
บทที่ 2 
หลักทางวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  การสํารวจพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ วิธีการสํารวจทางสถิติ รวมทั้งหลักการทํางานและการคํานวณที่เก่ียวข้อง 
 
2.1 การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  
2.1.1 หลักวิชาการเก่ียวกับเซลล์แสงอาทิตย์ 

การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันเป็นวิธีการหน่ึงที่
คาดหวังว่าจะสามารถนํามาทดแทนการใช้พลังงานในรูปแบบด้ังเดิม เช่น นํ้ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ  ใน
ประวัติศาสตร์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ ย่ังยืนที่มนุษย์ใช้มานานเน่ืองจากเป็นพลังงานที่มี
ประสิทธิภาพและยังไม่มีทีท่าจะสิ้นสุดลง มนุษย์สามารถนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อม 

การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์โดยกระบวนการเซลล์แสงอาทิตย์เป็นวิธีการที่เช่ือกันว่าเป็นวิธีการ
แปลงพลังงานโดยตรงจึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ีการใช้สารก่ึงตัวนําในการแปลงพลังงาน
แสงอาทิตย์ของเซลล์แสงอาทิตย์ยังเป็นทางเลือกทางหน่ึงที่สามารถตอบสนองความต้องการพลังงานในอนาคต 

2.1.1.1 แสงอาทิตย์ในฐานะแหล่งพลังงานธรรมชาติ 
แหล่งพลังงานในธรรมชาติมีหลายประเภท เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า  มนุษย์

พยายามนําพลังงานในธรรมชาติเหล่าน้ีมาใช้ในชีวิตประจําวัน มีการใช้พลังงานนํ้าและพลังงานลมโดยการ
คิดค้นการใช้กังหันและระบบเฟืองทดแรงใช้สําหรับโรงงานในสมัยโบราณ พลังงานแสงอาทิตย์นํามาใช้โดยการ
ตากแห้งพืชและเนื้อสัตว์เพ่ือไม่ให้เน่าเสีย     

แหล่งพลังงานความร้อนในสมัยโบราณใช้ไม้และชีวมวลเป็นหลัก เช่น ต้นไม้ ก่ิงไม้ ใบไม้ เปลือกของ
พืชผลที่เหลือจากการเกษตรนํามาใช้เป็นพลังงานความร้อนในการให้ความอบอุ่นและประกอบอาหาร ใช้
สําหรับเป็นเช้ือเพลิงเคร่ืองจักรไอนํ้าของเรือกลไฟและรถจักรไอนํ้าในช่วง 300-400 ปีที่ผ่านมา   

ต่อมาการใช้พลังงานจํานวนมหาศาลในอดีตเป็นการใช้พลังงานจากฟอสซิลซึ่งขุดเจาะมาจากใต้ผิวโลก 
เช่น ปิโตรเลียม ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานเหล่าน้ีถูกนํามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือใช้ในบ้านเรือน
ในชีวิตประจําวันและใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  

ในยุคปัจจุบันและอนาคต มีความต้องการพลังงานไฟฟ้ามหาศาลเพ่ือใช้ในทุกด้านในชีวิตประจําวัน 
ทั้งเรื่องการประกอบอาหาร การผลิตสิ่งของต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้พลังงานฟอสซิลในการผลิต
กระแสไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เพียงพอต่อความต้องการ การใช้พลังงานนํ้าหรือพลังงานลมใน
การผลิตไฟฟ้า ไม่เพียงพอในหลายพ้ืนที่ เน่ืองจากฝนตกในปริมาณน้อย พ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการสร้างเขื่อน
ผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานลมตํ่าไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ให้เพียงพอต่อความต้องการ  
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ประเทศไทยมีการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือใช้ในประเทศ การใช้พลังงานนิวเคลียร์ไม่ได้รับ
การสนับสนุนให้สร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ เน่ืองจากได้เห็นตัวอย่างจากอุบัติเหตุในต่าง 
ประเทศ นอกจากน้ีแนวโน้มการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในต่างประเทศมีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากเป็นอันตรายใน
ระยะยาว การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์จึงเป็นตัวเลือกสําคัญสําหรับปัจจุบันและอนาคตในการผลิตไฟฟ้า 

รัฐบาลไทยสนับสนุนให้ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือใช้ในครัวเรือนและสนับสนุนให้มี
การต้ังโรงงานผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าขายเข้ากริด โรงงานผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ของไทยมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีกําลังสูงกว่า 50 ล้านวัตต์พีค      
(50 MWp) อยู่ที่จังหวัดลพบุรี (รูปที่ 2.1) 

อย่างไรก็ตามการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์น้ันมีราคาต้นทุนค่อนข้างแพง เน่ืองด้วยเทคโนโลยี
ในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์มีต้นทุนสูงแต่เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพตํ่า การแปลงไฟฟ้าต้องใช้ระบบที่มี
ความละเอียดถูกต้องราคาแพงเพ่ือสามารถจ่ายไฟได้โดยไม่ทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่โดยใช้ไฟฟ้าของกริดไม่
เกิดการติดขัดเสียหาย ความรู้ความเข้าใจหลักการของการผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์จะเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากเซลล์แสงอาทิตย์ ความรู้ความเข้าใจเรื่องการติตต้ังมีประโยชน์เพ่ือให้
ได้ประสิทธิภาพสูงสุด การพิจารณาหลักการทางเศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงเน่ือง
ด้วยต้นทุนทางพลังงานมีผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
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รูปที่ 2.1 โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เซลลแ์สงอาทติย์ จ. ลพบุรี
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2.1.1.2 หลักสําคัญของการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ 
สิ่งจําเป็นและมีความสัมพันธ์ที่ต้องพิจารณาในการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ คือ: 

   1. ต้นทุน 
  2. ประสิทธิภาพ 
   3. ช่วงชีวิต 
 ต้นทุน: ในช่วงเร่ิมต้นของการผลิตและคิดคน้เซลลแ์สงอาทิตย์ราคาของเซลลแ์สงอาทิตย์มีราคาแพง
มากเน่ืองจากการคิดค้นในช่วงแรกเพ่ือการใช้ในงานเก่ียวกับโครงการอวกาศ โดยในช่วงปี พ.ศ. 2500 ราคา
ของเซลล์แสงอาทิตย์ในต่างประเทศมีราคามากกว่า 300$ ต่อ 1 วัตต์สูงสุด (Wp) หลงัจากน้ันราคาของเซลล์
แสงอาทิตย์มีการลดลงตามลําดับ ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) ราคาต้นทุนของโซล่าเซลลม์รีาคาประมาณ 1$ ต่อ 
1 Wp 
 ราคาต้นทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าปัจจุบันสําหรับกําลังผลิตสูงสุด 1 ล้านวัตต์ (MWp) ในประเทศไทยมี
ต้นทุนประมาณ 80 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าปรับปรุงและดูแลพ้ืนที่ โดยขนาดของพ้ืนที่ที่จะใช้ขึ้นอยู่กับชนิด
ของเซลล์แสงอาทิตย์ ถ้าใช้เซลล์แบบฟิล์มบาง (Thin film) ใช้ประมาณ 25 ไร่ ถ้าใช้เซลล์แบบคริสตัล 
crystalline ใช้เน้ือที่น้อยลงเน่ืองจากมี Wp และประสิทธิภาพสูงกว่า  
 ประสิทธิภาพ: ประสิทธิภาพในการผลิตของไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นค่าเปรียบเทียบเป็น
จํานวน  % จาก 100% ของพลังงานที่ตกกระทบบนโซล่าเซลล์ในแนวต้ังฉากกับผิวของเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น 
ถ้าประสิทธิภาพเป็น 100% น่ันคือสามารถนําพลังงานท่ีตกกระทบในแนวต้ังฉากทั้งหมดมาแปลงเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าได้  ถ้าประสิทธิภาพเป็น 0% น่ันคือไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เลย ในปี พ.ศ. 2457 ประสิทธิภาพของเซลล์
แสงอาทิตย์มีค่าประมาณ 1%   เซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) มีค่าประสิทธิภาพ 
ประมาณ 20-30 % โดยค่าประสิทธิภาพสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์บางยี่ห้อมีประสิทธิภาพสูงเกือบ 50%  
 ช่วงชีวิต: อายุการใช้งาน ระยะเวลาที่เซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้าได้เป็นปัจจัยหน่ึงที่สําคัญใน
การเลือกใช้เซลล์แสงอาทิตย์ให้เหมาะสม เนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ตากแดดอยู่กลางแจ้งอยู่
ตลอดเวลา ความแข็งแรงความทนทานเน่ืองจากการออกแบบ การผลิต วัสดุและกระจกที่ใช้ในการผลิตเป็นตัว
รองรับของเซลล์แสงอาทิตย์ที่แตกต่างกันทําให้ช่วงชีวิตมีระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน การร้าว แตกหัก เน่ืองจาก 
ความร้อน กระแสลมแรง และความช้ืนที่แทรกเข้าไปในแผงโซล่าเซลล์จะมีผลทําให้อายุการใช้งานของเซลล์
แสงอาทิตย์มีอายุการใช้งานที่สั้นลง 
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2.1.1.3 ความเป็นมาและพัฒนาการของเซลล์แสงอาทติย์ 
การพัฒนาของเซลล์แสงอาทิตย์มีจุดเริ่มต้นต่อเน่ืองมาจนปัจจุบัน หลังจากการที่นักวิทยาศาสตร์

หลายคนค้นพบปรากฏการณ์การถ่ายเทประจุเน่ืองจากการตกกระทบของแสง 
ค.ศ. 1839 อะเล็กซานเดรอ เอ็ดมันด์ เบคเคอเรล (Alexandre Edmond Becquerel) สังเกตเห็น

ปฏิกิริยาโฟโตโวลตาอิก เมื่อแสงตกกระทบลงบนข้ัวไฟฟ้าที่จุ่มในน้ํายาวัดค่าการนําไฟฟ้า  
ค.ศ.  1873 วิลลฟับ้ี สมิธ (Willoughby Smith) พบว่าเซเลเนียมเกิดคุณสมบัตินําไฟฟ้าเมื่อได้รับแสง 
ค .ศ .  1877  ดับ เบ้ิ ล ยู  จี  อ ดัมส์  (W.G. Adams) และ  อาร์  อี  เด ย์  (R.E. Day) สั งเกต เห็ น

ปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิคในเซเลเนียมแบบแข็งและตีพิมพ์บทความเก่ียวกับเซลล์เซเลเนียม ช่ือ “ผลกระทบ
ของแสงบนเซเลเนียม” หลังจากช่วงการค้นพบดังกล่าว  จึงมีการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ซิลิเนียมในการ
ผลิต 

ค.ศ.  1883 ชาร์ลส์ ฟริตต์ส (Charles Fritts) พัฒนาโซลาร์เซลล์ที่ทําจากเซเลเนียมวางซ้อนบนแผ่น
ทองบางๆ  

ค.ศ.  1887 ไฮน์ริคช์ เฮีร์ตซ์ (Heinrich Hertz) สํารวจผลของแสงอัลตราไวโอเลตต่อการนําไฟฟ้าและ
ค้นพบปฏิกิริยาโฟโตอิเล็กทริกหรือคุณสมบัติของแสงในรูปแบบอนุภาค 

ค.ศ. 1888 อะเล็กซานดร์ สโตเลทอฟ (Aleksandr Stoletov) ประดิษฐ์โซลาร์เซลล์ขึ้นเป็นครั้งแรก 
ซึ่งเซลล์ที่เขาสร้างขึ้นน้ันมีปฏิกิริยาโฟโตอิเล็กทริกแบบที่เกิดขึ้นภายนอก 

ค.ศ. 1904 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ตีพิมพ์บทความเก่ียวกับปฏิกิริยาโฟโตอิเล็กทริก
หรือคุณสมบัติของแสงในรูปแบบอนุภาค 

ค.ศ. 1914 มีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ทองแดง 
ค.ศ. 1916 โรเบิร์ต มิลลิกัน (Robert Millikan) ทําการทดลองที่พิสูจน์ถึงปฏิกิริยาโฟโตอิเล็กทริก

