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บทคัดยอ
บทความฉบับนี้นําเสนอโปรแกรม “Sun Tracking and Simulation
(Sun Tax V1.1)” เพื่อชวยในการหาคาพลังงานแสงอาทิตยบนพื้นผิวที่
สนใจ โดยไดพัฒนาขึ้นเพื่อใหสามารถทํางานไดบนคอมพิวเตอรที่ใช
ระบบปฏิบัติ การ Microsoft Windows โดยที่มีการแสดงผลทั้งในสวน
ป อนขอ มูล และแสดงผลการทํ า งานเปน แบบกราฟฟค (Graphic
User Interface, GUI) ซึ่งสามารถสื่อสารกับผูใชงานได เ ป นอย า งดี
เขาใจงาย ทั้งยังอํานวยความสะดวกอยางมากใหกับผูใชงาน สามารถ
คํานวณหาตําแหนงของดวงอาทิตยบนทองฟา ณ เวลาใดๆ ได โดย
แสดงผลของคา Zenith Angle, Solar Azimuth, Solar Altitude,
Declination Angle และ Hour Angle สามารถเปรียบเทียบคาพลังงาน
แสงอาทิตยที่ตกกระทบบนตัวรับรังสีทั้งแบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย
และแบบติดตั้งอยูกับที่ เทียบกับคาพลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบใน
แนวระนาบ
Abstract
This paper presents a simulation and solar radiation
calculation software “Sun Tracking and Simulation (Sun Tax V
1.1)”. This program is Microsoft Windows compatible with Graphic
User Interface (GUI) display and easy for understanding. The
program possible to calculate the solar energy on the study
surface and presents the sun position on the sky such Zenith
Angle, Solar Azimuth, Solar Altitude, Declination Angle and Hour
Angle and comparison the solar radiation on horizontal with fixes
and tracking surface.
1. บทนํา
พลังงานเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่ง
แหล ง พลั ง งานที่ ใ ช กั น อยู ใ นป จ จุ บั น เป น แหล ง พลั ง งานจากฟอสซิ ล
(Fossil) ไดแก น้ํามัน ถานหิน กาซธรรมชาติ เปนตน แหลงพลังงาน
เหลานี้กําลังจะหมดไปในอนาคตอันใกลนี้ ดังนั้นมนุษยจึงมีการคิดคน
หาแหล ง พลั งงานจากแหล งอื่ นมาทดแทนพลั งงานที่ ใช กั นอยู ในป จจุ บั น
พลังงานทดแทนเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาใชทดแทนพลังงาน
จากฟอสซิลได โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตยซึ่งเปนแหลงพลังงาน

