
 
 
 
 
 
 
 
 
บทคัดยอ 
      บทความวิจัยนี้ไดทําการปรับแกสมการรังสีตก
กระทบจากดวงอาทิตยนอกบรรยากาศโลกใหมีความ
ถูกตองมากยิ่งขึ้น เนื่องจากตัวเลขที่ไดจากการวัดคา
การแผรังสีดวงอาทิตยและอุณหภูมิแผรังสีดวงอาทิตย
ยั ง ผ ลที่ แ ต กต า ง กั น ข อ ง แต ล ะ ผู วิ จั ย มี ค ว าม
คลาดเคลื่อนไมสอดคลองกันกับสมการการแผรังสี  
อีกทั้งการนับวันโคจรของโลกในสมการการรังสีตก
กระทบไมเทาการนับวันของปฤดูกาลโลกตามการ
คํานวณหลักดาราศาสตร ดังนั้นทําใหคาที่ไดเปนเพียง
คาประมาณเทานั้น      ไดทําการการปรับแกคาความ
เขมกําลังงานแผ รังสีดวงอาทิตย, คาคงที่ รังสีตก
กระทบนอกบรรยากาศโลก และอุณหภูมิแผรังสีดวง
อาทิตยยังผล จากการคํานวณสมการรังสีตกกระทบ
นอกบรรยากาศโลกที่ปรับแกแลวไดผลลัพธที่มีความ
แตกตางจากสมการที่ใชอยูเดิมข้ึนเพียงเล็กนอย โดย
ใหคาแตกตางสูงสุด 1.0079% แตก็ชวยทําใหได
ตัวเลขชุดใหมมีความละเอียดขึ้นซึ่งทําใหเกิดความ
มั่นใจในการนําไปใชงาน นอกจากนี้ยังไดแสดงการ
คํานวณคาคงที่ รังสีตกกระทบนอกบรรยากาศดาว
เคราะหตางๆเพื่อเปนประโยชนในการใชงานเชิง
ประยุกตตอไป 
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Abstract 
     This research article adjusts irradiance from 
the sun outside the earth’s atmosphere equation 
to high accuracy.  Because of data from 
measurement of sun irradiance and sun effective 
radiation temperature have difference on each 
other of researchers, have some errors and are 
not related in radiation equation. For each, 
counting of date number in irradiance equation 
difference from counting of date number in 
tropical year from astronomy calculation, then 
the result from calculation only estimation. Now, 
this paper adjusts solar radiation flux, solar 
constant of outside the earth’s atmosphere and 
solar effective radiation temperature. From the 
calculation of adjusting outside the earth’s 
atmosphere irradiance equation have a result 
difference from old equation a little; give the 
maximum difference result 1.0079% but it help 
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to make the new fine calculating groups of 
number which leads to confidence for using. 
Furthermore, show on calculation of solar 
outside planet’s atmosphere irradiance constant 
to other planets for convenience in applies 
practice. 
Keyword: irradiance, sun temperature, tropical 
year, average orbit radius, orbit eccentricity, 
planet 
 
1. บทนํา 
       ดวงอาทิ ตย เ ป นกลุ มก า ซ ร อนขนาดใหญ
ประกอบดวยธาตุไฮโดรเจนและฮีเลียมเปนสวนใหญ 
ที่เหลือเปนธาตุอ่ืนๆ เชนแคลเซียมและแมกนีเซียม[3] 
โดยมีอุณภูมิสูงสุดที่จุดศูนยกลางประมาณ 15.5(106) 
K ซึ่งเปนผลจากการทําปฏิกิริยาหลอมรวมทางเทอรโม
นิวเคลียร(Thermonuclear fusion reaction)  เกิดจาก
การรวมอะตอมไฮโดรเจนกลายเปนอะตอมฮีเลียม 
โดยมวลที่หายไปกลายเปนพลังงานและแผรังสีออกไป
จากดวงอาทิตย บรรยากาศรอบนอกจะมีพวยกาซ
(Prominence)ของไฮโดรเจนและฮีเลียมพุงออกจาก
ดวงอาทิตยบางสวนยอนกลับบางสวนสลายไปมี
อุณหภูมิประมาณ 4240 K สําหรับอุณหภูมิที่วัดโดย
การถายภาพ(Pictorial temperature) มีคาประมาณ 
6050 K  เนื่องจากอุณหภูมิที่แตกตางกันอยางมาก
ระหวางผิวและแกนกลางกลุมกาซ ดังนั้นเราจึงไมนํา
อุณหภูมิเฉลี่ยดวงอาทิตยที่วัดไดจริงมาใชคํานวณการ
หาคาการแผรังสี 
       การคํานวณการแผรังสีตกกระทบจากดวงอาทิตย
นอกบรรยากาศโลกตองทราบวงโคจรทั้งตําแหนงและ