หรือคุณสมบัติของแสงในรูปอนุภาค 
ค.ศ. 1918 ยาน โชคราลสกี (Jan Czochralski) นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสได้คิดวิธีการปลูกโลหะ

คริสตัลผลึกเด่ียว ซึ่งต่อมาอีกหลายทศวรรษได้พัฒนาเป็นการผลิตซิลิคอนแบบผลึกเด่ียว 
ค .ศ . 1932 โอโดแบร์ (Audobert) และสโตรา (Stora) ค้นพบปฏิกิริยาโฟโตโวลตาอิคในธาตุ

แคดเมียมเซเลไนด์ ซึ่งยังใช้เป็นโลหะสําหรับการทําปฏิกิริยาโฟโตโวลตาอิกมาจนทุกวันน้ี  
ค.ศ. 1948 กอร์ดอน ทีล (Gordon Teal) และ จอห์น ลิตเต้ิล (John Little) พัฒนาวิธีการปลูกผลึก

ของโชคราลสกีเพ่ือผลิตเจอมาเนียมผลึกเด่ียว และต่อมาก็ผลิตซิลิคอนผลึกเด่ียว 
ค.ศ. 1954 เบล แล็บบอราทอรีส์ (Bell Laboratories) ประดิษฐ์โซลาร์เซลล์ที่ทําจากซิลิคอนเป็นครั้ง

แรก ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน 
ค.ศ. 1958 ที แมนเดลคอร์น (T. Mandelkorn) แห่ง ห้องปฏิบัติการซิกแนล คอร์ป (Signal Corps 

Laboratories) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์จากซิลิคอนโดยประกอบช้ันเอ็นกับพีเข้า
ด้วยกัน ซึ่งช่วยให้โซลาร์เซลล์ที่ใช้งานในอวกาศทนต่อรังสีของดวงอาทิตย์ได้มากขึ้น และดาวเทียมแวงการ์ด 1 
ซึ่งติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 100 cm2 ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 0.1 วัตต์ ได้รับการปล่อยขึ้นไปโคจรในอวกาศ 
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ค.ศ. 1958 การพัฒนาทางเทคโนโลยีทําให้ประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์เพ่ิมขึ้นสูงถึง 14% 
ค.ศ. 1959 ฮอฟฟ์แมน อิเล็คทรอนิกส์ (Hoffman Electronics) ริเริ่มการติดต้ังโซลาร์เซลล์ใน

รูปแบบเป็นตารางต่อวัน เพ่ือลดอัตราแรงต้านทานของกระแสไฟฟ้า 
ค.ศ. 1962 ดาวเทียมเทลสตาร์ (Telstar) ซึ่งเป็นดาวเทียมเพื่อการสื่อสารและคมนาคมดวงแรกท่ีใช้

พลังงานจากโซลาร์เซลล์ซึ่งผลิตโดยห้องปฏิบัติการ เบล เทเลโฟน ได้ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศ 
ค.ศ. 1963 โมดูลโซลาร์เซลล์สําหรับใช้งานจริงทั่วไปท่ีทําจากซิลิคอนผลิตขึ้นเป็นผลสําเร็จครั้งแรก

โดย บริษัท ชาร์ป คอร์ปอร์เรชัน 
ค.ศ. 1967 โซยุส 1 (Soyuz) เป็นยานอวกาศพร้อมลูกเรือที่เป็นมนุษย์ลําแรกที่ใช้พลังงานจากโซลาร์

เซลล์ 
ค.ศ. 1970 เอลเลียต เบอร์แมน (Elliot Berman) ได้รับการสนับสนุนจาก เอ็กซอน คอร์ปอร์เรช่ัน ให้

ออกแบบโซลาร์เซลล์ที่มีราคาถูก โดยลดราคาลงมาจาก 100 ดอลลาร์ต่อวัตต์ เหลือเพียง 20 ดอลล่าร์ต่อวัตต์ 
และโซลาร์เซลล์เริ่มถูกนําไปใช้กับไฟสัญญาณของประภาคาร ที่ก้ันทางรถไฟ รวมท้ังการใช้งานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่
ห่างไกลหรือไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึง 

ค.ศ. 1976 เดวิด คาร์ลสัน และ คริสโตโฟอร์ วรองสกี แห่ง ห้องปฏิบัติการ อาร์ซีเอ ได้ประดิษฐ์
โซลาร์เซลล์แบบอะมอร์ฟัสขึ้นเป็นคร้ังแรก 

ค.ศ. 1980 โซลาร์เซลล์ชนิดฟิล์มบาง ซึ่งทําจากคอปเปอร์ซัลไฟด์กับแคดเมียมซัลไฟล์ ได้รับการ
พัฒนาขึ้นโดยสถาบันการแปลงพลังงาน ให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้สูงกว่า 10% 

ค.ศ. 1981 เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ลําแรก ช่ือว่า “โซลาร์แชลเลนเจอร์” สร้างขึ้นโดย พอล 
แมคเครดด้ี และได้ทดลองบินจากฝร่ังเศษไปอังกฤษ โดยบินข้ามช่องแคบอังกฤษ ที่ปีกของเครื่องบินลําน้ีได้
ติดต้ังโซลาร์เซลลไ์ว้กว่า 16,000 เซลล์ ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 3,000 วัตต์ 

ค.ศ. 1982 รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ ช่ือว่า “โควเอ็ตอะซีฟเวอร์” ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยลาร์รี่และแกร์
รี่ เพอร์กินส์ (Larry and Garry Perkins) และฮันส์ โธลสทรัป (Hans Tholstrup) ได้ขับรถคันน้ีจากเมือง
ซิดนีย์ไปยังเพิร์ธ ระยะทาง 2,800 ไมล์ภายใน 20 วัน ซึ่งเร็วกว่ารถยนต์ธรรมดาถึง 10 วัน 

ค.ศ. 1983 จาํนวนไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์รวมกันทั่วโลกเพ่ิมสูงกว่า 21.3 เมกะวัตต์ และ
ขายได้ทั้งหมดมากกว่า 250 ล้านดอลลาร์ 

ค.ศ. 1986 โมดูลโซลาร์เซลล์ชนิดฟิล์มบางรหัส จี4000 ผลิตโดย เออาร์ซีโอ โซลาร์ (ARCO Solar) 
ออกวางจําหน่ายถือเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางแบบแรกของโลก ที่ได้วางขายในท้องตลาดอย่างเป็น
ทางการ 

ค.ศ. 1992 มหาวิทยาลัยแห่งฟลอริดาตอนใต้ พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางที่ทําจากสาร
แคดเมียมเทลลูไรด์ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าสูงถึง 15.9% 

ค.ศ. 1994 สถาบันวิจัยพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ประสบความสําเร็จในการพัฒนา
โซลาร์เซลล์ที่ทําจากสารแกลเลียมอินเดียมฟอสไฟด์และสารแกลเลียมอาร์เซไนด์ ซึ่งเป็นโซลาร์เซลล์ชนิดแรกที่
มีประสิทธิภาพผลิตไฟฟ้าได้สูงถึง 30% 
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ค.ศ. 1996 เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ช่ือว่า อิคาร์ (icare) ออกบินเหนือน่านฟ้าประเทศเยอรมนี 
ส่วนปีกและหางของเครื่องบินติดต้ังโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงไว้ 3,000 เซลล์ รวมเป็นพ้ืนที่ 21 ตารางเมตร  

ค.ศ. 1999 สถาบันวิจัยพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติสหรัฐอเมริกาสามารถพัฒนาโซลาร์เซลล์ชนิดฟิล์ม
บางให้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นไฟฟ้าได้สูงถึง 18.8% 

ค.ศ. 2000 มีการติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์บนสถานีอวกาศนานาชาติ โดยแต่ละปีกของแผงโซลาร์เซลล์
ดังกล่าวประกอบด้วยโซลาร์เซลล์จํานวน 32,800 เซลล์ ถือเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้ในอวกาศ 

ค.ศ. 2001 องค์การพัฒนาด้านอวกาศแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น ประกาศแผนพัฒนาระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังอยู่บนดาวเทียม ให้มีประสิทธิภาพในการส่งพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์มายังโลก โดย
ดาวเทียมจะใช้เลเซอร์ส่งพลังงานไปยังยานที่ลอยลําอยู่เหนือพ้ืนโลกที่ระดับ 12 ไมล์ เพ่ือส่งพลังงานน้ันกลับไป
ยังโลกอีกทอดหน่ึง 

ค.ศ. 2002 บริษัท เอทีเอส ออโตเมชั่น ทูลลิ่ง ซิสเต็มส์ (ATS Automation Tooling Systems Inc.) 
ของประเทศแคนาดาเริ่มโฆษณาวิธีการผลิตโซลาร์เซลล์แบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี “สะเฟียรัล โซลาร์” (Spheral 
Solar Technology) ซึ่งใช้แผ่นฟอยล์อะลูมิเนียม 2 แผ่นประกบเม็ดซิลิคอนขนาดเล็กๆ ไว้ตรงกลาง โดยข้อดี
คือต้นทุนในการผลิตถูกลง เน่ืองจากลดปริมาณการใช้ซิลิคอนลง 

ค.ศ. 2008 นักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันวิจัยพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติ สังกัดกรมพลังงานของ
สหรัฐอเมริกา ได้ผลิตโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าสูงถึง
40.8% 
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รูปที่ 2.2 แสดงพัฒนาการของประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่างๆ

10 
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2.1.1.4 เซลลแ์สงอาทิตย์และระบบการผลิตไฟฟา้จากแสงอาทิตย์ 

ปรากฏการณ์ที่ เก่ียวข้องในการเกิดไฟฟ้าในเซลล์แสงอาทิตย์จากแสงอาทิตย์ประกอบด้วย
กระบวนการที่สัมพันธ์กันดังต่อไปน้ี 

1. เซลล์แสงอาทิตย์รับรังสีจากดวงอาทิตย์และเกิดการดูดกลืนพลังงาน 
2. เกิดประจุและมีการถ่ายเทประจุในสารกึ่งตัวนํา 
3. ประจุแยกกนัที่รอยต่อของสารก่ึงตัวนํา 
4. การนําประจุจากสารก่ึงตัวนําไปใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้า 
เซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยรอยต่อที่เป็นกําแพงพลังงานศักย์ที่อยู่ภายในสารก่ึงตัวนํา ที่รอยต่อ

ดังกล่าวเป็นรอยต่อที่เช่ือมกันระหว่างสารก่ึงตัวนําที่มีอิเล็กตรอน (ประจุลบ) กับสารก่ึงตัวนําที่มีช่องว่าง 
(ประจุบวก) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสารก่ึงตัวนําในเซลลแ์สงอาทิตย์ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์   

โดยทั่วไปรอยต่อของเซลล์แสงอาทิตย์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด คือ: 
 1. homojunctions: เป็นรอยต่อแบบ p/n ที่อยู่ในสารก่ึงตัวนําชนิดเดียวกัน 
 2. heteroface structures: มีลักษณะคล้ายกับชนิด homojunction แต่มีสารกึ่งตัวนําที่มีช่องว่าง
ของพลังงานสูงคั่นอยู่ระหว่างรอยต่อ เพ่ือลดการกลับมาต่อกันใหม่ของเซลล์สารก่ึงตัวนําทั้งสองด้านของ
รอยต่อ 
 3. heterojunctions เป็นรอยต่อระหว่างสารก่ึงตัวนําสองตัวที่ทําให้เป็นชนิด n และ p ที่แตกต่างกัน 
 4. Thinfilm ใช้การเคลือบฟิล์มบางๆ ไว้บนผิวหน้าของสาร ซึ่งมักมีปัญหาเก่ียวกับการลดลงของ
ประสิทธิภาพเน่ืองจากการกลับมารวมกันใหม่ การกลับมารวมกันใหม่อาจทําให้เกิดการช็อตเซอร์กิต
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รูปที่ 2.3 ลักษณะโครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่างๆ  

