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3.2  การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่จําเป็นต้องใช้ในการหาศักยภาพ
การจัดต้ังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพื้นดิน (ตาม TOR ข้อ 
5.1) 

  การใช้วิธีการทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographical Information System, GIS) ต้อง
ประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในรูปที่ผ่านการจัดให้เป็นไฟล์นามสกุลที่เหมาะสมกับโปรแกรม GIS โดย
ข้อมูลเหล่าน้ันจะต้องเป็นข้อมูลทั่วทั้งประเทศไทยที่ได้ทําการรวบรวมไว้ด้วยผู้ที่มีความรู้เก่ียวกับ GIS และมี
ความถูกต้องน่าเช่ือถือ ผู้ดําเนินโครงการได้ทําการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล GIS ต่างๆ ดังต่อไปน้ี  
 
3.2.1 การจัดหาข้อมูลการกระจายตามพืน้ที่ของความเข้มรังสีอาทิตย์ทั่วประเทศไทย (ตาม TOR ข้อ 5.1 (1)) 
  ข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์ เป็นข้อมูลสําคัญสําหรับการวิเคราะห์ศักยภาพและความเหมาะสมในการ
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ในโครงการน้ีที่ปรึกษาได้จัดหาข้อมูลความเข้มรังสี
อาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อเดือนและรายวันเฉล่ียต่อปี ซึ่งคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทําการคํานวณ
โดยอาศัยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม โดยเป็นข้อมูลดิจิตอลซึ่งมีความละเอียดเชิงพ้ืนที่ 3 x 3 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย ข้อมูลน้ีสามารถจัดแสดงในรูปการกระจายตามพ้ืนที่ของความเข้มรังสีอาทิตย์
ทั่วประเทศไทยทั้งในรูปรายวันเฉลี่ยต่อเดือน (รูปที่ 3.16) และรายวันเฉลี่ยต่อปี (รูปที่ 3.17)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

                     

                  มกราคม                 กุมภาพันธ์                มีนาคม                   เมษายน 

                      

           พฤษภาคม                   มิถุนายน               กรกฎาคม                 สิงหาคม 

                         

                   กันยายน                ตุลาคม                 พฤศจิกายน                 ธันวาคม 

 

รูปที่ 3.16 ข้อมูลการกระจายตามพ้ืนที่ของความเข้มรังสีอาทิตย์ในเดือนต่างๆ  

MJ/m2-day 
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รูปที่ 3.17 ข้อมูลการกระจายตามพ้ืนที่ของความเข้มรังสีอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปี  

 
จากรูปที่ 3.17 จะเห็นว่าความเข้มรังสีอาทิตย์ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามพ้ืนที่และเวลาใน

รอบปีซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 

1)    การกระจายความเข้มรังสีอาทิตย์ของเดือนมกราคมบริเวณตอนเหนือของประเทศจะมีค่าโดย
เฉลี่ยตํ่ากว่าภาคอ่ืนๆ ถึงแม้ว่าเดือนมกราคมเป็นช่วงฤดูหนาว สภาพท้องฟ้าโดยทั่วไปมีเมฆน้อย แต่ความเข้ม

MJ/m2-day 
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รังสีอาทิตย์มิได้ขึ้นกับสภาพท้องฟ้าเพียงอย่างเดียว หากยังขึ้นอยู่กับมุมตกกระทบของรังสีอาทิตย์บน
พ้ืนผิวโลก มุมดังกล่าวจะขึ้นกับละติจูดของตําแหน่งบนพ้ืนโลกและตําแหน่งของดวงอาทิตย์  ในเดือนมกราคม
ดวงอาทิตย์จะอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้าประมาณ 20 องศา ทางซีกฟ้าใต้  ทําให้ค่ามุมตกกระทบรังสี
อาทิตย์ในบริเวณทางตอนเหนือของประเทศมีค่ามากกว่าทางตอนใต้ของประเทศ ทําให้ภาคเหนือได้รับรังสี
อาทิตย์น้อยกว่า โดยมีค่ารังสีรวมรายวันเฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 14-16 MJ/m2-day แผ่เป็นบริเวณกว้างจนถึง
ภาคกลางตอนบน สําหรับภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีค่าความเข้มรังสีอาทิตย์สูงกว่าภาคอ่ืนๆ 
โดยส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในช่วง 17-18 MJ/m2-day แผ่เป็นบริเวณกว้าง สําหรับภาคใต้ตอนบนและบริเวณชายฝั่ง
ด้านตะวันออกจะมีการกระจายของค่าความเข้มรังสีอาทิตย์อยู่ในช่วง   16 -18 MJ/m2-day ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ด้านตะวันออกได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมมากกว่าด้านตะวันตก 
สําหรับภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันตกจะมีบางพื้นที่ เช่น บริเวณภูเก็ต พังงา และกระบ่ี มีความเข้มรังสีอาทิตย์
ช่วง 18-20 MJ/m2-day 

