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บทคัดยอ 

ในงานวิจัยนี้จะประมาณความเขมรังสีดวงอาทิตยในชวงความยาวคลื่นที่พืชใชสังเคราะหแสงดวยวิธีโครงขายประสาทเทียม 

(ANN) โดยใชขอมูลปริมาณเมฆที่คํานวณจากภาพถายสภาพทองฟาดวยวิธีการโครงขายประสาทแบบคอนโวลูชัน (CNN) และมุมเซนิธ

ของดวงอาทิตย ขอมูลทั้งหมดไดจากขอมูลการวัดใน 4 ภูมิภาคหลักของประเทศไทย ไดแกภาคเหนือท่ีศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี ภาคกลางท่ีภาควิชาฟสิกส 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม และภาคใต ที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก จังหวัดสงขลา จากนั้น

นําขอมูลดังกลาวมาสรางแบบจําลองดวยวิธีโครงขายประสาทเทียม ในสวนขอมูลการทดสอบแบบจําลองจะใชขอมูลภาคตะวันออกที่

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว ดังนั้นขอมูลการสรางและทดสอบแบบจําลองจึงไมมีความเก่ียวของกันแตประการใด ในการสราง

แบบจําลองสําหรับคํานวณปริมาณเมฆจากวิธีโครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวโลชัน พบวาแบบจําลองใหคาความแมนยําในการ

เรียนรู (learning rate) สูงถึงประมาณ 87% และเมื่อนําขอมูลปริมาณเมฆที่ไดจากแบบจําลองและมุมเซนิธของดวงอาทิตยมาทดสอบ

แบบจําลองสําหรับประมาณความเขมรังสีดวงอาทิตยในชวงความยาวคลื่นที่พืชใชสังเคราะหแสงดวยวิธีโครงขายประสาทเทียม พบวา

วิธีการคํานวณปริมาณเมฆโดยวิธีการโครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันใหผลดีทีสุ่ดมคีาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R2) เทากับ 0.80 

คา RMSE เทากับ 19.3% และคา MBE เทากับ 1.18% 
 

ABSTRACT 

In this study, the photosynthetically active radiation was estimated by using the artificial neural network 

(ANN) method based on the cloud index data which was calculated from sky view images by using convolutional 

neural network (CNN) method and zenith angle. All data in this study was collected from 4 main regions of Thailand 

including the northern region, Chiang Mai Meteorological Station, the north-eastern region, Ubon Ratchathani 

Meteorological Station, the central region, Department of Physics Faculty of Science Silpakorn University Nakhon 
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Pathom, and the southern region, Meteorological Station in the south, east coast, Songkhla Province. The data was 

then created a model by using the ANN method. For the model testing, the data from the eastern region, Burapha 

University, Sakaeo Campus, was used. Therefore, the data for model construction and testing were not actually 

related. In the model construction for calculating of the cloud index, it was found that the accuracy of the model 

in learning rate was approximately of 87%. The could index and zenith angle data were then tested for the model 

in estimation of photosynthetic active radiation by using ANN method. The results showed that the cloud index 

calculation method by using CNN was the best method with the R2 of 0.80, the root square mean error (RMSE) of 

19.3 %, and the mean bias error (MBE) of 1.18 %. 
 

คําสําคัญ: ความยาวคลื่นที่พืชใชสังเคราะหแสง  โครงขายประสาทเทียม  ภาพถายทองฟา 

Keywords: Photosynthetically active radiation, Artificial neural network, Sky view 
 

บทนํา 

Photosynthetically Active Radiation หรือ PAR คือความเขมรังสีดวงอาทิตยท่ีพืชสามารถนําพลังงานหรืออนุภาคโฟตอน

เหลานี้ไปใชในกระบวนการสังเคราะหแสง ซึ่งอยูในชวงความยาวคลื่นระหวาง 400-700 นาโนเมตร โดยปริมาณของ PAR จะบอกในรูป 

Photosynthetic Photon Flux Density ในหนวย µmol•m-2s-1 โดย 1 µmol•m-2s-1 จะหมายถึงจํานวนโฟตอนของแสงในชวงความ

