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บทคัดยอ
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการพัฒนาวิธีการสําหรับคํานวณความเขม
แสงสวางธรรมชาติ (global illuminance) จากขอมูลภาพถายดาวเทียม
วิธีการดังกลาวอาศัยแบบจําลองทางฟสิกสซึ่งแสดงความสัมพันธระหวาง
สัมประสิทธิ์การสะทอนรังสีดวงอาทิตยของบรรยากาศและพื้นผิวโลกซึ่งได
จากขอมูลภาพถายดาวเทียมกับสัมประสิทธิ์การดูดกลืนและการกระเจิง
รังสีดวงอาทิตยขององคประกอบตางๆ ของบรรยากาศ โดยคาสัมประสิทธิ์
การดูดกลืนของไอน้ําจะคํานวณจากขอมูลความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิ
อากาศแวดลอม และใชคาทัศนวิสัยในการคํานวณสัมประสิทธิ์การลดลง
ของรั ง สี ด วงอาทิ ต ย เ นื่ อ งจากฝุ น ละออง ในด า นของสั ม ประสิ ท ธิ์ ก าร
ดูดกลืนของโอโซนจะใชขอมู ลปริ มาณโอโซนทั่ วประเทศจากเครื่อ งวั ด
TOMS ของดาวเทียม Earth Probe นอกจากนี้ผูวิจัยยังใชขอมูลความเขม
แสงสวางธรรมชาติซึ่งทําการวัดที่สถานีเชียงใหม (18.78°N, 98.98°E)
อุบลราชธานี (15.25°N, 104.87°E) สงขลา (7.20°N, 100.60°E) และ
นครปฐม (13.82°N, 100.04°E) สําหรับแปลงคาสัมประสิทธิ์การสะทอน
ของโมเลกุลอากาศและเมฆในชวงความยาวคลื่นของดาวเทียม (0.550.90 µm) ใหเปนคาในชวงความยาวคลื่นแสงสวาง (0.38-0.77 µm) ที่
สายตามนุษยตอบสนองได หลังจากที่ทําการทดสอบความละเอียดถูกตอง
ของแบบจําลองแลว ผูวิจัยไดนําแบบจําลองดังกลาวไปคํานวณคาความ
เขมแสงสวางธรรมชาติทั่วประเทศ ผลที่ไดพบวาลมมรสุมและทางเดิน
ปรากฏของดวงอาทิตยมีอิทธิพลที่สําคัญตอการกระจายตามพื้นที่ของคา
ความเข ม แสงสว า งธรรมชาติ ทั่ ว ประเทศ จากการกระจายตามพี้ น ที่
ดังกลาวพบวาประเทศไทยมีศักยภาพของแสงสวางธรรมชาติคอนขางสูง
คําสําคัญ; รังสีดวงอาทิตย/ แสงสวางธรรมชาติ/ ความเขมแสงสวาง
ธรรมชาติ/ ขอมูลภาพถายดาวเทียม/ วิธีการเชิงฟสิกส
สาขาพลังงานทดแทน

