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ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาแบบจําลองสําหรับคํานวณความเข้มรังสี ดวงอาทิตย์ในช่วงความยาว
คลื่นที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง(photosynthetically active radiation, PAR) 3 แบบจําลอง ได้แก่ 1) แบบจําลอง
อัตราส่ วนของ PARต่อรังสี รวม 2) แบบจําลองกึ่งเอมไพริ คลั สําหรับคํานวณ PAR ในสภาพท้องฟ้ าปราศจากเมฆ
และในสภาพท้องฟ้ าทัว่ ไป และ 3) แบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้นสําหรับคํานวณ PAR ในกรณี
สภาพท้องฟ้ าทัว่ ไป แบบจําลองจะแสดงค่า PAR ซึ่ งเป็ นฟังก์ชนั ของค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่ นละออง ปริ มาณไอ
นํ้าในบรรยากาศ ปริ มาณเมฆ และปริ มาณโอโซน ในการสร้างแบบจําลองจะใช้ขอ้ มูล PAR ความลึกเชิงแสงของ
ฝุ่ นละออง และปริ ม าณไอนํ้าในบรรยากาศ ซึ่ งวัดที่ ส ถานี วดั ความเข้ม รั งสี ดวงอาทิ ตย์ที่ จังหวัดต่ างๆ ได้แ ก่
เชียงใหม่ (18.78oN, 98.98oE) อุบลราชธานี (15.25oN, 104.87 oE) นครปฐม (13.82oN, 100.04oE) และสงขลา
(7.2oN, 100.60oE) ค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่ นละออง และข้อมูลปริ มาณไอนํ้าในบรรยากาศจะได้จากเครื อข่ายการ
วัดฝุ่ นละอองขององค์การนาซ่า(NASA's AERONET) และข้อมูลปริ มาณโอโซนได้มาจากดาวเทียม AURA/OMI
ในงานวิจยั นี้ จะใช้ดชั นี เมฆ และดัชนี ความใสของบรรยากาศเพื่อบอกปริ มาณเมฆ โดยดัชนี เมฆจะหาจากข้อมูล
ดาวเทียม MTSAT-1R และดัชนีความใสของบรรยากาศจะคํานวณจากรังสี รวมซึ่ งวัดที่สถานี 4 แห่ง
หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองทั้งหมด โดยนําแบบจําลองไปคํานวณหาค่า
PAR ที่ 4 สถานี โดยใช้ขอ้ มูลอินพุทซึ่ งมิได้นาํ มาใช้ในการสร้างแบบจําลอง ผลการทดสอบพบว่า แบบจําลอง
อัตราส่ วน PAR ต่อรังสี รวมในสภาพท้องฟ้ าทัว่ ไป ซึ่ งบอกปริ มาณเมฆในรู ปของดัชนีเมฆมีความแตกต่างจากค่าที่
ได้จากการวัดในรู ปของ root mean square difference (RMSD) และ mean bias difference (MBD) เท่ากับ 6.2 %
และ –0.8 % ตามลําดับ สําหรั บแบบจําลองอัตราส่ วน PAR ต่อรังสี รวมในสภาพท้องฟ้ าทัว่ ไป ซึ่ งบอกปริ มาณ
เมฆในรู ปของดัชนี ความใสของบรรยากาศมีค่า RMSD และ MBD เท่ากับ 6.2 % และ 0.2 % ตามลําดับ กรณี ของ
แบบจําลองกึ่งเอมไพริ คลั สําหรับคํานวณ PAR ในสภาพท้องฟ้ าปราศจากเมฆมีค่า RMSD และ MBD เท่ากับ 5.9
% และ 0.8 % ตามลําดับ ในด้านของแบบจําลองกึ่งเอมไพริ คลั สําหรับคํานวณ PAR ในสภาพท้องฟ้ าทัว่ ไปมีค่า
RMSD และ MBD เท่ากับ 10.0 % และ 0.2 % และแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้นมีค่า RMSD
และ MBD เท่ากับ 10.2 % และ -2.7 % ตามลําดับ
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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 semiempirical 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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