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บทคดัยอ่ 
การพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือนมีความส าคญัมากในประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรมท่ีประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร เช่น ท านา ท าสวน ท าไร่ เล้ียงสัตว ์
และประมง การพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนในแต่ละเดือนสามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการ
บริหารจดัการทรัพยากรน ้ าท่ีมีอยูอ่ยา่งจ  ากดั เช่นในบางเดือนมีปริมาณน ้ าฝนนอ้ยก็เพราะปลูกพืชท่ีไม่
ตอ้งการน ้ ามากและในบางช่วงมีปริมาณน ้ าฝนมากก็ควรเพาะปลูกพืชท่ีตอ้งการน ้ ามาก หรือพืชทท่ี
ชอบน ้ า เป็นตน้ นอกจากการเกษตรกรรมแลว้การพยากรณ์ปริมาณน ้าฝนเพ่ือเป็นการบริหารจดัการน ้ า
ไวใ้ชอุ้ปโภคและบริโภคในประเทศไทยอีกดว้ย งานวิจยัน้ีเป็นการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือน
ภายใต้ภาวะโลกร้อนโดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น เป็นโครงข่ายท่ีมีชั้นแอบแฝง
จ านวน 1 ชั้น โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการพยากรณ์ไดม้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา มีตวัแปรน าเขา้ประกอบไป
ด้วย อุณหภูมิ ความช้ืน และลม โดยท าการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และใชค้วามคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (Mean Square Error: MSE)  ในการวดั
ความคาดเคล่ือนในการพยากรณ์ มีค่าเท่ากับ 10.25 ซ่ึงถือว่าเป็นความคาดเคล่ือนท่ีเหมาะสม และ
โครงข่ายประสาทเทียมสามารถพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือนท่ีมีความถูกต้องได ้ตั้ งแต่ เดือน
มกราคม ถึงเดือนธนัวาคม และเม่ือน าปริมาณน ้ าฝนในประเทศไทยของแต่ละภูมิภาคมาจดัล  าดบัโดย
เรียงจากมากไปน้อยพบว่าภาคใต้มีปริมาณน ้ าฝนมากท่ี สุด รองลงมาภาคตะวันออก ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัตก ตามล าดบั ดงันั้นโครงข่ายประสาทเทียม
สามารถพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนไดถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะห์และ
บริหารจดัการทรัพยากรน ้ าไดเ้ป็นอยา่งดี และมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่1 บทน ำ  
 

1.1 ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจยัส าคญัท่ี
ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมกคื็อ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) ซ่ึง
หมายถึงลกัษณะทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอากาศ เช่น อุณหภูมิ แสงแดด ความช้ืน ลม และฝน เป็นตน้ 
สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัเกิดข้ึนหลายรูปแบบ ซ่ึงกิจกรรมของมนุษยก์็มีผลท าให้
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง คือ กิจกรรมท่ีท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ใน
บรรยากาศเพ่ิมมากข้ึน เป็นเหตุใหภ้าวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) รุนแรงกว่าท่ีควรจะเป็นตาม
ธรรมชาติ และส่งผลให้อุณหภูมิพ้ืนผิวโลกสูงข้ึน ท่ีเรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global warming) โดย
ภาวะโลกร้อนอาจจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของปริมาณน ้ าฝน (Rainfall) ระดับน ้ าทะเล และมี
ผลกระทบอยา่งกวา้งขวางต่อพืช สตัว ์และมนุษย ์[1]  
          ปริมาณน ้ าฝนถือไดว้่ามีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในแต่ละ
พ้ืนท่ีของประเทศไทย ซ่ึงปริมาณน ้ าฝนจะเปล่ียนแปลงไปตามลกัษณะภูมิประเทศ นอกจากการผนั
แปรตามฤดูกาล โดยบริเวณประเทศไทยตอนบนปกติจะแหง้แลง้ และมีฝนนอ้ยในฤดูหนาว เม่ือเขา้สู่
ฤดูร้อนปริมาณฝนจะเพ่ิมข้ึน พร้อมทั้งมีพายฟุ้าคะนอง และเม่ือเขา้สู่ฤดูฝนปริมาณฝนจะเพ่ิมข้ึนมาก 
โดยจะมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคมหรือกนัยายน พ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณฝนมากส่วนใหญ่จะอยู่
ดา้นหน้าทิวเขา หรือดา้นรับลม ส่วนพ้ืนท่ีท่ีมีฝนน้อยส่วนใหญ่อยู่ดา้นหลงัเขา ได้แก่ พ้ืนท่ีบริเวณ
ตอนกลางของภาคเหนือ บริเวณจงัหวดัล  าพูน ล  าปาง แพร่ บริเวณภาคกลาง และด้านตะวนัตกของ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริเวณจงัหวดัชยัภูมิและนครราชสีมา ส าหรับภาคใตม้ีฝนชุกเกือบตลอดปี
ยกเวน้ช่วงฤดูร้อน โดยปริมาณน ้ าฝนนั้นถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัทางการเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่ง 
ดงันั้นการศึกษาปริมาณน ้ าฝนท่ีเกิดข้ึนถือว่าเป็นส่ิงส าคญัอยา่งมาก เพ่ือสามารถท าการบริหารจดัการ
น ้ าท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วิธีการศึกษาปริมาณน ้ าฝนท่ีส าคญัก็คือ การศึกษาปริมาณน ้ าฝน
ในอดีตเพ่ือการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนท่ีเกิดข้ึนในอนาคต [2] เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน
ด าเนินการตรวจสอบและก าหนดวิธีการจดัการเก่ียวกบัการเกษตรกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงการ
พยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนมีทั้งการพยากรณ์แบบรายวนั รายเดือน และรายปี ตามความเหมาะสมในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล 
         การพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนสามารถใช้เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติไดห้ลายวิธี โดย วราฤทธ์ิ 
พานิชกิจโกศลกุล [2] ไดน้ าเสนอเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ 2 วิธี ในการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝน 
ไดแ้ก่ วิธีของวินเตอร์ และวิธีของบอกซ์-เจนกินส์ ซ่ึงพิจารณาจากค่าคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย 
(Mean Square Error: MSE) ท่ีต  ่าท่ีสุด โดยศึกษากบัขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนรายเดือนของจงัหวดักาฬสินธุ ์
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ตั้งแต่เดือนมกราคม 2539 ถึงเดือน ธนัวาคม 2548 เพ่ือพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนในเดือนมกราคม 2549 
ถึง เดือนมิถุนายน 2549 โดยพบว่าตวัแบบการพยากรณ์แบบวิธีของวินเตอร์ เป็นวิธีท่ีเหมาะสมกับ
ลกัษณะขอ้มูลของปริมาณน ้ าฝนมากท่ีสุด นอกจากนั้น วรางคณา กีรติวิบูลย ์[3] ไดท้ าการพยากรณ์
ปริมาณน ้ าฝนในอดีตโดยวิธีการทางสถิติเพ่ือพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนในอนาคต โดยการศึกษาตวัแบบ
พยากรณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับปริมาณน ้ าฝนอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ส าหรับการศึกษาตวัแบบพยากรณ์ 
โดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก  าลงัท่ีมีฤดูกาลอย่างง่าย และวิธีการ
พยากรณ์รวม ผลการพยากรณ์พบว่าวิธีการพยากรณ์รวมเป็นวิธีท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดในการ
พยากรณ์ปริมาณน ้ าฝน และปรีชา เรืองชยัศิวเวท [4] ไดท้  าการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือนของ
จงัหวดัล  าปางโดยใชเ้ทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ 4 วิธี เปรียบเทียบกนัไดแ้ก่ วิธีแยกส่วนประกอบ วิธี
ปรับให้เรียบแบบเอก็ซ์โปเนนเชียลดว้ยวิธีของวินเตอร์ วิธีบอกซ์-เจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์ร่วม 
เพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพยากรณ์ โดยพิจารณาจากวิธีท่ีให้ค่าเบ่ียงเบนสัมบูรณ์เฉล่ีย 
(Mean Absolute Deviation : MAD) ค่าความคาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (Mean Square Error : MSE) 
และค่าเฉล่ียของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคาดเคล่ือน (Mean Absolute Percent Error : MAPE) ท่ีต  ่า
ท่ีสุด โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกตั้งแต่เดือนมกราคม 2542 ถึงเดือนพฤษภาคม 2551 เพ่ือ
พยากรณ์เปรียบเทียบกับข้อมูลในชุดท่ี 2 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552 จาก
ผลการวิจยัพบว่าวิธีของวินเตอร์จะเหมาะสมในการพยากรณ์ตวัแบบปริมาณน ้ าฝนมากท่ีสุด เน่ืองจาก
ค่า MAD, MSE และ MAPE ต ่ากว่าวิธีการพยากรณ์อ่ืน ๆ จากงานวิจัยต่างๆ ท่ีศึกษาจะพบว่าการ
พยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนดว้ยวิธีทางสถิติเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัและสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
วางแผนและบริหารจดัการน ้ าใหแ้ก่เกษตรกรในแต่ละพ้ืนท่ีได ้การพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนนอกจากจะ
ใชว้ิธีทางสถิติท่ีไดก้ล่าวมาไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้ ยงัมีวิธีการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนโดยการประยุกต์ใช้
แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) ในการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนได ้ซ่ึง
งานวิจยัของ สิงห์ทอง พฒันเศรษฐานนท์ [5] ไดน้ าโครงข่ายประสาทเทียมมาช่วยในการพยากรณ์
ปริมาณน ้ าฝนบริเวณเขตภูมิอากาศร้อนช้ืน นอกจากนั้น มุนินทร์ วรรณธาดา และพรรณี สิทธิเดช [6] 
ไดท้  าการพยากรณ์ระดบัน ้ าท่าดว้ยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลบั กรณีศึกษาเทศบาล
เมืองชยัภูมิ เพ่ือพฒันาแบบจ าลองท่ีเหมาะสมกบัการพยากรณ์ระดบัน ้ าท่าในเขตเทศบาลเมืองชยัภูมิ
ไดล่้วงหนา้ โดยวิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากสถานีวดัน ้ าท่าและน ้ าฝนท่ีส่งผลกระทบใหเ้กิดน ้ าทว้มใน
เขตเทศบาลเมืองชยัภูมิ โดยคดัเลือกสถานี คดัเลือกตวัแปร รวมทั้ง ระยะเวลาเดินทางของน ้ า สร้างตวั
แบบโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลแบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับ และประเมินผล
ประสิทธิภาพของตวัแบบดว้ยค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ ผลการทดลองไดต้วัแบบจ าลอง
ท่ีใช ้ขอ้มูลน าเขา้ 15 ตวัแปร สามารถท าการพยากรณ์ปริมาณน ้ าท่าได ้เน่ืองจากการพยากรณ์ปริมาณ
น ้ าฝนถือเป็นส่ิงส าคัญ สามารถน าผลการวิจัยหรือผลการพยากรณ์ท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาภยัแลง้ หรือปัญหาของการเกิดอุทกภยัได ้จากความส าคญัดงักล่าวผูว้ิจยัจึงท าการพยากรณ์
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ปริมาณน ้ าฝนรายเดือนบริเวณประเทศไทยโดยเนน้บริเวณพ้ืนท่ีท่ีท าการเกษตรกรรมอยา่งหนาแน่น 
โดยใชแ้บบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือนเน่ืองจากเป็นระบบ
ท่ีมีการประมวลผลท่ีค่อนขา้งละเอียด สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการพยากรณ์ใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  1.เพ่ือพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือนบริเวณประเทศไทยโดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมใน
เขตพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
      2. เพื่อประยกุตใ์ชโ้ครงข่ายประสาทเทียมส าหรับเตือนอุทกภยับริเวณประเทศไทย 
      3.เพ่ือศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของโครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนราย
เดือนบริเวณประเทศ 
 