Abstract
A method for calculating global illuminance from satellite data
was developed. The method is based on a physical model relating
earth-atmospheric reflectivity derived from satellite data to
absorption and scattering coefficients of various atmospheric
constituents. The absorption coefficient of water vapour was
calculated from relative humidity and ambient temperature. The
visibility data were used to compute solar radiation extinction
coefficient due to aerosols. For the ozone absorption coefficient, it
was derived from the total column ozone obtained from TOMS on
broad of the Earth Probe satellite. Global illuminance measured at
Chiang Mai (18.78°N, 98.98 °E), Ubon Ratchathani (15.25°N,
104.87°E), Songkhla (7.20°N, 100.60°E) and Nakhon Pathom
(13.82°N, 100.04°E) was used to convert the scattering coefficient
due to air molecules and clouds in the satellite band (0.55-0.90
µm) to the photopic band (0.38-0.77 µm). After having validated,
the model was used to calculate global illuminance of the entire
country. It was found that the monsoons and the apparent sun path
have strong influence on the geographical distributions of global
illuminance over the country. These distributions reveal that
Thailand has relatively high daylight potentials.
Keyword; Solar radiation/ Daylight/ Global illuminance/ Satellite
data/ Physical method
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1. บทนํา
ดวงอาทิ ต ย ส ง พลั ง งานออกมาสู อ วกาศภายนอกในรู ป ของคลื่ น
แมเหล็กไฟฟาซึ่งมีความยาวคลื่นตางๆ ตั้งแตรังสีแกมมาจนถึงคลื่นวิทยุ
โดยคลื่นแมเหล็กไฟฟาสวนหนึ่งจะผานบรรยากาศมายังพื้นผิวโลก ซึ่ง
สวนใหญจะเปนแสงสวางและรังสีอินฟาเรด โดยสวนที่เปนแสงสวางจะมี
ความยาวคลื่นอยูในชวง 380 – 770 นาโนเมตร ในชวงความยาวคลื่น
ดังกลาวสายตามนุษยจะรับรูในรูปของแสงสวาง โดยการตอบสนองของ
สายตาในแตละความยาวคลื่นจะไมเทากัน กลาวคือจะตอบสนองไดดีที่สุด
ในชวงความยาวคลื่น 555 นาโนเมตร หรือที่ความยาวคลื่นของแสงสีเขียว
และจะตอบสนองไดนอยลงในชวงความยาวคลื่นของแสงสีแดงและสีมวง
แสงสวางดังกลาวเรียกโดยทั่วไปวา แสงสวางธรรมชาติ (daylight)
เนื่องจากแสงสวางธรรมชาติเปนสวนหนึ่งของรังสีดวงอาทิตย ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวัน ซึ่งเปนผลมาจากการหมุนรอบตัวเอง
ของโลกและจากสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลง
ตามเวลาในรอบป เ นื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงทางเดิ น ปรากฏของดวง
อาทิ ต ย ด ว ย ดั ง นั้ น ในการออกแบบอาคารเพื่ อ ใช แ สงสว า งธรรมชาติ
ผูออกแบบจําเปนตองใชขอมูลปริมาณแสงสวางธรรมชาติซึ่งโดยทั่วไปจะ
ไดมาจากสถานีซึ่งติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณแสงสวางธรรมชาติ โดยควร
เปนขอมูลที่มาจากสถานีซึ่งอยูใกลกับพื้นที่ที่ตองการใชงานมากที่สุด แต
ปญหาที่ผูออกแบบมักพบอยูเสมอคือ ไมมีขอมูลที่จะนํามาใชงานเพราะ
สถานีวัดอยูหางไกลหรือไมมีสถานีวัดอยูเลย ซึ่งนับเปนอุปสรรคสําคัญ
ของการใชประโยชนจากแสงสวางธรรมชาติ
สําหรับกรณีประเทศไทย สถานีวัดปริมาณแสงสวางธรรมชาติมีที่
สถานศึกษาบางแหงเทานั้น ซึ่งไมเพียงพอตอการใชงาน ดังนั้นในงานวิจัย
นี้ ผูวิจัยจึงเสนอที่จะพัฒนาวิธีการคํานวณปริมาณแสงสวางธรรมชาติที่ตก
กระทบพื้นราบในรูปของ global illuminance โดยใชขอมูลภาพถาย
ดาวเทียม ทั้งนี้เพื่อนําไปใชประโยชนในการใชแสงสวางธรรมชาติเพื่อการ
อนุรักษพลังงานในอาคารตอไป
2. วิธีการ
ในการคํ า นวณปริ ม าณความเข ม แสงสว า งธรรมชาติ (global
illuminance) ทําการคํานวณโดยใชขอมูลภาพถายดาวเทียมจากชองแสง
สวาง (0.55-0.90 µm) ของดาวเทียม GMS-5 ซึ่งเปนดาวเทียมแบบอยู
กับที่เมื่อเทียบกับตําแหนงบนโลก (geostationary satellite) สําหรับใชใน
งานดานอุตุนิยมวิทยา ขอมูลภาพถายดาวเทียมที่ใชครอบคลุมชวงเวลา
ตั้งแตเดือนมกราคม 1998 ถึง ธันวาคม 2002 โดยมีจํานวนภาพถายดาว
เทียม 7 ภาพตอวัน ในการนําขอมูลภาพถายดาวเทียม GMS-5 มาใชงาน
ผูวิจัยตองทําการนําสวนของภาพถายดาวเทียมที่ครอบคลุมพื้นที่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มาทําการแปลงใหอยูใน cylindrical projection เพื่อให
ระยะบนภาพแปรโดยตรงกับระยะบนพื้นผิวโลก พรอมทั้งทําการหาพิกัด
โดยการนําแผนที่ประเทศไทยไปซอนทับบนภาพดังกลาว แลวตัดภาพให
เหลือเฉพาะประเทศไทยและบางสวนของประเทศขางเคียง เนื่องจาก
ขอมูลของแตละ pixel ที่ประกอบเปนภาพถายดาวเทียมอยูในรูปของ
สาขาพลังงานทดแทน

