
โครงการ การประมาณค่าดัชนอีากาศ โดยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาว 
คลื่นสั้นภาคพื้นดิน เพื่อสนับสนุนการดัดแปรสภาพอากาศ 

Determination of weather Indices from a ground-based microwave 
radiometer for weather modification 

 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

การติดตามสภาพอากาศส าหรับการปฏิบัติการฝนหลวง เป็นสิ่งที่จ าเป็นเนื่องจากการติดตามสภาพ
อากาศจะท าให้ทราบข้อมูลอากาศที่ส าคัญต่อการปฏิบัติการฝนหลวง เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม เป็น
ต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะสนับสนุนการตัดสินใจของนักวิชาการในการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง โดยถ้านักวิชาการ
ได้ข้อมูลสภาพอากาศที่มีความถูกต้องและพอเพียงต่อความต้องการในการประเมินโอกาสความส าเร็จ ก็จะท า
ให้การปฏิบัติการฝนหลวงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการติดตามสภาพอากาศ มี
ความส าคัญอย่างมากในการปฏิบัติการฝนหลวง 

นักวิชาการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะท าการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือท าการประเมินสภาพ
อากาศ ส าหรับการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง ทุกวันเวลาประมาณ 8.30 น. ณ.ศูนย์หรือหน่วยปฏิบัติการฝน
หลวงแต่ละภาค โดยในการประเมินจะใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายหน่วยงานทั้งจากหน่วยงานของกรมฝน
หลวงฯ และหน่วยงานภายนอก เช่น ข้อมูลแผนที่อากาศ (weather map) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
(satellite images) ข้อมูลภาพเรดาร์(Radar) ข้อมูลแบบจ าลองการพยากรณ์อากาศ(forecast model) เป็น
ต้น และ หนึ่งในหลายๆ ข้อมูลที่ส าคัญคือ ข้อมูลตรวจอากาศชั้นบน(upper air observation) 

ข้อมูลตรวจอากาศชั้นบน (sounding) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะท าการวัดข้อมูลตรวจ
อากาศชั้นบน ณ.เวลาประมาณ 7.00 น. ด้วยวิทยุหยั่งอากาศ (upper air radiosonde) โดยจะได้ข้อมูลการ
ตรวจสภาพอากาศในสภาวะปกติ 1 ครั้งต่อวัน โดยผลการตรวจวัดจะแสดงค่าตัวแปรที่ส าคัญหลายอย่าง เช่น 
อุณหภูมิ ความชื้น ทิศทางและความเร็วลม เป็นต้น รวมถึงดัชนีอากาศ ( Indices) อีกหลายตัวแปร เช่น K-
index, LI-index, SI-index, CAPE เป็นต้น ซึ่งตัวแปรดังกล่าวนักวิชาการน ามาใช้ในการประเมินผลและ
ตัดสินใจการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งถ้าต้องการข้อมูลตรวจสภาพอากาศที่มีความถี่ของการตรวจมากขึ้น ก็
จะใช้งบประมาณมากข้ึนตามไปด้วย 

ด้วยข้อจ ากัดของจ านวนการตรวจสภาพอากาศ  1 ครั้งต่อวันต่อ 1 สถานี ในช่วงเช้า และด้วย
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้ขาดข้อมูลการตรวจสภาพอากาศท่ีมีความต่อเนื่อง ส่งผลให้นักวิชาการประเมิน
สภาพอากาศในช่วงเวลาถัดไปมีความน่าเชื่อถือลดลง อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติการฝนหลวงไม่ส าเร็จเท่าท่ีควร 

เพ่ือลดข้อจ ากัดดังกล่าว การน าเทคโนโลยีเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นสั้นภาคพ้ืนดิน 
(microwave radiometer profilers : MWRPs) เพ่ือติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง และเป็นทางเลือกใน
การสร้างข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของนักวิชาการฝนหลวง 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 6.1)  เพ่ือศึกษาค่าดัชนีที่มีอิทธิพลต่อการดัดแปรสภาพอากาศ (การปฏิบัติการฝนหลวง) 
 6.2) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นสั้นเพ่ือการปฏิบัติการฝนหลวง  
 6.3) เพ่ือสนับเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง 
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3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 3.1) ข้อมูลตรวจสภาพอากาศด้วยเครื่องรับส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นสั้น (Microwave 
Radiometer Profilers : MWRPs) ทั้งหมด 5 สถานที่ คือ สถานีเรดาร์อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สถานีเรดาร์
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สถานีเรดาร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา สถานีเรดาร์สัตหีบ จังหวัดระยอง และสถานี
เรดาร์พนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 3.2) ข้อมูลตรวจอากาศชั้นบน (Upper Air Observation) ใช้ข้อมูลตั้งแต่ระดับผิวพ้ืนไปสู่ชั้น
บรรยากาศท่ีระดับความสูงไม่เกิน 10 กิโลเมตร คลอบคุลมข้อมูล 5 ประเภทการตรวจวัด คือ ความกดอากาศ 
(Pressure) อุณหภูมิ (Temperature) ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ทิศทาง (Wind direction) 
และความเร็วลม (Wind speed) 
  
4. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

 สมมติฐานในโครงการวิจัยนี้ได้มาจาก หลักการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic Radiation) 
ไปในชั้นบรรยากาศที่มีความถี่ที่เหมาะสมกับวัตถุในชั้นบรรยากาศที่ต้องการศึกษา จะเกิดการถ่ายเทพลังงาน
ให้กับวัตถุและเกิดการเปล่งรังสีออกมา (radiance) โดยจะมีขนาดความเข้มแตกต่างกันไปตามชนิดและ
ปริมาณของวัตถุ ซึ่งสามารถแสดงในรูปแบบอุณหภูมิความสว่าง (Brightness Temperature) ยกตัวอย่างเช่น 
คลื่น 22.235 GHz ส าหรับไอน้ า(water vapor) เป็นต้น  
 เมื่อค่าอุณหภูมิความสว่างมีค่ามาก แสดงว่าวัตถุชนิดนั้นปริมาณมาก และตรงกันข้ามถ้าอุณหภูมิความ
สว่างมีค่าน้อย แสดงว่าวัตถุชนิดนั้นปริมาณน้อยตามไปด้วย จากหลักการนี้ท าให้ทราบถึงปริมาณของวัตถุใน
ชั้นบรรยากาศได้ และเมื่อสร้างรูปตัดขวางตามความสูงหรือแนวดิ่ง(vertical profile) จะแสดงให้เห็นถึงการ
กระจายตัวนั้นด้วย  
 เมื่อได้การกระจายตัวของวัตถุในชั้นบรรยากาศ เช่น อุณหภูมิ(temperature) ความชื้น(humidity) 
ไอน้ า(cloud liquid water) ความดัน(pressure) ที่ได้จากเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นสั้น 
(MWRPs) จะได้ข้อมูลหลัก คล้ายคลึงกับข้อมูลที่ได้จากการตรวจอากาศชั้นบนด้วยเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ
(Radiosonde) ซึ่งส่งผลให้สามารถค านวณหาค่าดัชนีอากาศ(Indices) ที่ใกล้เคียงกันได้ 
 
5. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 

  5.1 การตรวจอากาศชั้นบน (Upper Air Observation) 
  Vaisala (2013) การตรวจอากาศชั้นบน เป็นการตรวจลักษณะทางกายภาพของอากาศที่ระดับความ
สูงต่างๆ โดย อาศัยลูกโป่งหรือบอลลูน(ballon) ทีบ่รรจุแก๊สไฮโดรเจนหรือแก๊สอื่นๆที่เบากว่าอากาศ เป็นตัว
ขับเคลื่อนในแนวดิ่ง(vertical) โดยจะผูกเครื่องมือตรวจอากาศที่เรียกว่า วิทยุหยั่งอากาศ(Radiosonde) ให้
เคลื่อนที่ไปพร้อมกับตัวบอลลูน โดยตรวจวัดข้อมูล ความกดอากาศ(Pressure) อุณหภูมิ(Temperature) 
ความชื้นสัมพัทธ์(Relative Humidity) ทิศทาง(Wind direction) และความเร็วลม(Wind speed) ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  ระบบตรวจอากาศชั้นบน (Upper Air Observation) 

ที่มา : ภักดี (2553) 
 

  5.2 เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นสั้น (Microwave Radiometer Profilers:MWRPs) 
หลักการท างานของเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นสั้น (Microwave Radiometer 