ตนกําเนิดของโลก เปนพลังงานสะอาด และมีมากมายมหาศาลไมมีวัน
หมดไปจากโลก
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่นําพลังงานทดแทนเขามาใชใน
ประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตยโ ดยเห็นไดจาก
โครงการใหญ ๆ เชน โครงการเรงรัดการขยายเขตใหบริการไฟฟาดวย
ระบบบานพลังงานแสงอาทิตย (Solar Home System) ถึงแมวาพลังงาน
แสงอาทิตยจะสามารถทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได แตปญหาที่พบ
อยู ใ นป จ จุ บั น คื อ เทคโนโลยี ที่ นํ า มาใช ใ นการเปลี่ ย นรู ป พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย ม าใช ง านยั ง มี ร าคาสูง มาก ดัง นั ้น การที ่จ ะติด ตั ้ง ระบบ
ทางดา นพลัง งานแสงอาทิต ย จึ ง มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ ง
ออกแบบระบบใหมีความเหมาะสมกับความตองการ และมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ตัวแปรหนึ่งที่มักจะกอใหเกิดปญหาในการออกแบบระบบคือ
คาพลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบพื้นที่ตัวรับรังสี เนื่องจากคาพลังงาน
พลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบบนพื้นที่ตางๆ กันนั้นมีความแตกตาง
ขึ้นอยูกับ ตัวแปรหลายคา คือ ตําแหนงของดวงอาทิตยบนทองฟ า
ตําแหนงของพื้นผิวบนโลก (ละติจูด) ทิศทาง มุมเอียงของตัวรับรังสี ซึ่ง
ลว นแลว แตมีผ ลใหค ารังสีดวงอาทิ ตย ที่ ตกกระทบแตกตางกั นทั้ งสิ้ น
ปรกติการหาคาพลังงานแสงอาทิตยสามารถทําไดโดยติดตั้งเครื่องมือวัด
ความเขม รัง สีแ สงอาทิต ย (Pyranometer) ซึ่ง มีขอ จํากัดในเรื่องของ
ราคา ระยะเวลาการตรวจวัด และความไมสะดวกเนื่องจากไมสามารถ
ที่จะทําการติดตั้งเครื่องมือวัดในทุกพื้นที่ได การคํานวณหาคาพลังงาน
แสงอาทิตยจากขอมูลที่ไดมีการบันทึกไวเปนอีกวิธีการหนึ่ง ที่ชวยลด
ระยะเวลาและคาใชจายในการหาคาพลังงานแสงอาทิตย แตการคํานวณ
ดวยมือก็ยุงยากซับซอน โอกาสผิดพลาดสูงหากตองทําซ้ําหลายๆ รอบ
จากปญหาดังกลาวจึงไดทําการพัฒนาโปรแกรมที่ชวยในการหา
คาพลังงานแสงอาทิตยบนพื้นผิวที่สนใจ โดยการพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
ทําหนาที่คํานวณคาพลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบบนตัวรับรังสีดวง
อาทิต ยตอ หนึ่ง หนวยพื้น ที่ สามารถหาคา พลัง งานแสงอาทิต ยที่ต ก
กระทบบนตัวรับรังสีดวงอาทิตยทั้งแบบติดตั้งอยูกับที่และแบบเคลื่อนที่
ตามดวงอาทิตย ซึ่งขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอการออกแบบระบบ
ทางด านพลั งงานแสงอาทิ ตย ซึ่ งคาดว าในอนาคตจะมี การใช กั นอย าง
แพรหลายมากยิ่งขึ้น
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สาขาพลังงานทดแทน
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2. โปรแกรม Sun Tracking and Simulation (Sun Tax V1.1)
โปรแกรมนี้ ได พั ฒนาขึ้นโดย Visual Basic 6.0 เพื่ อให สามารถ
ทํางานไดกับคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows โดย
ที่มีการแสดงผลทั้งในสวนปอนขอมูลเขา และแสดงผลการทํางานเปนแบบ
กราฟฟค (GUI หรือ Graphic User Interfacing) ซึ่ง สามารถสื่อสาร
การทํางานของโปรแกรมไดเปนอยางดี ทั้งยังอํานวยความสะดวกอยาง
มากใหกับผูใชโปรแกรม

2.1 โครงสรางของโปรแกรม
โปรแกรม Sun Track เปนโปรแกรมที่สามารถคํานวณหาคาพลังงาน
แสงอาทิตยที่ตกกระทบบนตัวรับรังสีดวงอาทิตยตอหนึ่งหนวยพื้นที่ ทั้ง
แบบติดตั้งอยูกับที่และแบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย ตามวัน และเวลาที่
ผูใชตองการคํานวณ โครงสรางของโปรแกรมแสดงดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 โครงสรางของโปรแกรม SUN TAX

รูปที่ 2 หนาจอหลักของโปรแกรม SUN TAX
สาขาพลังงานทดแทน
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โปรแกรม Sun Track สามรถแบงไดเปน 2 Mode ประกอบดวย
Fixed plane mode และ Tracking mode โดยในแตละ Mode จะแบง
การประมวลผลออกเปน 3 สวนหลัก คือ ตําแหนงดวงอาทิตย (Sun
Position) คาพลังงานแสงอาทิตย (Sun Energy) และเวลา (Time) โดย
ในแตละสวนก็จะแสดงผลการประมวลผลออกมาในรูปแบบของคาตัวแปร
ตางๆ ดังนี้ [1,2,3]
ตําแหนงดวงอาทิตยแสดงคา Hour Angle Declination Angle,
Zenith Angle, Azimuth Angle และ Altitude Angle
คาพลังงานแสงอาทิตยแสดงคา Hourly Diffuse, Hourly Beam,
Hourly Total, Hourly Tilt และ Rb
เวลาแสดงคา Local Time และ Solar Time

- Ground Albedo: สามารถเลือกที่จะปอนคาหรือไมปอนคาก็ได
ถาผูใชทราบคา Ground Albedo ของพื้นที่ที่จะทําการ Simulation ควร
ที่จะปอนคานี้เขาไปเพื่อใหไดผลลัพธที่ถูกตองมากยิ่งขึ้น แตถาไมทราบ
หรือไมกําหนดโปรแกรมจะทําการกําหนดใหเทากับ 0.2 สําหรับพื้นที่ที่
ไมมีหิมะปกคลุม

2.2 สวนประกอบและหนาที่สวนตางๆ ของโปรแกรม
รูปที่ 2 คือหนาจอหลักของโปรแกรม ประกอบไปดวยสวนปอน
ขอมูลหลักทั้งหมดที่ตองใชในการคํานวณ และสวนแสดงผลตางๆ ดังนี้คือ