12 
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ความต้านทานของรอยต่อถูกพิจารณาจากฟังก์ชันการทํางานโลหะที่ใช้เป็นขั้วของเซลลแ์สงอาทิตย์ความ

หนาแน่นของอิเล็กตรอน ปฏิกิริยาของโลหะกับสารก่ึงตัวนําที่รอยต่อ ซึง่สามารถเขียนเป็นสมการได้เป็น 
 

   = + + +      (2.1) 
 

เมื่อ    คือ ความต้านทานรวมของเซลลแ์สงอาทิตย์ [] 

   คือ ความต้านทานของข้ัวสัมผัสทางด้านสารก่ึงตัวนําชนิด p [] 

  คือ ความต้านทานของข้ัวสัมผัสทางด้านสารก่ึงตัวนําชนิด n [] 

 คือ ความต้านทานของสารก่ึงตัวนํา p [] 

  คือ ความต้านทานของสารก่ึงตัวนํา n [] 
 

 อัตราการเกิดขึ้นของอิเล็กตรอนและจํานวนหลุม (ประจุลบและประจุบวก) ในช่วงแถบสารก่ึงตัวนํา

สามารถคํานวณได้จากความเข้มและความสามารถในการดูดกลืนของสเปกตรัมรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบบน

เซลลแ์สงอาทติย์  

กระแสของรอยต่อในอุดมคติในที่มืดสําหรับแถบรอยต่อสามารถคํานวณได้จากสมการไดโอด 

   = exp ( ) − 1        (2.2) 

เมื่อ    คือ กระแสที่ไหลผ่านรอยต่อ [A] 

   คือ กระแสย้อนกลับอ่ิมตัว (เป็นค่าสัมประสทิธ์ิของไดโอด) [A] 

  คือ ค่าคงที่ (เป็นค่าสัมประสทิธ์ิของไดโอด)  

  คือ ประจุ (1.6 × 10-19C ) 

 คือ ความต่างศักย์ [V] 

 คือ ค่าคงที่ของ Boltzmann [0.864×10-4 eV∙K-1] 

 คือ อุณหภูมิ [K] 

 คือ ความต้านทานอนุกรมของเซลล์แสงอาทิตย์ [] 

 กระแสของรอยต่อเมื่อมีแสงตกกระทบบนเซลลแ์สงอาทิตย์คํานวณได้จาก  = exp ( ) − 1 −     (2.3) 

เมื่อ    คือ กระแสที่เกิดขึ้นเน่ืองจากแสงที่ตกกระทบบนเซลล์แสงอาทิตย์ [A] 
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 ค่า fill factor (ff)  เป็นค่าที่รู้จกักันโดยทั่วไปเน่ืองจากเป็นค่าที่มีความเกี่ยวพันกับค่าพลังงานสูงสุด ( ) กับค่าผลคูณของ   ff = =     (2.4) 

เมื่อ    คือ ความต่างศักย์ของวงจรเปิดของเซลล์แสงอาทิตย์ [V] 

 คือ กระแสช็อตเซอร์กิตของเซลลแ์สงอาทิตย์ [A] 

ดังน้ันสามารถเขียนค่าประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ของเซลล์แสงอาทิตย์ได้เป็น = ff / =         (2.5) 

เมื่อ   คือ ค่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ 

  คือ ค่ากําลังแสงอาทิตย์  

  

โดยทั่วไปค่าต่างๆ ของเซลลแ์สงอาทิตย์มีคา่อยู่ในช่วงดังน้ี   
 = 0.5 − 0.8  
  = 10 − 40   
 ff = 0.6 − 0.8 
 = 6 − 40 % 
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รูปที่ 2.4 ความแตกต่างระหว่างการแปรค่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีค่าคงที่ A แตกต่างกัน 

 
รูปที่ 2.5 การแปรค่าของกระแส ( ) กับความต่างศักย์ ( ) ของเซลลแ์สงอาทติย์ในที่มืดกับที่ได้รับแสง
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2.1.1.5 วัสดุและการเลือกใช้  
วัสดุที่นํามาทําเซลลแ์สงอาทติย์สําหรับใช้งานในระดับบนพ้ืนผิวโลก มักจะเป็น Single-Crystal Cells 

กับ Thin-film ด้วยสารต่างชนิดกัน ปัจจัยสาํคัญต่างๆ ที่นํามาพิจารณาวัสดุในการนํามาเป็นส่วนประกอบของ
เซลลแ์สงอาทติย์ที่ใช้ได้แก่ 
 1) ความสามารถในการเกิดไฟฟ้าเมื่อมีแสงตกกระทบ (Photoelectrically activation)  
 2) การเช่ือมต่อระหว่างตัววัสดุกับวัสดุอ่ืนๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์ (Contact)  
 3) ความสามารถในการกรองแสงในช่วงที่เหมาะสม (Window material) 
 

 
 

รูปที่ 2.6 ความสามารถในการกรองแสงในช่วงที่เหมาะสม 
 

 4) การป้องกันการสะท้อนของแสง (Antireflection) 
 5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 6) ทนต่อสภาพแวดล้อม (Passivation) 
 เมื่อนําวัสดุมาประกอบเป็นเซลลแ์สงอาทิตย์สิ่งสําคัญที่ต้องพิจารณาคือ   

1) ความต่างศักย์วงจรเปิดของเซลล์ (Open circuit voltage) 
 2) ประสิทธิภาพของเซลล์ (Solar efficiency) 
 

ลักษณะขององค์ประกอบของระบบการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์
ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตัวควบคุมกําลังของเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์สํารองประจุ ตัวแปลงไฟ 
และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
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 รูปที่ 2.7 ระบบการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยกระบวนการโฟโตโวลตาอิก 

 
2.2 การผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการทางความร้อนจากรังสีอาทิตย์ 
  การนําพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนิยมนํามาใช้ในรูปแบบเซลล์แสงอาทิตย์เป็น
ส่วนใหญ่แล้ว ยังมีการคิดค้นเทคโนโลยีนําความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Thermal Process) มาผลิตไฟฟ้าด้วย 
ซึ่งมีลักษณะการทํางานคล้ายแว่นขยาย โดยใช้อุปกรณ์รับแสง เช่น กระจกหรือวัสดุสะท้อนแสงและหมุนตาม
ดวงอาทิตย์ เพ่ือรวบรวมความร้อนจากแสงอาทิตย์มาไว้ที่จุดเดียวกัน หรือที่เรียกว่า ระบบความร้อนรวมศูนย์ 
ทําให้เกิดความร้อนสูง ส่งผ่านไปยังตัวกลาง เช่น นํ้าหรือนํ้ามัน แล้วนํานํ้าหรือนํ้ามันที่ร้อนไปหมุนกังหันเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า และผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป 
  การผลิตไฟฟ้าจากความร้อนแสงอาทิตย์สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทหลักๆ ตามกระบวนการรวบรวม
ความร้อนให้กับตัวกลาง ก่อนนําไปหมุนกังหันเพ่ือผลิตไฟฟ้า ได้แก่ 
  1) ระบบรางพาราโบลิค (Parabolic Through) ประกอบด้วยรางยาว โค้งมิติเดียวเป็นตัวรับแสง 
ติดต้ังอยู่บนระบบหมุนตามดวงอาทิตย์แกนเดียว ทําหน้าที่รวมแสงอาทิตย์ให้สะท้อนไปยังท่อที่ขนานกับแนว
ราง เพ่ือถ่ายเทความร้อนให้ของเหลว (นํ้าหรือนํ้ามัน) ที่ไหลผ่านท่อ ทําให้ของเหลวน้ันกลายเป็นไอและไป
ขับเคลื่อนกังหันเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า หากในช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์ การผลิตไอนํ้าจะใช้พลังงานจากก๊าซ
ธรรมชาติเข้ามาช่วยเสริม 
  2) ระบบหอคอย (Power Tower) ประกอบด้วยตัวรับความร้อนที่ติดต้ังอยู่กับที่ต้ังบนหอคอย ที่
ล้อมรอบด้วยแผงกระจกขนาดใหญ่จํานวนมาก เรียกว่า “โฮลิโอสเตท” ซึ่งจะหมุนตามดวงอาทิตย์และสะท้อน
แสงไปยังตัวรับความร้อน เพ่ือให้ของเหลวที่อยู่ภายในได้รับความร้อนจนระเหยเป็นไอและไปขับเคลื่อนกังหัน 
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งระบบน้ีส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและกําลังจะนํามาใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่น 
โรงไฟฟ้า Gemasolar ในเมือง Seville ทางตอนใต้ของประเทศสเปน เป็นต้น 
  3) ระบบจานพาราโบลิค (Parabolic Dish) ร่วมกับเครื่องยนต์สเตอร์ลิง (Stirling Engine) จะ
ใช้หลักการแปลงความร้อนจากรังสีอาทิตย์ให้เป็นพลังงานกลเพ่ือนําไปผลิตไฟฟ้า โดยจะประกอบด้วยจานรวม
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แสงแบบพาราโบลิคและเครื่องยนต์สเตอร์ลิงกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า โดยทํางานด้วยการส่งผ่านความร้อนของ
แสงอาทิตย์ ให้กับลูกสูบของเครื่องยนต์สเตอร์ลิง ที่ติดต้ังบนจุดโฟกัสของจานพาราโบลิค เมื่ออากาศภายใน
ลูกสูบมีอุณหภูมิสูงขึ้นและขยายตัวจนทําให้เครื่องยนต์ทํางานอย่างต่อเน่ือง ส่วนตัวรวมแสงแบบจานพาราโบ
ลิคจะมีผิวสะท้อน โดยประกอบด้วยแผ่นสะท้อนแสงหลายช้ินประกอบกัน และมีระบบขับเคลื่อนแบบ 2 แกน 
หมุนตามดวงอาทิตย์ตลอดทั้งวัน 
  ระบบความร้อนแบบรวมศูนย์น้ี ปัจจุบันยังไม่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากนัก เน่ืองจากต้นทุนการ
ผลิตไฟฟ้าจะสูงกว่าการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ นอกจากนี้ ยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากรังสีตรงเท่าน้ัน เช่น 
แสงอาทิตย์จากทะเลทราย ดังน้ัน ระบบผลิตไฟฟ้าจากความร้อนแสงอาทิตย์จึงไม่เหมาะสมและไม่ได้รับความ
นิยมในประเทศไทย 
 
2.3 หลักวิชาการรังสีอาทิตย์ 
  ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบท่ีใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นกับความเข้มและสเปกตรัมของรังสี
อาทิตย์ที่ส่องมาสู่โลกพ้ืนผิวโลก ซึ่งการศึกษาเรื่องรังสีอาทิตย์เป็นน้ันเรื่องซับซ้อน ในหัวข้อย่อยน้ีจึงเป็นการ
รวบรวมหลักทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับการศึกษารังสีอาทิตย์ 
 
2.3.1 สเปกตรัมรังสีอาทิตย์ (Solar Spectrum)  
 ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งปล่อยรังสีที่มีลักษณะของสเปกตรัมโดยประมาณเทียบเท่ากับวัตถุดําที่มีอุณหภูมิ 
6,050 K (แตกต่างกันไปตามแหล่งอ้างอิงและวิธีการพิจารณา) โดยสเปกตรัมของวัตถุดําเมื่อมีอุณหภูมิต่างๆ 
แสดงในรูปที่ 2.8 

 
รูปที่ 2.8 สเปกตรัมของวัตถุดําที่อุณหภูมิต่างๆ 

 
 ในอวกาศ 98% ของรังสีอาทิตย์มีค่าความยาวคลื่นระหว่าง 0.25 – 3.0 μm โดยค่าคงที่รังสีอาทิตย์ 
(solar constant) ถูกกําหนดให้เป็นค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ที่ได้รับบนพ้ืนที่หน่ึงหน่วยต้ังฉากกับทิศทางที่ช้ีไป
ยังดวงอาทิตย์ ในอวกาศ ที่ระยะห่างเฉลี่ยระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ ซึ่งค่าที่ยอมรับว่าเป็นค่าคงที่รังสีอาทิตย์ 
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ในปัจจุบันน้ีคือ 1367 W/m2 ค่าจริงของรังสีอาทิตย์ที่ระยะจากดวงอาทิตย์ถึงโลกมีค่าแตกต่างจากค่าคงที่ของ
รังสีอาทิตย์ประมาณ ±3.35 % เน่ืองจากระยะทางดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดในหน่ึงปี 
 