ยาวคลื่นดังกลาวจํานวน 6.022 x 1017 โฟตอนที่ตกกระทบพื้นที่ 1 ตารางเมตรใน 1 วินาท ี(McCree, 1966) PAR จึงเปนขอมูลพ้ืนฐาน

ในการนําไปใชประโยชนทางเกษตรกรรม (Caya et al., 2018) และเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญทางอุตุนิยมวิทยา (Tao et al., 2018) 

เพ่ือใชศึกษาปรากฏการณตาง ๆ เชนปรากฏการณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศโลก เนื่องจากการสังเคราะหแสงของพืชจําเปนจะตอง

ใชกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนกาซเรือนกระจก (greenhouse gas) (Tkemaladze and Makhashvili, 2016) กลาวไดวา PAR เปน

ขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของการศึกษาสภาวะการเปลี่ยนแปลงระบบบรรยากาศของโลก (climate change) (Frouin and Murakami, 

2007) ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการศึกษาสภาวะโลกรอน (global warming) แตปริมาณ PAR จําเปนตองใชเครื่องมือวัดปริมาณโฟตอนที่

เรียกวาโฟตอนเซนเซอร (photon sensor) และเก็บขอมูลดวยเครื่องบันทึกขอมูล data logger ซึ่งเปนเครื่องมือที่มีราคาสูง 

ดังนั้นผูวิจัยจึงพัฒนาแบบจําลองเพื่อคํานวณปริมาณ PAR ดวยขอมูลพ้ืนฐานที่สามารถเขาถึงไดงายโดยนําเอาปญญาประดษิฐ

ซึ ่งเปนเทคโนโลยีที ่เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน (Sumaya et al., 2021) มาชวยในการคํานวณ วิธีการประมวลผลของ

ปญญาประดิษฐเปนการใชวิธีการเลียนแบบโครงขายประสาทของมนุษยซึ่งมีการเรียนรูและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูจาก

ขอมูลที่เพิ่มมากขึ้นผานการเรียนรูดวยตนเองและเชื่อมโยงขอมูลที่ซับซอน (deep learning) ได ผูวิจัยไดพัฒนาแบบจําลองสําหรับ

คํานวณปริมาณ PAR โดยใชปญญาประดิษฐที่เรียกวาโครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน convolutional neural network 

(CNN) มาคํานวณปริมาณเมฆโดยใชภาพถายทองฟาเปนขอมูลอินพตุ จากนั้นนําเอาขอมูลปริมาณเมฆทีไ่ดและตําแหนงของดวงอาทิตย

มาเปนขอมูลอินพุตของแบบจําลองสําหรับคํานวณ PAR ดวยโครงขายประสาทเทียมแบบหลายชั ้น (artificial neural network 

method, ANN) 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้ผูวิจัยจะทําการพัฒนาแบบจําลองดวยวิธีโครงขายประสาทเทียมสําหรับคํานวณหาคา PAR โดยใชขอมูลตําแหนง

ดวงอาทิตยและสภาพทองฟาที ่แบงระดับหรือดัชนีเมฆดวยวิธีโครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ขอมูลที่ใชในการพัฒนา

แบบจําลองไดจากสถานีวัดในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยจากนั้นจะทําการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลอง ขอมูลความเขมรงัสี

ดวงอาทิตยจากสถานีวัดตามภูมิภาคตาง ๆ 5 แหงมีรายละเอียดดังรูปที่ 1 ประกอบดวย ภาคเหนือ ที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงใหม (18.78º N, 98.98º E) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี 
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(15.25º N, 104.87º E) ภาคกลาง ที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (13.82º N, 100.04º E) ภาคใต ที่ศูนย

อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก จังหวัดสงขลา (7.2º N, 100.6º E) และ ภาคตะวันออกที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 

จังหวัดสระแกว (13.7º N, 102.3º E) 
 

 
รูปที่ 1 สถานีติดตั้งเครื่องมือวดัทั้ง 5 แหง 

 