2)    การกระจายความเข้มรังสีอาทิตย์ของเดือนกุมภาพันธ์ รังสีอาทิตย์จะมีค่าเพ่ิมขึ้นจากเดือน
มกราคม  โดยทางตอนเหนือสุดของประเทศมีค่าความเข้มประมาณ 16-18 MJ/m2-day ส่วนบริเวณทาง
ตอนกลางของประเทศ ความเข้มสูงขึ้นโดยจะอยู่ในช่วง 19-21 MJ/m2-day บริเวณทางตอนใต้ของประเทศ
และภาคตะวันตกตอนใต้ซึ่งติดกับชายฝั่งมีค่าความเข้มรังสีอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 19-21 
MJ/m2-day  

 3)    การกระจายความเข้มรังสีอาทิตย์ของเดือนมีนาคม ดวงอาทิตย์จะอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร
ท้องฟ้าและเป็นช่วงฤดูร้อน พ้ืนที่โดยท่ัวไปจึงได้รับรังสีอาทิตย์เพ่ิมขึ้น โดยทางตอนใต้และตะวันตกของประเทศ
มีค่าความเข้มรังสีอาทิตย์สูงอยู่ในช่วง 20-21 MJ/m2-day ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ
กระจายความเข้มรังสีอาทิตย์เป็นแถบกว้างซึ่งมีความเข้มอยู่ในช่วง 20-22 MJ/m2-day กระจายอยู่ทั่วบริเวณ 
และภาคเหนือมีความเข้มรังสีอาทิตย์แปรค่าอยู่ในช่วง 18-21 MJ/m2-day  

4)    การกระจายของความเข้มรังสีอาทิตย์ของเดือนเมษายน มุมตกกระทบของรังสีอาทิตย์ตอนเที่ยง
วันจะต้ังฉากหรือเกือบต้ังฉากกับพ้ืนผิวโลกทั่วทั้งประเทศ เน่ืองจากช่วงดังกล่าวอยู่ในช่วงฤดูแล้ง ท้องฟ้า
ค่อนข้างแจ่มใส ทําให้ความเข้มรังสีอาทิตย์สูงทั่วทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในช่วง 18-22 MJ/m2-day 
โดยเฉพาะทางภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ รังสีอาทิตย์มีความเข้มสูงกระจายอยู่
ระหว่าง 20-22 MJ/m2-day เน่ืองจากเป็นบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่าทางตอนเหนือของประเทศ บริเวณ
ภาคเหนือยังคงมีความเข้มรังสีอาทิตย์สูงประมาณ 19-21 MJ/m2-day ในขณะที่ภาคตะวันออกจะมีค่าความ
เข้มรังสีอาทิตย์ประมาณ 17-19 MJ/m2-day  

5)    การกระจายของความเข้มรังสีอาทิตย์ของเดือนพฤษภาคม ในเดือนพฤษภาคมท่ัวทั้งประเทศเริ่ม
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมมากและบางวันมีฝนตก ทําให้บริเวณ
ทั่วทั้งประเทศมีความเข้มรังสีอาทิตย์ลดลงจากเดือนเมษายนโดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีความเข้มรังสี
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อาทิตย์กระจายอยู่ในช่วง 16-21 MJ/m2-day ตลอดแนวเทือกเขาของภาคตะวันตกค่าความเข้มรังสีอาทิตย์
ลดลงอยู่โดยจะในช่วง 15-19 MJ/m2-day ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศมีค่าอยู่ในช่วง 15-18 MJ/m2-
day เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างมาก แต่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีค่าความ
เข้มรังสีอาทิตย์อยู่ในช่วง  18-20 MJ/m2-day เพราะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้น้อย สําหรับ
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างน้อย ทําให้ค่า
ความเข้มรังสีอาทิตย์มีค่าสูงประมาณ 20-22 MJ/m2-day 

