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รูปที่ 3.71 แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของเดือนตางๆ
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MJ/m2-day
รูปที่ 3.72 แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยตลอดป
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จากรูปที่ 3.71 จะเห็นวาความเขมรังสีดวงอาทิตยในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่
และเวลาในรอบปซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1) การกระจายความเขมรังสีดวงอาทิตยของเดือนมกราคมบริเวณตอนเหนือของประเทศจะมี
คาโดยเฉลี่ยต่ํากวาภาคอื่นๆ ถึงแมวาเดือนมกราคมเปนชวงฤดูหนาว สภาพทองฟาโดยทั่วไปมีเมฆนอย
แตความเขมรังสีดวงอาทิตยมิไดขึ้นกับสภาพทองฟาเพียงอยางเดียว หากยังขึ้นอยูกับมุมตกกระทบของ
รังสีดวงอาทิตยบนพื้นผิวโลก มุมดังกลาวจะขึ้นกับละติจูดของตําแหนงบนพื้นโลกและตําแหนงของ
ดวงอาทิตย ในเดือนมกราคมดวงอาทิตยจะอยูหางจากเสนศูนยสูตรทองฟาประมาณ 20 องศา ทางซีก
ฟาใต ทําใหคามุมตกกระทบรังสีดวงอาทิตยในบริเวณทางตอนเหนือของประเทศมีคามากกวาทางตอน
ใตของประเทศ ทําใหภาคเหนือไดรับรังสีดวงอาทิตยนอยกวา โดยมีคารังสีรวมรายวันเฉลี่ยตอเดือน
ในชวง 15-18 MJ/m2-day แผเปนบริเวณกวางจนถึงภาคกลางตอนบน สําหรับภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีคาความเขมรังสีดวงอาทิตยสูงกวาภาคอื่นๆ โดยสวนใหญมีคาอยูในชวง 1819 MJ/m2-day แผเปนบริเวณกวาง สําหรับภาคใตตอนบนและบริเวณชายฝงดานตะวันออกจะมีการ
กระจายของคาความเขมรังสีดวงอาทิตยอยูในชวง 16 -18 MJ/m2-day ทั้งนี้เนื่องจากดานตะวันออกไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทองฟามีเมฆปกคลุมมากกวาดานตะวันตก สําหรับภาคใต
ตอนลางฝงตะวันตกจะมีบางพื้นที่ เชน บริเวณภูเก็ต พังงา และกระบี่ มีความเขมรังสีดวงอาทิตยชวง 1820 MJ/m2-day
2) การกระจายความเขมรังสีดวงอาทิตยของเดือนกุมภาพันธ รังสีดวงอาทิตยจะมีคาเพิ่มขึ้น
จากเดือนมกราคม โดยทางตอนเหนือสุดของประเทศมีคาความเขมประมาณ 17-19 MJ/m2-day สวน
บริเวณทางตอนกลางของประเทศ ความเขมสูงขึ้นโดยจะอยูในชวง 20-22 MJ/m2-day บริเวณทางตอน
ใตของประเทศและภาคตะวันตกตอนใตซึ่งติดกับชายฝงมีคาความเขมรังสีดวงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอ
เดือนอยูในชวง 19-21 MJ/m2-day
3) การกระจายความเขมรังสีดวงอาทิตยของเดือนมีนาคม ดวงอาทิตยจะอยูบริเวณเสนศูนย
สูตรทองฟาและเปนชวงฤดูรอน พื้นที่โดยทั่วไปจึงไดรับรังสีดวงอาทิตยเพิ่มขึ้น โดยทางตอนใตและ
ตะวันตกของประเทศมีคาความเขมรังสีดวงอาทิตยสูงอยูในชวง 20-22 MJ/m2-day สวนภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจายความเขมรังสีดวงอาทิตยเปนแถบกวางซึ่งมีความเขมอยูในชวง 20-23
MJ/m2-day กระจายอยูทั่วบริเวณ และภาคเหนือมีความเขมรังสีดวงอาทิตยแปรคาอยูในชวง 18-22
MJ/m2-day
4) การกระจายของความเขมรังสีดวงอาทิตยของเดือนเมษายน มุมตกกระทบของรังสีดวง
อาทิตยตอนเที่ยงวันจะตั้งฉากหรือเกือบตั้งฉากกับพื้นผิวโลกทั่วทั้งประเทศ เนื่องจากชวงดังกลาวอยู
ในชวงฤดูแลง ทองฟาคอนขางแจมใส ทําใหความเขมรังสีดวงอาทิตยสูงทั่วทั้งประเทศ โดยกระจายอยู
ในชวง 18-23 MJ/m2-day โดยเฉพาะทางภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ รังสีดวง
อาทิ ตยมีค วามเข มสู งกระจายอยู ร ะหวาง 20-23 MJ/m2-day เนื่อ งจากเปนบริเ วณใกลเ ส น ศู น ย สูตร
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มากกวาทางตอนเหนือของประเทศ บริเวณภาคเหนือยังคงมีความเขมรังสีดวงอาทิตยสูงประมาณ 19-22