ตําแหนงที่ตั้งของสถานีวัดทั้ง 5 แหงติดตั้งเครื่องมือที่ชื ่อวา Photon sensor สําหรับเก็บขอมูล PAR และเครื่องมือบันทึก

ขอมูลสภาพทองฟาหรือ sky view สําหรับเก็บขอมูลภาพถายทองฟาใน 4 สถานีแรก และใชกลอง CCD สําหรับเก็บขอมูลภาพถาย

ทองฟาสําหรับสถานีวัดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว ตัวอยางเครื่องมือดังกลาวแสดงดงัรูปที่ 2 
 

        
 

รูปที่ 2 (ก) Photon sensor สถานีวัดทีม่หาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว (ข) เครื่องบันทึกขอมูลภาพถายทองฟา Sky view สถานี

วัดทีม่หาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
 

1. มุมเซนิธของดวงอาทิตย (Zenith Angle) 

เมื่อรังสีดวงอาทิตยเคลื่อนที่ผานชั้นบรรยากาศมายังพื้นผิวโลกจะถูกดูดกลืน (absorption) และกระเจิง (scattering) โดย

องคประกอบตาง ๆ ในชั้นบรรยากาศไดแก โมเลกุลของอากาศ ไอนํ้า และฝุนละออง (Iqbal, 1983) เปนเหตุใหปริมาณรังสีดวงอาทิตย

ที่สงผานยังพ้ืนโลกลดลง ทั้งน้ีการลดลงจะมากหรือนอยข้ึนกับชนิดและปริมาณของอนุภาคนั้น ๆ  นอกจากองคประกอบของบรรยากาศ

แลวยังข้ึนกับทางเดินของรังสีดวงอาทิตย (path length) อีกดวย เนื่องจากทางเดินของรังสีดวงอาทิตยท่ีเพ่ิมขึ้นจะเพ่ิมการกระเจิงรังสี

ดวงอาทิตย ซึ่งมีผลตอรังสีในชวงความยาวคลื่นสั้นและจะเพิ่มการดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย ซึ่งมีผลตอรังสีในชวงรังสีคลื่นยาว ดังนั้น

ทางเดินของรังสีดวงอาทิตยจึงมีอิทธิพลที่สําคัญตอความเขม PAR ทางเดินของรังสีดวงอาทิตยสามารถคํานวณไดจากมุมเซนิธของดวง

อาทิตย วิธีวัดมุมเซนิธจะวัดจากเสนตั้งฉากบนพื้นราบไปยังตําแหนงของดวงอาทิตยซึ่งสัมพันธกับมุมเงยของดวงอาทิตยท่ีเปนมุม

 ข .    ก .   
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ระหวางเสนตรงที่เชื่อมตอจุดสังเกตไปยังดวงอาทิตยกับระนาบขอบฟา (horizontal plane) ดังรูปที่ 3 ดังนั้นเราสามารถคํานวณมุม 

เซนิธจากมุมเงยของดวงอาทิตยดวยสมการดังตอไปนี ้

 
รูปที่ 3 แสดงมุมเงยของดวงอาทิตย (α ) 

 

sinα  = sinδsinϕ + cosδcosϕcosω       (1) 

 เมื่อ α  คือมุมเงยของดวงอาทิตย (องศา) ω คือมุมชั่วโมง (องศา) ϕ คือตําแหนงละติจูด (องศา) และ δ คือเดคลิเนชัน (องศา) 

โดยมุมเดคลิเนชันและมุมช่ัวโมงสามารถคํานวณไดจากสมการที่ (2) และ (3) 

δ = (0.006918 − 0.399912cosΓ + 0.070257sinΓ −  0.006758cos2Γ + 0.000907sin2Γ  
    − 0.006758cos2Γ + 0.000907sin2Γ − 0.002697cos3Γ + 0.00148sin3Γ)(180/π)  (2) 

โดยท่ี      Γ = 2π(d − 1)/365 

 เมื่อ Γ คือมุมวัน (day angle) (เรเดียน) δ คือมุมเดคลิเนชันของดวงอาทิตย (องศา) และ d  คือวันในรอบป, d  = 1 สําหรับ