ปริมาณดิจิตอล 8 บิต ซึ่งแทนดวย grey level 0-255 ไมสามารถนํามาใช
ในแบบจําลองไดโดยตรง ดังนั้นผูวิจัยจะทําการแปลงคา grey level
ดังกลาวใหเปนคาสัมประสิทธิ์การสะทอนรังสีดวงอาทิตยของบรรยากาศ
และพื้นผิวโลก (earth-atmospheric albedo, ρ ′EA ) ของแตละภาพโดย
อาศัยตารางสอบเทียบ [2] จากนั้นทําการหาคาเฉลี่ยรายชั่วโมงของ ρ ′EA
สําหรับแบบจําลองทางฟสิกสที่พัฒนาขึ้น [3] เปนแบบจําลองที่แสดง
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารสะท อ นรั ง สี ด วงอาทิ ต ย ข อง
บรรยากาศและพื้นผิวโลกกับองคประกอบตาง ๆ ของบรรยากาศ ซึ่งเขียน
ไดดังสมการ
ρ′EA = ρ′A + ρ′aer + (1 − ρ′A − ρ′aer ) 2 (1 − α′w − α′o − α′g − α′aer )ρ′G (1)

เมื่อ ρ′A เปนสัมประสิทธิ์การสะทอนรังสีดวงอาทิตยของโมเลกุลอากาศ
และเมฆ ρ′aer เปนสัมประสิทธิ์การกระเจิงรังสีดวงอาทิตยของฝุนละออง
α ′w เป น สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารดู ด กลื น รั ง สี ด วงอาทิ ต ย ข องไอน้ํ า α ′o เป น
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีดวงอาทิตยของโอโซน α′g เปนสัมประสิทธิ์การ
ดูดกลืนรังสีดวงอาทิตยของกาซ α′aer เปนสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีดวง
อาทิตยของฝุนละออง ρ′G เปนสัมประสิทธิ์การสะทอนของพื้นผิวโลก คา
สัมประสิทธิ์ทุกตัวจะคํานวณในชวงความยาวคลื่นของดาวเทียม (0.550.90 µm) โดย ρ′aer , α′w , α′o , α′g และ α′aer สามารถคํานวณไดจาก
ขอ มูล ภาคพื้ นดิ น ได แก ข อ มู ล อุ ณ หภู มิอ ากาศแวดลอ ม
(ambient
temperature) ความชื้นสัมพัทธ (relative humidity) และปริมาณโอโซน
(total column ozone) สําหรับ ρ′G คํานวณไดโดยใชชุดขอมูลภาพถาย
ดาวเทียมเชนเดียวกับการคํานวณ ρ ′EA และขอมูลทัศนวิสัย (visibility)
จากสมการ (1) สามารถคํานวณคาสัมประสิทธิ์การสะทอนรังสีดวงอาทิตย
ของโมเลกุลอากาศและเมฆ ( ρ′A ) ไดโดยอาศัยสมการ
ρ′A = −

