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ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบจาํลองสําหรับคาํนวณความเขม้รังสีดวงอาทิตยใ์นช่วงความยาว

คล่ืนท่ีพืชใชใ้นการสังเคราะห์แสง(photosynthetically active radiation, PAR) 3 แบบจาํลอง ไดแ้ก่ 1)  แบบจาํลอง

อตัราส่วนของ PARต่อรังสีรวม 2) แบบจาํลองก่ึงเอมไพริคลัสาํหรับคาํนวณ PAR ในสภาพทอ้งฟ้าปราศจากเมฆ 

และในสภาพทอ้งฟ้าทัว่ไป และ 3) แบบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้นสาํหรับคาํนวณ PAR ในกรณี

สภาพทอ้งฟ้าทัว่ไป แบบจาํลองจะแสดงค่า PAR ซ่ึงเป็นฟังกช์นัของค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่ นละออง ปริมาณไอ

นํ้าในบรรยากาศ ปริมาณเมฆ และปริมาณโอโซน ในการสร้างแบบจาํลองจะใชข้อ้มูล PAR ความลึกเชิงแสงของ

ฝุ่ นละออง และปริมาณไอนํ้ าในบรรยากาศ ซ่ึงวดัท่ีสถานีวดัความเขม้รังสีดวงอาทิตยท่ี์จังหวดัต่างๆ ได้แก่  

เชียงใหม่ (18.78oN, 98.98oE) อุบลราชธานี (15.25oN, 104.87 oE) นครปฐม (13.82oN, 100.04oE) และสงขลา 

(7.2oN, 100.60oE) ค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่ นละออง และขอ้มูลปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศจะไดจ้ากเครือข่ายการ

วดัฝุ่ นละอองขององคก์ารนาซ่า(NASA's AERONET) และขอ้มูลปริมาณโอโซนไดม้าจากดาวเทียม AURA/OMI 

ในงานวิจยัน้ีจะใชด้ชันีเมฆ และดชันีความใสของบรรยากาศเพ่ือบอกปริมาณเมฆ โดยดชันีเมฆจะหาจากขอ้มูล

ดาวเทียม MTSAT-1R และดชันีความใสของบรรยากาศจะคาํนวณจากรังสีรวมซ่ึงวดัท่ีสถานี 4 แห่ง   

หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดท้ดสอบสมรรถนะของแบบจาํลองทั้งหมด โดยนาํแบบจาํลองไปคาํนวณหาค่า 

PAR ท่ี 4 สถานี โดยใชข้อ้มูลอินพุทซ่ึงมิไดน้าํมาใชใ้นการสร้างแบบจาํลอง ผลการทดสอบพบว่า แบบจาํลอง

อตัราส่วน PAR ต่อรังสีรวมในสภาพทอ้งฟ้าทัว่ไป ซ่ึงบอกปริมาณเมฆในรูปของดชันีเมฆมีความแตกต่างจากค่าท่ี

ไดจ้ากการวดัในรูปของ root mean square difference (RMSD) และ mean bias difference (MBD) เท่ากบั  6.2 %  

และ –0.8 %  ตามลาํดบั สําหรับแบบจาํลองอตัราส่วน PAR ต่อรังสีรวมในสภาพทอ้งฟ้าทัว่ไป ซ่ึงบอกปริมาณ

เมฆในรูปของดชันีความใสของบรรยากาศมีค่า RMSD และ MBD เท่ากบั 6.2 % และ 0.2 % ตามลาํดบั กรณีของ

แบบจาํลองก่ึงเอมไพริคลัสาํหรับคาํนวณ PAR ในสภาพทอ้งฟ้าปราศจากเมฆมีค่า RMSD และ MBD เท่ากบั 5.9 

%  และ 0.8 %  ตามลาํดบั ในดา้นของแบบจาํลองก่ึงเอมไพริคลัสาํหรับคาํนวณ PAR ในสภาพทอ้งฟ้าทัว่ไปมีค่า 

RMSD และ MBD เท่ากบั 10.0 %  และ 0.2 % และแบบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้นมีค่า RMSD 

และ MBD เท่ากบั 10.2 %  และ -2.7 % ตามลาํดบั  
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In this work, three different models for estimating photosynthetically active 
radiation (PAR) were developed. These were: 1) the model of PAR-to-global radiation ratio 2) 
semi-empirical models for estimating PAR under cloudless and all sky conditions and 3) 
multilayer artificial neural network model. For the case of all sky conditions the models 
expressed PAR as functions of the aerosol optical depth, precipitable water, cloudiness, and 
total column ozone. The formulations of these models were based on PAR, aerosol optical 
depth and precipitable water data collected at four solar monitoring stations : Chiang Mai 
(18.78 °N, 98.98 °E), Ubon Ratchathani (15.25 °N, 104.87 °E), Nakhon Pathom (13.82 °N, 
100.04 °E) and Songkhla (7.20 °N, 100.60 °E). The aerosol optical depth and precipitable 
water data were obtained from NASA's AERONET while total column ozone was derived from 
AURA/OMI satellite. The satellite-derived cloud index and clearness index were used to 
quantity cloudiness. The cloud index was derived from MTSAT-1R satellite whereas clearness 
index was calculated from global radiation measured at the four stations.  

To investigate their performance, all models were used to estimate PAR at four 
stations using input data which were not involved in the model formulation. The model of 
PAR-to-global radiation ratio predicted PAR under all sky conditins with the root mean square 
difference (RMSD) of 6.2% and mean bias difference (MBD) of -0.8% for the case of using 
cloud index to quantity cloudiness. On the other hand, for the case of using clearness index to 
quantity cloudiness, the RMSD and MBD were 6.2% and 0.2%, respectively. The semi-
empirical models showed good results with the RMSD of 5.9% and MBD of 0.8% under 
cloudless sky conditions, whereas for under all sky conditions the RMSD and MBD were 
10.0% and 0.2%, respectively. Finally, the multilayer artificial neural network model predicted 
PAR under all sky conditions with the RMSD and MBD of 10.2 % and -2.7 %.  
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