Profilers:MWRPs) จะอาศัยหลักการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวช่วงคลื่น 12 ความถ่ีระหว่าง 22-30 
GHz และ 51-59 GHz ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศไปแนวดิ่ง (vertical) แล้วท าการสร้างรูปตัดตามขวางตามระดับ
ความสูงเทียบกับช่วงเวลา โดยจะท าการบันทึกค่าทุก 5 นาที ข้อมูลที่ได้ประกอบด้วย อุณหภูมิ
(temperature) ความชื้น(humidity) ไอน้ า(cloud liquid water) ความดัน(pressure) ส่วนใหญ่ใช้ในการ
พยากรณ์และงานอื่นที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

James, C. Liljegren (2002) อธิบายว่าการดูดซับและการปล่อยรังสีไมโครเวฟจะอยู่ในช่วงคลื่น 
10-80 GHz ซึ่งส่งผลกระทบต่อโมเลกุลของไอน้ า(water vapor) และโมเลกุลออกซิเจน(oxygen) หรือเรียก
รวมกันว่า Cloud liquid water โดยที่ความถี่ 22.235 GHz จะมีผลต่อไอน้ า และที่ความถ่ีใกล้ 60 GHz จะ
ส่งผลต่อโมเลกุลออกซิเจน ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  การดูดซับสเปคตรัมของช่วงคลื่นไมโครเวฟ ส าหรับไอน้ า(water vapor) และออกซิเจน(oxygen) 

โดยค านวนหาค่าเฉลี่ยในฤดูร้อนที่ระดับพ้ืนผิว (เส้นทึบ) และที่ระดับ 2 กิโลเมตร (เส้นประ) 
ที่มา : Solheim et al. (1998)  

 
ส าหรับ เครื่ อ งวั ดคลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟ ฟ้ าความยาวคลื่ น สั้ น  รุ่ น  TP/WVP-3000 ของบริษั ท 

Radiometrics ที่ติดตั้งและใช้งานที่ศูนย์เรดาร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะวัดแพร่กระจายของรังสี
ไมโครเวฟ สามารถแสดงในรูปอุณหภูมิความสว่าง (Brightness Temperature) โดยมี 5 ช่องความถ่ีใกล้เคียง
กับความถี่สั่นพ้องของไอน้ า (water vapor resonance) ที่ 22.235 GHz และอีก 7 ช่องความถี่ในช่วง
ความถี่สั่นพ้องของออกซิเจน (oxygen resonances) ระหว่าง 51 – 59 GHz 

Solheim, et al. (1998). กล่าวถึงเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นสั้น(MWRPs) ใช้
โครงข่ายประสาทเทียม()ในการหาอัลกอรึทึมเพ่ือหาการกระจายตัวในแนวดิ่งของอุณหภูมิ ไอน้ า และ cloud 
liquid water ทั้งหมด 47 ระดับส าหรับกรณีไม่มีเงื่อนไขของฝนเข้ามาเก่ียวข้อง แบ่งเป็น 11 ระดับจาก
พ้ืนดินถึงระดับความสูงที่ 1 กิโลเมตร มีระยะห่าง 100 เมตร และ 36 ระดับที่ระดับความสูง 1 กิโลเมตร ถึง
ระดับความสูง 10 กิโลเมตร มีระยะห่าง 250 เมตร โดยการค านวนใช้เทคนิค standard back-
propagation algorithm ส าหรับข้อมูลการวัด และเทคนิค standard feed-forward network ส าหรับการ
สร้างรูปตัดขวาง 
 Cimini et al.,(2003)Löhnert and Maier, (2012) Maschwitz et al.(2013). แสดงถึงการใช้
รูปตัดขวางตามแนวดิ่งของข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในชั้นบรรยากาศ ในรูป อุณหภูมิความสว่าง 
(Brightness Temperature) โดยผ่านวิธีการค านวณแบบผกผัน (inversion methods) ร่วมกับการวิเคราะห์
ถดถอยแบบพหุนาม (Multivariate Regression Analysis) และ โครงข่ายประสาทเทียม (artificial neural 
network : ANN) สามารถค านวณค่าดัชนีอากาศได้ 
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5.3 เสถียรภาพของอากาศ (Stability of air) 
การเจริญเติบโตของเมฆนั้นขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของอากาศในแต่ละวัน ซึ่ งเมื่อพิจารณาจากทฤษฎี