วันท่ี 1 มกราคม 

ω = 15(12 − ST)      (3) 

 เมื่อ ω มุมช่ัวโมง (องศา) และ ST คือเวลาดวงอาทิตย (ชั่วโมง : นาท)ี 

โดยท่ี      ST = LST + 4(L − L ) + E  

เมื่อ LST คือ เวลามาตรฐานทองถ่ิน (ชั่วโมง : นาท)ี L  คือเสนลองจิจูดมาตรฐาน (องศา) และ ST คือเสนลองจิจูดมาตรฐาน 

(องศา) 

 ดังน้ันเราสามารถหามุมเซนิธของดวงอาทิตยไดจาก 

      θ = 90° −  α       (4) 
 

2. การบันทึกขอมูล 

โฟตอนเซนเซอรเปนอุปกรณที่เก็บขอมูลความเขมรังสีดวงอาทิตยในชวงความยาวคลื่นที่พืชใชสังเคราะหแสงในขณะใด ๆ 

และบันทึกขอมูลเฉลี ่ยทุก ๆ 10 นาทีในรูปของความตางศักยไฟฟาในอุปกรณบันทึกขอมูล (datalogger) หลังจากนั้นจะแปลง

สัญญาณไฟฟาดังกลาวกลับมาอยูในรูปความเขมรังสีดวงอาทิตยในรูปของฟลักซโฟตอนตอพื้นที่ในหนวย (µmol·m-2s-1) สําหรบัขอมูล

ภาพถายทองฟาจะเก็บขอมูลโดยการถายรูปสภาพทองฟาทุก ๆ 10 นาที ขอมูลที ่ไดจะเปนสภาพทองฟาในรูปแบบตาง ๆ ซึ่ง

เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและมีความสัมพันธกับปริมาณ PAR รูปที่ 4(ก)  4(ข) และ 4(ค) แสดงตัวอยางสภาพทองฟาแบบปราศจากเมฆ 

(Clear) แบบมีเมฆบางสวน (Partly Cloudy) และ แบบมีเมฆเต็มทองฟา (Overcast) ตามลําดับ จากขอมูลทั้งหมดที่ไดจะนําขอมูล

ดังกลาวมาใชในการประมาณคาของ PAR ดวยโครงขายประสาทเทียมแบบหลายชั้น 
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รูปที่ 4 สภาพทองฟา (ก) ปราศจากเมฆ (ข) มีเมฆบางสวน (ค) มีเมฆเต็มทองฟา 
 

3. ดัชนีเมฆโดยใชโครงขายประสาทแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network, CNN) 

โครงขายประสาทแบบคอนโวลูชันเปนโครงขายประสาทเทียมในกลุมวิธีการคนหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุด (Optimizations) 

โดยไดรับแรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิต (Bio-inspired) โดยที่ CNN จะจําลองการมองเห็นของมนุษยที่มองพ้ืนที่เปนสวนท่ียอย ๆ จากนั้น

นํากลุมของพ้ืนที่ยอย ๆ เหลานั้นมาผสานกันเพ่ือสกัดลักษณะเดน (Feature extraction) ของภาพ และเรียกวาเปน “Local feature” 

ของภาพนั้น ๆ คา Local feature ของภาพที่ตรวจจับไดนั้นถือเปนสวนหนึ่งของโครงขายประสาทเทียม (Artificial neural networks, 

ANN) ที ่จะถูกปรับไปพรอม ๆ กับตัวที ่ใชในการแบงแยกประเภท (Classifier) ดังนั้นเมื่อทําการสอนใหโครงขายทําการเรียนรู 

(Training) เสร็จสิ ้นแลวจะไดลักษณะของโครงขายประสาทเทียมที ่สามารถสกัดและจําแนกลักษณะเดน (Feature extractor) ที่

เหมาะสมกับงาน ซึ่งถือวาเปนจุดเดนของ CNN ซึ่งจัดเปนการเรียนรูเชิงลึก (Deep learning) การเรียนรูเชิงลึกนั้นมีการใชโครงขาย 