- Simulation Mode: สว นนี้ใ ชใ นการเลือ กโหมดการทํา งาน
ระหวาง Tracking Mode ซึ่งโปรแกรมจะทําการคํานวณตามการเคลื่อนที่
ของดวงอาทิตยแบบ 2 แกน คือ Altitude และ Azimuth และแบบ Fixed
Plane Mode ซึ่งในโหมดนี้โปรแกรมจะคํานวณคาพลังงานแสงอาทิตย
ที่ตกกระทบบนตัวรับรังสีแบบติดตั้งอยูกับที่ โดยผูใชจะตองปอนคามุม
Tilted Angle และ Surface Azimuth Angle ตามที่ตองการ (ในกรณีซีก
โลกเหนือ ใหกํ า หนดคา เปน (+) positive และกํ า หนดคา เปน (-)
negative สําหรับซีกโลกใต)

- Site Information: เปนสวนที่ผูใชตองเลือกสถานที่ที่จะใหโปรแกรม
ทําการคํานวณคาพลังงานแสงอาทิตยซึ่งสามารถเลือกไดทุกสถานที่ใน
โลกตามที่ตองการ ในสวนนี้สามารถเลือกไดจากฐานขอมูล ที่มีอ ยู หรือ
ปอนคาเขาไปใหมตามความตองการก็ได ซึ่งตัวแปรที่สําคัญในสวนนี้
คือคาละติจูด ลองติจูด (ในกรณีที่ตองการคํานวณ Solar Time) คา Hbar
(คาเฉลี่ยพลังงานแสงอาทิตยรายวัน) และ คา KT (Clearness Index)

สาขาพลังงานทดแทน

- Time Information: เปนสวนปอนขอมูลเกี่ยวกับเวลาที่ใชคํานวณ
ตําแหนงดวงอาทิตย และพลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบตัวรับรังสีดวง
อาทิตย ใชวิธีการเลือกโดยการใช Scroll Bar ในการกําหนดวัน เดือน

- World Map: เปนสวนแสดงตําแหนงของพื้นที่ที่ตองการ
คํานวณหาคาพลังงานแสงอาทิตยบนโลก
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3
คาพลังงานแสงอาทิตย (MJ/m2)

- Collector Plane 3 Dimension: เปนสวนการแสดงผลของตัวรับรังสี
ดวงอาทิตยทั้ง 2 แบบ คือ Fixed และ Tracking ซึ่งแบบ Tracking จะ
เคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย โดยจะแสดงการเคลื่อนที่ติดตามดวงอาทิตย
แบบตอเนื่องในทุกๆ ชั่วโมง
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รูปที่ 3 ตัวรับรังสีดวงอาทิตยแบบเคลือ่ นที่ตามดวงอาทิตย (กรณีที่ 1)
4
คาพลังงานแสงอาทิตย (MJ/.m2)

- สวนแสดงผลที่ไดจากการคํานวณของโปรแกรม แสดงคาตัวแปร
ทุกตัวในแบบรายชั่วโมง ซึ่งคาตางๆ เหลานี้สามารถใชในการบอกถึง
ตํ า แหน งดวงอาทิ ตย รวมถึ งค าพลั งงานแสงอาทิ ตย ที่ ตกกระทบบน
ตัวรับรังสีดวงอาทิตยในรายชั่วโมงได
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รูปที่ 4 ตัวรับรังสีดวงอาทิตยแบบติดตั้งอยูกับที่ (กรณีที่ 2)

- Results: หนาจอแสดงผลจะปรากฏเมื่อกระบวนการประมวลผล
เสร็จสิ้น โดยจะบอกถึงคาพลังงานที่ตัวรับรังสีไดรับตลอดทั้งวันในรูปแบบ
ของกราฟเสน ที่มีการเปรียบเทียบระหวางพลังงานที่ตกกระทบบนตัวรับรังสี
ดวงอาทิตยกับพลังงานแสงอาทิตยที่ตกระทบบนพื้นราบ (Horizontal)
3. ตัวอยางการ Simulation คาพลังงานแสงอาทิตย
กรณีศึกษาของโปรแกรม Sun Tax ทําการคํานวณคาพลังงาน
แสงอาทิตยที่ตกกระทบบนตัวรับรังสีดวงอาทิตย ที่วิทยาลัยพลังงาน
ทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ละติจูด 16 องศา
47 ลิปดา และลองติจูด 100 องศา ในวันที่ 13 เมษายน คาพลังงานที่
ไดแสดงดังรูที่ 4 คาพลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบบนตัวรับรังสีดวง
อาทิตยแบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย มีคาเทากับ 23.4 MJ/day.m2 คา
พลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบบนตัวรับรังสีดวงอาทิตยติดตั้งในแนวราบ
มีคาเทากับ 19.4 MJ/day.m2