6)    การกระจายของความเข้มรังสีอาทิตย์ของเดือนมิถุนายน อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มี
ผลต่อความเข้มรังสีอาทิตย์ในบริเวณต่างๆ ของประเทศสูงขึ้น ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมและมีฝนตกมาก ทําให้ทั่ว
ทั้งประเทศได้รับรังสีอาทิตย์ลดลงจากเดือนพฤษภาคม โดยค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ทั่วประเทศกระจายอยู่
ในช่วง 15-19 MJ/m2-day สําหรับบริเวณเงาฝนในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ในจังหวัดสิงห์บุรี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงยังมีค่าความเข้มสูงอยู่
ในช่วง 19-20 MJ/m2-day  

7)    การกระจายของความเข้มรังสีอาทิตย์ของเดือนกรกฎาคม โดยในเดือนน้ีพ้ืนที่ทั่วประเทศได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้มีเมฆและฝนกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งเป็นผลทําให้ค่ารังสีอาทิตย์
ลดลง กล่าวคือมีค่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 14-18 MJ/m2-day โดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันตก
ของประเทศซ่ึงติดกับเทือกเขาตะนาวศรี และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ตํ่าประมาณ 14-17 
MJ/m2-day โดยบริเวณความเข้มสูง 18-19 MJ/m2-day จะปรากฏเป็นหย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

8)    การกระจายของความเข้มรังสีอาทิตย์ของเดือนสิงหาคม พ้ืนที่ทั่วประเทศยังคงอยู่ในอิทธิพลของ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ลักษณะการกระจายความเข้มรังสีอาทิตย์ทั่วประเทศมีค่าลดลงจากเดือนกรกฎาคม 
โดยการกระจายของความเข้มรังสีอาทิตย์ทั่วทั้งประเทศอยู่ในช่วง 13-19 MJ/m2-day แต่บริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศยังคงมีความเข้มรังสีอาทิตย์สูงคือมีค่าอยู่ในช่วง 17-18 MJ/m2-day ส่วน
ทางภาคตะวันตกที่ติดกับเทือกเขาและภาคใต้ฝั่งภาคตะวันตกของประเทศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทําให้มีค่า
ตํ่าสุดในรอบปี โดยมีค่าประมาณ 13-16 MJ/m2-day 

9)     การกระจายของความเข้มรังสีอาทิตย์ของเดือนกันยายน ถึงแม้ว่าดวงอาทิตย์จะเคลื่อนตัวมาอยู่
ที่ศูนย์สูตรท้องฟ้า แต่พ้ืนที่ทั่วประเทศยังถูกปกคลุมด้วยเมฆอันเน่ืองมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้
พ้ืนที่ทุกภาคของประเทศยังคงมีค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ค่อนข้างตํ่า กล่าวคือส่วนใหญ่มีค่ากระจายอยู่ในช่วง 
14-19 MJ/m2-day มีเพียงบริเวณพ้ืนที่เล็กๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
และกาฬสินธ์ุ ซึ่งเป็นบริเวณเงาฝนที่แห้งแล้งมีค่าความเข้มรังสีอาทิตย์สูงอยู่ในช่วง 17-19 MJ/m2-day 

10)   การกระจายของความเข้มรังสีอาทิตย์ของเดือนตุลาคม โดยท่ัวไปในช่วงเดือนตุลาคมประเทศ
ไทยจะเริ่มได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้ปริมาณฝนลดลงและท้องฟ้าแจ่มใส แต่เป็น
ช่วงเวลาเดียวกับที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปอยู่ทางใต้ของเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้าทําให้รังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบมีค่า
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ลดลงจากเดือนกันยายน แต่ด้วยสภาพท้องฟ้าที่แจ่มใสจึงทําให้การกระจายรังสีอาทิตย์ของภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีค่าความเข้มรังสีอาทิตย์อยู่ในช่วง 17-19 MJ/m2-day ส่วนบริเวณอ่ืนๆ 
ของประเทศยังคงมีความเข้มรังสีอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่างกับเดือนกันยายน ยกเว้นทางภาคเหนือ
ตอนบน และภาคใต้ของประเทศท่ีมีความเข้มรังสีอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อเดือนลดลงเป็น 14-17 MJ/m2-day  