กล่องอากาศ (Parcel Theory) กล่าวว่า ถ้าก าหนดแบ่งมวลของอากาศให้เป็นปริมาตรของกล่องเล็ก (Parcel) 
กล่องอากาศที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศข้างเคียงจะถูกยกให้ลอยขึ้น ขณะที่กล่องอากาศลอยสูงขึ้นไปใน
บรรยากาศ จะเกิดการขยายตัวท าให้อุณหภูมิของอากาศภายในกล่องลดลงในอัตราประมาณ 9.8 องศา
เซลเซียส ทุกๆ ความสูง 1 กิโลเมตร เรียกว่าอัตราการลดอุณหภูมิตามความสูงแบบ อะเดียแบติกแห้ง (Dry 
adiabatic lapse rate) และอุณหภูมิจุดน้ าค้าง (Dewpoint) จะลดลงประมาณ 2 องศาเซลเซียสทุกๆ 1 
กิโลเมตร ดังนั้นผลต่างของอุณหภูมิทั้งสอง (Dewpoint depression) จะลดลงเป็นล าดับในขณะที่กล่อง
อากาศลอยสูงขึ้นไป จนถึงระดับที่อุณหภูมิทั้งสองเท่ากัน จะเป็นระดับที่อากาศภายในกล่องจะเริ่มอ่ิมตัวด้วย
ไอน้ า (Saturation) หรือมีความชื้นสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ 
 

เมื่อกล่องอากาศอ่ิมตัวด้วยไอน้ า จะเริ่มเกิดการควบแน่นของไอน้ า (Condensation) บนพ้ืนผิวของ
อนุภาคสารแขวนลอยชนิดต่างๆ เรียกว่า แกนกลั่นตัว (Cloud condensation nuclei, CCN) เกิดเป็นเม็ดน้ า
จ านวนมากและปรากฏเป็นเมฆ ถ้ากล่องอากาศยังมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศแวดล้อม กล่องอากาศจะลอยสูงขึ้น
ต่อไป แต่อัตราการลดลงของอุณหภูมิตามความสูงหลังจากอากาศอ่ิมตัวจะลดลงเหลือประมาณ 5 องศา
เซลเซียส ต่อ 1 กิโลเมตร เรียกว่า อัตราการลดอุณหภูมิตามความสูงแบบอะเดียแบติกอ่ิมตัว (Saturation 
adiabatic lapse rate) จนกระทั่งอุณหภูมิภายในกล่องอากาศเคลื่อนที่ขึ้นเท่ากับอุณหภูมิของอากาศ
สิ่งแวดล้อม การเคลื่อนที่ของมวลกล่องอากาศจะหยุดลง ซึ่งจะเป็นระดับของยอดเมฆสูงสุดประจ าวัน 
(Neutral buoyancy level หรือ Equilibrium level) ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างอัตราการลดอุณหภูมิตาม
ความสูงของกล่องอากาศ กับอุณหภูมิที่ลดลงของชั้นบรรยากาศ (Environmental lapse rate) จะเป็นตัว
บ่งชี้ถึงเสถียรภาพของบรรยากาศ (Stability index) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า วันที่อากาศไม่เสถียรภาพ (Unstable) 
จะเป็นวันที่เมฆก่อตัวและเจริญเติบโตได้ดี และมีโอกาสตกเป็นฝนได้มากกว่าวันที่บรรยากาศเสถียรภาพหรือ
ทรงตัว (Stable) 