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
     1. พยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือนบริเวณประเทศไทยภายใตภ้าวะโลกร้อน 
 

 
        รูปที่ 1.1 บริเวณท่ีศึกษา 
 
     2. ใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือนภายใตภ้าวะโลกร้อน 
     3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการพยากรณ์  

3.1 ปริมาณน ้ าฝน (Rainfall) 
3.2 อุณหภูมิ (Temperature) 
3.3 ความช้ืน (Humidity) 
3.4 ลม (Wind) 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 สามารถพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือนบริเวณประเทศไทยภายใตภ้าวะโลกร้อนโดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียม 
               



 บทที ่2 ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือนในประเทศไทย ภายใตภ้าวะโลกร้อน โดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียม และวดัค่าคาดเคล่ือนของการพยากรณ์ดว้ยวิธีทางสถิติท่ีเหมาะสม 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  2.1.1 การพยากรณ์ (Forecasting) 
  การพยากรณ์ [7] หมายถึง การคาดการณ์ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาอนาคตและ
สามารถน าข้อมูลท่ีเกิดจากการพยากรณ์นั้นมาใชเ้พ่ือการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเราสนใจได้
อยา่งเป็นระบบ และสามารถน ามาก าหนดการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ในอนาคตไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันั้น
การพยากรณ์จึงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก สามารถน าไปใชใ้นการวางแผน ตดัสินใจในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ การพยากรณ์จะแบ่งออกเป็นการพยากรณ์เชิง
ปริมาณและการพยากรณ์เชิงคุณภาพ 
       การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Forecasts) เป็นการพยากรณ์โดยใชค้วามรู้สึก และตอ้งใช้
ประสบการณ์ของบุคคลเป็นหลกัในการคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยบุคคลดงักล่าวอาจจะ
มาจากท่ีปรึกษาขององคก์ร ตวัแทนจากหน่วยงาน สมาคม ทั้งในและต่างประเทศ ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา
ต่างๆ เพ่ือลดปัญหาความเช่ือมัน่เฉพาะตวัของผูพ้ยากรณ์ นอกจากนั้นอาจมีการใชผู้พ้ยากรณ์หลายคน 
มาวิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกนั 
 การพยากรณ์ เชิ งปริมาณ  (Quantitative Forecasts) เป็นการพยากรณ์ ท่ีใช้ รูปแบบทาง
คณิตศาสตร์เขา้มาช่วย โดยนิยมน าขอ้มูลในอดีตมาใชใ้นการพยากรณ์ โดยการพยากรณ์เชิงปริมาณ
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่  
 1. วิธีอนุกรมเวลา (Time Series Methods) เป็นวิธีท่ีใชเ้ฉพาะขอ้มูลในอดีตเพื่อพยากรณ์ค่าใน
อนาคต จากการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend) ฤดูกาล (Seasonal) วฎัจกัร (Cyclical) และความผิดปกติ 
(Irregular) โดยมีตวัแปรอิสระคือเวลาเพียงอยา่งเดียว  
 2. วิธีการพยากรณ์เชิงสาเหตุ (Causal Methods) เป็นวิธีท่ีศึกษาถึงความสัมพนัธใ์นเชิงเหตุและ
ผลของตวัแปรท่ีสนใจกบัตวัแปรอ่ืนท่ีเป็นสาเหตุหรือมีอิทธิพลต่อตวัแปรท่ีสนใจเมื่อหาหรือประมาณ
ความสัมพนัธร์ะหว่างตวัแปรไดแ้ลว้ก็สามารถพยากรณ์ค่าของตวัแปรท่ีสนใจไดโ้ดยอาศยัค่าของตวั
แปรท่ีเป็นสาเหตุ  
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2.1.2 ภาวะโลกร้อน (Global Warming)  
        ภาวะโลกร้อน (Global warming) [8] หมายถึง การท่ีอุณหภูมิเฉล่ียของอากาศบนพ้ือผิว

โลกสูงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกลผ้วิโลกและน ้ าในมหาสมุทรซ้ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหภู้มิอากาศ
เปล่ียนแปลง เป็นปรากฏการณ์สืบเน่ืองมาจากท่ีโลกไม่สามารถระบายความร้อนท่ีไดรั้บจากดวงอา
ทิตไดอ้ยา่งท่ีเคยเป็น ท าใหอุ้ณหภมิเฉล่ียของโลกเพ่ิมสูงข้ึน กิจกรรมของมนุษยท่ี์ท าใหเ้กิดภาวะโลก
ร้อน คือ กิจกรรมท่ีท าใหป้ริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมมากข้ึน ไดแ้ก่ การเพ่ิมปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกโดยตรง เช่น การเผาไหมเ้ช้ือเพลิง รวมไปถึงสารเคมีท่ีมีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกท่ี
มนุษยใ์ช้ และการเพ่ิมปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยทางออ้ม คือ การตัดไม้ท าลายป่า  การท่ีชั้น
บรรยากาศของโลกท าตวัเสมือนกระจกท่ียอมใหรั้งสีคล่ืนสั้นจากดวงอาทิตยผ์า่นทะลุลงมายงัผิวโลก
ไดแ้ต่จะดูดกลืนรังสีคล่ืนยาวท่ีโลกคายออกไปไม่ใหห้ลุดออกนอกบรรยากาศ ท าใหโ้ลกไม่เยน็จดัใน
เวลากลางคืน บรรยากาศเปรียบเสมือนผา้ห่มผนืใหญ่ท่ีคลุมโลกไว ้ใหค้วามอบอุ่นกบัโลก แต่ถา้ผา้ห่ม
หนามากเกินภายในก็จะร้อนข้ึนทนัที ภาวะโลกร้อนเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 
อนัเน่ืองมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติและจาการกระท าของมนุษย ์โดยส่วนใหญ่
กิจกรรมท่ีเกิดจากมนุษยจ์ะมีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆเป็นท่ีทราบกนัดีนั่นคือ การท่ีมนุษยเ์ผาผลาญ
เช้ือเพลิงฟอสซิลพวกถ่านหิน น ้ ามนั และก๊าซธรรมชาติ เผื่อผลิตพลงังาน ท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 

