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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอผลสรุปการวิเคราะหหาโมเดลของแสง
และพลังงาน คาเฉลี่ยสูงสุด ตลอดจนสภาพทั่ว ๆ ไปของสภาพทองฟา
จากการวัดขอมูลที่สถานีวัดซึ่งตั้งอยูที่ชั้น
5
ของตึกคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเปนตําแหนงใกล
ศูนยกลางภาคอีสานของประเทศไทย
นอกจากนี้ไดเปรียบเทียบ
คาเฉลีย่ แสงและพลังงานในชวงเวลาตาง ๆ ในแตละเดือน และ
เปรียบเทียบคาความแตกตางระหวางคาคํานวณจากโมเดล กับคาที่ได
จากการวัด
ซึ่งผลการวิจัยนี้คาดวาจะเปนประโยชนสําหรับการนํา
พลังงานแสงอาทิตยมาใชเปนพลังงานทดแทนหรือเพื่อการอนุรักษ
พลังงานในอนาคต
Abstract
Some results of the horizontal illuminance/ irradiance
model, mean values, and daylight availability of the sky near a
center of the northeastern part of Thailand are presented. Our
meteorology station is located on top of the roof of the fifth story
building in the faculty of engineering
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สาขาพลังงานทดแทน

Mahasarakham University. In addition, we compare the mean
values of these series sky quantities data as showing in the
contour plots. And the last, the horizontal illuminance/irradiance
sky model is also examined. We hope that, all of these
experimental results would have some contribution to apply for
using in field of energy conservation in the future.
1. บทนํา
แสงธรรมชาติและพลังงานจากรังสีอาทิตยที่มนุษยคุนเคย
กําลังไดรับความสนใจและมีการพัฒนาเพื่อนํามาใชเปนพลังงาน
ทางเลือกในปจจุบัน[1]. อยางไรก็ตามสภาพทองฟาในแตละทองที่จะมี
แสงและพลังงานในปริมาณที่แตกตางกันหรืออาจมีลักษณะเปนแบบ
เฉพาะ ดังนั้น การตั้งสถานีวัดเพื่อตรวจวัดปริมาณแสงและพลังงาน
ตลอดจนการวิเคราะหเพื่อแบงสภาพทองฟาจึงมีความสําคัญ และเปน
ประโยชนตอการพัฒนาองคความรูในการนําแสงและพลังงานรังสี
อาทิตยเพื่อใชอนุรักษพลังงานใหมีความถูกตองและแมนยํามากขึ้น
ตามความมุงหวังของคณะกรรมาธิการแสงสวางสากล,
CIE(Commission Internationale DE L’ E‘clairage) ในโครงการ
IDMP (International Daylighting Measured Program)[2].
เพื่อเปนประโยชนในการสรางฐานขอมูลทางวิชาการที่
ทันสมัยใหเกิดกับผูที่เกี่ยวของในสาขาพลังงานภายในประเทศ
จุดประสงคของการวิจัยนี้ จึงนําเสนอผลการวัดแสงและพลังงานรังสี
อาทิตย รวมทั้งโมเดลของทองฟาซึ่งไดจากขอมูลของสถานีวัดซึ่งตั้งอยู
บนชั้น 5 ของตึก
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คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลสรุปโมเดล ที่ไดนี้
อาจใชเปนสมการสําหรับประมาณคาแสงและพลังงานในบริเวณภาค
อีสาน นอกจากนั้นไดเสนอแนวทางพัฒนาพลังงานทดแทนโดยแสดง
ผลทดสอบเครื่องสูบน้ําพลังงานรังสีอาทิตย เพื่อประเมินศักยภายของ
สภาพทองฟาจริงบริเวณศูนยกลางอีสาน
2. สถานีวัดและวิธีการวัด
สถานีวัดแสงและพลังงานทองฟาของคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มบันทึกขอมูลเมื่อ 16 กันยายน พ.ศ.
2547. ถึง 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ตั้งอยูที่ละติจูด 16°14’N, ลองติ
จูด 103° 15’ E ขณะที่ พิกัดศูนยกลางของภาคอีสานมี ละติจูด 16°
11’ N,ลองติจูด 103° 04’ E[3]. ปริมาณแสงและพลังงานของทองฟาที่
ทําการบันทึกประกอบดวย ปริมาณแสงรวม(Global illuminance, Evg)
ปริมาณพลังงานรังสีรวม (Global radiation, Eed) และ ปริมาณ
พลังงานรังสีทองฟา (Diffuse radiation, Eed) การควบคุมคุณภาพของ
ขอมูลจากการวัด ไดปฏิบัติตามขอบังคับมาตรฐานกําหนดของ CIE[2],