2.3.2 เรขาคณิตของโลกและดวงอาทิตย์ 
2.3.2.1 วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ 
  วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นวงรี โดยมีความรี (eccentricity) เท่ากับ 0.016722  มี
ระยะก่ึงแกนหลัก (semi-major axis) 1.4968x108  กิโลเมตร โดยมีดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดโฟกัสหน่ึงของวงรี
ดังกล่าว ดังแสดงในรูปที่ 2.9 
 

 
 

รูปที่ 2.9 วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์   
 

  ระนาบของวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เรียกว่า ระนาบสุริยะวิถี (ecliptic plane) แกนหมุนของ
โลกเอียงทํามุมกับเส้นต้ังฉากของระนาบสุริยะวิถี  23.5 องศา ดังน้ันระนาบศูนย์สูตร (equatorial plane) 
ของโลกจึงทํามุมกับระนาบสุริยะวิถี  23.5 องศาด้วย การที่แกนหมุนของโลกเอียงน้ีทําให้โลกหันซีกเหนือและ
ซีกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์มากน้อยต่างกันในขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์   โดยโลกจะหันซีกเหนือเข้าหาดวง
อาทิตย์มากที่สุดในวันที่  21 หรือ 22 มิถุนายน หรือ โซลส์ติกส์ฤดูร้อน (summer solstice) ณ ตําแหน่งน้ี
กลางวันของซีกโลกเหนือจะยาวที่สุด โลกจะหันซีกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดในวันที่ 21 หรือ 22 ธันวาคม 
หรือโซลส์ติกส์ฤดูหนาว (winter solstice) ดังน้ันการเกิดฤดูกาลจึงเป็นผลมาจากการที่แกนหมุนของโลกเอียง
ทํามุมกับเส้นต้ังฉากของระนาบสุริยะวิถี 
  เนื่องจากวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี ระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์จึงเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา โดยมีระยะเฉลี่ยเท่ากับ 1.496x108 กิโลเมตรหรือ 1 หน่วยดาราศาสตร์ (astronomical unit, 
AU) โลกจะอยู่ที่ตําแหน่งใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด (perihelion) ที่ระยะห่าง 0.983 AU ในวันที่ 3 มกราคม และ
อยู่ที่ตําแหน่งไกลสุด (aphelion) ที่ระยะห่าง 1.017 AU ในวันที่ 4 กรกฎาคม ระยะทางระหว่างโลกกับดวง

1.017 AU 0.983 AU 
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อาทิตย์มีผลต่อปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพ้ืนผิวโลก ระยะทางดังกล่าวแปรไปตามวันต่างๆ ใน
รอบปี ตามสมการต่อไปน้ี (Iqbal, 1983) 
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= ค่าแก้เน่ืองจากความรีของวงโคจรของโลก (eccentricity correction factor) [-]
  

    = มุมวัน (day angle) [เรเดียน] 
  r    = ระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ [km] 
  0r  = ระยะทางเฉล่ียระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ [1.496x108 km] 

  nd  = ลําดับของวันในรอบปี [ nd = 1 สําหรับวันที่ 1 มกราคม]  
 
2.3.2.2 ทรงกลมท้องฟา้และทางเดินปรากฏของเทหวัตถุ 
 ขณะที่โลกโคจรไปรอบดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก โลกจะหมุนรอบตัวเองไปในทิศ
เดียวกันด้วย ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ที่ผิวโลก ณ ตําแหน่งละติจูด   และลองจิจูดใดๆ ตัวเราก็จะเคลื่อนที่ไปพร้อม
กับผิวโลก และถ้าเรามองไปรอบๆ ตัว กรณีที่ไม่มีสิ่งกีดขวางเราจะเห็นขอบฟ้ากลม ทั้งน้ีเพราะสายตาเรามอง
ได้ไกลสุดเท่ากันทุกทิศทุกทาง และถ้าแหงนข้ึนดูข้างบนเราก็จะเห็นท้องฟ้าโค้งเป็นครึ่งทรงกลมครอบเราอยู่ 
เพราะเรารับรู้แสงที่มาจากท้องฟ้าซึ่งเกิดจากกระเจิงของบรรยากาศมาเข้าตาเราเท่ากันทุกทิศทาง  

 

 
 

รูปที่ 2.10 โลกและคร่ึงทรงกลมท้องฟ้า 
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  ดวงดาวต่างๆ ซึ่งอยู่ไกลมากจะถือว่าอยู่น่ิงกับที่เทียบกับการเคลื่อนของโลก เราจะเคล่ือนที่ไปพร้อม
กับการหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปตะวันออกผ่านดวงดาวต่างๆ แต่เน่ืองจากพ้ืนผิวโลกกว้าง
ใหญ่มากเม่ือเทียบกับขนาดของวัตถุต่างๆ บนโลก เราจึงมีความรู้สึกว่าพ้ืนผิวโลกอยู่น่ิงกับที่และดวงดาวต่างๆ 
เป็นฝ่ายเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปตะวันตกรอบแกนหมุนซึ่งขนานกับแกนหมุนของโลก เรียกแกนหมุนน้ีว่า
แกนหมุนท้องฟ้า ระนาบของพ้ืนโลกที่เราอยู่เรียกว่า ระนาบขอบฟ้า (horizontal  plane) จากหลักเรขาคณิต
สามารถพิสูจน์ได้ว่าแกนหมุนท้องฟ้าจะทํามุมกับระนาบขอบฟ้าเท่ากับละติจูดที่เราอยู่ โดยทั่วไปสายตาของ
มนุษย์ไม่สามารถแยกแยะระยะห่างจากผู้สังเกตของวัตถุหรือแหล่งกําเนิดแสง ต้ังแต่ 2 แหล่งขึ้นไปซึ่งอยู่ไกล
มากๆ  สายตาของเราจะสังเกตเห็นวัตถุเหล่าน้ันอยู่ห่างจากเราเท่ากันหมด ด้วยเหตุน้ีเราจึงเห็นท้องฟ้ามี
ลักษณะเป็นคร่ึงทรงกลมครอบเราอยู่ โดยมีเทหวัตถุ  (celestial object) เช่น ดาวฤกษ์ต่างๆ ยึดติดกับทรง
กลมท้องฟ้าและเคลื่อนที่รอบแกนหมุนซึ่งขนานกับแกนหมุนของโลกด้วยอัตราเดียวกับอัตราการหมุนของโลก
รอบตัวเองคือ 1 รอบต่อวัน 
  ถ้าดาวฤกษ์ดวงหน่ึงอยู่ในระนาบเดียวกับระนาบศูนย์สูตรโลก ขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองคนที่อยู่ 
ณ  ตําแหน่งศูนย์สูตรจะเห็นดาวดวงน้ีเคลื่อนที่จากขอบฟ้าด้านตะวันออกไปยังขอบฟ้าตะวันตกในระนาบท่ี
ขนานกับระนาบศูนย์สูตรโลก   เรียกระนาบดังกล่าวว่าระนาบศูนย์สูตรท้องฟ้า  ถึงแม้ว่าคนที่ไม่ได้อยู่ที่ศูนย์
สูตรก็จะเห็นการเคลื่อนที่ของดาวดังกล่าวเช่นเดียวกับคนที่อยู่ที่ศูนย์สูตร ทั้งน้ีเพราะระยะทางบนโลกมีค่าน้อย
มากเม่ือเทียบกับระยะทางจากโลกถึงดาวต่างๆ ระนาบศูนย์สูตรท้องฟ้าจะอยู่ในแนวตะวันออกตะวันตกและ
ต้ังฉากกับแกนหมุนของทรงกลมท้องฟ้าเช่นเดียวกับในกรณีของแกนหมุนของโลกซ่ึงต้ังฉากกับระนาบศูนย์สูตร
ของโลก 
  สําหรับดาวอ่ืนที่มิได้อยู่ในระนาบเดียวกับระนาบศูนย์สูตรของโลกก็จะมีการเคลื่อนที่ติดไปกับทรง
กลมท้องฟ้าในระนาบที่ขนานกับระนาบศูนย์สูตรท้องฟ้าด้วยอัตราเดียวกับอัตราการหมุนของโลก  ท้องฟ้าที่
ปรากฏต่อผู้สังเกตทั่วไปจะมีลักษณะดังรูปที่ 2.11 

 

                               
รูปที่ 2.11 ลักษณะของท้องฟ้าที่ผู้สังเกตเห็น 
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2.3.2.3 ทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ 
  โดยทั่วไปตําแหน่งของดาวฤกษ์จะอยู่คงที่เมื่อเทียบกับระนาบศูนย์สูตรของโลก ทั้งน้ีเพราะดาวฤกษ์
อยู่ไกลจากโลกมากจนไม่สามารถสังเกตการเคล่ือนที่ได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ดังน้ันเราจึงเห็นดาวฤกษ์อยู่ในระนาบ
เดิมซึ่งขนานกับระนาบอิเควเตอร์ท้องฟ้า แต่กรณีของดาวเคราะห์และดวงอาทิตย์จะมีการเปลี่ยนระนาบการ
เคลื่อนที่บนท้องฟ้าไปตามเวลาในรอบปี ทั้งน้ีเพราะเทหวัตถุเหล่าน้ีอยู่ใกล้โลก และมีตําแหน่งเปล่ียนแปลงไป
ตลอดเวลาเมื่อเทียบกับระนาบศูนย์สูตรของโลก ในกรณีของดวงอาทิตย์จะสามารถแสดงให้เห็นได้ดังรูปที่ 
2.12 

 

 
 

รูปที่ 2.12 ตําแหน่งของดวงอาทิตย์เมื่อเทียบกับศูนย์สูตรโลก 
 

  จากรูปที่  2.12 จะเห็นว่าในวันที่ 20 หรือ 21 มีนาคม และ 22 หรือ 23 กันยายน ดวงอาทิตย์จะอยู่
ในระนาบเดียวกับระนาบอิเควเตอร์โลก   สําหรับในวัน 21 หรือ 22 มิถุนายน ดวงอาทิตย์จะอยู่เหนือระนาบอิ
เควเตอร์มากท่ีสุด  และวันที่ 21 หรือ 22 ธันวาคม จะอยู่ใต้ระนาบอิเควเตอร์มากที่สุด  ดังน้ันระนาบทางเดิน
ของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าจึงเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา  บางครั้งอยู่ด้านเหนือและบางคร้ังอยู่ด้านใต้ของ
ระนาบอิเควเตอร์ท้องฟ้า เน่ืองจากระนาบอิเควเตอร์ของโลกทํามุมกับระนาบสุริยะวิถี 23.5 องศา ดังน้ัน
ทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์จึงสามารถอยู่ห่างจากอิเควเตอร์ได้มากที่สุด 23.5 องศา  ลักษณะทางเดิน
ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าแสดงได้ตามรูปที่ 2.13 
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รูปที่ 2.13 ทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า 

 
  จากรูปจะเห็นว่า ช่วงระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่เหนือขอบฟ้า หรือความยาวของกลางวันจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในรอบปี และขึ้นกับตําแหน่งเส้นรุ้งของผู้สังเกต โดยท่ีในช่วงฤดูร้อนดวงอาทิตย์จะอยู่
ทางเหนือของศูนย์สูตรท้องฟ้าและมีกลางวันยาวกว่าในช่วงฤดูหนาวซึ่งดวงอาทิตย์อยู่ทางใต้ของศูนย์สูตร
ท้องฟ้า      
 
2.3.2.4 การบอกตําแหน่งของดวงอาทิตย์ 
  ในการบอกตําแหน่งของดวงอาทิตย์ อาจบอกด้วยมุมหรือบอกด้วยส่วนโค้ง (arc) ของทรงกลมท้องฟ้า 
(celestial sphere) ที่รองรับมุมดังกล่าวก็ได้  ในงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์มีการบอกตําแหน่งของดวง
อาทิตย์ 2 ระบบดังน้ี 
  1)  ระบบอาซิมุธ-อัลติจูด (azimuth-altitude system) ระบบน้ีใช้มุม 2 มุม (ตามรูปที่ 2.14) เป็นตัว
บอกตําแหน่งได้แก่      