ANN ที่มีชั้นซอน (Hidden layers) แบบหลายชั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการคิดที่มากกวาปกติทําใหสามารถคํานวณ

โจทยปญหาซับซอนได สามารถใช เทคนิคตาง ๆ ไดมากขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือ CNN สามารถทําการคิดอยางเปนขั้นเปนตอนไดซึ่ง

สามารถลอกเลียนแบบการทํางานของสมองมนุษยไดดีขึ้น (Kim et al., 2016) ตัวอยางสถาปตยกรรมของโครงขายประสาทแบบ CNN 

แสดงในรูปที่ 5 (Mathworks, 2019) จากรูปที่ 5 แสดงสถาปตยกรรมของโครงขายประสาทแบบคอนโวลูชันแสดงใหเห็น Neural 

networks (NN) ที่มีหลายเลเยอร (Layers) รูปแบบของโครงขายถูกสรางเพ่ิมความสามารถในการสกัดเอาลักษณะเดน (Features) ที่มี

ความซับซอนมากยิ่งข้ึนจากขอมูล 

 
รูปที่ 5 สถาปตยกรรมของโครงขายประสาทแบบคอนโวลูชัน (Mathworks, 2019) 

 

ขั้นตอนการเรียนรูของโครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ที่ไดนํามาประยุกตใชในการระบุสภาพทองฟาหรือดัชนีเมฆ

สามารถสรุปไดดังนี ้

1. ทําการจัดเตรียมฐานขอมูลสําหรับการเรียนรูใหกับโครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ซึ่งเปน ขอมูลภาพที่ไมผานการ

ปรับแตงใด ๆ (Natural images) ประมาณ 60,000 รูปจากขอมูลภาพถายทองฟาของ 4 สถานีวัดไดแก เชียงใหม อุบลราชธานี 

นครปฐม และสงขลา 

2. ทําการกําหนดจํานวนกลุมภาพยอยขนาดเล็ก (Mini-batch) สําหรับการเรียนรูในแตละรอบของ โครงขายประสาทเทียม 

และกําหนดขนาดพิกเซลของภาพเพื่อใชในการดึงหรือสกัดลักษณะเดนขอมูลภาพสําหรับ ใชในการเรียนรู ซึ่งโดยทั่วไปจะใชกลุมภาพ

ยอยขนาดเล็กเทากับ 64 กลุม  

3. กําหนดจํานวนช้ัน (Layers) ของโครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ผูวจิัยไดกําหนดจํานวนชั้น ของโครงขาย และใช

การคํานวณคอนโวลูชันแบบ 2 มิติ (2-D convolution layer) โดยแสดงรายละเอียดดังรูปที่ 6 

 ก .    ข .    ค .   
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4. ทําการกําหนดตัวเลือก (Options) ในการเรียนรูของโครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน วิธีการหาคาที่เหมาะที่สุด 

(Optimization) มีหลายวิธี ในงานนี ้ผู วิจัยเลือกใช Stochastic gradient descent with momentum (SGDM) ในตอนเริ ่มตนได

กําหนดอัตรา การเรียนรู (Learning rate) ใหมีคาเริ่มตนเทากับ 0.1 และลดลงเปนจํานวนเทาของ 10 ในทุก ๆ รอบของการคํานวณ 

(Epochs)  

5. เมื่อทําการตั้งคาการเรียนรูใหโครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันตามเงื่อนไขที่ไดกลาวถึงขางตน เรียบรอยแลว 

สามารถทําการรันโปรแกรมเพื่อใหโครงขาย CNN ดังกลาวทําการเรียนรูโดยใชฐานขอมูลภาพ จํานวน 60,000 ภาพ เมื่อไดทําการ

เรียนรูเสร็จแลว เราสามารถนําผลลัพธจากการเรียนรู ไปใชงานโดยไมตองทําการเรียนรูอีกนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล

รูปภาพที่ใชในการเรียนรู ผลการเรียนรูของโครงขาย CNN ที่รอบของการเรียนรู (Epoch) เทากับ 100 นอกจากนี้ผูวิจัยยังนําเอาวิธี  