รูปที่ 1 ตัววัดรังสีบนดาดฟาชั้น 5 ของตึกวิศวะฯ มมส.

คาสกายรเรโช และคาดัชนีความสวางของเปเรซ มีสมการความสัมพันธ
ดังแสดงในสมการที่ 1 และ สมการที่ 2 ตามลําดับดังนี้
Sky Ratio: SR =

Eed
Eeg

(1)

( Eeg − Eed )
+ Eed ]
cos Z
{
+ 1 .04 ∗ Z 3 }
Eed
ε =
(1 + 1 .04 * Z 3 )
[

(2)

เมื่อ Eeg = ปริมาณพลังงานรังสีรวม (w.m-2)
Evg = ปริมาณแสงรวม (lum.m-2)
Eed = ปริมาณพลังงานรังสีทอ งฟา (w.m-2)
Z = มุมซีนิต (Zenith angle; radian)

รูปที่ 2 คาความถี่ของลักษณะทองฟาเมื่อ SR แบงเปน 10 ชวง

3. การประเมินหารูปแบบของทองฟา
ตามมาตรฐานของ CIE และ IESNA[4] ทองฟาจะแบงเปน
3 แบบคือ ฟาใส ฟามีเมฆบางสวน และ ฟาครึ้ม โดยงานวิจัยนี้ใชดัชนี
บงชี้การแบงทองฟา 2 ดัชนีคือ สกายเรโช (Sky Ratio,SR) ซึ่งมีคา
ระหวาง 0 ถึง 1 และ ดัชนีความสวางของ เปเรซ (Perez’s Clearness
Index, ε) มีคา ระหวาง 1.00 ถึง > 4.500 ตามคาที่แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ดัชนีบงชี้ การแบงสภาพทองฟา 3 แบบ
คาดัชนีบงชี้
สภาพทองฟา
Sky ratio(SR) Clearness index (ε)
ฟาใส
SR ≤ 0.3 4.500 ≤ ε
ฟามีเมฆบางสวน
0.3<SR< 0.8 1.065 ≤ ε
ฟาครึ้ม
0.8≤SR
ε ≤ 1.065