 2.1.3 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial neural network) 
         โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial neural network) [9] เปนศาสตรแขนงหน่ึงทางดา้น

ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence : AI) ท่ีเนน้ดา้นการค านวณหรือท่ีมกัจะเรียกสั้น ๆ  ว่า ข่ายงาน
ประสาท (neural network หรือ neural net)  คือโมเดลทางคณิตศาสตร์ส าหรับประมวลผลสารสนเทศ
ดว้ยการค านวณ แบบคอนเนคชนันิสต ์(connectionist) เพื่อจ  าลองการท างานของเครือขายประสาทใน
สมองมนุษย ์ดว้ยวตัถุประสงคท่ีจะสร้างเคร่ืองมือซ่ึงมีความสามารถในการเรียนรู้การจดจ าแบบรูป 
(Pattern Recognition) และการอุปมาน ความรู้ เช่นเดียวกบัความสามารถท่ีมีในสมองมนุษย ์แนวคิด
เร่ิมตน้ของเทคนิคน้ี ได้มาจากการศึกษาข่ายงานไฟฟ้าชีวภาพ (bioelectric network) ในสมอง ซ่ึง
ประกอบดว้ย เซลลป์ระสาท หรือ “นิวรอน” (neurons) และจุดประสานประสาท (synapses) แต่ละ
เซลลป์ระสาทประกอบดว้ยปลายในการรับ กระแสประสาท เรียกว่า "เดนไดรท"์ (Dendrite) ซ่ึงเป็น 
input และปลายในการส่งกระแสประสาทเรียกว่า "แอคซอน" (Axon) ซ่ึงเป็นเหมือน output ของเซลล ์
เซลลเ์หล่าน้ีท างานดว้ยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีเม่ือมีการกระตุน้ดว้ย ส่ิงเร้าภายนอกหรือกระตุน้ดว้ยเซลล์
ดว้ยกนั กระแสประสาทจะวิ่งผา่นเดนไดรทเ์ขา้สู่นิวเคลียสซ่ึงจะเป็นตวั ตดัสินว่าตอ้งกระตุน้เซลลอ่ื์น 
ๆ ต่อหรือไม่ ถา้กระแสประสาทแรงพอ นิวเคลียสก็จะกระตุน้เซลลอ่ื์น ๆ ต่อไปผ่าน  ทางแอคซอน
ของมนั ตามโมเดลน้ีข่ายงานประสาทเกิดจากการเช่ือมต่อระหว่างเซลลป์ระสาท จนเป็นเครือข่ายท่ี
ท างานร่วมกนั 



7 

 

 

 
 

รูปที่ 2.1 แสดง Model ของ Neuron ในสมองมนุษย ์ 
 
องคป์ระกอบและโครงสร้างการท างานของโครงข่ายประสาทเทียม แบ่งออกเป็น 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลน าเขา้ (Input) 
    เปนขอมูลท่ีเปนตัวเลข หากเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ตองแปลงใหอยู่ในรูปเชิงปริมาณท่ีโครงขาย
ประสาท เทียมยอมรับได ขอ้มูลน าเขา้จะถูกจ าแนกตามคุณลกัษณะ (Attribute) เช่น ถา้ปัญหาท่ีระบบ
ใยประสาทเสมือนจะตอ้งตดัสินใจคือ การอนุมติัเงินกูว้่าจะใหผ้า่นหรือไม่ ขอ้มูลน าเขา้ก็จะถูกจ าแนก
เป็นคุณลกัษณะ กล่าวคือ ระดบัรายได ้และอาย ุเป็นตน้ ขอ้มูลน าเขา้นอกจากจะเป็นขอ้ความแลว้ ยงั
สามารถเป็นรูปภาพ หรือเสียงก็ได ้แต่อาจจะตอ้งผ่านการแปลงให้เป็นสัญลกัษณ์หรือตวัเลขเพื่อให้
เคร่ืองสามารถท าความเข้าใจได้ก่อน จากนั้นก็จะเข้าสู่การท างานท่ีแท้จริงของระบบใยประสาท
เสมือนท่ีเร่ิมตน้ดว้ยการน าขอ้มูลเขา้มาให้น ้ าหนัก (weight) ของความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลน าเข้า
เหล่านั้นในเลเยอร์แรกภายใตข้อบเขตของระบบ 
2. น ้ าหนกั (Weight) 
    เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของระบบโครงข่ายใยประสาท เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีใชห้าน ้ าหนักของ
ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูลน าเขา้ ว่าขอ้มูลน าเขา้ใดมีความสมัพนัธก์บัขอ้มูลน าเขา้อ่ืนในระดบัใด ซ่ึง
จะท าให้สามารถเช่ือมโยงไปหาขอ้สรุปได ้ดว้ยการลองผิดลองถูกในความสัมพนัธแ์ต่ละแบบ และ
เก็บไวเ้ป็นแบบแผนหรือรูปแบบ (pattern) ของประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ของโครงข่าย คาน้ีจะถูก
เก็บเปนทกัษะเพื่อใชในการจดจ าขอมูลอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นรูปแบบเดียวกนั 
3. ฟังกช์นัการรวม (Summation Function) 
   เป็นโครงข่ายท่ีท าหน้าท่ีในการรวมค่าน ้ าหนักท่ีได้จากโครงข่ายในเลเยอร์ input เพื่อสรุปผล
ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูลน าเขา้ รอการแปลงเป็นสารสนเทศท่ีมีความหมายในเลเยอร์ต่อไป 
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4. ฟังกช์นัการแปลง (Transformation Function) เป็นโครงข่ายท่ีท าหนา้ท่ีในการประสาน (integrate) 
สารสนเทศท่ีผา่นการประมวลผลจากโครงข่ายในเลเยอร์ต่างๆแลว้ท าการแปลง (Transform) ให้
กลายเป็นสารสนเทศท่ีส่ือความหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใชไ้ดเ้พื่อส่งออกไปเป็นผลลพัธ ์
(Output) 
5. ผลลพัธ ์(Output) 
    ผลลพัธ์ท่ีได้จากโครงข่ายใยประสาทเสมือน จะเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง (actual output) จาก
กระบวนการเรียนรู้ของโครงขายประสาทเทียม ซ่ึงหมายถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงโครงข่าย
ใยประสาทเสมือนจะใชส้ญัลกัษณ์แทนค าตอบทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2 โครงสรางการท างานของโครงขายประสาทเทียม 
 
ลกัษณะของโครงขายประสาทเทียม โครงขายประสาทเทียมประกอบดว้ยเซลลป์ระสาทเทียม หรือ
โหนดจ านวนมากเช่ือมตอกนั ซ่ึงการเช่ือมตอแบงออกเปนกลุ่มยอย เรียกวา ชั้น (layer)  ชั้นแรก เป็น
ชั้นรับขอ้มูลเขา้ (input layer) ส่วนชั้นสุดทา้ยเรียกว่า ชั้นส่งขอมูลออก (output layer) และชั้นท่ีอยู่
ระหวางชั้นรับขอมูลปอนเขาและชั้นสง 
ขอมูลออก เรียกว่าชั้นแอบแฝง  (hidden layer) ซ่ึงโดยทัว่ไป ชั้นแอบแฝงอาจมีมากกวา 1 ชั้นก็ได 
ดงันั้นจึงแบ่งประเภทของโครงข่ายประสาทเทียมตามจ านวนชั้นของโครงข่าย ออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ 
โครงข่ายแบบชั้นเดียว (single layer) และโครงข่ายแบบหลายชั้น (multi-layer) [11] 
 - Single-layer เครือข่ายใยประสาทท่ีประกอบดว้ยชั้นเพียงชั้นเดียว จ  านวน input nodes ข้ึนอยู่
กบัจ  านวน components ของ input data และ Activation function ข้ึนอยูก่บัลกัษณะขอ้มูล ของ Output 
เช่น ถา้ output ท่ีตอ้งการเป็น “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เราจะตอ้งใช ้Threshold function 
 

W 

W 

W 



น ้ำหนัก 

ฟังก์ชันผลรวม ฟังก์ชันกำรแปลง 
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 เมื่อ  T=Threshold level 
 
