนในอัตราที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาในอนาคต 
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The objectives of this study are to study physical, technical, economic and 

financial, management, social and environmental aspects of onshore and offshore wind 

power projects, to compare Social Returns on Investment (SROI) and analysis of 

support policies for onshore and offshore wind power and then to 

recommend guidelines for promoting onshore and offshore wind power in Thailand. 

This research is a qualitative research by gathering information from relevant 

documents and interviewing onshore and offshore wind power experts. Six government 

agencies and six operators of wind power electric generation. Data obtained from the 

study were analyzed by focusing on the feasibility study. Analysis of SROI and SWOT 

Analysis were conducted. 

This study found that the potential for development of onshore and offshore 

wind power in Thailand is high in area of northeast, south and offshore gulf of Thailand. 

The government has a management unit in social and environmental aspects. The 

implementation of the pilot project and support found such as the FiT, for offshore 

wind power through implemention of the FiT purchase rate policy as well as other 

 



  

types of renewable energy to meet the same standard. However, the rate should be 

based on types of technology and areas where the wind turbine is installed, taking into 

account the depth of the water and the distance from the coast. 

The social returns on investment for onshore and offshore wind power are 4.9 

and 3.52, respectively, the economy is benefiting from the use of electricity in the 

community. Employment can increase income for farmers. Tourist attraction can lead 

to the creation or improvement of roads and public utilities. And the environment is 

generating revenue from carbon trading. 

Guidelines for the promotion of electricity generation from onshore wind power 

include that the government should promote the production of domestic wind turbine 

components and storage technology to meet the demand and should be transferred 

knowledge, experience to publish for community who can own a wind power plant. 

For the promotion of offshore wind power in Thailand, the government should 

promote the feasibility study, suitability and potential of offshore wind power, 

technology, cost and benefits, laws, social and environmental impacts for showing the 

potential of offshore wind power in each area and the demonstration of offshore wind 

power as well as the establishment of pilot projects for offshore wind power. This is an 

example of how to motivate the private sector to invest. Also, there should be the 

study on promotion and support the models for appropriate rates for future offshore 

development. 
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บทท่ี 1  
บทน า 

1.1  ที่มาและความส าคัญ 

 การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยอาศัยพลังงานฟอสซิลเป็นหลัก โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและ
ถ่านหิน ซึ่งพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างจ ากัดและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
พ.ศ. 2559 มีสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 66 ถ่านหินร้อยละ 23 พลังน้ า
ร้อยละ 8 พลังงานทดแทนร้อยละ 2.5 และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.5 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 
2560) ซึ่งปริมาณก๊าซธรรมชาติที่น ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากอ่าวไทย และปริมาณ
ส ารองก๊าซธรรมชาติของประเทศคาดว่าจะหมดไปในอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า (ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน, 2558) นอกจากนั้นการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลยังปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ 
เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ฝุ่นละออง ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก และน าไปสู่ภาวะโลกร้อน ดังนั้นจึงควรมี
การค้นหาแหล่งผลิตพลังงานเพ่ิมเติมและการกระจายแหล่งและชนิดของเชื้อเพลิง เช่น การน า
พลังงานทดแทนมาใช้เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาเชื้อเพลิงจากแหล่งหรือชนิดเดียว 

 การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ภาครัฐได้ค านึงถึงการเพ่ิมสัดส่วนการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) 
เป็นร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งประเทศ คิดเป็นก าลังการผลิตไฟฟ้า
รวม 19,634.4 เมกะวัตต์ และจัดสรรการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนตามต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและมูลค่าผลประโยชน์เชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม (merit order) ดังนี้ การ
ผลิตไฟฟ้าจากขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพจากน้ าเสีย/ของเสีย พลังน้ าขนาดเล็ก ก๊าซชีวภาพจากพืช
พลังงาน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานความร้อนใต้พิภพ  ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยลดการน าเชื้อเพลิงฟอสซิลมาใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าได้ เนื่องจากลมเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านต้นทุน
เชื้อเพลิงและไม่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นบ่อเกิดของ
ภาวะโลกร้อน (ธนัญชัย ลีภักดิ์ปรีดา และคณะ, 2557) รวมทั้งมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมโดยตั้งเป้าหมายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมทั่วประเทศเพ่ิมจากปี พ.ศ.  
2557 ที่ผลิตได้ 224.5 เมกะวัตต์ เป็น 3,002 เมกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2579 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน, 2558)    จะเห็นได้ว่าเป็นการเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ 92.5    และมี 
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มาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ  Feed-in-Tariff หรือ FiT โดยตั้ง
ราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมในราคา 6.06 บาทต่อหน่วย คงที่ตลอดอายุโครงการ (กระทรวง
พลังงาน, 2558) 
 การศึกษาศักยภาพของพลังงานลมส าหรับผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยมี 2 รูปแบบ คือ (1) การ
ติดตั้งกังหันลมบนบก (onshore windfarm) จากการศึกษาแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศ
ไทยโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่าพ้ืนที่ที่มีศักยภาพลมดี (ระดับความเร็ว
ลมเฉลี่ย 6-7 เมตรต่อวินาทีที่ระดับความสูง 50 เมตร) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บนภูเขาสูงและชายฝั่งทะเล 
ซึ่งพ้ืนที่บนภูเขาสูงส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ส าหรับพัฒนาพลังงานลมได้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่หวงห้ามใน
การใช้ประโยชน์ของทางราชการไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ า ชั้น 1A พ้ืนที่หวงห้ามตามประกาศของ
หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นต้น (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน, ม.ป.ป.) และ (2) การติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่ง (offshore windfarm) จาก
รายงานสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers: IEEE) ปี ค.ศ. 2014 พบว่าพ้ืนที่ในทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพลม
ดี (ระดับความเร็วลมเฉลี่ย 6.5 เมตรต่อวินาที) และเหมาะสมในการพัฒนาพลังงานลมได้เนื่องจากมี
พ้ืนที่กว้างขวาง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางลมและมีก าลังลมที่แรงและสม่ าเสมอตลอดทั้งปี รวมทั้งมีความ
เป็นไปได้ภายใต้กฎกระทรวงฉบับที่ 63 ซึ่งออกตามความมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 กฎกระทรวงฉบับที่ 63 ไม่ได้ก าหนดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ า
ล าน้ าที่มีลักษณะฟาร์มกังหันลม แต่โดยต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์มกังหันลมจะต้องไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่
ได้รับการคุ้มครองพิเศษตามกฎหมายในฐานะเขตอุทยานทางทะเล ไม่ต้องห้ามตามพ้ืนที่ที่ก าหนดเป็น
ทางเดินเรือ เขตท่าเรือ เขตจอดเรือและเขตควบคุมการเดินเรือ และไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ธนัญชัย ลี
ภักดิ์ปรีดา และคณะ, 2557)   

 ถึงแม้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด มีการหมุนเวียนอยู่
ตลอดเวลาโดยไม่มีจ ากัด (renewable energy) ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซพิษ
อ่ืนๆ เหมือนกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิล ท าให้เกิดการยอมรับการพัฒนาโครงการใน
หลายๆ พ้ืนที่และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ อย่างไรก็ตามการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมย่อมมีต้นทุนการก่อสร้าง การด าเนินการและบ ารุงรักษา รวมทั้งผลตอบแทนที่ได้จากการด าเนิน
โครงการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตั้งฟาร์มกังหันลมบนบก (onshore windfarm) 
อาจมีผลกระทบด้านเสียง ทัศนียภาพและการยอมรับเทคโนโลยีจากสังคม ส่วนการติดตั้งฟาร์มกังหัน
ลมนอกชายฝั่ง (offshore windfarm) อาจมีผลกระทบในขั้นตอนของการก่อสร้าง ได้แก่ ผลกระทบ
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ด้านคุณภาพน้้าและการฟุ้งกระจายของตะกอนดิน ระบบนิเวศทางทะเลและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ซึ่งเกิด
จากกิจกรรมการก่อสร้างฐานรากกังหัน ส่วนผลกระทบในระยะด้าเนินการก็ต้องพิจารณาเรื่องการกีด

ขวางทางเดินเรือของชาวประมงและผลกระทบด้านเสียง  ที่ผู้ด าเนินการอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
บรรเทาหรือชดเชยผลกระทบต่อชุมชนที่ใกล้เคียงเพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ระหว่างโครงการและ
ประชาชน (ทรงกฤษณ์ ประภักดี, 2552) 

ดังนั้นการวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง  โดยการ
วิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง ทั้งทางด้าน
กายภาพ ด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการ
บริหารโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม อีกทั้งได้ศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุนของโครงการ (Social Return On Investment : SROI) เนื่องจาก SROI เป็นการอธิบายว่าทุก
การลงทุน 1 บาท สังคมจะได้รับผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินเท่าใด  (สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัทรา
พร แย้มละออ, ม.ป.ป.) โดยพิจารณาถึงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอก
ชายฝั่งว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่
สังคมจะได้รับจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมแล้วคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้าง
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และประชาชนในพ้ืนที่ 
นอกจากนั้นท าการวิเคราะห์นโยบายสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง และ
สามารถเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน รวมถึงเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งที่เหมาะสมกับประเทศไทยได้ในอนาคต 

 

1.2  ค าถามการวิจัย 
 แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง (onshore windfarm) และนอก
ชายฝั่ง (offshore windfarm) ในประเทศไทยควรเป็นอย่างไร 
 

1.3  วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือศึกษาศักยภาพทางด้านกายภาพ ด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ด้าน
สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านบริหารโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 
 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนและวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบาย
สนับสนุนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 
 3) เพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ งและนอกชายฝั่งที่
เหมาะสมกับประเทศไทย 
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1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ได้ทราบถึงศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง รวมถึง
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 

2) สามารถส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่เหมาะสมส าหรับบริบทของประเทศไทย 

 3) ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งได้ 

4) ภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเพ่ิมปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและเป็นทางเลือกในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าได้ 

 

1.5  ขอบเขตการวิจัย 
   การวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง  มี
ขอบเขตการศึกษาดังนี ้
 1) ขอบเขตด้านเนื้อหา: การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอก
ชายฝั่งทั้งทางด้านกายภาพ ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการ
บริหารโครงการ รวมทั้งประเมินผลตอบแทนทางด้านสังคมจากการลงทุนและวิเคราะห์นโยบาย
สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 2) ขอบเขตด้านประชากร: ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3) ขอบเขตด้านพื้นที่: พ้ืนที่ประเทศไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง ทั้งพ้ืนที่บนภูเขา ที่ราบ บริเวณชายฝั่งและทะเลฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน 
 4) ขอบเขตด้านเวลา: เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
 

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ  
 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง หมายถึง การติดตั้งกังหันลม (wind turbine) เพ่ือ
เปลี่ยนพลังงานลมบนบกทั้งที่อยู่ในพ้ืนที่ราบ พ้ืนที่สูง และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า 
 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง หมายถึง การติดตั้งกังหันลม (wind turbine) 
ในพ้ืนที่ติดกับชายฝั่งลงไปในทะเล เพ่ือช่วยในการเปลี่ยนจากพลังงานลมในทะเลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า 
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 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม หมายถึง ความสามารถของพลังงานลมในด้าน
ต่างๆ ส าหรับน ามาใช้เพ่ือการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย เช่น ความเร็วลม ต าแหน่งที่ตั้ง เทคโนโลยี
กังหันลม ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ 
 ผลตอบแทนทางด้านสังคมจากการลงทุน หมายถึง การค านวณอัตราส่วนระหว่างมูลค่า
สุทธิที่สังคมได้รับของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง ซึ่งพิจารณาจากมูลค่าการ
สร้างรายได้ มูลค่าจากการพัฒนาพ้ืนที่และมูลค่าอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง กับมูลค่าทางการเงินของต้นทุนที่ใช้
ไป เพ่ืออธิบายว่าทุกการลงทุน 1 บาทของกิจการจะสร้างผลตอบแทนที่สังคมจะได้รับเป็นจ านวน
เท่าใด 
 แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง  หมายถึง 
วิถีทางที่ควรปฎิบัติในการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอก
ชายฝั่งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับประเทศไทยทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ และในเชิงนโยบายและเชิง
ปฏิบัติการ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งใน
ประเทศไทย ได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นหลักในการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
  2.1 นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  2.2 การพัฒนาพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 
  2.3 เทคโนโลยีกังหันลม 
  2.4 เศรษฐศาสตร์ของพลังงานลม 
  2.5 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
  2.6 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของทุ่งกังหันลม 
  2.7 ทฤษฎีการวิเคราะห์นโยบายและสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 
  2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1  นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 จากการที่กระทรวงพลังงานได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  
พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น เนื่องจาก
แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่ปรับตัว  และแผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานตาม
นโยบายรัฐบาล โดยแผน PDP 2015 ได้ให้ความส าคัญในประเด็นดังนี้ (1) ด้านความมั่นคงทาง
พลังงาน (security) ต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าและใช้เชื้อเพลิงหลากหลาย 
รวมทั้งมีความเหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป (2) ด้าน
เศรษฐกิจ (economy) ต้องค านึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม และค านึงการใช้ไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจต่างๆ (3) ด้านสิ่งแวดล้อม (ecology) ต้องลดผลกระทบที่เกิดกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยเฉพาะเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิต
ไฟฟ้า นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าด้วยการกระจายเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้า ลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ การเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยี
สะอาด การจัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น การเพ่ิมส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
รวมทั้งการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพ่ือรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทน 
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(กระทรวงพลังงาน, 2558) ดังนั้นจึงได้มีการก าหนดนโยบายที่จะพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นแหล่ง
พลังงานหลักของประเทศโดยจัดท าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  พ.ศ. 2558-
2579 (AEDP 2015) เพ่ือส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศ
ให้ได้เต็มตามศักยภาพ พัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม 
และการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือผลประโยชน์ร่วมในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน  ซึ่งมี
เป้าหมายการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 
พ.ศ. 2579 โดยก าหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 3,002 เมกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2579 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558) ดังตารางที่ 2.1 

ตารางท่ี 2.1 ค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน ในปี พ.ศ. 2579 
ประเภทพลังงาน  เป้าหมาย ปี 2579  

ไฟฟ้า  
พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ  5,588.24  

เมกะวัตต์  19,684.40  

1. ขยะชุมชน เมกะวัตต์ 500.00 

2. ขยะอุตสาหกรรม เมกะวัตต์ 50.00 

3. ชีวมวล เมกะวัตต์ 5,570.00 
4. ก๊าซชีวภาพ (น้ าเสีย/ของเสีย) เมกะวัตต์ 600.00 

5. พลังน้ าขนาดเล็ก เมกะวัตต์ 376.00 
6. ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) เมกะวัตต์ 680.00 

7. พลังงานลม เมกะวัตต์ 3,002.00 

8. พลังงานแสงอาทิตย์ เมกะวัตต์ 6,000.00 
9. พลังน้ าขนาดใหญ่ เมกะวัตต์ 2,906.40 

ความร้อน พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ 25,088.00 

1. พลังงานขยะ  พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ 495.00 
2. ชีวมวล  พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ 22,100.00 

3. ก๊าซชีวภาพ  พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ 1,283.00 
4. พลังงานแสงอาทิตย์  พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ 1,200.00 

5. พลังงานความร้อนทางเลือกอ่ืน  พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ 10.00 

เชื้อเพลิงชีวภาพ  พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ 8,712.43 
1. ไบโอดีเซล ล้านลิตร/วัน 14.00 
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ประเภทพลังงาน  เป้าหมาย ปี 2579  

2. เอทานอล  ล้านลิตร/วัน 11.30 
3. น้ ามันไพโรไลซิส  ล้านลิตร/วัน 0.53 

4. ก๊าซไบโอมีเทนอัด  ตัน/วัน 4,800.00 

5. เชื้อเพลิงทางเลือกอ่ืน  พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ 10.00 
การใช้พลังงานทดแทน (พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) 39,388.67 

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) 131,000.00 

สัดส่วนพลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (%) 30 
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558 
 มูลนิธิพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม (มพส.) (2551) ได้ศึกษาแนวทางการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 
โดยได้เสนอแนะมาตรการที่ส าคัญ เช่น การให้การสนับสนุนเพ่ือลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ซึ่งเป็นมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านราคา โดยก าหนดการรับซื้อไฟฟ้าในอัตราพิเศษ
ส าหรับไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน (Feed-in-Tariff) หรือการก าหนดสัดส่วนการผลิตหรือการ
จัดหาจากการผลิตโดยอาศัยพลังงานหมุนเวียน (Renewable Portfolio Standard: RPS) ซึ่งเป็น
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านพลังงานภายใต้ระบบตลาดไฟฟ้าเสรีที่ราคาหรืออัตราค่าไฟฟ้าใน
ทุกระดับถูกก าหนดด้วยการแข่งขันในตลาด เนื่องจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไม่
สามารถแข่งขันได้จึงจ าเป็นต้องใช้มาตรการบังคับด้านปริมาณ โดยก าหนดให้ผู้จ าหน่ายไฟฟ้าต้อง
จัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่ก าหนด (ร้อยละ 5) ในระบบนี้จะมีการก าหนดเครดิต
การผลิตพลังงานหมุนเวียน (renewable energy credit) ซึ่งหมายถึงปริมาณการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนที่ได้รับการพิสูจน์และรับรองว่าได้มีการผลิตจริง โดยถือเป็นสินค้าท่ีสามารถซื้อขาย
ได้ หรือมาตรการสนับสนุนเพ่ือลดภาระเงินลงทุนเริ่มต้น โดยใช้มาตรการผ่านทางการให้เครดิตภาษี
หรือให้การสนับสนุนการลงทุน รวมถึงการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าหรือมาตรการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ก าหนดระเบียบปฏิบัติที่สร้างความคล่องตัวและเหมาะสมสอดคล้องกับพลังงานหมุนเวียนและ
ข้อก าหนดด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุดในเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 คณะกรรมการก ากับ
กิจกรรมพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in-
Tariff (FiT) ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทจะมีความเสี่ยงของการด าเนิน
กิจการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน การผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีกลุ่มพลังงานธรรมชาติอันได้แก่ 
พลังงานแสงอาทิตย ์พลังงานลม และพลังงานน้ าขนาดเล็กจะไม่มีต้นทุนในการจัดหาเชื้อเพลิง แต่จะ 
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มีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของพลังงานจากธรรมชาติ  ส่วนการผลิตไฟฟ้าเทคโนโลยีกลุ่ม
พลังงานชีวภาพ อันได้แก่ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ จะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุน
ในการจัดหาเชื้อเพลิง สามารถจัดโครงสร้างของอัตรา  FiT ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) อัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าส่วนคงที่ (FiTF) ซึ่งจะคงท่ีตลอดอายุโครงการใช้ส าหรับพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท (2) อัตรา
รับซื้อไฟฟ้าส่วนแปรผัน (FiTV) จะปรับเพ่ิมข้ึนตามค่าอัตราเงินเฟ้อขั้นพ้ืนฐาน (core inflation) เฉลี่ย
ของปีก่อนหน้า ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ใช้ส าหรับพลังงานหมุนเวียนกลุ่มพลังงานชีวภาพ 
(3) อัตรารับซื้อไฟฟ้าพิเศษ (FiT premium) ตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการสร้างแรงจูงใจการ
ลงทุนบางประเภทเชื้อเพลิง เช่น ขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ และโครงการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานในพ้ืนที่ ส าหรับหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงาน
ลมจะมีการรับซื้อในอัตราหน่วยละ 6.06 บาท ระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี โดยพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
จะได้รับการสนับสนุน FiT premium อีก 0.5 บาทต่อหน่วย ตลอดอายุโครงการ (ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน, 2558) 

 จากแผนและมาตรการการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าประเทศ
ไทยมีแผนการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็ม
ตามศักยภาพ พัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม  และการ
พัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือผลประโยชน์ร่วมในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) โดยพลังงานลมเป็นพลังงาน
หมุนเวียนรูปแบบหนึ่งที่มีเป้าหมายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 3,002 เมกะวัตต์ในปี 
พ.ศ. 2579 และมีมาตรการในการรับซื้อไฟฟ้าในอัตราหน่วยละ 6.06 บาท ระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี 
ส าหรับพ้ืนที่ทั่วไปยกเว้นพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้จะได้รับการสนับสนุน 
FiT Premium อีก 0.5 บาทต่อหน่วย ตลอดอายุโครงการ ตามมาตรการการรับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-
in-Tariff หรือ FiT 

 2.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมบนฝั่งและ
นอกชายฝั่งนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นอุปสรรคส าคัญในการด าเนินโครงการที่ภาครัฐควร
เข้าไปแก้ไขก่อนที่จะมีการเข้ามาด าเนินโครงการ ซึ่งการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมต้อง
มีการระบุพ้ืนที่โครงการและการขออนุญาตด าเนินโครงการ โดยประเทศไทยมีกฎหมายในประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์พ้ืนที่และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเพ่ือการ
ผลิตไฟฟ้า (ธนัญชัย ลีภักดิ์ปรีดา และคณะ, 2557) ดังนี้ 
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 1) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
  การใช้พ้ืนที่เพ่ือด าเนินโครงการต้องค านึงถึงพ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 6 ได้ก าหนดไว้ว่าเมื่อรัฐบาลเห็นสมควรก าหนด
บริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพ่ือสงวนไว้ให้เป็น
ประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชนก็ให้มีอ านาจกระท าได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา
และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่ก าหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วยบริ เวณที่ก าหนด
นี้เรียกว่า “อุทยานแห่งชาติ” ที่ดินที่จะก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้นต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ใน
กรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง และมาตรา 16 ได้
ระบุการห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ โดยเฉพาะในข้อ (6) ที่ห้ามปิดหรือท าให้กีด
ขวางแก่ทางน้ าหรือทางบก และข้อ (13) ห้ามเข้าไปด าเนินกิจการใด ๆ เพ่ือหาผลประโยชน์เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการก่อสร้างโครงการพลังงานลมต้องมีการ
แก้ไขตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ก่อน หรือจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลเพื่อให้สามารถด าเนินการก่อสร้างโครงการได้ 
 2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
  การใช้พ้ืนที่ที่จะท าฟาร์มกังหันลมต้องค านึงถึงพ้ืนที่ในเขตที่ประกาศเป็นพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเขตที่ก าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 หรือหากไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว ต้องมีการแก้ไขหรือการได้รับอนุญาตจาก
พระราชบัญญัติเพ่ือให้สามารถด าเนินการก่อสร้างโครงการได้ นอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หมวด 3 ส่วนที่ 4 ก าหนดให้มีการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EIA/EHIA) ไว้ ซึ่งก่อนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
โดยการตั้งโรงไฟฟ้านั้นก็ต้องด าเนินการจัดท ารายงานดังกล่าวก่อน 
 3) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
  การประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถือเป็นการตั้งโรงงานตาม
ความหมายในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กล่าวคือ โรงงานผลิตไฟฟ้าทุกชนิดจัดเป็นโรงงาน
ล าดับที่ 88 ซึ่งจ าแนกตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 ดังนั้น การจัดตั้งโรงไฟฟ้าท่ีมีก าลังผลิตตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไปนั้นต้องขออนุญาตตามข้ันตอนและ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงานด้วย 
 นอกจากกฎหมายข้างต้นแล้วยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้านอก
ชายฝั่งทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของประเทศไทย เนื่องจากการใช้อ านาจรัฐใน
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เขตทางทะเลแม้จะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่ผูกพันให้ทุก
ประเทศต้องปฏิบัติตามแม้ว่าจะเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในอ านาจของประเทศนั้นก็ตาม (ธนัญชัย ลีภักดิ์ปรีดา 
และคณะ, 2557) ดังนี้ 
 1) กฎหมายระหว่างประเทศ 
  งานศึกษาเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมใกล้ชายฝั่ง
ทะเลและนอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทย(เฟสหนึ่ง) ที่มีความร่วมมือกันของสถาบันการศึกษา 4 แห่ง คือ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า ตามบทบัญญัติของอนุสัญญา
สหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ประเทศที่มีชายฝั่งทะเลสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างใน
เขตทางทะเลที่อยู่ในอ านาจรัฐได้ออกไปถึง 200 ไมล์ทะเล อย่างไรก็ตามเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเพียงฐาน
แห่งสิทธิในการใช้อ านาจในเขตทางทะเลส าหรับรัฐเท่านั้น ดังนั้นการที่ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศ
ไทยจะมีสิ่งปลูกสร้างนอกชายฝั่งทะเลจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายก าหนดเงื่อนไขกระบวนการ
ในการพิจารณาเพ่ืออนุญาตให้มีสิ่ งปลูกสร้างในเขตพ้ืนที่ทางทะเลที่อยู่ภายใต้อ านาจรัฐ นั่น
หมายความว่ากฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงการพัฒนา
พลังงานลมนอกชายฝั่งของไทย (ธนัญชัย ลีภักดิ์ปรีดา และคณะ, 2557) 
 2) กฎหมายภายในประเทศ 
  การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่งมีความเป็นไปได้ภายใต้กฎกระทรวงฉบับที่ 
63 ซึ่งออกตามความมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2546  

(1) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2546 

  การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ลงในแม่น้ าล าคลองบึงอ่างเก็บน้ าทะเลสาบหรือ
ทะเลสาบจะกระท ามิได้เว้นแต่เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติ
เดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดว่า 

  “มาตรา 117 ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ าเข้าไปเหนือน้ า ในน้ า
และใต้น้ าของแม่น้ าล าคลองบึงอ่างเก็บน้ าทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายในน่านน้ าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าวเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าท่า” 
  นั่นหมายความว่า การก่อสร้างโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งต้องได้รับอนุญาต
จากกรมเจ้าท่า 
 เมื่อพิจารณากฎหมายต่างๆ สามารถสรุปได้ว่า ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์มกังหันลมจะต้องไม่อยู่
ในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับการคุ้มครองพิเศษตามกฎหมายในฐานะเขตอุทยานแห่งชาติและไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่
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คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
กรณีการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งจะต้องไม่อยู่ตามพ้ืนที่ที่ก าหนดเป็น
ทางเดินเรือเขตท่าเรือเขตจอดเรือและเขตควบคุมการเดินเรือ ซึ่งการพิจารณาอนุญาตต้องค านึงถึง
ความสอดคล้องของโครงการว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบการเพ่ือผลิตพลังงาน
กระแสไฟฟ้าหรือไม่ อย่างไรก็ตามการพิจารณาอนุญาตขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งต้อง
พิจารณาในฐานะเป็นการขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษรายกรณีไป (ธนัญชัย ลีภักดิ์ปรีดา และคณะ, 
2557) 

 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งจ าเป็นต้องอาศัยการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมีต้นทุนการผลิตสูง โดยการก าหนดและ
การตัดสินใจในนโยบายหรือมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง
และนอกชายฝั่งจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 
2015) มาตรการรับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FiT) รวมทั้งข้อก าหนดทางกฎหมายจะเป็น
แนวทางที่จะน าไปสู่เป้าหมายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ก าหนดไว้ได้ 
 

2.2  การพัฒนาพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 
 2.2.1 การพัฒนาพลังงานลมในประเทศไทย 

การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมของประเทศไทยมักอยู่ในรูปแบบของการติดตั้งทุ่ง
กังหันลมบนฝั่ง (onshore windfarm) ซึ่งกังหันลมเชิงพาณิชย์มีหลายขนาด ส่วนมากแล้วกังหันลม
ขนาดเล็กมักจะใช้ส าหรับการประยุกต์ในระบบโดดเดี่ยว (stand alone) ถ้าหากต้องการผลิตไฟฟ้าใน
ปริมาณมากๆ จ าเป็นต้องอาศัยการติดตั้งกังหันลมจ านวนหลายตัวเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มหรือคลัสเตอร์
เกิดเป็นทุ่งกังหันลม โดยมีข้อดีในการติดตั้งทุ่งกังหันลมดังนี้ (1) การติดตั้ง การด าเนินการและการ
บ ารุงรักษาของแต่ละทุ่งกังหันลมท าได้ง่ายกว่าการจัดการกังหันลมหลายๆตัวที่มีก าลังการผลิตเท่ากัน
แต่ติดตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจาย (2) การส่งผ่านก าลังไฟฟ้าก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าโดยไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากทุ่งกังหันลมสามารถแปลงให้อยู่ในรูปแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้น ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผนและการพัฒนาทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้า  (จอมภพ แววศักดิ์, 2558) แสดงดังนี้ 

1. การระบุสถานที่ติดตั้งทุ่งกังหันลมเบื้องต้น 
2. การวิเคราะห์รายละเอียดทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ 
3. การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. การตรวจวัดเฉพาะแหล่ง (micro-sitting) และการก่อสร้าง 
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 ขั้นตอนแรกของการพัฒนาทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าก็คือการระบุต าแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมของ
ทุ่งกังหันลมซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริเวณที่มีอัตราเร็วลมสูงๆ โดยระบุสถานที่ที่สามารถติดตั้ง
กังหันลมได้หลายๆจุด ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจจะใช้ข้อมูลลมจากหลายๆแหล่ง เช่น ข้อมูลลมจากสถานี
อุตุนิยมวิทยา สนามบินหรือแผนที่ลม แล้วท าการคัดเลือกบริเวณที่จะท าการติดตั้งทุ่งกังหันลมโดยมี
อัตราเร็วลมเฉลี่ยต่ าสุด 5 m/s แล้วท าการประมาณปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้รายปีโดยใช้แบบจ าลอง
ต่างๆ เช่น WAsP WindSim หรือ meteoDynWT ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบสถานที่ต่างๆ ที่จะท า
การติดตั้งทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้า หลังจากนั้นท าการเปรียบเทียบและเรียงล าดับโดยอาศัยศักยภาพลม
เป็นเกณฑ์ 
 ในขั้นตอนแรกเราจะยึดถือข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่มีเป็นหลักเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของ
บริเวณที่จะท าการติดตั้งกังหันลม ในขั้นตอนต่อไปจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมอย่างเข้มข้นใน
ประเด็นต่างๆ เช่น คุณลักษณะและธรรมชาติของลมในบริเวณที่จะท าการติดตั้งทุ่งกังหันลมเพ่ือใช้ใน
การออกแบบทางเทคนิค ซึ่งในขั้นตอนนี้จะท าการตรวจวัดลม ณ ระดับความสูงของศูนย์กลางส่วน
หมุนของกังหันลม โดยท าการติดตั้งแอนิมอมิเตอร์บนเสาวัดลมแบบมีสลิงยึดและติดตั้งแอนิมอมิเตอร์
ที่ระดับความสูงต่างๆ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดต่อไป ซึ่งจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลอย่าง
น้อย 6 เดือน และถ้าหากมีเวลาและทรัพยากรต่างๆ มากพอก็จะขยายการตรวจวัดไปเป็นระยะเวลา 
1 ปี หรือมากกว่า 1 ปี 
 เมื่อมีข้อมูลลมตรวจวัดระยะยาวเพียงพอก็จะท าการวิเคราะห์โดยอาศัยแบบจ าลองบน
คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น WAsP WindSim หรือ meteoDynWT เพ่ือประมาณค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
ได้สุทธิรายปี ณ บริเวณที่จะท าการติดตั้งกังหันลม ซึ่งปริมาณพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวจะขึ้นกับโพรไฟล์
ของลม ณ บริเวณนั้นและคุณลักษณะของกังหันลม และขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์คาปาซิตี
แฟกเตอร์ (capacity factor) 
 นอกจากศักยภาพของพลังงานลมบริเวณที่จะท าการติดตั้งทุ่งกังหันลมแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่
จ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์อย่างเข้มข้นในขั้นตอนของการเลือกสถานที่ติดตั้งทุ่งกังหันลม เช่น การ
เข้าถึงระบบกริด ถนนหลักและถนนรอง สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับระบบส่งก าลัง
และเงื่อนไขของสภาพดิน นอกจากนั้นควรจะพิจารณาต้นทุนของที่ดินส าหรับการพัฒนาทุ่งกังหันลม
ด้วยขนาดและจ านวนกังหันลมที่จะท าการติดตั้งในโครงการ และประมาณการต้นทุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ของโครงการ เช่น ต้นทุนของกังหันลม ต้นทุนด าเนินการและบ ารุงรักษาโดยท าการวิเคราะห์ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ณ บริเวณสถานที่ท่ีจะท าการติดตั้งทุ่งกังหันลม 
 การที่จะพัฒนาให้โครงการเกิดขึ้นได้จริงนั้น จ าเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมด้วย โดยผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหลักๆ ได้แก่ ผลกระทบทางสายตา (visual 
effect) อันตรกิริยากับการบิน (avian interaction) การปลดปล่อยมลพิษทางเสียง (noise 
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emission) เงากระพริบ (shadow flicker) และปัจจัยทางด้านนิเวศวิทยา นอกจากนี้ การส ารวจเชิง
ท้องถิ่นและการปรึกษากับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในระดับท้องถิ่นก็จะช่วยให้การประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการเป็นไปในทิศทางที่คล่องตัวมากขึ้น โดยเจ้าของโครงการควรจะมี
การน าเสนอโครงการให้กับชุมชนในพ้ืนที่ของโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาภายหลัง 
และควรมีการจัดท าโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน (public participation) ในพ้ืนที่
โดยรอบโครงการด้วย 
 สุดท้ายหลังจากได้สถานที่ที่จะติดตั้งโรงไฟฟ้าทุ่งกังหันลมซึ่งเป็นบริเวณที่มีศักยภาพพลังงาน
ลมสูง มีความเป็นไปได้ในการก่อสร้างและทางเทคนิค มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ ไม่มี
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและได้รับการยอมรับจากชุมชนในพ้ืนที่ของโครงการ จากนั้นต้องมีการ
จัดท าข้อเสนอโครงการอย่างละเอียดโดยการอธิบายความเหมาะสมของสถานที่ที่จะท าการติดตั้งทุ่ง
กังหันลมในทุกๆ ด้าน โดยข้อเสนอโครงการอาจจะถูกส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนระดับท้องถิ่นส าหรับการด าเนินการต่อไปและอนุมัติโครงการ 
จากนั้นจึงจะด าเนินการตรวจวัดลมเฉพาะแหล่งซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการจัดวางกังหันลมและการ
เชื่อมต่อกับระบบกริด (จอมภพ แววศักดิ์, 2558) 

การพัฒนาทางด้านพลังงานลมของประเทศไทยเริ่มต้นใน พ.ศ. 2539 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เลือกบริเวณแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ติดตั้งกังหันลม
ขนาด 150 kW และ พ.ศ. 2552 กฟผ.ได้ด าเนินการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 1.25 MW 
จ านวน 2 ตัว บริเวณอ่างพักน้ าตอนบนของโรงไฟฟ้าเขื่อนล าตะคองแบบสูบกลับ จังหวัดนครราชสีมา 
เพ่ือผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าสู่ระบบจ าหน่าย 22 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และต่อมา พ.ศ.
2553 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ด าเนินการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า
ขนาด 1.5 MW บริเวณบ้านทะเลปัง อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือสาธิตการผลิตไฟฟ้า
โดยกังหันลมขนาดใหญ่ป้อนเข้าสู่ระบบจ าหน่าย 33 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ พ.ศ. 2554 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด าเนินการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบไร้เกียร์ (gearless) ขนาด 1.5 MW 
บริเวณอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ กฟภ.ยังได้ด าเนินการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า
ขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง 0.25 MW บริเวณเกาะเต่า อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือป้อน
ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟบนเกาะเต่าอีกด้วย ซึ่งการติดตั้งกังหันลมขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่
เป็นโครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมแบบเชื่อมต่อกับระบบจ าหน่าย โดยได้มีการพัฒนาทุ่ง
กังหันลมผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในส่วนของภาคเอกชนรายแรกคือ บริษัทมาสเตอร์ พาวเวอร์ จ ากัด มี
ก าลังการผลิตติดตั้ง 80 kW ติดตั้งบริเวณอ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังได้มี
การติตตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โดยบริษัทเอกชนบริเวณพ้ืนที่อ าเภอเทพสถิต จั งหวัดชัยภูมิ 
ซึ่งมีขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง 7.5 MW และบริเวณพ้ืนที่ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีก าลังการ
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ภาพที่ 2.1 แผนที่แสดงที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย 

ผลิตติดตั้ง 207 MW ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าสู่ระบบจ าหน่ายของประเทศ
ไทย แสดงดังภาพที่ 2.1 และตารางท่ี 2.2 

การส่งเสริมการใช้พลังงานลมในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ท าการติดตั้งกังหันลมชนิดแกนนอน 3 ใบ ขนาดก าลังการผลิต
ติดตั้งตัวละ 1 kW ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 200 แห่ง ตามแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ของ
ประเทศไทย การกระตุ้นและส่งเสริมการใช้พลังงานลมในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลม เพ่ือกระตุ้นการ
ใช้พลังงานลมและเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับเยาวชนและบุคคลที่สนใจทั่วไป ต่อมากรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ท าการติดตั้งกังหันลมขนาด 5 kW โดยอาศัยหอคอยที่มีรูปร่าง
ต่างกัน เช่น เสาถัก เสาแบบ monopole บริเวณอ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้
ยังมีการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กในระดับ 3-5 kW จ านวนหลายตัวในลักษณะทุ่งกังหันลม
ผลิตไฟฟ้าบริเวณเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี และบริเวณโครงการช่างหัวมัน ตามพระราชด าริ จังหวัด
เพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2560 
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ตารางท่ี 2.2 โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าสู่ระบบจ าหน่ายของประเทศไทย 

ล า
ดับ 

ชื่อบริษัท ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

ก าลัง
การผลิต
ติดตั้ง 
(MW) 

ก าลัง
การผลิต
ที่ขาย 
(MW) 

1 พลังงานลมล าตะ
คอง 

คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 2.500 2.500 

2 บริษัท เฟิร์ส โคราช 
วินด์ จ ากัด (เวสต์ 
ห้วยบง 3) 

ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 103.500 103.500 

3 บริษัท เค.อาร์.ทู 
จ ากัด 

ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 103.500 103.500 

4 บริษัท เทพพนา 
วินด์ฟาร์ม จ ากัด 

วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 6.900 6.900 

5 โครงการชั่งหัวมัน เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 0.050 0.050 
6 บริษัท สมุทร กรีน 

เอนเนอจี จ ากัด 
บางหญ้า
แพรก 

เมือง
สมุทรสาคร 

สมุทรสาคร 0.920 0.900 

7 เกาะเต่า บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 0.250 0.250 

8 แหลมพรหมเทพ ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0.192 0.192 

9 ทะเลปัง (หัวไทร) หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรม
ราช 

0.250 0.250 

10 กรมพัฒนาฯ
โครงการสาธิตการ
ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม 

หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรม
ราช 

1.500 1.500 

11 สทิงพระ จะท้ิงพระ สทิงพระ สงขลา 1.500 1.500 
12 บริษัท อินเตอร์ 

ฟาร์อีสท์ วินด์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด 

บางพระ ปากพนัง นครศรธรรม
ราช 

10.000 10.000 



17 
 

ล า
ดับ 

ชื่อบริษัท ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

ก าลัง
การผลิต
ติดตั้ง 
(MW) 

ก าลัง
การผลิต
ที่ขาย 
(MW) 

13 บริษัท พัฒนา
พลังงานลม จ ากัด 
(ซับพลูวินด์ฟาร์ม 
1) 

ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 10.000 8.000 

14 บริษัท พัฒนา
พลังงานลม จ ากัด 
(ซับพลูวินด์ฟาร์ม 
2) 

ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 2.500 2.000 

15 บริษัท เขาค้อ วินด์ 
พาวเวอร์ จ ากัด 

ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 60.000 60.000 

16 บริษัท ชัยภูมิ วินด์
ฟาร์ม จ ากัด 
(โครงการชัยภูมิ 
วินด์ฟาร์ม) 

ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 80.000 80.000 

17 บริษัท วะตะแบก 
วินด์ จ ากัด 

ห้วยยาย
จิ๋ว 

เทพสถิต ชัยภูมิ 62.100 60.000 

18 บริษัท พัฒนา
พลังงานลม จ ากัด 
(โครงการวายุวินด์
ฟาร์ม) 

ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 59.200 50.000 

19 บริษัท อีเอ วินด์ 
หาดกังหัน 3 จ ากัด 
(โครงการ 1) 

ระโนด ระโนด สงขลา 36.800 36.000 

20 บริษัท อีเอ วินด์ 
หาดกังหัน 3 จ ากัด 
(โครงการ 2) 

หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรม
ราช 

45.000 45.000 
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ล า
ดับ 

ชื่อบริษัท ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

ก าลัง
การผลิต
ติดตั้ง 
(MW) 

ก าลัง
การผลิต
ที่ขาย 
(MW) 

21 บริษัท อีเอ วินด์ 
หาดกังหัน 3 จ ากัด 
(โครงการ 3) 

ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรม
ราช 

46.000 45.000 

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2560 
 
 2.2.2 การพัฒนาพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลในต่างประเทศ  
 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแนวโน้มการพัฒนาทุ่งกังหันลมจะมุ่งสู่ การติดตั้งกังหันลมในทะเล  
(offshore windfarm) ทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ เนื่องจากมีบางโครงการได้ท า
การส ารวจตั้งแต่ทศวรรษที่ 70 และ 80 โดยการศึกษาในอดีตได้มีประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ศักยภาพของพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลและการใช้ประโยชน์ โดยการติดตั้งทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง
ทะเลจริงๆ แห่งแรกของโลกเกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีในระหว่าง ค.ศ.1989 และตามมาด้วยหลาย
โครงการ เช่น Blekinge ในประเทศสวีเดน ค.ศ.1990 Vindeby ประเทศเดนมาร์ก ค.ศ.1991 
ปัจจุบันการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่งทะเลถูกประมาณว่ามีก าลังการผลิตติดตั้ง 5,415 
MW ในค.ศ. 2012 (จอมภพ แววศักดิ์, 2558) 
 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลมีความดึงดูดใจหลายประการ เนื่องจาก
มีแรงลมที่ดีกว่าและสม่ าเสมอมากกว่าลมบนฝั่ง รวมทั้งมีความปั่นป่วนน้อยกว่าลมบนฝั่งด้วย ซึ่งเป็น
ผลให้สามารถลดภาระความล้าที่มีต่อกังหันลมท าให้ช่วยเพ่ิมอายุการใช้งานของกังหันลม  นอกจากนี้
ลักษณะของทะเลจะช่วยลดความต้านทานการไหลของลม เป็นผลให้มีแรงเฉือนลมต่ ากว่า ส่งผลให้ไม่
จ าเป็นต้องอาศัยกังหันลมที่มีหอคอยสูงมาก แต่เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของอัตราเร็วลมเมื่อความสูง
เพ่ิมขึ้นดังนั้นจึงควรเลือกความสูงของหอคอยโดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตร์เข้ามาเป็นเกณฑ์การ
ตัดสินใจ นอกจากนั้นโครงการไฟฟ้าทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลมักจะได้รับการยอมรับทางด้าน
สิ่งแวดล้อมมากกว่าทุ่งกังหันลมบนฝั่ง เนื่องจากไม่มีอิทธิพลของการใช้ประโยชน์ที่ดินและผลกระทบ
ทางสายตา โดยกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลอาจจะท างานที่อัตราเร็วรอบสูงกว่ากังหันลมบนฝั่งร้อยละ 
10  เป็นผลให้มีสมรรถนะทางอากาศพลวัตที่ดีกว่า การติดตั้งทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล นอกจาก
จะพิจารณาศักยภาพของพลังงานลมแล้วยังจะพิจารณาปัจจัยความลึกของน้ าทะเล เงื่อนไขของคลื่น 
คุณลักษณะของพ้ืนทะเลและต าแหน่งเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอีกด้วย 
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 ปัจจุบันได้มีการวางแผนติดตั้งทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ประเทศยุโรป จากข้อมูลสถิติที่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย Global Wind Energy Council (GWEC) 
พบว่าใน พ.ศ. 2554 มีการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่งทะเลในทวีปยุโรปรวมก าลังการผลิต
ติดตั้งทั้งสิ้น 3,813 MW โดยมีก าลังการผลิตติดตั้งในแต่ละปีและแนวโน้มแสดงดังภาพที่ 2.2 
 GWEC ได้รายงานเพ่ิมเติมอีกว่าใน พ.ศ. 2554 มีการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่ง
ทะเลรวมก าลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 965.6 MW แสดงดังตารางที่ 2.3 โดยประเทศสหราชอาณาจักรมี
ก าลังการผลิตติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่งทะเลสูงสุด 752.4 MW (Global Wind Energy 
Council (GWEC), n.d.) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
แหล่งที่มา: Global Wind Energy Council (GWEC), n.d.  
 
ตารางท่ี 2.3 ก าลังการผลิตติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลในปี พ.ศ. 2554 และก าลังการผลิตติดตั้ง
รวมจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2554 จ าแนกตามประเทศต่างๆ 

Country 2011 (MW) Cumulative Total (MW) 

Belglum 0 195.0 

Denmark 3.6 857.28 
Finland 0 26.3 

Germany 108.3 200.3 

Ireland 0 25.2 
Netherlands 0 246.8 

Norway 0 2.3 

Portugal 2.0 2.0 

ภาพที่ 2.2 ก าลังการผลิตติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่งทะเลในทวีปยุโรปตั้งแต่ พ.ศ. 2544 
จนกระท่ัง พ.ศ. 2554 
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แหล่งที่มา: Global Wind Energy Council (GWEC), n.d. 
 