สาขาพลังงานทดแทน

รูปที่ 3 คาความถี่ของลักษณะทองฟาเมื่อ ε แบงเปน 8 บิน(Bin)
การแบงลักษณะทองฟาตามสมการที่ 1 เปน 10 ชวงและ สมการที่ 2
เปน 8 บิน จะมีผลดีสําหรับการจําแนกสภาพทองฟาเพือ่ การ สังเคราะห
หาสมการเพื่อใชในการคํานวณหรือไดโมเดลที่มีความละเอียดมากขึ้น
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ในแตละรูปแบบของทองฟา[5]. ความถี่ของทองฟาที่ปรากฏในแต
ละรูปแบบจากการตรวจวัด แสดงในรูปที่ 2 และ 3 ตามลําดับ ซึ่ง
พบวาแนวโนมของทองฟาจะมีลักษณะ คอนขางเปนฟาใส สาเหตุ
เนื่องมาจากระยะการตรวจวัดอยูในชวงฤดูหนาว ดังนั้นหากแบง
ทองฟาเปน 3 แบบ ตามมาตรฐานของ CIE และ IESNA เพื่อใช
ในทางปฏิบัติแลว พบวา เปอรเซ็นตของความถี่ในการเกิดทองฟา
ฟาครึ้ม ฟามีเมฆบางสวน และ ฟาใส มีคา 8.9% 47.8% และ
43.3% ตามลําดับ สําหรับการใชดัชนีบงชี้แบบ สกายเรโช สวนใน
การแบงสภาพทองฟาโดยการใชดัชนีความสวางของเปเรซ จะมีคา
เปน 6.3% 71.27% และ 22.43% ตามลําดับ สรุปสภาพทองฟา 3
ลักษณะซึ่งแบงตามดัชนี 2 แบบ มีคาแสดงไวในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สภาพของทองฟาทั้ง 3 แบบชวง กย. 2547–กพ. 2548
เปอรเซ็นตของความถี่การเกิดทองฟา 3 ลักษณะ
ดัชนีบงชี้
ฟาครึ้ม
ฟามีเมฆบางสวน
ฟาใส
8.9%
47.8%
43.3%
Sky Ratio
(0.8-1)
(0.3-0.8)
(0-0.3)
Clearness
6.3%
71.27%
22.43%
Index, Perez bin 1& 2
bin 3 - 6
bin 7 & 8
4. การหาโมเดลของรังสีรวมและรังสีกระจายบนพืน้ ราบ
ปริมาณแสงและรังสีอาทิตย กับมุมเงยของดวงอาทิตย (Solar
Altitude angle,α) ที่จุดสังเกตบนพื้นโลก มีความสัมพันธตาม
สมการที่ CIE กําหนดคือ

E = A * sin B ( α )
เมื่อ

ตารางที่ 4 Summary of Diffuse radiation model; Eed
Mean
MB RM
Sky Ratio
A
B
R2
2
w/m
D
SD
0.0 – 0.3 215.5 217.8 1.26 -0.4 26.5 0.49
0.3 – 0.8 140.8 315.4 1.05 -0.6 20.8 0.86
0.8 – 1.0 111.6 370.2 1.11 -1.2 37.7 0.82
ตารางที่ 5 Summary of Global illuminance model; Evg
Mean
A
MB RM
Sky Ratio
B
R2
kLux
(k)
D
SD
0.0 – 0.3 91.54 121.85 0.88 0.03 7.6 0.88
0.3 – 0.8 46.29 110.72 1.15 0.34 20.4 0.89
0.8 – 1.0 18.79 62.06 1.11 -1.1 36.8 0.82

(3)

E คือ ปริมาณแสงหรือรังสีอาทิตย
A และ B คือ คาคงที่ของโมเดล
α คือ มุมเงยของดวงอาทิตย

การหาคาคงที่ A และ B ของสมการ 3 จะหาไดโดยการ รีเกรสชั่น
(Regression) ปริมาณแสงหรือรังสีของทองฟากับคามุมเงย,α
ตามชุดคําสั่งในโปรแกรม SPSS. จากผลการ รีเกรสชั่น ขอมูล
ตามการกระจายความถี่ในตารางที่ 2 คาคงที่ A และ B ของโมเดล
รวมทั้งคาซึ่งใชแสดงสมบัติของโมเดลทางสถิติ MBD (Mean Bias
Deviation), RMSD (Root Mean Square Deviation) และคา R2
(Coefficient of Determination) สรุปในตารางที่ 3 4 และ 5
ตามลําดับ
สวนกราฟปริมาณแสงและพลังงานรังสีอาทิตยซึ่ง
สัมพันธกับ มุมเงย,α แสดงในรูปที่ 4 5 และ 6 ตามลําดับ

สาขาพลังงานทดแทน

ตารางที่ 3 Summary of Global radiation model; Eeg
Mean
MB RM
Sky Ratio
A
B
R2
2
w/m
D
SD
0.0 – 0.3 690.2 1005 1.11 0.02 6.61 0.93
0.3 – 0.8 347.6 882.1 1.25 0.18 20.8 0.89
0.8 – 1.0 129.0 431.6 1.13 -1.4 39.2 0.86