 - Multi-layer เครือข่ายใยประสาทจะประกอบดว้ยหลายชั้นโดยในแต่ละชั้น จะประกอบดว้ย
โหนด (nodes) หรือเปรียบไดก้บัตวัเซลลป์ระสาท (neurons) ค่าน ้ าหนักของเส้นท่ีเช่ือมต่อ ระหว่าง
โหนดของแต่ละชั้น (เมทริก W), ค่า bias vector (b) และค่า output vector (a) โดย m เป็นตวัเลขบอก 
ล  าดบัชั้นก  ากบัไวด้า้นบน เม่ือ p เป็น input vector การค านวณค่าเอาตพ์ุตส าหรับเครือข่ายใยประสาท
ท่ีมี M ชั้นจะเป็นดงัสมการ 
 

1 1 1 1( )m m m m ma f W a b       (2) 
 

เมื่อ   0

0,2,..., 1

m

m M

a p

a a

 





       และ f เป็น transfer function 

 
ในปจจุบันการพฒันาโครงขายประสาทเทียมได้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และถือไดว้่ามีบทบาท  
อยางมากในดานการจ าแนกรูปแบบ การพยากรณการควบคุม การหาความเหมาะสมและการจดักลุ่ม 
ดงันั้นการประยกุตใ์ชง้าน Neural Network แบบข่ายงานระบบประสาท (Neural Network) ในปัจจุบนั
หลายประเภท ยกตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
 1. งานการจดจ ารูปแบบท่ีมีความไม่แน่นอน เช่น ลายมือ ลายเซนตต์วัอกัษร รูปหนา้  
 2. งานการประมาณค่าฟังก์ชันหรือการประมาณความสัมพนัธ์ (มี inputs และoutputs แต่ไม่
ทราบว่า inputs กบั outputs มีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร)  
 3. งานท่ีส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ (วงจรข่ายนิวรอลสามารถปรับตวัเองได)้  
  4. งานจดัหมวดหมู่และแยกแยะส่ิงของ  
 5. งานท านายเช่น พยากรณ์อากาศ พยากรณ์หุน้  
 6. การประยุกตใช้ข่ายงานระบบประสาทควบคุมกระบวนการทางเคมีโดยวิธีพยากรณ์
แบบจ าลอง (Model Predictive Control)  
 7. การประยกุตใชข่้ายงานระบบประสาทแบบแพร่กระจายกลบัในการท านายพลงังานความ
ร้อนท่ีสะสมอยใูนตวัอาคาร  
 8. การใช้ข่ายงานระบบประสาทในการหาไซโครเมตริกชาร์ท การประยุกต์ข่ายงานระบบ
ประสาท ควบคุมระบบ HVAC เป็นตน้ 
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  2.1.4 การวดัทางสถิตทิีเ่กีย่วข้องกบัการใช้โครงข่ายประสาทเทียม 
  การประเมินความเหมาะสมของการพยากรณ์มีอยูห่ลายวิธี แต่ละวิธีมีความสมัพนัธ ์
สอดคลอ้งท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงจะตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสม โดยวิธีท่ีเหมาะสมกบัการออกแบบ
โครงข่ายประสาทเทียม 
มีวิธีการประเมิน 3 วิธี คือ [10] 
1. ความคลาดเคล่ือนก าลังสองเฉล่ีย (Mean Square Error: MSE)  หรืออาจจะใช้ MSD (Mean 
Square Deviation) เป็นค่าวดัความถูกตอ้งของการพยากรณ์ท่ีวดัจากขนาดของค่าความคลาดเคล่ือน
ของการพยากรณ์ท่ีได้จากการยกก าลงัสองของค่าความคลาดเคล่ือน โดยจะให้ความส าคญักับค่า
พยากรณ์ท่ีแตกต่างไปจากค่าจริงมาก ค่า MSE จะไวต่อค่าคลาดเคล่ือนท่ีมีขนาดใหญ่หากค่าความ
คลาดเคล่ือนใดมีค่าสูงเม่ือยกก าลงัสองแลว้จะสูงมากในบางคร้ังผูพ้ยากรณ์จะใช ้รากท่ีสองของค่า 
MSE ท่ีเรียกว่า RMSE (Root Mean Square Error) ซ่ึงมีหน่วยวดัเดียวกบัค่าสงัเกต 

     SERMSE    MSE    
         

2

te
MSE

n

     (3) 

 
2. ค่าเบ่ียงเบนสมับูรณ์เฉล่ีย (Mean Absolute Deviation, MAD)  
เป็นค่าวดัความถูกตอ้งของการพยากรณ์ท่ีวดัจากขนาดของค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์โดย
ไม่ ค  านึงถึงทิศทางของความคลาดเคล่ือน เพราะแทนดว้ยค่าสมับูรณ์ของค่าความคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ์ ซ่ึงมีหน่วยวดัเดียวกบัค่าสงัเกต 

                                                    te
MAD

n
                   (4) 

 
3. ร้อยละของค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียสมับูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) เป็น
ค่าวดัความถูกตอ้งของการพยากรณ์ท่ีวดัจากขนาดของค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์เทียบกบั
ค่าจริง ค่าความถูกตอ้งน้ีไม่มีหน่วย จึงเหมาะท่ีจะใชใ้นการเปรียบเทียบ อนุกรมเวลาหลายชุดท่ีอาจจะ
มีหน่วยของการวดัต่างกนัเม่ือใชว้ิธีการพยากรณ์เดียวกนั 

                                                 
100t

t

e

Y
MAPE

n



        (5) 

โดยท่ี t t te Y F   : ค่าจริง – ค่าพยากรณ์ 
n = จ  านวนขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการพยากรณ์ทั้งหมด 
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ค่า MAD และ MSE เป็นค่าท่ีเหมาะกบัการน าไปใชเ้ปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ หลายวิธีกบัขอ้มูลชุด
ใดชุดหน่ึง ส่วนค่า MAPE เป็นค่าท่ีเหมาะกบัการน าไปใชใ้นการเปรียบเทียบกบัอนุกรมเวลาต่างชุด
กนัเม่ือพยากรณ์ดว้ยวิธีการพยากรณ์เดียวกนั 
 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. สุธิดา ปรีชาเดช และชนะ รักษ์ศิริ [11] พยากรณ์เวลาท่ีใช้ในการขัดแผ่นซิลิคอน โดย

ประยกุตใ์ช ้หลกัการและทฤษฎีของโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อหารูปแบบในการพยากรณ์เวลาใหก้บั
เคร่ืองขดัแผ่นซิลิคอน โดยโครงข่ายประสาทเทียมน้ี มีข้อมูลป้อนเขา้ 5 ตวัแปรและมีผลลพัธ์ 1 ตัว
แปร จากนั้นทดลองหาจ านวนนิวรอนในชั้นซ่อนในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั เพ่ือออกแบบโครงข่าย
ประสาทเทียมท่ีท าให้ค่าความคลาด เคล่ือนในการพยากรณ์ต ่าท่ีสุด โดยการเรียนรู้ของโครงข่าย
ประสาทเทียมจะใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ค่ายอ้นกลบั ร่วมกบัวิธีการฝึกสอนโครงข่ายคือ
วิธีเลเวนเบิร์ก-มาร์ค วอร์ท เพ่ือท าการปรับค่าน ้ าหนกัและค่าไบแอส ซ่ึงผลการทดลองพบว่าโครงข่าย
ประสาทเทียม ท่ีเหมาะสมประกอบด้วยจ านวนนิวรอนในชั้นอินพุต จ  านวนนิวรอนในชั้นซ่อน 
จ  านวนนิวรอนในชั้นแสดงผลเท่ากบั 5-55-1 ตามล าดบั ประเมินค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองท่ี
ต ่ าท่ีสุดคือ 0.0164 ของกระบวนการเรียน รู้ ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลังสองและค่าดัชนี
ประสิทธิภาพของกระบวนการทดสอบคือ  0.0398 และ 87.97% ตามล าดับ ซ่ึงแสดงให้เห็น ว่า
โครงข่ายประสาทเทียมสามารถประยกุตใ์ชใ้น การพยากรณ์เวลาท่ีใชใ้นการขดัแผน่ซิลิคอนได  ้

   
2. คงฤทธ์ิ โกมาสถิตย ์และปารเมศ ชุติมา [12] ศึกษาวิธีการพยากรณ์ความตอ้งการพลงังาน

ไฟฟ้า (Energy Demand) ของประเทศไทยในระยะยาว ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial 
Neural Network) โดยได้น าโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบั (Back-Propagation Neural 
Network: BPNN) มาใช้ในการพยากรณ์พลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย ซ่ึงพิจารณาจากตวัแปรท่ีมี
นัยส าคญัต่อค่าพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย ผลการเปรียบเทียบสามารถสรุปไดว้่าวิธีโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบั สามารถพยากรณ์ไดแ้ม่นย  ากว่าวิธีของคณะอนุกรรมการพยากรณ์
แห่ งป ระ เท ศไท ย  (Thailand Load Forecast Sub-Committee : TLFS)  โด ยมี ค่ า ร้อ ยละค วาม
คลาดเคล่ือนเฉล่ียสัมบูรณ์ (Mean Percentage Absolute Error: MAPE) เท่ากับ2.5% ส่วนวิธีของ
คณะอนุกรรมการฯ ฉบบั เม.ย. 2553 มีค่าเท่ากบั 4.54% 