K-Means และMask R-CNN มารวมทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับโครงขาย CNN 
 

 
รูปที่ 6 สถาปตยกรรมของโครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 11 ชั้นสําหรับการจําแนกสภาพทองฟาประกอบดวย 9 ชั้นของ  

3 × 3 คอนโวลูชันกับ 64 กลุม และ 2 ชั้นของ 1 × 1 คอนโวลูชันกับ 3 กลุม และดําเนินการแบบไมเชิงเสนดวย ReLU 

จากนั้นจัดกลุมเอาตพุตดวยความนาจะเปนตอพิกเซลสําหรับแตละคลาสโดยมรีายละเอียดเดียวกันกับอินพุต 
 

4. โครงขายประสาทเทียม 

ผ ู ว ิจ ัยจะใชโครงข ายประสาทเทียมแบบหลายช ั ้น (multi-layer perceptron) และใชการเร ียนร ู แบบแพร กลับ 

(backpropagation algorithm) ในการสรางแบบจําลองเพื่อคํานวณคา PAR รายชั่วโมงดวยขอมูลดัชนีเมฆ (n) ที่ไดจากของโครงขาย

ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน และมุมเซนิธของดวงอาทิตย (θ ) เปนอินพุทท่ีใหปอนกับโครงขายประสาทเทียมที่ใชสําหรับคํานวณคา 

PAR รายชั่วโมงโดยจะใชแบบ 2:3:2:1 แสดงดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 โครงสรางของโครงขายประสาทเทียมที่ใชสําหรับคํานวณคา PAR รายช่ัวโมง 

1. การเตรียมขอมูลฝกสอน (training pairs) และขอมูลทดสอบ (testing data) ใหกับ โครงขายประสาทเทียม ผูวิจัย

ใชขอมูลของสถานีเชียงใหม อุบลราชธานี นครปฐมและสงขลาในระยะเวลา 1 ป ชวงเวลาตั้งแตเดือน มกราคม - ธันวาคม 2010 เปน

ขอมูลฝกสอน โดยขอมูลที่ตองเตรียมไดแก ดัชนีเมฆ (n) มุมเซนิธของดวงอาทิตย (θ ) และคา PAR รายชั่วโมง หลังจากเตรียมขอมูล

เรียบรอยแลว ขั้นตอไปคือการฝกสอนโครงขายประสาทเทียม 
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 2. การฝกสอนโครงขายประสาทเทียม ผูวิจัยจะทําการฝกสอนโครงขายประสาทเทียมในทุกสภาพทองฟาโดยใชโปรแกรม

ภาษาไพทอนและการเรียนรูแบบแพรกลับ (backpropagation algorithm) ซึ่งมีข้ันตอนการฝกสอนดังนี ้

 1) ปอนชุดขอมูลอินพุทและเอาทพุท (training) ที่สอดคลองกับอินพุทนั้น ๆ ใหกับ โครงขายประสาทเทียมทําการฝกสอน 

2) ทําการคํานวณเอาทพุท และเปรียบเทียบคาที่ไดกับเอาทพุททีต่องการ 

3) ปรับเปลี่ยนคานํ้าหนัก โดยใช delta rule (Basheer and Hajmeer, 2000) เพื่อใหคาความคลาดเคลื่อน (error) มีคา

นอยที่สุด ปอนขอมูลอินพุทและเอาตพุทใหกับโครงขายประสาทเทียมและทําซํ้าชุดขอมูลเดิม จนกระทั่งคา error มีคาที่สามารถ

ยอมรับได 
 

ผลการวิจัยและวิจารณผล 

 ความเขมรังสีดวงอาทิตยในชวงความยาวคลื่นที่พืชใชสังเคราะหแสงจะขึ้นกับเสนทางเดินของดวงอาทิตย (Janjai et al., 

2015) และสิ่งสําคัญอยางหนึ่งก็คือปริมาณเมฆ ซึ่งสงผลอยางมากกับการลดทอนความเขมรังสีดวงทิตย เมฆประกอบดวยนํ้าเปนสวน