  ก. มุมอาซิมุธ (azimuth,  )  เป็นมุมที่วัดจากแนวทิศใต้ไปยังเงา (projection) บนระนาบขอบฟ้า
กับเส้นตรงซึ่งเช่ือมโยงระหว่างผู้สังเกตกับดวงอาทิตย์  โดยกําหนดว่า ถ้าเงาดังกล่าวอยู่ด้านตะวันออก อาซิมุธ

มีค่าเป็นบวกและทางตะวันตกมีค่าเป็นลบ  ดังน้ัน -180  <   < 180 
  ข. มุมอัลติจูด (altitude,  ) เป็นมุมเงย ณ ตําแหน่งผู้สังเกตของเส้นตรงซึ่งเช่ือมโยงระหว่างดวง
อาทิตย์กับผู้สังเกต จะมีค่าจาก 0 ถึง 90 องศา สําหรับมุมที่อยู่ระหว่างผู้สังเกตกับดวงอาทิตย์ เรียกว่า มุมซินิธ 
(zenith angle, z ) ซึ่งสามารถใช้บอกตําแหน่งดวงอาทิตย์ได้เช่นกัน โดยที่   90z  

  การบอกตําแหน่งโดยใช้ระบบอาซิมุธ-อัลติจูด   มีข้อดีคือ เข้าใจได้ง่าย แต่ก็มีข้อด้อยคือ ทั้งค่าอาซิมุธ
และอัลติจูด จะเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะต้ังแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนตกดิน และเปลี่ยนแปลงไปตามวันในรอบปีด้วย 
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รูปที่ 2.14 การบอกตําแหน่งของดวงอาทิตย์โดยใช้ระบบอาซิมุธ-อัลติจูด 

 
  2) ระบบศูนย์สูตร (equatorial system)   ระบบน้ีใช้มุมหรือส่วนโค้งของทรงกลมท้องฟ้า ตามรูปที่ 
2.15 เป็นตัวบอกตําแหน่งดังน้ี 
  ก.  เดคลิเนชัน (declination,  )  เป็นส่วนโค้งของวงกลมใหญ่ (great  circle)  ที่ผ่านขั้วทั้งสองของ
ทรงกลมท้องฟ้าระหว่างเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้ากับทางเดินของดวงอาทิตย์ตามรูปที่ 2.15 มีค่าอยู่ระหว่าง  −23.5 < < 23.5   ถือว่ามีค่าคงที่ ในแต่ละวันและมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามวันในรอบปี   การ
เปลี่ยนแปลงนี้เขียนเป็นสูตรได้ดังน้ี 
 

                                       
)/180)(3sin00148.03cos002697.0

2sin000907.02cos006758.0
sin070257.0cos399912.0006918.0(





                 (2.7) 

  โดยที่  365/)1d(2 n   
  เมื่อ   = มุมวัน (day angle) [เรเดียน] 
     = เดคลิเนชัน [องศา] 
   dn = วันในรอบปี, dn = 1  สําหรับวันที่ 1 มกราคม  
 
             ข.  มุมช่ัวโมง (hour angle,  ) เป็นมุมที่ขัว้ของทรงกลมท้องฟ้า (celestial  pole) หรือ
ส่วนโค้งของทรงกลมท้องฟ้าระหว่างเส้นเมอริเดียน  (meridian) ของผู้สังเกต กับวงกลมใหญ่ที่ลากผ่านดวง
อาทิตย์และขั้วทั้งสองของทรงกลมท้องฟ้า มีค่าเป็นบวกเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ทางตะวันออกของเมอริเดียน  และ
เป็นลบเมื่ออยู่ทางตะวันตกของเมอริเดียน 

 



25 
 

 

 
รูปที่ 2.15 การบอกตําแหน่งของดวงอาทิตย์โดยใช้ระบบศูนย์สูตร 

 
ตําแหน่งของดวงอาทิตย์ทั้ง 2 ระบบมีความสัมพันธ์กันตามสมการต่อไปน้ี 
 
                                             coscoscossinsinsin                    (2.8) 
 

                                            





coscos
sinsinsincos                                 (2.9) 

 
เมื่อ      = มุมอัลติจูด [องศา] 
    = มุมอาซิมุธ [องศา] 
    = มุมช่ัวโมง [องศา] 
    = ละติจูด [องศา] 
    = เดคลิเนชัน [องศา] 
 
  จากความสัมพันธ์ในสมการ (2.8) และ (2.9) เราสามารถคํานวณหามุมช่ัวโมงที่ดวงอาทิตย์ขึ้น ( s) 
และความยาวของกลางวันได้ กล่าวคือ ขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้น   = 0 จะได้ว่า 
 
                                      )cos/(cos)sinsin(cos s            (2.10) 

 
หรือ                                    )tantan(cos 1

s                   (2.11) 

 
  สําหรับมุมช่ัวโมงที่ดวงอาทิตย์ตก จะเท่ากับมุมช่ัวโมงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแต่เครื่องหมายตรงกันข้าม  
ดังน้ันความยาวของวัน Nd จึงเท่ากับ 2 s หรือเขียนในหน่วยของช่ัวโมงได้ดังน้ี 
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                                            )tan(tancos
15
2N 1

d                                    (2.12) 

 
2.3.2.5 เวลาและตําแหน่งของดวงอาทิตย์ 
  ตามกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ของเคปเลอร์ (Kepler) ซึ่งกล่าวว่าดาวเคราะห์ต่างๆ รวมถึงโลก
จะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ เส้นตรงที่เช่ือมระหว่างโลกกับดวง
อาทิตย์จะกวาดพ้ืนที่ได้เท่ากัน  ถ้าช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เท่ากัน ดังน้ันความเร็วในการเคลื่อนที่ของโลก
รอบดวงอาทิตย์ ณ ตําแหน่งต่างๆ บนวงโคจรจึงมีค่าไม่เท่ากัน ทําให้ช่วงเวลาที่ผู้สังเกตบนพ้ืนโลกเห็นดวง
อาทิตย์ 2 ครั้งติดต่อกัน หรือ 1 วัน มีความยาวไม่เท่ากัน  การใช้เวลาที่อาศัยดวงอาทิตย์เป็นหลักหรือเวลา
ดวงอาทิตย์ (solar time)  จึงไม่สะดวกในการเปรียบเทียบเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว  จึงได้มี
การกําหนดเวลาที่สม่ําเสมอขึ้น โดยการนําเวลาดวงอาทิตย์ในวันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ.1900  มาแบ่งเป็น 
86,400 ส่วน เรียก 1 ส่วนว่า 1 วินาที  เรียกเวลาน้ีว่าเวลาดวงอาทิตย์เฉลี่ย (solar  mean time) ซึ่งสามารถ
วัดได้ด้วยความถี่ธรรมชาติที่คงที่ต่าง ๆ เช่น ลูกตุ้มนาฬิกา  หรือความถ่ีของการสั่นของอะตอมของธาตุบาง
ชนิดและกําหนดว่า เวลาดวงอาทิตย์เฉลี่ย ณ เมืองกรีนิช (Greenwish) ประเทศอังกฤษเป็นเวลาสากล 
(universal time) หรือเวลากรีนิช (Greenwish mean time, GMT) ในประเทศต่างๆ จะแบ่งเวลาออกเป็น
เขตๆ เทียบกับเวลากรีนิช ในแต่ละเขตจะมีเส้นลองจิจูดมาตรฐาน (standard longitude, Ls) ผ่าน และใน
เขตน้ันๆ จะใช้เวลาเดียวกัน  เส้นลองจิจูดน้ีจะห่างจากกรีนิชเป็นจํานวนเท่าของ  15  องศา  เช่น  เส้น
ลองจิจูดมาตรฐานของประเทศไทยเท่ากับ  105  องศา (15x7)  น่ันคือเวลาของประเทศไทยจะเร็วกว่าเวลา 
กรีนิช 7 ช่ัวโมง  เวลาในแต่ละเขตน้ีมีช่ือเรียกโดยทั่วไปว่า เวลามาตรฐานท้องถิ่น (local standard time, 
LST) เป็นเวลาท่ีอ่านได้จากนาฬิกา  (clock time) และใช้ในชีวิตประจําวัน   สําหรับประเทศที่มีขนาดใหญ่ 
เช่น สหรัฐอเมริกามีการแบ่งเขตการใช้เวลามาตรฐานท้องถิ่นออกเป็นหลายเขต เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพที่
เป็นจริงของกลางวันและกลางคืนของท้องถิ่นน้ันๆ 
  เวลาดวงอาทิตย์และเวลาดวงอาทิตย์เฉลี่ยมีความแตกต่างกันตามวันในรอบปี ซึ่งสามารถหาความ
แตกต่างๆ ได้จากสมการเวลา (equation of time)  หรือแสดงได้ดังกราฟในรูปที่ 2.16 
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รูปที่ 2.16 การแปรค่าในรอบปีของความแตกต่างระหว่างเวลาดวงอาทิตย์กับเวลาดวงอาทิตย์ 
                       เฉลี่ย (Et)  
 
สมการเวลาสามารถเขียนได้ดังน้ี 
      

                               
)2sin04089.02cos014615.0

sin032077.0cos001868.0000075.0(18.229Et




    (2.13) 

                                             
เมื่อ  tE  = สมการเวลา [นาที] 

     = มุมวัน (day angle) [เรเดียน] 
 
  เวลาดวงอาทิตย์จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับตําแหน่งของดวงอาทิตย์ กล่าวคือ เมื่อ 12.00 น. ตาม

เวลาดวงอาทิตย์ ค่า    =  0  ถ้าเวลาดวงอาทิตย์เป็น 11.00 น.   = 15 เวลาดวงอาทิตย์น้ีสามารถ
คํานวณหาได้จากเวลามาตรฐานท้องถิ่น สมการเวลาและผลต่างระหว่างตําแหน่งเส้นลองจิจูดมาตรฐาน และ
เส้นลองจิจูดของผู้สังเกต หรือเขียนเป็นสมการได้ดังน้ี 
 

                                             ST = LST + 4(Ls-Lloc) + Et                                               (2.14) 
 

เมื่อ  ST    = เวลาดวงอาทิตย์ [ชม.:นาที] 
  LST   = เวลามาตรฐานท้องถิ่น [ชม.:นาที] 
  Ls    = เส้นลองจิจูดมาตรฐาน [องศา] 
  Lloc  = เส้นลองจิจูดของผู้สังเกต [องศา] 
  Et    = สมการเวลา [นาที] 
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ค่าของ 4(Ls-Lloc) มีหน่วยเป็นนาที และค่าของ Ls และ Lloc เป็นลบเมื่ออยู่ทางตะวันออกของกรีนิช และเป็น
บวก เมื่ออยู่ทางตะวันตกของกรีนิช 
            ความสัมพันธ์ระหว่างมุมช่ัวโมงของดวงอาทิตย์กับเวลาดวงอาทิตย์ เขียนเป็นสูตรได้ดังน้ี 
 
                                                         = 15(12-ST)              (2.15) 
เมื่อ    = มุมช่ัวโมง [องศา] 
  ST = เวลาดวงอาทิตย์ [ชม.] 
 