MJ/m2-day ในขณะที่ภาคตะวันออกจะมีคาความเขมรังสีดวงอาทิตยประมาณ 17-20 MJ/m2-day
5) การกระจายของความเขมรังสีดวงอาทิตยของเดือนพฤษภาคม ในเดือนพฤษภาคมทั่วทั้ง
ประเทศเริ่มไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต สงผลใหทองฟามีเมฆปกคลุมมากและบางวันมี
ฝนตก ทําใหบริเวณทั่วทั้งประเทศมีความเขมรังสีดวงอาทิตยลดลงจากเดือนเมษายนโดยพื้นที่สวนใหญ
ของประเทศมีความเขมรังสีดวงอาทิตยกระจายอยูในชวง 16-21 MJ/m2-day ตลอดแนวเทือกเขาของภาค
ตะวันตกคาความเขมรังสีดวงอาทิตยลดลงอยูโดยจะในชวง 15-19 MJ/m2-day สวนภาคใตฝงตะวันตก
ของประเทศมีคาอยูในชวง 15-18 MJ/m2-day เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
คอนขางมาก แตภาคใตฝงตะวันออกยังคงมีคาความเขมรังสีดวงอาทิตยอยูในชวง 18-20 MJ/m2-day
เพราะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตนอย สําหรับภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยังคงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตคอนขางนอย ทําใหคาความเขมรังสีดวงอาทิตยมีคาสูง
ประมาณ 20-22 MJ/m2-day
6) การกระจายของความเข ม รั ง สี ด วงอาทิ ต ย ข องเดื อ นมิ ถุ น ายน อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใตมีผลตอความเขมรังสีดวงอาทิตยในบริเวณตางๆ ของประเทศสูงขึ้น ทองฟามีเมฆปก
คลุมและมีฝนตกมาก ทําใหทั่วทั้งประเทศไดรับรังสีดวงอาทิตยลดลงจากเดือนพฤษภาคม โดยคาความ
เขมรังสีดวงอาทิตยทั่วประเทศกระจายอยูในชวง 15-21 MJ/m2-day สําหรับบริเวณเงาฝนในเขตภาค
กลาง และภาคตะวันออกเฉีย งเหนือของประเทศในจังหวัด สิงหบุรี รอยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร
บุรีรัมย ศรีสะเกษและจังหวัดใกลเคียงยังมีคาความเขมสูงอยูในชวง 20-22 MJ/m2-day
7) การกระจายของความเขมรังสีดวงอาทิตยของเดือนกรกฎาคม โดยในเดือนนี้พื้นที่ทั่ว
ประเทศไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตทําใหมีเมฆและฝนกระจายอยูทั่วประเทศซึ่งเปนผล
ทํ า ให ค า รั ง สี ด วงอาทิ ต ย ล ดลง กล า วคื อ มี ค า ส ว นใหญ อ ยู ใ นช ว ง 14-20 MJ/m2-day โดยเฉพาะทาง
ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันตกของประเทศซึ่งติดกับเทือกเขาตะนาวศรี และภาคใตฝงตะวันตกมีคา
ความเขมรังสีดวงอาทิตยต่ําประมาณ 14-17 MJ/m2-day โดยบริเวณความเขมสูง 18-20 MJ/m2-day จะ
ปรากฏเปนหยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8) การกระจายของความเขมรังสีดวงอาทิตยของเดือนสิงหาคม พื้นที่ทั่วประเทศยังคงอยูใน
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ลักษณะการกระจายความเขมรังสีดวงอาทิตยทั่วประเทศมีคา
ลดลงจากเดือนกรกฎาคม โดยการกระจายของความเขมรังสีดวงอาทิตยทั่วทั้งประเทศอยูในชวง 13-19
MJ/m2-day แตบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศยังคงมีความเขมรังสีดวงอาทิตยสูงคือมีคา
อยูในชวง 18-20 MJ/m2-day สวนทางภาคตะวันตกที่ติดกับเทือกเขาและภาคใตฝงภาคตะวันตกของ
ประเทศไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมทําใหมีคาต่ําสุดในรอบป โดยมีคาประมาณ 13-16 MJ/m2-day
9) การกระจายของความเขมรังสีดวงอาทิตยของเดือนกันยายน ถึงแมวาดวงอาทิตยจะเคลื่อน
ตัวมาอยูที่ศูนยสูตรทองฟา แตพื้นที่ทั่วประเทศยังถูกปกคลุมดวยเมฆอันเนื่องมาจากลมมรสุมตะวันตก
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เฉียงใตทําใหพื้นที่ทุกภาคของประเทศยังคงมีคาความเขมรังสีดวงอาทิตยคอนขางต่ํา กลาวคือสวนใหญ