11)  การกระจายของความเข้มรังสีอาทิตย์ของเดือนพฤศจิกายน พ้ืนที่ทั่วประเทศได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างมาก ทําให้ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมมาก ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์จึงมีค่าน้อยกว่า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนภาคเหนือก็ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท้องฟ้าจะมีสภาพของฟ้า
หลัว ซึ่งทําให้ความเข้มรังสีอาทิตย์ที่ได้รับมีค่าน้อยอยู่ในช่วง 13-17 MJ/m2-day สําหรับภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจายความเข้มรังสีอาทิตย์คล้ายคลึงกัน คือมีค่าอยู่ในช่วง 17-18 MJ/m2-day 

12)   การกระจายของความเข้มรังสีอาทิตย์ของเดือนธันวาคม ในเดือนน้ีดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวไปอยู่
ทางตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้ามากที่สุด ทําให้รังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกบนพ้ืนราบมีค่าตํ่าสุด 
ถึงแม้ว่าท้องฟ้าจะมีสภาพแจ่มใส แต่รังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบพ้ืนผิวโลกบริเวณประเทศไทยยังคงมีค่าความเข้ม
รังสีอาทิตย์ลดลงจากเดือนพฤศจิกายนโดยเป็นผลมาจากตําแหน่งดวงอาทิตย์ กล่าวคือทางตอนใต้ รังสีอาทิตย์
กระจายอยู่ในช่วง 12-16 MJ/m2-day ส่วนบริเวณอ่ืนของประเทศค่าความเข้มรังสีอาทิตย์อยู่ในช่วง 17-18 
MJ/m2-day โดยทางภาคเหนือตอนบนของประเทศ ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์มีค่าลดลงอยู่ในช่วง 13-16 
MJ/m2-day  

  จากลักษณะของการกระจายตามพื้นที่ของรังสีอาทิตย์รายเดือนจะเห็นว่าการกระจายตามพ้ืนที่
ดังกล่าวได้รับอิทธิพลสําคัญมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่  

 ในกรณีของแผนที่รายปี (รูปที่ 3.17) จะเห็นว่าบริเวณที่ได้รับรังสีอาทิตย์สูงสุด (18-19 MJ/m2-day) 
จะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี เน่ืองจากเป็นบริเวณที่ราบสูงค่อนข้างแห้งแล้งมีการก่อ
ตัวของเมฆน้อยจึงทําให้รังสีอาทิตย์มีค่าสูง นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่ที่รับรังสีอาทิตย์สูงอยู่ในบางส่วนของภาคกลาง
ในบริเวณจังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ทั้งน้ีเพราะบริเวณ
ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ซึ่งมีการก่อตัวของเมฆน้อยกว่าบริเวณอ่ืน สําหรับภาคเหนือ ด้านตะวันตกของภาค
กลาง และภาคใต้ รอยต่อระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกจะได้รับรังสี
อาทิตย์ค่อนข้างตํ่า ทั้งน้ีเพราะบริเวณดังกล่าวเป็นภูเขา และป่าไม้ ซึ่งมีการก่อตัวของเมฆและฝนมากกว่า
บริเวณพ้ืนราบ รังสีอาทิตย์ในพ้ืนที่ดังกล่าวจึงมีค่าตํ่า กรณีของภาคใต้จะมีทั้งบริเวณที่ได้รับรังสีอาทิตย์สูงและ
ตํ่ากระจายกันอยู่ ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของลมมรสุมและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพ้ืนที่ อย่างไรก็
ตามเมื่อเฉลี่ยความเข้มรังสีอาทิตย์ทุกพ้ืนที่ตลอดทั้งปี พบว่ามีค่าเท่ากับ 17.4 MJ/m2-day ซึ่งถือว่ามีค่า
ค่อนข้างสูง     
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3.2.2 การจัดหาข้อมูลการใช้พื้นที่ที่จําเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพ (ตาม TOR ข้อ 5.1 (2)) 

  เน่ืองจากการจัดต้ังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จําเป็นต้องรู้ข้อมูลการใช้พ้ืนที่ ทั้งน้ีเพราะพ้ืนที่ที่มี
ความเข้มรังสีอาทิตย์สูงอาจอยู่ในเขตชุมชน หรือพ้ืนที่หวงห้ามต่างๆ ซึ่งไม่สามารถจัดต้ังโรงไฟฟ้าได้ ดังน้ันที่
ปรึกษาจึงได้ทําการหาข้อมูลการใช้พ้ืนที่ต่างๆ ในรูปแบบของ shapefile ซึ่งสามารถนําไปใช้กับโปรแกรม
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้โดยตรง โดยประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังน้ี  