 
3. เกียรติศกัด์ิ จนัทร์แกว้ และสุพจน์ นิตยสุ์วฒัน์ [13] สร้างโมเดลพยากรณ์โดยใชโ้ครงข่าย

ประสาทเทียม และโครงข่ายประสาทเทียมฟังก์ชันพหุนาม ผูว้ิจัยได้ท าการแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 
ขบวนการคือ การเรียนรู้ชุดขอ้มูล (Training) และการทดสอบ (Testing) ท าการสอนให้เกิดการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิคการแพร่กระจายยอ้นกลบั ฝึกสอนดว้ยวิธี Levenberg Maquardt algorithm (trainlm) และ
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ฟังก์ชนัการปรับการเรียนรู้ (Learning Function) แบบ LearnD (Grad Descent) โดย ใชค่้าเฉล่ียกาลงั
สองสัมบูรณ์ (Mean Square Error: MSE) ของผลลพัธ์ท่ีได้จากโครงข่ายประสาทเทียมทั้งสองชนิด 
เป็นตวัช้ีวดั ผลการวิจยัพบว่าโครงสร้างท่ีเหมาะสมท่ีสุดของโมเดลการพยากรณ์อนุกรมเวลาราคา
ปาลม์น ้ ามนั คือ 12-2-2 ผลการวิจยัพบว่าเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม ให้ค่าความผิดพลาดในการ
เรียนรู้ (Training) มีค่าเท่ากับ 0.0330 และค่าความผิดพลาดในการทดสอบ (Testing) มีค่าเท่ากบ ั
0.3750 และโครงข่ายประสาทเทียมฟังกช์นัพหุนาม ใหค่้าความผดิพลาดในการเรียนรู้ (Training) มีค่า
เท่ากบั 0.0190 และค่าความผดิพลาดในการทดสอบ (Testing) มีค่า เท่ากบั 0.3690 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
โครงข่ายประสาทเทียมฟังก์ชันพหุนามเป็นโมเดลการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับพยากรณ์
อนุกรมเวลาราคาปาลม์น ้ ามนั 

 
4. เอนกพงศ ์ธรรมาธิวฒัน์ [14] ประยกุตใ์ชโ้ครงข่ายประสาทเทียมส าหรับเตือนภยัแลง้ของ

จงัหวดัเพชรบูรณ์ และเพื่อศึกษาถึงรูปแบบ ขอ้จ ากดั ปัญหาและอุปสรรคในการประยกุตใ์ชโ้ครงข่าย
ประสาทเทียมส าหรับเตือนภยัแลง้ของจงัหวดัเพชรบูรณ์ หลกัการท างานของโครงข่ายประสาทเทียม
จะอาศยัการปรับค่าเวทในระบบ การท างานของนิวรอลจะมีการเปรียบเทียบเอา้พุตของนิวรอลท่ีไดก้บั
ค่าของเป้าหมายท่ีก  าหนด หากในกรณีท่ีไดค่้าเอา้พุตมีค่าแตกต่างหรือ ไม่เท่ากบัค่าเป้าหมาย ระบบ
ของนิวรอลจะท าการปรับค่าของเวท ไปจนกว่าค่าของเอา้พุต ตวัใหม่มีค่าเท่ากบัค่าเป้าหมาย จากผล
การศึกษาพบว่าจ  านวนของอินพุตและเซลลป์ระสาทในชั้นซอ้นแร้นไม่มีผลกระทบต่อการท านาย
อตัราการไหลในขณะท่ีจ านวนเอาต์พุตส่งผลต่อการท านายค่าอตัราการไหลอย่างชดัเจน กล่าวคือ
โครงข่ายประสาทเทียมท่ีมีจ  านวนเอาต์พุตจ านวน  1 หน่วย จะให้ผลการท านายท่ีดีกว่าโครงข่าย
ประสาทเทียมท่ีมีจ  านวนเอาตพ์ุตจ  านวน 2 และ 3 หน่วย ตามล าดบั  

 
5. ประวฒัน์ เปรมธีรสมบูรณ์  [15]  ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์ 

ระดบัผลการเรียนวิชาเลือก:กรณีศึกษา นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยรู์ปแบบการพยากรณ์ โดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียม แบบแพร่ยอ้นกลบั 
(Feed-forward Back-propagation Network (FBN)) ในการพยากรณ์ระดบัผลคะแนนวิชาเลือกท่ีเปิด
สอนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาธุรกิจบณัฑิตย ์โดย
เลือกเพียง 1 วิชามาใชใ้นงานวิจยั โดยอาศยัปัจจยัในการพยากรณ์ คือวิชาเอกบงัคบัทั้ง 11 วิชาท่ีเปิด
สอนในหลกัสูตร เป็นข้อมูลน าเข้าในการพยากรณ์ โดยเร่ิมต้นจากการน าวิชาเอกบังคับมาหาค่า
สหสัมพนัธ์ และตดัวิชาท่ีมีค่าสหสัมพนัธ์น้อยกว่าค่าสหสัมพนัธ์เฉล่ียออก และน ามาจดัชุดตวัแปร
ตามล าดบัค่าสหสมัพนัธจ์ากมากไปน้อย ผูว้ิจยัใชข้อ้มูลนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 
2549 - 2551 เป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดลอง ซ่ึงถูกแบ่งขอ้มูลเป็น 2 ชุด เพื่อใชเ้รียนรู้ และทดสอบใน
การสร้างรูปแบบการพยากรณ์ โดยโครงข่ายประสาทเทียม โดยไดผ้ลลพัธ์เป็นค่าเฉล่ียร้อยละความ
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ผดิพลาดสมับูรณ์ (Mean Absolute Error (MAE)) ของแต่ละรูปแบบ โดยเลือกพิจารณารูปแบบท่ีใหค่้า
ความผิดพลาดสมับูรณ์นอ้ยท่ีสุด และมาใช้เป็นรูปแบบในพยากรณ์ระดบัผลคะแนน  จากผลการสอบ
การพยากรณ์ โดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบั ในการพยากรณ์ระดบัผลคะแนนวิชา
เลือกท่ีก  าหนด สามารถพยากรณ์ระดบัผลคะแนนไดถู้กตอ้ง 61.29 % ของจ านวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
ทดสอบ 

 
6. ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย  ์[16]  งานวิจัยน้ี ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไป

ขา้งหน้าถูกพฒันาข้ึนเพ่ือพยากรณ์ราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวร์ายเดือนของประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูล
อนุกรมเวลาของราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวต์ั้งแต่เดือนมกราคม 2540 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 ซ่ึงตัว
แบบท่ีถูกพฒันาข้ึนถูกเปรียบเทียบประสิทธิภาพความแม่นย  ากบัตวัแบบอารีมาแบบมีฤดูกาลและตวั
แบบการพยากรณ์แบบรวมท่ีถูกน าเสนอในงานวิจยัว่าประสิทธิภาพดีในการพยากรณ์ราคาขา้วโพด
เล้ียงสตัวร์ายเดือนของประเทศไทย โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินประสิทธิภาพของตวัแบบต่างๆ 3 เกณฑ ์
คือ ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง 
ค่าเฉล่ียของเปอร์เซ็นตข์องความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ จากผลการวิจยัพบว่า ตวัแบบโครงข่ายประสาท
เทียมแบบป้อนไปขา้งหน้าท่ีเหมาะสมอาศยัข้อมูลในอดีตยอ้นหลงั 2 ค่า เพื่อให้ตัวแบบโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบป้อนไปขา้งหนา้เรียนรู้และสร้างฟังก์ชนัการท านายท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่าตวัแบบ
อารีมาแบบมีฤดูกาลและตวัแบบการพยากรณ์รวม ดงันั้น ตวัแบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไป
ขา้งหน้า จึงมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแบบในการพยากรณ์ราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวร์ายเดือนของ
ประเทศไทย เพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์และสนับสนุนการตดัสินใจในการวางแผนการ
ผลิตอาหารสตัวไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



 บทที ่3 ระเบียบวธิีการวจิัย  
 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือนบริเวณประเทศไทยภายใตภ้าวะโลกร้อนโดย
ใชโ้ครงข่ายประสาทเทียม และวดัความคาดเคล่ือนของการพยากรณ์โดยใช ้ความคลาดเคล่ือนก าลงั
สองเฉล่ีย (Mean Square Error: MSE)   
 