เวลาของโลกที่แมนยําตามหลักดาราศาสตร[1] แลว
นํามาประกอบกับตัวเลขที่ไดจากการวัดคาการแผรังสี
ดวงอาทิตยนอกบรรยากาศโลกและอุณหภูมิดวง
อาทิตยของแตละผูวิจัย จึงนํามาสรางสมการรังสีตก
กระทบนอกบรรยากาศโลก แตอยางไรก็ตามสมการ
รังสีตกกระทบนอกบรรยากาศโลกที่ใชอยูทั่วไปนับวัน
โคจรของโลกแตกตางจากการครบรอบของปฤดูกาล
โลกในการคํานวณตามหลักดาราศาสตร ทําใหคาที่
คํานวณไดเปนเพียงคาประมาณเทานั้น    ดังนั้น
บทความวิจัยฉบับนี้จะทําการปรับแกสมการรังสีตก
กระทบนอกบรรยากาศโลกโดยการใชคาที่ทําการวัด
ทางดาราศาสตรและหลักการฟสิกสมาปรับแกให
สอดคลองกัน  เพื่อใหได ตัวเลขชุดใหมที่มีความ
ละเอียดขึ้นและเพิ่มความมั่นใจในการนําไปใชงาน
ยิ่งขึ้น 
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
2.1 ขอมูลดาราศาสตรและคาคงที่ 
     การคํานวณจะใชขอมูลดาราศาสตรดังตารางที่ 1 
และคาคงที่ดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 ระยะครึ่งแกนยาวและความรี [1] 
ดาวเคราะหและ
ดาวเคราะหนอย 

ระยะครึ่งแกนยาว 
(AU) 

ความรี 

พุธ(Mercury) 0.3870991318 0.2069397154 
ศุกร(Venus) 0.7232938550 0.0067872525 
โลก(Earth) 1.0000000000 0.0167000000 
อังคาร(Mars) 1.5236966150 0.0933955435 
เซเรส(Ceres) 2.7664069580 0.0790000000 
พัลลาส(Pallas) 2.7690524020 0.2350000000 
ไซคี(Psyche) 2.9233584710 0.1350000000 

พฤหัสบดี(Jupiter) 5.2026621700 0.0484167980 
เสาร(Saturn) 9.5386086990 0.0559161205 
มฤตยู(Uranus) 19.1818494800 0.0464875000 
เนปจูน(Neptune) 30.0574206300 0.0099833885 
พลูโต(Pluto) 39.4393171300 0.2484393509 

 
ตารางที่ 2 คาคงที่ 

รายการ คาคงที่ 
พาย(¶) 3.14159265358979323846264

33832795 
1 หนวยดาราศาสตร(AU)[4] 
(Astronomical Unit) 

1.49597870691x1011  m 

ปฤดูกาลโลก(TT)[2] 
(Tropical Earth Year) 

365.24220          day/round 

รัศมีดวงอาทิตย(rSun)[7] 6.9599x108         m 
สเตฟาน-โบลตซมานน (σ)[3] 
(Stefan-Boltzmann) 

5.66956x10-8      W/m2.K4 

 
2.2 สมการการเคลื่อนที่ดาวเคราะห 
     จากกฎขอที่หนึ่งของเคปเลอร[3]“การเคลื่อนที่ของ
ดาวเคราะหเปนรูปวงรี โดยมีดวงอาทิตยอยูที่จุดโฟกัส
หนึ่ง” มีสมการในพิกัดเชิงขั้วดังนี้ [1] 

 
                                              (1) 