2.3.2.6 ค่ามุมตกกระทบของรังสีอาทิตย์บนพื้นผิวโลก (zenith angle; ) 
  ค่ามุมตกกระทบของรังสีอาทิตย์บนพ้ืนผิวโลก (zenith angle; ) เป็นค่ามุมที่กระทําระหว่างแนวดิ่ง
ที่ต้ังฉากกับพ้ืนผิวโลกตรงตําแหน่งที่ต้ังของผู้สังเกตบนพ้ืนผิวโลก กับทิศทางตําแหน่งของดวงอาทิตย์ ดังแสดง
ในรูปที่ 2.17  

 
รูปที่ 2.17 แสดงมุมตกกระทบของรังสีอาทิตย์บนพ้ืนผิวโลก ( ) 

 
  1) ค่ามุมตกกระทบของรังสีอาทิตย์บนพื้นผิวโลกที่เวลาใดๆ 
  ค่ามุมตกกระทบของรังสีอาทิตย์บนพ้ืนผิวโลกมีค่าตามวันเวลา และละติจูดตรงตําแหน่งที่ต้ังของ       
ผู้สังเกตบนพ้ืนผิวโลก ซึ่งค่ามุม  ณ เวลาใดๆ สามารถคํานวณได้จากสมการ 
 

            )coscoscossin(sincos 1
z                    (2.16) 

 
เมื่อ    z = มุมอาซิมุธ [องศา] 

    = เดคลิเนชัน [องศา]  

    = ละติจูด [องศา] 
    = มุมช่ัวโมง [องศา] 
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  2) ค่ามุมตกกระทบของรังสีอาทิตย์บนพื้นผิวโลกในตอนเท่ียงวันของเวลาดวงอาทิตย์ 
  ค่า  ตอนเที่ยงตามเวลาดวงอาทิตย์ (solar noon) สามารถคํานวณได้จาก 
 
   = − 23.5° cos( )             (2.17) 

 
เมื่อ   คือ จํานวนวันในรอบปี [วัน] 
  คือ ละติจูด [องศา] 
 

 มวลอากาศสัมพัทธ์ (relative air mass; ) คือ ค่าความยาวเนื่องจากทางเดินของแสงใน
บรรยากาศเปรียบเทียบกับกรณีที่รังสีอาทิตย์อยู่ในแนวด่ิง ( = 0) โดยท่ี ค่ามวลอากาศสัมพัทธ์ น้ี คํานวณ
ได้จาก 
  = =                 (2.18) 

 
2.3.2.7 ผลเนื่องจากบรรยากาศโลก 
  ความเข้มรังสีอาทิตย์และสเปกตรัมรังสีอาทิตย์ที่มายังพ้ืนโลกได้รับผลกระทบจากส่วนประกอบของ
บรรยากาศ ส่วนประกอบของบรรยากาศที่สําคัญมากที่สุดในบรรยากาศที่มีผลต่อรังสีอาทิตย์คือ เมฆ ไอนํ้า ฝุ่น
ละออง โอโซน และการสะท้อนของพ้ืนดิน ดังรูปที่  2.18 

 
 

รูปที่ 2.18 ผลของส่วนประกอบของบรรยากาศต่อความเข้มรังสีอาทิตย์ 
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  รังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบต้ังฉากกับบรรยากาศโลกโดยมีทิศทางตรงมาจากดวงอาทิตย์จะสิ่งที่ทําให้ค่า
ความเข้มรังสีอาทิตย์ลดลงคือระยะทางเพียงอย่างเดียว  แต่เมื่อผ่านบรรยากาศโลกและมีทิศทางตกกระทบไม่
ต้ังฉากกับพ้ืนผิวโลกสิ่งที่มีผลกระทบนอกจากระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลก ก็คือ ผลเน่ืองจากมุมตกกระทบ 
ซึ่งจะมีผลต่อระยะทางที่แสงอาทิตย์ต้องเดินทางผ่านบรรยากาศโลก ซึ่งการที่รังสีตกกระทบไม่ได้ต้ังฉากพอดี
จะทําให้รังสีอาทิตย์ต้องถูกลดทอนด้วยส่วนบรรยากาศเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากระยะทางเพ่ิมขึ้น ก่อนที่จะตกกระทบ
สู่พ้ืนผิวโลก (รูปที่ 2.19) 
 ในทางเดินของรังสีอาทิตย์ที่ผ่านบรรยากาศ แสงอาทิตย์มีผลกระทบจากกระบวนการต่างๆ ใน
ธรรมชาติดังต่อไปน้ี  
 1) Reyleigh scattering เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทําให้ท้องฟ้ามีสีนํ้าเงิน 
 2) Electronic absorption bands เป็นการดูดกลืนเน่ืองจากปฏิกิริยาไฟฟ้า เช่น การดูดกลืนของ
รังสีอาทิตย์โดยโอโซนเมื่อรังสีอาทิตย์มีความยาวคลื่นน้อยกว่า λ = 300   
 3) Molecular rotational เป็นการดูดกลืนเน่ืองจากการสั่นของโมเลกุล เช่น ,  
 4) Scattering เป็นการลดทอนโดยฝุ่นละออง 
 5) Reflection การสะท้อน 
 

 
รูปที่ 2.19 สเปกตรัมรังสีอาทิตย์ในระดับต่างๆ ของบรรยากาศโลก 

 
  รังสีอาทิตย์ได้รับผลกระทบจากส่วนประกอบของบรรยากาศทําให้เกิดส่วนประกอบของรังสีอาทิตย์ใน
ส่วนที่เป็นรังสีกระจาย ซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของบรรยากาศได้แก่ ฝุ่นละออง การปกคลุมของเมฆ และ
การสะท้อนของพ้ืนผิวโลก ณ บริเวณน้ัน  โดยรังสีกระจายมีส่วนประกอบของส่วนที่เป็นสเปกตรัมในช่วงสีนํ้า
เงินประมาณ 8-10 % ของความเข้มรังสีอาทิตย์ในวันท้องฟ้าเคลียร์ในตอนเที่ยงวัน และจะมีสัดส่วนสีนํ้าเงินที่
มากกว่าในกรณีที่  มีค่าเพ่ิมขึ้น ผลรวมของรังสีทั้งหมดบนพ้ืนผิวโลกเรียกว่า รังสีรวม   
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รูปที่ 2.20 การส่งผ่านของรังสีอาทิตย์ผ่านบรรยากาศโลกในแต่ละความยาวคลื่น 

 

รูปที่ 2.21 สเปกตรัมของรังสีรวม รังสีตรง และรังสีกระจายที่พื้นผิวโลก 

31 
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  ประเทศทางซีกโลกเหนือแถบยุโรป แสงอาทิตย์มีส่วนประกอบเป็นรังสีกระจายถึง 60 % และ
เน่ืองจากค่าความเข้มแสงของสเปกตรัมรังสีอาทิตย์มีค่ามากกว่าในช่วงแสงสีนํ้าเงินค่าสัมประสิทธ์ิของเซลล์
แสงอาทิตย์ที่สามารถตอบสนองในช่วงสีนํ้าเงินได้มากกว่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า 
  ในแต่ละเวลาในช่วงวัน  และค่ามวลอากาศมีค่าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังน้ันสเปกตรัมรังสี
อาทิตย์จึงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเช่นเดียวกันเมื่อตกกระทบพ้ืนผิวโลก ค่าเฉลี่ยของความเข้มรังสีอาทิตย์
ตลอดวัน 24 ช่ัวโมงมีค่าโดยประมาณ 0.2 เท่าของค่าความเข้มรังสีอาทิตย์สูงสุดของวัน ค่า  มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความเข้มของรังสีอาทิตย์เน่ืองจากโดยเป็นตัวบอกระยะทางที่รังสีอาทิตย์ต้องส่องผ่าน
ส่วนประกอบของบรรยากาศ ซึ่งระยะทางท่ีแสงต้องส่องผ่านบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเมื่อค่า  เพ่ิมขึ้น  
นอกจากน้ีค่าสเปกตรัมรังสีอาทิตย์ยังมีผลกระทบเน่ืองจากสภาพอากาศ และความสูงพ้ืนที่ 
  การคํานวณค่ารังสีอาทิตย์เป็นเรื่องซับซ้อนยุ่งยาก เพ่ือการประหยัดเวลาและความสะดวกในการ
คํานวณ ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์มักคํานวณโดยใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์โดยการเขียนโปรแกรมให้
สามารถคํานวณได้ในคอมพิวเตอร์ ในการศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ต้องการให้ได้ความถูกต้อง
ของพลังงานท่ีได้ออกมาจากเซลล์แสงอาทิตย์มักจะให้คอมพิวเตอร์ในการจําลองรังสีอาทิตย์เพ่ือการคํานวณ
และสร้างแบบจําลองเซลล์แสงอาทิตย์ให้เหมาะสม 
 
2.3.3 การวัดรังสีอาทิตย์ (Measurement of Solar Insolation) 
 มีเครื่องมือหลายชนิดที่ใช้ในการวัดรังสีอาทิตย์ 
 1) Semiconductor junctions เป็นการใช้เคร่ืองวัดรังสีอาทิตย์ที่มีลักษณะเหมือนเซลลใ์นเซลล์
แสงอาทิตย์ มช่ีวงจํากัดของการตอบสนองต่อความยาวคลื่นของรังสีอาทิตย์ 
 2) Themopiles และ pyroelectric เป็นการใช้ระบบของหัววัดที่มีการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าและ
ความต่างศักย์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ซึ่งโดยท่ัวไปตอบสนองกับแสงโดยไม่ขึ้นกับความยาวคลื่น 
เครื่องมือดังกล่าวน้ีได้แก่ 
 Pyranometer ซึ่งสามารถวัดรังสีอาทิตย์ที่มาจากคร่ึงทรงกลมท้องฟ้าได้ ซึ่งหัววัดแบบน้ีทําจากการ
นําลวดเทอร์โมคัพเป้ิลมาต่อกันแบบอนุกรมในแนวระดับ 
 Pyrheliometers คืออุปกรณ์วัดรังสอีาทิตย์ที่โดยทั่วไปวัดรังสีอาทิตย์ที่ความกว้างของมุมที่ใช้ในการ
วัด field of view โดยประมาณ 5-10° และต้องมีระบบติดตามตําแหน่งของรังสีอาทิตย์เพ่ือให้เครื่องวัดชนิดน้ี
ช้ีไปยังดวงอาทิตย์ตลอดเวลา 
 



33 
 

 

 
รูปที่ 2.22 ตัวอย่างความเข้มรังสีอาทิตย์ในรอบวันที่นอกบรรยากาศโลกและที่พ้ืนผิวโลก 

 
2.4 หลักการวิจัยเชิงสํารวจและการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.4.1 การสํารวจ 

การสํารวจ (survey) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วโดยไม่มีการใช้วิธีการทดลองใดๆ กับ
หน่วยที่เก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์หรือการตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกับค่าที่สังเกต การสํารวจอาจ
แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังน้ี   
 1)  การสํามะโน  (census survey or complete enumeration survey)  คือ  การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากทุกหน่วยในประชากร 
 2)  การสํารวจตัวอย่าง  (sample survey or partial enumeration survey)  คือ  การสํารวจโดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงบางส่วนของประชากร  
 Cochran (1977)  ได้สรุปข้อได้เปรียบของการสํารวจตัวอย่างเทียบกับการทําสํามะโนไว้  ดังน้ี 
 1)  ลดค่าใช้จ่าย  เน่ืองจากการสํารวจตัวอย่างจะเก็บข้อมูลเพียงบางส่วนของประชากร  ดังน้ัน
ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลจะน้อยกว่าการเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยในประชากร 
 2)  ได้ผลการศึกษาเร็ว  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวนน้อยก็จะใช้เวลาน้อย  และการวิเคราะห์
ข้อมูลจะทําได้เร็วขึ้น  ทําให้เราได้ผลการศึกษาเร็วขึ้นเทียบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากประชากร 
 3) สามารถปฏิบัติได้  ในการศึกษาอาจจําเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  บางครั้งเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจไม่เพียงพอต่อการเก็บข้อมูลทุกหน่วยในประชากร  
การเก็บข้อมูลเพียงบางส่วนจึงเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 4) มีความถูกต้อง  การเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวนน้อย เราสามารถควบคุมหรืออบรมพนักงาน
ภาคสนามได้ดี  ทําให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไม่เกิดความผิดพลาดจากการเก็บรวมรวม  การวิเคราะห์ข้อมูล
จํานวนน้อยสามารถหาตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาดได้ง่าย  ทําให้ผลที่ได้จึงมีความถูกต้องมากกว่าเมื่อ
เทียบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากประชากร 