3.1 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial neural network) 
       โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial neural network) [10] เปนศาสตรแขนงหน่ึ งทางด้าน
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence : AI) ท่ีเนน้ดา้นการค านวณหรือท่ีมกัจะเรียกสั้น ๆ  ว่า ข่ายงาน
ประสาท (neural network หรือ neural net) [11] คือโมเดลทางคณิตศาสตร์ส าหรับประมวลผล
สารสนเทศดว้ยการค านวณ แบบคอนเนคชนันิสต ์(connectionist) เพื่อจ  าลองการท างานของเครือขาย
ประสาทในสมองมนุษย ์ดว้ยวตัถุประสงคท่ีจะสร้างเคร่ืองมือซ่ึงมีความสามารถในการเรียนรู้การ
จดจ าแบบรูป (Pattern Recognition) และการอุปมาน ความรู้ เช่นเดียวกบัความสามารถท่ีมีในสมอง
มนุษย ์แนวคิดเร่ิมตน้ของเทคนิคน้ี ไดม้าจากการศึกษาข่ายงานไฟฟ้าชีวภาพ (bioelectric network) ใน
สมอง ซ่ึงประกอบดว้ย เซลลป์ระสาท หรือ “นิวรอน” (neurons) และจุดประสานประสาท (synapses) 
แต่ละเซลลป์ระสาทประกอบดว้ยปลายในการรับ กระแสประสาท เรียกว่า "เดนไดรท"์ (Dendrite) ซ่ึง
เป็น input และปลายในการส่งกระแสประสาทเรียกว่า "แอคซอน" (Axon) ซ่ึงเป็นเหมือน output ของ
เซลล ์เซลลเ์หล่าน้ีท างานดว้ยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีเม่ือมีการกระตุน้ดว้ย ส่ิงเร้าภายนอกหรือกระตุน้ดว้ย
เซลลด์้วยกนั กระแสประสาทจะวิ่งผ่านเดนไดรท์เขา้สู่นิวเคลียสซ่ึงจะเป็นตวัตดัสินว่าตอ้งกระตุ้น
เซลล์อ่ืน ๆ ต่อหรือไม่ ถา้กระแสประสาทแรงพอ นิวเคลียสก็จะกระตุ้นเซลล์อ่ืน ๆ ต่อไปผ่าน        
ทางแอคซอนของมนั ตามโมเดลน้ีข่ายงานประสาทเกิดจากการเช่ือมต่อระหว่างเซลลป์ระสาท จนเป็น
เครือข่ายท่ีท างานร่วมกนั 

 
 

รูปที่ 3.1 แสดง Model ของ Neuron ในสมองมนุษย ์ 
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องคป์ระกอบและโครงสร้างการท างานของโครงข่ายประสาทเทียม แบ่งออกเป็น 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลน าเขา้ (Input) 
    เปนขอมูลท่ีเปนตัวเลข หากเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ตองแปลงใหอยู่ในรูปเชิงปริมาณท่ีโครงขาย
ประสาทเทียมยอมรับได ขอ้มูลน าเขา้จะถูกจ าแนกตามคุณลกัษณะ (Attribute) เช่น ถา้ปัญหาท่ีระบบ
ใยประสาทเสมือนจะตอ้งตดัสินใจคือ การอนุมติัเงินกูว้่าจะใหผ้า่นหรือไม่ ขอ้มูลน าเขา้ก็จะถูกจ าแนก
เป็นคุณลกัษณะ กล่าวคือ ระดบัรายได ้และอาย ุเป็นตน้ ขอ้มูลน าเข้านอกจากจะเป็นขอ้ความแลว้ ยงั
สามารถเป็นรูปภาพ หรือเสียงก็ได ้แต่อาจจะตอ้งผ่านการแปลงให้เป็นสัญลกัษณ์หรือตวัเลขเพื่อให้
เคร่ืองสามารถท าความเข้าใจได้ก่อน จากนั้นก็จะเข้าสู่การท างานท่ีแท้จริงของระบบใยประสาท
เสมือนท่ีเร่ิมตน้ดว้ยการน าขอ้มูลเขา้มาให้น ้ าหนัก (weight) ของความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลน าเข้า
เหล่านั้นในเลเยอร์แรกภายใตข้อบเขตของระบบ 
2. น ้ าหนกั (Weight) 
    เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของระบบโครงข่ายใยประสาท เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีใชห้าน ้ าหนักของ
ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูลน าเขา้ ว่าขอ้มูลน าเขา้ใดมีความสมัพนัธก์บัขอ้มูลน าเขา้อ่ืนในระดบัใด ซ่ึง
จะท าให้สามารถเช่ือมโยงไปหาขอ้สรุปได ้ดว้ยการลองผิดลองถูกในความสัมพนัธแ์ต่ละแบบ และ
เก็บไวเ้ป็นแบบแผนหรือรูปแบบ (pattern) ของประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ของโครงข่าย คาน้ีจะถูก
เก็บเปนทกัษะเพื่อใชในการจดจ าขอมูลอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นรูปแบบเดียวกนั 
3. ฟังกช์นัการรวม (Summation Function) 
   เป็นโครงข่ายท่ีท าหน้าท่ีในการรวมค่าน ้ าหนักท่ีได้จากโครงข่ายในเลเยอร์ input เพื่อสรุปผล
ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูลน าเขา้ รอการแปลงเป็นสารสนเทศท่ีมีความหมายในเลเยอร์ต่อไป 
4. ฟังกช์นัการแปลง (Transformation Function) เป็นโครงข่ายท่ีท าหนา้ท่ีในการประสาน (integrate) 
สารสนเทศท่ีผา่นการประมวลผลจากโครงข่ายในเลเยอร์ต่างๆแลว้ท าการแปลง (Transform) ให้
กลายเป็นสารสนเทศท่ีส่ือความหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใชไ้ดเ้พื่อส่งออกไปเป็นผลลพัธ ์
(Output) 
5. ผลลพัธ ์(Output) 
    ผลลพัธ์ท่ีได้จากโครงข่ายใยประสาทเสมือน จะเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง (actual output) จาก
กระบวนการเรียนรู้ของโครงขายประสาทเทียม ซ่ึงหมายถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงโครงข่าย
ใยประสาทเสมือนจะใชส้ญัลกัษณ์แทนค าตอบทั้งหมด 
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รูปที่ 3.2 โครงสรางการท างานของโครงขายประสาทเทียม 
 
ลกัษณะของโครงขายประสาทเทียม  
โครงขายประสาทเทียมประกอบดว้ยเซลลป์ระสาทเทียม หรือโหนดจ านวนมากเช่ือมตอกนั ซ่ึงการ
เช่ือมตอแบงออกเปนกลุ่มยอย เรียกวา ชั้น (layer)  ชั้นแรก เป็นชั้นรับขอ้มูลเขา้ (input layer) ส่วนชั้น
สุดทา้ยเรียกว่า ชั้นส่งขอมูลออก (output layer) และชั้นท่ีอยูร่ะหวางชั้นรับขอมูลปอนเขาและชั้นสง 
ขอมูลออก เรียกว่าชั้นแอบแฝง  (hidden layer) ซ่ึงโดยทัว่ไป ชั้นแอบแฝงอาจมีมากกวา 1 ชั้นก็ได 
ดงันั้นจึงแบ่งประเภทของโครงข่ายประสาทเทียมตามจ านวนชั้นของโครงข่าย ออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ 
โครงข่ายแบบชั้นเดียว (single layer) และโครงข่ายแบบหลายชั้น (multi-layer) [11] 
 - Single-layer เครือข่ายใยประสาทท่ีประกอบดว้ยชั้นเพียงชั้นเดียว จ  านวน input nodes ข้ึนอยู่
กบัจ  านวน components ของ input data และ Activation function ข้ึนอยูก่บัลกัษณะขอ้มูล ของ Output 
เช่น ถา้ output ท่ีตอ้งการเป็น “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เราจะตอ้งใช ้Threshold function 
 

1  if  
( )

0  if  

x T
f x

x T


 


     (1) 

 เมื่อ  T=Threshold level 
 
 - Multi-layer เครือข่ายใยประสาทจะประกอบดว้ยหลายชั้นโดยในแต่ละชั้น จะประกอบดว้ย
โหนด (nodes) หรือเปรียบไดก้บัตวัเซลลป์ระสาท (neurons) ค่าน ้ าหนักของเส้นท่ีเช่ือมต่อ ระหว่าง
โหนดของแต่ละชั้น (เมทริก W), ค่า bias vector (b) และค่า output vector (a) โดย m เป็นตวัเลขบอก 
ล  าดบัชั้นก  ากบัไวด้า้นบน เม่ือ p เป็น input vector การค านวณค่าเอาตพ์ุตส าหรับเครือข่ายใยประสาท
ท่ีมี M ชั้นจะเป็นดงัสมการ 

W 

W 

W 



น ้ำหนัก 

ฟังก์ชันผลรวม ฟังก์ชันกำรแปลง 
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เมื่อ   0

0,2,..., 1

m

m M
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       และ f เป็น transfer function 

 
ในปจจุบันการพฒันาโครงขายประสาทเทียมได้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และถือไดว้่ามีบทบาท  
อยางมากในดานการจ าแนกรูปแบบ การพยากรณการควบคุม การหาความเหมาะสมและการจดักลุ่ม 
ดงันั้นการประยกุตใ์ชง้าน Neural Network แบบข่ายงานระบบประสาท (Neural Network) ในปัจจุบนั
หลายประเภท ยกตวัอยา่งเช่น พยากรณ์อากาศ  
  

3.2 ข้อมูล 
3.2.1 ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล 
 

ตารางที่ 3.1 แหล่งขอ้มูลท่ีท าการศึกษา 
แหล่งของข้อมูล ความละเอยีด ปี ตวัแปร 

1. The National Center for Environmental 
Prediction (NCEP).  

2.5o lat × 2.5o long  1971-2000 
1. ปริมาณน ้ าฝน
(Rainfall) 
2. อุณหภูมิ
(Temperature) 
3. ความช้ืน
(Humidity) 
4. ลม (Wind) 

2. กรมอุตุนิยมวิทยา  
Thai Meteorological Department (TMD). 