สาขาพลังงานทดแทน

รูปที่ 4 เปนคาพลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบบนตัวรับรังสีดวง
อาทิตยแบบติดตั้งอยูกับที่ตลอดทั้งวัน มีคาเทากับ 19.1 MJ/day.m2
และคาพลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบบนตัวรับรังสีดวงอาทิตยที่ติดตั้ง
ในแนวราบ มีคาเทากับ 19.4 MJ/day.m2
ในกรณีที่ 1 คาพลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบบนตัวรับรังสีดวง
อาทิตยแตกตางกันถึง 19% สวนในกรณีที่ 2 คาพลังงานแสงอาทิตยถือ
วาไมมีความแตกตางกัน
3.1 เปรียบเทียบการ Simulation ของโปรแกรม กับคาที่วัดไดจริง
การเปรียบเทียบการ Simulation ของโปรแกรมกับคาที่วัดไดจริงที่
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนการเปรียบเทียบคา
พลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบบนตัวรับรังสีดวงอาทิตยขนาดพื้นที่ 1
ตารางเมตร แบบยึดติดอยูกับที่ (Fix Plane Mode) ที่ละติจูด 17 องศา
ลองจิจูด 100 องศา ตัวรับรังสีดวงอาทิตยทํามุม Tilted Angle 17 องศา
Surface Angle 0.00 องศา (หันหนาตัวรับรังสีดวงอาทิตยไปทางทิศ
เหนือ - ทิศใต) ในวันที่ 13 – 14 เมษายน 2548
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บทความนี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของโครงการผลิ ต ไฟฟ า ด ว ยพลั ง งาน
ความรอนจากแสงอาทิตยโดยระบบ Dish Stirling Engine ไดรับ
ทุนอุดหนุนจากงบประมาณประจําป 2547
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รูปที่ 5 การเปรียบเทียบคาพลังงานแสงอาทิตย (Fix Plane Mode)
คาพลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบตัวรับรังสีดวงอาทิตยที่วัดคาจริง
ภายในวันที่ 13 – 14 เมษายน 2548 ตลอดทั้งวันมีคาเทากับ 18.69
MJ/m2 และ 20.04 MJ/m2 ตามลําดับ คาที่ไดจากการ Simulation ของ
โปรแกรมมีคาเทากับ 19.10 MJ/m2 และ 19.10 MJ/m2 ตามลําดับ จากการ
เปรี ยบเที ยบค า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ใ นรู ป ที่ 5 สามารถหาค า ความ
คลาดเคลื่อนของโปรแกรม Sun Tax ไดจากสมการ
คาจริงทีได
่ จากการวัด − คาที่ไดจากการคํานวณของโปรแกรม × 100
คาจริงทีได
่ จากการวัด

คาความคลาดเคลื่อนของโปรแกรม Sun Tacking and Simulations
มีคาเทากับ 1.36 %
4. บทสรุป
โปรแกรม Sun Tracking and Simulation เปนโปรแกรมที่มี
ความสามารถคํานวณคาพลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบตัวรับรังสีดวง
อาทิตยทั้งแบบติดตั้งอยูกับที่ และแบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย โดยจะ
แสดงผลคาพลังงานแสงอาทิตยคือ Hourly Diffuse, Hourly Beam,
Hourly Total และ Hourly Tilted สามารถเปรียบเทียบคาพลังงาน
แสงอาทิตยที่ตกกระทบบนตัวรับรังสีดวงอาทิตยแบบเคลื่อนที่ตามดวง
อาทิตย และแบบติดตั้งอยูกับที่ เทียบกับคาพลังงานแสงอาทิตยที่ตก
กระทบในแนวราบ นอกจากคาพลังงานแสงอาทิตยแลวโปรแกรมยั ง
สามารถคํานวณหาตําแหนงของดวงอาทิตย ณ เวลาตางๆ ได โดย
แสดงผลออกมาในรูปของตัวแปรคาตางๆ คือ Hour Angle, Declination
Angle, Zenith Angle, Azimuth Angle และ Altitude Angle โปรแกรม
Sun Tracking and Simulation มีประโยชนตอการออกแบบระบบที่
เกี่ย วขอ งกับพลังงานแสงอาทิตยอยางมาก และยังเปนประโยชนตอ
การศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ตํ า แหน ง ของดวงอาทิ ต ย แ ละพลั ง งาน
แสงอาทิตย

สาขาพลังงานทดแทน

RE13-5