 
เมื่อ r  - ระยะรัศมีจากโพลา(Pole Radius), m 
      e  - ความรีหรือความเยื้องศูนย(Eccentricity),Fraction 

     θ  - มุมเชิงขั้ว(Polar Angle), radial 
      p  - ระยะโพลาไดเรกตริกซ(Polar Directrix), m 
 
      คาคงที่ในสมการสามารถหาคาไดถาทราบคา
ระยะโคจรดาวเคราะหใกลที่สุด(rmin) และ ระยะโคจร
ดาวเคราะหไกลที่สุด(rmax) ดังนี้ [1] 
       e    =  (rmax –rmin )/(rmax +rmin )                             (2) 
       p    =  rmin(1+e)/e = rmax(1-e)/e = a(1/e –e)       (3) 
       rep  = e.p = a(1-e2)                                             (4) 
เมื่อ  a   - ระยะครึ่งแกนยาว (Semi-major Axis), m 
        rep - คาคงที่รัศมีโพลา (Polar Radius Constant), m 
 
2.3 สมการการแผรังสจีากผิววัตถ ุ
      ความเขมกําลังงานที่ไดจากการแผรังสีของวัตถุดํา
(Black Body) บริเวณพื้นผิว คํานวณไดดังนี้ [3] 
      Eb =  σTb

4                                                         (5) 
เมื่อ Eb  - ความเขมกําลังงานแผรังสี (Radiation Flux) จาก 
                วัตถุดํา, W/m2 
        T  -  อุณหภูมิผิววัตถุดํา, K 
 
      กรณีเปนวัตถุจริงและวัดความเขมกําลังงานแผรังสี
ได แลวคํานวณหาอุณหภูมิผิวเทียบเทากับการแผรังสี
ของวัตถุดําในเชิงทฤษฎี เรียกอุณหภูมินี้วาอุณหภูมิ
แผรังสีสมบูรณ(Absolute Radiation Temperature) 
หรืออุณหภูมิแผรังสียังผล (Effective Radiation 
Temperature) [3] 
 
2.4 ความเขมกําลังงานรงัสีตกกระทบ 
      ความเขมกําลังงานที่รังสีตกกระทบสําหรับวัตถุที่
อยูหางออกไป คํานวณไดโดยสมมุติใหทราบคาความ
เขมกําลังงานที่แผรังสีออกมาของวัตถุทรงกลมขนาด
เล็ก ดังนั้นจะสามารถหาคากําลังงานทั้งหมดที่แผรังสี



ออกมาไดโดยนํามาคูณดวยพื้นที่ผิวทรงกลมขนาด
เล็ก และถานําทรงกลมที่มีขนาดใหญกวามาครอบไว 
ดังนั้นกําลังงานที่แผรังสีออกมาทั้งหมดจะกระทบกับ
ผิวดานในของทรงกลมขนาดใหญ ดังนั้นเขียนสมการ
ไดเปน 
         PTotal =  Eb,r1As,r1 =  Ir2As,r2 
               Eb,r1(4π)r1

2 =  Ir2(4π)r2
2 

                      Eb,r1r1
2 =  Ir2r2

2                                     (6) 
เมื่อ  PTotal   - กําลังงานทั้งหมดที่แผรังสีออกมา,W 
        Eb,r1     - ความเขมกําลังงานแผรังสี(Radiation Flux)  
                      จากวัตถุดํา ที่ผิวทรงกลมรัศมี r1, W/m2 
       Ir2          - ความเขมกําลังงานรังสีตกกระทบ (Irradiation  
                       Flux) ที่วัดได ที่ผิวทรงกลมรัศมี r2, W/m2 
      As,r1, As,r2 -  พื้นที่ผิวทรงกลมที่รัศมี r1 และ r2, m2 
      r1,r2          -  รัศมีทรงกลม, m 
 
2.5 สมการความเขมกําลังงานตกกระทบนอก
บรรยากาศโลก 
     ความเขมกําลังงานรังสีที่ตกกระทบมีสมการดังนี้
[5] 

         (7) 
 