การพัฒนาพลังงานลมในต่างประเทศได้มีตัวอย่างการศึกษาที่หลากหลาย เช่น การพัฒนา
โครงการฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลประเทศสหรัฐอเมริกาทางตอนใต้ของรัฐ New England โดย
ในการพัฒนาโครงการดังกล่าวมีขอบเขตของงาน 4 ด้านด้วยกันดังนี้ (1) การทบทวนข้อมูลลมนอก
ชายฝั่งทะเลที่มีอยู่ (2) การด าเนินการตรวจวัดลมนอกชายฝั่งทะเล  (3) การศึกษาสหสัมพันธ์ 
(correlation) และการพยากรณ์ (prediction) กับข้อมูลลมสถิติระยะยาวที่มีการตรวจวัดบนเกาะ 
และ (4) การประเมินแหล่งทรัพยากรลมบริเวณชายฝั่งทะเลโดยใช้ซอฟท์แวร์  MesoMap ซึ่งเป็น
แบบจ าลอง Mesoscale Weather Modeling System ที่พัฒนาโดย AWS TrueWind Solutions 
โดยระบบ MesoMap อาศัยระบบ Mesoscale Atmospheric Simulation System (MASS) ซึ่ง
เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 และมีความคล้ายคลึงกับแบบจ าลองส าหรับการ
พยากรณ์อ่ืนๆ เช่น Eta และ MM5 แบบจ าลองดังกล่าวประกอบด้วยสมการกฎการอนุรักษ์มวล
โมเมนตัมและพลังงาน รวมทั้งวัฎภาคของความชื้น พลังงานเนื่องจากความปั่นป่วนที่ได้พิจารณาความ
หนืด (viscosity) เสถียรภาพเชิงความร้อน  (thermal stability) และแรงเฉือนลม (wind shear) 
(จอมภพ แววศักดิ์, 2558) นอกจากนั้นได้มีการศึกษาศักยภาพของพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเล
บริเวณรัฐแถบ Great Lakes ซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการบริเวณอ่ืนๆ  ไม่
สามารถประยุกต์ใช้ได้โดยตรงเนื่องจากความแตกต่างของบริบทเชิงพ้ืนที่  โดยได้มีการพัฒนากรอบ
การท างานส าหรับการประเมินเบื้องต้นของการศึกษาศักยภาพของพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเล  โดย
อาศัยข้อมูลระดับความลึกของทะเลสาบและทรัพยากรลมในการจ าลองสถานการณ์  นอกจากนี้
แนวคิดการพัฒนาฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลยังมีข้อดีในกรณีที่การขนส่งกังหันลมขนาดใหญ่และ
มีราคาแพงด าเนินการได้ง่ายกว่าส าหรับการติดตั้งในทะเลเมื่ออุปกรณ์มาจากต่างประเทศ  จากการ
พัฒนาแผนที่ลมโดย AWS TrueWind แสดงดังภาพที่ 2.3 บริเวณมลรัฐมิชิแกน ประกอบกับข้อมูล 
LiDAR ระยะเวลา 1 ปี พบว่าอัตราเร็วลมที่ระดับความสูง 150 m มีค่าประมาณ 8.4 m/s เหนือ
พ้ืนผิวทะเลสาบ 

 
 

Sweden 0 163.7 

UK 752.4 2093.7 
China 99.3 258.4 

Japan 0 25.0 

Total 965.6 4,096 
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แหล่งที่มา: Adelaja, A. et al., 2012 

GIS based cost model และ GIS based energy model ถูกใช้ เป็นเครื่องมือในการ
คัดเลือกพ้ืนที่ (site selection) ในกลุ่มประเทศยุโรป ผลการวิจัยพบว่าการใช้ cost model สามารถ
จ าลองด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์ของฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลและสามารถน าไป
ประยุกต์กับ GIS เพ่ือประเมินทรัพยากรลมในทะเลของกลุ่มประเทศยุโรปบริเวณทะเลเหนือ 
ผลการวิจัยยังพบอีกว่าการพัฒนาฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลสามารถใช้เทคโนโลยีกังหันลมผลิต
ไฟฟ้าขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง 1.5 MW ณ ต าแหน่งลมดีที่สุดโดยไม่มีการเสียค่าปรับ (economic 
penalty) 
 ส าหรับการพัฒนาฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลในเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประเทศ
มหาอ านาจทางด้านพลังงานลม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และเกาหลีใต ้โครงการโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหัน 
ลมนอกชายฝั่งในประเทศญี่ปุ่นได้รับการพัฒนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 ซึ่งได้ด าเนินการติดตั้งกังหันลม
ขนาด 600 kW ระยะ 1 km ห่างจากฝั่งเมืองฮอกไกโด (จอมภพ แววศักดิ์, 2558)  
 ในประเทศจีนปี ค.ศ. 2010 เป็นปีส าคัญส าหรับการพัฒนาฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยปีดังกล่าวฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลแห่งแรกได้ถูก
เชื่อมต่อกับระบบกริดและเป็นปีที่ได้มีการประกาศสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากรัฐบาลกลาง  จาก
การศึกษาโดย China Meteorological Administration ในช่วงต้นทศวรรษที่ 21 บ่งชี้ว่าการผลิต
ไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลที่มีระดับน้ าทะเลลึกไม่เกิน  20 m มีก าลังการผลิตติดตั้ง
ประมาณ 750 GW โดย UNEP ร่วมมือกับ NREL ท าการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากฟาร์ม
กังหันลมนอกชายฝั่งทะเลของประเทศจีนพบว่ามีก าลังการผลิตประมาณ  600 GW โดยมีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับเงินลงทุน (Capital Expenditure: CAPEX) ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลสูง
กว่าบนฝั่งประมาณ 1.5-2 เท่า ซึ่งได้มีการวางแผนเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลมนอก
ชายฝั่งทะเลในบริเวณจังหวัดที่อยู่ติดทะเลทางด้านตะวันออกของประเทศจีนประมาณ 17,600 MW  

ภาพที่ 2.3 แผนที่ลมเหนือความละเอียด 1 km บริเวณ Great Lakes จาก AWS 
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 จากการที่ร้อยละ 70 ของคาบสมุทรเกาหลีเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูง ท าให้การพัฒนาฟาร์มกังหันลม
บนฝั่งของประเทศเกาหลีมีอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พ้ืนที่บนฝั่ง รัฐบาลเกาหลีจึงมีนโยบายที่
จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล  โดยให้สถาบันวิจัย Korea Electric 
Power Corporation-Research Institute ท าการศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับการก่อสร้างฟาร์ม
กังหันลมนอกชายฝั่งทะเลแห่งแรกในประเทศเกาหลีรวมทั้งการประเมินศักยภาพของพลังงานลม
รอบๆ พ้ืนที่คาบสมุทรเกาหลีด้วย โดยในการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นได้อาศัยข้อมูลทุ่นลอยใน
ทะเลจ านวน 5 สถานี ซึ่งได้ท าการเก็บบันทึกข้อมูลเป็นระยะเวลา 12 ปี และได้อาศัยข้อมูลดาวเทียม 
QuikSCAT (Quick Scatterometer) เป็ น ระยะ เวล า  9 ปี  รวมทั้ งแผน ที่ ล มที่ อ าศั ย ข้ อมู ล
อุตุนิยมวิทยาหรือข้อมูลตรวจวัดระยะเวลา 4 ปี โดยมีผลการวิจัยเกี่ยวกับแผนที่ลมแสดงดังภาพที่ 2.4 
ซึ่งมีความแยกชัดหรือความละเอียด 3 km ข้อมูลจากแผนที่ลมและดาวเทียมสอดคล้องตรงกันว่า
อัตราเร็วลมมีค่าอยู่ในช่วง 6-7 m/s ทางด้านฝั่งทะเลตะวันตกและมีค่าอยู่ในช่วง 7-8 m/s บริเวณ
ทะเลทิศใต้และทิศตะวันออก ผลการวิจัยยังพบอีกว่าข้อมูลจากแผนที่ลมและข้อมูลจากการตรวจวัด
โดยทุ่นลอยมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วงร้อยละ 1.8-16.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา: Oh, K.Y. et al., 2012 

ภาพที่ 2.4 แผนที่ลมความละเอียด 3 km นอกชายฝั่งทะเลประเทศเกาหลีใต้ (a) และความหนาแน่น
ก าลังลม (b) 
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 นอกจากนั้นได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลในประเทศแถบ
เอเชีย ดังที่ Li, G. (2000) ศึกษาความเป็นไปได้ของฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลส าหรับประเทศ
ฮ่องกง โดยเป็นการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น ซึ่งในการศึกษาดังกล่าวได้อาศัยข้อมูลลมตรวจวัดปี 
ค.ศ. 1998 จากเกาะในประเทศฮ่องกง ผลการวิเคราะห์พบว่าอัตราเร็วลมเฉลี่ยรายปีที่ระดับความสูง 
74.8 m มีค่าเท่ากับ 6.6 m/s โดยมีความหนาแน่นก าลังลมเท่ากับ 310 W/m2 โดยจ าลองการติดตั้ง
กังหันลมขนาด 1.65 MW ลงบนพ้ืนที่ในทะเลทั้งหมดของเกาะฮ่องกง พบว่าฟาร์มกังหันลมนอก
ชายฝั่งทะเลดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 25 TWh ซึ่งเท่ากับร้อยละ 72 ของการบริโภคไฟฟ้าในปี 
ค.ศ. 1998 ของทั้งประเทศ โดยภายใต้ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตไฟฟ้าจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ 
พบว่าโครงการโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลของประเทศฮ่องกงมีความเป็นไปได้ทั้งทาง
เทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งประเทศไทยโดย จอมภพ แววศักดิ์ และคณะ, (2554) ได้ศึกษา
ศักยภาพของพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลบริเวณภาคใต้ตอนกลางของประเทศไทยครอบคลุมพ้ืนที่
นอกชายฝั่งทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยอาศัยระบบแบบจ าลอง
บรรยากาศท้องถิ่นร่วมกับฐานข้อมูล NCEP/NCAR ปีค.ศ. 2008-2010 รวมทั้งการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้เชิงพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมบนพ้ืนที่ที่มีความเป็นไปได้และมีศักยภาพพลังงานลม
โดยอาศัย Arc GIS 10.1 การวิเคราะห์ศักยภาพก าลังการผลิตติดตั้งเชิงเทคนิคและการจัดท าโซนและ
การจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล ผลการวิจัย
พบว่า ข้อมูลลมเฉลี่ยรายปีจากแผนที่ลมที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัยแบบจ าลอง RAMS ที่ระดับความสูง 
100-120 m มีค่าอยู่ในช่วง 2.5-6.5 m/s ดังแสดงในภาพที่ 2.5 

 
 

ภาพที่ 2.5 แผนที่อัตราเร็วลมเฉลี่ยรายปีที่ระดับความสูง 50, 80, 100 และ 120 เมตร 
นอกชายฝั่งทะเลบริเวณภาคใต้ตอนกลางของประเทศไทย 

แหล่งที่มา: จอมภพ แววศักดิ์ และคณะ, 2554 
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 2.2.3 ทฤษฎีของลมและพลังงานลม 

ลม เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างกันของอุณหภูมิและความกด
อากาศในแต่ละพ้ืนที่ หลักการก็คือเมื่อดวงอาทิตย์แผ่พลังงานความร้อนมายังโลก พ้ืนผิวโลกแต่ละ
แห่งจะรับปริมาณความร้อนและดูดซับความร้อนมากน้อยไม่เท่ากัน พ้ืนที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีความ
กดอากาศต่ า อากาศบริเวณนั้นจะลอยตัวสูงขึ้น ท าให้อากาศจากพ้ืนที่ที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าหรือมีความ
กดอากาศสูงกว่าเคลื่อนตัวเข้ามาแทนท่ี  

พลังงานลม (wind energy) คือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีศักยภาพสูง มนุษย์ใช้ประโยชน์จาก
พลังงานลมเพ่ือการเดินเรือมาตั้งแต่สามพันปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 7 จึงมีการคิดค้น
กังหันลมขึ้น เทคโนโลยีในตอนต้นถูกน าไปใช้ในรูปของพลังงานกล เช่น เพ่ือการโม่แป้ง การสีข้าว 
การสูบน้ า ฯลฯ ต่อมาเมื่อได้รับการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 กังหัน
ลมจึงสามารถเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพ่ือใช้งานโดยตรง เริ่มจากที่ประเทศเดนมาร์ค 
ในปี  ค .ศ . 1890 และจึงได้แพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วในยุ โรปและสหรัฐอเมริกา  ในช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 20 

พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่มีอัตราการเติบโตอย่างมาก ปัจจุบันเทคโนโลยีกังหันลม
ก้าวหน้าไปไกลกว่าเดิมมาก ได้ส่งผลให้การติดตั้งกังหันลมท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกท้ังประสิทธิภาพการ
ผลิตก็เพ่ิมสูงขึ้นและต้นทุนการผลิตที่ต่ าลงมาเรื่อยๆ 
 2.2.3.1 ลมในประเทศไทย 
  ถ้าหากพิจารณาชนิดของลมที่พัดในประเทศไทย โดยยึดระยะเวลาที่พัดเป็นเกณฑ์
แล้ว สามารถจ าแนกชนิดของลมได้ 3 ประเภท (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , 
2557) คือ 
 1) ลมประจ าเวลา เป็นลมที่พัดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในรอบวันอย่างเด่นชัด ลมประเภทนี้
จะมีความรุนแรงไม่มากนัก จึงมีชื่อที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "ลมเฉื่อย (breeze)" ลมประจ าเวลาแบ่ง
ออกได้ 4 ชนิดคือ 
  (1) ลมบก (land breeze) เป็นลมเฉื่อยที่พัดอย่างเด่นชัดตามบริเวณชายฝั่งทะเลใน
ตอนกลางคืนและพัดจากชายฝั่งลงสู่ทะเล เนื่องจากในช่วงตอนกลางคืนพ้ืนดิน จะคายความร้อนได้
เร็วกว่าพ้ืนน้ าจึงท าให้อากาศเหนือพ้ืนน้ าที่ยังอุ่นและลอยตัวสูงขึ้นสู่เบื้องบน เป็นเหตุให้กระแสอากาศ
จากภาคพ้ืนดินเคลื่อนลงไปแทนที่ท าให้เกิดลมบก (land breeze) ขึ้นมาลมชนิดนี้จะพัดตั้งแต่เวลา 
22.00 น. จนกระท่ังถึงเวลา 10.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 
  (2) ลมทะเล (land breeze) เป็นลมที่พัดอย่างเด่นชัดในตอนกลางวันและพัดจาก
ทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง เนื่องจากลมนี้เป็นลมเย็นการเกิดลมชนิดนี้เนื่องมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิ
ของอากาศเหนือพ้ืนดินและพ้ืนน้ า กล่าวคือในตอนกลางวันอุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืนดินจะสูงกว่า
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อากาศเหนือพ้ืนผิวน้ า จึงท าให้มวลอากาศเหนือพ้ืนดินลอย ตัวสูงขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศ เบื้องบนมวล
อากาศเย็นที่อยู่เหนือพ้ืนน้ าจึงเคลื่อนเข้ามาแทนที่และท าให้เกิดลมทะเล (land breeze) ปรากฏขึ้น 
ลมทะเลจะเริ่มพัดตอนเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 น. และมีก าลังแรงสุดในตอนบ่าย จะสิ้นสุดลงเมื่อดวง
อาทิตย์ตกเวลาประมาณ  21.00 น. ลมทะเลสามารถพัดลึกเข้าไปในภาคพ้ืนดินห่างจากชายฝั่ง
ประมาณ 70 กิโลเมตร 

 (3) ลมภูเขา (mountain breeze) หรือลมพัดลงลาดเขา จะเป็นลมเฉื่อยที่พัดตาม
แดนภูเขาในตอนกลางคืน กล่าวคือในตอนกลางคืนมวลอากาศที่อยู่ตามหุบเขา  ที่มีพืชพรรณ
ธรรมชาติขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นกว่าบนไหล่เขาที่สูงขึ้นไป จึงท าให้อากาศเหนือหุบเขาอุ่นกว่าและ
ลอยตัวสูงขึ้น ประกอบกับอุณหภูมิของอากาศตามไหล่เขาและยอดเขาลดต่ าอย่างรวดเร็ว ท าให้มวล
อากาศตามไหล่เขาและยอดเขาเย็นและมีน้ าหนัก เคลื่อนที่ลงสู่หุบเขาตามอ านาจแรงดึงดูดของโลก
และแรงดึงดูดที่เกิดจากการลอยตัวของอากาศตามหุบเขาจึงท าให้เกิดลมภูเขาพัดลงมาตามลาดเขา  
ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วจะมีความรุนแรงกว่าลมหุบเขาท่ีพัดในตอนกลางวันประมาณ 6 เท่า 

 (4) ลมหุบเขา (valley breeze) เป็นลมที่พัดในตอนกลางวันและช่วยลดอุณหภูมิที่
ร้อนอบอ้าว ลมหุบเขาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ลมพัดขึ้นลาดเขา" จะเกิดความแตกต่างของมวล
อากาศมีปรากฏระหว่างหุบเขากับยอดเขาสูง กล่าวคือในตอนกลางวันตามไหล่เขาและยอดเขาสูง ซึ่ง
มีพ้ืนผิวที่มีพืชพรรณธรรมชาติปกคลุม อยู่น้อยมากและมีโขดหินใหญ่น้อยปรากฏกระจัดกระจาย
ทั่วไป ส่งผลให้การดูดซับความร้อนได้ดีและรวดเร็วกว่าหุบเขา ซึ่งท าให้มวลอากาศเหนือพ้ืนผิวยอด
เขาลอยตัวสูงขึ้นและมีมวลอากาศเย็นกว่าเบื้องล่างเคลื่อนที่ไปแทนที่ซึ่งท าให้เกิดลมหุบเขาขึ้น 

2) ลมประจ าฤดูกาล จะเป็นลมที่พัดเด่นชัดในช่วงฤดูใดฤดูหนึ่งหมุนรอบปี ซึ่งลมประจ าฤดูที่
ปรากฏพัดอยู่ในประเทศไทย คือ ลมมรสุม ลมชนิดนี้จะมีอิทธิพลต่อสภาพลมฟ้าอากาศในประเทศ
ไทยมาก แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 

 (1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ลมมรสุมฤดูร้อน" เป็นลมที่
พัดเด่นชัดมากในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมจนถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน รวม
ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน เนื่องจากลมประจ าฤดูชนิดนี้พัดผ่านภาคพ้ืนสมุทรจึงมีคุณสมบัติเป็นลม
อุ่นและชุ่มชื้น ดังนั้นเมื่อประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะท าให้สภาพ
ลมฟ้าอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกตลอดทั้งฤดู 

(2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมประจ าฤดูที่มีช่วงระยะเวลาการพัดสั้นกว่า
แต่มีความเร็วมากกว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะเกิดจากแรงผลักของคลื่นความ
กดอากาศสูงจากตอนกลางของทวีปเอเชียและแรงดึงที่เกิดจากมวลอากาศอุ่นในมหาสมุทรอินเดียที่
ลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบน ลมมรสุมตะวันออก เฉียงเหนือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ลมมรสุมฤดูหนาว" มี
คุณสมบัติเป็นมวลอากาศเย็นและแห้ง ดังนั้นเมื่อพัดผ่านประเทศไทยจะท าให้อุณหภูมิของอากาศ
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ลดลงและสภาพลมฟ้าอากาศทั่วไปแห้งแล้ง ลมมรสุมชนิดนี้จะเริ่มพัดอย่างเด่นชัดในช่วงปลายเดือน
พฤศจิกายนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
 3) ลมประจ าถิ่น  ลมประจ าถิ่นที่ พัดอยู่ ในประเทศไทยทั้ งหมดจะเป็นลมเย็น  และมี
ความส าคัญมาก เพราะช่วยบรรเทาความร้อนจากสภาพอากาศในฤดูแห้งแล้ง ลมประจ าถิ่น แบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด คือ 
  (1) ลมว่าว เป็นลมเย็นที่พัดลงมาตามล าน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและเป็นลมที่พัดน าลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเริ่มพัดในช่วงปลายเดือนกันยายน-เดือนตุลาคม ลมว่าวเกิดจาก
หย่อมความกดอากาศต่ าขึ้นในอ่าวไทย แต่เนื่องจากความแตกต่างของหย่อมความกดอากาศที่ปรากฏ
ขึ้นมีน้อยมากจึงท าให้กระแสลมที่พัดไม่รุนแรงนัก 
  (2) ลมตะเภา เป็นลมเย็นที่พัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งในช่วงเดือนมีนาคมและเดือน
เมษายนโดยจะเริ่มพัดในเวลาประมาณ 11.00 น. และพัดแรงขึ้นจะลดลงในเวลาประมาณ 23.00 น.
จนถึงเวลา 24.00 น. ลมชนิดนี้จะท าให้เกิดฝนตกในภาคกลาง เป็นฝนแบบฟ้าคะนอง ฟ้าแลบ 
ปริมาณน้ าฝนไม่แน่นอน ลมตะเภาเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ า ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่วนในท้องน้ าอ่าวไทยจะเป็นหย่อมความกดอากาศสูง แต่เนื่องจากความแตกต่างหย่อมความกด
อากาศ มีไม่มากนัก จึงท าให้กระแสลมที่พัดปรากฏขึ้นไม่รุนแรง  
 2.2.3.2 ปรากฏการณ์ของลม (wind phenomena) 
  ปรากฏการณ์ของลมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วและทิศทางของลม 
สามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท (จอมภพ แววศักดิ์, 2558) 
  1) ลมสงบ (calm wind)  

 ลมสงบ คือ ลักษณะลมที่เคลื่อนที่น้อยมาก มีความเร็วน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.6 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ 0.44 เมตรต่อวินาทีตามตารางเทียบความเร็วลมและชนิดลมของโบฟอร์ต
สเกล (Beaufort scale) 
  2) ความปั่นป่วน (turbulence) 
   จากการที่อัตราเร็วและทิศทางของลมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อลมพัด
ผ่านพ้ืนผิวที่มีความขรุขระและสิ่งกีดขวาง เช่น อาคารและต้นไม้ เนื่องจากความปั่นป่วนที่เกดขึ้นใน
การไหล ปริมาณความปั่นป่วน ณ ต้นและปลายกระแสการไหลแสดงดังภาพที่ 2.6 การเกิดขึ้นของ
ความปั่นป่วนในการไหลไม่เพียงแต่ลดก าลังลมที่อยู่ในกระแสลม แต่ยังเพ่ิมภาระความกล้า ( fatigue 
loads) ให้กับกังหันลมอีกด้วย 

การเกิดพายุลูกเห็บหรือพายุฝนฟ้าคะนอง ท าให้เกิดลมกระโชกท่ีมีความปั่นป่วนและกระแส
หมุนวน ซึ่งอาจท าให้กังหันลมเสียหายจากการฉีกขาด สึกหรอและล้าได้มากกว่าปกติ และมีอายุการ
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ใช้งานสั้น ควรออกแบบเสาของกังหันลมให้มีความสูงพอจะหลีกเลี่ยงความปั่นป่วนของลมบริเวณใกล้
ระดับพ้ืนดินได ้ดังภาพที่ 2.7 

 
 

ภาพที่ 2.6 ความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งกีดขวาง 
แหล่งที่มา: Sathyajith, M., 2007 

 
 
 
 
 

 

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557 
3) ลมกระโชก (wind  gust) 

 ลมที่เปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างฉับพลัน โดยเพ่ิมขึ้นแล้วลดลงในระยะเวลาสั้นๆ 
ตัวอย่างเช่น ค านิยามของลมกระโชกที่ก าหนดโดยส านักงานอุตุนิยมวิทยาอเมริกัน คือ ลมที่เพ่ิม
ความเร็วขึ้นอย่างฉับพลันในระยะสั้นๆ ความเร็วของลมกระโชกจะมีความเร็วลมสูงสุดอย่างน้อย 16 
นอต (8.234 เมตรต่อวินาที) และการเปลี่ยนแปลงในความเร็วลมจากค่าสูงสุดถึงค่าต่ าสุดอย่างน้อย 9 
นอต (4.632 เมตรต่อวินาที) ในเวลาน้อยกว่า 20 วินาที ท าให้กังหันลมเกิดความเสียหายดังภาพที ่
2.8 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.7 กระแสหมุนวนของลมที่เกิดจากสิ่งกีดขวาง 
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แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557 
  4) ลมเฉือน (wind  shear) 
  การไหลของอากาศถูกหน่วงด้วยความต้านทานของแรงเสียดทานของผิวโลก 
(boundary later effect) ความต้านทานดังกล่าวอาจจะเกิดความขรุขระ (roughness) ของพ้ืนดิน
เนื่องจากสิ่งปกคลุมดิน อาคารและโครงสร้างอ่ืนๆที่อยู่เหนือพ้ืนดิน จากภาพที่ 2.9 แสดงให้เห็นถึง
โพรไฟล์ของลมแนวตั้ง (vertical wind profile) ในทางทฤษฎีอัตราเร็วลมบริเวณพ้ืนผิวโลกควรจะมี
ค่าเป็นศูนย์และอัตราเร็วลมจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเมื่อความสูงๆขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง (จอมภพ แววศักดิ์, 
2558) 
 อัตราเร็วที่เพ่ิมขึ้นเทียบกับความสูงจะขึ้นอยู่กับความขรุขระของภูมิประเทศ (terrain) สิ่งปก
คลุมดินที่หนาแน่นกว่า เช่น พื้นป่าไม้ จะท าให้อัตราเร็วลมลดลงอย่างมาก ระดับของความสม่ าเสมอ
ของภูมิประเทศมีอิทธิพลไม่มากต่ออัตราเร็วลม ความขรุขระของพ้ืนผิว (surface roughness) ของ
ภูมิประเทศมักจะแสดงอยู่ในรูปของระดับความขรุขระ (roughness class) หรือความสูงความขรุขระ 
(surface height) โดยที่ความสูงความขรุขระของพื้นผิวอาจจะเข้าใกล้ศูนย์ (พ้ืนผิวน้ าทะเล) หรือมีค่า
เท่ากับ 2 (ใจกลางเมือง) และอาจจะมีค่าเท่ากับ 0.005 ส าหรับลักษณะถูมิประเทศแบบราบเรียบ 
0.025-1 ส าหรับพ้ืนราบโล่งมีหญ้าปกคลุม 0.2-0.3 ส าหรับพ้ืนที่การเกษตร 0.5-1 ส าหรับพ้ืนที่สวน
ผลไม้และพุ่มไม้เตี้ย และ 1-2 ส าหรับพื้นที่ป่าไม้ใจกลางเมือง และอ่ืนๆ 

ความสูง ความขรุขระเป็นปัจจัยส าคัญที่มักจะพิจารณาในการออกแบบโรงไฟฟ้าทุ่งกังหันลม
สมมติเรามีกังหันลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เมตร หอคอยสูง 40 เมตร และติดตั้งเหนือภูมิประเทศ
โดยมีโพรไฟล์ทางดิ่งของลม ปลายใบของส่วนหมุน ณ ต าแหน่งต่ าสุดจะอยู่เหนือพ้ืนดินเท่ากับ 25 
เมตร และส่วนบนสุดจะอยู่เหนือพ้ืนดินเท่ากับ 55 เมตร จากภาพที่ 2.9 จะเห็นได้ว่าอัตราเร็วลมมี
ความแตกต่างกันพอสมควรที่ระดับความสูงทั้งสองดังกล่าว ดังนั้น แรงที่กระท าต่อใบรวมทั้งก าลังที่

ภาพที่ 2.8 เครื่องบินเสียการทรงตัว (ซ้าย) และกังหันลมเกิดความเสียหายจากลมกระโชก (ขวา) 
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กังหันลมได้รับมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่กังหันลมเกิดการหมุน เราสามารถลดอิทธิพลดังกล่าวได้
โดยการเพ่ิมความสูงของหอคอย 

 
ภาพที่ 2.9 โพรไฟล์ทางดิ่งของลม 

แหล่งที่มา: Sathyajith, M., 2007 
 ข้อมูลลมที่ได้จากสถานีอุตุนิยมวิทยาอาจจะเป็นข้อมูลตรวจวัดลมจากระดับความสูงที่
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม World Meteorological Organization (WMO) ได้ก าหนดให้สถานี
อุตุนิยมวิทยาท าการตรวจวัดลมที่ระดับความสูง 10 m เหนือพ้ืนดิน แต่ในการค านวณพลังงานที่ผลิต
ได้จากกังหันลมเรามักจะอาศัยข้อมูลลมที่ระดับความสูงของศูนย์กลางส่วนหมุน ดังนั้น ข้อมูลลม
ตรวจวัดที่ระดับความสูงต่ ากว่าอาจจะท าการประมาณค่านอกช่วง (extrapolation) ไปยังความสูงที่
ต้องการโดยอาศัยข้อมูลความสูงความขรุขระ (roughness height) ของภูมิประเทศ 

เนื่องจากอิทธิพลของชั้นขอบ (boundary layer effect) อัตราเร็วลมจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเมื่อ
ความสูงมีค่าเพ่ิมขึ้นตามรูปแบบลอการิทึม (logarithmic pattern) ถ้าหากมีข้อมูลลม ณ ระดับความ
สูง Z และความขรุขระความสูง Z0 ดังนั้น อัตราเร็วที่ระดับที่พิจารณา V สามารถค านวณได้จาก
สมการ 

  V = Vref 
ln

Z

Z0

ln
Zref
Z0

 

ซ่ึง  V    คือ ความเร็วลมที่ระดับที่พิจารณา (เมตรต่อวินาที) 
 Vref คือ ความเร็วลมที่ระดับอ้างอิง 
 Z    คือ ความสูงที่ระดับที่พิจารณา (เมตร) 
 Zref  คือ ความสูงที่ระดับอ้างอิง 
 Z0   คือ ความยาวของค่าความขรุขระ (roungness lengths) ที่พิจารณาในทิศทาง 
  ลมที่วัด 
 ln   คือ ลอกาลิทึมธรรมชาติ 
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ดังนั้น ถ้าอัตราเร็วลมตรวจวัดที่ระดับความสูง 10 m มีค่าเท่ากับ  7 m/s และความสูงความ
ขรุขระมีค่าเท่ากับ 0.1 อัตราเร็วลมที่ระดับความสูง 40 m เหนือพ้ืนดินจะมีค่าเท่ากับ 9.1 m/s โดย
อัตราเร็วลมที่ระดับความสูงต่างๆซึ่งสัมพันธ์กับระดับความสูง 10 m และได้รับอิทธิพลของความสูง
ความขรุขระแสดงดังภาพที่ 2.10 
 

 
ภาพที่ 2.10 อัตราส่วนความเร็วเทียบกับความสูง 10 m ที่ความสูงขรุขระต่างๆ 

แหล่งที่มา: Sathyajith, M., 2007 
 2.2.3.3 แหล่งพลังงานลม  

แผนที่ลม (wind map) คือ แผนที่ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ใช้แสดงว่าต าแหน่งต่างๆ บน
แผนที่นั้นมีลักษณะลมเป็นอย่างไรโดยการท าแผนที่ลมในระยะแรกๆ  (ในอดีต) จะแสดงค่าความเร็ว
เฉลี่ยของลมตลอดปีในรูปของเส้นชั้นความสูง ซึ่งเป็นเส้นที่ลากผ่านต าแหน่งที่มีค่าความเร็วลมเฉลี่ย
เท่ากัน แต่ในปัจจุบันมีผู้พัฒนาโปรแกรมค านวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ นิยมแสดงในรูปสเกลสีที่ท า
ให้ง่ายต่อการอ่านค่ามากข้ึน แผนที่ลมแบ่งจ าแนกเป็น 4 ระดับใหญ่ๆ คือ ไมโครสเกล (micro scale) 
เมโซสเกล (meso scale) แมคโครสเกล (macro scale) และ เมกะสเกล (mega scale) ประเทศ
ไทยมีการศึกษาศักยภาพลมโดยการจัดท าแผนที่ศักยภาพลมครั้งแรกของประเทศไทยด าเนินการโดย 
Exell และคณะ (1981 อ้างถึงในจอมภพ แววศักดิ์, 2558) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ASIAN 
Institute of Technology: AIT) แผนที่ลมดังกล่าวได้จากการน าข้อมูลลมจากสถานีอุตุนิยมวิทยามา
หาค่าเฉลี่ยและน าค่าไปเขียนลงในแผนที่ประเทศไทยโดยตรง  
 ต่อมา Suwantragul, B., Watabutr, W., Sitathani, K., Tia, V. & Namprakai, P. (1984) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดท าแผนที่ศักยภาพพลังงานลม โดยใช้ข้อมูลจากสถานีวัด
ลมมาหาค่าเฉลี่ยรายเดือน และน าค่าที่ได้มาประมาณค่านอกช่วง (extrapolation) จากนั้นจัด
แสดงผลในรูปของเส้นระดับค่าความเร็วลมแสดงดังภาพที่ 2.11 



31 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งที่มา: Suwantragul, et al., 1984 

ในระหว่าง พ.ศ. 2542-2543 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ว่าจ้าง
บริษัทเฟลโลว์ เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จัดท าแผนที่ศักยภาพพลังลมอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้โปรแกรม 
wind map ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่สามารถท างานด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) อาศัยข้อมูล
จากสถานีวัดลมที่ระดับ 10 เมตร ของกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบกับข้อมูลลมอ่ืนๆ เป็นข้อมูลน าเข้า
ของโปรแกรมโดยโปรแกรมจะท าการค านวณความเร็วลมในแนวราบและในแนวดิ่ง แล้วน าผลที่ได้มา
จัดท าแผนที่ แสดงดังภาพที่  2.12 ปัญหาของแผนที่ดังกล่าวคือข้อมูลลมส่วนใหญ่ของกรม
อุตุนิยมวิทยาจะท าการวัดเพียง 1 ครั้งใน 3 ชั่วโมง และสถานีส่วนใหญ่อยู่ในตัวเมืองที่มีสิ่งกีด
ขวางทางลมมากท าให้ข้อมูลน าเข้ามีความคลาดเคลื่อนสูง 
 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาแผนที่ลมเพ่ือใช้ส าหรับการประเมินศักยภาพพลังงานลมของ
ประเทศไทยด้วยระเบียบวิธีต่างๆ เช่น การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วงของข้อมูลลมตรวจวัดและ
แบบจ าลองบรรยากาศ (Atmospheric Model) ต่างๆต่อไปนี้ 

พ.ศ. 2544 ธนาคารโลกสนับสนุนงบประมาณแก่บริษัท True Wind Solution LLC ใน
การศึกษาและจัดท าแผนที่ลมความแยกชัด 1 km ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังภาพที่ 2.13 
โดยอาศัยแบบจ าลองสเกลปานกลาง (Mesoscale Atmospheric Simulation System: MASS) 

ภาพที่ 2.11 แผนที่ลมที่พัฒนาโดย Suwantrakul, et al. (1984) 
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และใช้ข้อมูลน าเข้าได้แก่  ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากฐานข้อมูล NCAR (US Nation Center 
Atmospheric Research) ระยะเวลา 15 ปี ในช่วง ค.ศ .1984-1988 ส าหรับการประมวลผล
แบบจ าลอง และจัดท าแผนที่อัตราเร็วลมที่ระดับความสูง 30 เมตร และ 65 เมตร ตามล าดับ 
(WorldBank, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, 2544  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา: WorldBank, 2005 

ภาพที่ 2.12 แผนที่ศักยภาพพลังลม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าจ้าง
บริษัทเฟลโลว์ เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ 

ภาพที่ 2.13 แผนที่ลมจากแบบจ าลองบรรยากาศ MASS ของประเทศไทย 
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พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่ รัดเกล้า พันธุ์
อร่าม, ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ และ Meigen Zhang (2552) ศึกษาและจัดท าแผนที่ลมความละเอียด 
10 km โดยอาศัยแบบจ าลองระบบจ าลองบรรยากาศท้องถิ่น (Regional Atmospheric Modeling 
System: RAMS) และใช้ข้อมูลน าเข้าได้แก่ ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากฐานข้อมูล NCEP (US Nation 
Center for Environmental Prediction) ระยะเวลา 3 ปีในช่วง ค.ศ. 2005-2007 ส าหรับการ
ประมวลผลแบบจ าลองดังกล่าว 
 พ.ศ. 2552 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่ เกษมสันต์ 
มโนมัยพิบูรณ์, อริยวัฒน์ พระบ ารุง, วันวิสาข์ ชนะประเสริฐ, ณัฏฐี ราชปรีชา และฟาน ทาน ทุง. 
(2553) ศึกษาและจัดท าแผนที่ลมความแยกชัด 1 km ดังภาพที่  2.14 โดยอาศัยแบบจ าลอง
บรรยากาศ MM5 ร่วมกับแบบจ าลอง CALMET โดยใช้ข้อมูลน าเข้าได้แก่ ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจาก
ฐานข้อมูล NCEP Final Analyses (FNL) พ.ศ. 2552 โดยจัดท าแผนที่อัตราเร็วลมเฉลี่ยรายปีที่ระดับ
ความสูง 20-100 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แหล่งที่มา: เกษมสันต์ มโนมัยพิบูรณ์ และคณะ, 2553 
 พ.ศ. 2553 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่ 
เสริม จันทร์ฉาย และคณะ (2553) ศึกษาและจัดท าแผนที่ลมความแยกชัด 3 km ดังภาพที่ 2.15 โดย
อาศัยแบบจ าลอง KAMM (Karlsruhe Atmospheric Mesoscale Model) โดยใช้ข้อมูลน าเข้าได้แก่ 
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ (basic state atmospheric data) ระยะเวลา 15 ปีในช่วง ค.ศ. 1995-2009 
ส าหรับการประมวลผลแบบจ าลองดังกล่าว โดยการจัดท าแผนที่อัตราเร็วลมเฉลี่ยรายปีที่ระดับความ
สูง 10 m 40 m 70 m 90 m และ 110 m (เสริม จันทร์ฉาย และคณะ, 2553) 

ภาพที่ 2.14 แผนที่ลมจากแบบจ าลองบรรยากาศ MM5 ร่วมกับแบบจ าลอง CALMET ที่ระดับ
ความสูง 100 m และความแยกชัด 1 km 



34 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา: เสริม จันทร์ฉาย และคณะ, 2553 
 

 2.2.3.4 การวัดลม 
การทราบคุณลักษณะ (characteristics) ของลม ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่ถูกต้องแม่นย า มี

ความส าคัญในการวางแผนและการน าพลังงานลมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าทุ่งกังหันลม 
ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ อัตราเร็วลมและทิศทางของลม ซึ่งสามารถวัด
อัตราเร็วลมและทิศทางของลมได้จากเครื่องมือที่เรียกว่า แอนิมอมิเตอร์ โดยแอนิมอมิเตอร์เป็น
อุปกรณ์พ้ืนฐานในการตรวจวัดสภาพอากาศในสถานีตรวจอากาศ สามารถจ าแนกออกเป็นชนิดต่างๆ 
เช่น แอนิมอมิเตอร์ชนิดลูกปิงปอง แอนิมอมิเตอร์ชนิดหมุน แอนิมอมิเตอร์ชนิดความดัน แอนิมอ
มิเตอร์ชนิดเทอร์โมอิเล็กทริก แอนิมอมิเตอร์ชนิดการเปลี่ยนแปลงเฟส เป็นต้น  

ข้อมูลของอัตราเร็วและทิศทางของลมที่อยู่ในรูปผสมสามารถแสดงได้โดยผังลม (wind 
roses) ตัวอย่างผังลมแสดงดังภาพที่ 2.16 ซึ่งผังลมเป็นเหมือนแผนภาพที่ใช้ในการบ่งชี้ถึงการ
กระจายตัวของลมในแต่ละทิศทาง โดยแผนภาพดังกล่าวอาจจะถูกแบ่งออกเป็นส่วน (sector) ต่างๆที่
เท่ากัน เช่น 8 12 หรือ 16 ส่วน เพ่ือแสดงทิศทางที่แตกต่างกัน โดยผังลมจะบอกถึงข้อมูล 3 ชนิด 
ดังนี้ 

1) ร้อยละของเวลาที่เราได้รับลมจากทิศทางใดๆ 
2) ผลคูณของร้อยละของเวลาและอัตราเร็วลมเฉลี่ยของแต่ละทิศทาง จะช่วยบอกถึงความ

แรงของสเปกตรัมของลม 
3) ผลคูณของร้อยละของเวลาและก าลังสามของความเร็วลม สามารถบ่งชี้ถึงพลังงานของลม

ในแต่ทิศทางได้ 
 

ภาพที่ 2.15 แผนที่ความเร็วลมเฉลี่ยรายปี ที่ระดับความสูง 90 เมตร(ซ้าย) และ 110 เมตร (ขวา) 
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ภาพที่ 2.16 ผังลมระดับความสูง 60 เมตร (ซ้าย) และ 80 เมตร (ขวา) สถานีวัดลมปากแพรก 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
แหล่งที่มา: สมพล ชีวมงคลกานต์ และคณะ, 2557 
 การเปลี่ยนแปลงของอัตราเร็วลมและทิศทางของลม มีความส าคัญส าหรับการเปลี่ยนรูป
พลังงานลม โดยมีอิทธิพลจากรูปแบบของลม เช่น ลมบก-ลมทะเล ในตอนกลางวันพ้ืนดินจะดูดกลืน
ความร้อนได้ดีกว่าพ้ืนน้ าทะเลเป็นผลให้อากาศใกล้พ้ืนดินมีอุณหภูมิสูงกว่าและลอยตัวสูงขึ้นท าให้เกิด
บริเวณที่มีความกดอากาศต่ าไปดึงอากาศเย็นที่อยู่เหนือพ้ืนน้ าทะเลท าให้เกิดเป็นลมทะเล (sea 
breeze) ในตอนกลางคืนเกิดกระบวนการผันกลับโดยพ้ืนดินสูญเสียความร้อนได้เร็วกว่าพ้ืนน้ าท าให้
เกิดลมจากบกไปยังทะเลเรียกว่าลมบก (land breeze) และลมหุบเขา-ลมภูเขา บริเวณหุบเขา
ช่วงเวลากลางวันอากาศเหนือพ้ืนผิวจะท าให้ร้อนและลอยตัวสูงขึ้นไปตามความชัน (slope) ของภูเขา
และถูกแทนที่ด้วยอากาศเย็นเป็นผลให้เกิดลมหุบเขา (valley wind) ในตอนกลางคืนการไหลจะกลับ
ทิศทางกันจากภูเขาไปยังหุบเขาซึ่งเรียกว่าลมภูเขา (mountain wind) ปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้
เกิดกระแสลมแรง แรงเฉือนลม (wind Shear) ความปั่นป่วน (turbulence)  
 การศึกษาศักยภาพพลังงานลมจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาอัตราความเร็วลมและ
ทิศทางลม รวมถึงลักษณะของพื้นที่ โดยข้อมูลอัตราความเร็วลมและทิศทางลมได้จากการตรวจวัดลม
จากเครื่องมือที่เรียกว่า แอนิมอมิเตอร์ และแสดงเป็นผังลม และข้อมูลลักษณะของพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสมสามารถได้จากแผนที่ศักยภาพพลังงานลม 
 

2.3  เทคโนโลยีกังหันลม 
 การน าพลังงานลมมาใช้งาน ต้องอาศัยอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานกล กังหัน
ลม คือ เครื่องจักรกลอย่างหนึ่งที่สามารถรับและแปลงพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมให้เป็น
พลังงานกลได้ และน าพลังงานกลมาใช้เพ่ือสูบน้ าโดยตรงหรือผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า การพัฒนากังหัน
ลมเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณจนถึงยุคปัจจุบัน โดยการออกแบบกังหันลม
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ภาพที่ 2.17 กังหันลมชนิดหันหลังให้ลม (downwind  turbine) 

ต้องอาศัยความรู้ทางด้านพลศาสตร์ของลม และหลักวิศวกรรมศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ก าลัง
งาน พลังงาน มาใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557) 
 2.3.1 ชนิดของกังหันลมผลิตไฟฟ้า (types) 
 1) กังหันลมชนิดหันหลังให้ลม (downwind turbine) 

กังหันลมที่โรเตอร์หันหลังให้ลมในขณะท างาน โรเตอร์ของกังหันลมถูกออกแบบให้หาทิศทาง
ลมโดยหันหลังให้ลม โดยไม่ต้องใช้มอเตอร์ควบคุม ข้อดี คือ ลดอันตรายที่อาจเกิดจากใบพัดแอ่น 
(ในขณะที่ลมพัดแรง) หมุนมาตีกับเสากังหันลมระบบหาทิศทางลมไม่ซับซ้อน ท าให้มีราคาถูก ข้อเสีย 
คือ การเกิดเงาจากเสาของกังหันลมท าให้ความเร็วลมพัดผ่านเสาลดลง ลมเมื่อใบพัดหมุนมาอยู่ใน
แนวเดียวกันกับเสาท าให้แรงที่เกิดลดลง ส่งผลให้เกิดการกระเพ่ือมของแรงบิด ความถี่ของการ
กระเพ่ือมมีค่าเปน็สามเท่าของความเร็วรอบ (ส าหรับกังหันลมแบบสามใบพัด) แสดงดังภาพที่ 2.17 

 
 
 
 

   
  
 
 
  
 

 
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557 
 2) กังหันลมชนิดแกนหมุนแนวนอน (horizontal axis wind turbine) 

กังหันลมที่เพลาใบพัดกังหันลมหลักและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอยู่ด้านบนสุดของเสา และขนาน
กับพ้ืนราบในแนวนอนหรือขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของลม แสดงดังภาพที่ 2.18 การท างาน
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ท างานโดยหันหน้าให้ลมและหันหลังให้ลม การหมุนคอของกังหันลมขนาด
เล็กจะหันหน้าเข้าหาลมโดยใช้หางเสือ กังหันขนาดใหญ่ใช้เซ็นเซอร์วัดทิศทางลมร่วมกับเซอร์โว
มอเตอร์ (servomotor) เพ่ือขับเคลื่อนคอให้หันหน้าเข้าหาลม กังหันลมส่วนใหญ่มีกล่องเกียร์เพ่ือ
ช่วยเพิ่มความเร็วรอบของเพลาให้หมุนเร็วขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการขับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า กังหันลม
ระดับเมกะวัตต์ที่มีขายในท้องตลาดเป็นแบบกังหันลมแกนหมุนแนวนอนทั้งสิ้น  
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ภาพที่ 2.18 กังหันลมชนิดแกนหมุนแนวนอน (horizontal axis wind turbine) 

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557 
 3) กังหันลมชนิดหันหน้าเข้าสู่ลม (upwind turbine) 

กังหันลมที่หันหน้าเข้าหาลมในขณะท างาน ใบพัดของกังหันลมอยู่ด้านหน้าของห้องเครื่อง มี
อุปกรณ์ปรับทิศทางของกังหันลมให้อยู่ในทิศเดียวกับลมตลอดเวลา แสดงดังภาพที่ 2.19 กังหันลม
ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (เมกะวัตต์) เป็นกังหันลมชนิดหันหน้าเข้าสู่ลมทั้งสิ้น ข้อดี คือลดผลที่เกิดจากเงา
ของเสากังหันลม เมื่อใบพัดหมุนมาอยู่ตรงกับเสากังหันลม ลมจะพัดผ่านใบพัดกังหันลมก่อนที่จะ
มาถึงเสาข้อเสีย คือ ต าแหน่งของโรเตอร์ที่ติดอยู่กับห้องเครื่องกังหันลม จะต้องห่างพอที่จะไม่ถูก
ใบพัดหมุนมาตีกับเสากังหันลมส่วนตัวโครงสร้างของใบพัดต้องออกแบบให้มีความแข็งแรงเพียง
พอที่จะไม่เกิดการแอ่นตัวจนมาตีกับเสากังหันลม 

 
ภาพที่ 2.19 กังหันลมชนิดหันหน้าเข้าสู่ลม (upwind  turbine) 

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557 
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 4) กังหันลมชนิดแกนหมุนแนวตั้ง (vertical axis wind turbine) 

กังหันลมชนิดนี้ เพลาแกนหมุนของใบพัดจะตั้งฉากกับพ้ืนราบ หรือตั้งฉากกับทิศทางการ
เคลื่อนที่ของลมมีหลายรูปแบบ ข้อดีที่ส าคัญ คือ สามารถรับลมได้ทุกทิศทาง ซึ่งมีประโยชน์อย่างมาก
ส าหรับบริเวณที่มีการเปลี่ยนทิศทางลมบ่อยๆ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและระบบเกียร์วางอยู่ใกล้พ้ืนดิน 
เพลาของกังหันลมสามารถขับต่อโดยตรงกับเกียร์ที่อยู่ที่พ้ืนดินท าให้บ ารุงรักษาได้ง่าย ท างานเงียบ 
เหมาะส าหรับติดตั้งในชุมชน ข้อเสีย คือ ติดตั้งในระดับพ้ืนดินซึ่งมีความเร็วลมต่ า ท าให้ผลิตไฟฟ้าได้
ลดลง นอกเหนือจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์ก าลัง (cp) ของกังหันลมต่ ากว่ากังหันลมแกนหมุนแนวนอน 
เนื่องจากใบพัดด้านหนึ่งเกิดแรงยก แต่อีกด้านเกิดแรงลากสวนทิศทางลม ชนิดที่นิยมมากที่สุดคือ 
กังหันลมแบบแดร์เรียส (darrieus vertical axis wind turbine) และกังหันลมแบบซาโวเนียส 
(savonius wind turbine)  กังหันลมแบบแดร์เรียสเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น “eggbeater” ถูก
คิดค้นโดย Georges Darrieus ในปี ค.ศ.1931 กังหันลมแบบแดร์เรียสหมุนด้วยความเร็วสูง แรงบิด
ต่ า  

 2.3.2 ส่วนประกอบของกังหันลม (component) 
 1) ห้องเครื่องกังหันลม (nacelle) 

ห้องเครื่องจักรกลของกังหันลมผลิตไฟฟ้า ภายในประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆ ได้แก่ ระบบ
เกียร์ (อาจจะไม่มีในกรณีที่เป็นกังหันลมแบบไม่มีเกียร์ทด) ระบบเบรก ระบบส่งก าลัง ชุดเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบคุม ห้องเครื่องของกังหันลมขนาดใหญ่จะมีหลังคาด้านบนเป็น
แพลตฟอร์มใช้รับส่งพนักงานและเครื่องมือต่างๆ ในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมกังหันลม  ดังภาพที่ 
2.20 

 

 

 

 
 

 
 
 

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557 

 

ภาพที่ 2.20 ห้องเครื่องกังหันลมแบบมีเกียร์ทด (ซ้าย) ห้องเครื่องกังหันลมแบบไม่มีเกียร์ทด (ขวา) 
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 2) ชุดแกนหมุนใบพัด (rotor blade) 

องค์ประกอบหนึ่งของกังหันลม ท าหน้าที่รับหรือปะทะกับแรงลมท าให้กังหันลมหมุน 
ประกอบด้วย ใบพัด (blade) ชุดควบคุมการปรับมุมใบพัด (pitch control) ซึ่งมีในกังหันลมขนาด
ใหญ่ ดุมใบพัด (hub) และเพลาโรเตอร์ (rotor shaft) 

3) เบรกกังหันลม (wind turbine break) 
 อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่หยุดกังหันลมทั้งในขณะเวลาปกติและสภาวะฉุกเฉิน เป็นระบบความ
ปลอดภัยหลักที่ส าคัญ ระบบเบรกของกังหันลมขนาดใหญ่ประกอบด้วย 2 ระบบ คือ ระบบเบรกทาง
อากาศพลศาสตร์และระบบเบรกทางกล ระบบแรกเป็นระบบเบรกหลักที่ส าคัญ มีความปลอดภัย 
และหยุดกังหันลมได้อย่างนิ่มนวล ท าให้ไม่เกิดความเครียดขึ้นกับชิ้นส่วนหรือการฉีกขาดสึกหรอกับ
กังหันลม กังหันลมสมัยใหม่มีระบบเบรกทางอากาศพลศาสตร์ 2 ลักษณะ คือ กังหันลมที่ปรับมุม
ใบพัดให้เป็นมุมประมาณ 90 องศา ตามแนวแกนเพ่ือเบรก ส่วนกังหันลมที่ไม่สามารถปรับมุมใบพัด
จะเบรกโดยหมุนปลายใบพัดไป 90 องศา (เบรกปลายใบพัด) การท างานของระบบเบรกทางอากาศ
พลศาสตร์ที่ใช้สปริงมีความปลอดภัย เพราะในกรณีระบบไฟฟ้าล้มเหลวระบบจะท างานโดยอัตโนมัติ 
แต่ถ้าใช้ระบบไฮดรอลิก เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าจะสูญเสียความดันท าให้ใบพัดหรือปลายใบพัดหมุน
กลับมาอยู่ในต าแหน่งเดิมซึ่งเป็นสถานการณ์อันตรายมาก ส่วนระบบเบรกทางกลมักใช้เป็นเบรก
ส ารองของระบบเบรกทางอากาศพลศาสตร์ โดยกังหันลมที่สามารถควบคุมมุมใบพัดได้ไม่จ าเป็นต้อง
ใช้เบรกทางกล ยกเว้นในกรณีที่ท าการบ ารุงรักษาหรือหยุดการใช้งานกังหันลม (ท าให้กังหันลมหยุด
นิ่ง) 
 4) ระบบควบคุมกังหันลม (wind turbine controller) 

ระบบควบคุมกังหันลมประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ท าหน้าที่ควบคุมและ
ตรวจสอบการท างานของกังหันลมอย่างต่อเนื่อง เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการท างาน ควบคุม
การท างานของสวิทช์ควบคุมจ านวนมาก ปั๊มไฮดรอลิก วาล์ว และมอเตอร์ต่างๆภายในกังหันลม 
ความน่าเชื่อถือของระบบควบคุมเป็นสิ่งส าคัญมากในการควบคุมการท างานของกังหันลมขนาดใหญ่
ให้ถูกต้องตลอดเวลา มีระบบป้องกันการท างานผิดพลาด และระบบซ้ าส ารอง ( redundancy) โดย
เน้นด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องของส่วนควบคุมจะอ่านและเปรียบเทียบค่าจาก
เซ็นเซอร์ทั้งสองชุด เพ่ือให้แน่ใจว่ามีค่าถูกต้อง นอกเหนือจากนี้แล้วระบบควบคุมยังท าหน้าที่
ติดต่อสื่อสาร การสื่อสารภายนอกระหว่างตัวกังหันกับผู้ควบคุมเป็นการรับส่งสัญญาณเตือนผ่านทาง
สายโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสาร การติดต่อสื่อสารภายในเป็นการติดต่อระหว่าง 3 ส่วน คือ จากดุม
กั งหั น ไปยั งส่ วนควบคุมที่ ห้ องเครื่ อง เป็ นการสื่ อสารแบบอนุ กรมผ่ านทางวงแหวนลื่ น 
(communication slip ring) และจากห้องเครื่องไปยังส่วนควบคุมที่อยู่ด้านล่างผ่านเส้นใยแก้วน า
แสง ดังภาพที่ 2.21 
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แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557 
 5) เครื่องก าเนิดไฟฟ้าของกังหันลม (wind turbine generator) 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าของกังหันลม ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลที่เกิดจากการหมุนของใบพัด
กังหันลมเป็นพลังงานไฟฟ้า การใช้งานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของกังหันลมส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อกับ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพ่ือส่งพลังงานที่ผลิตได้ให้กับระบบไฟฟ้า แต่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าของกังหันลม
ขนาดเล็กจะเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ เพ่ือเก็บสะสมพลังงาน แรงดันไฟฟ้าที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าสร้างขึ้น
ในเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ปกติจะเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 690 โวลต์ ซึ่งถูกส่งไปที่
หม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมแรงดันให้สูงขึ้นระหว่าง 10,000 ถึง 33,000 โวลต์ (ระดับแรงดันไฟฟ้าปาน
กลาง) ตามมาตรฐานระบบแรงดันไฟฟ้าของแต่ละประเทศ โดยผู้ผลิตกังหันลมขนาดใหญ่จะผลิต
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่มีความถี่ทั้ง 50 Hz (ส าหรับระบบจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ของโลก) และ 60 Hz 
(ส าหรับระบบไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกา) ในเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากกังหันลมขนาดเล็ก (ใช้งานอยู่
ในระบบแรงดันต่ าน้อยกว่า 1,000 โวลต์) ระดับแรงดันไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจะมีหลายขนาดให้เลือก เช่น 
24 โวลต์ 36 โวลต์ 48 โวลต์ 120 โวลต์ เป็นต้น เพ่ือให้เหมาะสมกับการน าไปใช้งานในขั้นตอนต่อไป 
เช่น ถ้าน าไปชาร์จแบตเตอรี่ก็จะเลือกเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแรงดันต่ า แต่ถ้าน าไปใช้ในการเชื่อมต่อกับ
ระบบจ าหน่าย ก็จะเลือกเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าสูง เครื่องก าเนิดไฟฟ้าต้องการ
ระบบระบายความร้อนในขณะท างาน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้พัดลมขนาดใหญ่ในการระบายความร้อน แต่ก็
อาจจะมีผู้ผลิตบางรายใช้น้ าในการระบายความร้อน ซึ่งการใช้ของเหลวในการระบายความร้อนจะท า
ให้เครื่องก าเนิดไฟฟ้ามีขนาดเล็กลง มีประสิทธิภาพดีขึ้น แต่ข้อเสียของระบบนี้ คือ ต้องการอุปกรณ์ที่
ใช้ในการระบายความร้อนออกจากของเหลวที่ใช้ ส่วนในกังหันลมขนาดเล็กจะใช้การระบายความร้อน
โดยธรรมชาติ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากกังหันลมมีหลายชนิด คือ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส 
(synchronous generator) เครื่องก าเนิ ด ไฟฟ้ าเหนี่ ยวน าแบบกรงกระรอก (squirrel-cage 

ภาพที่ 2.21 ระบบควบคุมการท างานของกังหันลมขนาด 1.5 เมกะวัตต์ ที่ต าบลหัวไทร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 