34 
 

 

2.4.2 การวิจัยเชิงสํารวจ 
 การวิจัยเชิงสํารวจ เป็นการวิจัยที่เน้นการศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยการ
ดําเนินการวิจัยไม่มีการสร้างสถานการณ์หรือทดลองเพ่ือศึกษาผลที่ตามมา แต่เป็นการค้นหาข้อเท็จจริงหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว จุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงสํารวจ คือ เพ่ือทําให้ปัญหามีความชัดเจนและ
กําหนดลักษณะของปัญหาได้ 
 การสํารวจเพ่ือการวิเคราะห์สถานการณ์ (diagnosing a situation) มีความจําเป็นต้องวิเคราะห์
สถานการณ์เพ่ือทําให้ลักษณะปัญหาชัดเจน การวิจัยเชิงสํารวจจะช่วยวิเคราะห์ลักษณะของปัญหาเพ่ือให้เกิด
การวิจัยตรงประเด็นโดยช่วยกําหนดลําดับความสําคัญของการวิจัย มีประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับประเด็นที่ไม่ชัดเจน 
 
2.4.3 แบบแผนขั้นตอนการวิจัยเชิงสํารวจ 
  เพ่ือให้งานวิจัยดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เกิดข้อผิดพลาดอันจะเป็นผลเสียหายต่องานวิจัย 
ผู้ดําเนินโครงการจําเป็นจะต้องมีการวางแผนการวิจัยเพ่ือใช้เป็นแบบแผนในการดําเนินการวิจัยไปตามลําดับ
ขั้นตอนของการวิจัยอย่างเป็นระบบ กระบวนการและขั้นตอนการออกแบบ ผลของการสํารวจที่สามารถตอบ
โจทย์การวิจัยได้ถูกต้องสําหรับใช้ในการสรุปอ้างอิงสารสนเทศผลสํารวจมีความน่าเช่ือถือและการทําวิจัยเชิง
สํารวจทุกขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นจริงจะสามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขั้นตอนการวิจัยที่สําคัญๆ น้ัน 
แสดงดังรูปที่ 2.24 และมีรายละเอียดดังน้ี 
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รูปที่ 2.24 แบบแผนข้ันตอนการวิจัยเชิงสํารวจ 

 
 1. กําหนดปัญหาเฉพาะการวิจัย จับประเด็นปัญหาที่จะศึกษาให้เป็นตัวแปรที่สามารถวัดได้และระบุ
ถึงกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้เป็นหน่วยในการศึกษา ประเด็นปัญหาน้ันจะนํามาใช้เป็นตัวกําหนดขอบเขตหรือ
ขอบข่ายของงานและข้อมูลที่ต้องการ 
 2. การเลือกรูปแบบของการสํารวจ เลอืกให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 3. สร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงสํารวจ ได้แก่ แบบสอบถาม หรือแบบ
สัมภาษณ์ การเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจโดยคํานึงถึงประเภทของข้อมูลที่ต้องการเป็นสําคัญ เพ่ือที่ผู้
ดําเนินโครงการจะได้กําหนดและเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานวิจัยได้มากที่สุด งานในขั้นน้ีผู้ดําเนิน
โครงการควรจะได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือว่ามีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้หรือไม่และเป็นการ
ประเมินงานวิจัยเบ้ืองต้นว่าจะมีคุณค่า และคุ้มค่าหรือไม่ 
 4. กําหนดรูปแบบในการวิเคราะห์ข้อมูล เลือกตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมขึ้นมา
พร้อมทั้งระบุมาตราหรือดัชนีของแต่ละตัวแปรไว้ให้พร้อม 
 5. กําหนดการเข้าตารางข้อมูล เตรียมรูปแบบการวิเคราะห์ซึ่งจะต้องลงรหัสให้กับประเด็นปัญหาและ
ข้อคําถามต่างๆ ในแบบสอบถามเพ่ือให้ง่ายต่อการแปลงข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ 

กําหนดปัญหาการวิจยั

เลือกรูปแบบการสํารวจ 

สร้างเคร่ืองมือการสํารวจ 

กําหนดรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล 

กําหนดการเข้าตารางข้อมูล 

เตรียมการสําหรับการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

วิเคราะห์ผลข้อมูล 

ทดสอบสมมติฐาน 

เก็บข้อมูลภาคสนาม 
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 6. เตรียมการสําหรับการเก็บข้อมูลภาคสนาม ก่อนที่นักวิจัยจะลงไปปฏิบัติงานในภาคสนามในฐานะผู้
สัมภาษณ์จะต้องได้รับการอบรม ช้ีแนะถึงที่ต้ังของพ้ืนที่การวิจัยและกําหนดผู้ถูกสัมภาษณ์ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จากประชากร โดยช้ีแนะให้เห็นถึงที่อยู่ของกลุ่มคนเหล่าน้ี 
 7. เก็บข้อมูลภาคสนาม ดําเนินการเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างเพื่อเป็นผลของการ
สํารวจ ตามตําแหน่งที่ได้วางแผนในการสํารวจไว้ 
 8. การวิเคราะห์ผลข้อมูลที่ได้ นักวิจัยต้องมุ่งค้นหาคําตอบหรือประเด็นปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีดังน้ี 

  ก) กลุ่มตัวอย่างที่ได้ศึกษาจริงน้ันมีลักษณะรายละเอียดต่างๆ เหมือนกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้
มุ่งหวังไว้หรือไม่ 
  ข) อัตราการปฏิเสธ (refusal rate) ที่จะตอบคําถามที่เกิดขึ้นจะต้องนํามาคิดคํานวณด้วย
เพราะถือเป็นประเด็นสําคัญของการวิจัย ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบว่าเกิดจากอคติของกลุ่มตัวอย่าง 
(sample bias) หรือไม่ 

 9. การทดสอบสมมติฐาน ในขั้นน้ีนักวิจัยจะต้องสร้างรูปแบบการวิเคราะห์หลายตัวแปรขึ้นมาเพื่อดู
ลักษณะความแปรผันร่วมระหว่างตัวแปร จัดลําดับก่อนหลังความสัมพันธ์ของตัวแปรเมื่อสิ้นสุดการวิเคราะห์  

2.4.4 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น 
การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น หมายถึง การสุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยที่ตัวอย่างที่เป็นไปได้

แต่ละตัวอย่างมีความน่าจะเป็นที่จะถูกสุ่มตามแผนการสุ่ม (sampling design)  ที่กําหนดไว้  เช่น  การสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย  การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ  การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ  เป็นต้น วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ใช้
ความน่าจะเป็นจะสามารถหาคุณสมบัติของตัวประมาณโดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์ได้ ตัวอย่างวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น มีดังน้ี 

1) การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)  หมายถึง  การสุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรหน่ึงซึ่งทําให้ความน่าจะเป็นที่จะได้ตัวอย่างแต่ละตัวอย่างมีค่าเท่ากัน  (ประชุม สุวัตถี, 2552)  ใน
ที่น้ีเราจะศึกษาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  2  กรณี  คือ  การสุ่มแบบไม่คืนที่และการสุ่มแบบคืนที่ (simple 
random sampling without replacement)  เป็นการสุ่มหน่วยตัวอย่างทีละหน่วยด้วยความน่าจะเป็น
เท่ากัน  โดยหน่วยใดที่ถูกสุ่มไปแล้ว  จะไม่มีโอกาสถูกสุ่มอีกในการสุ่มครั้งต่อไป และ การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
คืนที่ (simple random sampling with replacement)  เป็นการสุ่มหน่วยตัวอย่างทีละหน่วยด้วยความ
น่าจะเป็นเท่ากัน  โดยมีการใส่หน่วยที่สุ่มได้คืนกลับก่อนจะสุ่มครั้งต่อไป  

2) การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (systematic sampling)  เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างขนาด  n  โดยใช้
ตัวเลขสุ่มเพียงตัวเดียวแล้วจะได้ตัวอย่างทั้ง  n  หน่วย  สมมติให้  k  เป็นจํานวนเต็มที่มีค่าใกล้  N

n
  มากที่สุด  

บางคร้ังเรียก  k  ว่าช่วงห่างระหว่างการสุ่ม  เมื่อ N แทน ขนาดประชากร และ n แทนขนาดตัวอย่าง สําหรับ
ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบจะต้องเรียงลําดับหน่วยตัวอย่างก่อน  สมมติให้หน่วยตัวอย่างถูกเรียงตาม
หมายเลขหน่วย 1, 2, ..., N การเรียงลําดับจะเรียงตามลักษณะของประชากร เพ่ือความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
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3) การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นไม่เท่ากัน (unequal probability sampling)  เป็นการ
สุ่มตัวอย่างที่กําหนดความน่าจะเป็น บางที่หน่วยมีโอกาสที่จะถูกสุ่มด้วยความน่าจะเป็นที่ไม่เท่ากัน ความ
น่าจะเป็นที่แตกต่างกันน้ีจะทําให้ตัวประมาณมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เมื่อกําหนดความน่าจะเป็นเริ่มต้นที่แต่ละ
หน่วยจะถูกสุ่มแปรผันตรงกับค่าสังเกต  เช่น  การสุ่มตัวอย่างครัวเรือนเพ่ือจะประมาณรายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน   สําหรับครัวเรือนที่มีคนวัยทํางานจํานวนมากควรจะมีรายได้สูง  ดังน้ันครัวเรือนน้ีควรมีโอกาสที่จะ
ถูกสุ่มสูงกว่าครัวเรือนที่มีคนวัยทํางานน้อย  การประมาณจํานวนต้นไม้ในป่าเราอาจแบ่งพ้ืนที่เป็นแปลงแต่ละ
แปลงขนาดแตกต่างกัน  แปลงที่มีพ้ืนที่ใหญ่น่าจะมีต้นไม้จํานวนมากจึงควรจะมีโอกาสถูกสุ่มสูง  เป็นต้น 

4) การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster sampling ) หมายถึง กระบวนการสุ่มที่แบ่งประชากร
ออกเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจเรียก  หน่วยปฐมภูมิ (primary unit)  แต่ละหน่วยปฐมภูมิประกอบด้วย  หน่วย
ทุติยภูมิ (secondary unit)  แล้วสุ่มหน่วยปฐมภูมิก่อน แทนการสุ่มหน่วยสังเกตโดยตรง  การสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่มอาจแบ่งได้  3  แบบ  ดังน้ี  

ก. การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มเชิงเด่ียว (single-stage cluster sampling)  หมายถึง  การ
สุ่มหน่วยปฐมภูมิด้วยวิธีการสุ่มที่ใช้ความน่าจะเป็นวิธีใดวิธีหน่ึงแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วย
ทุติยภูมิในหน่วยปฐมภูมิที่ตกเป็นตัวอย่าง  

ข. การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มสองขั้น (two-stage cluster sampling)  หมายถึง  การสุ่ม
ตัวอย่างหน่วยปฐมภูมิ  แล้วสุ่มตัวอย่างหน่วยทุติยภูมิจากหน่วยปฐมภูมิที่ตกเป็นตัวอย่าง  จากน้ันเก็บ
รวบรวมข้อมูลเฉพาะหน่วยทุติยภูมิที่ตกเป็นตัวอย่าง 

ค. การสุ่มตัวอย่างกลุ่มแบบหลายขั้น (multi-stage cluster sampling)  หมายถึง  การ
สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มที่มากกว่า  2  ขั้นขึ้นไป  หน่วยตัวอย่างประกอบขึ้นจากหน่วยย่อยหลายระดับ  
สุ่มตัวอย่างหน่วยปฐมภูมิ  แล้วสุ่มหน่วยทุติยภูมิในหน่วยปฐมภูมิที่ตกเป็นตัวอย่าง  จากน้ันสุ่มหน่วย
ระดับที่สาม (tertiary unit)  จากหน่วยทุติยภูมิที่ตกเป็นตัวอย่าง  และสุ่มหน่วยทุกระดับที่ตํ่าลงไป
จนถึงหน่วยตัวอย่างระดับสุดท้าย (ultimate unit)  ซึ่งเป็นหน่วยที่ให้ข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยสุดท้ายที่ตกเป็นตัวอย่าง 
5) การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified sampling) หมายถึง กระบวนการสุ่มตัวอย่างที่มีการ