5.4 ดัชนีอากาศ (weather indices) 
 Cimini et al,(2015) ก าหนดการพยากรณ์ดัชนีอากาศในด้านอุตุนิยมวิทยา จ านวน 14 ดัชนี 
ประกอบด้วย CAPE, CIN, K index, Total, KO index, Showalter index, T1, Fog threat, Lift index, S 
index (STT), Jefferson index, Microburst day potential index(MDPI), Thompson index และ  TQ 
index 
 วีระศักดิ์ และคณะ (2550) ได้แสดงดัชนีที่ส าคัญการตรวจอากาศขั้นบนได้แก่  1) ปริมาณน้ าฟ้า 
(Precipitation Water; Pw) หน่วยเป็นเซนติเมตร 2)ระดับความสูงที่เกิดจากการกลั่นตัวของกลุ่มอากาศ (ค่า
ความสูงของเมฆคิวมูลัส) โดยเกิดจากการพาความร้อนอย่างเดียวจากพ้ืนผิว (Convective Condensation 
Level; CCL) 3) ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity; RH) 4) ความเร็วลม (Wind speed; Ws) หน่วย
เป็นน๊อต 5) ดัชนีเสถียรภาพ Sholwalter Index (SI) เป็นค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการท านายความเสถียรของ
บรรยากาศ หมายถึงความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่ระดับ 500 มิลลิบาร์กับอุณหภูมิที่กลุ่ม
อากาศยกตัวจากระดับ 850 มิลลิบาร์แบบอะเดียบาติคแห้งจนอ่ิมตัวโดยกระบวนการอะเดียบาติคที่ระดับ 
500 มิลลิบาร์ ค่าลบแสดงความไม่ทรงตัวหรือไม่เสถียรของกลุ่มอากาศในขณะที่ค่าบวกแสดงถึงความทรงตัว
หรือความเสถียรของกลุ่มอากาศ 6) ดัชนีเสถียรภาพ The Lifted Index (LI) เป็นค่าความแตกต่างระหว่าง
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อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่ระดับ 500 มิลลิบาร์กับค่าของกลุ่มอากาศที่อุณหภูมิสูงสุดโดยประมาณกับอุณหภูมิจุด
น้ าค้างเฉลี่ยจากผิวพ้ืนจนถึงระดับ 850 มิลลิบาร์ ถูกยกตัวขึ้นแบบอะเดียบาติคแห้ง (DALR) จนอ่ิมตัว แล้ว
ตามด้วยกระบวนการอะเดียบาติคอ่ิมตัว (SALR) ไปที่ระดับ 500 มิลลิบาร์ ค่าบวกแสดงถึงสภาวะเสถียร ถ้า
ค่าอยู่ระหว่าง LI<SI<-1 องศาเซลเซียส แสดงถึงความไม่มีเสถียรของบรรยากาศและสามารถท านายว่าจะเกิด
พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง 7) ดัชนีเสถียรภาพ K Index เป็นค่าที่แสดงโอกาสที่จะสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 
เมื่อค่า K Index เพ่ิมขึ้น จะมีโอกาสเกิดมวลอากาศพายุฝนฟ้าคะนองได้ 8) ค่าพลังงานการยกตัวของอากาศ 
(Cape1, Cape2) 
 
6. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

6.1 เก็บรวมรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

1) เก็บรวบรวมข้อมูลตรวจอากาศชั้นบน (upper air observation) จากเครื่องวิทยุหยั่ง
อากาศ (upper air radiosondes) ของสถานีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในแต่ละศูนย์รวม 5 ศูนย์ คือ 
ศูนย์ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยท าการตรวจในเวลา 
07.00 น. ของทุกวัน 

2) เก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องวัดคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นสั้ น  (Microwave 
Radiometer Profilers : MWRPs) ที่ ติดตั้ งประจ าศูนย์ เรดาห์ของกรมฝนหลวงและการบิน เกษตร
ประกอบด้วย สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ จังหวัดระยอง และสถานีเรดาร์ฝน
หลวงพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี รวม 5 สถานี  

การคัดเลือกกลุ่มข้อมูลตามช่วงเวลา จะท าการซ้อนข้อมูลตรวจอากาศชั้นบน (upper air 
observation) และข้อมูลเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นสั้น (MWRPs) โดยพิจารณาช่วงเวลาที่มี
ข้อมูลทั้ง 2 ชนิด ปรากฏอยู่พร้อมกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่เริ่มบันทึกข้อมูลจาก
เครื่อง (MWRPs) หรือตั้งแต่เริ่มติดตั้งเครื่อง MWRPs 

6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 หาค่าอุณหภูมิฐานเมฆ (cloud-base temperature) และความชื้น (humidity) ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุนาม (Multivariate Regression Analysis) โดยเปรียบเทียบกับ 1) ผลการค านวณที่
ได้จากเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นสั้น (MWRPs) ที่ใช้อัลกอรึทึมแบบโครงข่ายประสาทเทียม 
(artificial neural network : ANN) ที่ให้ผลลัพธ์ของการค านวนในแบบ ingesting zenith observations 
(NNz) และ available slant observations (NNa) และ 2) ผลการค านวนที่ได้จากการตรวจวัดข้อมูลอากาศ
ที่ได้จากวิทยุหยั่งอากาศ (upper air radiosonde) ท าการสร้างกราฟ หาค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูล
(mean difference : MD) หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : SD) และค่ารากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยก าลังสอง (Root Mean Square : RMS) 