41 
 
induction generator) เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวน าแบบป้อนสองทาง (Doubly-Fed Induction 
Generator; DFIG) เป็นต้น การน าไปใช้งานต้องเลือกให้เหมาะสมโดยพิจารณาได้จากระบบส่งก าลัง
ทางกลว่า เป็นระบบที่มีเกียร์หรือไม่ ถ้าเป็นระบบที่ไม่มีเกียร์จะใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส
แบบจ านวนขั้วมาก (เนื่องจากความเร็วรอบต่ า) แต่ถ้าระบบส่งก าลังมีระบบเกียร์ก็จะเลือกใช้เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวน า จะเป็นแบบกรงกระรอกหรือแบบป้อนสองทางก็ขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัย ส่วน
ในกังหันลมขนาดเล็กจะนิยมใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวรเป็นส่วนใหญ่ ดัง
ภาพที่ 2.22 

 
ภาพที่ 2.22 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าของกังหันลมส าหรับระบบส่งก าลังแบบไม่มีเกียร์ (ซ้าย) และเครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้าของกังหันลมส าหรับระบบส่งก าลังแบบมีเกียร์ (ขวา) 
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557 
 6) เสากังหันลม (wind turbine tower) 

เสารองรับห้องเครื่องและโรเตอร์ของกังหันลม เสาส าหรับกังหันลมขนาดใหญ่ อาจเป็นเสา
แบบท่อเหล็ก (tubular steel towers) เสาแบบโครงถัก (lattice towers) หรือเสาคอนกรีต เสา
ส าหรับกังหันลมขนาดเล็กเป็นแบบท่อเหล็กใช้สลิงยึดโยง ดังภาพที่ 2.23 

 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557 
 

ภาพที่ 2.23 เสากังหันลมรูปแบบต่างๆ 
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 7) กลไกหมุนหาลม (yaw mechanism) 

กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่มีกลไกควบคุมการหมุนโรเตอร์กังหันลม เพ่ือให้หันเข้าหาลม
หรือให้หลบลม กังหันลมแกนหมุนแนวนอนส่วนใหญ่จะใช้มอเตอร์และกล่องเกียร์ขับเคลื่อนกลไก
หมุนหาลมภายในมอเตอร์มีระบบเบรก เพ่ือหยุดกังหันลมให้อยู่ในต าแหน่งที่ต้องการ ตัวควบคุมกลไก
หมุนหาลมจะตรวจสอบทิศทางของกังหันลมร่วมกับเซ็นเซอร์วัดทิศทางลมที่ติดตั้งอยู่บนห้องเครื่อง 
สายเคเบิ้ลที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องก าเนิดไฟฟ้าลงมาด้านล่างของกังหันลมจะบิดเมื่อกังหันลมหมุนใน
ทิศทางเดียวกันหลายๆ รอบ กังหันลมมีอุปกรณ์นับจ านวนรอบการบิดของสายเคเบิ้ล เพ่ือสั่ งระบบ
ควบคุมให้หมุนกังหันลมกลับ เพื่อป้องกันสายขาดและยังมีสวิทช์ตรวจสอบความตึงของสายเคเบิ้ลเพ่ือ
ใช้เป็นระบบความปลอดภัยส ารองอีกด้วย ส าหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมีกลไกการหมุนโร
เตอร์กังหันลม ชนิดหันเข้าหาลมเองโดยอัตโนมัติ และไม่ต้องใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อน 
 ในการน ากังหันลมผลิตไฟฟ้ามาใช้ จ าเป็นต้องค านึงถึงความไม่สม่ าเสมอของความเร็วลมที่
แปรผันตามธรรมชาติ ขณะที่ความต้องการใช้พลังงานนั้นมีอยู่เสมอ จึงต้องมีตัวกักเก็บพลังงานเพื่อให้
เหมาะสมกับการใช้งานจริง หรือใช้แหล่งพลังงานอ่ืนที่เชื่อถือได้เป็นแหล่งส ารอง (backup) หรือใช้
ร่วมกับแหล่งพลังงานอื่น ตัวกักเก็บพลังงานมีอยู่หลายชนิด ส่วนมากข้ึนอยู่กับงานที่จะใช้ เช่น ถ้าเป็น
กังหันผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมักนิยมใช้แบตเตอรี่เป็นตัวกักเก็บ นอกจากนั้นอาจใช้การสูบน้ าไปกักเก็บไว้
ในลักษณะของพลังงานศักย์และการเก็บในรูปของพลังงานกล  (อาศัยแรงเฉื่อยมวล) ฯลฯ ในการใช้
ร่วมกับแหล่งพลังงานอ่ืนนั้น ปกติระบบมีแหล่งพลังงานชนิดอ่ืนจ่ายพลังงานอยู่แล้ว  กังหันลมจะจ่าย
พลังงานเมื่อมีความเร็วลมเพียงพอซึ่งในขณะเดียวกันก็ลดการจ่ายพลังงานจากแหล่งอ่ืน  เช่น ลดการ
ใช้น้ ามันดีเซลของเครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น 
 

2.4  เศรษฐศาสตร์ของพลังงานลม 
 โครงการพลังงานหมุนเวียนจะเลือกเงื่อนไขที่ดีที่สุดส าหรับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อ kWh ที่
ต่ าที่สุดที่เป็นไปได้ ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การยอมรับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนไม่ขยายตัวในวงกว้างก็
คือต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่สูงนั่นเอง เนื่องด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันและการสนับสนุนทางด้านนโยบายท า
ให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมสามารถแข่งขันได้ในทางเศรษฐศาสตร์กับแหล่งพลังงานหมุนเวียน
รูปแบบอื่นๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ า ชีวมวล และความร้อนใต้พิภพ นอกจากนั้น ยังมีความ
พยายามในการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานลมซึ่งท าให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยจาก
พลังงานลมลดลงเกือบร้อยละ 80 และยังมีการคาดการณ์อีกว่าแนวโน้มดังกล่าวจะยังคงต่อเนื่อง
ต่อไปในอนาคตอีกด้วย (AWEA, 1997 อ้างถึงใน จอมภพ แววศักดิ์, 2558) 
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 2.4.1 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐศาสตร์พลังงานลม (factor influencing the 
wind economic) 
 ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลอยู่รอดทางเศรษฐศาสตร์ (economic viability) ของโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมสามารถแบ่งกลุ่มออกได้เป็น 
  2.4.1.1 ต้นทุนของพลังงานลม 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในช่วง ค.ศ.1980-2020 แสดงดังภาพที่ 2.24 พบว่ามี
แนวโน้มลดลง โดยจะเห็นได้ว่าต้นทุนต่อ kWh มีค่าลดลงจาก 26 cents ใน ค.ศ.1980 เหลือ 5 
cents ใน ค.ศ.2005 การลดลงของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเห็นผลอย่างมากในช่วง 
1980-1985 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของขนาดของกังหันลม นอกจากนี้การคาดการณ์ล่วงหน้ายังบ่งชี้ว่า
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะลดลงเหลือ 2.6 cents ใน ค.ศ. 2020 (Sathyajith, M., 
2007) 

แหลง่ที่มา: Sathyajith, M., 2007 
ในการแสดงต้นทุนของระบบพลังงานลมจะมีวิธีการคิดหลายๆวิธีการ  ยกตัวอย่างเช่นต้นทุน

ต่อหน่ วยไฟฟ้าที่ ผลิตได้  (cost per kWh of electricity generated) ถ้ า CA เป็นต้นทุนการ
ด าเนินงานและ EI เป็นต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ผลิตได้ เมื่อแสดงอยู่ในรูปของค่ารายปีแล้วจะได้ว่า
ต้นทุนต่อหน่วย (unit cost: CE) ของการผลิตไฟฟ้าแสดงดังสมการ    𝐶𝐸 =

𝐶𝐴

𝐸𝐼
=

𝐶𝐴

8,760𝐶𝐹𝑃𝑅
  

เมื่อ CF คือ คาปาซิตี้แฟกเตอร์ และ PR คือ rated power ของกังหันลม 
ต้นทุนด าเนินการรายปีของโครงการจะประกอบด้วยต้นทุนคงที่ (fixed cost) และต้นทุนผัน

แปร (variable cost) ต้นทุนคงที่มักจะอ้างถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดเพ่ือให้โครงการ
สามารถด าเนินการได้และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ ในทางตรงกันข้ามต้นทุนผันแปรจะมีค่าแปร
เปลี่ยนเป็นสัดส่วนกับปริมาณผลผลิตในที่นี้คือปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ของโครงการ จากภาพที่ 2.25 

ภาพที่ 2.24 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
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ต้นทุนรายปีทั้งหมดของการด าเนินงาน (CA) จะเป็นผลรวมของต้นทุนคงที่รายปี (FC) และต้นทุนผัน
แปรรายปี (VC) 

 
ภาพที่ 2.25 ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร 

แหล่งที่มา: Sathyajith, M., 2007 
 ในกรณีของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม องค์ประกอบคงที่ของต้นทุนรายปีจ าเป็นต้อง
อาศัยเงินลงทุนเริ่มต้น (initial investment) ในกรณีคล้ายกันต้นทุนผันแปรจะประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน (operation expenditure) และการบ ารุงรักษา (maintenance) ของระบบ  

ต้นทุนของที่ดิน การติดตั้งและค่าจ้างแรงงานเปลี่ยนแปลงขึ้นกับแต่ละสถานที่ ค่าใช้สอย
ทางด้านฐานรากขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของโปรไฟล์ดิน และภาระขีดสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ 
ต าแหน่งที่จะท าการติดตั้งกังหันลม ในกรณีของการเชื่อมต่อกับระบบจ าหน่าย (grid connected 
system) นั้นจ าเป็นต้องค านึงถึงระยะทางจากกังหันลมจนถึงต าแหน่งการเชื่อมต่อกับระบบกริดเดิมที่
มีอยู่เนื่องจากมีต้นทุนในการด าเนินการติดตั้งระบบโครงข่ายของสายส่งเพ่ิมเติมด้วย 
 การขยายถนนจากบริเวณที่ก าลังจะท าการก่อสร้างทุ่งกังหันลมจนถึงถนนเส้นใหญ่ที่มีอยู่เดิม
ก็จะท าให้ต้นทุนมีค่าเพ่ิมสูงขึ้นด้วยและต้นทุนดังกล่าวก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแต่ละพ้ืนที่ 
 เนื่องจากอัตราเร็วลมมีค่าเพ่ิมขึ้นตามความสูง กังหันลมผลิตไฟฟ้าที่มีหอคอย (tower) สูง
กว่ามักจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าเช่นกัน หอคอยเป็นต้นทุนรายการหนึ่งของโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลม ความสูงของหอคอยต่ าสุดที่ต้องการมักจะถูกก าหนดโดยความขรุขระของพ้ืนผิว (surface 
roughness) ของแต่ละพ้ืนที่ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่ตั้งเช่นเดียวกัน เงื่อนไขภูมิอากาศ
ท้องถิ่นก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐศาสตร์พลังงานลม ลมที่มีความปั่นป่วนสูง ณ บริเวณที่จะท าการ
ติดตั้งกังหันลมจะส่งผลกระทบต่อส่วนหมุนของกังหันลมด้วย นอกจากนี้ การกัดกร่อนและสภาพ
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อากาศที่เป็นอันตรายก็จะท าให้อายุการใช้งานของกังหันลมสั้นลง และจ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษาที่
บ่อยข้ึน ซึ่งจะไปเพิ่มต้นทุนการด าเนินงานและต้นทุนการบ ารุงรักษาต่อไป 
 1) เงินลงทุนเริ่มต้น (initial investment) 

การประมาณการเงินลงทุนของโครงการนอกจากจ าเป็นจะต้องทราบต้นทุนของกังหันลมแล้ว 
ยังจ าเป็นจะต้องพิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น ต้นทุนที่ดิน  ต้นทุนหอคอย (tower) ที่มีความ
สูงพิเศษ ต้นทุนระบบควบคุม และต้นทุนในการจัดหากังหันลมและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยการน าเข้า 
เป็นต้น ซึ่งเมื่อจ าแนกต้นทุนเงินลงทุนส าหรับกังหันลมขนาด 5 MW ส่วนประกอบหลักๆของเงิน
ลงทุนจะเป็นต้นทุนของกังหันลมประมาณร้อยละ 69 งานโยธา โครงสร้างพ้ืนฐานการเชื่อต่อกับระบบ
ไฟฟ้าและหน่วยปรับก าลัง มีสัดส่วนร้อยละ 11 9 และ 7 ของเงินลงทุนเริ่มต้น โดยราคาตลาด
โดยประมาณของกังหันลมที่มีขนาดต่างกัน (Sathyajith, M., 2007) แสดงดังตารางที ่2.4 

ตารางท่ี 2.4 ต้นทุนของกังหันลมที่ข้ึนอยู่กับก าลังการผลิตเต็มก าลัง 
 
 
 
 

แหล่งที่มา: Sathyajith, M., 2007 

จะเห็นได้ว่าต้นทุนต่อหน่วยไฟฟ้ามีค่าลดลงเมื่อระบบมีขนาดใหญ่ขึ้น ส าหรับกังหันลมที่มี
ก าลังการผลิตเต็มพิกัด 250 kW ขึ้นไป ต้นทุนกังหันลมจะมีค่าประมาณ 750 $/kW (Sathyajith, M., 
2007) 

2) ต้นทุนการด าเนินการและบ ารุงรักษา 

 ต้นทุนโรงไฟฟ้าทั่วไปที่ต้องมีต้นทุนเชื้อเพลิง ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ต้นทุน
ของลมเป็นต้นทุนฟรี อย่างไรก็ตาม กังหันลมก็จ าเป็นต้องการการดูแลและการบ ารุงรักษาในแต่ละ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมเพ่ือลดปัญหาในการด าเนินงานนอกจากนั้น ส่วนประกอบของกังหันลมบางอย่าง
จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนทดแทนตามระยะอายุการใช้งาน เช่น กล่องเกียร์ และระบบส่งก าลัง 
นอกจากนี้ภาระทางอากาศพลวัตขีดสุด อาจท าให้เกิดความล้าส าหรับใบของส่วนหมุน 

ปัจจัยทางภูมิอากาศ อาจส่งผลกระทบต่อระดับของการบ ารุงรักษาส าหรับกังหันลม ถ้าข้อมูล
ลม ณ บริเวณที่ต้องการติดตั้งกังหันลมมีความปั่นป่วนมาก กังหันลมอาจจะต้องการการบ ารุงรักษา
มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการกัดกร่อนเนื่องจากสภาพอากาศและสสารในบรรยากาศก็อาจจะลดอายุ
การใช้งานของอุปกรณ์บางตัวได้ด้วยเช่นเดียวกัน 

Size (kW) Cost ($/kW) 

Up to 10 2,400-3,000 
100 1,250-2,000 

250 and Above 700-1,000 
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การประกันและภาษีจะเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จะเกิดขึ้นรายปี โครงการอาจจะมีต้นทุนที่สูงและ
อ่อนไหวต่อองค์ประกอบของระบบบางตัวซึ่งจ าเป็นต้องท าประกันเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและเหตุการณ์
ที่เลวร้ายอ่ืนๆ บริษัทประกันภัยมักจะมีแผนประกันภัยที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย โดยโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมักจะได้รับการยกเว้นภาษีอย่างเต็มรูปแบบในหลายๆประเทศ ระดับของ
การยกเว้นภาษีจะขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษีท้องถิ่น ถ้าต้นทุนที่ดินของโครงการเป็นการเช่าก็สามารถ
รวมต้นทุนที่ดินเข้าไปในต้นทุนด าเนินการและบ ารุงรักษาได้ เงินเดือนของบุคลากรในโครงการก็เป็น
ค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งที่จ าเป็นต้องพิจารณา เมื่อพิจารณาปัจจัยทุกตัวแล้วในทางปฏิบัติจึงมักจะ
พิจารณาค่าด าเนินการและบ ารุงรักษาให้เป็นฟังก์ชันของต้นทุนเงินลงทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่ง
ส่วนใหญ่มักจะพิจารณาให้มีสัดส่วนร้อยละ 1-2 ของต้นทุนโครงการส าหรับการซ่อมรายปีและการ
บ ารุงรักษา 

  2.4.1.2 ผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
ในการพัฒนาโครงการการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมควรจะพิจารณาจากตัวบ่งชี้

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ต่างๆใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุน  โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญๆ ได้แก่ มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV) อัตราผลตอบแทนของโครงการ ( Internal Rate of 
Return, IRR) ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (Benefit Cost Ratio, BCR) และระยะเวลาการคืนทุน (Pay 
Back Period, PBP) ที่ใช้ประกอบการตัดสินได้อย่างประสิทธิภาพ (ธนัญชัย ลีภักดิ์ปรีดา และคณะ, 
2556) โดยค่า NPV นั้น สามารถค านวณได้จาก 

 NPV = ∑[(B − C)/(1 + r)n] 
โดยที่ B เป็นค่าผลตอบแทนที่ได้รับ C เป็นค่าของต้นทุน n เป็นระยะเวลา และ r เป็นอัตราส่วนลด 

ทั้งนี้ค่าตัวชี้วัด NPV แสดงให้เห็นผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับกับมูลค่า 
ปัจจุบันของเงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนตลอดอายุของโครงการ โดยค่าของ NPV ยิ่งบวกมาก ก็ท าให้
ผลตอบแทนของโครงการนั้น เป็นไปได้สูงขึ้น ขณะที่ค่า IRR เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้กันมากเช่นเดียวกัน
ส าหรับการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ โดยก าหนดหาค่าได้จากอัตราส่วนลด r ที่ท าให้มูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดรับเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุน หรือจะกล่าวว่าอีกนัย 
ค่าอัตราส่วนลด ที่ท าให้ค่า NPV เท่ากับศูนย ์ดังสมการ  
   ∑[C/(1 + r)n] = ∑[B/(1 + r)n] 

แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีการประเมินอย่างง่ายที่ใช้ประเมินความเป็นได้ของโครงการว่าคุ้มค่าใน 
การลงทุนได้จากการค านวณ ค่าBCR และ ค่า PBP ดังสมการ  
  BCR = B̅/C̅ 
โดยที่ B̅ เป็นรายได้ทั้งหมด C̅ เป็นเงินลงทุนเริ่มต้น  
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หรือกล่าวอีกนัยว่า ค่า BCR ให้อัตราส่วนที่ได้จากการน าค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ
ทั้งหมด หารด้วยจ านวนเงินลงทุนเริ่มต้น กระแสเงินสดรับเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่ายเพ่ือ
การลงทุน หรือจะกล่าวว่าอีกนัย ค่าอัตราส่วนลด ที่ท าให้ค่า NPV เท่ากับศูนย์ ดังสมการ  
  PBP = C̅/AS 
โดยที่ AS เป็นค่ากระแสเงินสดที่ได้รับต่อปี  

ค่า PBP ก็เป็นระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนในรูปของกระแสเงินสดเข้าเท่ากับกระเงินสด
จ่าย ลงทุนนั่นเอง ยิ่งมีค่าน้อย ก็มีการคืนต้นทุนเร็วตามนั่นเอง โดยตารางที่ 2.5 แสดงค่าของตัวบ่งชี้ 
เชิงเศรษฐศาสตร์ส าหรับโครงการที่เป็นไปได้ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจลงทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงาน ลมให้เหมาะสมข้อจ ากัดของการลงทุนแต่ละโครงการ และความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ต่อไป 
ตารางท่ี 2.5 สรุปค่าตัวบ่งชี้เชิงเศรษฐศาสตร์ส าหรบัโครงการที่เป็นไปได้ 

ตัวบ่งชี้  ค่าที่ควรจะเป็น  
NPV  มากกว่า 0  

IRR  มากกว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

BCR  มากกว่า 1  
PBP  น้อยกว่า 7-10 ปี* 

 หมายเหตุ * อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับจุดประสงค์ของโครงการ 

แหล่งที่มา: ธนัญชัย ลภีักดิ์ปรีดา และคณะ, 2556 

 การพิจารณาการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม จ าเป็นต้องพิจารณาต้นทุน
โครงการและผลตอบแทนการลงทุน โดยใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือเป็นข้อมูลการตัดสินใจ
ของผู้ที่ลงทุนว่าควรที่จะมีการลงทุนหรือไม่ เนื่องจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมต้องเงิน
ลงทุนสูงและต้องมีการดูแล บ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งต้นทุนโครงการประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ 
ได้แก่ ต้นทุนการก่อสร้าง และต้นทุนผันแปร ได้แก่ ต้นทุนด าเนินการและบ ารุงรักษา นอกจากนั้นยังมี
ต้นทุนอ่ืนๆอีก เช่น ต้นทุนที่ดิน ต้นทุนการจ้างงาน ต้นทุนการสร้างถนนเพ่ือน ากังหันลมเข้าไปติดตั้ง 
เป็นต้น โดยผลตอบแทนการลงทุนพิจารณาได้จาก มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV) 
อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return, IRR) ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (Benefit 
Cost Ratio, BCR) และระยะเวลาการคืนทุน (Pay Back Period, PBP) 
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2.5  ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
 ก่อนที่จะมีการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนนั้น  
ควรมีการประเมิน หรือการศึกษาความเป็นได้ของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่จะด าเนินการอย่าง
รอบด้าน ว่ากิจกรรมหรือโครงการที่มีการด าเนินการอยู่นั้น ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม 
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยหนึ่งในวิธีการวัดหรือประเมินเพ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆหรือไม่ คือ การวัด “ผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน” ซึ่ง สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัทราพร แย้มละออ. (ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายผลตอบแทน
ทางสังคม  (Social Return on Investment : SROI) ว่าเป็นการน าผลลัพธ์ด้านสังคม  (social 
impact) ในด้านต่างๆ ที่กิจการสร้างมาค านวณหา “มูลค่า (monetized value)” เป็นตัวเงิน แล้ว
เปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุนที่ใช้ไปในการด าเนินกิจการเพ่ือดูว่ากิจการสร้างผลลัพธ์
ทางสังคมคิดเป็นมูลค่าเท่าไร ต่อเงิน 1 บาทที่ลงทุนไป ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากค่าผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุนเท่ากับ  1.50 บาท หมายความว่าทุกการลงทุน  1 บาท จะสามารถสร้าง
ผลประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนได้ 1.50 บาท และผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ จะถูกกลับไปลงทุนใน
ท้องถิ่นและหมุนเวียนเช่นนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต เครื่องมือวัดผลด าเนินงานอ่ืน ๆ มักจะใช้
วิธีการประเมินผลผลิต (output) อย่างเช่น จ านวนระยะทางที่สร้างถนนแล้วเร็วในการให้บริการทาง
สังคม SROI มีความแตกต่างเพราะเป็นการตีค่าและประเมินผลลัพธ์ทางสังคมเป็นมูลค่าทางสังคมที่
เป็นตัวเงิน หรือท่ีเรียกว่า “monetization” ข้อดีของวิธีการตีค่าสถานการณ์หรือพฤติกรรมทางสังคม
เป็นการค้นหาผลกระทบโดยเปรียบเทียบ การลงทุนในกิจการเชิงสังคมจะถูกตัดค่าเป็นตัวเงิน รวมทั้ง
มูลค่าทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องและเป็นผลลัพธ์ของโครงการลงทุนและเปรียบเทียบกันในแต่ละโครงการ 
 2.5.1 ขั้นตอนส าคัญในการวิเคราะห์ SROI 
ขั้นตอนหลัก ๆ ในการวิเคราะห์ SROI ได้แก่ 

1) ก าหนดขอบเขตที่จะใช้ในการวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน และระบุผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างครอบคลุม ซึ่งตัวอย่างของการก าหนดกลุ่มผู้ส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุนนั้น ดังเช่น โครงการรณรงค์คัดแยกขยะครอบครัวรักการออมเพ่ือความสุขใน
วันข้างหน้าตามปรัชญาของพ่อต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ก าหนดผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 4 กลุ่ม รวม 10 คน ได้แก่ เด็กและเยาวชนต าบลหนองหอย พ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ  

2) การสร้างแผนที่ผลกระทบ  หรือ impact value chain ซึ่งเป็นการระบุว่ามีวัตถุดิบ 
(input) กิจกรรม (activities) มีผลผลิต (output) และอธิบายผลลัพธ์ (outcome) รวมทั้งผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น ดังตัวอย่างในตารางที ่2.6 
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ตารางที่ 2.6 ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนที่ผลกระทบ จากผลประกอบกิจการของโครงการรณรงค์คัด
แยกขยะครอบครัวรักการออมเพ่ือความสุขในวันข้างหน้าตามปรัชญาของพ่อ ต าบลหนองหอย อ าเภอ
เมืองเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholders) 

ปัจจัยน าเข้า 
(inputs) 

กิจกรรม 
(activities) 

ผลผลิต 
(outputs) 

ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
(outcomes/impacts) 

1. เด็กและเยาวชน  จ านวนเด็ก
และเยาวชนที่
เข้าร่วม
โครงการฯ
จ านวน101 
คน  

เด็กและ
เยาวชน
ด าเนินการคัด
แยะขยะ และ
น าขยะที่คัด
แยกได้ไปขาย
ให้กับร้านรับ
ซื้อของเก่า  

รายได้จาก
การขายขยะ
รีไซเคิล  
 

รายได้เงินออมที่เกิดจาก
การขายขยะรีไซเคิล  
 

2. พ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง  

จ านวนพ่อแม่ 
หรือผู้ปกครอง 
จ านวน 90
ครัวเรือน  
 

การเก็บ
รวบรวมขยะ
ในบ้านเรือน
ทั้งท่ีเป็นขยะ
ทั่วไปและขยะ
ที่สามารถ
น ามาขายได้  
 

ขยะทั้งหมด
ที่เก็บ
รวบรวมได้
เพ่ือน ามาคัด
แยกเป็นขยะ
รีไซเคิลโดย
การลด
ปริมาณขยะ
ในบ้านเรือน  
 

ความภูมิใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม  
 

3. ผู้น าชุมชน  ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ 
สารวัตร  
จ านวน 6 คน  

การ
ประสานงาน
กับหน่วยงาน
ภาครัฐและ 
การส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนา
ชุมชน  

การบรรลุผล
ส าเร็จในการ
ด าเนินงาน
ตามนโยบาย
ภาครัฐ  
 

ความภูมิใจและความสุข
จากการท างานเพ่ือสังคม  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholders) 

ปัจจัยน าเข้า 
(inputs) 

กิจกรรม 
(activities) 

ผลผลิต 
(outputs) 

ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
(outcomes/impacts) 

4. หน่วยงาน
ภาครัฐ  

ผู้บริหารและ  
เจ้าหน้าที่
โครงการ  
จ านวน 2 คน  

การคัดแยก
ขยะรีไซเคิล  
 

ปริมาณขยะ
ที่ต้องจ้าง
เอกชน
จัดเก็บลดลง  
 

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เอกชนจัดเก็บขยะลดลง  
 

แหล่งที่มา: สรวิชญ์ จันทร์ตา, 2558 

3) จัดท าตัวชี้วัดผลลัพธ์ และตัวแทนทางการเงิน (Financial Proxy) ที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้น 
และในระยะยาว ดังตัวอย่างในตารางที ่2.7 
 
ตารางที่ 2.7 ตัวชี้วัด และตัวแทนทางการเงิน เพ่ือวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน  ของ
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะครอบครัวรักการออมเพ่ือความสุขในวันข้างหน้าตามปรัชญาของพ่อ 
ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลลัพธ์ 
(outcomes /Impacts) 

ตัวช้ีวัด 
(indicators) 

ตัวแทนทางการเงิน 
(proxies) 

รายได้ที่เป็นเงินออมที่เกิดจาก
การ ขายขยะรีไซเคิล  
 

จ านวนเงินออมจากการขาย
ขยะรีไซเคิล จ านวน 3,134 
บาท/ปี  

 

ความภูมิใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมซึ่งท าให้ขยะใน
ครัวเรือนลดลง  

ปริมาณจ านวนขยะทั่วไปและ
ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ใน
ครัวเรือนที่ลดลง (บาท/
ครัวเรือน)  

ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ 
32,400 บาท/ปี  

ความภูมิใจและความสุขจาก
การท างานเพ่ือสังคม  

จ านวนชั่วโมงท างานของผู้น า
ชุมชน (บาท/ชั่วโมงท างาน)  

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการ
ท างาน 73,174 บาท/ปี  

ต้นทุนการก าจัดขยะลดลง  
 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนเพื่อ
จัดเก็บขยะ ในครัวเรือนลดลง  

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชน
จัดเก็บขยะลดลง 945 บาท/ปี  

แหล่งที่มา: สรวิชญ์ จันทร์ตา, 2558 
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4) ค านวณผลกระทบ เงินลงทุน และผลตอบแทนทั้งหมดจากการลงทุนโครงการดังกล่าวว่ามี
การด าเนินการว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง ดังเช่นตัวอย่างการค านวณของโครงการการค านวณหา
อัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปัจจุบันทั้งหมด 
อัตราคิดลดตามพันธบัตรรัฐบาล (discount rate) อัตราร้อยละ 3.04 จ านวน 106,671 บาท กับ
มูลค่าการลงทุนที่ใช้ไป จ านวน 26,800 บาท พบว่า ทุก 1 บาท ที่ลงทุนในโครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะครอบครัวรักการออมเพ่ือความสุขในวันข้างหน้าตามปรัชญาของพ่อ สามารถสร้างประโยชน์ทาง
สังคมด้วยมูลค่า 3.98 บาท 
 2.5.2 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SROI  
ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SROI ที่ส าคัญ ได้แก่ 

1).ท าให้การตัดสินใจมีประสิทธิผลมากขึ้น 
หากเป็นการใช้ SROI ในขั้นตอนของการวางแผน จะเป็นการพิจารณาและค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซึ่งน าไปช่วยก าหนดกิจกรรมได้อย่างมีพลังมากขึ้น และสามารถเพ่ิมมูลค่าทางสังคมในแผนงาน ดัชนีที่
ตีค่าเป็นตัวเงินสามารถช่วยผู้บริหารในการวิเคราะห์ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น หากเปลี่ยน
ดัชนีที่กลยุทธ์และสามารถค้นหาได้ว่า กลยุทธ์ใดที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างผลตอบแทนทางสังคม 
หรือท าอย่างไรจึงจะหาวิธีในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสูงสุด ขณะเดียวกันก็จะช่วยเป็นตัวชี้วัดให้
นักลงทุนสามารถเลือกโครงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ลงทุนของตน 

2).ช่วยให้สามารถสื่อสารได้ดีขึ้น 
SROI เป็นข้อมูลที่แสดงทั้งตัวเลขเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือแสดงสารสนเทศเชิงคุณค่าและเกิด
จากแนวคิดเชิงระบบ ที่สามารถน าไว้ใช้ชี้แจงและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาพส่วนที่อาจจะมี
ความคาดหวังที่แตกต่างกันได้ 

3). ท าให้สามารถเพ่ิมความมุ่งเน้นสิ่งที่ส าคัญได้ชัดเจน 
ด้วยการมุ่งเน้นในโครงการลงทุนที่อาจจะเกิดผลในระดับวิกฤต SROI ที่มาจากการวิเคราะห์จะ
สามารถท าการเปรียบเทียบผลตอบแทนของแต่ละโครงการได้อย่างรวดเร็ว เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผล
ในการระบุระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) ซึ่งจ าเป็นในการก าหนดทิศทางในอนาคต 

4). เป็นหนทางในการยกระดับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ในกิจการที่ต้องการความยั่งยืนและมั่นคง การท าความเข้าใจและการอธิบายผลกระทบของการลงทุน 
และการตอบสนองคืนของการลงทุนเป็นเรื่องส าคัญ การวิเคราะห์ด้วย SROI จะช่วยให้เกิดกระจ่างชัด
ด้านผลกระทบและท าให้มุ่งเน้นการสนองตอบรับต่อปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

5). เกิดการเติบโตของความรับผิดชอบต่อการลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงการลงทุน 
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แนวคิดของผลตอบแทนทางสังคมช่วยในการท าความเข้าใจว่า การลงทุนอาจจะเกิดจากเงินช่วยเหลือ
หรือเงินกู้ยืมได้ ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาเป็นการชดเชยหรือเงินทดแทนเสมอไป ซึ่งแนวคิดที่
เปลี่ยนแปลงไปนี้จะท าให้เกิดความเข้าใจในการสร้างคุณค่าเชิงสังคม 

 การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่มีการลงทุนค่อนข้างสูง นอกจากจะต้อง
ค านึงถึงผลตอบแทนทางการเงินแล้ว โครงการจะต้องสร้างผลตอบแทนให้กับสังคม โดยปัจจุบันมี
โครงการเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมมากมาย ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนื่องจากทั้งผู้ประกอบการและ
บุคคลทั่วไปเริ่มเล็งเห็นถึงความส าคัญของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่าโครงการที่ได้จัดท าขึ้นมานั้นช่วยสร้างผลประโยชน์ตรงตามที่คาดไว้ได้จริง  จึงต้องอาศัยเครื่องมือ
การวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI) ซึ่งจะช่วย
อธิบายถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยสามารถระบุเป็นมูลค่าออกมาเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบระหว่าง
ต้นทุนที่สูญเสียและผลประโยชน์ที่ให้กับสังคมจากการด าเนินกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 
 

2.6  ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของทุ่งกงัหันลม 

 จากการที่พลังงานลมเป็นพลังงานสะอาด ฟรี และมีอยู่ตลอดเวลา กังหันลมจึงไม่จ าเป็นต้อง
อาศัยพลังงานใดๆ ในการท างาน ท าให้ไม่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการปลดปล่อย
มลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปรอท ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ท าให้เกิดหมอกควัน หรือ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ท าให้เกิดฝนกรด แต่ขณะเดียวกันการก่อสร้างและการด าเนินการทั้งทุ่งกังหัน
ลมบนฝั่งและนอกชายฝั่งอาจส่งผลกระทบดังต่อไปนี้ 

 2.6.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกรณีสร้างกังหันลมบนฝั่ง 
 1) ด้านเสียง เนื่องจากการหมุนของใบพัดกังหันลมจะส่งผลกระทบให้มีเสียงดังในระดับที่เกิด
การรบกวนได้ เสียงดังกล่าวเกิดจากใบพัดที่มีการหมุนตัดลมอยู่ตลอดเวลา อันที่จริงแล้วระดับของ
เสียงจากใบพัดของกังหันลมอาจจะมีระดับเสียงพอๆ กับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆ แต่
เนื่องจากสถานที่ตั้งกังหันลมส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ชนบทที่มีระดับเสียงพ้ืนฐานที่ต่ าท าให้เกิดการเพ่ิมข้ึน
ของระดับเสียงจากที่เป็นอยู่เดิม โดยปกติหากในช่วงเวลากลางวันอาจจะมีเสียงจากกิจกรรมต่างๆ มา
กลมกลืนเสียงจากกังหันลมไปบ้าง หรือในกรณีที่มีลมแรงอาจจะมีเสียงอ่ืนๆ ร่วม เช่น เสียงลมกระทบ
ต้นไม้ และอาคารท าให้เสียงจากกังหันลมอาจจะลดความเด่นลงไปบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบ
ด้านเสียงส่วนใหญ่มักเกิดในเวลากลางคืนที่ระดับเสียงพ้ืนฐานมีระดับต่ าจึงท าให้เสียงจากกังหันมี
ความเด่น และเกิดการรบกวนต่อชุมชนที่อยู่ท้ายลมที่ต้องการความเงียบสงบในการพักผ่อนในช่วง
กลางคืน ผลกระทบในลักษณะนี้เป็นผลกระทบที่ไม่รุนแรง แต่จะเกิดแบบสะสมในกรณีที่เกิดซ้ าๆ 
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ทุกๆ วัน ประชาชนอาจจะปฏิเสธโครงการเมื่อด าเนินการไประยะเวลาหนึ่ง  การท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพืน้ที่ที่อยู่ใกล้กังหันลมจึงควรด าเนินการก่อนที่จะมีโครงการอย่างรอบคอบ 
 2) ด้านทัศนียภาพ แสงและเงา โครงสร้างของกังกันลมเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ มักจะอยู่ในพ้ืนที่
เปิดโล่ง สามารถมองเห็นได้จากระยะทางที่ไกลออกไป เรื่องของทัศนียภาพเป็นมุมมองที่แตกต่างกัน
ออกไปของแต่ละบุคคลขึ้นกับปัจจัยที่น ามาประกอบการมองเห็นอาจจะมีประเด็นด้านบวกและลบ
มาร่วมตัดสินใจว่าจะรู้สึกอย่างไรต่อทัศนียภาพที่มองเห็น  เช่น บางคนที่มีความต้องการในด้าน
พลังงานที่สะอาด การท่องเที่ยว ความแปลกใหม่ อาจจะมีความชอบในทัศนียภาพที่มองเห็น หรือบาง
คนที่มีการรับรู้สึกถึงผลกระทบด้านลบบางประการ เช่น เสียงรบกวน จึงตอบสนองถึงกังหันลมว่าเป็น
ทัศนียภาพที่ไม่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ผู้พัฒนาโครงการก็มีความพยายามในการออกแบบกังหันลมให้
มีความกลมกลืนกับความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด โดยเฉพาะต าแหน่งที่จะตั้งกังหันลมท าให้เกิดจุด
ตกกระทบของเงากังหันที่เกิดขึ้น จะต้องมีการออกแบบที่ตั้งของกังหันให้มีการตกกระทบของเงาให้
ไกลชุมชนหรือสถานที่ส าคัญอ่ืนให้มากที่สุด 
 3) ด้านนกและค้างคาว ทุ่งกังหันลมมักจะมีโครงสร้างในแนวตั้งและมีส่วนที่เคลื่อนไหวซึ่ง
อาจจะส่ งผลกระทบต่ อนกและค้ างคาวได้  ใน  ค .ศ . 2004 National Wind Coordinating 
Collaborative (NWCC) ได้เผยแพร่ NWCC Fact Sheet เกี่ยวกับผลกระทบของกังหันลมผลิตไฟฟ้า
สมัยใหม่ที่มีต่อนกและค้างคาวและที่อยู่อาศัยของนกและค้างคาวในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ผลกระทบต่อนกและค้างคาวมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละบริเวณที่มีการติดตั้งทุ่งกังหันลมผลิต
ไฟฟ้า ผลการศึกษาบ่งชี้ว่ามีอัตราการตายของนกที่ล่าสัตว์อ่ืนเป็นอาหาร เช่น เหยี่ยวและนกอินทรีย์ 
ค่อนข้างต่ า ซึ่งผลกระทบของทุ่งกังหันลมที่มีต่อนกและค้างคาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระจายตัวทาง
ภูมิศาสตร์ของทุ่งกังหันลม โดยทั่วไปสามารถจ าแนกชนิดของผลกระทบได้เป็น 2 ชนิด คือผลกระทบ
ทางตรงและผลกระทบทางอ้อม โดยผลกระทบทางตรงมักจะเกิดจากการบินชนของนกและค้างคาว
กับกังหันลมขณะท างานอยู่ ส่วนผลกระทบทางอ้อมเกิดจากการหลีกเลี่ยงพ้ืนที่ทุ่งกังหันลม การ
รบกวนที่อยู่อาศัย การลดการท ารัง การละทิ้งถิ่นฐาน การสูญเสียเนื่องจากการอพยพ ความไม่
เหมาะสมของที่พักอาศัยของนกและอิทธิพลของพฤติกรรมของนกที่เปลี่ยนแปลงไป (จอมภพ แวว
ศักดิ์, 2558) 
 2.6.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกรณีสร้างกังหันลมนอกชายฝั่ง 
 พลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลเป็นเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับการพัฒนาในแนวทางที่
ยั่งยืนเพ่ือให้สามารถป้องกันพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จ านวนมากให้กับภาระความต้องการไฟฟ้า โดย
สมาคมพลังงานลมแห่งสหภาพยุโรป (EWEA) ได้ประมาณก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอก
ชายฝั่งทะเลที่จะด าเนินการภายใน ค.ศ.2020 ในกลุ่มประเทศยุโรปอยู่ในช่วง 20-40 GW ซึ่งสามารถ
ผลิตไฟฟ้ารองรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 4  ของ EU โครงการทุ่งไฟฟ้ากังหันลม
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นอกชายฝั่งทะเลมีความซับซ้อนมากกว่าโรงไฟฟ้าทุ่งกังหันลมบนฝั่งทะเล การพัฒนาทุ่งกังหันลมนอก
ชายฝั่งทะเลจะประกอบด้วยแท่น (platform) กังหัน เคเบิล สถานีย่อย ระบบกริดการเชื่อมต่อกัน 
(interconnection) เรือขนส่ง เรือขุดลอกและการก่อสร้างต่างๆที่เกี่ยวข้อง จากมุมมองทางด้าน
นิเวศวิทยา บริเวณน้ าตื้น (shallow water) มักจะเป็นบริเวณที่มีคุณค่าทางด้านนิ เวศและมี
ความส าคัญส าหรับการขยายพันธุ์ การพักและการย้ายถิ่นฐานของนกทะเล ผลการศึกษากังหันลม
นอกชายฝั่งทะเลโดยการติดตามเป็นระยะเวลาหลายปีจ านวน 2 แห่งในประเทศเดนมาร์ก ได้แก่ 
Horns Rev และ Nysted ที่ท าการติดตั้งทุ่งกังหันลมในทะเลระหว่าง ค.ศ. 2001-2003 แสดงให้เห็น
ถึงการวิเคราะห์ที่มีคุณค่าต่างๆโดย Federal Environment Minitry (BMU) ของประเทศเยอรมนี 
(จอมภพ แววศักดิ์, 2558) ดังนี้ 
 1) ผลกระทบทางสายตา 
 ทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่งทะเลมักจะท าการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่
กว่ากังหันลมที่ใช้บนฝั่งแต่กลับมีผลกระทบทางสายตาต่ ากว่า เนื่องจากระยะทางห่างจากฝั่งไกลกว่า  
โดยผลกระทบทางสายตาของทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลได้รับอิทธิพลจาก 3 องค์ประกอบของภูมิ
ทัศน์ทางทะเล ได้แก่ (1) พ้ืนที่ของทะเล (2) ความยาวของแนวชายฝั่งทะเล และ (3) พ้ืนที่ของ
แผ่นดิน ซึ่งผลการศึกษาของโครงการ Horn Rev แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางสายตาระดับน้อยมาก
จากการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่งทะเล เนื่องจากสภาพอากาศและระยะห่างจากฝั่ง (จอม
ภพ แววศักดิ์, 2558) 
 2) ผลกระทบทางเสียง 

ทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลมักจะอยู่ไกลจากประชาชนบนฝั่ง ดังนั้นมักจะไม่ได้รับอิทธิพล
ของเสียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากกังหันลม อย่างไรก็ตาม สัตว์ทะเลอาจจะได้รับอิทธิพลจากเสียงใต้น้ าที่
เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนของการก่อสร้างและขั้นตอนการท างานของกังหันลม อิทธิพลของเสียงจะ
ขึ้นอยู่กับความอ่อนไหวต่อการได้ยินและความสามารถในการปรับตัวของแต่ละสายพันธุ์หรือสปีชีส์ 

เสียงดังที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างและการรื้อถอนกังหันลมหลังหมดอายุส่วน
ใหญ่ มาจาก เครื่ อ งจั กรและเรือ  จากการตรวจวัด โดย German Federal Ministry of the 
Environment บนแท่นจ านวน 2 แท่น พบว่าระดับความดังของเสียงมีค่าสูงสุดถึง 193 dB ที่
ระยะห่าง 300 เมตร ที่ทะเลบอลติก โดย Nedwell ได้รายงานว่า ในขณะก าลังก่อสร้างฐานรากนั้น
จะมีเสียงดังถึง 260 dB และ 178 dB ในการวางเคเบิลที่ระยะ 100 เมตร จากแหล่งก าเนิดเสียง 
(Gill, 2005 อ้างถึงใน จอมภพ แววศักดิ์, 2558) ส่วนในขั้นตอนการท างานของกังหันลม เสียงที่
เกิดขึ้นจากการท างานของกังหันลม ไม่ว่าจะเป็นกล่องเกียร์หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้ามักจะถูกส่งไปยัง
ผนังของหอคอยเป็นผลท าให้เกิดการแผ่กระจายของคลื่นเสียงบริเวณใต้น้ า การวัดเสียงที่ดังออกมาใน
อากาศจากกังหันลมและหม้อแปลงแสดงให้เห็นถึงปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับระดับเสียงดังใต้น้ า 
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โดยเสียงดังใต้น้ าจากกังหันลมมีค่าไม่สูงไปกว่าเสียงจากสภาพแวดล้อม ในย่านความถี่เหนือ  1 kHz 
แต่จะมีค่าสูงเมื่อความถี่มีค่าต่ ากว่า 1 kHz เสียงใต้น้ าอาจมีผลกระทบต่อ Benthic Fuana ปลาและ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่อยู่รอบๆ ฐานรากของกังหันลม (Greenpeace, 2005 อ้างถึงใน จอม
ภพ แววศักดิ์, 2558)  
 3) ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่บริเวณท้องทะเล (impacts on benthos) 
 benthos รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนหรืออยู่ในดิน ณ บริเวณท้องทะเล ชุมชน benthic 
เป็นชุมชนที่ซับซ้อนและประกอบด้วยพืชหลายชนิด สัตว์ต่างๆ และแบคทีเรียทุกระดับในห่วงโซ่
อาหาร (food chain) ซึ่งอาจจะสามารถจ าแนกได้โดยอาศัยพฤติกรรม ดังนั้น infauna เป็นสัตว์และ
แบคทีเรียที่มีขนาดต่างๆที่อาศัยอยู่ในดินใต้ท้องทะเล เช่น หนอน epifauna เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บน
พ้ืนผิวแข็งเช่นหินหรือเคลื่อนที่ไปบนดินใต้ท้องทะเล โดย epifauna ประกอบไปด้วย หอยนางรม 
หอยแมลงภู่ เพรียง หอยทาก ปลาดาว ฟองน้ า (สัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง) เพรียงหัวหอม โดยชุมชน
ดังกล่าวนี้มักจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต (abiotic component) เช่น ความลึกของน้ า 
อุณหภูมิ ความขุ่นมัว และปริมาณความเค็ม การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
องค์ประกอบและจ านวนของแต่ละสปีชีส์ การติดตั้งฐานรากของกังหันลมจะท าให้เกิดผิวสังเคราะห์ที่
จะช่วยท าให้เกิดที่อยู่อาศัยใหม่ของสัตว์ในกลุ่ม epifauna โครงสร้างของฐานรากของไปดึงดูดสปีชีส์
ของ benthos จ าเพาะเจาะจงบางตัวท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของ benthic ดังนั้น 
การสร้างทุ่งกังหันลมในทะเลจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของชุมชน benthic และท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) ที่มีก่อนหน้านี้ในพ้ืนที่การ
ก่อสร้างทุ่ งกังหันลมนอกชายฝั่ งทะเลและจะเป็นการสร้างระบบนิ เวศท้องถิ่นใหม่  ( local 
ecosystem) (Koller et al.,2006 อ้างถึงใน จอมภพ แววศักดิ์, 2558) 
 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการติดตามโครงการ Horns Rev แสดงให้เห็นว่าที่อยู่อาศัยของ 
infauna จ านวนมากถูกแทนที่ด้วยชุมชน epifauna ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยบนพ้ืนผิวแข็ง โดยการ
ประมาณพบว่ามีจ านวนแหล่งอาหารของปลาเพ่ิมขึ้นถึง 60 เท่า ในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าทุ่ง
กังหันลมนอกชายฝั่งทะเล นอกจากนี้การติดตั้งกังหันลมที่อาศัยโครงสร้างท าจากเหล็ก ในบริเวณ
ทางด้านตะวันตกของทะเลบอลติกยังช่วยเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพและชุมชน benthic 
จ านวนมากอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการก่อสร้างมักจะท าให้น้ าทะเลบริเวณดังกล่าวมีความ
ขุ่นมัวสูง ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบด้านลบต่อพืชใต้ทะเลเนื่องจากการลดความเข้ ม
แสงแดดที่สามารถส่องผ่านลงไปถึงระดับท้องทะเล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลกระทบดังกล่าวอยู่
ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีการสูญเสียที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจ านวนน้อยมาก 
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 4) ผลกระทบต่อปลา  

ผลกระทบที่มีศักยภาพของการติดตั้งทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลสามารถแบ่งออกเป็น 
- การมีท่ีอยู่อาศัยเทียมใหม ่
- เสียงดัง 
- สนามแม่เหล็ก 

 ขั้นตอนการก่อสร้างมักจะส่งผลกระทบต่อปลาจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนที่ใต้น้ า 
เสียง และความขุ่นมัวที่เพ่ิมขึ้นของน้ าที่เกี่ยวข้องกับการท างานในช่วงของการติดตั้งมักจะหายไปใน
ท้ายที่สุดเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นการตอบสนองของปลาต่อการติดตั้งฐานกังหันลมในทะเลมั กจะ
เปรียบเทียบกับปะการังเทียม โดยปลาจะมีพฤติกรรมให้ความสนใจต่อปะการังเทียมซึ่งท าให้เป็นที่
คาดหวังว่าจะมีความหลากหลายของสปีชีส์ของปลาเพ่ิมมากขึ้นรอบๆฐานกังหันลมเมื่อมีที่อยู่อาศัย
ใหม่ในสภาพแวดล้อมทางทะเล ที่อยู่อาศัยเทียมที่สร้างขึ้นของโครงการทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล 
Horns Rev และ Nysted ไม่ได้ส่งผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อปลา โดยมีผลกระทบเชิงบวกของทุ่ง
กังหันลมท าให้มีจ านวนพันธ์ปลาท้องถิ่นมากยิ่งข้ึนและเป็นการเพ่ิมจ านวนชุมชนของ benthic 
 5) ผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในน้ า (impacts on marine mammals)  
 ทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลอาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล
ในช่วงของการก่อสร้างและการด าเนินการ การติดตั้งทุ่งกังหันลมในทะเล เสียงดังที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การก่อสร้าง เสียงดังใต้น้ า การสัญจรของเรือและเฮลิคอปเตอร์สามารถรบกวนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใน
ทะเลเป็นสาเหตุให้สัตว์เหล่านั้นหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ทุ่งกังหันลม 
 โครงการทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล Horns Rev และ Nysted ในประเทศเดนมาร์กได้มี
การจัดท าโปรแกรมการติดตามทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นในระหว่าง ค.ศ. 1999-2006 โดย
ครอบคลุมการวิเคราะห์เส้นฐาน (baseline analysis) ขั้นตอนการก่อสร้างและด าเนินงาน จุดเด่น
ของการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาที่แตกต่างของแมวน้ าและปลาโลมา โดยแมวน้ าได้รับ
ผลกระทบในขั้นตอนของการก่อสร้างเนื่องจากเสียงดังในระดับสูงแต่ในขั้นตอนการด าเนินงานนั้นทุ่ง
กังหันลมไม่ได้มีผลกระทบใดๆต่อแมวน้ า อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของโลมาชายฝั่งบริเวณทุ่งกังหันลม
ทั้งสองกลับไม่เหมือนกัน โดยบริเวณ Horns Rev นั้นประชากรของแมวน้ ามีจ านวนลดลงเล็กน้อยใน
ขั้นตอนการก่อสร้างแต่กลับมามีจ านวนเท่าเดิมในช่วงของการด าเนินการ ส่วนบริเวณ Nysted นั้น
ความหนาแน่นของโลมามีจ านวนลดลงอย่างมากในช่วงของการก่อสร้างและหลังจากช่วงด าเนินงาน
ผ่านไปเป็นระยะเวลา 2 ปี จ านวนปลาโลมาก็กลับมามีจ านวนเท่าเดิม โดยยังไม่มีเหตุผลในการ
อธิบายถึงสาเหตุการกลับคืนมาของจ านวนปลาโลมาอย่างช้า จึงเป็นการยากที่จะท าการประเมินผล
กระทบระยะยาวที่มีต่อการขยายพันธุ์และสถานภาพของจ านวนประชากรด้วยองค์ความรู้ในปัจจุบัน 
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 6) ผลกระทบต่อนกทะเล (Impacts on Sea Birds) 

อิทธิพลของทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลที่มีต่อนก สรุปได้ดังนี้ 
- ความเสี่ยงเนื่องจากการชน 
- การสูญเสียที่อยู่อาศัยระยะสั้นเนื่องจากการรบกวนจากการติดตั้งกังหันลมและ

จากการสัญจรของเรือและเฮลิคอปเตอร์ในขั้นตอนการบ ารุงรักษา 
- ข้อจ ากัดของเส้นทางการอพยพย้ายถิ่น 
- การขาดการเชื่อมต่อกับหน่วยนิเวศอ่ืนๆ 

 Fox และคณะ (2006 อ้างถึงใน จอมภพ แววศักดิ์, 2558) ได้เสนอระเบียบวิธีที่สนับสนุน
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ของอิทธิพลของกังหันลมที่มีต่อนก โดยการชนเป็น
อิทธิพลหลักที่มีต่อจ านวนประชากรของนกซึ่งมีอัตราการชนของนกบริเวณยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ
อยู่ที่ 0.01-1.2 ตัว/กังหันลม และจ านวนประชากรของนกไม่ได้ลดลงอย่างมาก จากการสังเกตบริเวณ 
Blyth Habour UK แสดงให้เห็นว่าการบินชนส่วนหมุนของนกมีจ านวนน้อย ส าหรับในช่วงที่เงื่อนไข
ของทัศนวิสัยค่อยข้างต่ าจะมีการบินชนกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลของนกจ านวนมาก แต่มักจะเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวเพียงไม่กี่คืนในรอบปี ข้อมูลการชนของนกโดยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลมีน้อย
เนื่องจากความยากในการตรวจสอบการชนและความยากในการค้นหาซากศพของนกในทะเล 
 ส าหรับประเทศไทยได้มีการท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมนอกชายฝั่งบ้างแล้วในบางพ้ืนที่ เช่น  งานการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในการพัฒนาทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ท าการศึกษาผลกระทบดังกล่าวที่บริเวณซึ่งมีศักยภาพทาง
เทคนิคในการพัฒนาทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง 3 แห่ง ได้แก่ อ่าวบ้านดอน อ่าวปัตตานี และทะเลสาบ
สงขลา โดยใช้หลักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment, 
SEA) โดยเน้นที่ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้าน
ประชากรนก ด้านเสียง และด้านวิวทิวทัศน์ ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเนื่องจากทุ่งกังหันลมสร้าง
นอกชายฝั่ง จึงมีผลกระทบต่อการใช้ที่ดินน้อย ทั้งนี้เนื่องจากกังหันลมจะใช้พ้ืนที่ฐานรากขนาดเล็ก
และมีส่วนของกังหันลมซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อกิจกรรมด้านการประมง
น้อย ส่วนในด้านเตรียมงานการก่อสร้างซึ่งต้องด าเนินการในบริเวณชายฝั่ง ผู้ด าเนินโครงการได้
เสนอแนะบริเวณที่มีผลกระทบน้อยที่สุดส าหรับการด าเนินงานดังกล่าว ในกรณีของผลกระทบต่อ
ประชากรนกพบว่า มีผลกระทบต่อนกประจ าถิ่นน้อยเนื่องจากเป็นนกบก แต่อาจมีผลกระทบต่อนกที่
หากินในทะเลและนกอพยพตามฤดูกาล ส าหรับผลกระทบด้านเสียงเนื่องจากการติดตั้งกังหันลมนอก
ชายฝั่งโดยทั่วไปจะด าเนินการห่างจากฝั่งมากกว่า 500 เมตร ท าให้ระดับความดังของเสียงที่มาถึง
ชายฝั่งอยู่ในระดับต่ าซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่งน้อย ในกรณีของผลกระทบด้านวิวทิวทัศน์
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เนื่องจากกังหันลมซึ่งติดตั้งห่างจากฝั่งมากกว่า 500 เมตรภาพที่มองจากฝั่งจะมีผลกับวิวทิวทัศน์น้อย
ทั้งนี้ต้องเลือกขนาดและสีของกังหันลม ตลอดจนการจัดวางกังหันลมให้สอดคล้องกับทัศนียภาพ
โดยทั่วไปของบริเวณที่จะติดตั้ง อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น เมื่อทราบ
ต าแหน่งที่แน่นอนของทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งจ าเป็นต้องท าการประมวลผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง
ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง (เสริม จันทร์ฉาย และคณะ, 2553) นอกจากนี้ ผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมของทุ่ง
กังหันลมในทะเลอาจก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน โดยได้น ามาจากงานศึกษาของ ธีรวัฒน์ ชมมิ่ง 
(2555) ได้แก่ ด้านกายภาพ เช่น ตะกอนดิน และตะกอนดินใต้ดินและเสียงรบกวนใต้ทะเล เป็นต้น 
ซึ่งเป็นผลมาจากขั้นตอนการสร้างฐานราก (foundation) ตั้งแต่ขั้นตอนการขุดเจาะฐานรากไปจนถึง
งานการวางสายเคเบิ้ลใต้น้ า ขั้นตอนการตอกเสาเข็มและการขนย้ายอุปกรณ์วัสดุต่าง ๆ ในระหว่างการ
ก่อสร้าง ด้านชีวภาพ ได้แก่ สัตว์หน้าดินปลา นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล เป็นต้น  เกิดจาก
กิจกรรมในระหว่างการก่อสร้างและระยะด าเนินการของทุ่งกังหันลม เช่น เส้นทางการขนส่งโดยเรือ 
(vessel traffic) การส ารวจเกี่ยวกับแผ่นดินไหวหรือเปลือกโลก (seismic survey) การขุดเจาะเสาเข็ม 
(pile driving) การเตรียมพ้ืนดินใต้ทะเล (preparation of seabed) การขนย้ายตะกอนดินออก 
(sediment removal) การทับถมของตะกอนดิน (sediment deposition) และการวางสายเคเบิ้ลใต้น้ า
(cable laying) เป็นต้น (Bio Consult, 2006 อ้างถึงใน จอมภพ แววศักดิ์ , 2558) และด้านการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ การประมงของชุมชนบริเวณชายฝั่งจนถึงระดับใหญ่มากขึ้น ได้แก่ การ
สันทนาการทางทะเล การท่องเที่ยว รวมถึงการขัดขวางเส้นทางการเดินเรือในทะเล เป็นต้น ส าหรับ
ผลกระทบที่มีต่อการประมงนั้นเป็นไปได้ว่าการก่อสร้างทุ่งกังหันลมในทะเลจะมีความสัมพันธ์กับน้ า
ทะเลชายฝั่งที่ไม่ลึกมากนัก (shallow coastal waters) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการประมง
ในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงได้ ทุ่งกังหันลมนั้นอาจท าให้เกิดผลกระทบทางลบกับจ านวนประชากรปลา
และหอย รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์อีกด้วยและในการก่อสร้างทุ่งกังหันลมนั้น
จะต้องสร้างสิ่งก่อสร้างในทะเลเพ่ิมขึ้นส่งผลให้มีสิ่งกดขวางของเส้นทางเรือประมงบริเวณโดยรอบได้ 
(CEFAS, 2004 อ้างถึงใน ธีรวัฒน์ ชมมิ่ง, 2555) นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบด้านทัศนวิสัยที่เกิดจาก 
Offshore Wind Energy ต่อทิวทัศน์ท้องทะเลอาจจะเนื่องมาจากสาเหตุส าคัญ 3 ประการ อันได้แก่ 
(1) อาณาบริเวณของทะเล (2) ระยะความยาวของแนวชายฝั่งทะเล (3) อาณาบริเวณของพ้ืนดิน  การ
สร้าง offshore windpower นั้นจะมีผลกระทบต่อทิวทัศน์ท้องทะเลได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัย
อ่ืน ๆ อีกหลายปัจจัย เช่น จ านวนของต้น สภาพอากาศ และระยะความห่างจากแนวชายฝั่งที่มีข้อมูล
การศึกษาพบว่าที่ระยะห่างน้อยกว่า 13 กิโลเมตรจะส่งผลต่อทิวทัศน์ท้องทะเลค่อนข้างมากในขณะที่
ระยะห่างมากกว่า 24 กิโลเมตรจะส่งผลต่อทิวทัศน์ท้องทะเลค่อนข้างน้อย เป็นต้น  
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2.7  ทฤษฎีการวิเคราะห์นโยบายและสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT analysis) 
 2.7.1 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
 กระบวนการของการตัดสินใจเลือกและก าหนดนโยบายนั้นจะน าการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะมาใช้ เนื่องมาจากปัจจัยการก าหนดนโยบายสาธารณะบางครั้งก็มีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลสูง 
ไม่สามารถควบคุมหรือถูกการแทรกแซงได้ ท าให้การวิเคราะห์นโยบายไม่ประสบผลส าเร็จในการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร อย่างไรก็ตามการศึกษาถึงการวิเคราะห์นโยบายก็ยังเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพราะจะท าให้เกิดความเข้าใจในนโยบายสาธารณะนั้นๆได้ดียิ่งขึ้น การศึกษาในแต่ละส่วนของ
นโยบายอย่างละเอียด จะท าให้ทราบถึงอิทธิพลของนโยบายนั้นๆ ว่าจะมีประโยชน์เพียงใดต่อผลผลิต
และผลกระทบของนโยบาย ท าให้มีส่วนช่วยในการตัดสินใจก าหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากการวิจยัและการวิเคราะห์นโยบายนั้น จะท าให้ทราบถึงเหตุและผลลัพธ์ของนโยบายได้อย่าง
ชัดเจน 
  2.7.1.1 ตัวแบบของการวิเคราะห์นโยบาย 
 จากผลการศึกษาของ (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2544) ได้ท าการสรุปตัวแบบของการวิเคราะห์
นโยบายไว้ ดังนี้ 
  1) ตัวแบบสถาบัน (institutional model) 
  ตัวแบบสถาบัน ถือว่า นโยบายคือผลผลิตของสถาบันการเมืองไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายนิติ
บัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ สถาบันการปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นต้น 
  2) ตัวแบบระบบ (system model) 
  ตัวแบบเชิงระบบ ถือว่า นโยบาย คือผลผลิตของระบบการเมือง ซ่ึงเกิดจากการ
ตัดสินใจนโยบายของระบบการเมือง โดยเมื่อระบบการเมืองรับข้อมูลจากข้อเรียกร้อง (demand) 
และการสนับสนุน (support) จากสภาพแวดล้อม (environment) ในรูปของปัจจัยน าเข้า (input) 
ระบบการเมือง ซ่ึงได้แก่ สถาบันการเมืองจะน าปัจจัยน าเข้านั้นสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนทางการ
เมือง (conversion process) และระบบการเมืองจะใช้อ านาจในการตัดสินใจ  เพ่ือตอบสนองข้อ
เรียกร้องและการสนับสนุนจากประชาชน ซ่ึงก่อให้เกิดผลผลิตหรือปัจจัยน าออก (output) โดยปัจจัย
น าออกหรือผลผลิตของระบบการเมืองจะถูกย้อนกลับเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ในรูปแบบของผล
สะท้อนกลับหรือผลกระทบ (feedback) โดยสะท้อนกลับจะถูกกลับเข้าสู่ระบบการเมืองใหม่ใน
รูปแบบข้อเรียกร้อง และการสนับสนุนจากสภาพแวดล้อม ซ่ึงความสัมพันธ์ของระบบการเมืองและ
สภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมจะสัมพันธ์กันแบบพลวัตร (dynamic system) 
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  3) ตัวแบบกระบวนการ (process model) 
  ตัวแบบกระบวนการ ถือว่า นโยบายคือผลลัพท์ของกิจกรรมทางการเมือง โดย
กระบวนการและพฤติกรรมทางการเมือง คือ ศูนย์กลางของการศึกษาทางการเมือง การศึกษา
กิจกรรมทางการเมืองโดยมุ่งเน้นพฤติกรรมศาสตร์สมัยใหม่ เริ่มต้นขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย
มุ่งความสนใจการศึกษากิจกรรมของผู้ใช้สิทธิเลือกต้ัง (activities of voters) กลุ่มผลประโยชน์ฝ่าย
นิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ ผู้พิพากษา และผู้มีบทบาททางการเมือง เป็นต้น ซ่ึงกระบวนการ
นโยบายประกอบไปด้วยการจ าแนกปัญหานโยบาย การจัดท าทางเลือกนโยบาย การให้ความเห็นชอบ
นโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมิลผลนโยบาย (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2544) 
 2.7.2 การวิเคราะห์นโยบายและสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT analysis) 
 อาทิตย์ วงษ์สง่า (ม.ป.ป.) กล่าวว่า การวิเคราะห์  SWOT หรือ SWOT analysis เป็น
เครื่องมือในการประเมินหรือวิเคราะห์สภาวะองค์กรเพ่ือการวางแผน และการก าหนดกลยุทธ์ของ
องค์กร ซึ่งจะช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยต่างๆ ต่อการท างานของ
องค์กร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า SWOT analysis หมายความถึงการวิเคราะห์และประเมินว่า
องค์กรมีจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) อย่างไรเพ่ือที่จะน าไปใช้ในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ ขององค์กรต่อไป SWOT มา
จากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัวจากค าว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats 
โดยมีรายละเอียดอักษรย่อ ดังนี้   
  Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็น
บวก ซึ่งองค์กร สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง การ
ด าเนินงานภายในที่องค์กร ท าได้ด ี 
  Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้วย
ความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
หมายถึงการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่ท าได้ไม่ด ี 
  Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอ้ืออ านวย
ให้การท างานของ องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินการขององค์กร   
  Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการ
ท างานขององค์กรไม่ให้ บรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อ
องค์กร 
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  2.7.2.1 กรอบการวิเคราะห์ SWOT 
 การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูลในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมา
บนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถก าหนดกล
ยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การ
วิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร  โดยมีขั้นตอน
ดังนี้  
  1) การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร  
และความสามารถภายในองค์กรทุกๆ ด้านเพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร แหล่งที่มา 
เบื้องต้นของข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายในคือระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารที่ครอบคลุม
ทุกด้านทั้งในดานโครงสร้างระบบระเบียบ  วิธีปฏิบัติงานบรรยากาศในการท างานและ ทรัพยากรใน
การบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กร
เพ่ือที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย  
  - จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้
ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กร
ควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้และควรด ารงไว้เพ่ือการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร 
   - จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมอง
ของผู้ที่อยู่ภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อยข้อ
เสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  
 2) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก  
 ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค 
ทางการด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน 
การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การ
ต้ังถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยม ความเชื่อ
และวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี 
และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้าน เครื่องมืออุปกรณ์ที่
จะช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 
   - โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัย
ภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการ
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ขององค์กรในระดับมหาภาคและองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข้มแข็ง
ขึ้นได ้ 
  - อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก
องค์กรปัจจัย ใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง
และทางอ้อม ซึ่งองค์กรจะต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญ
แรงกระทบดังกล่าวได้ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม 
  2.7.2.2 ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม 
  เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้
น าจุดแข็งและจุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับโอกาสและอุปสรรคจากภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กรก าลัง
เผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นองค์กรควรจะท าอย่างไร โดยทั่วไป ในการ 
วิเคราะห์ SWOT องคก์รจะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้  
  สถานการณ์ที่1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึงปรารถนาที่สุด 
เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่างดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก  
(aggressive - stratagy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่
เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่  
  สถานการณ์ที่2 (จุดอ่อน-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด 
เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ  
ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (defensive strategy) เพ่ือพยายามลด 
หรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดจนหามาตรการที่จะท า ให้องค์กรเกิดความ
สูญเสียที่น้อยท่ีสุด  
  สถานการณ์ที่3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้าน
การ แข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกัน  
ดังนั้นทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (turnaround-oriented strategy) เพ่ือจัดหรือแก้ไขจุดอ่อน
ภายในต่างให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆท่ีเปิดให้  
  สถานการณ์ที่4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่ 
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะ
รอจนกระทั่ง สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัวหรือขยาย  
ขอบข่ายกิจการ (diversification strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาว 
ด้านอื่นๆแทน 
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  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็น
โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน โดยอาศัย
หลักการ พ้ืนฐานและกรอบความคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีอิทธิพลจากภายนอก โดยใช้หลัก  
ของ PESTLE Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
องค์กรทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ของ Francis J. Aguilar ในปี ค.ศ. 1967 (Bright hup PM project 
management, 2011) ช่วยให้เข้าใจถึงภาพรวมของสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ประกอบไป
ด้วย การเมือง (polities) เศรษฐกิจ (economic) สังคม/ วัฒนธรรม (social/ culture) เทคโนโลยี 
(technological) กฎระเบียบ (legal) และสภาวะแวดล้อม (ecological) 

 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งจ าเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของ
องค์กรในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมทั้งในแง่บวกและแง่ลบ และจ าเป็นต้องวิเคระห์
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมของภาครัฐ เพ่ือให้องค์กรที่ประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมหรือผู้ลงทุนสามารถวางแผนการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ 

 

2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการวาง
แผนการบริหารจัดการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและศึกษาถึงศักยภาพของการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมของพ้ืนที่ต่างๆ เช่น ข้อมูลลม ความเหมาะสมของพ้ืนที่ เทคโนโลยีของกังหันลมผลิต
ไฟฟ้า รวมทั้งความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และการเงินก่อนการพัฒนาโครงการเพ่ือให้เหมาะสมต่อ
การลงทุน ดังที่ อดิศักดิ์ ชูสุข และคณะ (2560) ได้ศึกษาขั้นตอนการจัดตั้งโครงการการผลิตไฟฟ้าด้วย
กังหันลมตามหลักวิชาการ บริบทการจัดการ ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการ
การผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมของหน่วยงานราชการ โดยเก็บข้อมูลจากผู้แทนของหน่วยงานราชการที่
ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า ผู้แทนของนักวิชาการที่มีผลงานการศึกษา วิจัยและพัฒนากังหันลมผลิต
ไฟฟ้า และ ผู้แทนของวิศวกรผู้ที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าให้กับหน่วยราชการ 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมของหน่วยงานราชการ สามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์และผลกระทบที่เกิดจากโครงการ
ในขั้นตอนนี้จะต้องด าเนินการ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การตรวจวัดศักยภาพในพ้ืนที่เป้าหมายอย่างน้อย 
1 ปี และส่วนที่ 2 ศึกษาด้านเทคนิคของกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่มีขายในท้องตลาด  และ (2) วางแผน
พัฒนาโครงการ เริ่มจากวางแผนและก าหนดแนวทางจัดการโครงการในระยะยาว เพ่ือแบ่งปันความ



64 
 
รับผิดชอบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนด้านคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และ เครื่องมือ
เครื่องจักรควบคู่กับด าเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
โครงการและประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ ก่อนขอรับงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ 
 นอกจากนั้นได้มีการศึกษาความเป็นไปได้และประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมเฉพาะแหล่งทั้งจากฟาร์มกังหันลมชายฝั่งทะเล (onshore wind farm) ที่มีการพัฒนาฟาร์มกังหัน
ลมผลิตไฟฟ้าไปบ้างแล้วและจากฟาร์มกังหันลมในทะเล (offshore wind farm) ที่มีแนวโน้มการ
พัฒนาฟาร์มกังหันลมผลิตไฟฟ้าในอนาคต  ดังเช่น ณัฐวุฒิ ชยาวณิช และคณะ (2554) ได้ท าการ
ประเมินศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในพ้ืนที่ที่คาดว่ามีศักยภาพพลังงานลมดี คือ พ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยจนถึงภาคใต้ตอนบนจังหวัดชุมพร และประเมินทางด้านเทคนิค 
เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของการผลิตไฟฟ้าจากการติดตั้งกังหันลมขนาดใหญ่  ครอบคลุมพ้ืนที่
ศึกษามีจ านวน 4 สถานี คือ 1) สถานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน 2) 
สถานีบ้านหนองทราย เพชรบุรี 3) สถานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวัง
ไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ และ 4) สถานีเทศบาลต าบลชุมโค ชุมพร พบว่า สถานีประเมินศักยภาพ
ลมประจวบฯ (หัวหิน) มีความเร็วลมเฉลี่ยตลอดปีสูงที่สุด คือ 3.40 4.07 4.32 และ 4.48 เมตรต่อ
วินาที ที่ระดับความสูง 40 65 90 และ 120 เมตร ตามล าดับ และเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพพลังงานลม
มากท่ีสุด โดยความเร็วที่สูงกว่าค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาที่ 4.9 เมตรต่อวินาที จะอยู่บนยอดเขาหรือ
เนินเขา โดยพ้ืนที่ที่มีศักยภาพมีขนาดพ้ืนที่รวมประมาณ 17.5 ตารางกิโลเมตรซึ่งหากติดตั้งกังหันลม
ขนาด 3 MW จะมีก าลังผลิตติดตั้งรวม 105 – 210 MW หรือหากติดตั้งกังหันลมขนาด 1.5 MW จะมี
ก าลังผลิตติดตั้งรวม 52.5 – 105 MW ผลการประเมินพลังงานไฟฟ้าและการพิจารณาร่วมกับต้นทุน
และผลตอบแทนของการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม 5 รุ่นสรุปได้ว่ากังหันลม GE 1500 kW ขนาด 1.5 
เมกะวัตต์ เป็นกังหันลมที่เหมาะสมที่สุดส าหรับใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาทั้ง 
4 แห่ง นอกจากนี้ ธนัญชัย ลีภักดิ์ปรีดา และคณะ (2557) ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมใกล้ชายฝั่งทะเลและนอกชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย โดยประเมินศักยภาพของ
พลังงานลมเฉพาะแหล่ง (micro-siting) พบว่าพ้ืนที่นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมีความเป็นไปได้ที่จะมี
การพัฒนาฟาร์มกังหันลม โดยท าการติดตั้งฟาร์มกังหันลมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่าวรูปตัว ก. 
แม้ว่าการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลมและทางเศรษฐศาสตร์จะเป็นการใช้ข้อมูลการท านาย
ความเร็วลมที่ได้จากการวัดของสถานีวัดลมบนบกและไม่อยู่ในแหล่งที่ความเร็วลมสูงตามแผนที่ลมชี้
บ่งก็ตาม 
 นอกจากนั้นยังต้องมีการศึกษาและประเมินผลประโยชน์และผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมและ
ทางสังคมเพ่ือให้เกิดการยอมรับของสังคมและโครงการสามารถที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนได้ ซึ่งในปัจจุบัน
มีนักวิจัยหลายกลุ่มได้ท าการศึกษาการประเมินผลกระทบและความเหมาะสมทางสิ่งแวดล้อมของ
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โครงการทุ่งกังหันลม โดย ธีรวัฒน์ ชมมิ่ง (2555) ได้ท าการศึกษาและประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความ
เหมาะสมทางสิ่งแวดล้อมของโครงการทุ่งกังหันลมในทะเลส าหรับประเทศไทยโดยการวิเคราะห์แบบ
หลายปัจจัยในการหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมทางสิ่งแวดล้อมของโครงการทุ่งกังหันลมในทะเล พบว่า ปัจจัย
ที่มีความส าคัญต่อความเหมาะสมทางสิ่งแวดล้อมของโครงการทุ่งกังหันลมในทะเลมากที่สุด คือ 
ความเร็วลม รองลงมาได้แก่ นก ปลา สัตว์หน้าดินและระดับเสียงพ้ืนฐาน ความสูงระดับน้ าทะเล 
คุณภาพน้ าทะเล ประชากร และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในภาพรวมของแต่ละ
พ้ืนที่ พบว่า บริเวณชายฝั่งทะเลในอ าเภอดอนสัก อ าเภอกาญจนดิษฐ์ อ าเภอเมือง อ าเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการก่อสร้างทุ่งกังหันลมในทะเลมากที่สุด และสมาน 
เสนงาม และคณะ (2549) ได้ท าการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของการพัฒนาโครงการ
ฟาร์มกังหันลมผลิตไฟฟ้าบริเวณจังหวัดสงขลา ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ คุณภาพชีวิต พบว่าจะมีผลกระทบด้านลบเพียงเล็กน้อยในช่วงการก่อสร้างเท่านั้นและ
เสนอแนะการจัดท าโครงการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าน าร่องในรูปแบบต าแหน่งการติดตั้งเป็น
ลักษณะฟาร์มกังหันลมผลิตไฟฟ้า 
 งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง ซึ่งผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return On 
Investment : SROI) เป็นกรอบแนวคิดในการวัดค่าและค านวณมูลค่าผลตอบแทน ที่มีความหมาย
กว้างกว่าค่าทางการเงิน แต่ยังค านึงถึงค่าทางสังคม และค่าทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลตอบแทนทางสังคม
สามารถบอกแนวทางเพ่ือช่วยลดความไม่เสมอภาค ลดการท าลายสิ่งแวดล้อม และสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลประโยชน์ และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของต้นทุน เพ่ือที่จะสามารถอธิบายต่อสังคมได้ว่า ทุกการลงทุน 1 บาทสังคมจะได้รับผลตอบแทน
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็นจ านวนเงินเท่าใด นิยมใช้ในกลุ่มของนักลงทุนเพ่ือสังคม เช่น  
มูลนิธิต่างๆ เพ่ือเปรียบเทียบทางเลือกและประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการกุศลที่
ด าเนินการ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทก็สามารถใช้การหาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน  เพ่ือ
ประเมินผลและวัดความคืบหน้าของการด าเนินการเพ่ือสังคม หรือการด าเนินธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 
และมีผลต่อการตัดสินใจด าเนินโครงการที่ลงทุนน้อยที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด  ดังที่วิสาขา ภู่จินดา 
(2557) ได้ท าการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการ
น าชีวมวลเพ่ือผลิตพลังงานใช้ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน พบว่า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการผลิตพลังงานจากชีวมวลในระดับชุมชนจะมากกว่าระดับครัวเรือน  เพราะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
กว่าและใช้ชีวมวลในปริมาณที่มากกว่า ส าหรับผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนนั้นการผลิต
พลังงานความร้อนทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนมีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 0.45-
6.40 และเมื่อเทียบผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในระดับครัวเรือนจะมากกว่าระดับชุมชน  
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ทั้งนี้เพราะประโยชน์ที่ได้รับในระดับครัวเรือนจะมากกว่าชุมชนและสามารถประเมินค่าได้ง่ายกว่า
ชุมชน แต่ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลมีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 0.26-1.78 เพราะ
ใช้การลงทุนที่สูง แต่ผลประโยชน์ที่ได้น้อยกว่าการผลิตพลังงานความร้อน  

โดยสรุป การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมของประเทศไทยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้รับการสนับสนุนในระดับนโยบาย แผน มาตรการต่างๆ จากภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องและต้องมีการ
วางแผนการพัฒนาทุ่งกังหันลมในการผลิตไฟฟ้า โดยต้องมีการระบุสถานที่ติดตั้งทุ่งกังหันลมและ
วิเคราะห์ถึงรายละเอียดทางกายภาพ ทั้งลักษณะของพ้ืนที่ ความเร็วลมและทิศทางของลม การ
ประมาณการปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ เพ่ือให้ทราบถึงคุณลักษณะและธรรมชาติของลมในบริเวณที่จะ
ท าการติดตั้งกังหันลมและสามารถออกแบบทางเทคนิคหรือเลือกเทคโนโลยีกังหันลมที่เหมาะสม
ส าหรับสถานที่ติดตั้งทุ่งกังหันลมนั้นๆ เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างมากท าให้ผู้ผลิต
กังหันลมสามารถพัฒนากังหันลมได้หลากหลายชนิด หลากหลายขนาด ควบคู่กับการลดลงของต้นทุน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยต้นทุนที่สูงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมเกิดการยอมรับในวงกว้างไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบกิจการโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมอาจจะต้องพิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์และการเงินที่อยู่ในรูป
ผลตอบแทนทางการเงิน เช่น Net Present Value, NPV, ค่า Internal Rate of Return, IRR, ค่า 
Benefit Cost Ratio, BCR และ ค่า PayBack Period, PBP เป็นต้น นอกจากนั้นการที่จะพัฒนาให้
โครงการเกิดขึ้นได้จริงนั้นจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาถึงผลประโยชน์และผลกระทบทางสังคม ทาง
สิ่งแวดล้อมด้วย เช่น ผลกระทบทางเสียง ผลกระทบทางสายตา ผลกระทบทางนิเวศ เป็นต้น อีกทั้ง
หากโครงการมีการส ารวจเชิงท้องถิ่นและปรึกษากับองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการลด
ผลกระทบที่จะเกิดจากกิจการและด าเนินการที่สร้างผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนก็จะท าให้
เกิดการยอมรับของชุมชนในพ้ืนที่โครงการและเกิดการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่
เหมาะสมทัง้ด้านกายภาพ เทคนิค เศรษฐศาสตร์ การเงิน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง
ส าหรับประเทศไทย ได้มีการออกแบบการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ  (qualitative 
approach) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.5 การวิเคราะห์ผลการศึกษา 

3.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง
ส าหรับประเทศไทย ในการวิจัยครั้งนี้ได้มีการออกแบบการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ
(qualitative approach) โดยท าการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทความวิชาการทั้งของไทยและของต่างประเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน แผนพัฒนาพลังงาน เช่น แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) มาตรการการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ในรูปแบบ  Feed-in Tariff หรือ FiT และท าการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารวิชาการ รายงาน
การวิจัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งตามหลักการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ (feasibility study) ทั้ งทางด้านกายภาพ ด้านเทคโนโลยี  ด้าน
เศรษฐศาสตร์และการเงิน  ด้านการบริหาร ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง ผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
พลังงานลมทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้ม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมทั้งชายฝั่งและนอกชายฝั่ง นโยบายการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมและมาตรการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนด าเนินโครงการ ปัญหาและอุปสรรคในการน า
พลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งมาผลิตไฟฟ้า และทราบถึงผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
จากนั้นน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสังเคราะห์และประมวลผล
ร่วมกับผลการสังเคราะห์ในการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือเป็นกรอบการประเมินผลตอบแทนทางสังคม
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จากการลงทุน (Social Return On Investment: SROI) และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 
(SWOT analysis) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอก
ชายฝั่งที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยสามารถสรุปแนวความคิดได้ดังภาพที่ 3.1 
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ศักยภาพด้านกายภาพ 

- ลักษณะภูมิประเทศ 

- อัตราความเร็วลมเฉลี่ย 

- ทิศทางลม 

  

  

ศักยภาพด้านเศรษฐศาสตร์

และการเงิน 

- ต้นทุนโครงการ 

- ผลตอบแทนทางการเงิน เช่น 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV), 

อัตราผลตอบแทนโครงการ 

(IRR), ผลประโยชน์ต่อเงิน

ลงทุน (B/C Ratio), ระยะเวลา

คืนทุน (Payback Period) 

  

ศักยภาพด้าน

สังคม 

-การสร้างอาชีพ 

-การยอมรับของ

สังคม 

-การมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) 

 มาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น Feed-in-Tariff (FiT) 

 กฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 

  ศักยภาพด้านเทคนิค 

- เทคโนโลยีกังหันลม 

ได้แก่ ชนิด, ขนาด, การจัด

ระยะห่าง, สายส่ง 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

(Social Return On Investment : SROI) 
 

แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 

ศักยภาพด้านบริหาร 

- งบประมาณ 

- บุคลากร 

- วัสดุอุปกรณ์, เครื่องมือ 

- การจัดการ 
 

ศักยภาพด้าน

สิ่งแวดล้อม 

-ผลตอบแทนทาง

สิ่งแวดล้อม เช่น การลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ 

 -ผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อม 

SWOT Analysis 

จุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / อุปสรรค 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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 ในการศึกษานี้ ได้เริ่มจากการศึกษานโยบาย แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก มาตรการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ 

Feed-in-Tariff (FiT) และกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง จากนั้นท าการศึกษาศักยภาพพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งตามหลัก

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (feasibility study) ทางด้านกายภาพ เพ่ือพิจารณาความ

เหมาะสมของพ้ืนที่ต าแหน่งที่ตั้ง ความเร็วลมที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากแผนที่ศักยภาพพลังงานลม 

ด้านเทคนิค เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง ซึ่งก็คือรูปแบบของกังหันลมผลิตไฟฟ้า ด้านการบริหารจัดการ เพ่ือพิจารณา

ถึงความสามารถในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมของ

ภาครัฐ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน เพ่ือประเมิน

ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งโดย

มีตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV), อัตราผลตอบแทนโครงการ (IRR), 

ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C Ratio), ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ด้านสังคม และด้าน

สิ่งแวดล้อม  เพ่ือศึกษาผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบจากการพัฒนาการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง โดยน าศักยภาพด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ด้าน

สังคมและด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return 

On Investment : SROI) เพ่ือเปรียบเทียบการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและ

นอกชายฝั่งว่าทุก 1 บาทของการลงทุนโครงการจะสร้างผลตอบแทนทางสังคมได้มากน้อยกว่ากัน

เท่าไหร่  รวมทั้งน าศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมด้านต่างๆมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ขององค์กร (SWOT analysis) ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือหาวิธีการด าเนินงานของภาครัฐที่

เหมาะสมต่อการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง และน าไปสู่การส่งเสริม

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งที่เหมาะสมในประเทศไทย 
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จากกรอบแนวคิดสามารถนิยามเชิงปฏิบัติการประเด็นศึกษา ได้ดังนี้ 
1) นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การสนับสนุนการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานลมตามแผนและมาตรการที่ก าหนดโดยภาครัฐ ได้แก่ 
 - แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (AEDP 2015) คือ แผนการเพ่ิม

สัดส่วนการใช้พลังงานลมในรูปแบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็น 3,002 เมกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2579  

 - มาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) คือ 
อัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมของภาครัฐในทุกพ้ืนที่ยกเว้นจังหวัดชายแดนใต้ในอัตราหน่วยละ 
6.06 บาท ระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี โดยพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้จะได้รับการสนับสนุนอีกหน่วยละ 
0.5 บาทตลอดอายุโครงการ  

 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ค าสั่งหรือข้อบังคับของรัฐ ที่ใช้ควบคุมหรือก ากับ
การด าเนินกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง เช่น พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็นต้น 

2) ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมทางกายภาพ คือ ความสามารถหรือความพร้อม
ของพลังงานลมในการน ามาผลิตไฟฟ้า โดยมีอัตราความเร็วลมและทิศทางลมที่เพียงพอและเหมาะสม
ในแต่ละพ้ืนที่ ที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 

  - ลักษณะภูมิประเทศ หมายถึง ลักษณะของแผ่นดินที่อาจมีลักษณะเป็นภูเขา ที่
ราบ ที่ราบสูง ชายฝั่งทะเล และในทะเล ที่มีอิทธิพลท าให้รูปแบบของลมเปลี่ยนแปลงไป 

 - ความเร็วลม หมายถึง อัตราการเคลื่อนที่ของลมผ่านกังหันลมผลิตไฟฟ้าและท าให้
กังหันลมท างานในหนึ่งหน่วยเวลา 

 - ทิศทางลม หมายถึง ลักษณะการไหลของกระแสลมจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
โดยมีทิศทาง 

3) ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมทางเทคนิค คือ เทคโนโลยีกังหันลมที่เอ้ืออ านวย
ต่อการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 

 - เทคโนโลยีกังหันลม หมายถึง การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ (กังหันลม) เพ่ือ
เปลี่ยนรูปพลังงานลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีข้อจ ากัดด้านชนิด ขนาด การจัดระยะห่าง และการ
เชื่อมต่อกับระบบสายส่ง 

4) ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน คือ ความสามารถ
หรือความพร้อมของพลังงานลมในการน ามาผลิตไฟฟ้า โดยมีต้นทุนและผลประโยชน์ทางการเงินที่
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง เช่น มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
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(NPV), อัตราผลตอบแทนโครงการ (IRR), ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C Ratio), ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period)  

  - ต้นทุนโครงการ หมายถึง รายจ่ายที่ใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง
และนอกชายฝั่ง ประกอบด้วย เงินลงทุนเริ่มแรก ต้นทุนการด าเนินการและบ ารุงรักษาและมูลค่าที่ดิน  

 - ผลประโยชน์ทางการเงิน หมายถึง การเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งว่ารายได้สูงกว่ารายจ่ายหรือไม่ หากรายได้
สูงกว่ารายจ่ายในระยะเวลาที่เหมาะสม แสดงว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่า  

5) ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมทางสังคม คือ ขอบเขตความสามารถในการน า
พลังงานลมมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าตามความเหมาะสมทางสังคม โดยมีข้อจ ากัดด้านการสร้างอาชีพ 
ทัศนคติและความต้องการของชุมชน เพ่ือให้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง
เกิดการยอมรับของสังคม 

 - การสร้างอาชีพ หมายถึง การจ้างงานบุคลากรดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลม เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ ซึ่งเป็นที่มาของรายรับและน าไปใช้จ่ายในการด ารงชีวิต  

 - การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การรวมกลุ่มของประชาชนและเข้าร่วมการ
ด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การ
ด าเนินการ การติดตามตรวจสอบ ไปจนถึงการได้รับซึ่งผลประโยชน์ของโครงการ 

6) ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมทางสิ่งแวดล้อม คือ ขอบเขตความสามารถในการ
น าพลังงานลมมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าตามความเหมาะสมและข้อจ ากัดทางสิ่งแวดล้อม 

 - ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง การสร้างให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นหรือสร้าง
ความเสื่อมโทรมหรือสูญหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 

7) ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมทางการบริหารจัดการ คือ ความสามารถในการ
จัดสรรทรัพยากรของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมทางด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
และข้อจ ากัดทางกฎหมาย ที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอก
ชายฝั่ง 

 - งบประมาณ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในรูปของตัวเงิน สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลั งงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งเพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 - บุคลากร หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ งกังหันลม การดูแลและ
บ ารุงรักษา และการติดตามตรวจสอบโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 
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 - วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการด าเนินงาน เช่น เครื่องมือในการ
ติดตั้งกังหันลม ส่วนประกอบของกังหันลม เป็นต้น 

8) ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน หมายถึง การวัดผลลัพธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ท าให้เกิดอัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนหรือก าไร
ต่อต้นทุนทั้งต้นทุนก่อสร้าง ต้นทุนด าเนินการและบ ารุงรักษา ต้นทุนที่ดิน เพ่ือพิจารณาว่าโครงการ
สร้างให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมอย่างไรต่อการลงทุนที่ใช้ไป 

3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ชายฝั่งและนอกชายฝั่งส าหรับประเทศไทยในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม 
 3.2.1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้หลักการอ้างอิงด้วยบุคคลและ
ผู้เชี่ยวชาญ (Snowball Sampling Technique) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจาก
ประสบการณ์การด าเนินงานและความเชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอก
ชายฝั่งของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย นักวิชาการของหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
พลังงานลมทางด้านการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม การก าหนดนโยบาย แผน
และมาตรการสนับสนุนต่างๆ ด้านกฎหมาย การศึกษาทางด้านเทคนิค ด้านสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 1) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพลังงานลม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
กระทรวงพลังงาน 
 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน และผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 3) ผู้แทนจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 4) นักวิชาการ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 
 5) นักวิชาการ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 6) นักวิชาการด้านกฎหมาย จากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 3.2.2 กลุ่มผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ท าการคัดเลือกผู้บริหารบริษัทที่ถือหุ้น
ใหญ่ที่ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมบนฝั่งในประเทศไทย เนื่องจากโครงการผลิตไฟฟ้า
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จากพลังงานลมที่มีการผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าระบบจ าหน่ายในประเทศไทย จ านวน 21 โครงการ ดัง
ภาคผนวก ข. ซึ่งมีผู้บริหารที่ถือหุ้นอยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกัน จึงท าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 
จ านวน 6 หน่วยงาน โดยสงวนสิทธิ์การเปิดเผยรายชื่อของผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลการประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง ได้ท าการศึกษาจากการเอกสารที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างการ
ด าเนินโครงการในต่างประเทศร่วมด้วย 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนด
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ ได้แก่ กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฐานข้อมูล
อิเล็คทรอนิค และกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ ์

3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและ
ข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้วิจัยได้ด าเนินกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทาง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง แหล่งข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ปรากฏบนอินเตอร์เน็ตทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ รายงานการศึกษาวิจัยและผลงานวิจัยประเภทต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การออกแบบหรือสร้างแบบสัมภาษณ์ รวมทั้งน ามาใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลในการวิจัย  

3.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง ผู้
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม โดยในกระบวนการสัมภาษณ์นั้น ได้ด าเนินการบันทึกข้อมูล 
โดยวิธีการจดบันทึกข้อมูลและการบันทึกเสียงของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยหรือผู้ให้สัมภาษณ์ โดยขอ
อนุญาตจากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยหรือผู้ ให้สัมภาษณ์ก่อนท าการบันทึกเสียงเพ่ือน ามาใช้ใน
กระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้องย้อนกลับในภายหลังได้ 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งใน

ประเทศไทย มีการศึกษา 2 รูปแบบ คือ การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) และ
การศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 

3.4.1 การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิ จากงานวิจัย บทความ หนังสือวิชาการและอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับศักยภาพพลังงานลมชายฝั่ง
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และนอกชายฝั่งทั้งข้อมูลทางกายภาพ เทคโนโลยี การบริหารโครงการ เศรษฐศาสตร์และการเงิน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

3.4.2 การศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง
และนอกชายฝั่ง รวมทั้งผู้ประกอบการเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยเป็นแบบสัมภาษณ์ชนิด
มีโครงสร้าง (structured Interview) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เพ่ือให้ทราบถึงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้า
พลังงานลมของประเทศไทย ที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ เทคนิค เศรษฐศาสตร์และการเงิน 
สังคม สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งใน
ประเทศไทย รวมทั้งการสร้างประโยชน์จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้วย  ซึ่งมีรายละเอียดแบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์และบริบทของการน าพลังงานลมชายฝั่ง
และนอกชายฝั่งมาใช้เพ่ือการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย  

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการศึกษาศักยภาพของพลังงานลมชายฝั่งและนอก
ชายฝั่งทั้งความเร็วลมและการเปลี่ยนแปลงของพลังงานลม แนวโน้มเทคโนโลยีกังหันลม ต้นทุนการ
ด าเนินโครงการ งบประมาณและบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทย 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา การสนับสนุนและมาตรการสร้าง
แรงจูงใจการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานลม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการน าพลังงานลมชายฝั่งและนอก
ชายฝั่งมาผลิตไฟฟ้า 

ส่วนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยวกับต้นทุนการด าเนินโครงการ ผลประโยชน์ของการด าเนิน
โครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

ส่วนที่ 6 เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

3.5 การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่งใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการจ าแนกประเภทข้อมูล (typogical analysis) และน าข้อมูลที่ได้มา
ท าการวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาความ ซึ่งมีการสรุปผลการสัมภาษณ์แยกตามประเด็นหลัก จากนั้นจึง
น าประเด็นหลัก มาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อยและหัวข้อย่อย หลังจากนั้นน าข้อมูลปฐม
ภูมิที่ได้ มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิที่ได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการ แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยแบ่งการวิเคราะห์ผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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1) การศึกษาศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง อาศัยการ
วิเคราะห์ผลการศึกษาตามหลักการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ( feasibility study) 
ประกอบด้วย 6 ประเด็น ดังนี้ 

 (1) วิเคราะห์ศักยภาพทางด้านกายภาพ พิจารณาจากศักยภาพพลังงานลมของพื้นที่ 
โดยการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิและ
ความดันบรรยากาศ ที่ระดับความสูงต่างๆ สภาพภูมิประเทศ แผนที่ศักยภาพพลังงานลม เป็นต้น 
หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ในประเทศไทย 
  (2) วิเคราะห์ศักยภาพทางด้านเทคนิค พิจารณาจากรูปแบบเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลม เช่น เทคโนโลยีกังหันลม ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการพัฒนาการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งของประเทศไทย 
  (3) วิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐศาสตร์และด้านการเงิน ได้แก่ ต้นทุนโครงการ เช่น 
ต้นทุนการก่อสร้าง ต้นทุนการด าเนินการและการบ ารุงรักษา เป็นต้น และผลตอบแทนทางการเงิน 
เช่น มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV) อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate 
of Return, IRR) ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (Benefit-Cost Ratio, B/C) และระยะเวลาการคืนทุน 
(Pay Back Period) เป็นต้น เพ่ือประมาณการผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนมาก
น้อยเพียงใดโดยใช้ข้อมูลต้นทุนและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (4) วิเคราะห์ศักยภาพทางด้านสังคม พิจารณาจากผลของกรณีศึกษาโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งที่มีต่อสังคมทั้งด้านบวกและด้านลบ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบกับชุมชน วิถีการด าเนินชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะมีผลท าให้
โครงการไม่สามารถด าเนินไปได้  
  (5) วิเคราะห์ศักยภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิเคราะห์จากผลงานวิจัยที่มี
การศึกษาถึงผลตอบแทนทางสิ่งแวดล้อมทั้งด้านบวกและด้านลบจากการพัฒนาโครงการการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 
  (6) วิเคราะห์ศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง ท าการวิเคราะห์ถึงงบประมาณและบุคลากรในการบริหารจัดการของภาครัฐ 
โดยพิจารณาถึงความเพียงพอต่อการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง
หรือไม่อย่างไร 
 2) การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ของการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทย ซึ่งการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน (SROI) เนื่องจาก การด าเนินโครงการนั้นนอกจากจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แล้วยังต้อง
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สร้างให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมด้วย ซึ่งส่งผลให้การด าเนินโครงการเกิดการยอมรับของสังคมและ
สามารถด าเนินโครงการได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบกับชุมชน วิถีการด าเนินชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดย 

  SROI = 
มูลค่าของผลประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เงินลงทุน
 

  
 3) แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง  ท าการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งใน
ประเทศไทย (SWOT Analysis) โดยวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งเพ่ือให้ได้แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ชายฝั่งและนอกชายฝั่งที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

 

ศักยภาพด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

-

การสร้างอาชีพ, การยอมรับของ

สังคม, การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน, ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้น 

ศักยภาพด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

-การสร้างอาชีพ, การยอมรับของ

สังคม, การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน, ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้น 



 
 

  

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 ในการศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง
ในประเทศไทย ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และผู้ประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ซ่ึงการสัมภาษณ์ได้แบ่งเนื้อหาของการสัมภาษณ์ออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน 
คือ ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการใช้พลังงานลมในการผลิตไฟฟ้าและโอกาส
การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในอนาคต ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับศักยภาพการพัฒนาการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลม ตอนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลม และตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปใจความส าคัญของเนื้อหา
ทีไ่ดท้ าการศึกษา ดังนี้ 
 

4.1  การวิเคราะห์นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 

 การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็นการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
รูปแบบหนึ่งที่มีราคาต้นทุนการผลิตสูง โดยมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยอยู่ที่ 5-6 บาท ดังนั้นการ
พัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทยจ าเป็นที่จะต้องอาศัยนโยบายส่งเสริมและ
มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งการก าหนดนโยบายและมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนใน
รูปแบบต่างๆ เป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมให้
เพ่ิมขึ้นและกระตุ้นให้มีการใช้พลังงานลมเพ่ือการผลิตไฟฟ้าสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
ก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ที่ต้องการเพ่ิมสัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2579 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ที่มีการก าหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมอยู่ที่ 3,002 เมกะวัตต์ ในปีพ.ศ. 2579  

 4.1.1 นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง 
 ปัจจุบันภาครัฐโดยหน่วยงานในกระทรวงพลังงาน เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และส านักงานคณะกรรมการ
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ส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ได้มีนโยบายและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนสามารถแบ่งได้เป็น 7 กลไกส าคัญ ดังภาพที ่4.1 
 

 
ภาพที่ 4.1 รูปแบบการสนับสนุนโครงการพลังงานทดแทน 

แหล่งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558 
 
 จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
และส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) พบว่า ภาครัฐมีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมในรูปแบบพลังงานลมบนฝั่งให้กับ 2 ภาคส่วน คือ 1) ภาคเอกชน ในระยะแรก
ภาครัฐได้ด าเนินการศึกษาศักยภาพของพลังงานลมที่มีอยู่ในประเทศ ศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
และจัดท าแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย นอกจากนั้นได้ด าเนินการศึกษาเทคโนโลยีการ
ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าและจัดตั้งโครงการน าร่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (pilot project) 
เพ่ือเป็นโครงการต้นแบบในการศึกษา โดยมีผู้ประกอบการสนใจและเริ่มด าเนินกิจการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ปัจจุบันมีโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่มี
ภาระผูกพันกับภาครัฐหรือสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ทั้งสิ้น 1,722 เมกะวัตต์ 
(ข้อมูล ณ พ.ศ. 2558) คงเหลือที่จะต้องส่งเสริมอีก 1,280 เมกะวัตต์จากเป้าหมาย 3,002 เมกะวัตต์ 
ในปี พ.ศ. 2579 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 
2015) ท าให้ภาครัฐไม่ต้องด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเพ่ิมขึ้น
แล้ว เพียงแต่ด าเนินการน าร่องเทคโนโลยีใหม่ๆในการกักเก็บพลังงาน เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจาก



80 

พลังงานลมไม่สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้อย่างสม่ าเสมอ ท าให้ระบบการจ่ายไฟฟ้าไม่เสถียร
และไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงๆได้ และ 2) ภาคชุมชน ภาครัฐ
ต้องการส่งเสริมให้ภาคชุมชมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า หากแต่การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
เพ่ือการจ าหน่ายไฟฟ้าเช่นเดียวกับการลงทุนในภาคเอกชนไม่สามารถท าได้ แม้ว่าในพ้ืนที่จะมี
ศักยภาพลมเพียงพอก็ตาม เนื่องจากการลงทุนโครงการที่สูง การด าเนินการส่งเสริมของภาครัฐจึงเป็น
การส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนกังหันลมผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ เพื่อที่จะให้ชุมชนเป็นเจ้าของ ลดการ
น าเข้าชิ้นส่วนกังหันลมจากต่างประเทศ ชุมชนสามารถซ่อมบ ารุงและดูแลรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้า
โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ผลิตภายในประเทศ ในส่วนของการด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งนั้น พบว่า ยังไม่มีการด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง เนื่องจากผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งในประเทศไทยเท่าที่ได้มีการศึกษามา ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ถึง
ความคุ้มค่าที่จะพัฒนาโครงการในประเทศ ซึ่งหากเทคโนโลยีในอนาคตพัฒนาไปมากกว่านี้ ท าให้เกิด
ความคุ้มค่าก็อาจจะมีโอกาสและความเป็นไปได้ที่พัฒนา แต่ปัจจุบันยังไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมี
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง เนื่องจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมยังมีพ้ืนที่
บนบกที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนา  อีกทั้งผลการศึกษาศักยภาพความเร็วลมนอกชายฝั่งไม่ว่า
จะเป็นฝั่งอ่าวไทยหรืออันดามันยังน้อยกว่าความเร็วลมบนบก แม้ว่าพ้ืนที่บนบกที่มีความเร็วลมสูงๆจะ
อยู่ในพ้ืนที่ภูเขาสูงซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการได้ แต่พ้ืนที่ที่จะ
พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนั้นไม่จ าเป็นต้องอยู่ในพ้ืนที่ความเร็วลมสูงสุด เพียงแต่ต้อง
อยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเร็วลมเพียงพอและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ก็สามารถที่จะพัฒนาโครงการ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ นอกจากนั้นภาครัฐได้ให้การสนับสนุนโดยการรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ 
Feed-in-Tariff (FiT) โดยก าหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ 6.06 บาท ระยะโครงการ 20 ปี แต่ปัจจุบัน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมยังไม่มีการเปิดรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ FiT เนื่องจากการเปิดรับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนั้นใช้วิธีการประมูล (FiT bidding) ซึ่งพลังงานลมมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
ต่อหน่วยค่อนข้างสูงจึงไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ ซึ่งการประมูลแข่งขันก่อให้เกิดปัญหาระหว่าง
ผู้ประกอบการด้วยกัน เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการแต่ละรายมีข้อจ ากัดที่
แตกต่างกันและการพัฒนาโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจ าเป็นต้องอาศัยพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
พลังงานลมสูง ซึ่งพ้ืนที่มีข้อจ ากัดท าให้ผู้ประกอบการที่มีพ้ืนที่ศักยภาพลมต่ าไม่สามารถแข่งขันกับ
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพลมสูงได้ นอกจากนั้นโครงการขนาดเล็กจะไม่สามารถแข่งขันกับโครงการขนาดใหญ่
ได้ ปัจจุบันได้มีการรับซื้อไฟฟ้าแบบ SPP hybrid firm คือการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กที่
แน่นอน สามารถรวมเทคโนโลยีได้ เหมาะสมกับพลังงานลมที่มีการผลิตไฟฟ้าไม่สม่ าเสมอสามารถรวม
กับเทคโนโลยีอ่ืนได้ เช่น พลังงานน้ า เป็นต้น ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการการผลิตไฟฟ้าจาก
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พลังงานลม พบว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตในการผลิตไฟฟ้า มักจะติดปัญหาเรื่องการขอ
อนุญาตใช้พ้ืนที่ โดยประเทศไทยมีขั้นตอนในการขออนุญาตติดตั้งโรงไฟฟ้าจากพลังงานลมหลาย
ขั้นตอน ซึ่งถือเป็นอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ โดยจะต้องได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทนดังนี้ 1) ใบตรวจสอบใช้ประโยชน์ที่ดิน 2) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 3) 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) 4) ใบแจ้งผลการพิจารณารับซื้อไฟฟ้า 5) สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า 6) ใบอนุญาตขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 7) ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ขนาดตั้งแต่ 200-
1,000 kVA ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พิจารณา แต่ในกรณีที่ขนาด
มากกว่า 1,000 kVA กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (สกพ.) เป็นผู้ตรวจสอบและส่งให้กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นผู้เห็นชอบ 8) ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 9) ผลรับรองตรวจสอบ
คุณภาพไฟฟ้า (PQ) 10) ใบจดการซื้อขายไฟฟ้าเป็นครั้งแรก (COD) และบางโครงการจะต้องท าการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตรวจสอบ ดังนั้นการก าหนด
นโยบายและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐควรต้องมีการท าความเข้าใจกับภาคเอกชนใน
เงื่อนไข ขั้นตอนการรับซื้อ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆก่อนการก าหนด 
  แม้ว่าปัจจุบันนี้ภาครัฐได้ระงับการซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมเพ่ือเป็นการทบทวนโครงการ
ต่างๆ ตามแผนพัฒนาฉบับเดิม ที่ก าหนดกรอบรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมภายในปี 2564 ไว้ที่ 1,800 
เมกะวัตต์ อย่างไรก็ดีในช่วงเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการด าเนินการพัฒนาโครงการ
พลังงานลมเพ่ือการผลิตไฟฟ้า โดยภาคเอกชน และได้ยื่นเสนอโครงการเพ่ือเสนอขายไฟฟ้าต่อการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ตามนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ คิดเป็นปริมาณไฟฟ้าที่รอ 
COD/รอตอบรับและพิจารณาทั้งสิ้น 1,152 เมกะวัตต์ (ข้อมูลของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ณ สิ้นปี 2554)  ดังนั้นหากภาครัฐเร่งด าเนินการทบทวนและสรุปนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้าให้ชัดเจน 
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมก็จะมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถ
ช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 4.1.2 นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 
 การส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานลมนอกชายฝั่งในประเทศไทยมีเพียงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งเท่านั้น  แต่ใน
ต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศทางยุโรปได้ให้ความสนใจและมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มี
ความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ต้นทุนบาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (kWh) มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งมีโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งแล้วในหลายๆประเทศ เช่น 
ประเทศเยอรมนี อังกฤษ เดนมาร์ก สวีเดน เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา หรือแม้กระทั่งประเทศจีน 
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เกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) ส าหรับการสนับสนุนโครงการพลังงานลม
นอกชายฝั่งในต่างประเทศมีหลายรูปแบบด้วยกัน ดังนี้ 
 1) ประเทศเดนมาร์ก 
 การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งของประเทศเดนมาร์กใช้นโยบายการ
รับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff โดยผ่านกระบวนการประมูลแข่งขันกันระหว่างผู้ผลิต ที่
ควบคุมโดยส านักงานพลังงานเดนมาร์ก (Danish Energy Agency: DEA) ส าหรับประเทศเดนมาร์ก
จะไม่มีข้อตกลงการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเหมือนประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส แต่จะใช้วิธีการจัดล าดับ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบกริด ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถขายไฟฟ้า
ให้กับผู้จ าหน่ายไฟฟ้าอ่ืน ผ่านสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีการตกลงกัน ถ้าผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ผลิตไฟฟ้าเกินกว่าที่ก าหนดจะไม่มีการรับซื้อไฟฟ้าส่วนที่เกินนั้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตไฟฟ้า
จัดระบบการผลิตไฟฟ้าได้ดีและช่วยจัดการระบบกริดของผู้ซื้ออีกด้วย (FOWIND, 2014) 
 2) ประเทศเบลเยี่ยม 
 การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศเบลเยี่ยม ใช้วิธีการขาย
ใบอนุญาตในการผลิตไฟฟ้า โดยการก าหนดก าลังการผลิตของแต่ละโครงการหน่วยเป็น  เมกะวัตต์ต่อ
ชั่วโมง ในใบอนุญาตนั้น ๆ ส าหรับโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งจะรับซื้อไฟฟ้าในราคาต่ าสุดที่  
107 ยูโร/เมกะวัตต์ชั่วโมง ส าหรับโครงการที่มีก าลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 216 เมกะวัตต์ และ 90 ยูโร
ต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง ส าหรับโครงการที่มีก าลังการผลิตติดตั้งส่วนที่เกิน 216 เมกะวัตต์ และในปี ค.ศ. 
2012 โครงการพลังงานลมก็ได้ส่วนเพิ่มอีก 7 ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง (FOWIND, 2014) 
 3) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้วิธีการ 
ที่เรียกว่า sliding premium tariff  โดยผ่านการแข่งขันกันประมูล ซึ่งเป็นวิธีการสนับสนุนส่วนต่าง
ราคารับซื้อไฟฟ้าสูงสุดที่รัฐบาลก าหนดกับราคาไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน การคัดเลือกโครงการของรัฐบาลจะ
ค านวณมาจากสูตรที่ค านึงถึงความลึกของน้ าและระยะห่างจากชายฝั่งเป็นส าคัญ  กระบวนการ
ดังกล่าวจะจัดล าดับโครงการและเลือกโครงการที่อยู่ในภายใต้งบประมาณที่ก าหนดไว้ โดยไม่ค านึงถึง
โครงการที่ประมูลได้ราคาต่ าสุดหรือไม่ ท าให้ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่ใกล้จากชายฝั่งและอยู่ในพ้ืนที่น้ า
ลึกสามารถเข้ามาแข่งขันได้ และยังได้รับเงินสนับสนุนด้านภาษีอีกด้วย โดยผู้พัฒนาโครงการจะได้รับ
ราคาตามที่ประมูลไว้ ซึ่งอายุสัญญาการสนับสนุนทั้งหมด 15 ปี โดยการจ ากัดก าลังไฟฟ้าสูงสุดเข้าสู่
ระบบ ซึ่งท าให้ผู้ผลิตสามารถจัดการบริหารต้นทุนได้ดี (FOWIND, 2014) 
 4) ประเทศสเปน 
 เป็นประเทศที่ 2 ในกลุ่มประเทศยุโรปที่มีการติดตั้งทุ่งกังหันลมในทะเลเพ่ือผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า โดยประเทศสเปนวางแผนที่จะติดตั้งทุ่งกังหันลมในทะเลให้มีศักยภาพที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้า
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ได้ถึง 4 กิกะวัตต์ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยมีโครงการที่จะติดตั้งทุ่งกังหันลมในทะเลบริเวณเกาะคะเน
รี (Canary Islands) (Martinez et al., 2009 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554)  
 5) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 โครงการทุ่งกังหันลมในทะเลโครงการแรกของประเทศสหรัฐอเมริกามีชื่อว่า The Cape 
Wind Project ด า เนิ น ก า ร โด ย  Cape Wind Associate, LLC ใน เค รื อ รั ฐ แ ม ส ซ าชู เซ ต ส์ 
(Massachusetts) โครงการดังกล่าวตั้ งอยู่ ใน พ้ืนที่  Horseshoe Shoal ใน  Nantacket Sound 
ประกอบไปด้วยกังหันลมจ านวน 130 เครื่อง โดยมีก าลังการผลิตต่อเครื่องที่ 454 เมกกะวัตต์ที่ความ
ต่างศักย์ 33 กิโลโวลท์ ในพ้ืนที่ทั้งหมด 25 ตารางไมล์หรือ 64.75 ตารางกิโลเมตร โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 1,594,207 เมกกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี (DCA, 2007 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554)  
 6) ประเทศจีน  
 ตามแผนการพัฒนาด้านพลังงานลมระดับชาติ รัฐบาลจีนตั้งเป้าจะให้ความสามารถในผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมให้อยู่ที่ 5 กิกะวัตต์ในระหว่างปี 2554 – 2558 และเพ่ิมขึ้นเป็น 30 กิกะวัตต์
เมื่อถึงปี 2563 โดยปัจจุบัน มณฑลฝูเจี้ยนจึงได้รับเลือกจากรัฐบาลกลางจีนให้ท าหน้าที่เป็นมณฑลน า
ร่องพัฒนาการใช้พลังงานลมนอกชายฝั่ง (offshore wind power) โดยปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจด้าน
พลังงานลมระดับชาติ ได้แก่ Datang Group, China Huadian Corporation, China Longyuan 
Power และบริษัทระดับมณฑลอย่าง Fujian Investment and Development Group และ 
Fujian Energy Group ได้ท าการลงทุนโครงการด้านพลังงานลมในพ้ืนที่มณฑลฝูเจี้ยนเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  มณฑลฝูเจี้ยนเป็นที่ตั้งโครงการกังหันลมหมุนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรขนาด 5 เมกะ
วัตต์แห่งแรกของจีน โดยหากเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้ารวมแล้วจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ถึง
ประมาณ 15 กิกะวัตต์ต่อปี ประเทศจีนใช้นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ  
Feed-in-Tariff ส าหรับโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง โดยได้มีการประกาศเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 
2014 ซึ่งเป็นอัตราในระดับประเทศ อัตรา FiT แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ โครงการที่อยู่ในเขตน้ า
ขึ้นน้ าลง อัตรา FiTs เท่ากับ  0.75 หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และโครงการที่อยู่นอกชายฝั่งทะเล อัตรา 
FiT เท่ากับ  0.85 หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ส าหรับบางมณฑลหรือเขตการปกครองที่มีการสนับสนุน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  รัฐบาลท้องถิ่นมีการประกาศให้มีส่วนเพ่ิมขึ้นจากอัตรา FiT ที่
ได้อยู่ในปัจจุบัน เช่น เมืองเซี่ยงไฮ้มีการสนับสนุนส่วนเพ่ิม 0.2 หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ส าหรับ
โครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งใน 5 ปีแรก เป็นต้น (FOWIND, 2014) 
 7) ประเทศเยอรมัน  
 ประเทศเยอรมันเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาพลังงานลมนอก
ชายฝั่งและใช้นโยบาย FiT ในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานลมนอกชายฝั่งอัตราการรับซื้อไฟฟ้า FiT 
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ส าหรับพลังงานลมนอกชายฝั่งของประเทศเยอรมันขึ้นอยู่กับประเภทของเทคโนโลยีและยังขึ้นอยู่กับ
พ้ืนที่ที่ติดตั้งกังหันลมโดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตารางที่ 4.1 แสดงอัตราการรับประกันราคารับ
ไฟฟ้าตามนโยบาย FiT จากการปรับปรุงล่าสุดในปี พ.ศ. 2549 (Lipp, 2007) และมีการใช้มาตรการ
อ่ืน ๆ อีกหลายมาตรการเพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบาย  FiT ทั้งในด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา
โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า การฝึกอบรมทางเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ท าให้ผล
จากความส าเร็จในการด าเนินนโยบายเป็นผลให้บรรลุเป้าหมายของการใช้พลังงานลมนอกชายฝั่งใน
ประเทศ (กูสกานา กูบาฮาและทรงศักดิ์ สกุลนิยมพรม, 2553) 
 

ตารางท่ี 4.1 มาตรการก าหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่จูงใจผู้ผลิตของเยอรมัน (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2549) 
ประเภท RE FiT (บาท/

kWh) 
ระยะเวลา
สัญญา 

อัตราการลดการ 
สนับสนุน (เปอร์เซ็นต์) 

พลังน้ า 3.27 - 4.75 30 - 
พลังงานจากชีวมวล 4.01 - 10.4 20 1.5 

พลังความร้อนใต้พิภพ 3.52 - 7.37 20 1.0 (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553) 
พลังงานลม (on-shore) 2.59 - 4.11 20 2.0 

พลังงานลม (off-shore) 3.04 - 4.47 20 2.0 (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551) 

พลังงานแสงอาทิตย์ 19.95 - 27.91 20 5.0 – 6.5 
แหล่งที่มา : กูสกานา กูบาฮาและทรงศักดิ์ สกุลนิยมพรม, 2553 
 

 นโยบายที่ก้าหนดโดยภายรัฐมีความส้าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมทั้งชายฝั่งและนอกชายฝั่ง เนื่องจากพลังงานลมเป็นพลังงานที่มีต้นทุนการผลิตสูงเมื่อ
เทียบกับพลังงานหมุนเวียนชนิดอ่ืนๆ ซึ่งประเทศไทยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม 3,002 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2579 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015)  จากเป้าหมายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและ
นอกชายฝั่งมีการด้าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเฉพาะรูปแบบการติดตั้งกังหันลมผลิต
ไฟฟ้าบนฝั่งเท่านั้น โดยในปี พ.ศ. 2558 มีจ้านวนทั้งสิ้น 1,722 เมกะวัตต์ คงเหลือที่ต้องมีการ
ด้าเนินการส่งเสริมอีก 1,280 เมกะวัตต์ ส้าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง จะเห็นได้
ว่าในแต่ละประเทศมีการสนับสนุนโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีบริบทที่
แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ  ส้าหรับการสนับสนุนของประเทศไทยนั้น  ภาครัฐควรด้าเนิน
นโยบายอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT เช่นเดียวกับพลังงานหมุนเวียนชนิดอ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน แต่ควรแบ่งอัตราที่ค้านึงถึงประเภทของเทคโนโลยีและพ้ืนที่ที่ติดตั้งกังหันลมที่
ค้านึงถึงความลึกของน้้าและระยะห่างจากชายฝั่ง โดยการพิจารณาตามแต่ละโครงการ และที่ส้าคัญ
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คือให้อัตราที่สูงกว่าพลังงานลมบนฝั่ง ซึ่งในปัจจุบันพลังงานลมบนฝั่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนคงท่ี (FiT 
fixed : FiTF ) เท่ากับ  6.06 บาท/หน่วย  ระยะเวลาในการสนับสนุน 20 ปี ส้าหรับโครงการในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  (FiT premium) จะได้รับเพ่ิมอีก 0.50 บาท/หน่วย (ส้านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน, 2558) ดังนั้น อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งควรมากกว่า 6.06 บาทต่อ
หน่วย  และระยะเวลาในการสนับสนุนต้องมากกว่า 20 ปี เนื่องจากโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมนอก
ชายฝั่งทะเลจะมีต้นทุนของโครงการที่สูงกว่าโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมบนฝั่งมาก 
 

4.2  ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 
 การศึกษาศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม จ าเป็นต้องศึกษาศักยภาพของลม
เฉพาะแหล่ง ข้อมูลด้านเทคนิคและราคาของกังหันลม ข้อมูลสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป ข้อมูลด้าน
เศรษฐศาสตร์และการเงิน ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ รวมถึงข้อมูลด้านสังคมและข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสามารถน าพลังงานลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีค่าใช้จ่ายโครงการที่เหมาะสมแก่
การลงทุน และเปน็ที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

4.2.1 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง 
 1) ด้านกายภาพ  
 กังหันลมจะใช้ประโยชน์จากลมที่อยู่ใกล้ผิวโลกหรือที่เรียกว่าลมผิวพ้ืน ซึ่งหมายถึงลมที่พัดใน
บริเวณผิวพ้ืนโลกภายใต้ความสูงประมาณ 1 กิโลเมตรเหนือพ้ืนดิน  เป็นบริเวณที่มีการผสมผสานของ
อากาศกับอนุภาคอ่ืนๆ และมีแรงเสียดทานในระดับต่ า โดยเริ่มต้นที่ระดับความสูงมากกว่า 10 เมตร
ขึ้นไป แรงเสียดทานจะลดลง ท าให้ความเร็วลมจะเพ่ิมขึ้นดังแสดงในภาพที่ 4.2 จนกระทั่งที่ระดับ
ความสูงใกล้ 1 กิโลเมตรเกือบไม่มีแรงเสียดทาน (นิพนธ์ เกตุจ้อย และ อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ ,  
2547) 

 
ภาพที่ 4.2 ลักษณะของความเร็วลมภายใต้ชั้นบรรยากาศ 

แหล่งที่มา : นิพนธ์ เกตุจ้อย และ อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์,  2547 
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 ความเร็วลมมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระดับความสูง และสภาพภูมิประเทศ เช่นเดียวกัน
กับทิศทางของลม กังหันลมจะท างานได้ดีหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับตัวแปรทั้งสองนี้  ที่ความเร็วลมเท่าๆ 
กัน แต่มีทิศทางลมที่แตกต่างกัน  เมื่อลมเคลื่อนที่พุ่งเข้าหาแกนหมุนของกังหันลมแล้วจะส่งผลต่อ
แรงบิดของกังหันลมเป็นอย่างมาก ผลคือแรงลัพธ์ที่ได้ออกมาจากกังหันลมแตกต่างกัน  ดังนั้นจึง
สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดในการใช้พลังงานลมคือความเร็วและทิศทางของลมนั่นเอง 
 ลมที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานมีอยู่หลายลักษณะในหลายแหล่งด้วยกันตามแต่ความ
เหมาะสมของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นลมในแหล่งใดก็ตาม ควรจะต้องมีความเร็วที่สม่ าเสมอ
และไม่ต่ าหรือสูงจนเกินไป ด้วยเทคโนโลยีกังหันลมในยุคปัจจุบัน ความเร็วลมที่ท าให้กังหันลมเริ่ม
ท างานหรือผลิตไฟฟ้าได้ คือความเร็วลมที่อยู่ระหว่าง 2.5-5 เมตรต่อวินาที หากมีความเร็วลมเกินกว่า 
25 เมตรต่อวินาที กังหันลมจะหยุดท างานโดยอัตโนมัติเพ่ือป้องกันความเสียหาย  นอกจากปัจจัย
ความเร็วลมแล้ว การพัฒนาพลังงานลมเพ่ือการผลิตไฟฟ้า ยังต้องค านึงถึงลักษณะภูมิประเทศ 
ประเภทการใช้ที่ดิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ โดยเฉพาะประเด็นประเภทของการใช้ที่ดินนั้น มัก
พบว่าเป็นข้อจ ากัด เนื่องจากพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาสูงส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่อุทยาน ซึ่งการ
พัฒนากังหันลมแทบเป็นไปไม่ได้ในการใช้พื้นที่ประเภทดังกล่าว นอกจากข้อจ ากัดทางพ้ืนที่ตั้งแล้ว ลม
ยังให้พลังงานในปริมาณที่ไม่แน่นอนและไม่สามารถควบคุมได้ การพัฒนาพลังงานลมจึงจ าเป็นต้อง
อาศัยระบบสายส่งไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่น เพ่ือรองรับการส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ไม่สม่ าเสมอให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับประเทศไทย ลมที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานมีทั้งลมชายฝั่งทะเล เช่น ลมมรสุม 
และลมแผ่นดิน เช่น ลมภูเขา ลมตะเภา ความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 เมตรต่อวินาที ที่ความสูง 50 
เมตร หรืออยู่ในระดับสาม (class 3) โดยในปี พ.ศ. 2553 แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศ
ไทยได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) อาศัยข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ มาสังเคราะห์เป็นแผนที่ศักยภาพพลังงานของประเทศ  ได้แก่ ข้อมูลลมผิวพ้ืน จากสถานี
ตรวจวัดลมของกรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ข้อมูลลมผิวพ้ืน ข้อมูลลมชั้นบน จาก
สถานีตรวจอากาศทั่วประเทศ และข้อมูลลมชายฝั่งทะเลจากสถานีประภาคารต่างๆ  ของกรม
อุตุนิยมวิทยา ข้อมูลลมผิวพ้ืนของสถานีตรวจวัดลมจากสถานีกองทัพอากาศ ข้อมูลลมทะเลจากทุ่น
ลอยของศูนย์ศึกษาสมุทรศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ข้อมูลลมในทะเลจากสถานีขุด
เจาะก๊าชธรรมชาติ ร่วมกับการใช้โปรแกรม WindmapTM ในการวิเคราะห์ความถี่และทิศทางของลม
ตลอดจนก าลังลมที่ความสูง 40 และ 90 เมตร ตามล าดับ ดังภาพที่ 4.3  
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ภาพที่ 4.3 แผนที่ความเร็วลมของประเทศไทยที่ระดับความสูง 40 เมตร (ซ้าย) และแผนที่ความเร็ว

ลมของประเทศไทยที่ระดับความสูง 90 เมตร (ขวา) 
แหล่งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน, 2554 
 

 จากข้อมูลแผนที่ศักยภาพของพลังงานลมของประเทศไทยของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานปี พ.ศ. 2553 จะเห็นว่าเป็นการบอกศักยภาพความเร็วลมที่ครอบคลุมทั้ง
ประเทศ โดยพ้ืนที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมจะอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ แต่แผน
ที่ไม่มีความชัดเจน เนื่องจากเป็นการน าค่าความเร็วลมจากสถานีวัดลมมาวิเคราะห์ ซึ่ง ในการติดตั้ง
กังหันลมในความเป็นจริง จะต้องท าการติดตั้งเครื่องตรวจวัดลม เพ่ือวัดความเร็วเฉลี่ยทั้งปี ก่อนที่จะ
ท าการติดตั้ง และต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่ อย่างเช่น ลักษณะการใช้งานของพ้ืนที่ใน
แหล่งศักยภาพนั้น ต้องไม่เป็นพ้ืนที่ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเป็นพ้ืนที่ป่าตามประกาศและ
ข้อบังคับของกรมป่าไม้ ไม่มีโบราณสถานและอุทยานประวัติศาสตร์อยู่ในบริ เวณใกล้เคียง ไม่มี
ผลกระทบต่อนก สัตว์ป่า สัตว์น้ า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีประชาชนอยู่อาศัยไม่หนาแน่น ไม่มีมลภาวะ
ทางเสียง และทัศนียภาพ มีระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสามารถเข้าไปถึงสถานที่
ติดตั้งได้ง่าย จึงท าให้ผู้ประกอบการนั้นไม่สามารถน าข้อมูลแผนที่ศักยภาพของพลังงานลมของ
ประเทศไทยมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ เนื่องจากผู้ประกอบการจะต้องมีการลงทุนในการวัด
ความเร็วลมเองโดยมีต้นทุนที่สูงพอสมควร  
 2) ด้านเทคนิค 
 กังหันลม (wind turbines) เป็นองค์ประกอบหลักของพลังงานลม ซึ่งต้องอาศัยหลักการของ
อากาศพลศาสตร์ (aerodynamics) ของลมและหลักวิศวกรรมศาสตร์ในแขนงต่างๆ ในการออกแบบ 
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เพ่ือให้ได้กังหันลมที่มีก าลังงาน พลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันกังหันลมที่ติดตั้งเชิงพาณิชย์
ในประเทศไทยเป็นกังหันลมแบบแกนนอน โดยส่วนใหญ่น าเทคโนโลยีกังหันลมมาจากต่างประเทศจึง
ไม่เหมาะสมส าหรับการใช้งานในประเทศ อีกทั้ง กังหันลมที่เหมาะสมในประเทศควรออกแบบและ
ผลิตให้เหมาะสมต่อลมในประเทศที่มีอยู่ในช่วงความเร็วลมที่ 4-5 เมตรต่อวินาที โดยกังหันลมแต่ละ
ขนาดควรผลิตไฟฟ้าได้ไม่ต่ ากว่า 20 % ของการผลิตพลังงานสูงสุด (rated power) เช่น กังหันลม
ขนาด 1 kW หรือ 1000 W นั้น ควรมีการผลิตไฟฟ้าที่ความเร็วลมเฉลี่ย 4 เมตรต่อวินาที ให้ได้
ประมาณ 200 W เป็นขั้นต่ า อันจะมีผลให้มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือการใช้งาน กังหันลมขนาด
เล็กผลิตในประเทศได้และสามารถซ่อมบ ารุงได้เองย่อมเหมาะสมต่อการใช้งานในประเทศ  และเป็น
การสร้างงานและรายได้ในประเทศ ดังนั้น ขนาดของกังหันลมที่เหมาะสมที่ผลิตในประเทศได้ควรอยู่ที่
ขนาด 1-250 kW หรือขนาดใหญ่ที่สุดไม่ควรเกิน 500 kW จึงสามารถออกแบบและผลิตใช้งานได้จริง
ส าหรับประเทศ 
 3) ด้านการบริหารจัดการ 
 ภาครัฐโดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศก าหนดระยะห่างที่ตั้ง
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และขนาดก าลังการผลิตติดตั้งส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมด าเนินการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนในพ้ืนที่ใกล้ เคียงสถานประกอบกิจการพลังงาน โดย
การก าหนดระยะปลอดภัยกรณีเสากังหันลมล้ม ระยะปลอดภัยระหว่างเสากังหันลมในโครงการ 
ระยะห่างระหว่างกังหันลมกับเขตชุมชน ระยะห่างระหว่างโครงการใหม่กับโครงการที่มีอยู่เดิม 
ระยะห่างระหว่างเสากังหันลมกับระบบส่งไฟฟ้า และระยะห่างระหว่างเสากังหันลมกับทางหลวง ซึ่ง
ในกรณีการก าหนดระยะเสาล้มมากเกินไป ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีที่ดินเพ่ิมมากขึ้น ในความเป็น
จริงแล้วเทคโนโลยีกังหันลมในปัจจุบันมีระบบความปลอดภัยสูงอยู่แล้วจึงไม่ควรค านึงถึงระยะเสาล้ม
และระยะห่างจากทางหลวงมากนัก ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมาก การ
ค านึงถึงระยะเสาล้มจึงไม่เอ้ือต่อการพัฒนาโครงการ ดังนั้นคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานควรมี
การทบทวนระยะห่างของกังหันลมในทุกๆด้านเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นและเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย 
 4) ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
  (1) การประเมินต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
   การพิจารณาต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง ประกอบไป
ด้วย มูลค่าท่ีดิน มูลค่ากังหันลม มูลค่าการติดตั้งระบบกังหันลม มูลค่าการปฏิบัติงานและบ ารุงรักษา 
โดยมูลค่าเริ่มต้นส าหรับการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง มีสัดส่วนของระบบกังหันลม 
64% ฐานราก 16% การเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้า 11% และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 9% ดังภาพที่ 4.4 
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ภาพที่ 4.4 สัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนเบื้องต้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง 

แหล่งที่มา : ธนัญชัย ลีภักดิ์ปรีดา และคณะ, 2556 
  (2) การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
   ผลตอบแทนทางการเงินสามารถพิจารณาได้จากผลประโยชน์ทางการเงิน
โดยตรง คือ ค่าตอบแทนที่ได้จากการขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการ
วิเคราะห์จะค านวณจากการน าปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่กังหันลมสามารถผลิตได้ คูณกับราคาต่อหน่วย
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับซื้อ ผลการประเมินพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในขั้นตอนนี้ คือ พลังงานที่
ผลิตได้ (Annual Energy Production – AEP) จากกังหันลมขนาด 2 เมกะวัตต์ เป็นการประเมิน
พลังงานไฟฟ้าที่กังหันลมหรือทุ่งกังหันลมสามารถผลิตได้ในระยะเวลา 1 ปี ค านวณได้จากความเร็วลม
ที่วัด ณ ต าแหน่งที่จะติดตั้งกังหันลม คูณกับราคาต่อหน่วยโดยอ้างอิงราคารับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาครวมกับอัตรารับซื้อรูปแบบ FiT ราคา 5.9 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งโดยทั่วไป
ภาคเอกชนจะใช้เกณฑ์ผลการตอบแทนด้านการเงินเป็นหลักในการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากเป็นการ
ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลตอบแทนและเกณฑ์พิจารณาการตัดสินใจในการ
ลงทุน ดังตารางที ่4.2 
 

ตารางที่ 4.2 ตัวชี้วัดผลตอบแทนทางการเงินและเกณฑ์พิจารณาการตัดสินใจในการลงทุน 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์พิจารณา 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) NPV > 0 หมายถึง โครงการที่มีความเหมาะสม
ทางเศรษฐศาสตร์ 
NPV = 0 หมายถึง โครงการมีความเท่าทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ 
NPV < 0 หมายถึง โครงการที่ไม่มีความเหมาะสม
ทางเศรษฐศาสตร์ 



90 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์พิจารณา 

อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) IRR > อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หมายถึง โครงการที่มี
ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ 
IRR = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หมายถึง โครงการที่มี
ความเท่าทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
IRR < อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หมายถึง โครงการที่ไมมี่
ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ 

ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C Ratio) B/C > 1 หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร์ 
B/C = 1 หมายถึง โครงการมีความเท่าทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ 
B/C < 1 หมายถึง โครงการไม่มีความเหมาะสม
ทางเศรษฐศาสตร์ 

ระยะเวลาการคืนทุน (PBP) PBP < ระยะเวลาโครงการ หมายถึง โครงการที่มี
ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ 
PBP = ระยะเวลาโครงการ หมายถึง โครงการมี
ความเท่าทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
PBP > ระยะเวลาโครงการ หมายถึง โครงการที่ไม่
มีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ 

 
  (3) การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ชายฝั่ง 
   การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของการจัดตั้งกังหันลมชายฝั่ง
ของประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาจากกรณีตัวอย่างการจัดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาด 
24 เมกะวัตต์ โดยมีสมมติฐานตัวแปรที่ก าหนดใช้ในการประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ 
ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ 5.3% อัตราคิดลด 7% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน  0.0737 (อ้างอิง
สถิติเฉลี่ยปี พ.ศ. 2561 จากธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) ซึ่งผลการค านวณที่ได้แสดงไว้ในตาราง
ที่ 4.3 โดยมีต้นทุนเริ่มต้น 1,741 ล้านบาท (อ้างอิงจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมโครงการ
กังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2553)) ต้นทุนการปฏิบัติงานและ
บ ารุงรักษา 2% ของเงินลงทุนเริ่มต้น ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปี 50.46 ล้านหน่วย ค่าไฟฟ้าตามสูตร
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การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่ง (ft) เฉลี่ยที่  -16 สตางค์ (อ้างอิงสถิติค่า ft ขายปลีกเฉลี่ย
ปี 2561 จากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน, 2561) 
 

ตารางท่ี 4.3 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง 

รายการ โครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมขนาด 24 MW 

มูลค่ากังหันลม (ล้านบาท) 1,114.2 
มูลค่าฐานราก (ล้านบาท)   278.6 
มูลค่าการเชื่อมต่อกับระบบส่งไฟฟ้า (ล้านบาท)  191.5 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ล้านบาท)  156.7 
รวมมูลค่าการติดตั้งเริ่มต้น (ล้านบาท) 1,741 

มูลค่าการปฏิบัติงานและบ ารุงรักษา (ล้านบาท/ปี) 34.82 

ผลตอบแทน  
พลังงานที่ผลิตได้ใน 1 ปี (AEP) (ล้านหน่วย) 50.46 

รายได้จากการขายไฟฟ้า (ล้านบาท/หน่วย) 5.9 
รวมผลตอบแทน (ล้านบาท/ปี)  

อัตราคิดลด (%) 7 

อายุโครงการ (ปี) 20 
ตัวช้ีวัดผลตอบแทน  

NPV (ล้านบาท) 6,215 

IRR (%) 14 
B/C Ratio 3.63 

PBP (ปี) 6 
 

 จากผลการวิเคราะห์ประเมินความคุ้มค่าทางการเงินสามารถสรุปได้ว่า  การจัดตั้งโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งขนาด 24 เมกะวัตต์ มีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV) มากกว่า 0 อัตราผลตอบแทนของโครงการ ( Internal 
Rate of Return, IRR) มากกว่าอัตราดอกเบี้ย ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (Benefit Cost Ratio, B/C 
Ratio) มากกว่า 1 และระยะเวลาการคืนทุน (Pay Back Period, PBP) น้อยกว่า 20 ปี 
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 5) ด้านสังคม 
 การด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ด าเนินการโดยภาครัฐ
หรือเอกชนก็ตาม จ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมทั้งด้านผลประโยชน์และผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างเช่น โครงการพลังงานลมในการผลิตไฟฟ้า บริเวณสถานีวัด
ลมบ้านยางค า ต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแก่งค้อ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนินโล่ง ใช้
ปลูกมันส าปะหลัง จากแผนที่ศักยภาพลม พบว่าพ้ืนที่บริเวณบ้านยางค าเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพลมดี 
การเดินทางค่อนข้างสะดวก เนื่องจากทางเข้าไม่คดเคี้ยว และพ้ืนที่อยู่ไม่ไกลจากถนนราดยางมากนัก 
จึงเหมาะส าหรับติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้ามากกว่าพ้ืนที่อ่ืนโดยรอบ ผลจากการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน โดยสุ่มตัวอย่างจากผู้น าชุมชนคือ ผู้ใหญ่บ้าน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถสรุปได้ว่าส่วนใหญจ่ะให้การสนับสนุน
เนื่องจาก จะน าความเจริญมาสู่ชุมชน เกิดการจ้างงาน และแหล่งท่องเที่ยว สามารถน ารายได้เข้าสู่
ชุมชน แต่ก็มีความกังวลในด้านของผลกระทบกับอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่การติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมชายฝั่งเป็นบริเวณพ้ืนที่ท าการเกษตร (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , 
ม.ป.ป.) จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม พบว่า พ้ืนที่ที่
ใช้ติดตั้งกังหันลม เป็นพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตชุมชน โดยส่วนที่ติดตั้งเป็นส่วนของเสา ฐานราก และ
เส้นทางส าหรับเข้าไปติดตั้งดูแลรักษา โดยแต่ละจุดมีระยะห่างระหว่างกัน 0.5-1 กิโลเมตร ซึ่งการ
ติดตั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ต่อพ้ืนที่เกษตรกรรม  เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินได้อย่างปกติ 
 6) ด้านสิ่งแวดล้อม 
 พลังงานลม เป็นพลังงานที่ได้จากธรรมชาติส่วนใหญ่ลมเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง เนื่องจาก
พลังงานลมนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ข้อดีก็คือเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยในเรื่องลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน ส าหรับการน าพลังงานลมมาใช้ในการผลิต
ไฟฟ้านั้นจ าเป็นต้องมีการติดตั้งกังหันลมเพ่ือเปลี่ยนพลังงานให้อยู่ในรูปของไฟฟ้า ซึ่ง จากการ
วิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พบว่าการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านกายภาพ เช่น เสียง ฝุ่นละออง เป็นต้น ด้านชีวภาพ เช่น นก 
ค้างคาว และ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น อาชีพ การท่องเที่ยว เป็นต้น โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ 
ดังนี้ 
  (1) ระยะการก่อสร้าง  
  ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การเตรียมพ้ืนที่ การสร้าง
ฐานราก การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ในด้านกายภาพอาจส่งผลกระทบในประเด็นของฝุ่นละอองจากการ
ขนส่งแต่เป็นผลกระทบที่สามารถควบคุมได้ 
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  (2) ระยะการด าเนินโครงการ  
  ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในระยะการด าเนินโครงการ พบว่า ในด้านกายภาพจะมี
ผลกระทบจากเสียงรบกวน เนื่องจากการหมุนของใบพัดกังหันลมจะส่งผลกระทบให้มีเสียงดังในระดับที่
เกิดการรบกวนได้ อันที่จริงแล้วระดับของเสียงจากใบพัดของกังหันลมอาจจะมีระดับเสียงพอๆ  กับ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆ แต่เนื่องจากสถานที่ตั้งกังหันลมส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ชนบทที่มี
ระดับเสียงพ้ืนฐานที่ต่ า ท าให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของระดับเสียงจากท่ีเป็นอยู่เดิม โดยปกติหากในช่วงเวลา
กลางวันอาจจะมีเสียงจากกิจกรรมต่างๆ มากลมกลืนเสียงจากกังหันลมไปบ้าง หรือในกรณีที่มีลมแรง
อาจจะมีเสียงอ่ืนๆ ร่วม เช่น เสียงลมกระทบต้นไม้ และอาคารท าให้เสียงจากกังหันลมอาจจะลดความ
เด่นลงไปบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบด้านเสียงส่วนใหญ่มักเกิดในเวลากลางคืนที่ระดับเสียง
พ้ืนฐานมีระดับต่ า จึงท าให้เสียงจากกังหันมีความเด่น และเกิดการรบกวนต่อชุมชนที่อยู่ท้ายลมที่
ต้องการความเงียบสงบในการพักผ่อนในช่วงกลางคืน  ผลกระทบในลักษณะนี้เป็นผลกระทบที่ไม่
รุนแรง แต่จะเกิดแบบสะสมในกรณีที่ เกิดซ้ าๆ ทุกๆ วัน ประชาชนอาจจะปฎิเสธโครงการเมื่อ
ด าเนินการไประยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นการท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้กังหันลมจึงควร
ด าเนินการก่อนที่จะมีโครงการอย่างรอบคอบ ส่วนผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในด้านชีวภาพ ได้แก่ นก
และค้างคาว ผลกระทบทางตรง คือ การบินชนของนกในช่วงที่มีการย้ายถิ่นฐาน แต่ถือว่าน้อยมาก 
และผลกระทบทางอ้อมที่อาจจะมี คือ การท าให้สัตว์ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอยู่อาศัยกับ
ระดับเสียงที่เพ่ิมข้ึน 

4.2.2 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝ่ัง 
 1) ด้านกายภาพ 
 ประเทศไทยมีพ้ืนที่นอกชายฝั่ง 2 ด้าน ได้แก่ พ้ืนที่ด้านอ่าวไทย และพ้ืนที่ด้านทะเลอันดามัน 
ในพ้ืนที่ดังกล่าวมีการวัดลมอยู่บ้างตามแท่นขุดเจาะแก๊สธรรมชาติ แต่มีจ านวนจุดวัดน้อยและมีข้อมูล
ระยะสั้นๆ ไม่ต่อเนื่อง จึงไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้วิเคราะห์หาการกระจายของความเร็วลม
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ได้ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ท าการศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้า
พลังงานลมนอกชายฝั่ง อาทิเช่น ในปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงานได้ใช้แบบจ าลองบรรยากาศสเกลปานกลาง (mesoscale atmospheric 
model) รูปแบบ Karlsruhe Atmospheric Mesoscale Model (KAMM) ในการค านวณความเร็ว
ลมนอกชายฝั่ง โดยน าผลการค านวณความเร็วลมทุกชั่วโมงมาหาค่าเฉลี่ยรายเดือนและค านวณหาค่า
ความเร็วลมเฉลี่ยรายปี แสดงดังภาพที่ 4.5 จากนั้นน ามาหาการกระจายตามพ้ืนที่ของความเร็วลม
เฉลี่ยรายปีที่ระดับความสูง 90 เมตร จากพ้ืนผิวน้ าทะเล ซึ่งเป็นความสูงส่วนใหญ่ของกังหันลมนอก
ชายฝั่งที่ใช้งานในประเทศต่าง ๆ ผลที่ได้พบว่า พ้ืนที่นอกชายฝั่งของประเทศไทยมีความเร็วลมเฉลี่ย
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รายปีที่ระดับความสูง 90 เมตร อยู่ในช่วง 6 เมตรต่อวินาที โดยพ้ืนที่ฝั่งอ่าวไทยส่วนใหญ่มีความเร็ว
สูงกว่าฝั่งทะเลอันดามัน โดยจะพบบริเวณที่มีความเร็วลมสูง 5-6 เมตรต่อวินาที ตรงอ่าวบ้านดอน 
บริเวณชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ อ าเภอท่าฉาง ไปถึง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ และบริเวณชายฝั่ง
ของจังหวัดปัตตานีในเขต อ าเภอหนองจิก อ่าวปัตตานีไปถึงแหลมตาชี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) 
นอกจากนี้ในการเลือกสถานที่ซึ่งเหมาะสมกับการติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่งมิได้ขึ้นกับความเร็วลม
อย่างเดียว หากยังขึ้นกับปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส าคัญได้แก่ ความลึกของระดับน้ าทะเล ต าแหน่งของพ้ืนที่หวง
ห้ามในทะเล ระยะห่างจากเครือข่ายสายส่งไฟฟ้า จากการศึกษาพบพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับเงื่อนไข
ดังกล่าวมี 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณบ้านอ่าวดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณอ่าวปัตตานี จังหวัดสงขลา
และปัตตานีและบริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา โดยบริเวณดังกล่าวมี  installed capacity 
เท่ากับ 3,077 เมกะวัตต์ 2,312 เมกะวัตต์และ 633 เมกะวัตต์ ตามล าดับ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2554)  

 
ภาพที่ 4.5 แผนที่ลมแสดงการกระจายของความเร็วลมนอกชายฝั่งเฉลี่ยต่อปีที่ความสูง 90 เมตร 

แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554  
 

 ใน ปี  พ .ศ .  2556 มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั น ข อ ง ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  4 แ ห่ ง  คื อ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการศึกษาความเป็นไปได้
ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมใกล้ชายฝั่งทะเลและนอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (เฟสหนึ่ง) ซึ่งอาศัย
แบบจ าลองบรรยากาศ 3 แบบจ าลองด้วยกัน ได้แก่ แบบจ าลอง Mesoscale Compressible 
Community (MC2) แ บ บ จ า ล อ ง  Regional Atmosheric Modeling System (RAMS) แ ล ะ
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แบบจ าลอง Weather Research and Forecasting (WRF) ผลการประเมินศักยภาพของพลังงานลม
นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยอาศัยแบบจ าลองบรรยากาศสเกลปานกลาง MC2 RAMS และ WRF 
พบว่าอัตราเร็วลมนอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเฉลี่ยทั้งปีที่ระดับความสูง 120 เมตร มีค่าสูงไม่เกิน 6.5 
เมตรต่อวินาที โดยบริเวณที่มีศักยภาพของพลังงานลมสูงสุดได้แก่อ่าวไทยตอนบนหรืออ่าวไทยรูปตัว 
ก 

จากงานศึกษาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาประเทศไทยมีการศึกษาศักยภาพพลังงานลม
นอกชายฝั่งบ้างแล้ว และพบว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
นอกชายฝั่งได้ โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยที่มีศักยภาพสูงกว่าฝั่งอันดามัน สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.4  
ซึ่งการศึกษาที่ผ่านมานี้เป็นเพียงการศึกษาเพ่ือหาศักยภาพพลังงานลมเชิงพ้ืนที่และสร้างแผนที่
ศักยภาพพลังงานลมนอกชายฝั่งโดยอาศัยแบบจ าลองบรรยากาศสเกลปานกลาง (mesoscale 
atmospheric model) อย่างไรก็ตามในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะต้องมีการ
ค านึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น ประเด็นทางด้านกฎหมาย เทคโนโลยี ต้นทุนและ
ผลตอบแทน ทัศนคติของชุมชน ผลกระทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 

ตารางท่ี 4.4 สรุปผลการศึกษาศักยภาพพลังงานลมนอกชายฝั่งในประเทศไทย 
งานศึกษา ผลการศึกษา 

การศึ กษ าความ เป็ น ไป ได้ และผลกระท บ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในการพัฒนาทุ่งกังหันลม
นอกชายฝั่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

พ้ืนที่นอกชายฝั่งของประเทศไทยมีความเร็วลม
เฉลี่ยรายปีที่ระดับความสูง 90 เมตรอยู่ในช่วง 
6 เมตรต่อวินาที โดยพ้ืนที่ฝั่งอ่าวไทยส่วนใหญ่
มีความเร็วสูงกว่าฝั่งทะเลอันดามัน โดยจะพบ
บริเวณที่มีความเร็วลมสูง 5-6 เมตรต่อวินาที 
ตรงอ่าวบ้านดอนบริเวณชายฝั่งจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีตั้งแต่อ าเภอท่าฉางไปถึงอ าเภอ
กาญจน-ดิษฐ์และบริเวณชายฝั่งของจังหวัด
ปัตตานีในเขตอ าเภอหนองจิกอ่าวปัตตานีไปถึง
แหลมตาชี จากการศึกษา พบว่ามีความเป็นไป
ได้ทางเทคนิคที่จะพัฒนาทุ่งกังหันลมนอก
ชายฝั่งในบริเวณอ่าวบ้านดอน อ่าวปัตตานี 
และทะเลสาบสงขลา  

การศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าฟาร์ม
กังหันลมใกล้ชายฝั่งทะเลและนอกชายฝั่งทะเล

อัตราเร็วลมนอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเฉลี่ยทั้งปี
ที่ระดับความสูง 120 เมตร มีค่าสูงสุดไม่เกิน 
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งานศึกษา ผลการศึกษา 

อ่าวไทย(เฟสหนึ่ ง)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ โดยได้รับการสนับสนุน
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

6.5 เมตรต่อวินาที โดยบริเวณที่มีศักยภาพของ
พลังงานลมสูง ได้แก่ อ่าวไทยตอนบนหรืออ่าว
ไทยรูปตัว ก  

 

 2) ด้านเทคนิค 
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง (offshore wind energy system) ประกอบด้วย
ตัวกังหัน (turbine) หอคอยติดตั้งกังหัน (tower) และฐานราก (foundation) โดยทั่วไปหากพิจารณา
เทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่งที่เหมาะสมส าหรับแต่ละพ้ืนที่ในส่วนของกังหันและหอคอย
จะไม่แตกต่างกัน แต่ในส่วนของฐานรากจ าเป็นต้องพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละ
พ้ืนที่ ซึ่งฐานรากประกอบด้วยหลายรูปแบบ ดังภาพที่ 4.6 โดยสามารถอธิบายความแตกต่างของ
ลักษณะของฐานราก 3 รูปแบบ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.6 รูปแบบของฐานรากกังหันลมผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่ง 

แหล่งที่มา : IRENA, 2017 
  (1) gravity base foundation ฐานรากแบบนี้ เหมาะส าหรับระดับน้ าตื้นมากๆ
(โดยทั่วไปประมาณ 5 เมตร) เทคโนโลยีนี้จะอาศัยฐานขนาดใหญ่ท าจากคอนกรีตหรือโลหะที่มี
น้ าหนักมากเพ่ือจะให้สามารถวางตัวให้อยู่นิ่งได้บนพ้ืนผิวใต้ทะเลเมื่อมีคลื่นน้ าทะเลซัดหรือลมที่พัด
ผ่านตัวกังหันลม ด้านบนระบบฐานรากแบบนี้จะไม่มีการฝังรากลงไปในพ้ืนผิวใต้ทะเล ดังนั้น ในการ
เลือกใช้ฐานรากแบบนี้จ าเป็นต้องมีการปรับสภาพผิวพ้ืนทะเลในบริเวณดังกล่าวให้เรียบ เพ่ือที่ฐาน
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รากดังกล่าวจะสามารถวางตั้งอยู่ได้โดยสมดุลโครงสร้างประเภทนี้จะท าการสร้างจนส าเร็จบนฝั่งทั้ง
งานโลหะและงานคอนกรีตซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงฐานรากแบบนี้อาจมีน้ าหนักถึง  
7,000 ตัน ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554)  
  (2) monopile foundation เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะส าหรับระดับน้ าลึกในระดับ
ปานกลาง (น้อยกว่า 20 เมตร) ฐานรากแบบนี้ที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน
ราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับ gravity foundation และเหมาะสมกับการใช้งานในระดับน้ าลึกปาน
กลางโครงสร้างเป็นเสาโลหะฝังลงไปในพ้ืนผิวใต้ท้องทะเลและเชื่อมต่อโดยตรงกับหอคอยของกังหัน
ลม โดยทั่วไปในการติดตั้งฐานรากประเภทนี้ไม่จ าเป็นต้องมีการปรับพ้ืนผิวใต้ทะเล แต่จ าเป็นต้องท า
การเจาะพ้ืนทะเลลงไป (อาจถึง 40 เมตร ขึ้นกับสภาพของพ้ืนผิวบริเวณนั้น ๆ) ฐานรากประเภทนี้ไม่
ซับซ้อนในการผลิตถึงแม้ว่าน้ าหนักโดยรวมอาจมากถึง 500 ตันและมีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 5 เมตร 
แต่โดยรวมแล้วยังถือว่าไม่ซับซ้อนเท่ากับ gravity foundation (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554)  
  (3) tripod foundation (หรือ multi-leg) เหมาะส าหรับระดับน้ าลึกมากขึ้น (ไม่
เกิน 50 เมตร) ฐานรากแบบนี้เป็นการประยุกต์จากรูปแบบ monopile โดยการปรับเป็นรูปแบบสาม
ขาหรือมากกว่าฝังลึกลงไปในพ้ืนผิวใต้ทะเลเพ่ือรองรับส่วนของหอคอย รูปแบบดังกล่าวนี้จะซับซ้อน
มากขึ้นแต่ก็มีความแข็งแรงจึงเหมาะส าหรับระดับน้ าทะเลที่มีความลึกมากขึ้น 

จากการพิจารณาเทคโนโลยีของฐานรากทั้ง 3 แบบข้างต้นร่วมกับการพิจารณาแผนที่ความ
ลึกของผิวน้ าทะเลและแผนที่ลมนอกชายฝั่งของประเทศไทย จะเห็นว่า เทคโนโลยีฐานรากแบบ  
Monopile เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีศักยภาพพลังงานลม
นอกชายฝั่งเป็นบริเวณท่ีน้ าลึกปานกลาง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) 

 