เมื่อ  IEarth      - ความเขมกําลังงานรังสีตกกระทบนอก  
                      บรรยากาศโลก, W/m2 
        ISC,Earth  - คาคงที่ความเขมกําลังงานรังสีจากดวง 
                      อาทิตยตกกระทบนอกบรรยากาศโลกโดย 
                      เฉล่ียหรือคาคงที่รังสีตกกระทบโลก, W/m2 
        n          - จํานวนวันของป เมื่อให 1 มกราคม, n = 1  
                       และ 31 ธันวาคม, n = 365 หรือ 366 
 
 
 
 

3. การปรับแกสมการรังสีตกกระทบ 
3.1 สมการแผรังสีตกกระทบจากตามหลักดารา
ศาสตร 
     ความเขมกําลังงานที่ตกกระทบนอกบบรรยากาศ
ของดาวเคราะหข้ึนอยูกับระยะหางใกลหรือไกลจาก
ดวงอาทิตยตามวันเวลาในแนวการโคจรรอบดวง
อาทิตย จากสมการที่ 6 จะได 
        Eb,Sun rSun

2 = IPlanet rOrbit
2 

        IPlanet = (rSun/ rOrbit)2 Eb,Sun                                    (8) 
เมื่อ  IPlanet - ความเขมกําลังงานแผรังสีตกกระทบนอก  
                   บรรยากาศดาวเคราะห, W/m2 
        rOrbit - ระยะหางการโคจรดาวเคราะหจากดวงอาทิตย, m 
 
      การโคจรดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยเปนรูปวงรี 
เมื่อแทนคา r = rOrbit จากสมการที ่1 ลงในสมการที่ 8 
พรอมทัง้คาคงที่รัศมีโพลา (rep) จากสมการที่ 4 

 
 
 
 
 
     
(9) 

 
       จากสมการที่ 9 เมื่อเขียนสมการใหอยูในคาคงที่
ความเขมกําลังงานแผรังสีจากดวงอาทิตยตกกระทบ
นอกบรรยากาศดาวเคราะหโดยเฉลี่ย จะเปนดังนี้ 
 
 
 
 
 



 
                (10) 
 
                (11) 

เมื่อ  ISC,Planet - คาคงที่ความเขมกําลังงานแผรังสีจากดวง 
                       อาทิตยตกกระทบนอกบรรยากาศดาวเคราะห  
                     โดยเฉลี่ยหรือคาคงที่รังสีตกกระทบดาวเคราะห 
                       , W/m2 
 
3.2 ปรับแกคาคงที่การแผรังสีและอุณหภูมิแผ
รังสียังผลดวงอาทิตย 
      เนื่องจากตัวเลขที่ไดจากการวัดคาคงที่ความเขม
กําลังงานแผ รังสีจากดวงอาทิตยตกกระทบนอก
บรรยากาศโลกโดยเฉลี่ย (Solar Constant, ISC,Earth) 
หรือเรียกสั้นๆวาคาคงที่รังสีตกกระทบนอกบรรยากาศ
โลก และอุณหภูมิแผรังสีดวงอาทิตยยังผล (Effective 
Solar Radiation Temperature, TESR) มีความ
แตกตางกัน แสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 คาคงที่รังสีตกกระทบนอกบรรยากาศโลกและ
อุณหภูมิแผรังสีดวงอาทิตยยังผลจากขอมูลที่บันทึกไว 

แหลงขอมูล คาคงที่รังสีตก
กระทบนอก
บรรยากาศโลก 
(ISC,Earth,W/m2) 

อุณหภูมิแผรังสี
ดวงอาทิตยยัง
ผล (TESR,K) 

ระวี(2521)[3] 1360.0 5770 
Markvart(2000)[8] 1367.0 5800 
Seeds(1994)([7] - 5800 
John(1980)[6] - 5762 