เมื่อ

(1 − 2CB) + (1 − 2CB) 2 − 4C( A + CB 2 )
2C

(2)

A = ρ ′aer − ρ ′EA , B = 1 - ρ ′aer

C = (1 − α′w − α′o − α′g − α′aer )ρ′G

เนื่องจากคา ρ′A
ที่ได เปนคาในชวงความยาวคลื่นดาวเทียม
จําเปนตองแปลงใหเปนคาในชวงความยาวคลื่นแสงสวางที่สายตามนุษย
ตอบสนองได ρ′A′ (0.38-0.77 µm) โดยหาความสัมพันธระหวาง ρ′A ซึ่ง
ไดจากขอมูลภาพถายดาวเทียมและ ρ′A′ ซึ่งไดจากขอมูลภาคพื้นดินที่ทํา
การวั ด ความเข มแสงสว า งธรรมชาติ 4
สถานี คื อ สถานี เ ชี ย งใหม
(18.78°N, 98.98°E) อุบลราชธานี (15.25°N, 104.87°E) สงขลา
(7.20°N, 100.60°E) และนครปฐม (13.82°N, 100.04°E) เมื่อทราบคา
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ρ′A′

สามารถคํ า นวณสั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารสง ผ า นรั ง สี ด วงอาทิ ต ย ข อง
บรรยากาศโลก τ′′ ไดจากสมการ
τ′′ =

′ )
′ )(1 − α′w′ − α′o′ − α′g′ − α′aer
(1 − ρ′A′ − ρ′aer
′ )ρ′G′
1 − (ρ′A′ + ρ′aer

การคํานวณคาความเขมแสงสวางธรรมชาติรายชั่วโมงเฉลี่ยทั้งป ดังแสดง
ในรูปที่ 2
140

(3)

120

RMSD = 8.1 %

สัมประสิทธิ์ทุกตัวในสมการ (3) คํานวณในชวงความยาวคลื่นแสงสวาง
(0.38-0.77 µm) โดยอาศัยสมการการคํานวณ spectral absorption และ
scattering coefficient ของ Iqbal [1] และ weight ดวย photopic
response
หลั ง จากที่ ไ ด ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารส ง ผ า นรั ง สี ด วงอาทิ ต ย ข อง
บรรยากาศโลกในชวงความยาวคลื่นแสงสวาง ( τ ′′ ) แลว เราสามารถ
คํานวณความเขมแสงสวางธรรมชาติที่พื้นผิวโลกได โดยใชสมการ
E gh = E oh τ′′

(4)