 3) ด้านการบริหารจัดการ 
 เนื่องจากประเทศไทยไม่มีการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง ดังนั้นจึง
น าตัวอย่างการบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งของต่างประเทศ เพ่ือศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการ โดยต่างประเทศมีการรวมอ านาจให้ภาครัฐเป็นศูนย์กลางในการบริหาร
จัดการ เพื่อลดความเสี่ยงของนักพัฒนาโครงการและอ านวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตที่จ าเป็น
และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นการก าหนดคุณลักษณะของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมนอกชายฝั่งยังมีแนวโน้มที่จะไม่เข้มงวดมากในบางพ้ืนที่ เนื่องจากพ้ืนที่มีการจัดสรรไว้ล่วงหน้าแล้ว 
และมีการประเมินผู้ลงทุนว่ามีความสามารถทั้งด้านการเงินและด้านเทคนิคเพียงพอในการด าเนิน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง  
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 4) ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
  (1) การประเมินต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 
   การพิจารณาต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง ประกอบ
ไปด้วย มูลค่ากังหันลม มูลค่าการติดตั้งระบบกังหันลม มูลค่าการปฏิบัติงานและบ ารุงรักษา โดยมูลค่า
เริ่มต้นส าหรับการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง มีสัดส่วนของระบบกังหันลม 51% ฐาน
ราก 27% การเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้า 13% ระบบสายเคเบิล 7% และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2% ดัง
ภาพที่ 4.7 เนื่องจากยังไม่มีฐานข้อมูลราคาส าหรับการติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่งในประเทศไทย 
ดังนั้นการพิจารณามูลค่าการติดตั้งกังหันลมจึงใช้การอ้างอิงจากรายงานการประเมินราคาพลังงานลม
ของต่างประเทศเป็นหลัก (รายงาน cost of wind power, IRENA 2017) โดยก าหนดให้มูลค่าการ
ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่งมีมูลค่าเป็นสองเท่าของมูลค่าการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าบนฝั่ง 

 
ภาพที่ 4.7 สัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนเบื้องต้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 

แหล่งที่มา : ธนัญชัย ลีภักดิ์ปรีดา และคณะ, 2556 
  (2) การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
   ผลตอบแทนทางการเงินสามารถพิจารณาได้จากผลประโยชน์ทางการเงิน
โดยตรง คือ ค่าตอบแทนที่ได้จากการขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการ
วิเคราะห์จะค านวณจากการน าปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่กังหันลมสามารถผลิตได้ คูณกับราคาต่อหน่วย
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับซื้อ ผลการประเมินพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในขั้นตอนนี้ คือ พลังงานที่
ผลิตได้ (Annual Energy Production – AEP) จากกังหันลมขนาด 2 เมกะวัตต์ เป็นการประเมิน
พลังงานไฟฟ้าที่กังหันลมหรือทุ่งกังหันลมสามารถผลิตได้ในระยะเวลา 1 ปี ค านวณได้จากความเร็วลม
ที่วัด ณ ต าแหน่งที่จะติดตั้งกังหันลม คูณกับราคาต่อหน่วยโดยอ้างอิงราคารับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาครวมกับอัตรารับซื้อรูปแบบ FiT ราคา 5.9 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งโดยทั่วไป
ภาคเอกชนจะใช้เกณฑผ์ลการตอบแทนด้านการเงินเป็นหลักในการตัดสินใจลงทุน 
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  (3) การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
นอกชายฝั่ง 
 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของการจัดตั้งกังหันลมชายฝั่งของประเทศไทย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากกรณีตัวอย่างการจัดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาด 24 เมกะวัตต์ โดย
มีสมมติฐานตัวแปรที่ก าหนดใช้ในการประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ได้แก่ อัตราเงิน
เฟ้อ 5.3% อัตราคิดลด 7% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน  0.0737 (อ้างอิงสถิติเฉลี่ยปี พ.ศ. 
2561 จากธนาคารแห่งประเทศไทย) ซึ่งผลการค านวณที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.6 โดยมีต้นทุนเริ่มต้น 
3,482 ล้านบาท ต้นทุนการปฏิบัติงานและบ ารุงรักษา 2% ของเงินลงทุนเริ่มต้น ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต
ได้ต่อปี 52.56 ล้านหน่วย ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่ง (ft) เฉลี่ยที่  -
16 สตางค์ (อ้างอิงสถิติค่า ft ขายปลีกเฉลี่ยปี 2561 จากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน) 
ตารางท่ี 4.5 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 

รายการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมนอกชายฝั่งขนาด 24 MW 

มูลค่ากังหันลม (ล้านบาท) ระบบกังหันลม 51% 1,775.8 
มูลค่าฐานราก (ล้านบาท) 27% 940.2 
มูลค่าการเชื่อมต่อกับระบบส่งไฟฟ้า (ล้านบาท) 
13% 

452.7 

ระบบสายเคเบิล 7% 243.7 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ล้านบาท) 2% 69.6 
รวมมูลค่าการติดตั้งเริ่มต้น (ล้านบาท) 3,482 

มูลค่าการปฏิบัติงานและบ ารุงรักษา (ล้านบาท/ปี) 69.64 

รวมต้นทุนการผลิต (ล้านบาท/ปี)  
พลังงานที่ผลิตได้ใน 1 ปี (AEP) (ล้านหน่วย) 52.56 

รายได้จากการขายไฟฟ้า (ล้านบาท/หน่วย) 310 

รวมผลตอบแทน (ล้านบาท/ปี)  
อัตราคิดลด (%) 7 

อายุโครงการ (ปี) 20 
ตัวช้ีวัดผลตอบแทน  

NPV (บาท) 5,389 

IRR (%) 3 
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รายการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมนอกชายฝั่งขนาด 24 MW 

B/C Ratio 1.89 

PBP (ปี) 11 

  
 จากผลการวิเคราะห์ประเมินความคุ้มค่าทางการเงินสามารถสรุปได้ว่า  การจัดตั้งโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งขนาด 24 เมกะวัตต์ มีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์อยู่ใน
ระดับน้อย โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV) มากกว่า 0 อัตราผลตอบแทนของ
โครงการ (Internal Rate of Return, IRR) น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ย ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน 
(Benefit Cost Ratio, B/C Ratio) มากกว่า 1 และระยะเวลาการคืนทุน (Pay Back Period, PBP) 
น้อยกว่า 20 ปี 
 5) ด้านสังคม 
  โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งทั่วโลกก่อให้เกิดสร้างงานใหม่ เพ่ือ
เพ่ิมผลประโยชน์ให้ท้องถิ่นจากการใช้พลังงานลมนอกชายฝั่งจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ต าแหน่งงานที่
สร้างขึ้นตามส่วนต่างๆของห่วงโซ่คุณค่า โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ การวางแผนโครงการ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การขนส่ง การติดตั้ง และการเชื่อมต่อกับสายส่ง จากรายงาน IRENA (2018) คาด
ว่าจะมีแรงงานจ านวน 2.1 ล้านคนต่อวัน เพ่ือพัฒนาฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งขนาดก าลังการผลิต 
500 เมกะวัตต์ นี่คือประมาณการของงานโดยตรงและไม่รวมถึงงานโดยอ้อมหรือแรงจูงใจซึ่งมาจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง ดังภาพที่ 4.8  

 
ภาพที่ 4.8 ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 

แหล่งที่มา : IRENA, 2017 
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 6) ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมของทุ่งกังหันลมในทะเลอาจก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน เช่น 
ด้านกายภาพ เช่น ตะกอนดิน ตะกอนดินใต้ดิน เสียงรบกวนใต้ทะเล เป็นต้น ด้านชีวภาพ เช่น สัตว์
หน้าดินปลา นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล เป็นต้น และด้านการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น การ
ประมง การท่องเที่ยวและผลกระทบทางสายตา เป็นต้น (ธีรวัฒน์ ชมม่ิง, 2555) 
 ส าหรับประเทศไทยได้มีการท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมนอกชายฝั่งบ้างแล้วในบางพ้ืนที่ เช่น  งานการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในการพัฒนาทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ท าการศึกษาผลกระทบดังกล่าวที่บริเวณซึ่งมีศักยภาพทาง
เทคนิคในการพัฒนาทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง 3 แห่ง ได้แก่ อ่าวบ้านดอน อ่าวปัตตานี และทะเลสาบ
สงขลา โดยใช้หลักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment, 
SEA) โดยเน้นที่ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้าน
ประชากรนก ด้านเสียง และด้านวิวทิวทัศน์ ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเนื่องจากทุ่งกังหันลมสร้าง
นอกชายฝั่งจึงมีผลกระทบต่อการใช้ที่ดินน้อย ทั้งนี้เนื่องจากกังหันลมจะใช้พื้นที่ฐานรากขนาดเล็กและ
มีส่วนของกังหันลมซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อกิจกรรมด้านการประมงน้อย 
ส่วนในด้านเตรียมงานการก่อสร้างซึ่งต้องด าเนินการในบริเวณชายฝั่ง ผู้ด าเนินโครงการได้เสนอแนะ
บริเวณที่มีผลกระทบน้อยที่สุดส าหรับการด าเนินงานดังกล่าว ในกรณีของผลกระทบต่อประชากรนก
พบว่า มีผลกระทบต่อนกประจ าถิ่นน้อยเนื่องจากเป็นนกบก แต่อาจมีผลกระทบต่อนกที่หากินใน
ทะเลและนกอพยพตามฤดูกาล ส าหรับผลกระทบด้านเสียงเนื่องจากการติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่ง
โดยทั่วไปจะด าเนินการห่างจากฝั่งมากกว่า 500 เมตร ท าให้ระดับความดังของเสียงที่มาถึงชายฝั่งอยู่
ในระดับต่ าซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่งน้อย ในกรณีของผลกระทบด้านวิวทิวทัศน์เนื่องจากกังหัน
ลมซึ่งติดตั้งห่างจากฝั่งมากกว่า 500 เมตรภาพที่มองจากฝั่งจะมีผลกับวิวทิวทัศน์น้อยทั้งนี้ต้องเลือก
ขนาดและสีของกังหันลม ตลอดจนการจัดวางกังหันลมให้สอดคล้องกับทัศนียภาพโดยทั่วไปของ
บริเวณที่จะติดตั้ง อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น เมื่อทราบต าแหน่งที่
แน่นอนของทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งจ าเป็นต้องท าการประมวลผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดอีก
ครั้งหนึ่ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) 
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4.3  การวิเคราะห์ความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรคของการด าเนินการส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 
4.3.1 การด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและ

นอกชายฝั่งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสนใจและมีการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม โดยในปี พ.ศ.2560 ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมรวม
สูงสุดของโลกประมาณ 188.4 GW (REN21, 2018) แม้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมบนฝั่งจะมี
ก าลังการติดตั้งมากกว่าร้อยละ 96 ของการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าทั่วโลก แต่มี 17 ประเทศ (11 
ประเทศอยู่ ในทวีปยุ โรป) เช่น ประเทศเยอรมนี  อังกฤษ เดนมาร์ก สวี เดน เนเธอร์แลนด์ 
สหรัฐอเมริกา หรือแม้กระทั่งประเทศจีน เกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น ที่มีการติดตั้งกังหันลมผลิต
ไฟฟ้านอกชายฝั่ง ซึ่งการด าเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในต่างประเทศ
นั้นมีการด าเนินการในหลายรูปแบบและแตกต่างกัน เนื่ องจากมีบริบทที่แตกต่างกันไปตามแต่ละ
ประเทศ ส าหรับประเทศไทยภาครัฐได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมทั้งชายฝั่งและนอกชายฝั่ง โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
3,002 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2579 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 
2558-2579 (AEDP 2015)  ซึ่งปัจจุบันมีการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมเฉพาะรูปแบบการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าบนฝั่งเท่านั้น โดยมีมาตรการสนับสนุนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในหลายรูปแบบ เช่น BOI , FiT, ESCO fund เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยมี
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมบนฝั่งส่วนใหญ่อยู่บนที่ราบสูงบนเขาและชายฝั่งทะเล บริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ การด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมบนฝั่งมีการน าเข้า
ชิ้นส่วนและเทคโนโลยีกังหันลมมาจากต่างประเทศจึงไม่เหมาะสมส าหรับการใช้งานในประเทศ
เท่าที่ควร การด าเนินการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง มีเพียงการส่งเสริม
การศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการซึ่งยังไม่มีมาตรการในการสนับสนุน เช่น การศึกษา
ความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในการพัฒนาทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งโดย
มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเท่าที่มีการศึกษา
ความเป็นไปได้และศักยภาพในการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งในประเทศ
ไทยไม่สามารถยืนยันได้ว่าการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งมีความคุ้มค่าต่อ
การลงทุนท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถตัดสินใจลงทุนได้ และยังไม่มีโครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมนอกชายฝั่ง โดยสามารถเปรียบเทียบการด าเนินการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ดังตารางที ่4.6 
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ตารางท่ี 4.6 การเปรียบเทียบการด าเนินการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ประเด็น การด าเนินการของประเทศไทย การด าเนินการของต่างประเทศ 
พลังงานลมชายฝั่ง พลังงานลมนอกชายฝ่ัง พลังงานลมชายฝั่ง พลังงานลมนอกชายฝ่ัง 

นโยบายการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน  

ประเทศไทยมีการส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมโดย
ก าหนดเป้าหมายการส่งเสริม
อยู่ที่  3,002 MW ในปี  พ.ศ. 
2579 ตามแผน AEDP2015 
และมีมาตรการสนับสนุนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมใน
หลายรูปแบบ อาทิเช่น BOI , 
FiT, ESCO Fund เป็นต้น 

การส่ งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมนอกชายฝั่งในประเทศ
ไทยมีเพียงการส่งเสริมการศึกษา
ความ เป็ น ไป ได้ ใน ก ารด า เนิ น
โครงการ ซึ่งยังไม่มีมาตรการในการ
สนั บ สนุ น ก ารผลิ ต ไฟ ฟ้ าจ าก
พลังงานลมนอกชายฝั่ง  

ประเทศจีนมีก าลังการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมรวมสูงสุดของโลก
ประมาณ  188.4 GW (REN21, 
2018) ในปี  พ .ศ.2560 มีก าลั ง
การติดตั้งเพ่ิมขึ้น 19.7 GW ซึ่ง
รัฐบาลจีนได้ตั้งเป้าหมายการเพ่ิม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมให้
เป็น 30 GW เมื่อถึงปี 2563 โดย
มีมาตรการสนับสนุนการรับซื้อ
ไฟฟ้าในรูปแบบ FiT 

ปี  พ.ศ.2560 มีการติดตั้ งการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งใน 
17 ประเทศทั่วโลก (11 ประเทศอยู่
ในทวีปยุโรป) เช่น ประเทศเยอรมนี 
อั ง ก ฤ ษ  เ ด น ม า ร์ ก  ส วี เ ด น 
เนเธอร์แลนด์  สหรัฐอเมริกา จีน 
เกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น โดยแต่
ล ะป ระ เท ศ มี ก า ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมนอกชายฝั่งในรูปแบบที่แตกต่าง
กันออกไป 

กฎหมาย กฎหมายและกฎระเบี ยบ
ต่างๆ ของประเทศไทยไม่ได้มี
การปรับปรุงให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และ
ไม่ เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง

ยังไม่มีกฎหมายภายในประเทศที่
รองรับให้มีการก่อสร้างโครงการ 
เช่น พรบ.การเดินเรือในน่านน้ า
ไท ย  พ .ศ . 2456 พรบ .อุท ยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็นต้น 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็น
ป ร ะ เ ท ศ ห นึ่ ง ที่ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จในเรื่องมาตรการทาง
ก ฎ ห ม าย ที่ ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ
พลังงานหมุนเวียน เช่น 

ต าม บ ท บั ญ ญั ติ ข อ งอ นุ สั ญ ญ า
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. 1982 ประเทศที่มีชายฝั่งทะเล
สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตทาง
ทะเลที่อยู่ในอ านาจรัฐได้ออกไปถึง 
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ประเด็น การด าเนินการของประเทศไทย การด าเนินการของต่างประเทศ 

พลังงานลมชายฝั่ง พลังงานลมนอกชายฝ่ัง พลังงานลมชายฝั่ง พลังงานลมนอกชายฝ่ัง 
โรงไฟ ฟ้าพลั งงานลม เช่น 
พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พรบ.
ผังเมือง พรบ.ป่าไม้ เป็นต้น 

พลังงานลม โดยพระราชบัญญัติ
พลั งงานหมุน เวียน  ค .ศ .2014 
เป็นมาตรการทางกฎหมายที่
สนับสนุนธุรกิจพลังงานสะอาดท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน
พลังงานสะอาด นักธุรกิจหันมา
ให้ ความสนใจลงทุนท าธุ รกิ จ
พลังงานสะอาดมากขึ้น มีการจ้าง
ง า น ให้ กั บ ค น ใน ป ร ะ เท ศ 
เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น ท าให้
ประชาชนในประเทศมีทางเลือก
ในการเลือกใช้พลังงาน  ไม่ต้อง
พ่ึงพาน้ ามันเพียงอย่างเดียว และ
ลดภาวะโลกร้อน ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

200 ไมล์ทะเล นั่นหมายความว่า
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย
ทะเลไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
โครงการพัฒนาพลั งงานลมนอก
ชายฝั่งของไทย (ธนัญชัย ลีภักดิ์ปรีดา
และคณะ, 2557) 
 

ศักยภาพทาง
พื้นที่ 

จากแผนที่ศักยภาพพลังงาน
ลมของประเทศไทย พบว่า

หลายหน่วยงานทั้ งภาครัฐและ
เอกชนได้ท าการศึกษาศักยภาพ 

จากการศึกษาศักยภาพพลังงาน
ลมทั่วโลก พบว่าพ้ืนที่ชายฝั่งของ

มีอิทธิพลของความขรุขระของพ้ืนผิว
น้อย จึงได้รับพลังงานลมที่มีความ
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พลังงานลมชายฝั่ง พลังงานลมนอกชายฝ่ัง พลังงานลมชายฝั่ง พลังงานลมนอกชายฝ่ัง 
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพพลังงานลม
ส่วนใหญ่จะอยู่บนที่ราบสูงบน
เขาและชายฝั่งทะเล บริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
และภาคใต้ แต่ลมมีความเร็ว
ต่ า และไม่ต่อเนื่อง 

การผลิตไฟฟ้าพลังงานลมนอก
ชายฝั่ง พบว่ามีศักยภาพเพียงพอที่
สามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ฝั่งอ่าวไทย 

ทวีปยุโรป มีพลังงานจากลมถึง 
2,500 เทอราวัตต์ชั่วโมง/ปี ซึ่งคิด
เป็น  85 เปอร์เซ็นต์ของการใช้
พลังงานไฟฟ้าในยุโรปในปีค.ศ. 
1997 (Ackermann, T., & 
Söder, L., 2002) 

สม่ าเสมอ และไมมีสิ่งกีดขวางทางลม 

ศักยภาพทาง
เทคนิค  

การติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ในประเทศส่วน
ใหญ่ต้องน าเข้าชิ้นส่วนและ
เทคโนโลยีกังหันลมมาจาก
ต่างประเทศจึงไม่เหมาะสม
ส าหรับการใช้งานในประเทศ
เท่ าที่ ควร ซึ่ งประเทศไทย
สามารถผลิตกังหันลมขนาด
เล็กเหมาะสมกับความเร็วลม
ต่ า  โด ย ใช้ ชิ้ น ส่ วน ภ ายใน 
ประเทศกว่าร้อยละ 80 และมี

ยังไม่มีการวิจัยการผลิตกังหันลม
เพ่ือผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอก
ชายฝั่งในประเทศไทย 

มีการพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลม
ให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่าง
สม่ าเสมอ  

เนื่องจากปัญหาและค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาและการซ่อมแซมในทะเล
กังหันลมนอกชายฝั่งจ าเป็นต้องมี
ความทนต่อการกัดกร่อน นอกจากนี้
กังหันจะต้องได้รับการออกแบบเพ่ือ
ใช้ประโยชน์จากลมแรงมากขึ้น ฐาน
รากกังหันจะแตกต่างกันเมื่ออยู่ใน
ท ะ เล กั บ บ น บ ก  เมื่ อ อ ยู่ บ น บ ก
กระบวนการนี้ท าได้ค่อนข้างง่ายโดย
ใช้แท่ งเจาะลงไปในพ้ืนหรือแผ่น
คอนกรีตเสริมแรงซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนดิน 
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พลังงานลมชายฝั่ง พลังงานลมนอกชายฝ่ัง พลังงานลมชายฝั่ง พลังงานลมนอกชายฝ่ัง 
โค ร งก ารผ ลิ ต ไฟ ฟ้ า จ าก
พลังงานลม เช่น โครงการชั่ง
หัวมันตามพระราชด าริ  

เมื่ออยู่ในมหาสมุทร แต่มีสามวิธีหลัก
ที่ใช้ส าหรับน้ าลึกตื้นและปานกลาง 

ศักยภาพทาง
สังคม 

การพัฒนาท้องถิ่น  พัฒนา
เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว อีกทั้ง ยังมี
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าของรัฐ 
รอบบริเวณที่ติดตั้งกังหันลม
ผลิตไฟฟ้าตลอดอายุโครงการ 
น อ ก จ า ก นี้  ก า ร ด า เนิ น
โค ร งก ารผ ลิ ต ไฟ ฟ้ า จ าก
พลังงานลมบนฝั่ งยังมีถนน
หนทางส าหรับเกษตรกรให้
ขนส่งพืชผลออกสู่ตลาดได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว แต่ใน
บางพ้ืนที่ก็ส่งผลกระทบต่อ
สังคม ท าให้เกิดความขัดแย้ง

ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมนอกชายฝั่งในประเทศไทยยังถือ
ว่าอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาวิจัย
ศักยภาพและความเป็นได้ จึงท าให้
สั ง ค ม เกิ ด ก า ร ย อ ม รั บ ยั ง ไม่
แพร่หลายนัก 

ปัจจุบันมีการใช้งานกังหันลมผลิต
ไฟฟ้ากันอยู่ในหลายประเทศ ซึ่ง
ได้รับการยอมรับจากประชาชน
ในพ้ืนที่เป็นอย่างดี โดยพบว่าการ
ติดตั้งกังหันลมจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
ต่ า ง ๆ  อ า ทิ เช่ น  พ้ื น ที่ ท า ง
การเกษตร พ้ืนที่ อุตสาหกรรม 
หรือแม้แต่ พ้ื นที่ ป่ าธรรมชาติ 
ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวยังคง
สามารถใช้ประโยชน์ จากที่ดินได้
อย่างปกติ เนื่องจาก การก าหนด
พ้ืนที่ที่ติดตั้งกังหันลมจะใช้เพียง 
1 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอก
ชายฝั่งทั่วโลกก่อให้เกิดสร้างงาน จาก
รายงาน IRENA (2017) คาดว่าจะมี
แรงงานจ านวน 2.1 ล้านคนต่อวัน 
เพ่ือพัฒนาฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่ง
ขนาดก าลังการผลิต 500 เมกะวัตต์ 
ซึ่งผลกระทบของการติดตั้งกังหันลม
นอกชายฝั่งต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
นั้น จากการส ารวจความคิดเห็นใน
อ เม ริ ก า พ บ ว่ า  จ า น ว น ข อ ง
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชายหาดจะไม่
เปลี่ยนไปมากนัก เมื่อกังหันลมที่ติด
ตั้ ง อ ยู่ ห่ า งจ าก ช าย ฝั่ ง ตั้ ง แ ต่ สิ บ
กิโลเมตรออกไป ขณะที่ผลการศึกษา
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พลังงานลมชายฝั่ง พลังงานลมนอกชายฝ่ัง พลังงานลมชายฝั่ง พลังงานลมนอกชายฝ่ัง 
ด้านการได้รับผลประโยชน์ 
การใช้ประโยชน์พื้นที่ ส.ป.ก. 

ซึ่งจะเป็นส่วนของเสาและฐาน
รากและเส้นทางส าหรับการเข้า
ไปติดตั้งและดูแลรักษา 

ที่ ส ก็ อ ต แ ล น ด์ พ บ ว่ า  จ า น ว น
นักท่องเที่ยวจะเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือไป
เยี่ยมชมฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่ง 

ศักยภาพทาง
สิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
ทางด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ
น้อย เนื่องจากการติดตั้งการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมใน
ป ระ เท ศ ไท ย มี ก า รติ ด ตั้ ง
ห่างไกลจากชุมชน และไม่เป็น
เส้นทางการอพยพย้ายถิ่นฐาน
ของนก จึงท าให้ผลกระทบ
ทางเสียง การบินชนของชน
อยู่ในระดับน้อย 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากทั้ง
ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ และ
ด้านการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

ประเทศเดนมาร์ก เป็นผู้น าด้าน
การลดคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมี
การส่งเสริมพลังงานสะอาดแบบ
เป็ น จ ริ ง เป็ น จั ง ม าน าน ก ว่ า
ทศวรรษ เนื่องจากลักษณะภูมิ
ประเทศติดชายฝั่งทะเล และลม
พัดแรงตลอดปี ท าให้เหมาะกับ
ก า ร ติ ด ตั้ ง กั ง หั น ล ม ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้า แต่การติดตั้งกังหัน
ลมผลิตไฟฟ้าบางฤดูที่นกมีการ
อพยพย้ายถิ่นฐานก็อาจส่งผลให้
เกิดการบินชนได ้

ผลกระทบทางเสียงต่อสัตว์น้ า มักจะ
มาจากขั้นตอนการก่อสร้าง โดยเสียง
ที่ เกิดจากเครื่องจักร การขุดเจาะ 
ก ารติ ด ตั้ ง ใบ พั ด  เป็ น ต้ น  เสี ย ง
ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นชั่วคราว และอาจ
ส่งผลต่อสัตว์น้ าที่อ่อนไหวต่อการรับ
เสียง อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีในปัจจุบัน
สามารถลดผลกระทบดังกล่าวได้ เช่น 
ไม่ติดตั้งฐานของกังหันลมแบบต้องใช้
การขุด เจาะ ห รือการสร้ างม่ าน
อากาศรอบ ๆ เสาเข็มขณะติดตั้ ง 
ส่ วน เสี ยงที่ เกิ ดจากขั้ น ตอนการ
ด าเนินงานจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ า
น้อยกว่าขั้นตอนการก่อสร้าง โดยยัง
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พลังงานลมชายฝั่ง พลังงานลมนอกชายฝ่ัง พลังงานลมชายฝั่ง พลังงานลมนอกชายฝ่ัง 
ไม่พบรายงานของผลกระทบด้าน
เสียงของกังหันลมต่อการย้ายถิ่นที่อยู่
อาศัยหรือการเปลี่ยนแปลงจ านวน
ประชากรสัตว์น้ าอย่างมีนัยส าคัญ
จากข้ันตอนของการเดินระบบ  
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 จากการเปรียบเทียบการด าเนินการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอก
ชายฝั่งในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น พบว่าการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทยเริ่มขึ้นจากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการเพ่ิม
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ซึ่งก าหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอยู่ที่ 3,002 
เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2579 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 
(AEDP 2015) และการด าเนินการสนับสนุนธุรกิจพลังงานลมผ่านมาตรการสนับสนุนต่างๆ เช่น BOI , 
FiT, ESCO fund เป็นต้น ท าให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดี ก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน ปัจจุบันมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ทั้งจากภาครัฐและผู้ประกอบการเอกชน อยู่ที่ 747.82 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2561 อ้างอิงจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2561) ซึ่งประเทศไทยมีการติดตั้ง
กังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟ้าเฉพาะชายฝั่งเท่านั้น ยังไม่มีการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่งหรือใน
ทะเลเหมือนกับในต่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนี อังกฤษ เดนมาร์ก จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น ท าให้การ
ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งในประเทศไทยมีเพียงการ
ส่งเสริมการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 
นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการด าเนินการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและ
นอกชายฝั่งในประเทศไทยโดยค านึงถึงประเด็นทางกฎหมาย ศักยภาพและข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่และ
ความเร็วลม ด้านเทคโนโลยี ด้านต้นทุนและผลประโยชน์ ด้านการบริหารจัดการสายส่ง ด้านสังคม 
และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง
และนอกชายฝั่งแต่มีระดับความเร็วลมไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับต่างประเทศ โดยการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมท าให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีถนน
หนทางส าหรับเกษตรกรให้ขนส่งพืชผลออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งการติดตั้งกังหันลมผลิต
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่ต้องน าเข้าชิ้นส่วนและเทคโนโลยีกังหันลมมาจากต่างประเทศจึง
ไม่เหมาะสมส าหรับการใช้งานในประเทศเท่าที่ควร รวมทั้งในบางพ้ืนที่ของการติดตั้งกังหันลมผลิต
ไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ก่อให้เกิดความขัดแย้งของคนในชุมชน เสียง
รบกวน การบินชนของนก เป็นต้น นอกจากนั้นมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยยังไม่เอ้ือต่อ
การสนับสนุนธุรกิจพลังงานลมและไม่มีการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เช่น พรบ.
ป่าสงวนแห่งชาติ พรบ.ผังเมือง พรบ.ป่าไม้ พรบ.การเดินเรือในน่านน้ าไทย พรบ.อุทยานแห่งชาติ เป็น
ต้น แต่ในต่างประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความส าเร็จในเรื่อง
มาตรการทางกฎหมายที่สนับสนุนธุรกิจพลังงานหมุนเวียน  เช่น พลังงานลม โดยพระราชบัญญัติ
พลังงานหมุนเวียน ค.ศ.2014 เป็นมาตรการทางกฎหมายที่สนับสนุนธุรกิจพลังงานสะอาดท าให้เกิด
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การเปลี่ยนแปลงในด้านพลังงานสะอาด นักธุรกิจหันมาให้ความสนใจลงทุนท าธุรกิจพลังงานสะอาด
มากขึ้น มีการจ้างงานให้กับคนในประเทศและท าให้เศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้น 
 

4.3.2  ปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและ
นอกชายฝั่ง……………………………………………………………………..  

 จากการทบทวนเอกสารต่างๆและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการส่งเสริม
และสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทยทั้งจากภาครัฐและ
ผู้ประกอบการเอกชน พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง
และนอกชายฝั่ง คือ การขออนุญาตใช้พื้นที่ในการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า ความเร็วลมที่ไม่สม่ าเสมอ 
เทคโนโลยีกังหันลม นโยบายและการบริหารจัดการของภาครัฐ ด้านกฎหมาย โดยสามารถสรุปได้ดัง
ตารางที่ 4.7 
ตารางท่ี 4.7 ปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอก
ชายฝั่ง 
ประเด็น ปัญหาและอุปสรรค 

พลังงานลมชายฝั่ง พลังงานลมนอกชายฝ่ัง 
พ้ืนทีแ่ละ
ความเร็ว
ลม 

- พ้ืนที่ที่มีการด าเนินโครงการไปแล้วทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ ส.ป.ก ซึ่งมี
ปัญหาจากการน าพ้ืนที่ ส.ป.ก. มาให้เอกชนเช่า 
เนื่องจากพ้ืนที่ ส.ป.ก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
พ้ืนที่ท าการเกษตรจึงไม่ถูกต้องมากนักที่น าพ้ืน
ที่มาใช้เพ่ือติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมไม่สามารถ
จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้อย่างสม่ าเสมอ 
เพราะลมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เวลาที่
มีลมพัดมากังหันลมก็ผลิตไฟฟ้า ท าให้ระบบ
การจ่ายไฟฟ้าไม่เสถียร หากพลังงานลมมีระบบ
กักเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้แล้วก็จะสามารถน าไฟฟ้า
มาจ่ายในช่วงเวลาที่มีความต้องการ และอาจ
น าไปสู่การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมแบบ 

- เนื่ องจากการวัดความเร็วลมนอก
ชายฝั่งจะต้องมีสถานีติดตั้งในทะเล เช่น 
การติด LiDAR ซึ่งเป็นทุ่นลอยในทะเล
วัดความเร็วลมที่จุดต่างๆ แล้วส่งคลื่นที่
เป็น  LiDAR ขึ้นฝั่ ง ซึ่ ง LiDAR มีราคา
แพงมาก การน าไปลอยจึงท าให้มีความ
เสี่ ยงเยอะ งบประมาณ ที่ จะจ่ ายใน
ประเทศไทยยังไม่เพียงพอ  
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ประเด็น ปัญหาและอุปสรรค 

พลังงานลมชายฝั่ง พลังงานลมนอกชายฝ่ัง 
firm ได้ในอนาคต 

เทคโนโลยี - ประเทศไทยยังไม่ค่อยมีผู้ออกแบบเทคโนโลยี
กังหันลมให้ มีเหมาะสม เพราะเป็นประเทศ
ก าลังพัฒนา และมีปัจจัยด้านการเงินในการ
ลงทุน อีกทั้งความสนใจด้านพลังงานสะอาดยัง
ไม่กว้างขวางนัก ถ้าจะให้มีโครงการการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมที่เหมาะสมคือจะต้อง
พัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศหรือจ้างให้
ผู้ผลิตออกแบบกังหันลมพ้ืนที่ความเร็วลมใน
บ้านเราถึงจะเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งาน การ
ลงทุน และการสูญเสียพ้ืนที่ 

- การศึกษา วิจัย และพัฒนาการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ งใน
ประเทศไทยยังไม่กว้างขวางนัก ท าให้
ยังคงต้องพ่ึงพาการพัฒนาเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ 

นโยบาย
และการ
บริหาร
จัดการ
ของ
ภาครัฐ 

- เนื่องจากการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนนั้นใช้วิธีการประมูล (FiT bidding) 
ซึ่งพลังงานลมมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย
ค่อนข้างสูงจึงไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ ซ่ึง
การประมูลแข่งขันก่อให้เกิดปัญหาระหว่าง
ผู้ประกอบการด้วยกัน เนื่องจากความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการแต่ละรายมี
ข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกัน 

- เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
นอกชายฝั่งต้องด าเนินการท าสายเคเบิ้ล
ใต้น้ าเพ่ือส่งไฟขึ้นมาบนฝั่งและการตั้ง
ฐานรากที่มีความลึกมาก ซึ่งอาจต้องใช้
ต้นทุนสูง ภาครัฐมีการสนับสนุน ไม่
ต่อเนื่อง ท าให้ขาดงบประมาณในการ
วิจัยและพัฒนา 

กฏหมาย - การขออนุญาตจะต้องพิจารณาว่าการติดตั้ง
กั งหันลมจะเกี่ ยวข้องกับกฎหมาย ใดบ้ าง 
อย่างเช่น กฎหมายโรงงาน กฎหมายป่าไม้ 
กฎหมายผังเมือง กฎหมายอุทยาน เป็นต้น 

- แม้ จะไม่ มี กฎหมายห้ ามแต่ ก็ ไม่ มี
กฎหมายอนุญาตให้มีการติดตั้ง ซึ่งพ้ืนที่
ทางทะเลมีหน่วยงานที่รับผิด ชอบอยู่
และมีกฎหมายเฉพาะ เช่น กรมเจ้าท่า 
กรมประมง กองทัพเรือ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น ถ้าหากจะ
มีการพัฒนาโครงการต้องไปขออนุญาต
จากเจ้าของพ้ืนที่ก่อน ซึ่งในทางปฏิบัติ
ท าได้ยากมาก 
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4.4  ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
 ในการประเมินผลตอบแทนทางด้านสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: 
SROI) ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลตอบแทนดังกล่าว โดยสะท้อนต้นทุนในการลงทุนด้านการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง และครอบคลุมผลประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ส าหรับรายละเอียดของการประเมินผลตอบแทนทางด้านสังคมจากการลงทุน 
สามารถอธิบายได ้ดังต่อไปนี้ 

4.4.1 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง 
 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง เป็นโรงไฟฟ้าที่มีการสร้างกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากการส่งเสริมให้ชุมชนใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ซึ่งมีรายละเอียดในการค านวณ
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังตารางที่ 4.8-4.9 และสามารถสรุปผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุนได้ ดังภาพที ่4.9 
ตารางท่ี 4.8 ต้นทุนการผลิตโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย 
(ล้านบาท) 

รวมเป็นเงิน 
(ล้านบาท/ปี) 

หมายเหตุ 

1. การติดตั้งกังหันลม
ผลิตไฟฟ้า 
- ค่าจ้างผู้ดูแลระบบ
ระหว่างการด าเนินงาน 
- ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 

12 2.9 *34.83 อ้างอิงจากค่าใช้จ่าย 
2% ของเงินลงทุน

เริ่มต้น 1741.39 ล้าน
บาทโครงการกังหันลม
ผลิตไฟฟ้าล าตะคอง 

2. ค่าเช่าที่ดิน ส.ป.ก. 100 0.035 3.5  

3. ค่าชดเชยการ
สูญเสียพืชผลทาง
การเกษตร 

100 0.01 1  

* มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553 
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ตารางท่ี 4.9 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนจากโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมชายฝั่ง 

ผลประโยชน์ จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย 
(ล้านบาท) 

รวมเป็นเงิน 
(ล้านบาท/ปี) 

หมายเหตุ 

ด้านเศรษฐกิจ 
- รายได้จากการขายไฟฟ้า
จากพลังงานลมชายฝั่ง 

 
37,800,00 

 
6.06* 

 
229.07 

 

ด้านสังคม 
- การจ้างงานเกษตรกรใน
การดูแลพ้ืนที่ติดตั้งกังหัน
ลม 
 

 
20 

 
0.11 

 
2.19 

คิดท่ีค่าแรงขั้นต่้า 
300 บาท/วัน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- รายได้จากการลด
ปริมาณการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ 

 
22,000 

 
37.71 

 
0.3 

 

* การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป. 

อัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) = 
มูลค่าของผลประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เงินลงทุน
 

    = (232.09-39.33)/39.33 
        = 4.9 
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 ภาพที่ 4.9 ผลตอบแทนจากการลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง 

SROI = (232.09-39.33)/39.33 
     = 4.9*** 

ค่าใช้จ่ายในการเช่า
ที่ดิน ส.ป.ก. ใน
อัตราค่าเช่า 35,000 
บาท/ไร่/ปี จ านวน 
100 ไร่ คิดเป็นเงิน 
3.5 ล้านบาท/ปี 
 
 

ค่าชดเชยการสูญเสีย
พืชผลทางการเกษตร 
อัตราไร่ละ 10,000 
บาท/ไร่ จ านวน 100 
ไร่ คิดเป็นเงิน 1 ล้าน
บาท/ปี 
 

ต้นทุนค่าจ้างผู้ดูแลระบบระหว่างการ
ด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
และบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ รวมถึงค่าขนส่ง
อุปกรณ์ คิดเป็น 2% ของเงินลงทุน
เริ่มต้น เงินลงทุนเริ่มต้น 1741.39 ล้าน
บาท* (1741.39 x 0.02 ) คิดเป็นเงิน 
34.83 ล้านบาท/ปี  
 
 
 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง 
(Onshore wind farm)  

ขนาดก าลังการผลิต 24 เมกะวัตต์ 

ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 
1). รายได้จากการขายไฟฟ้าจาก
พลังงานลมชายฝั่ง ในราคา 
6.06 บาท/kWh (คิดจากอัตรา
รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in-
Tariff) โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้
ปีละ 37,800,000 kWh คิดเป็น
รายได้จากการขายไฟฟ้า 
37,800,000 x 6.06 คิดเป็นเงิน
ประมาณ 229.07 ล้านบาท/ปี 

ผลประโยชน์ทางด้านสังคม 
1). การสร้างถนนเพ่ือขนส่ง
กังหันลม ท้าให้การสัญจร
สะดวก  
2) การจ้างงานในการดูแล
พ้ืนที่ติดตั้งกังหันลม จ้านวน 
20 คน ท้างานทุกวัน คิดที่
ค่าแรงขั้นต่้า 300 บาท (20 
x 300 x 365) คิดเป็นเงิน 
2.19 ล้านบาท/ปี 
3) ลดการอพยพแรงงานไป
ท้างานนอกเมือง 
 
 

ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม 
1) ลดปริมาณการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ 
22,000 ตันต่อปี โดยราคา
คาร์บอนเครดิต 37.71 บาท
ต่อตัน** (22,000 x 37.71) 
คิดเป็นเงิน 829,620 บาท/ปี 
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หมายเหตุ * เงินลงทุนเริ่มต้นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมล าตะคอง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
  แห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) 
    ** การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป. 
    *** เป็นการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในระดับเบื้องต้นเท่านั้น 
 จากการประเมินผลตอบแทนทางด้านสังคมจากการลงทุนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ชายฝั่ง กรณีสมมติโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาด 24 เมกะวัตต์ พบว่า มีค่าของ
ผลตอบแทนทางด้านสังคมจากการลงทุน 4.9 หมายความว่า ทุกๆ การลงทุน 1 บาท โครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมสามารถสร้างผลตอบแทนทางสังคมได้ 4.9 บาท เนื่องจากการลงทุนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งนั้นมีค่าใช้จ่ายทางด้านการติดตั้งกังหันลม การด าเนินงาน การบ ารุงรักษา 
และค่าใช้จ่ายในที่ดินที่ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า จึงท าให้ต้นทุนในการผลิตมีราคาที่สูง แต่อย่างไรก็
ตามผลประโยชน์ที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม คือ รายได้จากการขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ เกิด
การจ้างงานในชุมชนน าไปสู่รายได้ของประชาชนที่เพ่ิมข้ึน และสามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานฟอสซิลได้อีกด้วย 
 

4.4.2 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝ่ัง 
 

 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง เป็นโรงไฟฟ้าที่มีการสร้างกระบวนการผลิต 
กระแสไฟฟ้าจากการส่งเสริมให้ชุมชนใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและลดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งมี
รายละเอียดในการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังตารางที่ 4.10-4.11 และสามารถ
สรุปผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนได้ ดังภาพที่ 4.10 
ตารางท่ี 4.10 ต้นทุนการผลิตโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย 
(ล้านบาท) 

รวมเป็นเงิน 
(ล้านบาท/ปี) 

หมายเหตุ 

1. การติดตั้งกังหันลม
ผลิตไฟฟ้า 
- ค่าจ้างผู้ดูแลระบบ
ระหว่างการด าเนินงาน 
- ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 

12 5.8 *69.66 มูลค่าการติดตั้งกังหัน
ลมนอกชายฝั่งคิดเป็น 
2 เท่าของมูลค่าการ
ติดตั้งกังหันลมชายฝั่ง 
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ตารางท่ี 4.11 ผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนจากโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 

ผลประโยชน์ จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย 
(ล้านบาท) 

รวมเป็นเงิน 
(ล้านบาท/ปี) 

หมายเหตุ 

ด้านเศรษฐกิจ 
- รายได้จากการขาย
ไฟฟ้าจากพลังงานลม
ชายฝั่ง 

 
51,810,000 

 
6.06* 

 
313.97 

 

ด้านสังคม 
- ลดเสียงรบกวนและ
การบดบังทัศนียภาพ
ของกังหันลม 

 
- 

 
- 

 
- 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- รายได้จากการลด
ปริมาณการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ 

 
30,049 

 
37.71 

 
1.13 

 

* การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป. 

อัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) = 
มูลค่าของผลประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เงินลงทุน
 

            = (315.1-69.66)/69.66 
          = 3.52 
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หมายเหตุ * การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป. 
    ** เป็นการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในระดับเบื้องต้นเท่านั้น 

SROI = (315.1-69.66)/69.66 
     = 3.52** 

ภาพที่ 4.10 ผลตอบแทนจากการลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 
(Offshore wind farm)  

ขนาดก าลังการผลิต 24 เมกะวัตต ์

ต้นทุนค่าจ้างผู้ดูแลระบบระหว่างการด าเนินงาน ค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ รวมถึงค่าขนส่ง
อุปกรณ์ คิดเป็น 2% ของเงินลงทุนเริ่มต้น เงินลงทุนเริ่มต้น 
3482.78 ล้านบาท (3482.78 x 0.02 ) คิดเป็นเงิน 69.66 
ล้านบาท/ปี  
 

ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 
1). รายได้จากการขายไฟฟ้าจาก
พลังงานลมชายฝั่ง ในราคา 
6.06 บาท/kWh (คิดจากอัตรา
รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in-
Tariff) โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้
ปีละ 51,810,000 kWh คิดเป็น
รายได้จากการขายไฟฟ้า 
51,810,000 x 6.06* คิดเป็น
เงินประมาณ 313.97 ล้านบาท/
ปี 

ผลประโยชน์ทางด้าน
สังคม 

1) ความขัดแย้งในการใช้
ประโยชน์ที่ดินลดลง 
2) ลดเสียงรบกวนและการ
บดบังทัศนียภาพของ
กังหันลม 
 

ผลประโยชน์ทาง
สิ่งแวดล้อม 

1) ลดปริมาณการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ 
30,049 ตันต่อปี โดยราคา
คาร์บอนเครดิต 37.71 บาท
ต่อตัน (30,049 x 37.71) 
คิดเป็นเงิน 1.13 ล้านบาท/
ปี 
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 จากการประเมินผลตอบแทนทางด้านสังคมจากการลงทุนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
นอกชายฝั่ง กรณีสมมติโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งขนาด 24 เมกะวัตต์ พบว่า มี
ค่าของผลตอบแทนทางด้านสังคมจากการลงทุน 3.52 หมายความว่า ทุกๆ การลงทุน 1 บาท 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมสามารถสร้างผลตอบแทนทางสังคมได้ 3.52 บาท เนื่องจากการ
ลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งนั้นมีค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน การบ ารุงรักษา สูงกว่า
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชายฝั่ง เนื่องจากการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง
จ าเป็นต้องมีการวางระบบสายเคเบิลนอกชายฝั่ง ส่งผลให้ต้นทุนมีราคาค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม
ผลประโยชน์ที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม คือ รายได้จากการขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ และ
สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานฟอสซิลได้
อีกด้วย 
 

4.5  แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 
 แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทย ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยการทบทวนจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม แล้วจึงน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ SWOT analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
(internal environmental) ประกอบด้วย 5 ประเด็น คือ ประเด็นด้านนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุน (policy) ประเด็นด้านแรงงาน/บุคลากร (manpower) ประเด็นด้านการเงิน (money) 
ประเด็นด้านวัสดุ/อุปกรณ์ (materials) และประเด็นด้านการบริหารจัดการ (management)  และ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (external environmental) อาศัยการวิเคราะห์โดยใช้ PESTEL 
model ประกอบด้วย 6 ประเด็น คือ ประเด็นทางการเมือง (Politic) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
(Economic) ประเด็นด้านสังคม (Social) ประเด็นด้านเทคโนโลยี (Technological) ประเด็นด้าน
กฎหมาย (Legal) และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งที่เหมาะสมในประเทศไทย 
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4.5.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมชายฝั่ง……………………………………………………………………………..  

  1) สภาพแวดล้อมภายใน (internal environmental) 
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร องค์กรในที่นี้  คือ หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีบทบาทในการ
ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยใช้ปัจจัยในการวิเคราะห์ทั้งหมด 5 
ประเด็น คือ ประเด็นด้านนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน (policy) ประเด็นด้านแรงงาน/บุคลากร 
(manpower) ประเด็นด้านการเงิน (money) ประเด็นด้านวัสดุ/อุปกรณ์ (materials) และประเด็น
ด้านการบริหารจัดการ (management) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.12 
 
ตารางท่ี 4.12 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ชายฝั่งในประเทศไทย 
มิติ จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุน  - ภาครัฐมีนโยบายในการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมและมีมาตรการ
ในการสนับสนุนการรับซื้อ
ไฟฟ้าในรูปแบบ FiT โดยมี
อัตราการรับซื้อที่สูง 

- มาตรการการรับซื้อไฟฟ้าด้วย
วิธีการแข่งขันทางด้านราคา หรือ 
FiT Bidding มีข้อเสียหลาย
ประการ เช่น ส่งผลให้
ผู้ประกอบการใหม่ๆ ไม่สามารถ
แข่งขันกับผู้ประกอบการที่มี
ประสบการณ์สูง และมีต้นทุนที่
ถูกกว่าได้ 

แรงงาน/บุคลากร - ประเทศไทยมีความพร้อม
ด้านผู้เชี่ยวชาญการ
ออกแบบ ติดตั้ง กังหันลม
ผลิตไฟฟ้า 
- ประเทศไทยมี
ผู้ประกอบการที่มี
ประสบการณ์ในการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลม 

- ต้นทุนแรงงานภายในประเทศ
ค่อนข้างสูง 
- ขาดแรงงานที่มีความรู้และ
ทักษะในการพัฒนาการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลม 

การเงิน - ธนาคารหลายแห่งใน
ประเทศไทยให้ความส าคัญ
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มิติ จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 

และช่วยสนับสนุนธุรกิจการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
จึงท าให้มีแหล่งเงินทุน
เพียงพอ 

ด้านวัสดุ/อุปกรณ์  - ประเทศไทยไม่สามารถผลิต
อุปกรณ์ส าหรับโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาดใหญ่
ได้ 

ด้านการบริหารจัดการ   - แผนที่ศักยภาพลมของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานในปัจจุบันบอก
ศักยภาพลมครอบคลุมทั่ว
ประเทศ แต่ไม่มีความชัดเจน 
เนื่องจากไม่ได้วัดความเร็วลม
เป็นรายปี จึงท าให้
ผู้ประกอบการไม่สามารถ
น ามาใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจได้ อย่างมากท่ีสุดเป็นได้
เพียงแนวทางเท่านั้น 

 
   2) สภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร  ประยุกต์ใช้ PESTLE model ในการวิเคราะห์ และ 
ปัจจัยภายนอกองค์กรที่ก าหนดในการวิเคราะห์คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกฎหมายและด้านการเมือง โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.13 
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ตารางท่ี 4.13 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ชายฝั่ง 

มิติ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ด้านการเมือง - มาตรการ SPP hybrid firm 
สามารถรวมเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ความเสถียรของระบบได้มาก
ขึ้น 

 

ด้านกฎหมาย (Legal)  ประสิทธิภาพการน ากฎหมาย
การขออนุญาตใช้พื้นที่ การ
ติดตั้ง และการประกอบ
กิจการมาปฎิบัติอย่างจริงจัง 

ด้านสังคม (Social)  - มีความขัดแย้งและการ
ต่อต้านจากกลุ่มที่ไม่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา
โครงการ 

เทคโนโลยี (Technological) - ปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงาน
ลมมีความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว ประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ้าสูงขึ้นมากสามารถผลิต
ไฟฟ้าที่มีความเร็วลมต่ าลงได้ 
สามารถท าฟาร์มกังหันลม
ขนาดเล็กได้ ประมาณ 10-20 
MW ก็คุ้มค่าแก่การลงทุนแล้ว 

- การพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานลมที่เหมาะสมกับ
พลังงานลมประเทศไทยยังไม่มี
ความก้าวหน้ามากนัก 
เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่
มีความรู้ความช านาญ และ
ขาดฐานข้อมูลส าหรับการวิจัย
พัฒนาต่อยอดและการลงทุน 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic) - การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมมีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดมูล
ค่าท่ีสูญเสียไปจากการน าเข้า 
เชื้อเพลิงฟอสซิล 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental) 

ต่างประเทศมีความสนใจและมี
ความกังวลในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
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 4.5.1.1 การวิเคราะห์กลยุทธ์ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง 
  1) ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (S) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง 
   (1) ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและมี
มาตรการในการสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT โดยมีอัตราการรับซื้อท่ีสูง 
   (2) การมีเป้าหมายก าลังการผลิตติดตั้งและการขยายเป้าหมายก าลังการ
ผลิตติดตั้งพลังงานลมเป็นสิ่งที่ดีกับภาคเอกชนเป็นการกระจายรายได้และสร้างโอกาสให้กับ
ภาคเอกชน 
  2) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (W) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง 
   (1) มาตรการการรับซื้อไฟฟ้าด้วยวิธีการแข่งขันทางด้านราคา หรือ FiT 
Bidding ก่อให้เกิดปัญหาต่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เช่น ส่งผลให้ผู้ประกอบการใหม่ๆ 
ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูง และมีต้นทุนที่ถูกกว่าได้ ซึ่งจะน าไปสู่การไม่
บรรลุเป้าหมายตามแผน 
   (2) แผนที่ศักยภาพลมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ในปัจจุบันบอกศักยภาพลมครอบคลุมทั่วประเทศ แต่ไม่มีความชัดเจน เนื่องจากไม่ได้วัดความเร็วลม
เป็นรายปี จึงท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถน ามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ 
   (3) ประเทศไทยไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนกังหันลมส าหรับโครงการขนาดใหญ่
ได้ภายในประเทศ ต้องพ่ึงพาการน าเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ 
  3) ประเด็นที่เป็นโอกาส (O) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง 
   (1) ปั จจุบั น เทคโน โลยีพลั งงานลมมีความก้ าวหน้ าอย่ างรวดเร็ ว 
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้นมากสามารถผลิตไฟฟ้าที่มีความเร็วลมต่ าลงได้ 
   (2) ต่างประเทศมีความสนใจและมีความกังวลในเรื่องของพลังงานเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
  4) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (T) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง 
   (1) การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมที่เหมาะสมกับพลังงานลมประเทศไทย
ยังไม่มีความก้าวหน้ามากนัก 
   (2) มีความขัดแย้งและการต่อต้านจากกลุ่มที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาโครงการ 
 เมื่อท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้ว ผลของ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดังกล่าวท าให้เกิดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมชายฝั่ง ดังภาพที่ 4.11 
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 โอกาส (Opportunity) 
(1) ปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงานลมมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
ประสิทธิภาพการผลติไฟฟ้าสูงขึ้นมาก
สามารถผลิตไฟฟ้าที่มคีวามเร็วลม
ต่ าลงได ้
(2) ต่างประเทศมีความสนใจและมี
ความกังวลในเรื่องของพลังงานเพื่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

อุปสรรค (Threat) 
(1) การพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานลมที่เหมาะสมกับ
พลังงานลมประเทศไทยยังไมม่ี
ความก้าวหน้ามากนัก 
(2) มีความขัดแย้งและการ
ต่อต้านจากกลุ่มที่ไม่ไดร้ับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา
โครงการ 

จุดแข็ง (Strength) 
(1) ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสรมิการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและมี
มาตรการในการสนับสนุนการรับซือ้
ไฟฟ้าในรูปแบบ FiT โดยมีอัตราการรับ
ซื้อท่ีสูง 
(2) การมีเป้าหมายก าลังการผลติติดตั้ง
และการขยายเป้าหมายก าลังการผลิต
ติดตั้งพลังงานลมเป็นสิ่งที่ดีกับ
ภาคเอกชนเป็นการกระจายรายไดแ้ละ
สร้างโอกาสให้กับภาคเอกชน 

กลยุทธ์เชิงรุก  (SO) 
- ภาครัฐควรมีการขยายเป้าหมาย
ก าลังการผลิตติดตั้งพลังงานลมเพราะ
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมีรองรับการผลิต
ไฟฟ้าที่มีความเร็วลมต่ าลงได้แล้ว 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
- ภาครัฐควรมีการส่งเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีการผลติ
ได้ภายในประเทศ ให้มี
อัตราส่วนการใช้ช้ินส่วนท่ีผลติ
ได้ภายในประเทศให้มีมากข้ึน 
 
 
 

 

จุดอ่อน (Weakness) 
1) มาตรการการรับซื้อไฟฟ้าด้วยวธิีการ
แข่งขันทางด้านราคา หรือ FiT Bidding 
ก่อให้เกิดปัญหาต่อพัฒนาการผลติไฟฟ้า
จากพลังงานลม  
(2) แผนที่ศักยภาพลมของกรมพฒันา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานใน
ปัจจุบันบอกศักยภาพลมครอบคลมุทั่ว
ประเทศ แตไ่มม่ีความชัดเจน 
(3) ประเทศไทยไม่สามารถผลติชิ้นส่วน
กังหันลมได้ภายใน ประเทศ ต้องพึ่งพา
การน าเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
- ภาครัฐควรสนับสนุนการศึกษา วิจัย 
และพัฒนาการผลติไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมชายฝั่งใหไ้ด้เต็มตามศักยภาพ 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT)   
- ภาครัฐควรมีการทบทวนการ
สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม โดยสร้างให้เกิด
การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีทุกกลุ่ม 

 
ภาพที่ 4.11 กลยุทธ์ของการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งในประเทศไทย 
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 กลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1) กลยุทธ์ จุดแข็ง-โอกาส (SO) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการน าข้อมูลประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในที่เป็นจุดแข็ง และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส  มาพิจารณาร่วมกัน 
เพ่ือที่จะน ามาก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก คือ ภาครัฐควรมีการขยายเป้าหมายก าลังการ
ผลิตติดตั้งพลังงานลมเพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยีมีรองรับการผลิตไฟฟ้าที่มีความเร็วลมต่ าลงได้แล้ว 
 2) กลยุทธ์ จุดแข็ง-อุปสรรค (ST) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการน าข้อมูลประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในที่เป็นจุดแข็ง และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค  มาพิจารณาร่วมกัน 
เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน คือ  ภาครัฐควรมีการส่งเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่มีการผลิตได้ภายในประเทศ ให้มีอัตราส่วนการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตได้ภายในประเทศ
ให้มีมากข้ึน 
 3) กลยุทธ์ จุดอ่อน-โอกาส (WO) เป็นกลยุทธ์ที่มาจากการน าข้อมูลประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในที่ เป็นจุดอ่อน และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส มาพิจารณาร่วมกัน 
เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข คือ ภาครัฐควรสนับสนุนการศึกษา วิจัย 
และพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งให้ได้เต็มตามศักยภาพ 
 4) กลยุทธ์ จุดอ่อน-อุปสรรค (WT) เป็นกลยุทธ์ที่มาจากการน าข้อมูลประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในที่เป็นจุดอ่อน และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค มาพิจารณาร่วมกัน 
เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ คือ ภาครัฐควรมีการทบทวนการสนับสนุน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 

4.5.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT analysis) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
นอกชายฝั่ง………………………………………………………………………………..  