Johnson(1954)[6] 1358.5 - 
Thekaekara(1971)[6] 1353.0 - 

NASA(1971)[6] 1353.0 - 
Frohlich(1977)[6] 1373.0 - 

Grag(1997)[5] - 5762 
WRC(1997)[5] 1367.0 - 

 
3.2.1 คํานวณอุณหภูมิแผรังสีดวงอาทิตยยังผล 
      นําคาระยะครึ่งแกนยาว 1 AU (a = 
1.4959787x1011 m) และคาความรี (e=0.0167) ของ
โลกจากตารางที ่ 1 พรอมทั้งคงที่รังสีตกกระทบนอก
บรรยากาศโลก (ISC,Earth) จากตารางที่ 3 แทนลงใน
สมการที ่ 10 เพื่อคํานวณหาคาความเขมกําลังงานแผ
รังสีจากผวิดวงอาทิตย (Eb,Sun) โดยการทราบคารัศมี
ดวงอาทิตย(rSun=6.9599x108 m) จากตารางที ่ 2 
พรอมทัง้คาความเขมกําลงังานแผรังสีจากดวงอาทิตย
ที่ไดแทนลงในสมการที ่ 5 จะไดอุณหภูมิแผรังสีดวง
อาทิตยยังผล (Tb) ดังตารางที่ 4 
3.2.2 คํานวณรังสีตกกระทบ 
      นาํคาอุณหภูมิแผรังสีดวงอาทิตยยังผล(Tb) จาก
ตารางที่ 3 แทนลงในสมการที ่ 5 เพื่อคํานวณหาคา
ความเขมกําลงังานแผรังสีจากผิวดวงอาทติย (Eb,Sun) 
โดยทราบคารัศมีดวงอาทิตย(rSun=6.9599x108 m) 
แลวนําคาความเขมกําลงังานแผรังสีจากดวงอาทิตยที่
ได พรอมทัง้นําคาระยะครึง่แกนยาว 1 AU (a = 
1.4959787x1011 m) และคาความรี (e=0.0167) ของ
โลกจากตารางที่ 1 แทนลงในสมการที ่ 10 จะได
คาคงที่รังสีตกกระทบนอกบรรยากาศโลก(ISC,Earth) ดัง
ตารางที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4 คาคงที่รังสีตกกระทบนอกบรรยากาศโลกและ
อุณหภูมิแผรังสีดวงอาทิตยยังผลจากการคํานวณ  

แหลงขอมูล คาคงที่รังสีตก
กระทบนอก
บรรยากาศโลก 
(ISC,Earth,W/m2) 

อุณหภูมิแผรังสี
ดวงอาทิตยยังผล 

(TESR,K) 

ระวี(2521)[3] 1360.000000 5770.000000 
Markvart(2000)[8] 1367.000000 5800.000000 
Seeds(1994)([7] 1389.500745 5800.000000 
John(1980)[6] 1353.442549 5762.000000 

Johnson(1954)[6] 1358.500000 5767.375235 
Thekaekara(1971)[6] 1353.000000 5761.528927 

NASA(1971)[6] 1353.000000 5761.528927 
Frohlich(1977)[6] 1373.000000 5782.703591 

Grag(1997)[5] 1353.442549 5762.000000 
WRC(1997)[5] 1367.000000 5776.375619 

      
 นําผลที่ไดจากตารางที่ 4 มาหาคาเฉลี่ย ซึ่งไดคาดังนี้ 
      ISC,Earth,Average = 1363.288584  W/m2 
      TESR,Avg         = 5774.351230  K 
 
ตารางที่ 5 คาที่ไดจากการปรับแก  

รายการ คาปรับแก 
ความเขมกําลังงานแผรังสีดวง
อาทิตย(Eb,Sun) 

 62990685.900000    W/m2 

คาคงที่รังสีตกกระทบนอก
บรรยากาศโลก (ISC,Earth) 

         1364.186638    W/m2 

อุณหภูมิแผรังสีดวงอาทิตยยังผล
(TESR) 

         5773.401297    K 

      นําคาคงทีรั่งสีตกกระทบนอกบรรยากาศโลกโดย
เฉลี่ยแทนลงในสมการที ่ 10 จะไดคาความเขมกาํลัง
งานแผรังสีดวงอาทิตย และนําคาอุณหภมูิแผรังสีดวง
อาทิตยยังผลแทนในลงสมการที ่ 5 จะไดคาความเขม
กําลังงานแผรังสีดวงอาทิตย แลวนาํผลที่ไดทั้งสอง
คาเฉลี่ยเปนคาความเขมกําลังงานแผรังสดีวงอาทิตย