แบ่งประชากรออกเป็นช้ันภูมิ (strata)  โดยให้แต่ละหน่วยตกอยู่ในช้ันภูมิใดช้ันภูมิหน่ึงเท่าน้ัน จากนั้นทําการ
สุ่มตัวอย่างแต่ละช้ันภูมิอย่างอิสระกัน  อย่างไรก็ตามในบางเทคนิคอาจไม่ได้สุ่มตัวอย่างแต่ละช้ันภูมิอย่าง
อิสระกันก็ได้ เมื่อสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายไม่แทนท่ีคืนในทุกช้ันภูมิอย่างอิสระกัน  เราเรียกวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างน้ีว่า  การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายแบบมีช้ันภูมิ  (stratified random sampling)  ซึ่งวิธีการสุ่มตัวอย่างน้ี
จะเป็นพ้ืนฐานในการสร้างทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ   
 หลังจากที่มีการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสํารวจแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนํามาวิเคราะห์เพ่ือให้ตอบ
ปัญหาการวิจัย ซึ่งมักเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น รวมถึงการบรรยายลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการ
รวบรวม ซึ่งคํานึงถึงจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย เช่น เพ่ือบรรยายลักษณะตัวแปรในกลุ่มตัวอย่าง
หรือประชากร อาจมีการใช้สถิติบรรยายมาบรรยายภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง การแจกแจงความถี่จะนําเสนอ
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ในรูปแบบตารางหรือแผนภูมิ นอกจากน้ีในเชิงสถิติ การวิจัยเชิงสํารวจต้องมีการประมาณความแปรปรวนของ
ตัวประมาณ สําหรับการวิเคราะห์อาจวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ของการวิจัย และแปล
ความหมายเพ่ือสรุปผลการวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการวิจัยเชิง
สํารวจโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนการประมวลผลของข้อมูลจะต้องนําแบบสอบถามมา
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ความสอดคล้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล และลงรหัสเพ่ือประมวลด้วย
คอมพิวเตอร์ หากมีข้อผิดพลาด ต้องทําการแก้ไขให้เหมาะสมอย่างเป็นระบบ 

2.4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  งานศึกษาศักยภาพความเหมาะสมในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบน
หลังคาของโรงงานอุตสาหกรรมในโครงการนี้ เป็นการศึกษาเชิงสํารวจที่ครอบคลุมประเด็นเก่ียวกับโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายประเด็น เก่ียวกับคุณสมบัติของการประกอบกิจการโรงงาน เช่น ประเภท ขนาด ลักษณะ
การผลิต การใช้พ้ืนที่ของโรงงาน การใช้พ้ืนที่อาคาร ต้นทุนการผลิต จํานวนเงินลงทุน จํานวนลูกจ้าง 
เจ้าหน้าที่ดูแลซ่อมบํารุงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการ
ดูแลซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า ความสามารถและความรู้ที่มีอยู่ต่อการดูแลระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
ระยะห่างจากตําแหน่งที่ต้ังของพื้นที่โรงงานไปยังแนวสายส่ง   นอกจากน้ียังมีประเด็นเก่ียวกับลักษณะของ
พ้ืนที่ที่เหมาะสมของหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องทําการสํารวจ เช่น การวางตัวของแนวอาคาร 
ความลาดเอียงของหลังคาหรือดาดฟ้า ความแข็งแรงของหลังคาหรือดาดฟ้า ความแข็งแรงและความสามารถ
ในการรับนํ้าหนักของตัวอาคาร ทิศทางการวางตัวของหลังคา การเกิดเงาบังบนหลังคาหรือดาดฟ้า อายุของ
อาคารและข้อจํากัดเรื่องอายุการใช้งานอาคาร เป็นต้น  
  ประชากรเป้าหมาย (Target Population) คือ โรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆ 
เน่ืองจากในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งประชากรต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง โครงการจึงทําการสุ่มตัวอย่าง
สถานประกอบการด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายไม่แทนที่คืน โดยหน่วยตัวอย่าง (Sampling Unit) คือ
โรงงานที่อยู่ในเมืองหลักหรือเมืองสําคัญในภูมิภาคต่างๆ  
   การศึกษาศักยภาพความเหมาะสมในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดต้ังบน
หลังคาของโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างกลุ่มแบบมีช้ันภูมิ ที่เป็นการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่ายไม่แทนที่คืน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเพ่ือแสดงผล มีดังน้ี  

  1) สถิติพรรณนา (descriptive statistics) 
  สถิติพรรณนาเป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบายรูปแบบและลักษณะข้อมูลของตัวอย่าง 
โดยมีการนําเสนอเป็น ตาราง ค่าสถิติ กราฟ และแผนภูมิ (คณาจารย์ภาควิชาสถิติ, 2555) 

ก. ร้อยละ (percentage) เป็นการเปรียบเทียบความถี่หรือจํานวนที่สนใจกับความถ่ีทั้งหมด
โดยเทียบเป็นจํานวนทั้งหมด 100 โดยหาค่าได้จากสูตรต่อไปน้ี 
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100fP
n

          (2.19) 

เมื่อ P   แทน ร้อยละของกลุ่มที่สนใจ 
      f   แทน ความถี่ของข้อมูลในกลุ่มที่สนใจ 
 n   แทน ความถี่ทั้งหมด 

ข.  ค่าเฉลี่ย (mean) เป็นค่ากลางของข้อมูลชุดหน่ึง ในระดับประชากรจะเรียกว่า ค่าเฉล่ีย
ประชากร ส่วนในระดับตัวอย่างจะเรียกว่าค่าเฉลี่ยตัวอย่าง (sample mean) มีสูตรการ
คํานวณดังน้ี  
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        (2.20) 

เมื่อ ix      แทน ค่าสังเกตจากหน่วยตัวอย่างที่ 1,2, ,i n    

      n      แทน ขนาดตัวอย่าง 
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 แทน ผลรวมของค่าสังเกตในตัวอย่าง 

ค.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เป็นค่าวัดการกระจายของข้อมูล
ระหว่างค่าสังเกตกับค่าเฉล่ีย สูตรในการคํานวณส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง คือ 
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      (2.21) 

ง.  ค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก (weighted average) เป็นค่าเฉล่ียซึ่งให้ความสําคัญกับค่าสังเกต
แต่ละค่าแตกต่างกัน เช่น ค่าเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของค่าสังเกต 1 2, , , nx x x  ที่ถ่วงนํ้าหนัก

ด้วย 1 2, , , nw w w  ตามลําดับ มีสูตรการคํานวณดังน้ี 
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      (2.22) 

จ.  ตารางแจกแจงความถ่ี (contingency table) เป็นตารางที่แสดงความถี่หรือจํานวน
นับจําแนกตามลักษณะของตัวแปรหน่ึง หรือลักษณะร่วมของตัวแปรหลายตัว 

ฉ.  แผนภาพฮิสโตรแกรม (histogram) เป็นแผนภาพแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่อยู่ติดกันบน
แกนนอน โดยพ้ืนที่แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นสัดส่วนกับความถ่ีของค่าในช่วงที่แสดงด้วย
ความกว้างของแท่งสี่เหลี่ยมผนืผ้าน้ัน 
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2) สถิติอนุมาน (inference statistics)  
  สถิติอนุมานเป็นสถิติที่มีการอ้างอิงกลับไปสู่ประชากร ในการศึกษาครั้งน้ีมีการสร้างช่วงความเชื่อมั่น 
 1 100%  สําหรับค่าเฉลี่ยประชากร    โดยสมมติว่าตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ช่วงความเช่ือมั่นสําหรับ

ค่าเฉล่ียประชากร มีสูตรในการคํานวณดังน้ี 

                   
2 2

2 2

s sx z x z
n n           

  เมื่อ   /2z    แทน  ค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานที่ความน่าจะเป็นสะสมส่วนบนเท่ากับ / 2  

           2s    แทน  ความแปรปรวนของตัวอย่าง (Sample Variance) คํานวณได้จากการยก 
            กําลังสองของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   

3) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X และตัวแปร Y สามารถประมาณได้โดยใช้ค่าสังเกตจาก

ตัวอย่างของตัวแปรทั้งสองจํานวน n คู่ดังน้ี   
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   r = 
S
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xy

xx yy
      (2.25) 

  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตัวอย่าง r น้ีมีช่ือเรียกว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 

correlation coefficient)  ในที่น้ีจะเรียกสั้น ๆ ว่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์   สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  r มีค่า
อยู่ระหว่าง –1 กับ 1   ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า  x และ y มีความสัมพันธ์เชิงเส้นทางบวก  คือเมื่อ x มีค่า
เพ่ิมขึ้น y  มีแนวโน้มที่จะมีค่าเพ่ิมขึ้นด้วย    ถ้า  r = –1  แสดงว่า x กับ y  มีความสัมพันธ์เชิงเส้นทางลบ   
คือเมื่อ x  มีค่าเพ่ิมขึ้น  y มีแนวโน้มที่จะมีค่าลดลง    ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า  x และ y ไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นต่อกัน 
 ในกรณีที่ต้องการทดสอบเกี่ยวกับสหสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างประชากร 2 กลุ่ม โดยมีข้อสมมติว่าตัว
แปร X และ Y มีการแจกแจงแบบปกติสองทาง  ในการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของประชากรด้วย

สมมติฐานหลกั H0:    = 0  เมื่อ  แทน สมัประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ของประชากร สามารถทําได้โดยใช้สถิติ
ทดสอบที ดังน้ี 
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2
1 2        (2.26)            

  ซึ่ง t มีการแจกแจงแบบสติวเดนท์ทีที่ระดับองศาอิสระ n–2    

ถ้ากําหนดสมมติฐานแย้งเป็น H1 : ρ   0  จะปฏิเสธ H0    ที่ระดับนัยสําคัญ       ถ้า   calt    >    

)2,2(t n   

ถ้ากําหนดสมมติฐานแย้งเป็น H1 : ρ  > 0   จะปฏิเสธ H0    ที่ระดับนัยสําคัญ       ถ้า   calt    >    

( ,n 2)t     

ถ้ากําหนดสมมติฐานแย้งเป็น H1 : ρ  < 0   จะปฏิเสธ H0    ที่ระดับนัยสําคัญ       ถ้า   calt    <    

( ,n 2)t     

4) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่ไม่อิสระกัน 
  สถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างจํานวนพนักงานปีก่อนหน้าและจํานวนพนักงานปัจจุบัน  
และเปรียบเทียบรายได้ปีก่อนหน้าและรายได้ปัจจุบันของบริษัทต่างๆ คือ  t–test  แบบสองกลุ่มไม่อิสระ  (Two 
Dependent Samples)  มีสูตรคํานวณดังน้ี 
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    (2.27) 

  เม่ือ  t        คือ  ค่าสถิติทดสอบของความแตกต่างเฉลี่ยของตัวแปรท่ีสนใจศึกษาปีปัจจุบันและตัวแปรท่ี 
             สนใจในปีก่อนหน้า 

            D      คือ  ผลรวมของผลต่างค่าของตัวแปรในปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า 

               
2D     คือ  ผลรวมกําลังสองของผลต่างค่าของตัวแปรในปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า 

             2D  คือ  ผลรวมผลต่างค่าของตัวแปรในปีปัจจุบันและปีก่อนหน้าท้ังหมดกําลังสอง 

           n      คือ  ขนาดตัวอย่าง 
  โดย มีระดับองศาอิสระ  df  =  n – 1 

เน่ืองจากจํานวนพนักงานปีก่อนหน้ากับจํานวนพนักงานปีปัจจุบันมีความสัมพันธ์กัน และรายได้ปีก่อน
หน้าและปีปัจจุบันมีความสัมพันธ์กัน ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากรสองกลุ่มท่ีสัมพันธ์กันจึงใช้สถิติ
ทดสอบ t-test แบบสองกลุ่มไม่อิสระกัน 
 