รูปที่ 4 กราฟความสัมพันธ Eeg กับมุมเงย,α ของฟาทั้ง 3 แบบ

รูปที่ 5 กราฟความสัมพันธ Eed กับมุมเงย,α ของฟาทั้ง 3 แบบ
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รูปที่ 6 กราฟความสัมพันธ,Evg กับ มุมเงย,α ของฟาทั้ง 3 แบบ
จากการศึกษาความสัมพันธของดัชนีชี้วัดซึ่งใชสําหรับแบงลักษณะ
ของทองฟาของประเทศไทยพบวา สกายเรโช,SR และดัชนีความ
สวางของเปเรส,ε มีความสัมพันธกันตามสมการ 4[6],

ε =

1
SR + 0 . 05

(4)

รูปที 8 คอนทัวรของระดับพลังงานรังสีรวมในแตละเดือน
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคาประสิทธิภาพในการเปลีย่ นพลังงานเปน
แสงของทองฟา (Efficacy, η; lum/w) จาก 16 กันยาน 2547 ถึง 20
กุมภาพันธ 2548 จากรูปที่ 9 พบวา เดือนพฤศจิกายน 2547 มีคา η
สูงสุด เนื่องจากเปนเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด และคา ηเฉลีย่ ในชวง
6 เดือนมีคาเปน 146.4 lum/w

ดังนั้นการประมาณคาแสงและพลังงานจากรังสีอาทิตย ที่มีดัชนีชี้
วัด ตางกัน ระหวาง สกายเรโช หรือ ดัชนีความสวางของเปเรส
นั้น สมการที่ 4 จะสามารถใชในการแปรงดัชนีที่ใชในการแบง
สภาพทองฟาระหวางตัวบงชี้ทั้งสองได จากผลการวิเคราะหหา
โมเดลทําใหทราบ คาเฉลี่ยของ แสงรวม,Evg พลังงานรังสีรวม,
Eeg และพลังงานรังสีทองฟา,Eed มีคาเปน 74Klux, 654 w/m2
และ 206 w/m2 ตามลําดับ

รูปที่ 9 อัตราสวนของแสงตอพลังงานของทองฟา, Efficacy; η

รูปที่ 7 คอนทัวรของระดับแสงรวมในแตละเดือน
คาของระดับแสงและพลังงานรังสีอาทิตยรวม เมื่อนํามาเขียนกราฟ
ความสัมพันธเทียบกับเวลา ระดับคอนทัวรของปริมาณแสงและ
พลังงานรังสีรวมจะแสดงในรูป 7 และ 8 ตามลําดับ