3.2.2.1 ข้อมูลเขตชุมชน  
  ข้อมูลเขตชุมชนเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญในการพิจารณาตําแหน่งที่ต้ังของการติดต้ังโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดิน เน่ืองจากการจัดต้ังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องใช้พ้ืนที่โล่งแจ้ง โดย
โรงไฟฟ้าขนาด 1 MW ต้องใช้พ้ืนที่ประมาณ 15 ไร่ ซึ่งต้องอยู่นอกเขตชุมชน โดยชุมชนในที่น้ีหมายถึง พ้ืนที่ที่
มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน ดังน้ันที่ปรึกษาจึงได้จัดหาข้อมูลแสดงขอบเขตของชุมชนในรูปของ 
shapefile ซึ่งสามารถนํามาใช้ในโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยข้อมูลดังกล่าวแสดงดังรูปที่ 3.18  

 

รูปที่ 3.18 แผนที่แสดงพ้ืนทีข่องชุมชนทั่วประเทศไทย 
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3.2.2.2 ข้อมูลถนน 

  ข้อมูลของเส้นทางคมนาคมมีผลต่อการพิจารณาตําแหน่งที่ต้ังของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดย
พ้ืนที่ที่จัดต้ังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องไม่อยู่บนถนน อย่างไรก็ตามจะต้องมีถนนเข้าออกโรงไฟฟ้าเพ่ือ
การสัญจร  ขนส่งส่วนประกอบต่างๆ ของโรงไฟฟ้า และการซ่อมบํารุง  

  ที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลถนนทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ทางหลวงชนบท และทางหลวงท้องถิ่น โดยในภาคเหนือมีความยาวของถนน 24,425  กิโลเมตร 
ภาคกลาง 69,875 กิโลเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 57,651 กิโลเมตร ภาคตะวันออก 15,017     
กิโลเมตร ภาคตะวันตก 12,847 กิโลเมตร ภาคใต้ 25,001 กิโลเมตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาคกลางมีความยาวรวม
ของถนนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับความหนาแน่นของแหล่งชุมชนที่มีจํานวนมากอยู่ในภาคกลาง ข้อมูลถนน
ดังกล่าวในรูป shapefile ซึ่งสามารถนําไปใช้ในโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จะแสดงไว้ในรูปที่ 3.19 

 

รูปที่ 3.19 แผนที่แสดงถนนทั่วประเทศไทย 
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3.2.2.3 ข้อมูลแหล่งน้ําและแม่น้ํา 
  ข้อมูลแหล่งนํ้ามีความสําคัญในการพิจารณาต่อความเหมาะสมในการจัดต้ังโรงงานไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ทั้งน้ีเน่ืองจากโดยทั่วไปจะไม่ติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในแหล่งนํ้า ดังน้ันที่ปรึกษาจึงได้จัดหา
ข้อมูลแหล่งนํ้าต่างๆ ได้แก่ แม่นํ้า คลอง ห้วย หนอง บึง เขื่อน ฝาย ทะเลสาบ และพื้นที่ชายฝ่ังที่นํ้าท่วมถึง ใน
รูปของ shapefile ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ดังแสดงในรูปที่ 3.20 โดยความหนาแน่นของแหล่งนํ้าจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้มีมากที่สุดอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีแม่นํ้าที่สําคัญคือ แม่นํ้าเจ้าพระยา ซึ่งใช้สําหรับการ
เกษตรกรรมบนพ้ืนที่ราบภาคกลางของประเทศ นอกจากน้ียังมีแม่นํ้าสําคัญตามภูมิภาคเช่น แม่นํ้าปิง วัง ยม 
น่าน ในภาคเหนือ แม่นํ้ามูล ชี ในภาคอีสาน แม่นํ้าแม่กลองในภาคตะวันตก และแม่นํ้าตาปี ในภาคใต้  

 

รูปที่ 3.20 แผนที่แสดงแหล่งนํ้าทั่วประเทศ 
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3.2.2.4 ข้อมูลเครือข่ายสายส่งไฟฟ้า 
  ข้อมูลเครือข่ายสายส่งไฟฟ้า เป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องใช้ในการพิจารณาเลือกตําแหน่งที่ต้ังโรงไฟฟ้าหรือ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร ถ้าระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งต้องป้อน
ไฟฟ้าให้กับเครือข่ายสายส่งอยู่ห่างจากเครือข่ายสายส่งมากจะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง ในโครงการน้ี ที่
ปรึกษาจึงได้จัดหาข้อมูลเครือข่ายสายส่งไฟฟ้า พร้อมทั้งตําแหน่งสถานีย่อยไฟฟ้า (sub-station) ในรูปของ 
shapefile ดังแสดงในรูปที่ 3.21 
 