ที่ปรับแกแลว ใหนําคานี้แทนกลับไปยังสมการที ่ 5 
และ 10 ผลที่ไดจากการปรับแกนี้ แสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 6 คาคงที่รังสีตกกระทบนอกบรรยากาศดาวเคราะห
จากดวงอาทิตย(Sun,A) 

ดาวเคราะหและ 
ดาวเคราะหนอย 

คาคงที่รังสีตกกระทบนอก
บรรยากาศ (W/m2) 

พุธ(Mercury,B) 9931.2419470000 
ศุกร(Venus,C) 2606.4054790000 
โลก(Earth,D) 1364.1866380000 
อังคาร(Mars,E) 597.6462699000 
เซเรส(Ceres) 180.4002896000 
พัลลาส(Pallas) 199.2105719000 
ไซคี(Psyche) 165.5173150000 

พฤหัสบดี(Jupiter,F) 50.6079550400 
เสาร(Saturn,G) 15.0793091800 
มฤตยู(Uranus,H) 3.7215999510 
เนปจูน(Neptune,I) 1.5094358960 
พลูโต(Pluto,J) 0.9956570636 

    
  นําคารัศมีดวงอาทิตย (rSun) จากตารางที่ 2, คาความ
เขมกําลังงานแผรังสีจากดวงอาทิตย (Eb,Sun) จาก
ตารางที่ 5 และ ระยะครึ่งแกนยาว (a) และคาความรี 
(e) จากตารางที่ 1 แทนลงในสมการที่ 10 ไดคาคงที่
รังสีตกกระทบนอกบรรยากาศดาวเคราะห  
ดังตารางที่ 6 
 
3.3 ปรับแกการนับวันโคจรของโลกตามหลัก
ดาราศาสตร 
     จากตารางที่ 2 โลกจะโคจรครบรอบ 1 ป ตามป
ฤดูกาลโลก 
ใชเวลาประมาณ 365.25 วนั นั่นคือจุดที่โคจรครบรอบ
ปไมตรงจังหวะกับการหมนุครบรอบตัวเองของโลกวัน 
แตจากสมการที ่ 7 ตัวหารจาํนวนวันคือ 365 นั่นคือ



การนับวันสิน้สุด 1 ปอยูที่ n=365 วัน และในป
อธิกสุรทนิ (Leap year) ทีเ่ดือนกุมภาพนัธมี 29 วนั 
วันสิน้สุด 1 ปอยูที่ n=366 วัน  
      นัน่คือปใดที่ม ี 365 วัน โลกจะโคจรไปยังไมถึง
จุดเริ่มตนขาดไป (365/365.25)*360o = 
0.2464065708o แตถาปใดมี 366 วนั โลกจะโคจรไป
เกินจุดเริ่มตน (366/365.25)*360o = 0.7392197125o 
ดวยเหตนุี้จึงไดทําการสรางปฎิทินใหทุกๆ 4 ป มี
จํานวนวันเพิ่ม 1 วนั ดังนั้น 4 ป จะมีจํานวนวนั 
3*365+366 = 1461 วัน หรือเฉลี่ยปละ 365.25 วัน 
นั่นเอง  
      นอกจากนี้สมการที่ 7 ยังใหคารังสีตกกระทบนอก
บรรยากาศโลกมีคามากที่สุดที่วันสิ้นสุดป(n=365) 31 
ธันวาคม แตตามหลักดาราศาสตรโลกจะอยูใกลดวง
อาทิตยที่สุด (Perihelion) ระหวางวันที่ 1 ถึง 5 
มกราคมของแตละป แตโดยสวนใหญแลวจะเปนวันที่ 
3 มกราคม [3] ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากการ
คลาดเคลื่อนในการนับวันและการเพิ่มวันในการปรับ
ปฏิทินใหตรงกับปฤดูกาลโลก ดังที่ไดกลาวมาแลว 
ดังนั้นจึงจําเปนตองปรับแกสมการที่ 11 เพื่อใชสําหรับ
โลกเปนดังนี้ 

(12) 
 