ใหญโดยมีสถานะทั้งของแข็ง และของเหลว ซึ่งมีผลตอการดูดกลืนและการกระเจิงแสง ที่ผานมาการสรางแบบจําลองเพ่ือการประมาณ

ความเขมรังสีดวงอาทิตยในชวงความยาวคลื่นที่พืชใชสังเคราะหแสงสวนใหญใชขอมูลที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงความเขมรังสีดวง

อาทิตยตั้งแตแสงอาทิตยเริ่มตนสองผานเขามายังชั้นบรรยากาศโลกไดแก โมเลกุลในบรรยากาศซึ่งประกอบดวย กาซตาง ๆ ไอนํ้า 

โอโซน ฝุนละออง ซึ่งขอมูลบางอยางอาจเขาถึงไดยากเนื่องจากเปนขอมูลเฉพาะกลุมและมีการแปรผลท่ีซับซอน ในงานวิจัยนีจ้ะใชการ

สรางแบบจําลองอยางงายโดยใชขอมูลพื้นฐานไดแกตําแหนงของดวงอาทิตยที่แปรตามเวลาในรอบวันซึ่งคํานวณไดจากมุมเซนิธของ

ดวงอาทิตย และขอมูลปริมาณเมฆที่คํานวณไดจากภาพถายทองฟา จากนั้นทําการเปรียบเทียบระหวางขอมูลความเขมรังสีดวงอาทิตย

ในชวงความยาวคลื่นที่พืชใชสังเคราะหแสงที่ไดจากแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการวัด ขอมูล

อินพุทไดแก มุมเซนิธของดวงอาทิตย (θZ) ที่คํานวณไดจากสมการที่ 4 และปริมาณเมฆ (cloud index) ที่ไดจากการคํานวณดวย

โครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ซึ่งการคํานวณจะเริ่มตนดวยการแบงสวนภาพเปนซึ่งขั้นตอนสําคัญในการประมวลผลภาพ

และสิ่งที่อยูในภาพ การแบงสวนภาพจะทําหนาที่เปนการประมวลผลลวงหนากอนการจดจํารูปแบบการแยกคุณลักษณะและการบีบ

อัดภาพ การแบงสวนภาพคือการจําแนกภาพออกเปนกลุมตาง ๆ มีการวิจัยหลายประเภทในดานการแบงสวนภาพโดยใชการจัดกลุมซึง่

มีวิธีการที่แตกตางกันหลายวิธี ในงานวิจัยนี้จะใชวิธี โครงขายประสาทเทียมแบบ CNN  Mask-RCNN3 และ K-Means ทั้ง 3 วิธี เปน

โครงขายประสาทเทียมที่มีวัตถุประสงคเพ่ือแกปญหาการแบงสวนอินสแตนซในการเรียนรูของเครื่องหรือการมองเห็นดวยคอมพิวเตอร 

กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือสามารถแยกวัตถุตาง ๆ ในรูปภาพหรือวิดีโอได จากการนําเอาทั้ง 3 วิธีมาคํานวณหาปริมาณเมฆผลที่ไดในความ

แมนยําในการสรางและทดสอบแบบจําลองแสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลความแมนในสรางและทดสอบแบบจําลอง 

Method 

Cloud index ANN-Prediction 

Accuracy of 

Validation (%) 

accuracy of 

training (%) 
Loss of validation (%) 

Loss of 

training (%) 
R2 RMSE (%) MBE (%) 

Mask R-CNN 82 83 39 37 77 20.9 -0.42 

K-Means 79 81 40 38 79 21.2 -0.38 

CNN 85 87 36 35 80 19.3 1.18 
 

จากตารางที่ 1 แสดงคาการทดสอบตาง ๆ ของแบบจําลองไดแก ความถูกตองแมนยําของการฝกสอนแบบจําลอง (accuracy 

of training) ความถูกตองการทดสอบแบบจําลอง (Accuracy of Validation) คาการสูญเสียความถูกตองการทดสอบ (Loss of 

validation) คาความสูญเสียความแมนยําของการฝกสอนแบบจําลอง (Loss of training) คาเหลานี้แสดงถึงความถูกตองและแมนยําใน