2o lat × 2o long 1971-2010 

3. The Educational Global Climate 
Model (EdGCM). 

8o lat × 10o long 
2045-2100 

 
3.2.2 ตวัแปรที่ใช้ในการทดลอง  
         1. ปริมาณน ้ าฝนรายเดือน(Rainfall) 
         2. อุณหภูมิ(Temperature) 
         3. ความช้ืน(Humidity) 
         4. ลม (Wind) 
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3.2.3     บริเวณที่ใช้ในการทดลอง (The domain) 
บริเวณท่ีใชใ้นการทดลองประมวลผล คือ บริเวณประเทศไทย ซ่ึงมีต  าแหน่งพิกดัทางภูมิศาสตร์ท่ี
ละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือถึง 20 องศา 28 ลิปดาเหนือ จึงอยูใ่นเขตร้อน ท าใหม้ีอุณหภูมิสูงตลอด
ปี และมีต าแหน่งลองจิจูดท่ี 97องศา 21 ลิปดาตะวนัออกถึง 105 องศา 37 ลิปดาตะวนัออก            
แสดงในรูปท่ี 3.1 
 

 

รูปที่ 3.1 บริเวณในการศกึษาและพยากรณ์ 

3.3    กระบวนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล 
          การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือนภายใตภ้าวะโลกร้อนโดยใชโ้ครงข่าย
ประสาทเทียม และใช ้Mean Square Error (MSE) เป็นสถิติในการวิเคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละความ
ถูกตอ้งของการพยากรณ์ ซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินงานวิจยัดงัต่อไปน้ี 
          1. ศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องในการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือนบริเวณ
ประเทศไทยภายใตภ้าวะโลกร้อน  
 2. ศึกษาโครงข่ายประสาทเทียมท่ีใชเ้ป็นแบบจ าลองในการพยากรณ์ประมาณน ้ าฝน 
 3. เก็บรวบรวมขอ้มูล 
     ศึกษาขอ้มูลปริมาณน ้ าฝน อุณหภูมิ ความช้ืน และลม ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีจะน าไปพยากรณ์ปริมาณ
น ้ าฝนรายเดือนในอนาคต หรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดฝนหนักและฝนแลง้สามารถเก็บรวบรวมจาก
แหล่งขอ้มูลดงัในตารางท่ี 3.2 
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ตารางที่ 3.2 แหล่งขอ้มูลท่ีท าการศึกษา 
แหล่งของข้อมูล ความละเอยีด ปี ตวัแปร 

1. The National Center for Environmental 
Prediction (NCEP).  

2.5o lat × 2.5o long  1971-2000 
1. ปริมาณน ้ าฝน
(Rainfall) 
2. อุณหภูมิ
(Temperature) 
3. ความช้ืน
(Humidity) 
4. ลม (Wind) 
ฯลฯ 

2. กรมอุตุนิยมวิทยา  
Thai Meteorological Department (TMD). 

2o lat × 2o long 1971-2010 

3. The Educational Global Climate 
Model (EdGCM). 

8o lat × 10o long 
2045-2100 

 4. สร้างแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม โดยแบ่งชุดขอ้มูลในการพยากรณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม 
ดงัน้ี 
     กลุ่มท่ี 1 ชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม (Training Set) 
     กลุ่มท่ี 2 ชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดสอบโครงข่ายประสาทเทียม (Testing Set) 
      กลุ่มท่ี 3 ชุดขอ้มูลส าหรับการตรวจประเมิน (Validation Set) 
 5. วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม เพ่ือพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือน
บริเวณประเทศไทยภายใตภ้าวะโลกร้อน 
 6. ประเมินความเหมาะสมและความถูกตอ้งของการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนดว้ยวิธีทางสถิติ คือ 
MSE 
 7. จดัท าแผนท่ีแสดงปริมาณน ้ าฝนในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยใชร้ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System: GIS  
        8. วิเคราะห์และจดัล  าดบัพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณน ้ าฝนท่ีแตกต่างกนัจากมากไปน้อย ในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของประเทศไทย โดยใชเ้ทคนิคทางสถิติ 
 
 

 



บทที ่4  ผลของการทดลอง 
 

4.1 การสร้างแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม  
 4.1.1 ชุดข้อมูลในการพยากรณ์ 

 ชุดขอ้มูลในการพยากรณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
   กลุ่มท่ี 1 ชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม (Training Set) 
 ตารางที่ 4.1 ชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม 

ชุดขอ้มูล อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความช้ืน (%) ลม (กม.ชม.) 
1 29 78 ลมสงบ 
2 31 64 3.7 
3 33.5 56 7.4 
4 33.7 55 3.7 

          ขอ้มูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา 
 
   กลุ่มท่ี 2 ชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดสอบโครงข่ายประสาทเทียม (Testing Set) 
 ตารางที่ 4.2 ชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดสอบของโครงข่ายประสาทเทียม 

ชุดขอ้มูล อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความช้ืน (%) ลม (กม.ชม.) 
1 29.5 78 16.7 
2 31.4 64 13 
3 33.7 56 11.1 
4 34.2 55 18.5 

          ขอ้มูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา 
 
    กลุ่มท่ี 3 ชุดขอ้มูลส าหรับการตรวจประเมิน (Validation Set) 
 ตารางที่ 4.3 ชุดขอ้มูลท่ีส าหรับการตรวจประเมิน 

ชุดขอ้มูล อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความช้ืน (%) ลม (กม.ชม.) 
1 29.5 78 16.7 
2 31.4 64 13 
3 33.7 56 11.1 
4 34.2 55 18.5 

          ขอ้มูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา 
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 4.1.2 การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม  
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม เพ่ือพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือน
บริเวณประเทศไทยภายใต้ภาวะโลกร้อน กล่าวคือ โครงข่ายประสาทเทียมคือแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อจจ าลองการท างาน ของโครงข่ายประสาทในสมองมนุษยโดยมีลกัษณะ
คลา้ยกบัการส่งผ่านสัญญาณประสาทในสมองของมนุษยก์ล่าวคือ มีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้(Knowledge) โดยผา่นกระบวนการ เรียนรู้ (Learning Process) และความรู้เหล่าน้ีจะจดัเก็บอยู่
ในโครงข่ายในรูปค่าน ้ าหนกั (Weight) ซ่ึง สามารถปรับเปล่ียนค่าไดเ้มื่อมีการเรียนรู้ส่ิงใหมๆเขา้ไป 
ค่าน ้ าหนกัก็เปรียบเสมือนความรู้ท่ีรวบรวมไวเ้พื่อแกไ้ขปัญหาเฉพาะอย่างของมนุษยก์ารประมวลผล
ต่างๆ เกิดข้ึนในหน่วยประมวลผลยอ่ยเรียกว่าโหนด (Node)  
 โครงข่ายประสาทเทียมท่ีใช้ในงานวิจยัไม่ซบัซอ้น เน่ืองจากเป็นการพยากรณ์ท่ีข้ึนอยู่กบัตัว
แปรน าเขา้ไม่มากนกั ดงัรูปท่ี 4 
 

 

 
 
   รูปที่ 4 โครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝน 
 
ลกัษณะของโครงข่ายประสาทเทียมเป็นแบบหลายชั้น เป็นโครงข่ายท่ีมีชั้นแอบแฝงจ านวน 1 ชั้น 
โดยใช ้สมการท่ี 4.1 ในการปรับค่าจ  านวนนิวรอนในชั้นแอบแฝงใหเ้หมาะสม 
 
      h = (m+n)1/2 + a     (4.1) 
 