มีคากระจายอยูในชวง 14-19 MJ/m2-day มีเพียงบริเวณพื้นที่เล็กๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
จังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ ซึ่งเปนบริเวณเงาฝนที่แหงแลงมีคาความเขมรังสีดวงอาทิตย
สูงอยูในชวง 19-21 MJ/m2-day
10) การกระจายของความเขมรังสีดวงอาทิตยของเดือนตุลาคม โดยทั่วไปในชวงเดือนตุลาคม
ประเทศไทยจะเริ่มไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหปริมาณฝนลดลงและทองฟา
แจมใส แตเปนชวงเวลาเดียวกับที่ดวงอาทิตยเคลื่อนที่ไปอยูทางใตของเสนศูนยสูตรทองฟาทําใหรังสี
ดวงอาทิตยที่ตกกระทบมีคาลดลงจากเดือนกันยายน แตดวยสภาพทองฟาที่แจมใสจึงทําใหการกระจาย
รังสีดวงอาทิตยของภาคและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีคาความเขมรังสีดวงอาทิตยอยู
ในชวง 17-19 MJ/m2-day สวนบริเวณอื่นๆ ของประเทศยังคงมีความเขมรังสีดวงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอ
เดือนไมตางกับเดือนกันยายน ยกเวนทางภาคเหนือตอนบน และภาคใตของประเทศที่มีความเขมรังสี
ดวงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอเดือนลดลงเปน 14-17 MJ/m2-day
11) การกระจายของความเขมรังสีดวงอาทิตยของเดือนพฤศจิกายน พื้นที่ทั่วประเทศไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณภาคใตฝงตะวันออกจะไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือคอนขางมาก ทําใหทองฟามีเมฆปกคลุมมาก คาความเขมรังสี
ดวงอาทิ ต ย จึ ง มี ค า น อ ยกว า ภาคใต ฝ ง ตะวั น ออก ส ว นภาคเหนื อ ก็ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทองฟาจะมีสภาพของฟาหลัว ซึ่งทําใหความเขมรังสีดวงอาทิตยที่ไดรับมีคานอย
อยูในชวง 13-17 MJ/m2-day สําหรับภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจายความเขมรังสี
ดวงอาทิตยคลายคลึงกัน คือมีคาอยูในชวง 18-19 MJ/m2-day
12) การกระจายของความเขมรังสีดวงอาทิตยของเดือนธันวาคม ในเดือนนี้ดวงอาทิตยเคลื่อน
ตัวไปอยูทางตอนใตของเสนศูนยสูตรทองฟามากที่สุด ทําใหรังสีดวงอาทิตยนอกบรรยากาศโลกบนพื้น
ราบมีคาต่ําสุด ถึงแมวาทองฟาจะมีสภาพแจมใส แตรังสีดวงอาทิตยที่ตกกระทบพื้นผิวโลกบริเวณ
ประเทศไทยยังคงมีคาความเขมรังสีดวงอาทิตยลดลงจากเดือนพฤศจิกายนโดยเปนผลมาจากตําแหนง
ดวงอาทิตย กลาวคือทางตอนใต รังสีดวงอาทิตยกระจายอยูในชวง 12-16 MJ/m2-day สวนบริเวณอื่น
ของประเทศคาความเขมรังสีดวงอาทิตยอยูในชวง 17-19 MJ/m2-day โดยทางภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศ คาความเขมรังสีดวงอาทิตยมีคาลดลงอยูในชวง 13-16 MJ/m2-day
จากลักษณะของการกระจายตามพื้นที่ของรังสีดวงอาทิตยรายเดือนจะเห็นวาการกระจาย
ตามพื้นที่ดังกลาวไดรับอิทธิพลสําคัญมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต และลักษณะทางภูมิศาสตรของพื้นที่
ในกรณี ข องแผนที่ ร ายป (รู ป ที่ 3.72) จะเห็ น ว า บริ เ วณที่ ไ ด รั บ รั ง สี ด วงอาทิ ต ย สู ง สุ ด
(19-20 MJ/m2-day) จะอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแกน
มหาสารคาม บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ รอยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี เนื่องจากเปนบริเวณที่ราบสูง
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คอนขางแหงแลงมีการกอตัวของเมฆนอยจึงทําใหรังสีดวงอาทิตยมีคาสูง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่รับรังสี
ดวงอาทิ ตย สู ง อยู ใ นบางส ว นของภาคกลางในบริเ วณจั ง หวั ด กํ า แพงเพชร พิ จิ ต ร ชั ย นาท สิ ง ห บุ รี
