
53311309: สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ: วิเคราะห์แบบหลายปัจจัย, ประเมินความเหมาะสมทางส่ิงแวดล้อม, ทุ่งกังหันลมในทะเล

ธีรวัฒน ์ ชมมิ่ง: การใช้วิธีวิเคราะห์แบบหลายปัจจัยเพื่อประเมินความเหมาะสมทาง   
สิ่งแวดล้อม; กรณีศึกษาโครงการทุ่งกังหันลมในทะเล. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.     
กนกพร สว่างแจ้ง.  206 หน้า.

การวิจยัคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความเหมาะสม
ทางสิ่งแวดล้อมของโครงการทุ่งกังหันลมในทะเลสำหรับประเทศไทย และ 2) เพื่อประยุตก์ใช้วิธี
การวิเคราะห์แบบหลายปัจจัยวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมทางสิ่งแวดล้อมของโครงการทุ่งกังหัน
ลมในทะเลสำหรับประเทศไทยมีพื้นที่ศึกษา 4 แห่งบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ได้แก่ 1) 
บริเวณชายฝั่งทะเลในอำเภอดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเมือง และอำเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธาน ี จำนวน 6 จุด 2) บริเวณชายฝั่งทะเลในอำเภอหนองจิก อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
และอำเภอเทพา อำเภอจะนะ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 7 จุด 3) บริเวณชายฝั่งทะเลใน
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่ จำนวน 5 จุด และ 4) บริเวณชายฝั่งทะเลในอำเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา  จำนวน 3 จุด ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห ์ ได้แก ่ประชากร การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความเร็วลม 
ความสูงระดับน้ำทะเล สัตว์หน้าดิน คุณภาพน้ำทะเล นก ระดับเสียงพื้นฐาน และปลา การวิจัยใช้วิธี
วิเคราะห์แบบหลายปัจจัยด้วยการจัดลำดับความสำคัญในการตัดสินใจประกอบด้วยการเปรียบเทียบ
แบบคู่ทีละคู่เพื่อหาค่าน้ำหนักของแต่ละปัจจัย และข้อมูลในแต่ละปัจจัยจะนำมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ในแต่ละปัจจัยที่ได้กำหนดไว ้ จากนั้นนำมาคำนวณหาความเหมาะสมทางส่ิงแวดล้อม ผลการ
วิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความเหมาะสมทางสิ่งแวดล้อมของโครงการทุ่งกังหันลมใน
ทะเลมากที่สุด คือ ความเร็วลม รองลงมา ได้แก่ นก ปลา สัตว์หน้าดินและระดับเสียงพื้นฐาน ความ
สูงระดับน้ำทะเล คุณภาพน้ำทะเล ประชากร และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามลำดับ สำหรับการ
ประยุกต์วิธีวิเคราะห์แบบหลายปัจจัยเพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมทางสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ทุ่งกังหันลมในทะเลสำหรับประเทศไทย พบว่า พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างทุ่งกังหันลมใน
ทะเลมากที่สุด คือ บริเวณพื้นที่ตำบลชลคราม รองลงมาได้แก ่ บริเวณพื้นที่ตำบลเกาะสะบ้า ตำบล
บางกุ้ง ตำบลเกาะยาวน้อย ตำบลรูสะมิแล ตำบลบางตาวา ตำบลสะกอม ตำบลกะแดะ ตำบลลีเล็ด 
ตำบลเกาะลันตาใหญ ่ ตำบลศาลาด่าน ตำบลเกาะยอ ตำบลเทพา และตำบลท่าทอง ตามลำดับ เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมของแต่ละพื้นที ่พบว่า บริเวณชายฝั่งทะเลในอำเภอดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ์ 
อำเภอเมือง และอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นบริเวณพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้าง
ทุ่งกังหันลมในทะเลมากท่ีสุด รองลงมาได้แก ่ บริเวณชายฝั่งทะเลในอำเภอหนองจิก อำเภอเมือง 
จังหวัดปัตตาน ี และอำเภอเทพา  อำเภอจะนะ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา บริเวณชายฝั่งทะเลใน
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และบริเวณชายฝั่งทะเลในอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ตามลำดับ
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The objectives of this research are to 1) study and evaluate the criteria for offshore wind farms in 
Thailand on appropriate environmental issues and 2) apply a multi-criteria analysis (MCA) 
technique for assessment of a suitable area to develop offshore wind farm projects in Thailand. 
There were 4 study areas including 1) coast of Don Sak, Kanchanadit, Muang and Phun Phin 
district in Suratthani province (6 points) 2) coast of Nong Chik and Muang district in Pattani 
province and Thepha, Chana and Muang district in Songkhla province (7 points) 3) coast of Koh 
Lanta district in Krabi province (5 points) and 4) coast of Koh Yao district in Phangnga province 
(3 points). The considered criteria consist of people, land use, wind speed, seawater level, 
benthos, seawater quality, bird, background noise level and fish. The criteria were done by a pair 
wise comparision against the 9 criteria. After each option was scored by designed scale, the 
assessing each of the options numerically against the weighted criteria was made a decision. 
According to the results, the most effective criteria was wind speed followed by bird, fish, 
benthos, background noise level, seawater level, seawater quality, people and land use, 
respectively. From the applying of MCA technique’s results, the most suitable areas to develop 
the offshore wind farm project in Thailand were ranked. Chonkram subdistrict was the best and 
the minors are Koh Saba, Bang Kung, Koh Yai Noi, Rusamilare, Bang Ta Wa, Sakom, Ka Dae, 
Lee Led, Koh Lanta Yai, Saladan, Koh Yo, Thepha and Thathong subdistrict, respectively. In 
addition, based on an overview consideration coast of Don Sak, Kanchanadit, Muang and Phun 
Phin district in Suratthani province was the most appropriate area for developing the offshore 
wind farm in Thailand followed by coast of Nong Chik and Muang district in Pattani province 
and Thepha, Chana and Muang district in Songkhla province, coast of Koh Lanta district in Krabi 
province and coast of Koh Yao district in Phangnga province, respectively.
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากรองศาสตรจารย์ 
ดร.กนกพร สว่างแจ้ง ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้กรุณาช่วยเหลือและให้คำแนะนำ
อย่างยิ่งต่อผู้ดำเนินการวิจัย รวมทั้ง อาจารย์ ดร.ดาวรุ่ง สังข์ทอง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
และรองศาสตรจารย์ ดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้คำปรึกษา คำแนะนำ และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและมีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น ผู้ดำเนินการวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ทุก
ท่านที่ให้ความรู้ ให้คำแนะนำและประสบการณ์อันมีค่าแก่ผู้ดำเนินการวิจัย ขอขอบพระคุณหนังสือ 
เอกสาร วารสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่มที่ช่วยให้ข้อมูลอันสำคัญเพื่อให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีเนื้อหา
สมบูรณ์ ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ชาวบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนต์ จำกัดที่ได้ให้คำแนะนำ  และกำลังใจอย่างดีตลอดมา รวมถึงอาจารย์ และน้องๆ ที่ร่วม
ทีมสำรวจข้อมูลในภาคสนามทุกท่านซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยคร้ังนี้

คุณค่า และประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้ดำเนินการวิจัยขอน้อมบูชา
พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ให้คำแนะนำ ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจอย่าง
ดียิ่งเสมอมา
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