  1) สภาพแวดล้อมภายใน (internal environmental) 
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร องค์กรในที่นี้  คือ หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีบทบาทในการ
ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยใช้ปัจจัยในการวิเคราะห์ทั้งหมด 5 
ประเด็น คือ ประเด็นด้านนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน (policy) ประเด็นด้านแรงงาน/บุคลากร 
(manpower) ประเด็นด้านการเงิน (money) ประเด็นด้านวัสดุ/อุปกรณ์ (materials) และประเด็น
ด้านการการบริหารจัดการ (management) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.14 
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ตารางท่ี 4.14 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอก
ชายฝั่ง 

มิติ จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 

นโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุน  

 - ประเทศไทยยังไม่มีนโยบาย
สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมอย่างเป็นรูปธรรม 

แรงงาน/บุคลากร มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความพร้อมใน
การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมนอกชายฝั่งและมี
การศึกษาความเป็นได้ 
 

- ต้นทุนแรงงานภายในประเทศ
ค่อนข้างสูง 
- ขาดแรงงานที่มีความรู้และ
ทักษะในการพัฒนาการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลม 

การเงิน  - เนื่องด้วยการโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง
มีต้นทุนการผลิตสูงมาก และ
สถาบันทางการเงินยังไม่ม่ันใจใน
การให้เงินทุนแก่โครงการ ท าให้
ไม่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน 

วัสดุ/อุปกรณ์  - ประเทศไทยไม่สามารถผลิต
อุปกรณ์ส าหรับโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาดใหญ่
ได้ 

การบริหารจัดการ 
(Management) 

 - เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมนอกชายฝั่งยังไม่มี
แผนที่ศักยภาพพลังงานลมนอก
ชายฝั่ง ไม่มีโครงการสาธิต จึงท า
ให้ยังไม่สามารถบริหารจัดการได้ 
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  2) สภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร  ประยุกต์ใช้ PESTLE model ในกาารวิเคราะห์ และ 
ปัจจัยภายนอกองค์กรที่ก าหนดในการวิเคราะห์ คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกฎหมายและด้านการเมือง โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.15 
ตารางท่ี 4.15 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
นอกชายฝั่ง 

มิติ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ด้านการเมือง (Political) - การเปิดเสรีในการเคลื่อนย้าย
การลงทุน ท าให้มีการลงทุนใน
ต่างประเทศมากข้ึน 
- ประเทศในอาเซียนมี
ศักยภาพด้านวัตถุดิบ พลังงาน
ลมนอกชายฝั่งในระดับสูง 

 

ด้านกฎหมาย (Legal)  - การใช้ประโยชน์พื้นที่ทาง
ทะเล มีกฎหมายในการขอ
อนุญาตหลายกฎหมายและ
หลายหน่วยงาน  

ด้านสังคม (Social) - การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมนอกชายฝั่งจะอยู่ห่างไกล
จากชุมชนมาก 

- มีความขัดแย้งและการ
ต่อต้านจากกลุ่มที่ไม่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา
โครงการ 

เทคโนโลยี (Technological) - ปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงาน
ลมมีความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว ประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ้าสูงขึ้นมากสามารถผลิต
ไฟฟ้าที่มีความเร็วลมต่ าลงได้ 

-  ประเทศไทยไม่สามารถผลิต
อุปกรณ์ส าหรับโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาด
ใหญ่ได้ 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic) - การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมมีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดมูล
ค่าท่ีสูญเสียไปจากการน าเข้า 
เชื้อเพลิงฟอสซิล 
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มิติ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental) 

ต่างประเทศมีความสนใจและมี
ความกังวลในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

-การก่อสร้างโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมอาจ
ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ 

  
 4.5.2.1 การวิเคราะห์กลยุทธ์ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 
  1) ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (S) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 
   (1) มีหน่วยงานในการท าหน้าที่ศึกษา ค้นคว้าวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
  2) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (W) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 
   (1) ประเทศไทยยังไม่มีนโยบายสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
นอกชายฝั่ง 
   (2) ประเทศไทยไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนกังหันลมส าหรับโครงการขนาดใหญ่
ได้ภายในประเทศ ต้องพ่ึงพาการน าเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ 
   (3) ยังไม่มีแผนที่ศักยภาพพลังงานลมนอกชายฝั่งและไม่มีการด าเนิน
โครงการสาธิต 
  3) ประเด็นที่เป็นโอกาส (O) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 
   (1) เทคโนโลยีพลังงานลมมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ประสิทธิภาพการ
ผลิตไฟฟ้าสูงขึ้นมาก 
   (2) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งจะอยู่ห่างไกลจากชุมชนมาก 
ท าให้การต่อต้านโครงการน้อย 
  4) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (T) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 
   (1) การขออนุญาตใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ทางทะเลซึ่งเป็นพ้ืนที่ของรัฐ มี
กฎหมายและหลายหน่วยงานก ากับดูแล จึงท าให้การขออนุญาตเป็นไปได้ยาก 
 เมื่อท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้ว ผลของ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดังกล่าวท าให้เกิดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมนอกชายฝั่ง ดังภาพที่ 4.12 
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 โอกาส (Opportunity) 
(1) เทคโนโลยีพลังงานลมมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
สูงขึ้นมาก 
 (2) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมนอกชายฝั่งจะอยู่ห่างไกล
จากชุมชนมาก ท าให้การ
ต่อต้านโครงการน้อย 

อุปสรรค (Threat) 
(1) การขออนุญาตใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ทางทะเลซึ่งเป็นพ้ืนที่ของ
รัฐ มีกฎหมายและหลาย
หน่วยงานก ากับดูแล จึงท าให้
การขออนุญาตเป็นไปได้ยาก 

จุดแข็ง (Strength) 
(1) มีหน่วยงานในการท าหน้าที่
ศึกษา ค้นคว้าวิจัย ส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลม เช่น กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

กลยุทธ์เชิงรุก  (SO) 
- ภาครัฐควรส่งเสริมการ
ศึกษาวิจัยความเป็นไปได้และ
การน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
นอกชายฝั่งที่เหมาะสมมาใช้ใน
ประเทศไทย 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
- ภาครัฐควรมีการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ด าเนินการปรับใช้กฎหมายที่มี
การบูรณาการร่วมกัน 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
(1) ยังไม่มีนโยบายสนับสนุน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
นอกชายฝั่ง 
(2) ไม่สามารถผลิตชิ้นส่วน
กังหันลมได้ภายในประเทศ ต้อง
พ่ึงพาการน าเข้าชิ้นส่วนจาก
ต่างประเทศ 
(3) ยังไม่มีแผนที่ศักยภาพ
พลังงานลมนอกชายฝั่งและไม่มี
การด าเนินโครงการสาธิต 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
- ภาครัฐควรให้การสนับสนุน
การศึกษารูปแบบเทคโนโลยี
และการผลิตชิ้นส่วน
ภายในประเทศ 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT)   
- ภาครัฐควรศึกษาศักยภาพ
พลังงานลมนอกชายฝั่งให้เกิด
ความชัดเจน รวมถึงสร้างการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม 

 
ภาพที่ 4.12 กลยุทธ์ของการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งในประเทศไทย 
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 กลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถสรุปได ้ดังนี้ 
 1) กลยุทธ์ จุดแข็ง-โอกาส (SO) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการน าข้อมูลประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในที่เป็นจุดแข็ง และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส มาพิจารณาร่วมกัน 
เพ่ือที่จะน ามาก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก คือ ภาครัฐควรส่งเสริมการศึกษาวิจัยความ
เป็นไปได้และการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่งที่เหมาะสมมาใช้ในประเทศไทย 
 2) กลยุทธ์ จุดแข็ง-อุปสรรค (ST) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการน าข้อมูลประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในที่เป็นจุดแข็ง และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค  มาพิจารณาร่วมกัน 
เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน คือ ภาครัฐควรมีการศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องและด าเนินการปรับใช้กฎหมายที่มีการบูรณาการร่วมกัน 
 3) กลยุทธ์ จุดอ่อน-โอกาส (WO) เป็นกลยุทธ์ที่มาจากการน าข้อมูลประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในที่ เป็นจุดอ่อน และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส  มาพิจารณาร่วมกัน 
เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข คือ ภาครัฐควรให้การสนับสนุน
การศึกษารูปแบบเทคโนโลยีและการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ 
 4) กลยุทธ์ จุดอ่อน-อุปสรรค (WT) เป็นกลยุทธ์ที่มาจากการน าข้อมูลประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในที่เป็นจุดอ่อน และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค มาพิจารณาร่วมกัน 
เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ คือ ภาครัฐควรศึกษาศักยภาพพลังงานลม
นอกชายฝั่งให้เกิดความชัดเจน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 

4.5.3 แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งใน
ประเทศไทย…………………………………………………………….  

 จากผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ในหัวข้อที่ 4.5.1.1 และ 4.5.2.1 สามารถน ามาสรุปเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทย ดังนี้ 
 1) แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง 
  (1) ศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ชายฝั่งให้ได้เต็มตามศักยภาพ 
  (2) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมชายฝั่ง 
  (3) ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาใน
ประเทศไทย 
  (4) ให้การสนับสนุนการศึกษาการผลิตชิ้นส่วนกังหันลมภายในประเทศ 
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  (5) สนับสนุนโครงการที่มีอยู่เดิมที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานมาเป็น ต้นแบบ 
และมีการเผยแพร่ไปยังชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าจากพลังงานลมได้เอง 
 2) แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 
  (1) ศึกษาและวิจัยความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีพลังงานลมนอกชายฝั่งมาใช้ใน
ประเทศไทย 
  (2) ศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งและจัดท าแผนที่
ศักยภาพพลังงานลมนอกชายฝั่ง 
  (3) จัดท าโครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
  (4) ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรการสนับสนุนที่มีความเหมาะสมกับการ
พัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 
  (5) สนับสนุนให้เอกชนมาลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนอกชายฝั่ง พร้อมก าหนด
เกณฑ ์และมาตรฐานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการลงทุน 
 
 การประเมินผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) การก าหนดกลยุทธ์และแนว
ทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทย โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม จ านวน 3 ท่าน พบว่า ภาพรวมของแนวทางการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทยอยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสม ซึ่งควรมี
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งให้เต็มตามศักยภาพก่อน เนื่องจากภาครัฐมีการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายการสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลม แต่ยังขาดการส่งเสริมให้
ครบวงจรและไม่มีเป้าหมายในการพ่ึงพาตัวเองในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศอย่างจริงจัง 
ดังนั้นภาครัฐควรมีการด าเนินการศึกษา และทบทวนศักยภาพพลังงานลมชายฝั่งของประเทศไทย 
สนับสนุนติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ผลิตภายในประเทศ พัฒนาชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับการใช้งาน ในแต่ละพ้ืนที่ ทบทวนกฎหมาย นโยบาย และมาตรการสนับสนุนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และส่งเสริมการวิจัย การ
ถ่ายทอดความรู้ และสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน นอกจากนั้นภาครัฐควรด าเนินการ
ศึกษา วิจัยความเป็นไปได้และผลกระทบในการน าเทคโนโลยีพลังงานลมนอกชายฝั่งมาใช้ในประเทศ
ไทย ศึกษารูปแบบการส่งเสริมและมาตรการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งที่
เหมาะสมในประเทศ จัดท าโครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง และศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรการสนับสนุนที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมนอกชายฝั่ง เพ่ือเป็นทางเลือกในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตและการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมเต็มตามศักยภาพที่มีภายในประเทศ 



 
 

  

บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพทางด้านกายภาพ ด้านเทคนิค ด้าน
เศรษฐศาสตร์และการเงิน ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านบริหารโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง นอกจากนั้นท าการศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุนและวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง รวมถึงเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ ง
และนอกชายฝั่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย  
 ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา และโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบกิจการการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง น าข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ในเชิงพรรณาความ และได้จัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือ
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ที่ได้ท าการศึกษาในครัง้นี้ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 

5.1.1 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 
 จากการศึกษาศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม พบว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมชายฝั่ง ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานหลายลักษณะและในหลายแหล่งด้วยกันตามแต่
ความเหมาะสมของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ โดยที่ระดับความสูงเพ่ิมขึ้นจะมีความเร็วลมสูง จากแผนที่
ศักยภาพพลังงานลมที่พัฒนาโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พ.ศ. 2553 
ซึ่งเป็นการบอกศักยภาพความเร็วลมที่ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยพ้ืนที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมจะอยู่
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศ ข้อมูลด้านเทคนิค พบว่า กังหันลมที่ติดตั้ง
เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่น าเข้าชิ้นส่วนและเทคโนโลยีกังหันลมมาจากต่างประเทศจึง
ไม่เหมาะสมส าหรับการใช้งานในประเทศเท่าที่ควร ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน โครงการมี
ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลการบริหารจัดการ พบว่า ระเบียบคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศก าหนดระยะห่างที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และ
ขนาดก าลังการผลิตติดตั้งส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานลมด าเนินการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการพลังงานท าให้เกิดข้อจ ากัดในการพัฒนาโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง รวมถึงข้อมูลด้านสังคมและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า การด าเนิน
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โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ด าเนินการโดยภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม 
จ าเป็นต้องมีการศึกษาถึงผลประโยชน์และผลกระทบ เพ่ือสามารถน าพลังงานลมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีค่าใช้จา่ยโครงการที่เหมาะสมแก่การลงทุน และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 
จากการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการประเมินสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมชายฝั่งนั้น โครงการสามารถน าความเจริญมาสู่ชุมชน เกิดการจ้างงาน และแหล่งท่องเที่ยว แต่ใน
ระยะการก่อสร้างและการด าเนินการจะส่งผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม อาทิเช่น เสียงรบกวน ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดความร าคาญได้  

 ส าหรับการศึกษาศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง  พบว่า บริเวณฝั่ง
อ่าวไทยส่วนใหญ่มีความเร็วลมสูงกว่าฝั่งทะเลอันดามัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) โดยบริเวณ
อ่าวไทยมีศักยภาพของพลังงานลมนอกชายฝั่ง อัตราเร็วลมเฉลี่ยทั้งปีที่ระดับความสูง 120 เมตร มีค่า
สูงไม่เกิน 6.5 m/s โดยบริเวณที่มีศักยภาพของพลังงานลมสูงสุด ได้แก่ อ่าวไทยตอนบนหรืออ่าวไทย
รูปตัว ก (ธนัญชัย ลีภักดิ์ปรีดา และคณะ, 2556) ศักยภาพทางด้านเทคนิค หากพิจารณาเทคโนโลยี
กังหันลมผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่งที่เหมาะสมส าหรับแต่ละพ้ืนที่ ในส่วนของกังหันและหอคอยจะไม่
แตกต่างกัน แต่ในส่วนของฐานรากจ าเป็นต้องพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละพ้ืนที่ 
ซึ่งเทคโนโลยีฐานรากแบบ Monopile เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจาก
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมนอกชายฝั่งเป็นบริเวณที่น้ าลึกปานกลาง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) 
ศักยภาพการบริหารจัดการ คือ การรวมอ านาจให้ภาครัฐ เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ 
ศักยภาพทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมให้อัตราผลตอบแทน
ภายในน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งถือว่าไม่มีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ศักยภาพทางด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
พบว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง ก่อให้เกิดสร้างงานใหม่ ซ่ึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านประชากรนก ด้านเสียง และด้านวิวทิวทัศน์ พบว่าก่อให้เกิดผลกระทบ
ในระดับน้อย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) 
 

5.1.2 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
 จากการประเมินผลตอบแทนทางด้านสังคมจากการลงทุนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง กรณีสมมติโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาด 24 เมกะวัตต์ พบว่า มีค่า
ผลตอบแทนทางสังคมคิดเป็น 4.9 และ 3.52 แสดงว่า ทุกๆ การลงทุน 1 บาท โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมท าให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมมูลค่า 4.9 และ 3.52 บาท ตามล าดับ เช่น ด้านเศรษฐกิจ 
คือ การได้รับประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าของชุมชน  การจ้างงานสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 
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การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้านสังคม คือ การสร้างหรือปรับปรุงถนนและสาธารณูปโภคในชุมชน  
และด้านสิ่งแวดล้อม คือ สร้างรายได้จากการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง เป็นต้น 
 

5.1.3 นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
 จากการที่กระทรวงพลังงานได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  
พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) ได้ให้ความส าคัญกับการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าด้วยการ
กระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ การเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน ซึ่งนโยบายที่ก าหนดโดยภายรัฐมีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาและส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมทั้งชายฝั่งและนอกชายฝั่ง เนื่องจากพลังงานลมเป็นพลังงานที่มีต้นทุน
การผลิตสูงเมื่อเทียบกับพลังงานหมุนเวียนชนิดอ่ืนๆ ซึ่งประเทศไทยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 3002 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2579 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP2015)  จากเป้าหมายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งมีการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเฉพาะรูปแบบการ
ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าบนฝั่งเท่านั้น โดยในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนทั้งสิ้น 1,722 เมกะวัตต์ คงเหลือ
ที่ต้องมีการด าเนินการส่งเสริมอีก 1,280 เมกะวัตต์ ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 
จะเห็นได้ว่าในแต่ละประเทศมีการสนับสนุนโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งที่แตกต่างกัน เนื่องจากมี
บริบทที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ  ส าหรับการสนับสนุนของประเทศไทยนั้น  ภาครัฐควร
ด าเนินนโยบายอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT เช่นเดียวกับพลังงานหมุนเวียนชนิดอ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน แต่ควรแบ่งอัตราที่ค านึงถึงประเภทของเทคโนโลยีและพ้ืนที่ที่ติดตั้งกังหันลมที่
ค านึงถึงความลึกของน้ าและระยะห่างจากชายฝั่ง โดยการพิจารณาตามแต่ละโครงการ และที่ส าคัญ
คือให้อัตราที่สูงกว่าพลังงานลมบนฝั่ง ซึ่งในปัจจุบันพลังงานลมบนฝั่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนคงท่ี (FiT 
fixed : FiTF ) เท่ากับ  6.06 บาท/หน่วย  ระยะเวลาในการสนับสนุน 20 ปี ส าหรับโครงการในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  (FiT Premium) จะได้รับเพ่ิมอีก 0.50 บาท/หน่วย (ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน, 2558) ดังนั้น อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งควรมากกว่า  6.06 บาท/
หน่วย  และระยะเวลาในการสนับสนุนต้องมากกว่า 20 ปี เนื่องจากโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมนอก
ชายฝั่งทะเลจะมีต้นทุนของโครงการที่สูงกว่าโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมบนฝั่งมาก 
 

5.1.4 แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทย พบว่า การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
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พลังงานลมชายฝั่งในประเทศไทยมีจุดแข็งและโอกาสหลายประการ เช่น ภาครัฐมีการสนับสนุนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งผ่านมาตรการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมก้าวหน้าไปอย่างมาก ท าให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดต่ าลง และมีจุดอ่อนและอุปสรรค
หลายประการ เช่น ปัญหาเรื่องพ้ืนที่หลายประการ เช่น พ้ืนที่มีศักยภาพลมสูงไม่สามารถก่อสร้าง
โครงการได้ เป็นต้น ความล้าสมัยของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และไม่เอ้ือต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม เช่น พระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พระราชบัญญัติผังเมือง พระราชบัญญัติป่าไม้ เป็นต้น และยัง มีปัญหาเชิงระบบ
กฎเกณฑ์และกระบวนการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น การออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
กิจการไฟฟ้า นอกจากนี้ แผนที่ศักยภาพลมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานใน
ปัจจุบันไม่มีความชัดเจน เนื่องจากไม่ได้วัดความเร็วลมเป็นรายปี จึงท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ
น ามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ อย่างมากท่ีสุดเป็นได้เพียงแนวทางเท่านั้น ส าหรับการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งในประเทศไทย พบว่า ภาครัฐยังไม่มีนโยบายในการ
สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง แต่ต่างประเทศให้ความสนใจกับการพัฒนาการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งอย่างมาก หากอนาคตมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ท าให้ต้นทุนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งต่ าลงก็อาจจะมีโอกาสเกิดการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมนอกชายฝั่งขึ้นได้ ดังนั้นแนวทางในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและ
นอกชายฝั่งในประเทศไทย ภาครัฐควรมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งให้เต็มตาม
ศักยภาพก่อนที่จะด าเนินการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง โดยภาครัฐควรมีการ
ด าเนินการศึกษา และทบทวนศักยภาพพลังงานลมชายฝั่งของประเทศไทย สนับสนุนติดตั้งกังหันลม
ผลิตไฟฟ้าที่ผลิตภายในประเทศ พัฒนาชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการใช้งาน ใน
แต่ละพ้ืนที่ ทบทวนกฎหมาย นโยบาย และมาตรการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ไม่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และส่งเสริมการวิจัย การถ่ายทอดความรู้ และสร้างให้
เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน นอกจากนั้นภาครัฐควรด าเนินการศึกษา วิจัยความเป็นไปได้และ
ผลกระทบในการน าเทคโนโลยีพลังงานลมนอกชายฝั่งมาใช้ในประเทศไทย ศึกษารูปแบบการส่งเสริม
และมาตรการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งที่เหมาะสมในประเทศ  จัดท า
โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
มาตรการสนับสนุนที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง  เพ่ือ
เป็นทางเลือกในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเต็มตาม
ศักยภาพที่มีภายในประเทศ 
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ภาครัฐมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 3,002 เมกะ
วัตต์ ในปี พ.ศ. 2579 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 
(AEDP 2015) ซึ่งปัจจุบันการบริหารจัดการของภาครัฐยังไม่ดีเท่าที่ควร สอดคล้องกับ อดิศักดิ์ ชูสุข 
วัชรินทร์ อินทพรหม พงศ์ หรดาล และ สิริกร ฉัตรภูติ (2560) ศึกษารูปแบบการจัดการการผลิตไฟฟ้า
ด้วยกังหันลมของหน่วยงานราชการ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมของ
หน่วยงานราชการ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร 
และ การมีส่วนร่วม โดยโครงการที่ประสบความส าเร็จจะต้องจัดการทุกปัจจัยให้มีความสัมพันธ์กันกับ
ช่วงเวลาของการด าเนินโครงการ กล่าวคือ ช่วงเวลาของการศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่ และ ช่วงเวลา
ของการพัฒนาโครงการ ซึ่งในช่วงเวลาของการพัฒนาโครงการสามารถแบ่งออกเป็น ช่วงเวลาของการ
จัดซื้อจัดจ้างและการติดตั้งและทดสอบ  และ ช่วงเวลาของการเดินระบบผลิตไฟฟ้าและการ
บ ารุงรักษา ประเทศไทยมีศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง โดยเฉพาะพ้ืนที่
ภาคตะวันออกและชายฝั่งทะเลภาคใต้ แต่มีความเร็วลมต่ าประมาณ 5-6 เมตรต่อวินาที และมี
เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส าหรับโครงการขนาดเล็ก ซึ่งการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมขนาด 24 เมกะวัตต์มีคุ้มค่ากับการลงทุนตามการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ 
นอกจากนั้นทางด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมยังมีความเป็นไปได้ในส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมชายฝั่ง สอดคล้องกับ จอมภพ แววศักดิ์และคณะ (ม.ป.ป.) ที่ได้ประเมินศักยภาพของ
พลังงานลมเฉพาะพ้ืนที่ตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยท าการติดตั้งสถานีวิจัย
พลังงานลมจ านวน 18 สถานี พบว่ามีสถานีวิจัยพลังงานลมที่มีศักยภาพของพลังงานลมสูงจ านวน 5 
สถานี ได้แก่ ขนอม ท่าชนะ ท่าศาลา สิชลและกาญจนดิษฐ์ ส าหรับสถานีวิจัยพลังงานลมที่มีศักยภาพ
ของพลังงานลมปานกลางจ านวน 8 สถานี ได้แก่ ระโนด ทุ่งหว้า จะนะ เกาะลันตา สทิงพระ ปากพนัง 
เหนือคลอง และหัวไทร ผลการศึกษาของ สมาน เสนงาม และคณะ (2549) ศึกษาศักยภาพพลังงาน
เฉพาะแหล่งในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดสงขลาและข้างเคียง พบว่า บริเวณเกาะใหญ่มีศักยภาพพลังงานลม
สูง นั่นคือที่ระดับความสูง 50 เมตรเหนือยอดเนิน มีค่าก าลังลมเฉลี่ยรายปีอยู่ในระดับชั้น 2 (200 
W/m2) มีความเร็วลมเฉลี่ย 5.6 m/s ขึ้นไป ส าหรับศักยภาพเชิงพ้ืนที่นอกชายฝั่งพบว่ามีความเป็นไป
ได้ที่จะมีการพัฒนาโดยเฉพาะบริเวณนอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ทั้งนี้การศึกษาการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมนอกชายฝั่งในปัจจุบันอาศัยแบบจ าลองบรรยากาศสเกลปานกลาง (mesoscale 
atmospheric model) ซึ่งยังไม่มีการศึกษาและวัดความเร็วลมและทิศทางลมในทะเลเฉพาะแหล่ง 
และยังไม่มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ จึงท าให้การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
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นอกชายฝั่งในประเทศไทยเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากขาดความมั่นใจของนักลงทุน อย่างไรก็ตามในการ
พัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะต้องมีการค านึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น 
ประเด็นทางด้านกฎหมาย เทคโนโลยี ต้นทุนและผลตอบแทน ทัศนคติของชุมชน ผลกระทางด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) ท าการศึกษาความเป็นได้ของ
พลังงานลมนอกชายฝั่งและศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยใช้แบบจ าลองบรรยากาศ 
KAMM (Karlsruhe Atmospheric Mesoscale Model) จากนั้นจะน าค่าความเร็วลมเฉลี่ยที่ระดับ
ความสูง 90 เมตร ซึ่งเป็นความสูงส่วนใหญ่ของกังหันลมนอกชายฝั่งที่ใช้งานในประเทศต่างๆ  มาจัด
แสดงในรูปแผนที่ ผลที่ได้พบว่าพ้ืนที่นอกชายฝั่งของประเทศไทยมีความเร็วลมเฉลี่ยรายปีที่ระดับ
ความสูง 90 เมตร อยู่ในช่วง 6 m/s โดยพ้ืนที่ฝั่งอ่าวไทยส่วนใหญ่มีความเร็วสูงกว่าฝั่งทะเลอันดามัน 
โดยบริเวณอ่าวบ้านดอน อ่าวปัตตานี และทะเลสาบสงขลา จึงมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคท่ีจะพัฒนา
ทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อย แต่ยังไม่มีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ 
 จากการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง
และนอกชายฝั่ง พบว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งให้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
สูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง โดยมีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนที่ระดับ 
4.9 และ 3.52 ตามล าดับหมายความว่า ทุกๆการลงทุน 1 บาท การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง
จะให้ผลตอบแทน 4.9 บาท ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน
และมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนมากกว่า ซึ่งชุมชนจะได้รับประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้า การจ้างงานสามารถ
เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว การสร้างหรือปรับปรุงถนนและ
สาธารณูปโภคในชุมชน  และสามารถสร้างรายได้จากการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมนอกชายฝั่งมีต้นทุนการผลิตสูง และอยู่ห่างไกลจากชุมชนจึงท าให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งน้อยกว่าการด าเนินโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนแล้ว
ระหว่างโครงการพลังงานลมชายฝั่งและพลังงานลมนอกชายฝั่งของประเทศไทยแล้ว ควรจะมีการ
ด าเนินโครงการพลังงานลมบนฝั่งให้เต็มศักยภาพก่อนที่จะมีการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมนอกชายฝั่ง สอดคล้องกับ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2560) ได้ท า
การทบทวนนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พบว่า การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมชายฝั่งมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ น้อยกว่าโครงการพลัง งานลมนอกชายฝั่งโดย
เปรียบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางด้านกฏหมาย สายส่ง ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
ต้นทุน เป็นต้น อีกทั้งประเทศไทยยังมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพความเร็วลมบนฝั่งค่อนข้างสูงที่ยังไม่ได้มีการ
ก่อสร้างโครงการ โดยเฉพาะพ้ืนที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงควรจะมีการด าเนินโครงการ
พลังงานลมบนฝั่งให้เต็มศักยภาพก่อนที่จะมีการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) การก าหนดนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและ
นอกชายฝั่ง ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก่อนตัดสินใจ  
 2) ภาครัฐควรจะปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การยื่นเสนอ
โครงการ การเปิดรับข้อเสนอโครงการ เมื่อเกิดปัญหาประการใด เช่น ระเบียบของหน่วยงานราชการ
อ่ืน ๆ ที่มีกฎระเบียบไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาโครงการ ก็ควรให้ค าแนะน าหรือแก้ปัญหาให้กับ
ภาคเอกชน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้รวดเร็วมากขึ้น ในระยะยาวหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน
ควรมีความร่วมมือกันมากขึ้นในการก าหนดทิศทางและออกระเบียบต่างๆ โดยให้มีการส่งเสริมซึ่งกัน
และกันหรือให้มีเป้าหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากข้ึน 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1) ภาครัฐควรมีการสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
นอกชายฝั่ง (offshore wind farm) เนื่องจากมีศักยภาพทางเทคนิคในการผลิตไฟฟ้าสูง และประเทศ
ก็มีศักยภาพเชิงพ้ืนทีสู่งโดยเฉพาะบริเวณฝั่งอ่าวไทย 
 2) ภาครัฐควรมีการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกังหันลมภายในประเทศ เพ่ือลด
การน าเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ 
 3) ควรมีการสร้างจิตส านึก การเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อเท็จจริงด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลม โดยพัฒนาเครือข่ายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่เกี่ยวข้อง และสร้างการมีส่วนร่วมของ
เครือข่าย เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชน 

5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 
 จากการศึกษานี้สามารถน าไปต่อยอดส าหรับการศึกษาต่อไปในอนาคตได้ ดังนี้ 
 1) การศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องศักยภาพพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในระดับพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสมในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้า ทั้งด้านความเร็วลม ทิศทางลม ต าแหน่งที่ตั้ง และเทคโนโลยี  
 2) การศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง
ในระดับการติดตั้งในครัวเรือน หรือศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในการ
ด าเนินงานของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน 
 3) เนื่องจากการรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) มีการเปิดรับซื้อโดยใช้วิธีการ
ประมูล (FiT bidding) ท าให้พลังงานลมไม่สามารถประมูลแข่งขันกับพลังงานหมุนเวียนชนิดอ่ืนได้ 
ดังนั้น ในอนาคตจึงควรมีการทบทวนรูปแบบและมาตรการการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานลมให้มี
ความเหมาะสมและสามารถพัฒนาโครงการการผลิตพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทย
ได ้



 

  

บรรณานุกรม  

 

บรรณานุกรม 
  

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (ม.ป.ป.). คู่มือการพัฒนาและการลงทุนกังหันลม
 ผลิตไฟฟ้า. สืบค้นวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จาก 
 http://webkc.dede.go.th/testmax/node/1326. 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2557). พลังงานลม. ในสารานุกรมพลังงาน
 ทดแทน. สืบค้นวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 จาก 
 http://webkc.dede.go.th/testmax/node/830. 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2558). แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
 ทางเลือก พ.ศ. 2558-2579. กรุงเทพฯ. 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2560). รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 
 พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ. 
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน. (2544). แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 
กระทรวงพลังงาน. (2558). แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2015) พ.ศ. 2558-
 2579. กรุงเทพฯ. 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. (2560). การผลิตและการซื้อพลังงานไฟฟ้า. สืบค้นวันที่ 13 
 พฤษภาคม 2561, จาก
 https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=81&I
 temid=116 
กูสกานา กูบาฮาและทรงศักดิ์ สกุลนิยมพรม. (2553). การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน. วารสาร
 เทคโนโลยี, 37, 53–57. 
เกษมสันต์ มโนมัยพิบูรณ์, อริยวัฒน์ พระบ ารุง, วันวิสาข์ ชนะประเสริฐ, ณัฏฐี ราชปรีชา และฟาน 
 ทาน ทุง. (2553). ระบบฐานข้อมูลคู่ด้านศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย. 
จอมภพ แววศักดิ์. (2558). เทคโนโลยีกังหันลม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย. 
จอมภพ แววศักดิ์ และคณะ. (2554). การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลบริเวณภาคใต้
 ตอนกลางของประเทศไทย. พัทลุง: มหาวิทยาลัยทักษิณ. สืบค้นวันที่ 15 พฤษภาคม 2561, 
 จาก http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/275189. 
ณัฐวุฒิ ชยาวณิช และคณะ. (2554). โครงการประเมินศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมใน
 ประเทศไทยชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

 



 
 

139 

 

 จอมเกล้าธนบุรี. สืบค้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2561, จาก 
 http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/275191. 

ทรงกฤษณ์ ประภักดี. (2552). กังหันลมผลิตไฟฟ้า : มุมมองด้านสิ่งแวดล้อม. วารสารสิ่งแวดล้อม, 
 13(3), 42–48. 
ธนัญชัย ลีภักดิ์ปรีดา และคณะ. (2556). การศึกษาศักยภาพพลังงานลมส าหรับการผลิตไฟฟ้าในเขต
 ภาคกลางของประเทศไทย. สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม 2561, จาก
 http://webkc.dede.go.th/testmax/node/1059. 
ธนัญชัย ลีภักดิ์ปรีดา และคณะ. (2557). การศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมใกล้
 ชายฝั่งทะเลและนอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (เฟสหนึ่ง). สืบค้นวันที่ 22 มีนาคม 2561, จาก
 https://www.trf.or.th/report/8274-rdg55d0003. 
ธีรวัฒน์ ชมม่ิง. (2555). การใช้วิธีวิเคราะห์แบบหลายปัจจัยเพื่อประเมินความเหมาะสมด้าน
 สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาทุ่งกังหันลมในทะเล (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
 ศิลปากร). นครปฐม. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2553). รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกังหันลม
 ผลิตไฟฟ้าล าตะคอง ระยะที่ 2. สืบค้นวันที่ 25 สิงหาคม 2561, จาก 
 http://eiadoc.onep.go.th/eialibrary/6energy/56/56_7628.pdf 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2554). การศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในการ
 พัฒนาทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง. สืบค้นวันที่ 28 มีนาคม 2561, จาก
 http://webkc.dede.go.th/testmax/node/227. 
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม. (2551). กลยุทธ์ส าคัญส าหรับความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ
 ไทย. สืบค้นวันที่ 28 มีนาคม 2561, จาก 
 http://www.efe.or.th/datacenter/ckupload/files/EFE_Thai.pdf 
รัดเกล้า พันธุ์อร่าม, ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ และ Meigen Zhang. (2552). การศึกษาศักยภาพพลังงาน
 ลม ของประเทศไทยด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยา 3 มิติ.  กรุงเทพฯ: 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
วิสาขา ภู่จินดา. (2557). ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนทางสังคมของการใช้พลังงานชีว
 มวล ในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน. สืบค้นวันที่ 6 เมษายน 2561, จาก
 http://library1.nida.ac.th/res1/researchfull-1/b181740.pdf. 
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (2560). โครงการทบทวนนโยบายการ
 ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

 



 
 

140 

 

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์. (2544). นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ. 
 กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
สมพล ชีวมงคลกานต์, จอมภพ แววศักดิ์ และธเนศ ไชยชนะ. ศักยภาพพลังงานลมบริเวณอ าเภอปาก
 พนัง และอ าเภอเชียรใหญ่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 17(1), 
 13-20. 
สมาน เสนงาม และคณะ. (2549). การศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่ง. สงขลา: คณะ
 วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
สรวิชญ์ จันทร์ตา. (2558). การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการให้บริการสินค้าสาธารณะของ 
 เทศบาลต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. สืบค้นวันที่ 19 ธันวาคม 
 2560, จาก 
 https://www.econ.cmu.ac.th/econ_paper/?panel=paper&std_id=561632047 
สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัทราพร แย้มละออ. (ม.ป.ป.). คู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและ 
 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน. สืบค้นวันที่ 29 มกราคม 2561, จาก  
 https://issuu.com/salforest/docs/sia-sroi-v2. 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน. (2558). การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน. สืบค้นวันที่ 20 
 มกราคม 2561, จาก http://www.touchtechdesign.com 
เสริม จันทร์ฉาย และคณะ. (2553). การพัฒนาปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานลมส าหรับประเทศ
 ไทย. กรุงเทพฯ. 
อดิศักดิ์ ชูสุข, วัชรินทร์ อินทพรหม, พงศ์ หรดาล และสิริกร ฉัตรภูติ. (2560). รูปแบบการจัดการการ
 ผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมของหน่วยงานราชการ. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร, 12(1), 123–
 137.  
Ackermann, T., & Söder, L. (2002). An overview of wind energy-status 2002. 
 Renewable and Sustainable Energy Reviews, 6(1), 67–127. 
Adelaja, A., McKeown, C., Calnin, B., & Hailu, Y. (2012). Assessing offshore wind 
 potential. Energy Policy, 42, 191–200. 
FOWIND. (2014). Offshore wind policy and market assessment. Retrieved November 6, 
 2017, from https://gwec.net/fowind-launches-global-offshore-wind-policy-
 assessment-outlook. 
Global Wind Energy Council (GWEC). (n.d.). Wind Europe. Retrieved December 14,  2017,  
 from http://www.gwec.net. 

 



 
 

141 

 

IRENA. (2017). Renewable Energy Statistics 2017. The International Renewable Energy 
 Agency, Abu Dhabi. 
Li, G. (2000). Feasibility of large scale offshore wind power for Hong Kong - A 
 preliminary study. Renewable Energy, 21(3), 387–402.  
Lipp, J. (2007). Lessons for effective renewable electricity policy from Denmark, 
 Germany and the United Kingdom. Energy Policy, 35(11), 5481–5495. 
Mathew, S. (2007). Wind energy: Fundamentals, resource analysis and economics. 
 Wind Energy: Fundamentals, Resource Analysis and Economics.  
Oh, K., Kim, J., Lee, J., & Ryu, K. (2012). Wind resource assessment around Korean 
 Peninsula for feasibility study on 100 MW class offshore wind farm. 
 Renewable Energy, 42, 217–226.  
REN21. (2018). Global Status Report. Renewable Energy Policy Network for the 21st 
 Century. 
Suwantragul, B., Watabutr, W., Sitathani, K., Tia, V. & Namprakai, P. (1984). Solar and 
 Wind Energy Potential Assessment of Thailand. Bangkok. 
WorldBank. (2005). Wind Energy Resource Atlas of Southeast Asia. 
 
 
 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  

เครื่องมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

143 

                     
                                      วันที่สัมภาษณ์...................... เวลาสัมภาษณ์.................. 

สถานที่..................................ผู้สัมภาษณ์....................... 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 

 1.1 ชื่อ-นามสกุล.......................................................... 
 1.2 ต าแหน่ง................................................................. 
 1.3 หน่วยงาน............................................................... 

2. สถานการณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 

 2.1 สถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันและแนวโน้มการน าพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งมา
ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างไรบ้าง 
 ............................................................................................................................. .....................
.................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. ................................... 

 2.2 ปัจจุบันมีปริมาณและก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอย่างไรบ้าง 

 ............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 

3. เทคโนโลยีกังหันลม 

 3.1 รูปแบบกังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง
ของประเทศไทยเป็นอย่างไร เช่น ขนาด ชนิด ก าลังการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น  

แบบสัมภาษณ์ “แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งของ
ประเทศไทย” 

ส าหรับ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 
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 ............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................... .............................................
............................................................................................................................. ................................... 

3.2 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในปัจจุบันเป็นอย่างไร เช่น ต้นทุนการติดตั้งกังหัน
ลม ต้นทุนการด าเนินการและการบ ารุงรักษา มูลค่าที่ดิน เป็นต้น 
 ............................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ................................... 

4. การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
 4.1 ปัจจุบันมีการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งอย่างไรบ้าง เช่น นโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
มาตรการการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลม เป็นต้น  

 ......................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... ......................................................... 

 4.2 ทิศทางของประเทศไทยในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอก
ชายฝั่งทั้งในระดับชุมชนและระดับอุตสาหกรรมประเทศเป็นอย่างไร 
 .................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. .............................................. 

 4.3 มีมาตรการในการติดตามตรวจสอบหรือประเมินผลการด าเนินโครงการหรือไม่ อย่างไร 
 ............................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
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 4.4 มีปัญหาและอุปสรรคในการน าพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งมาใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า
อย่างไรบ้าง 
 ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................. ..................................................................  

5. ผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 
 5.1 ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น มูลค่าจากการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ผลตอบแทนทางการเงิน ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) และ
ต้นทุนต่อหน่วยพลังงาน (COE) เป็นอย่างไร 
 ............................................................................................................................. .....................
............................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 

 5.2 ผลประโยชน์ทางสังคม เช่น การด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมีความ
สอดคล้องกับความต้องการพลังงานของชุมชนหรือไม่ มีการจ้างงานหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนอย่างไร 
 ............................................................................................................................. .....................
........................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. ................................... 