การสรางและทดสอบแบบจําลองเพ่ือหาคาปริมาณเมฆ จากตารางแสดงใหเห็นวาทั้ง 3 วิธี มีคาใกลเคียงกันโดยโครงขายประสาทเทียม
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แบบ CNN จะใหคา Accuracy of Validation, accuracy of training, Loss of validation และ Loss of training ที่ดีที่สุดโดยมีคา 

85%, 87%, 36% และ 35% ตามลําดับ จากนั้นผูวิจัยจะใชขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคม 2018 จากสถานีวัดมหาวิทยาลัย

บูรพา วิทยาเขตสระแกว สําหรับการทดสอบแบบจําลองที่สรางข้ึน จากนั้นเปรียบเทียบผลที่ไดจากแบบจําลองและผลที่ไดจากการวดั

โดยผลดังกลาวแสดงดังรูปที่ 8 
 

 
รูปที่ 8 การเปรยีบเทียบคา PAR รายช่ัวโมงท่ีไดจากการวัดและจากการคํานวณดวย ANN 

 

จากรูปที่ 8 พบวาคา R2 แสดงความสมรูประหวางแบบจําลองกับขอมูลการวัด คา RMSE และ คา MBE คาทั้งสองนี้จะแสดง

ใหถึงความเคลื่อนระหวางแบบจําลองกับขอมูลการวัด คาที่นอยจะทําใหประสิทธิภาพแบบจําลองใหผลที่ดีเครื่องหมายลบบงบอกถึง

แบบจําลองที่ไดใหการประมาณที่ตํ่ากวาคาที่ไดจากการวัด แบบจําลอง ที่ดีที่สุดไดแก โครงขายประสาทเทียมแบบ CNN ซึ่งมีคา R2 

เทากับ 0.80 % RMSD เทากับ 19.3 % และ MBD เทากับ 1.18% 
 

สรุปผลการวิจัย 

ในงานวิจัยไดกลาวถึงการคํานวณความเขมรังสีดวงอาทิตยในชวงความยาวคลื่นที่พืชใชสังเคราะหแสงโดยใชขอมูลมุมเซนิธของ

ดวงอาทิตยและปริมาณเมฆโดยใชปญญาประดิษฐดวยวิธีโครงขายประสาทเทียม มุมเซนิธของดวงอาทิตย คํานวณไดจาก เสนทางการ

เดินของดวงอาทิตยในรอบวัน ปริมาณเมฆ (cloud Index) จะใชวธิ ีโครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันในการคํานวณ โดยมีอินพุท

เปนภาพถายทองฟา จาก 4 สถานีหลักไดแกศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดอุบลราชธานี ภาคกลางทีม่หาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐม และภาคใตศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใต ฝงตะวันออกจังหวัดสงขลา 

ในการฝกสอนจะใชจํานวนรอบ 100 รอบในการฝกสอน ความแมนยําในการฝกสอนมีคาเทากับ 87% และนําเอาขอมูลที่ฝกสอนมาใช

คํานวณหาปริมาณเมฆของสถานีวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแกว จากนั้นนําขอมูลเมฆที่ไดและมุมเซนิธของดวงอาทิตยมาประมาณคา

ความเขมรังสีดวงอาทิตยในชวงความยาวคลื่นที่พืชใชสังเคราะหแสงโดยวิธโีครงขายประสาทเทียม(ANN) พบวาวิธีท่ีใหคาการประมาณได

ดีที่สุดไดแกวิธี โครงขายประสาทเทียมแบบ CNN ซึ่งมีคา R2 เทากับ 0.80 RMSE เทากับ 19.3% และMBE เทากับ 19.3% ซึ่งวิธีการ

เหลานี้สามารถนําไปประยุกตใชในการคํานวณความเขมรังสีดวงอาทิตยเพื่อเปนขอมูลในการเลือกพืชใหเหมาะสมกับความเขมรังสีดวง

อาทิตยในแตละพื้นท่ีหรือใชในการประมาณผลผลิตทางการเกษตรตอไป 
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