เมื่อ    h คือ จ  านวนนิวรอนในชั้นแอบแฝง 
    m คือ จ  านวนนิวรอนในชั้น output 
    n คือ จ  านวนนิวรอนในชั้น input 
    a คือ ค่าความเป็นสมาชิกจาก 1 ถึง 10 
และโครงข่ายประสาทเทียมเป็นลกัษณะแบบยอ้นกลบั เพื่อให้การจ าแนกขอ้มูลมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
 
 

อุณหภูมิ (x1)

ความช้ืน (x2)

ลม (x3)

   O1
O2

  O3

   W

  b

   W

    b
  +  +
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4.2 การประเมินความเหมาะสมและความถูกต้องของการพยากรณ์ปริมาณน ้าฝน 
        การประเมินความเหมาะสมและความถูกต้องของการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝน  วิเคราะห์ด้วย  
ความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (Mean Square Error: MSE) โดยวดัความถูกตอ้งของการพยากรณ์ท่ี
วดัจากขนาดของค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ีได้จากการยกก าลงัสองของค่าความ
คลาดเคล่ือน โดยจะใหค้วามส าคญักบัค่าพยากรณ์ท่ีแตกต่างไปจากค่าจริงมาก ค่า MSE จะไวต่อค่า
คลาดเคล่ือนท่ีมีขนาดใหญ่หากค่าความคลาดเคล่ือนใดมีค่าสูงเมื่อยกก าลงัสองแลว้จะสูงมาก  ดัง
สมการต่อไปน้ี 
  

         
2

te
MSE

n

       (4.2) 

 
โดยท่ี 

t t te Y F   : ค่าจริง – ค่าพยากรณ์ 
n = จ  านวนขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการพยากรณ์ทั้งหมด 
จากการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือนโดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมพบว่าค่าความคลาดเคล่ือน
ก าลงัสองเฉล่ีย (Mean Square Error: MSE) ของการพยากรณ์มีค่าตามตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.4 ขอ้มูลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการพยากรณ์  ความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย 
(Mean Square Error: MSE) 

เดือน ค่า MSE (มิลลิเมตร) 
มกราคม 10.25 

 กุมภาพนัธ ์
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กนัยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธนัวาคม 
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4.3 แผนท่ีแสดงปริมาณน ้าฝนในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  
        จากการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือนภายใตภ้าวะโลกร้อน โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
แบบหลายชั้น เป็นโครงข่ายท่ีมีชั้นแอบแฝงจ านวน 1 ชั้น สามารถพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือน
บริเวณภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธนัวาคม ไดด้งัรูปท่ี 4.1- 4.12  

 
รูปที่ 4.1 ปริมาณน ้าฝนเดือนมกราคม 2561 

 
รูปที่  4.2 ปริมาณน ้าฝนเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

 
รูปที่ 4.3 ปริมาณน ้าฝนเดือนมีนาคม 2561 

 
 

รูปที่ 4.4 ปริมาณน ้าฝนเดือนเมษายน 2561 
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 รูปที่ 4.5 ปริมาณน ้าฝนเดือนพฤษภาคม 2561 

 
 

 รูปที่ 4.6 ปริมาณน ้าฝนเดือนมิถุนายน 2561 

 
 

รูปที่ 4.7 ปริมาณน ้าฝนเดือนกรกฎาคม 2561 

 
 

รูปที่  4.8 ปริมาณน ้าฝนเดือนสิงหาคม 2561 
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 รูปที่ 4.9 ปริมาณน ้าฝนเดือนกันยายน 2561 

 
 

 รูปที่ 4.10 ปริมาณน ้าฝนเดือนตุลาคม 2561 

 
 
 รูปที่ 4.11 ปริมาณน ้าฝนเดือนพฤศจิกายน 2561 

 
 
 รูปที่ 4.12 ปริมาณน ้าฝนเดือนธันวาคม 2561 

  
จากรูปท่ี 4.1 – 4.12 แสดงปริมาณน ้ าฝนรายเดือนบริเวณประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 โดยใชโ้ครงข่าย
ประสาทเทียมในการพยากรณ์ สามารถสรุปได้ว่าเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายนประเทศไทยมี
ปริมาณน ้ าฝนโดยเฉล่ียสูง หรือท่ีเรียกว่า ฝนหนัก (Heavy Rainfall) โดยประเทศไทยจะมีปริมาณ
น ้ าฝนมากในภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกเป็นส่วนใหญ่ 
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 4.4 การวิเคราะห์ปริมาณน ้าฝนและจัดล าดับพื้นท่ี ในภูมิภาคของประเทศไทย
  

รูปที่ 4.9 ปริมาณน ้าฝนเดือนกนัยายน 2561 

 

จากรูปท่ี 4.9 แสดงปริมาณน ้ าฝนเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 บริเวณประเทศไทยซ่ึงเดือนกนัยายนเป็น
เดือนท่ีมีปริมาณน ้ าฝนมากท่ีสุด โดยพบว่า ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียเรียงจากมากไปน้อยในภูมิภาคของ
ประเทศไทย วิเคราะห์จากการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนโดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียม เรียงล  าดบัไดด้งั
ตารางท่ี  4.5 
 ตารางที่ 4.5 ปริมาณน ้ าฝนบริเวณประเทศไทย 

ล าดบั ภูมภิาค ปริมาณน า้ฝน 
1 ภาคใต ้ มากท่ีสุด 
2 ภาคตะวนัออก มาก 
3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปานกลาง 
4 ภาคเหนือ นอ้ย 
5 ภาคกลาง นอ้ยท่ีสุด 
6 ภาคตะวนัตก นอ้ยท่ีสุด 

 
 

 
 

ภาคเหนือ 

 

 

ภาคะวนัออกเฉียงเหนือ  

ภาคตะวนัตก 

 

 

 

ภาคใต ้

ภาค
กลาง 

ภาคตะวนัออก 



บทที ่5  สรุปผล และข้อเสนอแนะของการทดลอง 
 

5.1 สรุปผลการทดลอง 
การพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือนมีความส าคญัมากในประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรมท่ีประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร เช่น ท านา ท าสวน ท าไร่ เล้ียงสัตว ์
และประมง การพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนในแต่ละเดือนสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการ
บริหารจดัการทรัพยากรน ้ าท่ีมีอยูอ่ยา่งจ  ากดั เช่นในบางเดือนมีปริมาณน ้ าฝนนอ้ยก็เพราะปลูกพืชท่ีไม่
ตอ้งการน ้ ามากและในบางช่วงมีปริมาณน ้ าฝนมากก็ควรเพาะปลูกพืชท่ีตอ้งการน ้ ามาก หรือพืชทท่ี
ชอบน ้ า เป็นตน้ นอกจากการเกษตรกรรมแลว้การพยากรณ์ปริมาณน ้าฝนเพ่ือเป็นการบริหารจดัการน ้ า
ไวใ้ชอุ้ปโภคและบริโภคในประเทศไทยอีกดว้ย งานวิจยัน้ีเป็นการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือน
ภายใต้ภาวะโลกร้อนโดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น เป็นโครงข่ายท่ีมีชั้นแอบแฝง
จ านวน 1 ชั้น โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการพยากรณ์ไดม้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา มีตวัแปรน าเขา้ประกอบไป
ด้วย อุณหภูมิ ความช้ืน และลม โดยท าการพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และใชค้วามคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (Mean Square Error: MSE)  ในการวดั
ความคาดเคล่ือนในการพยากรณ์ มีค่าเท่ากับ 10.25 ซ่ึงถือว่าเป็นความคาดเคล่ือนท่ีเหมาะสม และ
โครงข่ายประสาทเทียมสามารถพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนรายเดือนท่ีมีความถูกต้องได ้ตั้ งแต่ เดือน
มกราคม ถึงเดือนธนัวาคม และเม่ือน าปริมาณน ้ าฝนในประเทศไทยของแต่ละภูมิภาคมาจดัล  าดบัโดย
เรียงจากมากไปน้อยพบว่าภาคใต้ มีปริมาณน ้ าฝนมากท่ี สุด รองลงมาภาคตะวันออก ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัตก ตามล าดบั ดงันั้นโครงข่ายประสาทเทียม
สามารถพยากรณ์ปริมาณน ้ าฝนไดถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะห์และ
บริหารจดัการทรัพยากรน ้ าไดเ้ป็นอยา่งดี และมีประสิทธิภาพ 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

1.  พยากรณ์ฝนท่ีเกิดข้ึนในอนาคตระยะเวลาท่ียาวข้ึน และเปรียบเทียบกบัการพยากรณ์ของโมเดลอ่ืน 
2.  ควรเพ่ิมวิธีในการพยากรณ์ดว้ยโครงข่ายประสาทเทียมเพ่ือเปรียบเทียบการพยากรณ์ท่ีเกิดข้ึนว่ามี
ประสิทธิภาพ 
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