 5.3 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เช่น เสียงรบกวน ประชากรนก ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เป็นอย่างไร 

 ............................................................................................................................. .....................
............................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................................................................... ....................... 
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6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 6.1 ท่านคิดว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอก
ชายฝั่ง 
 ............................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  

 6.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 
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............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................. ...............
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รายช่ือผู้ประกอบกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทย 

ล า
ดับ 

ชื่อบริษัท บริษัทถือหุ้นใหญ่ 
ก าลังการ
ผลิตติดตั้ง 

(MW) 

ก าลังการผลิต
ที่ขาย 
(MW) 

1 พลังงานลมล าตะคอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

2.500 2.500 

2 บริษัท เฟิร์ส โคราช 
วินด์ จ ากัด (เวสต์ 
ห้วยบง 3) 

บริษัท วินด์ เอ็นเนอยี่ โฮลดิ้ง 
103.500 103.500 

3 บริษัท เค.อาร์.ทู 
จ ากัด 

บริษัท วินด์ เอ็นเนอยี่ โฮลดิ้ง 
103.500 103.500 

4 บริษัท เทพพนา วินด์
ฟาร์ม จ ากัด 

egco group 
6.900 6.900 

5 โครงการชั่งหัวมัน มทร. ธัญบุรี 0.050 0.050 

6 บริษัท สมุทร กรีน 
เอนเนอจี จ ากัด 

บริษัท สมุทร กรีน เอนเนอจี 
จ ากัด 

0.920 0.900 

7 เกาะเต่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0.250 0.250 
8 แหลมพรหมเทพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 
0.192 0.192 

9 ทะเลปัง (หัวไทร) กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 

0.250 0.250 

10 กรมพัฒนาฯโครงการ
สาธิตการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลม 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 

1.500 1.500 

11 สทิงพระ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1.500 1.500 

12 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์
อีสท์ วินด์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด 

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

10.000 10.000 

13 บริษัท พัฒนา
พลังงานลม จ ากัด 

บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 

10.000 8.000 



 
 

149 

ล า
ดับ 

ชื่อบริษัท บริษัทถือหุ้นใหญ่ 
ก าลังการ
ผลิตติดตั้ง 

(MW) 

ก าลังการผลิต
ที่ขาย 
(MW) 

(ซับพลูวินด์ฟาร์ม 1) 
14 บริษัท พัฒนา

พลังงานลม จ ากัด 
(ซับพลูวินด์ฟาร์ม 2) 

บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 

2.500 2.000 

15 บริษัท เขาค้อ วินด์ 
พาวเวอร์ จ ากัด 

บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ 
จ ากัด 

60.000 60.000 

16 บริษัท ชัยภูมิ วินด์
ฟาร์ม จ ากัด 
(โครงการชัยภูมิ วินด์
ฟาร์ม) 

egco group 

80.000 80.000 

17 บริษัท วะตะแบก 
วินด์ จ ากัด 

บริษัท วินด์ เอ็นเนอยี่ โฮลดิ้ง 
62.100 60.000 

18 บริษัท พัฒนา
พลังงานลม จ ากัด 
(โครงการวายุวินด์
ฟาร์ม) 

บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 

59.200 50.000 

19 บริษัท อีเอ วินด์ หาด
กังหัน 3 จ ากัด 
(โครงการ 1) 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด 
36.800 36.000 

20 บริษัท อีเอ วินด์ หาด
กังหัน 3 จ ากัด 
(โครงการ 2) 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด 
45.000 45.000 
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ผลจากการสัมภาษณ์ 
1) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
 การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมบนฝั่งเป้าหมายตามแผน AEDP2015 
ก าหนดให้กังหันลมมีเป้าหมายที่ 3,002 เมกะวัตต์ ปัจจุบันพัฒนาไปแล้ว(โครงการที่มีภาระผูกพันกับ
ภาครัฐ) ประมาณ 1,500 เมกะวัตต์ ดังนั้นจะเหลือการพัฒนาอีกครึ่งหนึ่งที่ภาครัฐต้องท าการส่งเสริม
ให้ถึงเป้าหมาย การรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ปัจจุบันยังไม่มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมใดที่
ได้การรับซื้อในรูปแบบนี้ เนื่องจากวิธีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าปัจจุบันใช้วิธีการประมูลแข่งขัน  หรือ 
Compettetive bidding โดยพลังงานลมมีต้นทุนการผลิตสูงจึงไม่สามารถประมูลแข่งขันกับการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานรูปแบบอ่ืนๆที่มีต้นทุนถูกลง ดังเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ได้ ถ้าภาครัฐซื้อไฟฟ้าที่
ผลิตได้จากพลังงานลมในราคาสูง ก็จะส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายด้วย การเสนอ
ขายพลังงานลมสามารถท าได้โดยปัจจุบันมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าแบบ spp hybrid ซึ่งสามารถรวม
เทคโนโลยีได้ การด าเนินการในการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมของภาครัฐ  
การด าเนินการส่งเสริมในภาคเอกชน  
 เดิมภาครัฐด าเนินการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมโดยการน าร่องติดตั้งกังหันลม
ผลิตไฟฟ้า (pilot project) เพ่ือเป็นโครงการต้นแบบในการศึกษา โดยมีผู้ประกอบการสนใจและเริ่ม
ด าเนินกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์มากขึ้น จนปัจจุบันภาครัฐไม่ต้อง
ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเพ่ิมขึ้นแล้ว เพียงแต่ด าเนินการน า
ร่องเทคโนโลยีใหม่ๆในการกักเก็บพลังงาน เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมไม่สามารถ
จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้อย่างสม่ าเสมอ เพราะลมจะมาตอนไหนก็ไม่รู้ เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มี เวลาที่มีลม
พัดมากังหันลมก็ผลิตไฟฟ้า ท าให้ระบบการจ่ายไฟฟ้าไม่เสถียร หากพลังงานลมมีระบบกักเก็บไฟฟ้าที่
ผลิตได้แล้วก็จะสามารถน าไฟฟ้ามาจ่ายในช่วงเวลาที่มีความต้องการ และอาจน าไปสู่การรับซื้อไฟฟ้า
จากพลังงานลมแบบ firm ได้ในอนาคต 
 
การด าเนินการส่งเสริมในภาคชุมชน 
 การพัฒนากังหันลมผลิตไฟฟ้าในภาคชุมชน หากพัฒนาเพ่ือการจ าหน่ายไฟฟ้าไม่สามารถท า
ได้ แม้ว่าในพ้ืนที่จะมีศักยภาพลมเพียงพอ เนื่องจากการลงทุนโครงการที่สูง การส่งเสริมของภาครัฐจึง
เป็นการส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนกังหันลมผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ เพ่ือที่จะให้ชุมชนเป็นเจ้าของ  
การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 
 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งมีแนวโน้มการพัฒนาขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐ  
แต่เท่าที่มีการศึกษาดังที่ ม.ศิลปากร ศึกษาพบว่า โครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง
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ยังไม่มีความคุ้มค่าที่จะพัฒนาในประเทศไทย ซึ่งหากเทคโนโลยีในอนาคตพัฒนาไปมากกว่านี้ ท าให้
เกิดความคุ้มค่าก็อาจจะมีโอกาสและความเป็นไปได้ที่พัฒนา แต่ปัจจุบันยังไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมี
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง เนื่องจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมยังมีพ้ืนที่
บนบกที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนา  อีกทั้งผลการศึกษาศักยภาพความเร็วลมนอกชายฝั่งไม่ว่า
จะเป็นฝั่งอ่าวไทยหรืออันดามันยังน้อยกว่าความเร็วลมบนบก แม้ว่าพ้ืนที่บนบกที่มีความเร็วลมสูงๆจะ
อยู่ในพ้ืนที่ภูเขาสูงซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการได้ แต่พ้ืนที่ที่จะ
พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนั้นไม่จ าเป็นต้องอยู่ในพ้ืนที่ความเร็วลมสูงสุด เพียงแต่ต้อง
อยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเร็วลมเพียงพอและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ก็สามารถที่จะพัฒนาโครงการ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ 
 ต้นทุนและผลตอบแทน 
 ต้นทุน เงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 64 ล้านบาท/MW ค่าบ ารุงรักษา 2% ของเงินลงทุน/ปี ไม่
รวมมูลค่าที่ดิน 
 ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ทางตรง คือ ผู้ประกอบกิจการจะได้ผลประโยชน์จากการขาย
ไฟฟ้าให้กับภาครัฐ และได้รับการสนับสนุนเพ่ิมจากมาตรการสนับสนุน เช่น FiT พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่มีการ
พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ ส.ป.ก. ที่รัฐมอบสิทธิ์ให้ประชาชนเพ่ือ
เป็นท าการเกษตร สิ่งที่เอกชนท าคือการเข้าไปพูดคุยตกลงกับชาวบ้านที่เป็นผู้ครอบครองสิทธิ์การใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ โดยให้ค่าตอบแทนการคืนสิทธิ์ไม่ใช้พ้ืนที่ในที่ดิน ส.ป.ก แต่พ้ืนที่บริเวณอ่ืนชาวบ้าน
สามารถใช้ประโยชน์ได้ แล้วทาง ส.ป.ก จะน าพ้ืนที่ตรงนี้ไปให้เอกชนเช่าและด าเนินโครงการต่อไป 
 ผลประโยชน์ทางอ้อม คือ การพัฒนาถนน ระบบชลประทาน การเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 ผลกระทบช่วงด าเนินการ : การเกิดเสียงจากกังหันลมจะส่งผลกระทบในระยะ 100-200 
เมตร แต่ส่วนใหญ่ในระยะนี้ไม่มีที่อยู่อาศัยของประชาชนตั้งอยู่ จึงท าให้ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบ  
ผลกระทบต่อนก พบว่ามีน้อยมาก เนื่องจากประเทศไทยยังมีโครงการผลิตไฟฟ้าจกพลังงานลมน้อย 
และการเกิดผลกระทบกับนกจะเกิดขึ้นจากการที่นกบินชน ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้เฉพาะช่วงที่นกอพยพย้าย
ถิ่นฐาน  
 ผลกระทบช่วงก่อสร้าง : เป็นผลกระทบที่สามารถควบคุมได้ เช่น การปรับปรุงถนนเพ่ือการ
ขนส่งชิ้นส่วนกังหันลมเข้าพ้ืนที่อาจก่อให้เกิดฝุ่น แต่ทางโครงการต้องมีมาตรการในการจัดการและ
ควบคุม 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ลมเป็นพลังงานที่ใช้พื้นที่ในการด าเนินโครงการค่อนข้างเยอะ ซึ่งพ้ืนที่ที่มีการด าเนินโครงการ
ไปแล้วทางภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ 
ส.ป.ก ซึ่งมีปัญหาว่าการที่ ส.ป.ก น าพ้ืนที่มาให้เอกชนเช่าถูกต้องแล้วหรือไม่ เพราะพ้ืนที่ ส.ป.ก มี
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วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร แต่ถ้าหากมองเพ่ือผลประโยชน์ของการน าพ้ืนที่มาท า
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า 1 ไร่ เทียบกับการเพาะปลูก ท าการเกษตร คิดว่าการน าพ้ืนที่มาท า
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่า  
ฐานรากกังหันลม หากโครงการหมดอายุหรือไม่สามารถขายไฟฟ้าได้แล้วจะท าอย่างไรกับฐานราก 
ควรมีการก าหนดกฎหมายออกมาว่าควรท าอย่างไร เช่น ก าหนดให้บริษัทท าการรื้อถอนหรือสามารถ
ให้บริษัทสัมปทานแล้วติดตั้งกังหันลมใหม่ในฐานรากเดิม เป็นต้น 
กังหันลมนอกชายฝั่ง แม้จะไม่มีกฎหมายห้ามแต่ก็ไม่มีกฎหมายอนุญาตให้มีการติดตั้ง ซึ่งพ้ืนที่ทาง
ทะเลมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่และมีกฎหมายเฉพาะ เช่น กรมเจ้าท่า กรมประมง กองทัพเรือ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น ถ้าหากจะมีการพัฒนาโครงการต้องไปขออนุญาตจากเจ้าของ
พ้ืนที่ก่อน ซึ่งในทางปฏิบัติท าได้ยากมาก 
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
 เทคโนโลยีกังหันลม การผลิตชิ้นส่วนกังหันลมควรเป็นชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ และสามารถ
ควบคุม ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาได้เอง 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ผู้ประกอบการจะต้องเริ่มปรับตัว และมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะท าให้การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเสถียรภาพ เนื่องจากในอนาคตการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลม
ของประเทศไทยอาจรับซื้อไฟฟ้าแบบ firm 
 
2) ส านักนโยบายและแผนพลังงาน  
การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
 สิ่งที่ภาครัฐด าเนินการในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม คือ กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดท าแผนที่ศักยภาพพลังงานลมขึ้นมาและกองทุนเพ่ือการ
ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์พลังงานก็ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยต่างๆในการท าโครงการน าร่อง 
(pilot project) ซึ่งหลังจากที่ภาครัฐท าโครงการน าร่องก็มีการเปลี่ยนเป็นเชิงพาณิชย์ ซึ่งเกิดปัญหา 
คือ ค่าไฟเข้าระบบจะมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอย่างน้อยคือ 4 บาท ถ้ากังหันลมมีต้นทุน 6 บาท ภาครัฐจะต้อง
ส่งเสริมอีก 2 บาท แต่เดิมภาครัฐมีนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Adder คือการรับซื้อไฟฟ้าที่
สูงกว่าราคาค่าไฟปกติ และให้การสนับสนุนในช่วง 7-10 ปีแล้วแต่ชนิดของเชื้อเพลิง โดยมีข้อเสียคือ 
ไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงตามแต่ละช่วงระยะสัญญา ก็จะมีปัญหาทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ อย่างเช่น แต่เดิม
เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ภาครัฐสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ Adder 8 บาท บวกค่าไฟ
อีก 3 บาท พอทิ้งไประยะเวลาหนึ่งต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลงไปมาก ผู้ผลิตได้ก า ไรก็มีการขาย
ใบอนุญาต ดังนั้นเพ่ือไม่ให้เกิดค่าไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปมาจึงเปลี่ยนการรับซื้อไฟฟ้าเป็นแบบ FiT ซึ่ง
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ก าหนดอัตราผลตอบแทนคงที่ตลอดอายุสัญญา เช่น อายุสัญญา 25 ปีก็จะให้ค่าไฟฟ้าอัตราคงที่ 6 
บาท เพ่ือที่จะให้ผู้ผลิตมีผลตอบแทนการลงทุน หรือ FIRR ไม่น้อยกว่า 10% และคงที่ตลอดอายุ
สัญญา ซึ่งสัมพันธ์กับทางธนาคารในการกู้ยืมที่ผู้ประกอบการจะต้องได้ผลตอบแทนที่แน่นอน แต่ก็มี
ข้อเสียคือผลตอบแทนได้สม่ าเสมอแต่อยู่ในระดับปานกลาง 
ต้นทุนและผลตอบแทน 
 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะต้องไม่ส่งผลกระทบถึงค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ 
 ผลตอบแทน ผลประโยชน์ : การจ้างงาน เช่น การดูแล ท าความสะอาดพ้ืนที่โครงการ เมื่อมี
การพัฒนาโครงการจะท าให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้น 
 ผลกระทบ : การเกิดเสียงซึ่งมีผลกระทบไม่มากไปถึงผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
ผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ผลกระทบต่อนก 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ปัญหาเชิงอุปทาน คือ 1. ต้องดูว่าลมเพียงพอหรือไม่ เวลาที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่ ขนาด
โครงการที่เหมาะสมในประเทศไทยควรเป็นระดับใด 2. การก าหนด FiT ที่ภาครัฐก าหนดแล้ว กพช.
อนุมัติเพียงพอหรือเปล่าในปัจจุบัน 3. การเงินของผู้ประกอบการ ธนาคารให้กู้หรือเปล่า 4. ปัญหา
สายส่ง แหล่งที่มีลมอาจไม่มีสายส่งไปถึง ท าให้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องสร้างสายส่งขึ้นมาและอาจ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่สูงขึ้น 
 ปัญหาเชิงอุปสงค์ คือ 1. ถ้า FiT แพงไป ผู้ใช้พึงพอใจที่จะจ่ายหรือไม่ เมื่อเทียบกับการได้
ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแล้วต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้น ซึ่งควรจะก าหนดให้ค่าไฟมีค่าสิ่งแวดล้อม
รวมอยู่ด้วยหรือไม่ 2. ปัญหาด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ปัญหาการพัฒนาพลังงานลมนอกชายฝั่ง คือ 1. ต้นทุนสูง เนื่องจากการท าสายเคเบิ้ลใต้น้ า
เพ่ือส่งไฟขึ้นมาบนฝั่งและการตั้งฐานรากที่มีความลึกมากอาจต้องใช้ต้นทุนสูง 2. การขีดขวางทางน้ า 
3. ลมนอกชายฝั่งมีความสม่ าเสมอหรือไม่ 
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
 การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมสิ่งส าคัญต้องดูที่  
1) แหล่งพลังงานลมว่ามีเพียงพอหรือไม่ ปกติจะต้องมีความเร็วลมไม่ต่ ากว่า 6 m/s ซึ่งจะต้องมีการ
วัดลมในแต่ละแหล่งและต้องเก็บข้อมูลลมที่ได้จากการวัดลมเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเหตุผลคือลมมี
การเปลี่ยนแปลงตามมรสุม ดูศักยภาพพลังงานลมจากแผนที่ศักยภาพลมที่ พพ.ท าไว้ เมื่อได้แหล่งที่
คาดว่ามีพลังงานลมเพียงพอก็ท าการติดตั้งอุปกรณ์ในการวัดทั้งความเร็วลมและทิศทางลมและ เก็บ
ข้อมูล 1 ปี  
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2) ลมแบ่งเป็นลมล่างและลมบน ลมล่างจะมีความเร็วลมไม่ค่อยแรง ลมที่แรงคือลมที่อยู่สูงกว่า 80 
เมตรขึ้นไป ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ต้องมีความสูงมากกว่า 80 เมตร ซึ่งมีขนาด
ก าลังการผลิตแตกต่างกันไปตามแต่ละแหล่ง 
 
3) นักวิชาการจาก มทร.ธัญบุรี  
 เทคโนโลยีกังหันลม 
 เทคโนโลยีกังหันลม เวลาที่จะน าเทคโนโลยีแต่ละชนิดมาใช้ก็ต้องเหมาะสมกับศักยภาพของ
พ้ืนที่นั้นๆ ประเด็นส าคัญถ้าเราน าเข้ากังหันลมจากต่างประเทศเข้ามา เราต้องหาลมให้แรงเท่าที่
ผู้ผลิตออกแบบมา ซึ่งกังหันลมที่เขาออกแบบมาโดยเฉลี่ยจะออกมาให้ท างานได้ที่ 20% ของก าลัง
สูงสุดที่ผลิตได้ (Rated power) ความเร็วเฉลี่ย 6.5-7 m/s สมมุติให้กังหันลม 1 ตัว ก าลังผลิต 1000 
watt ต้องผลิตไฟฟ้าได้ 200 watt ที่ความเร็วลมเฉลี่ย 6 m/s ปัญหาคือประเทศไทยไม่มีความเร็วลม
ขนาดนี้ เพราะฉะนั้นการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาก็ต้องหาพ้ืนที่ที่มีลมแรงๆ ซึ่งพ้ืนที่ที่
มีศักยภาพลมสูงๆในประเทศมีน้อย เพราะประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร ซึ่งลมเกิดจากความ
แตกต่างของอุณหภูมิเป็นหลักและความแตกต่างของความดัน ประเทศไทยมีความแตกต่างของ
อุณหภูมิระหว่างบนบกและในทะเลน้อยมาก เนื่องจากไม่มีหิมะตก เพราะฉะนั้นจึงมีความแตกต่าง
ของอุณหภูมิต่ าจึงท าให้ความเร็วลมเฉลี่ยต่ าไปด้วย กังหันลมที่ออกแบบมาจากประเทศเมืองหนาว 
เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา พ้ืนที่ทั่วไปของเขามีความเร็วเฉลี่ยประมาณ 6-7 m/s เป็นกรณีว่าจะท า
อย่างไรที่จะมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ประเทศไทย โดยความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 4.5-5 m/s 
อยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่ราบสูง พ้ืนที่โล่ง เช่น ปากอ่าวไทย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ปัตตานี 
กระบี่ นราธิวาส ซึ่งประเทศไทยยังไม่ค่อยมีผู้ออกแบบให้เหมาะสม เพราะเป็นประเทศก าลังพัฒนา 
และมีปัจจัยด้านการเงินในการลงทุน อีกทั้งยังมีความสนใจด้านพลังงานสะอาดไม่กว้างขวางนัก ถ้าจะ
ให้มีโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่เหมาะสมคือจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศหรือ
จ้างให้ผู้ผลิตออกแบบกังหันลมพ้ืนที่ความเร็วลมในบ้านเราถึงจะเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งาน การ
ลงทุน และการสูญเสียพ้ืนที่  
 การออกแบบกังหันลมที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ก็จะท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของการผลิต
ไฟฟ้า ปัจจุบันการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานจะมองว่ากังหันลมจะผลิตไฟฟ้าได้กี่หน่วยต่อวัน 
ได้ไฟฟ้ามากหรือน้อย แต่ไม่ได้มองถึงการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง การผลิตไฟฟ้าเข้าสู่สายส่งอย่าง
ต่อเนื่องมีความส าคัญกว่าการผลิตไฟฟ้าได้แบบขึ้นๆลงๆแล้วได้จ านวนหน่วยไฟฟ้าสูง ซึ่งการพัฒนา
เทคโนโลยีต้องมองหลายมุมมอง แม้ว่าลมจะไม่ต้องเสียค่าวัตถุดิบแต่ก็ต้องใช้ทรัพยากร จะท าให้มี
ความต่อเนื่องในระบบอย่างไร ไม่ใช่แค่มองว่าสามารถขายไฟฟ้าได้คุ้มทุน ถ้าในระบบที่รัฐเปิดรับ
ไฟฟ้าจากพลังงานลมแล้วในช่วงเวลาที่ลมไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ แล้วปลายท่อไฟก าลังจะตกก็ต้อง
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ดันไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานอ่ืนๆเข้ามาจ่ายให้ได้ตามความต้องการ การแก้ไข คือ การใช้พลังงานลม
เป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้า (hybrid) ร่วมกับพลังงานแหล่งอ่ืนๆ แต่ภาครัฐให้ราคารับซื้อต่ ากว่าการ
ราคารับซื้อไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานเดียว พลังงานลมจึงไม่สามารถน ามา hybrid ได้ เนื่องจากไม่
คุ้มค่า 
 ต้นทุนและผลตอบแทน 
 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมขนาดเล็กจะสูงกว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม
ขนาดใหญ่ เนื่องจากกังหันลมขนาดเล็กออกแบบมาให้เหมาะสมกับความเร็วลมในประเทศ ผลิตไฟฟ้า
ได้ไม่มากนัก เช่น ถ้ากังหันลมขนาดเล็ก 1 ต้น ก าลังการผลิตไฟฟ้า 100 kW  จะต้องใช้กังหันลม 10 
ต้นถึงจะมีก าลังการผลิตไฟฟ้าเท่ากับกังหันลมขนาดใหญ่ 1 ต้น ก าลังการผลิตไฟฟ้า 1 MW เป็นต้น 
ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมขนาดเล็กจะต้องใช้จ านวนกังหันลมที่มากกว่าและต้องมีการใช้พ้ืนที่
ติดตั้งมากกว่า ท าให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมขนาดเล็กมีต้นทุนเพ่ิมขึ้นจากการเช่ าพ้ืนที่
ติดตั้งกังหันลมมากขึ้น กังหันลมขนาดเล็กก่อให้เกิดความเสถียรของการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เพราะ
กังหันลมขนาดเล็กเม่ือมีลมมาก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้เลย มีมากหรือน้อยแต่มีป้อนเข้าระบบได้ตลอด  
 ผลประโยชน์  
 การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะต้องค านึงถึงการสูญเสียพ้ืนที่ ทรัพยากร
ภายในประเทศ โดยการติดตั้งกังหันลมจะต้องมองถึงผลประโยชน์ในการสร้างงานให้กับคนในประเทศ  
ต้องมีการผลิตชิ้นส่วนได้เองในประเทศ และต้องสามารถซ่อม บ ารุงรักษาส่วนประกอบต่างๆได้เอง 
การที่จะมาลงทุนจะต้องให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการผลิต มีการจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การที่เราไม่มีองค์ความรู้ ไม่มีเทคโนโลยีเป็นของเราเองจะท าให้ไม่มีสิทธิ์หรืออ านาจในการต่อรองทาง
ธุรกิจกับผู้ผลิต การซ่อมบ ารุงจึงต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเท่านั้น 
 ผลกระทบ  
 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ไม่ใช่โครงการของภาครัฐ ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะไม่มีสิทธิ์
เข้าหรือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้ โดยโครงการจะให้ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน นักลงทุนเข้าไปถือครองสิทธิ์
การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่นั้น ระยะเวลาโครงการ 20 ปี ซึ่งพื้นที่บริเวณนั้นชาวบ้านอาจเคยน าสัตว์เลี้ยง
มาเลี้ยงแต่ภายหลังไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ จึงท าให้วิถีชีวิต วิถีชุมชนเปลี่ยนไป 
 ผลกระทบของเสียง เสียงเกิดจากความแตกต่างของความดันเวลาลมผ่านกังหันลมความดัน
ระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังต่างกันมากเกิด Sonicbomb แต่ในกังหันลมขนาดเล็กจะไม่มีผลกระทบ
ทางเสียง ไม่บดบังทัศนียภาพ ถ้ากังหันลมใบยิ่งยาวจะยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดเสียงและผลกระทบต่อนก
และค้างคาว 
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 กังหันลมขนาดใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็นของประชาชนก่อให้เกิดโรค Wind 
turbine syndrome คือโรคเครียดที่เกิดจากการมองเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา นอกจากนั้นอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเงาบดบังทัศนียภาพ 
 ปัจจัยที่น าไปสู่ความยั่งยืน 
 ในช่วงก่อนการด าเนินโครงการ ผู้ลงทุนจะเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด าเนิน
โครงการ CSR มีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) หลังจากการด าเนินโครงการแล้วผู้
ลงทุนจะให้ความสนใจกับผู้มีส่วนได้เสียน้อยมาก เนื่องจากผู้ลงทุนไม่ใช่คนไทย สิ่งส าคัญคือการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ หากโครงการไม่สร้างงานให้กับประเทศเกิดผลกระทบทางเสียงก็ไม่อยากให้มี
โครงการเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการพัฒนาโครงการจะต้องเหมาะสมกับเทคโนโลยีสามารถสร้างงาน
ให้กับประเทศและสามารถบ ารุงรักษาได้เองภายในประเทศ 
 หากเปรียบเทียบกังหันลมขนาดใหญ่และขนาดเล็กในประเด็นการสร้างงาน ความต่อเนื่องใน
การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ การบดบังทางสายตา กังหันลมขนาดเล็กจะดีกว่ากังหันลมขนาดใหญ่  
 การกักเก็บพลังงานไฟฟ้า เช่น การน าไฟฟ้าไปสูบน้ าทะเลขึ้นมาแล้วปล่อยเข้า water 
turbine เป็นการใช้ water storege  ซึ่งเป็นแหล่งสะสมพลังงานที่ดีกว่าการใช้ battery เนื่องจาก
การใช้ battery ต้องค านึงถึงการท าลาย การก าจัด สารเคมี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การท า 
water storage จะสามารถจ่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการได้ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการท า zoning 
พลังงานลม โดยการพยากรณ์ ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของลม แล้วพัฒนาโครงการตามพ้ืนที่ 
zoning นั้นๆ  
 
4) นักวิชาการจาก มจพ. 
 เทคโนโลยีกังหันลม 
 ความเร็วลมที่พ้ืนจะต่ ากว่าความเร็วลมข้างบนเนื่องจากที่พ้ืนมีบ้านเรือนและต้นไม้จึงท าให้
บดบังลม พ้ืนที่ตามแนวชายฝั่งของภาคใต้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการติดตั้งกังหันลมมากนัก เนื่องจาก
ปัญหาน้ ากัดเซาะชายหาด 
 พฤติกรรมลมบ้านเรากับต่างประเทศต่างกัน คือ ความเร็วลมบ้านเรามีระดับปานกลางถึง
ค่อนข้างต่ าแต่ต่างประเทศมีความเร็วลมค่อนข้างสูง สิ่งส าคัญของการออกแบบเทคโนโลยีพลังงานลม 
คือ ความทนทานของกังหันลม เมื่อมีลมกรรโชคหรือพายุจะต้องไม่ช ารุดหรือหลุดร่วงลงมา 
 ชิ้นส่วนกังหันลมบางชิ้นส่วนในปัจจุบันสามารถผลิตได้เองในประเทศแต่บางชิ้นส่วนก็มีการ
น าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยการเลือกชิ้นส่วนที่เหมาะสมกับพลังงานลมในประเทศไทย 
 พลังงานลมนอกชายฝั่ง 
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 การวัดความเร็วลมนอกชายฝั่ง คือ จะต้องมีสถานีติดตั้งในทะเล เช่น การติด LiDAR ไม่ใช่
การติดตั้งเสาวัดลมแต่เป็นทุ่นลอยในทะเลวัดความเร็วลมที่จุดต่างๆ แล้วส่งคลื่นที่เป็น LiDAR ขึ้นฝั่ง 
ซึ่ง LiDAR มีราคาแพงมาก การน าไปลอยจึงท าให้มีความเสี่ยงเยอะ งบประมารที่จะจ่ายในประเทศ
ไทยยังไม่เพียงพอ 
 ปัญหาของ offshore คือ 1) รัฐบาลไม่สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง งบประมาณในการศึกษาวิจัย
น้อยเลยท าให้การพัฒนาเป็นไปได้ยาก 2) ฐานราก มีราคาแพงกว่าบนฝั่ง 3) ในทะเลมีโอกาสเกิดพายุ
ได้สูง ส่งผลต่อความคงทนของกังหันลมในทะเล 
ข้อดีของ offshore คือ พ้ืนที่ในทะเลเป็นพ้ืนที่เรียบจึงท าให้ลมในทะเลมีลักษณะเป็นระนาบแต่ถ้า
พ้ืนที่บนบกมีต้นบ้านเรือนที่พ้ืนผิว ท าให้มีความปั่นป่วน เพราะฉะนั้นการที่จะได้ลมเท่ากัน การติดตั้ง
เสากังหันบนบกจะต้องสูงกว่าในทะเล 20-30%   
5) กฟผ. 
 การด าเนินการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
 กฟผ. มีการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอยู่ที่แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ขนาด
ก าลังการผลิต 150 kW และมีโครงการโรงไฟฟ้าล าตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ก าลังการผลิต 1.25 
MW 2 ต้น และมีการติดตั้งเพ่ิมอีก 12 ต้น ในปี 2560 ขนาดประมาณก าลังการผลิต ต้นละ 2 MW 
นโยบายการรับซื้อไฟฟ้า จากพลังงานทดแทนที่ภาครัฐมีการประกาศ คือ FiT ซึ่งเป็นการประกาศ
อัตรารับซื้อไฟฟ้า จากแหล่งพลังงานทดแทนหลายๆแหล่งแต่ไม่ได้มีการเปิดรับซื้อ เพราะต้องการ
เคลียร์โครงการเดิมที่ค้างท่ออยู่ให้เรียบร้อย แล้วถึงจะมีการเปิดรับซื้อรอบใหม่ แต่เดิมการรับซื้อไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนใช้ระบบ Adder ซึ่งอัตราของ Adder ในสมัยก่อนมีอัตราค่อนข้างสูงเพ่ือกระตุ้น
ให้เอกชนลงทุนโครงการเพ่ิมขึ้น แต่การอุดหนุนในรูปแบบ Adder ส่งผลกระทบต่อค่าไฟโดยรวมของ
ประเทศ ภาครัฐจึงเปลี่ยนนโยบายจาก Adder เป็น FiT ซึ่งการเปิดรับซื้อแบบ FiT ปัจจุบันเป็นแบบ 
FiT Bidding ซึ่งเป็นการประมูลแข่งขันประกาศพร้อมมากับ Spp hybird firm  ซึ่งเป็นการรวม
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าโดยไม่ได้มีการรับซื้อเฉพาะการผลิตจากแหล่งพลังงานลมเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
การรับซื้อแบบ Firm จะต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ว่าจะ Firm ช่วงไหน อย่างไร 
 ศักยภาพ 
 ศักยภาพจะขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สูง ลักษณะของพลังงานลม คือ ยิ่งสูงก็จะมี
ความเร็วลมที่ดี ถ้าพ้ืนที่ที่มีศักยภาพความเร็วลมแต่เป็นพ้ืนที่ป่าก็จะมีปัญหาในกระบวนการขอ
อนุญาตที่เยอะขึ้น แต่ถ้าเป็นพ้ืนที่ของเอกชนก็จะอ านวยต่อการพัฒนา ถ้าเป็นพ้ืนที่ สปก. ก็จะมี
กฎระเบียบอ่ืนๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยปกติประเทศไทยจะมีความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ที่ 6 m/s โดย
ผู้ผลิตกังหันลมก าลังพยายามสร้างกังหันลมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ความสูงมากขึ้นก็จะมีโอกาสผลิตไฟฟ้า
ได้มากขึ้น เนื่องจากมีพ้ืนที่รับลมมากข้ึนและมีความสูงมากขึ้นด้วย 



 
 

159 

 ต้นทุนและผลตอบแทน 
 ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 85 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ แบ่งเป็น ต้นทุนค่าก่อสร้างประมาณ 70 ล้าน
บาท ต้นทุนค่าด าเนินการอ่ืนๆอีก 15 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนการด าเนินการและบ ารุงรักษาอยู่ที่ประมาณ 
3% ของต้นทุนโครงการ 
 ผลตอบแทน 
 ผลประโยชน์ ก่อนที่จะเริ่มโครงการจะต้องมีการเข้าไปพูดคุยท าความเข้าใจกับชุมชน และใน
ขั้นตอนการขออนุญาต เช่น การขออนุญาตก่อสร้างหรือใช้พ้ืนที่จะต้องเข้าไปชี้แจงกับหน่วยงานใน
ท้องถิ่นเพ่ือขอการอนุมัติก่อสร้างได้ 
 ผลประโยชน์ทางตรง โดยปกติกังหันลมจะซื้อมาจากต่างประเทศเพราะนั้นจะท าให้ไม่มีส่วน
ร่วมในการผลิต แต่จะมีส่วนร่วมโดยใช้แรงงานในช่วงการติดตั้งและการเดินเครื่องซึ่งจะใช้แรงงาน
ภายในประเทศ ภายใต้การควบคุมดูแลของช่าง หรือ supervisor จากต่างประเทศ 
 ผลประโยชน์ทางอ้อม จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่รอบๆโครงการ โครงการของ
เอกชนเวลาที่ขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปในพ้ืนที่จะต้องมีการสร้างถนนหรือการปรับปรุงถนนซึ่ง
จะเป็นผลดีต่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน  
 ผลกระทบ  
 ทางสังคม เกิดได้ในบางพ้ืนที่ เช่น อาจเกิดความขัดแย้งในพ้ืนที่ ปัญหาเรื่องผลประโยชน์ 
ตัวอย่าง เช่น การเช่าที่ดินในการติดตั้งกังหันลม หากเช่าในพ้ืนที่หนึ่งแต่ไม่ได้เช่าพ้ืนที่ข้างๆร่วมด้วยก็
อาจจะมีการร้องเรียนหรือกระทบต่อผลประโยชน์หรือรายได้เพ่ิมข้ึน 
 ทางสิ่งแวดล้อม การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะมีปัญหาเรื่องเสียงรบกวน แต่ในความเป็น
จริงมีปัญหาน้อยมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบประมาณ 50 เดซิเบล ในระยะ 100-200 เมตร ซึ่งปัจจุบัน 
กพพ. มีระเบียบออกมาก าหนดให้การติดตั้งกังหันลมจะต้องอยู่ห่างจากชุมชน ห่างจากถนน เป็น
ระยะทางเท่าไร เพ่ือแก้ปัญหาการติดตั้งกังหันลมและความปลอดภัย 
 ปัญหาและอุปสรรค  
 ในด้านนโยบาย การด าเนินงานของ กฟผ. จะต้องท าตามนโยบายซึ่งนโยบายจะเปลี่ยนแปลง
ตามรัฐมนตรี ซึ่งในช่วงแรก กฟผ. ด าเนินโครงการเป็นโครงการน าร่องจากนั้นก็มีบทบาทในการท า
โครงการขนาดใหญ่มากขึ้น การรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐจากเอกชน ต้องพิจารณาถึงภาพรวมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ควรรับซื้อปริมาณเท่าไหร่ซึ่งการก าหนดอัตราการรับ
ซื้อไฟฟ้าของภาครัฐจะมีการค านวณว่าจะเกิดผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าที่เป็นภาระของประชาชนเท่าไหร่ 
แล้วจึงพิจารณาว่าควรมีการรับซื้อหรือไม่ซึ่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน
มักจะมีผลกระทบอยู่แล้ว แต่ว่าภาครัฐจะค านึงไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาไฟฟ้ามากเกินไป ปัจจุบัน
นโยบายยังไม่มีความชัดเจนซึ่งการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมได้หยุดรับซื้อตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งรัฐได้
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ทบทวนและออกมาตรการ Spp Hybird firm ซึ่งสามารถรวมเทคโนโลยีเนื่องจากพลังงานลมผลิต
ไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบได้ไม่เสถียรนัก 
 ในการขออนุญาตจะต้องไปดูว่าการติดตั้งกังหันลมจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายตัวไหนบ้าง 
อย่างเช่น กฎหมายโรงงาน กฎหมายป่าไม้ กฎหมายผังเมือง ใบอนุญาตผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
 ปัจจัยในการพัฒนาและผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
 ศักยภาพพลังงานลมมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน คือ ลมและกังหันลม ถ้าลมดีแล้วเอากังหันลมที่
เหมาะสมไปติดตั้งก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ดีก็จะมีความเป็นไปได้ในการพิจารณาติดตั้งกังหันลม 
นอกจากนั้นหากศักยภาพพลังงานลมไม่ดีเท่าที่ควรแต่เทคโนโลยีมีการพัฒนาที่ดีขึ้น กังหันลมมีขนาด
ใหญ่ขึ้นมีความสูงเยอะขึ้นก็จะสามารถดึงพลังงานออกมาจากลมได้มากจึงมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนา 
 นโยบายภาครัฐ ควรมีแนวทางในการส่งเสริม เช่น อัตรารับซื้อ การส่งเสริม BOI การยกเว้น
ภาษีน าเข้า ภาษีเงินได้ ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนมากขึ้น 
 การยอมรับของชุมชนถ้าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้นจะช่วยให้ข้อ
กังวลลดลง เป็นผลให้การต่อต้านโครงการลดลงด้วย ดังนั้นโครงการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมี
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะ 
 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง ภาครัฐควรมีการศึกษา วิจัย จัดท าแผนที่ศักยภาพ
พลังงานลมนอกชายฝั่งเหมือนกับการท าแผนที่ศักยภาพพลังงานลมบนฝั่ง เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้กับ
ภาคเอกชนและเพ่ิมความสนใจในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 
 
6) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีส วินด์ จ ากัด 
 ศักยภาพ 
 การศึกษาลมเป็นเหมือนกับการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ ประเทศไทยมีพ้ืนที่เล็กมากโดย
สภาพภูมิประเทศของภาคใต้มีพ้ืนที่ซึ่งเป็นแนวเขากั้นตรงกลางจึงเป็นการกีดกันไม่ให้ลมพัดจากฝั่ง
หนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งได้ ถ้ามีการติดตั้งกังหันลมฝั่งหนึ่งจะผลิตไฟฟ้าได้ 6 เดือนและอีกฝั่งก็จะผลิตไฟฟ้า
ได้ 6 เดือน ประเทศไทยมีลมมรสุมซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิอยู่ประมาณ 6 เดือนและมี
ลมพายุซึ่งเกิดจากความกดอากาศประมาณปีละ 30 ลูก ซึ่งมีความรุนแรงมากบ้างน้อยบ้าง และมีลม
ประจ าถิ่น เช่น ลมชายฝั่ง ลมว่าว ซึ่งจะต้องมีการศึกษาความเร็วลมและทิศทางซึ่งเป็นตัวก าหนด
ความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยี กังหันลมในปัจจุบันมีความสูงตั้งแต่ 60 90 100 120 สูงสุดอยู่ที่ 
160 เมตร ซึ่งภาคใต้มีพ้ืนที่บางพ้ืนที่เรียกว่าช่องเขา เช่น พ้ืนที่ปากพนัง หัวไทร จึงเป็นพ้ืนที่
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 



 
 

161 

 การวัดลมนิยมติดตั้ง 100 เมตร หรือ 200 เมตรและเก็บข้อมูลการวัดลมเพ่ือน ามาประเมิน
ทุกๆ 1 ปี ซึ่งมีเครื่องวัดลมเรียกว่า แอนนิมอมิเตอร์ และเครื่องวัดความกดอากาศเรียกว่า บาร์โม
มิเตอร์ แผนที่ลมในปัจจุบันไม่ได้วัดศักยภาพลมในระดับพ้ืนที่ซึ่งความเร็วลมจะสัมพันธ์กับความสูง ถ้า
ความสูงเพ่ิมมากขึ้นความเร็วลมก็จะเพ่ิมขึ้นตาม การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในปัจจุบัน
ไม่จ าเป็นต้องมีความเร็วลมที่สูงมาก เพราะกังหันลมที่ติดตั้งในประเทศไทยเป็นกังหันลมความเร็วต่ า
ความเร็วลมที่ 2.5 m/s ก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้แล้ว 
 ศักยภาพลมนอกชายฝั่ง สิ่งที่ท าให้เกิดความแตกต่าง คือ สภาพพ้ืนที่ แต่มวลลมในประเทศ
พอๆกันเพราะประเทศมีขนาดเล็กมากถ้าติดตั้งกังหันลมห่างจากชายฝั่งไกลมากๆ เช่น ประมาณ 50 
กิโลเมตร จะมีต้นทุนค่าสายส่ง ถ้าติดตั้งกังหันลมห่างจากฝั่งประมาณ 5 กิโลเมตรจะเป็นเขตประมง
ชายฝั่ง ซึ่งการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง จะต้องค านึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทางทะเล กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น สิ่งที่ท าให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
นอกชายฝั่งก่อให้เกิดความสนใจ เนื่องจากศักยภาพของลมที่ดีกว่าลมบนฝั่ง แต่ในความเป็นจริงมวล
ลมที่เข้ามาไม่ได้แตกต่างกัน ข้อดีของ offshore คือ การขนส่งชิ้นส่วนกังหันลมไปติดตั้งในทะเล 
สามารถขนส่งได้สะดวก 
 การยอมรับทางสังคม 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นตัวชี้วัดในการบอกถึงระดับของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมบนฝั่งจะมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับสังคมมากกว่าการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมนอกชายฝั่ง ซึ่งมีผลกระทบทางเสียง เงา การเริ่มต้นพัฒนาโครงการท าได้ง่ายเนื่องจาก
สามารถสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งจะติดปัญหา
ด้านกฎหมายท าให้การเริ่มต้นพัฒนาโครงการท าได้ยากซึ่งผลกระทบจะเกิดขึ้นกับการประมง การ
เดินเรือ ภาครัฐและกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ท้องทะเล  
 ปัญหา 
 การก าหนดระยะเสาล้มซึ่งเป็นระเบียบของ กพพ. เพ่ือความปลอดภัยเป็นข้อจ ากัดของการ
พัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ซึ่งการติดตามโครงการอาจท าได้หลายวิธี เช่น ภาครัฐอาจจะ
ต้องก าหนดว่าจะต้องมีการตรวจติดตามเป็นประจ าทุกเดือน การส่งรายงาน การตรวจประเมินจาก
บุคคลที่ 3 หรือการซื้อประกันภัยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ปัจจุบันภาครัฐใช้ระเบียบการ
ก าหนดระยะเสาล้มนี้เพ่ือติดตาม ซึ่งท าให้ผู้ลงทุนจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินนั้นโดยเป็นการสร้างภาระ
ให้กับผู้ประกอบการในการท าโครงการและเพ่ิมต้นทุนในการจัดหาที่ดินเพ่ิมขึ้นด้วย 
 
 



 
 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  

สรุปแบบประเมินความเหมาะสมของกลยุทธแ์ละแนวทางการส่งเสริมการผลติ
ไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทย 
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สรุปแบบประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์และแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก 
พลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทย 

 
 
 ค าชี้แจง การศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอก
ชายฝั่งในประเทศไทย ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลโดยการทบทวนจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลม แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร (Internal Environmental) ประกอบด้วย 5 ประเด็น คือ ประเด็นด้านนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุน (Policy) ประเด็นด้านแรงงาน/บุคลากร (Manpower) ประเด็นด้านการเงิน (Money) 
ประเด็นด้านวัสดุ/อุปกรณ์ (Materials) และประเด็นด้านการบริหารจัดการ (Management)  และ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environmental) อาศัยการวิเคราะห์โดยใช้ PESTEL 
Model ประกอบด้วย 6 ประเด็น คือ ประเด็นทางการเมือง (Political) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
(Economic) ประเด็นด้านสังคม (Social) ประเด็นด้านเทคโนโลยี (Technological) ประเด็นด้าน
กฎหมาย (Legal) และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) จากนั้นน ามาก าหนดกลยุทธ์โดย
ใช้  TOWS Matrix เพ่ือน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ชายฝั่งและนอกชายฝั่งที่เหมาะสมในประเทศไทย 
 

 แบบประเมินแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของการส่งเสริมการผลติไฟฟ้าจาก 
 พลังงานลมชายฝั่ง 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของการส่งเสริมการผลติไฟฟ้าจาก 
 พลังงานลมนอกชายฝั่ง 
 ตอนที่ 3 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทย 
 ตอนที่ 4 ความคดิเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งใน
 ประเทศไทย 
 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของแนวทางการส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอก
 ชายฝั่งในประเทศไทย 
 

 เกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้ 
  ให้คะแนนเท่ากับ +1 หมายถึง แน่ใจว่าถูกต้อง สอดคล้องกับความเป็นจริง 
  ให้คะแนนเท่ากับ 0 หมายถึง ยังไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
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ตอนที่ 1 แบบประเมินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง 

ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ผลรวม IOC 

1 2 3 
จุดแข็ง (Strength)      

- ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
และมมีาตรการสนับสนุนทางการเงินของการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมหลากหลายรูปแบบ เชน่ BOI, FiT, ESCO Fund 
เป็นต้น 

+1 +1 +1 3 1 

- มาตรการ SPP Hybrid firm สามารถรวมเทคโนโลยเีพื่อเพ่ิม
ความเสถยีรของระบบไดม้ากขึ้น ท าให้การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมมีความสามารถในการแข่งขันกับพลังงานหมุนเวียน
ชนิดอื่นได ้

+1 +1 0 2 0.67 

-มีความพร้อมของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ออกแบบ และ
ติดตั้ง กังหันลมผลติไฟฟ้า 

+1 +1 +1 3 1 

- การจัดท าโครงการสาธติการผลติไฟฟ้าจากพลังงานลมเพื่อช่วย
ในการตัดสินใจการลงทุนของภาคเอกชน 

+1 +1 +1 3 1 

- การมีเป้าหมายก าลังการผลิตติดตั้งและการขยายเปา้หมาย
ก าลังการผลิตติดตั้งพลังงานลมเปน็สิ่งท่ีดีกับภาคเอกชนเป็นการ
กระจายรายได้และสร้างโอกาสใหก้ับความเอกชน 

+1 +1 +1 3 1 

จุดอ่อน (Weakness)      
- การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมโดยการแข่งขันทางด้านราคา 
หรือ FiT Bidding ส่งผลใหผู้้ประกอบการใหม่ๆ ไมส่ามารถแข่งขัน
กับผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงและมตี้นทุนท่ีถูกกว่าได้ 

+1 +1 +1 3 1 

- ระเบียบระยะห่างของกังหันลมในด้านต่างๆ โดย
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน มีรัศมีหรือขอบเขตที่กว้าง
มากเกินไป ท าใหผู้้พัฒนาโครงการขนาดเล็กเสียเปรียบ 
เนื่องจากโครงการพลังงานลมใช้พื้นที่จ านวนมาก 

+1 +1 +1 3 1 

- ไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนกังหันลมส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมขนาดใหญ่ได้ภายในประเทศ 

+1 0 +1 2 0.67 

โอกาส (Opportunity)      
- เทคโนโลยีพลังงานลมมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพการผลติไฟฟ้าสูงขึ้น ท าให้สามารถผลติไฟฟ้าที่มี
ความเร็วลมต่ าลง และมีต้นทุนการผลิตต่ าลงได ้

+1 +1 +1 3 1 
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ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ผลรวม IOC 

1 2 3 
- ผู้ประกอบการมีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถในการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง 

+1 +1 +1 3 1 

- ในหลายพื้นท่ีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้รับการยอมรับ
จากสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก การติดตั้งกังหันลมอยู่ห่าง
จากแหล่งชุมชน 

+1 +1 +1 3 1 

อุปสรรค (Threat)      
- ความล้าสมัยของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆเช่น พ.ร.บ. ป่า
สงวนแห่งชาติพ.ร.บ. ผังเมืองพ.ร.บ. ป่าไม้ เป็นต้นไมเ่อื้ออ านวย
ต่อการพัฒนาโครงการพลังงานลม 

+1 +1 +1 3 1 

-มีความขัดแย้งและการต่อต้านจากกลุ่มที่ไม่ไดร้ับผลประโยชน์
จากการพัฒนาโครงการและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ 

+1 +1 +1 3 1 

- การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมที่เหมาะสมกับพลังงานลม
ประเทศไทยยังไม่มีความกา้วหน้ามากนัก เนื่องจากขาดแคลน
บุคลากรที่มคีวามรูค้วามช านาญ และขาดฐานข้อมูลส าหรับการ
วิจัยพัฒนาต่อยอดและการลงทุน 

0 +1 +1 2 0.67 

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
................................................................................................................................... ............................. 
 

ตอนที่ 2 แบบประเมินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 

ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ผลรวม IOC 

1 2 3 
จุดแข็ง (Strength)      

- มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความพร้อมในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมนอกชายฝั่ง ซึ่งปัจจุบนัมีการสนับสนุนการศึกษา
ศักยภาพและความเป็นได้ในประเทศแล้ว 

+1 +1 0 2 0.67 

จุดอ่อน (Weakness)      
- ยังไม่มีนโยบายสนับสนุนการผลติไฟฟ้าจากพลังงานลมนอก +1 +1 +1 3 1 
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ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ผลรวม IOC 

1 2 3 
ชายฝั่งอย่างเป็นรูปธรรม 

- เนื่องด้วยการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งมี
ต้นทุนการผลิตสูงมากและยังไม่มีโครงการสาธติ ท าให้
ผู้ประกอบการและสถาบันการเงินยังไม่มั่นใจในการลงทุนและ
ให้เงินทุนสนับสนุน 

+1 +1 +1 3 1 

โอกาส (Opportunity)      
- ต่างประเทศมีความสนใจการลงทุนและสนับสนุนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งมากขึ้น เช่น ประเทศจีน 
ประเทศเดนมาร์ก เป็นต้น 

+1 +1 +1 3 1 

- ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลติกังหนัลมนอกชายฝั่งมี
ความก้าวหน้าอย่างมากและสะดวก สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว โดย
ไม่ต้องมีการติดตั้งฐานราก 

+1 +1 +1 3 1 

อุปสรรค (Threat)      
- การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีทางทะเล มีกฎหมายในการขออนุญาต
หลายกฎหมายและหลายหน่วยงาน เช่น พรบ.การเดินเรือใน
น่านน้ าไทย พรบ.อุทยานแห่งชาต ิเป็นต้น 

+1 +1 +1 3 1 

- ในต่างประเทศพบว่า โครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งมี
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมสูง เช่น อาจจะท าลายนกหรือ
ค้างคาวซึ่งอาจจะชนกับตัวกังหันลม ท าให้ถ่ินท่ีอยู่ของค้างคาว
สูญเสียไป การท าลายทัศนียภาพชายฝั่งทะเล ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงพื้นทะเลจากการก่อสร้างจะมผีลใหส้ิ่งมีชีวิตทาง
ทะเลในบรเิวณนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

+1 +1 +1 3 1 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ............................. 
 

ตอนที่ 3 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทย  
 หลังจากการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทยแล้ว น าข้อมูลมา
วิเคราะห์ในรูปแบบ TOWS Matrix เพ่ือก าหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้ 
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ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ผลรวม IOC 

1 2 3 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO)      

- ภาครัฐควรขยายเป้าหมายก าลังการผลิตตดิตั้งพลังงานลม
เพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยีมีรองรบัการผลิตไฟฟ้าที่มีความเร็ว
ลมต่ าลงได้แล้ว และควรด าเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ชายฝั่งให้เต็มศักยภาพก่อน 

+1 0 +1 2 0.67 

- ภาครัฐควรส่งเสริมการศึกษาวิจยัความเป็นไปได้และการน า
เทคโนโลยีการผลติไฟฟ้านอกชายฝั่งที่เหมาะสมมาใช้ใน
ประเทศไทย 

+1 +1 +1 3 1 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)      
- ภาครัฐควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถผลิตได้
ภายในประเทศ ให้มีอัตราส่วนการใช้ช้ินส่วนท่ีผลิตได้
ภายในประเทศให้มีมากข้ึน 

+1 +1 +1 3 1 

- ภาครัฐควรมีการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและด าเนินการ
ปรับปรุงและปรับใช้กฎหมายให้มกีารบูรณาการร่วมกัน 

+1 +1 +1 3 1 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)      
- ภาครัฐควรสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนาการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งให้ได้เต็มตามศักยภาพ 

+1 +1 +1 3 1 

- ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการศึกษาตัวอย่างการด าเนินการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนอกชายฝั่งในต่างประเทศและน ามา
ปรับปรุง จัดท าโครงการสาธิตและก าหนดเป็นนโยบายต่อไป 

+1 +1 +1 3 1 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT)      
- ภาครัฐควรมีการทบทวนการสนบัสนุนการผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานลม โดยสร้างให้เกิดการมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุม่ 

+1 +1 +1 3 1 

- ภาครัฐควรศึกษาศักยภาพพลังงานลมนอกชายฝั่งให้เกดิ
ความชัดเจน รวมถึงศึกษาผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม 

+1 +1 +1 3 1 
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 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
................................................................................................................................... ............................. 
 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอก
ชายฝั่งในประเทศไทย 
 จากการก าหนดกลยุทธ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทย 
สามารถน ามาเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง ได้
ดังนี้ 

ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ผลรวม IOC 

1 2 3 
1. การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝ่ังให้เต็ม
ตามศักยภาพ 

     

- ศึกษา และทบทวนศักยภาพพลงังานลมชายฝั่งของประเทศ
ไทย 

+1 +1 +1 3 1 

- สนับสนุนตดิตั้งกังหันลมผลติไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่ผลติ
ภายในประเทศ 

+1 0 0 1 0.33 

- พัฒนาช้ินส่วน อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีใหเ้หมาะสมกับการใช้
งาน ในแต่ละพื้นท่ี 

+1 0 +1 2 0.67 

- ทบทวนกฎหมาย นโยบาย และมาตรการสนับสนุนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมทีไ่ม่เอื้อต่อการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม 

+1 +1 +1 3 1 

- ส่งเสริมการวิจัย การถ่ายทอดความรู้ และสร้างให้เกิดความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

+1 +1 +1 3 1 

2. การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝ่ัง      
- ศึกษา วิจัยความเป็นไปได้และผลกระทบในการน าเทคโนโลยี
พลังงานลมนอกชายฝั่งมาใช้ในประเทศไทย 

+1 +1 +1 3 1 

- ศึกษารูปแบบการส่งเสรมิและมาตรการสนับสนุนการผลติ
ไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งที่เหมาะสมในประเทศ 

+1 +1 +1 3 1 

- จัดท าโครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอก
ชายฝั่ง 

 

+1 +1 +1 3 1 
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ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................... ......................................................................... 
 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นในภาพรวมของแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่ง
และนอกชายฝั่งในประเทศไทย  
 ในภาพรวมท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทย 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................ ....
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................ ................................ 
 

 

- ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรการสนับสนุนท่ีมีความ
เหมาะสมกับการพัฒนาการผลติไฟฟ้าจากพลังงานลมนอก
ชายฝั่ง 

+1 +1 +1 3 1 

ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ผลรวม IOC 

1 2 3 

ภาพรวมแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทยอยู่
ในระดับค่อนข้างเหมาะสม เนื่องจาก ภาครัฐมีการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายการสนับสนุนการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานลม แต่ยังขาดการส่งเสริมให้ครบ
วงจรและไม่มีเป้าหมายในการพ่ึงพาตัวเองในด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีในประเทศอย่างจริงจัง 

+1 +1 +1 3 1 
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