เมื่ อ E gh คื อ ความเข ม แสงสว า งธรรมชาติ บ นพื้ น ราบที่ พื้ น ผิ ว โลก
(horizontal global illuminance) และ E oh คือความเขมแสงสวาง
ธรรมชาติบนพื้นราบนอกบรรยากาศโลก
3. ผลและอภิปรายผลการวิจัย
ถึงแมวาแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้จะพิจารณาการสงผาน
การสะทอนและการดูดกลืนรังสีดวงอาทิตยจากองคประกอบตาง ๆ ของ
บรรยากาศโดยละเอียดทุกขั้นตอนก็ตาม กอนนําแบบจําลองมาใชงานก็มี
ความจํ า เป น ต อ งทํ า การทดสอบแบบจํ า ลองดั ง กล า ว ซึ่ ง ผู วิ จั ย ได
ดําเนินการโดยนําแบบจําลองไปคํานวณคาความเขมแสงสวางจากขอมูล
ดาวเทียม ณ ตําแหนงสถานีวัดภาคพื้นดิน 4 แหง ไดแก สถานีเชียงใหม
สถานีอุบลราชธานี สถานีนครปฐม และสถานีสงขลา โดยเปนขอมูลของ
ป ค.ศ. 2002 ซึ่งมิไดนํามาสรางแบบจําลอง และนํามาเปรียบเทียบกับ
คา ที่ได จากการวัด ผลการเปรี ยบเทียบพบวา ค า ที่ไดจากการคํานวณ
แตกตางจากคาที่ไดจากการวัดในรูปของ root mean square difference
(RMSD) ของสถานีเชียงใหม อุบลฯ สงขลา และนครปฐม เทากับ 9.43,
8.76, 10.01 และ 13.34% ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาคา RMSD ของ
ขอมูลรวมทั้ง 4 สถานีไดเทากับ 8.1 % ดังแสดงในรูปที่ 1
หลังจากที่ทํา การทดสอบแบบจําลองแล ว ผูวิ จัยไดนําแบบจําลอง
ดังกลาวมาคํานวณคาความเขมแสงสวางธรรมชาติบนพื้นราบทั่วประเทศ
โดยทําการจัดเตรียมขอมูลของสัมประสิทธิ์ตางๆ ที่ตองใชในแบบจําลอง
ทุกตําแหนงที่สอดคลองกับพิกเซลของขอมูลดาวเทียม ในชวงเวลาตั้งแต
มกราคม 1998 – ธันวาคม 2002 จากนั้นจะทําการคํานวณความเขมแสง
สวางธรรมชาติ (global illuminance) รายชั่วโมงเฉลี่ยตอเดือน ตั้งแตเวลา
9.30 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันในเดือนนั้น แลวนํามาจัดแสดงในรูปของ
แผนที่ ค วามเข ม แสงสว า งธรรมชาติ ข องแต ล ะเดื อ น และเพื่ อ ให เ ห็ น
ภาพรวมของศักยภาพแสงสวางธรรมชาติในประเทศไทย ผูวิจัยจึงไดทํา

สาขาพลังงานทดแทน
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รูปที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความเขมแสงสวางธรรมชาติที่วัด (Emea) ได
จากสถานี วัดทั้ง 4 แหง กั บค าที่ ได จากการคํ านวณโดยใช
แบบจําลอง (Emodel) ของขอมูลป ค.ศ. 2002 (เปนขอมูลอิสระ)

รูปที่ 2 แผนที่ศัยกภาพแสงสวางธรรมชาติของประเทศไทย ซึ่งแสดง
การ กระจายตามพื้นที่ของคา global illuminance รายชั่วโมงเฉลี่ยตอป
(9.30 – 15.30 น.)
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การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
จากรูปที่ 2 จะเห็นวา พื้นที่ 44.1% ของประเทศไดรับแสงสวาง
ธรรมชาติคอนขางสูง (75-80 klx) พื้นที่ดังกลาวสวนใหญอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและบางสวนของภาคกลาง สวนพื้นที่ที่ไดรับแสง
สวางธรรมชาติ 80-85 klx จะมี 16.7% ของพื้นที่ของประเทศ โดยกระจาย
เปนหยอมอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต สําหรับ
บริเวณที่ไดรับแสงสวางธรรมชาติในระดับสูง (85-90 klx) จะมีพื้นที่ 3.2%
ของพื้นที่ของประเทศ ซึ่งอยูที่รอยตอระหวางจังหวัดลพบุรี นครสวรรค
และเพชรบูรณ และที่ภาคใตตอนลางในพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ปตตานี
และนราธิวาส กรณีของพื้นที่ที่ไดรับแสงสวางธรรมชาติในชวง 70-75 klx
จะมีพื้นที่ 26.3% พื้นที่ดังกลาวสวนใหญอยูในภาคเหนือ สําหรับพื้นที่ที่
ไดรับแสงสวางธรรมชาติคอนขางต่ํา (65-70 klx) มี 8 % และพื้นที่ที่
ไดรับแสงสวางธรรมชาติในระดับต่ํา (50-65 klx) มีเพียง 1.7% ซึ่งอยูใน
บริเวณภูเขาทางดานตะวันออกและตะวันตกของภาคเหนือ นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาการกระจายของความเขมแสงสวางธรรมชาติพบวาประเทศไทย
ได รั บ อิ ท ธิ พ ลหลั ก มาจากลมมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต และอิทธิพลจากมุมเดคลิเนชันของดวงอาทิตย โดยความ
เขมแสงสวางธรรมชาติจะคอยๆ เพิ่มขึ้นจากภาคใตไปสูภาคเหนือตั้งแต
เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนเมษายนตามการเพิ่มขึ้นของมุมเดคลิเนชัน
ของดวงอาทิตย จากนั้นความเขมแสงสวางธรรมชาติทั่วประเทศจะคอย ๆ
ลดลงเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตซึ่งทําใหเกิดเมฆและ
ฝนปกคลุมทั่วประเทศ

ภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศซึ่งคิดเปนพื้นที่ 9.7 % ของ
ประเทศ สําหรับภาคใตจะไดรับแสงสวางธรรมชาติคอนขางสูงกวาภาคอื่น
ๆ
จากการพิจารณาปริมาณแสงสวางธรรมชาติที่พื้นที่ตางๆ ไดรับทั่ว
ประเทศพบวาประเทศไทยมีศักยภาพแสงสวางธรรมชาติคอนขางสูง ซึ่ง
สามารถนํ า ไปใช ใ ห แ สงสว า งในอาคารถ า มี ก ารออกแบบอาคารที่
เหมาะสม
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4. สรุป
ผู วิ จั ย ได พั ฒ นาแบบจํ า ลองสํ า หรั บ คํ า นวณความเข ม แสงสว า ง
ธรรมชาติจากขอมูลดาวเทียม โดยใชขอมูลจากดาวเทียม GMS 5 จํานวน
5 ป และไดพัฒนาวิธีคํานวณสัมประสิทธิ์ตางๆ ที่ใชในแบบจําลอง จากนั้น
ได ทํ า การทดสอบความละเอี ย ดถู ก ต อ งของแบบจํ า ลองโดยทํ า การ
เปรียบเทียบคาความเขมแสงสวางธรรมชาติที่คํานวณไดจากแบบจําลอง
กับคาที่ไดจากการวัดที่สถานีเชียงใหม อุบลราชธานี สงขลา และนครปฐม
ผลการเปรียบเทียบพบวาคาที่ไดมีความสอดคลองกันคอนขางดี โดยมีคา
RMSD เทากับ 8.1% หลังจากทําการทดสอบแบบจําลองแลว ผูวิจัยไดนํา
แบบจําลองดังกลาวไปคํานวณคาความเขมแสงสวางธรรมชาติรายชั่วโมง
ตั้งแตเวลา 9:30-15:30 น. ทั่วประเทศ จากนั้นไดนําผลที่ไดมาแสดงในรูป
แผนที่ความเขมแสงสวางธรรมชาติ
จากแผนที่แสดงความเขมแสงสวางธรรมชาติรายชั่วโมงเฉลี่ยตอป
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหศักยภาพของแสงสวางธรรมชาติในประเทศไทย
โดยพบวา 44.1% ของพื้นที่ประเทศไทยไดรับแสงสวางธรรมชาติราย
ชั่วโมงเฉลี่ยตอปคอนขางสูง (75-80 klx) โดยเปนพื้นที่สวนใหญในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับบริเวณที่มีคาความเขมแสงสวางธรรมชาติ
สูงสุด (85-90 klx) ซึ่งมีพื้นที่ 3.2% ของประเทศจะอยูที่ภาคกลางใน
บริเวณรอยตอของจังหวัดลพบุรี นครสวรรค และเพชรบูรณ และที่ภาคใต
ตอนลางในพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ปตตานี และนราธิวาส สวนพื้นที่ที่
ไดรับแสงสวางธรรมชาติคอนขางต่ํา (50-70 klx) จะเปนพื้นที่ยานภูเขาใน
สาขาพลังงานทดแทน
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