 
4. วิเคราะหผลการปรับแก 
4.1 กรณีคาคงที่รังสีตกกระทบนอกบรรยากาศ
โลก 
      ความแตกตางคาคงที่รังสีตกกระทบนอก
บรรยากาศโลกจากตารางที ่ 5 เทียบกบัคาต่ําสุดใน
ตารางที่ 4 เทากับ 0.82680% จะเห็นไดวาเปนคาที่
ใกลเคียงกนัมาก 

4.2 กรณีคารังสีตกกระทบนอกบรรยากาศโลก
สูงสุด 
      คารังสีตกกระทบนอกบรรยากาศโลกสูงสุดเกิดขึ้น
ที่สมการที ่ 7 เมื่อ n=365 มีคา 
IEarth=1.033000000ISC,Earth และ n=366 มีคา 
IEarth=1.032995111ISC,Earth แตสําหรับสมการที ่ 12 คา
รังสีตกกระทบนอกบรรยากาศโลกสูงสุดที่เกิดขึ้นเมื่อ 
n=3 มีคา IEarth= 1.03367889ISC,Earth 
      ดังนั้นผลแตกตางการคํานวณจากสมการที ่ 12 
เทียบกบัสมการที่ 7       กรณี  n=365 เทากับ 
0.06572% และกรณี n=366 เทากับ 0.06619% จะ
เห็นไดวาเปนคาที่ใกลเคียงกันมาก 
4.3 กรณีคารังสีตกกระทบนอกบรรยากาศโลก
แตกตางสูงสุด 
      ในการเปรยีบเทียบนี้ใชสมการที ่ 7 ที่ใชคาจาก
ตารางที่ 3 (NASA) ISC,Earth=1353 W/m2 เปนคากอน
การปรับแก เปรียบเทียบกบัสมการที่ 12 ที่ใชคาจาก
ตารางที่ 5 ISC,Earth=1364.186638 W/m2 เปนคา
หลังจากทําการปรับแกแลว ไดผลการคํานวณดัง
ตารางที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 7 คาความแตกตางกอนและหลังการปรับแก 
รังสีตกกระทบนอกบรรยากาศ

โลก 
(W/m2) 

วัน 
(day) 
 

กอนปรับแก หลังปรับแก 

ความแตกตาง 
(%) 

1 1397.642385 1410.103515 0.891582193 
2 1397.622541 1410.124076 0.894485757 
3 1397.589475 1410.130930 0.897363295 
4 1397.543195 1410.124076 0.900214049 

75 1365.327454 1379.087485 1.007819150 
76 1364.586942 1378.340427 1.007886302 
77 1363.842997 1377.589373 1.007914854 
78 1363.095839 1376.834549 1.007904937 
79 1362.345690 1376.076182 1.007856724 
364 1397.642385 1410.007182 0.884689630 
365 1397.649000 1410.058551 0.887887522 
366 1397.642385 1410.096234 0.891061245 

     
 จากตารางเห็นไดวาวันที่ 77 ของป เปนวันที่ใหคา
ความแตกตางระหวางกอนการปรับแกและหลังการ
ปรับแกสูงสุดเพียง 1.0079% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. สรุป 
      ตัวเลขที่ ไดจากตํารามีความคลาดเคลื่อนไม
สอดคลองกันทั้งหมดของชุดสมการที่กลาวถึง จึงมีผล
ใหขาดความมั่นใจที่จะนําไปใชในเชิงปฏิบัติอาจมีผล
ใหการคํานวณมีความคลาดเคลื่อนสูง จึงตองทําการ
ปรับแกใหสอดคลองกันกอนนําไปใชงาน 
      จากการปรับแกคาคงที่ความแตกตางรังสีตก
กระทบนอกบรรยากาศโลกและสมการรังสีตกกระทบ
นอกบรรยากาศโลกไดผลลัพธที่มีความแตกตางจาก
คาที่ ใชอยู เดิม ข้ึนเพียงเล็กนอย  สูงสุดประมาณ 
1.0079% แตก็ใหชวยใหเกิดความมั่นใจในการนํา
คาคงที่หรือสมการนี้ไปใชในงานเชิงปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
      นอกจากนี้ยังไดแสดงการคํานวณคาคงที่รังสีตก
กระทบนอกบรรยากาศดาวเคราะหตางๆเพื่อเปน
ประโยชนในการใชงานเชิงประยุกตตอไป  
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