อางทอง สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ทั้งนี้เพราะบริเวณดังกลาวเปนพื้นที่ราบลุม ซึ่งมีการกอตัวของเมฆ
นอยกวาบริเวณอื่น สําหรับภาคเหนือ ดานตะวันตกของภาคกลาง และภาคใต รอยตอระหวางภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกจะไดรับรังสีดวงอาทิตยคอนขางต่ํา ทั้งนี้เพราะบริเวณ
ดังกลาวเปนภูเขา และปาไม ซึ่งมีการกอตัวของเมฆและฝนมากกวาบริเวณพื้นราบ รังสีดวงอาทิตยใน
พื้นที่ดังกลาวจึงมีคาต่ํา กรณีของภาคใตจะมีทั้งบริเวณที่ไดรับรังสีดวงอาทิตยสูงและต่ํากระจายกันอยู
ซึ่งเปนผลมาจากอิทธิพลของลมมรสุมและลักษณะทางภูมิศาสตรของแตละพื้นที่ อยางไรก็ตามเมื่อเฉลี่ย
ความเขมรังสีดวงอาทิตยทุกพื้นที่ตลอดทั้งป พบวามีคาเทากับ 18.0 MJ/m2-day ซึ่งถือวามีคาคอนขางสูง
3.4.1 การวิเคราะหศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย จากขอมูลแผนที่ที่ได
ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยสามารถบอกไดในรูปของปริมาณรังสีดวงอาทิตยที่ตกกระทบ
ในบริเวณนั้นๆ ในรูปของคาเฉลี่ยระยะยาว ซึ่งสามารถแสดงในรูปแผนที่รายเดือน (รูปที่ 3.71) และราย
ป (รูปที่ 3.72) เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน ผูดําเนินโครงการไดนําคาความเขมรังสีดวงอาทิตยที่คํานวณได
จากแบบจําลองในทุกพิกเซลมาทําการเขียนกราฟแจกแจงความถี่ ผลที่ไดแสดงดังรูปที่ 3.73 จากกราฟ
จะเห็นวา 39.8 % ของพื้นที่ในประเทศไทย มีความเขมรังสีดวงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอปอยูในชวง 17-18
MJ/m2-day และ 35.6% ของพื้นที่ทั้งหมดจะไดรับรังสีดวงอาทิตยอยูในชวง 18-19 MJ/m2-day สวน
บริเวณที่มีศักยภาพพลังงานคอนขางต่ําในชวง 15-16 MJ/m2-day มีเพียงประมาณ 0.4% ของพื้นที่
ทั้งหมด เมื่อทําการเฉลี่ยคาความเขมรังสีดวงอาทิตยทั่วประเทศไทยจากทุกพื้นที่เปนคารายวันเฉลี่ยตอป
จะไดเทากับ 18.0 MJ/m2-day เมื่อทําการเปรียบเทียบกับขอมูลจากประเทศอื่นๆ (รูปที่ 3.74) จะเห็นวา
ประเทศไทยมีคาศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยคอนขางสูง
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รูปที่ 3.74 การเปรียบเทียบความเขมรังสีดวงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอปที่ประเทศตางๆ ไดรับ
ในการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนเราจําเปนตองทราบการแปรคาในรอบปของ
ความเขมรังสีดวงอาทิตยดวย ในโครงการนี้ผูดําเนินโครงการจึงไดทําการคํานวณคาเฉลี่ยความเขมรังสี
ดวงอาทิตยที่ตกกระทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศจากแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยรายเดือน แลวนํามา
เขียนกราฟกับเวลาในรอบป ผลที่ไดแสดงไวในรูปที่ 3.75
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รูปที่ 3.75 การแปรคาความเขมรังสีดวงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอเดือนโดยเฉลี่ยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
จากรูปที่ 3.75 จะเห็นวาปริมาณความเขมรังสีดวงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอเดือนโดยเฉลี่ยทุกพื้นที่
ที่คํานวณไดจะแปรคาในรอบปอยูในชวงระหวาง 16-21 MJ/m2-day โดยมีคาคอยๆ เพิ่มขึ้นจากเดือน
มกราคมและสูงสุดในเดือนเมษายน แลวคอยๆ ลดลงต่ําอีกครั้งในเดือนสิงหาคมและเพิ่มขึ้นเล็กนอยอีก
ครั้งในเดือนกันยายนแลวจึงลดลงต่ําสุดในเดือนธันวาคม จากผลที่ไดนี้แสดงใหเห็นวาระดับของความ
เขมรังสีดวงอาทิตยในประเทศไทยมีคาคอนขางสม่ําเสมอตลอดทั้งป ซึ่งเปนผลดีตอการประยุกตใชดาน
พลังงานแสงอาทิตย