 

รูปที่ 3.21 แผนที่แสดงสถานย่ีอยและสายสง่ไฟฟ้าแรงสูง 
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3.2.2.5 ข้อมูลความสูงพื้นที่ 

  ข้อมูลแผนที่แสดงความสูงพ้ืนที่ หรือ orography map เป็นช้ันข้อมูลที่มีความสําคัญต่อการคํานวณ
ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ในการ
คํานวณหาความเอียงหรือความลาดชันของพ้ืนที่และอาจจะใช้เป็นข้อมูลประกอบในการคาดคะเนสภาวะ
บรรยากาศของพ้ืนที่ที่พิจารณาน้ันได้ ทั้งน้ีหากพ้ืนที่ที่นํามาใช้ในการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีความลาดชัน
มากเกินไปอาจส่งผลให้ต้นทุนในการรากฐานมีราคาที่สูงได้ นอกจากน้ียังเป็นอุปสรรคต่อการต้ังสายส่งไฟฟ้า
เข้าไปยังพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าที่ต้องการสร้าง 

 ที่ปรึกษาได้จัดหาข้อมูลความสูงพ้ืนที่ในรูปแบบดิจิตอลจากฐานข้อมูล USGS ซึ่งเป็นข้อมูลที่สํารวจ
โดยใช้ดาวเทียมภายใต้โครงการ Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) ที่มีความละเอียดเชิงพ้ืนที่
โดยประมาณ 30 x 30 ตารางเมตร จากน้ันได้นําข้อมูลดังกล่าวมาทําการแปลงให้เป็น shapefile ที่สามารถ
แสดงผลโดยใช้โปรแกรม GIS สําหรับใช้ในการคํานวณหาพ้ืนที่ที่ความลาดชันที่เหมาะสมต่อการจัดต้ังโรงไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์ต่อไปได้     

 

รูปที่ 3.22 แผนที่ความสูงพ้ืนที่ 
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3.2.3 การจัดหาข้อมูลพื้นทีท่างธรรมชาติ (ตาม TOR ข้อ 5.1 (3)) 

  เน่ืองจากพ้ืนที่ทางธรรมชาติ ได้แก่ พ้ืนที่ป่าไม้ และเขตสงวน ไม่สามารถนํามาใช้จัดต้ังโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ได้ และในการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จําเป็นต้องรู้พ้ืนที่
ดังกล่าว ดังน้ันที่ปรึกษาจึงได้จัดหาข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้  เขตอุทยาน และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  ในรูปของ 
shapefile ตามรูปที่ 3.23  

 

รูปที่ 3.23 พ้ืนที่ป่าไม้ เขตอุทยาน และเขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
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3.2.4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (ตาม TOR ข้อ 5.1(4)) 

 ในปัจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศได้มีการพัฒนาและใช้งานมาอย่าง
หลากหลาย อาทิเช่น ArcGIS, MapInfo, GeoConcept,  GRASS GIS, MapWindow GIS, GeoServer และ 
ILWIS เป็นต้น โดยทั่วไปโปรแกรมดังกล่าวสามารถจําแนกออกได้เป็น 4 ประเภท คือ Desktop GIS, Web 
Servers, libraries และ Mobile GIS โดยสามารถติดต้ังใช้งานกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Microsoft 
Windows, Mac และระบบปฏิบัติการที่มีพ้ืนฐานจาก UNIX เช่น Linux ทั้งน้ีโปรแกรมดังกล่าวจําเป็นต้องรัน
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งอย่างน้อยควรจะมีความเร็ว CPU ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และ
หน่วยความจํา Ram อย่างน้อย 8 GB โดยท่ัวไปโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยฟังก์ชันการ
ใช้งาน 5 ส่วน ประกอบด้วยส่วนของการรับข้อมูลป้อนเข้า (input) ส่วนการจัดเก็บข้อมูล (storage) ส่วนการ
วิเคราะห์ (analysis) ส่วนการแสดงผล (presentation) และส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้งาน (user interface)  
  ในส่วนของการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographical Information 
System, GIS) ที่เหมาะสมสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพการจัดต้ังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เซลล์
แสงอาทิตย์ ที่ปรึกษาได้ทําการสืบค้นและเปรียบเทียบคุณสมบัติโปรแกรมที่ใช้งานทางด้านภูมิศาสตร์
สารสนเทศแบบต่างๆ พบว่าโปรแกรม ArcGIS ของบริษัท จีไอเอส จํากัด เป็นโปรแกรมที่มีความเหมาะสมต่อ
การนํามาใช้ในงานด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มากที่สุด เน่ืองจากมีเครื่องมือช่วยในการจัดการข้อมูลเชิง
ภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย โดยโปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่สามารถแสดงผลไฟล์ข้อมูล GIS ทั้งในรูปแบบ 
vector และ raster นอกจากน้ีโปรแกรม ArcGIS ยังสามารถสร้างช้ันข้อมูล GIS แบบ vector ทั้งในรูปแบบ 
จุดตําแหน่ง (point) เส้นทาง (line) และแบบพ้ืนที่ปิด (polygon) ที่สามารถนํามาคํานวณเป็นค่าความยาวใน
หน่วยเมตรและพ้ืนที่ในหน่วยตารางเมตรได้  
 ในการศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่สําหรับการจัดต้ังโรงไฟฟ้า ที่ปรึกษาได้นําไฟล์ข้อมูล GIS ช้ัน
ต่างๆ มาทําการซ้อนทับบนแผนที่ความเข้มรังสีอาทิตย์ จากน้ันจึงใช้เครื่องมือ ArcToolbox ของโปรแกรม 
ArcGIS มาช่วยในการคัดเลือก (select) จัดทําแนวก้ัน (buffer) และคํานวณพ้ืนที่ทับซ้อน (intersect) เพ่ือหัก
ลบพ้ืนที่ที่ไม่มีความเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ออกจากช้ันข้อมูลรังสีอาทิตย์ ข้อมูลที่
นํามาพิจารณาในการหักลบพ้ืนที่ได้แก่ พ้ืนที่ป่าไม้ ป่าสงวน เขตอุทยาน แหล่งนํ้า เขตชุมชน เส้นทางคมนาคม 
และพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 16 องศาขึ้นไป เป็นต้น ทั้งน้ีช้ันของข้อมูล GIS layer ช้ันต่างๆ ที่นํามา
ป้อนเข้าจะมีการกําหนดพิกัดของการ projection ของแผนที่ในแบบ World Geodetic System (WGS) 
1984 UTM Zone 47N ซึ่งมีมาตราส่วนอยู่ระหว่าง 1 : 4,000 ถึง 1 : 20,000      
 จุดเด่นประการหน่ึงของโปรแกรม ArcGIS ที่ที่ปรึกษาคัดเลือกมาใช้ในโครงการนี้ กล่าวคือโปรแกรม 
ArcGIS สามารถคํานวณหาขนาดของพ้ืนที่ที่มีรูปลักษณะไม่เป็นเรขาคณิตได้อย่างแม่นยํา ถึงแม้ว่าพ้ืนที่ที่
ต้องการคํานวณจะไม่มีช้ันของข้อมูลมาก่อน ผู้ใช้งานก็สามารถวาดเส้นทางหรือวาดพ้ืนที่ปิดล้อมและซ้อนทับ
พ้ืนที่ดังกล่าวลงบนแผนท่ีอ้างอิงได้ด้วยตนเองแล้วจึงสามารถคํานวณหาความยาวของเส้นทาง หรือคํานวณหา
ขนาดพ้ืนที่ที่สร้างขึ้นเองได้ตามต้องการ  
  อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการคํานวณหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสําหรับการจัดต้ังโรงไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์ดังกล่าว จําเป็นต้องป้อนช้ันของข้อมูล GIS จํานวนมากเข้าในโปรแกรม ดังน้ันในการประมวลผล
หรือคํานวณต่างๆ ที่ปรึกษาจําเป็นต้องใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือให้การประมวลผลและ
คํานวณพ้ืนที่ทําได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ปรึกษาจะทําการจัดหาโปรแกรม ArcGIS เวอร์ช่ัน 10 มาใช้ในการ
ดําเนินงาน ตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรม ArcGIS ที่นํามาใช้ในโครงการน้ีแสดงดังรูปที่ 3.24 
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รูปที่ 3.24 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม ArcGIS ที่ใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพ 
 