 สอบเทียบความถูกต้องของการค านวณ โดยน าผลการค านวณค่าดัชนีอากาศที่ได้เปรียบเทียบกับ
ผลการค านวนที่ได้จากแบบจ าลองเพ่ือการวิจัยและการพยากรณ์สภาพอากาศ (WRF Model) เพ่ือพิจารณา
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ความสอดคล้องของค่าที่ได้จากการค านวณ และท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการค านวณ และน าไป
ทดสอบใช้งานจริงในการปฏิบัติการฝนหลวง 

6.3 การออกแบบและจัดท าฐานข้อมูล 

เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จะน า
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL และใช้ PhpMyAdmin เป็นโปรแกรมช่วยในการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล โดยแบ่งฐานข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ฐานข้อมูลเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นสั้น 
(MWRPs) และ 2) ฐานข้อมูลตรวจอากาศชั้นบน (upper air observation) โดยแบ่งโครงสร้างตารางตาม
ลักษณะข้อมูลและค านึงถึงการเชื่อมต่อและประมวลผลระหว่าง 2 ฐานข้อมูล และจัดท าหน้าต่างหลัก(web 
portal) ส าหรับแสดงผลการหาค่าดัชนีอากาศที่ส าคัญอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต เพ่ือความสะดวกของผู้ใช้งาน  

โดยขั้นตอนการศึกษาสามารถสรุปได้ดังแสดงในภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3  ขั้นตอนการศึกษาเพ่ือการศึกษาการประมาณค่าดัชนีอากาศ โดยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความ

ยาวคลื่นสั้นภาคพ้ืนดิน เพ่ือสนับสนุนการดัดแปรสภาพอากาศ 

6.4 สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงาน 
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7. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด)      

โครงการวิจัยนี้ ใช้ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2560 ดังแสดงรายละเอียดในตารางแสดงแผนการท างานตลอดโครงการวิจัย 

 

รายละเอียดกิจกรรม 
ปี  2559 ปี  2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. รวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
            

2. ตรวจเอกสาร             
3. ออกแบบ ติดตั้ง ระบบฐานข้อมูล             
4. ออกแบบ หน้าต่างหลัก             
5. จัดท าฐานข้อมูล RadioSonde             
7. จัดท าฐานข้อมูล MWRPs             
8. วิเคราะห์ และประเมินผล             
9. สรุปผลและจัดท ารายงาน             
10. น าเสนอผลงานวิชาการ             
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8. งบประมาณของโครงการวิจัย 
งบประมาณที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2560 เสนอขอ เป็นเงินจ านวน 

1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางแสดงรายการและจ านวนเงิน 

รายการ จ านวนเงิน 
1  ค่าตอบแทน  

1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 36,000 
        (ชุดวิชาการ 1 คน จ านวน 180 วัน วันละ 4 ขั่วโมง ๆ ละ 50)  

2  ค่าใช้สอย  
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะวิจัย  116,160 
        ชุดวิชาการ จ านวน 4 คน รวม 121 วัน ๆ ละ 240 บาท  
2.2 ค่าท่ีพัก 240,000 
        ชุดวิชาการ จ านวน 4 คน รวม 120 วัน ๆ ละ 500  
2.3 ค่าพาหนะ 48,000 
        ชุดวิชาการ   
2.4 ค่าซอมแซมครุภัณฑ์ 15,000 
        เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์/เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์   
2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ  
        - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร / จัดท าเอกสารและคู่มือ  10,000 
        - ค่าจ้างเหมาติดตั้งและดูแลระบบฐานข้อมูล 100,000 
        - ค่าจ้างเหมาติดตั้งหน้าต่างระบบ 100,000 
        - ค่าจ้างเหมาบริการท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 
(1 คน x 20,380 บาทx 11 เดือน) 

209,000 

3  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
3.1 ค่าวัสดุส านักงาน  25,180 

          3.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    
        - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ   10,000 
        - ค่าหมึกพิมพ์ ใช้กับเครื่องพิมพ์  20,000 

          3.3 ค่าหนังสือ วารสาร และต ารา  12,000 
          3.4 ค่าวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 

     - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   
3.5 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 8,660 

4  ค่าสาธารณูปโภค  - 
รวมงบประมาณ 1,000,000 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่น า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

9.1)  ค่าดัชนีอากาศที่มีความน่าเชื่อถือ จากเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นสั้นภาคพ้ืนดิน 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง 

9.2)  ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 
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