สาขาพลังงานทดแทน

5. การนําแสงและพลังงานจากทองฟาเพื่อใชเปนแหลงพลังงาน
ทดแทน
การพัฒนาหาแหลงพลังงานทดแทน หรือ การอนุรักษพลังงานแสง
ไฟฟาในอาคาร
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบโมเดลของแสงและ
พลังงานจากทองฟา หรือคาเฉลีย่ ของแสงและพลังงาน ตลอดจนคา
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานเปนแสงของทองฟา ในที่นี้จะขอ
ยกตัวอยางการพัฒนาหาแหลงพลังงานทดแทน
ในหลักการแปรง
พลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟาโดยใช เซลลแสงอาทิตย (Photo
Voltaic Cell; PV Cell) ใหเปนแหลงจายพลังงานไฟฟากับเครื่องสูบน้ํา[
7]
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การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีตําแหนงที่อยูใกลศูนยกลางของภาค
อีสาน สภาพทองฟามีลักษณะเปน ฟาใสและคอนฟาใส เนื่องจากชวง
PV Cell &
ชุดแปรง
AC
การบันทึกขอมูลเปนตนฤดูหนาว จากผลการรีเกรสชั่น เพื่อหาคาคงที่
Pump
แบตเตอรีสาํ รอง
แรงดัน DC-AC
motor
สําหรับโมเดลของทองฟาแตละแบบ พบวา คาความแมนยําทางสถิติ
ของโมเดลมีคาสูง การพิจารณาความยาวชวงเวลากลางวันของแตละ
รูปที่ 10 โครงสรางของระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย
รอบวัน พบวาชวงเวลากลางวันมีคาไมตางกันมากนัก คาเฉลีย่ ของ
2
โครงสรางรวมของระบบแสดงในรูปที่10
ประสิทธิภาพการแปรง พลังงานรังสีรวมมีคา 654 w/m แตคาเฉลีย่ ของเแสงมีคา 74 klux ซึ่ง
คอนขางสูงเนื่องจากเปนชวง ฤดูหนาว เปนผลใหคา ประสิทธิภาพใน
พลังงานของเซลลแสงอาทิตย, Ea จะมีสมการความสัมพันธเปน
การเปลี่ยนพลังงานรังสีรวมเปนแสงสวางของทองฟามีคาสูง เฉลี่ย 146
P
I ×V
(5)
Ea = o =
lum/w ผลการทดสอบเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานรังสีอาทิตยแสดงใหเห็น
pi
G ×A
ถึงศักยภาพของทองฟาบริเวณศูนยกลางภาคอีสานสามารถจะพัฒนาให
เปนแหลงพลังงานทดแทนในเวลากลางวันไดในอนาคต
เมื่อ Po คือ กําลังไฟฟาที่ทางออกเซลล (watt)
PI คือ กําลังทางเขาที่รับมาจากรังสีอาทิตย (watt)
7. กิตติกรรมประกาศ
I คือ กระแสไฟฟา (Amp); V คือ แรงดันไฟฟา (Volt)
2
2
ผูวิจัยขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัย
G คือรังสีอาทิตย (w/m ); A คือ พื้นที่ของเซลล (m )
มหาสารคาม ที่สนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย จนทําใหมีโอกาสจัดตั้ง
สถานีวัดแสงและพลังงานทองฟาแหงนี้ใหดําเนินงานไดสําเร็จ และ
จากสมการที่ 5 รังสีอาทิตย,G เปนตัวแปรที่สําคัญ ในการคํานวณหา
ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการกําหนดนโยบายพลังงานแหงชาติที่ได
ประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตย
กรุณาอนุมัติทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ สถาบัน เทคโนโลยี
แหงเอเซียนแกผูวจิ ัยในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ มา ณ ที่นี้เปนอยางสูง

รูปที่ 11 ผลการทดลองเครื่องสูบน้ําขนาด ½ แรงมา
รูปที่ 11 เปรียบเทียบผลทดลองระบบทั้งหมด, การทํางาน ชวง 6-7
โมงเชา โซลาเซลลจายพลังงานใหแบตเตอรี่ ชวง 7- 8 โมง ปมเริ่ม
ทํางาน รังสีอาทิตยมีคาต่ํา โซลาเซลล มีพลังงานไมพอจายมอเตอร
แบตเตอรี่จึงตองจายพลังงานสะสมชวย ชวงหลังจาก 8 โมง
แบตเตอรี่เริ่มลดการจายกระแสโหลดเนื่องจาก โซลาเซลล ไดรับรังสี
อาทิตยสูงขึ้นและมีพลังงานเพียงพอสําหรับมอเตอร ชวง 10 – 14
โมง แบตเตอรี่ถูกชารจกระแสจาก โซลาเซลล ชวง 14-16 โมง
แบตเตอรี่เริ่มจายกระแสชวยเพราะ รังสีอาทิตยเริ่มลดลง ชวง 17
โมง หยุดทํางาน
6. สรุป
บทความนี้ไดนําเสนอโมเดลของแสงสวางและพลังงานรังสีอาทิตย จาก
ขอมูลของสถานีวัด ซึ่งตั้งอยูบนชั้น 5 ของตึกคณะวิศวกรรมศาสตร

สาขาพลังงานทดแทน
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