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บทคัดย่อ 

 สับปะรดสวนผึ้งปลูกมากในอำเภอบ้านคาเป็นสับปะรดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะได้รับการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีรสหวานฉ่ำ เหมาะกับการบริโภคผลสดและเป็นที่นิยมบริโภคกัน
อย่างแพร่หลาย แต่การวัดค่าความหวานของผลสับปะรดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช้ผู้เชี่ยวชาญในการ
เคาะเพ่ือฟังเสียงความหนาแน่นของผล ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้ได้ทำการนำเสนอการวัดค่าความหวานของผลสับปะรดโดยไม่ทำลายผลสดโดยใช้ขั้นตอน
วิธีการเรียนรู้เชิงลึกแบบสังวัฒนาการที่มีการปรับค่าพารามิเตอร์จากขั้นตอนวิธีการที่ได้ทำการ
พัฒนาขึ้นจากการผสมผสานกันระหว่างขั้นตอนวิธีการเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาคและขั้นตอนวิธีการ
เชิงพันธุกรรม เพ่ือการทำนายผลจากภาพถ่ายผลของสับปะรดโดยข้อมูลภาพถ่ายของผลสับปะรดได้
จากการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งสามฤดูกาล ๆ ละ 30 ลูกเป็นจำนวนทั้งหมด 90 ภาพ ใน
แต่ละลูกใช้การถ่ายภาพทั้งหมด 6 ภาพ ทำให้มีภาพถ่ายทั้งสิ้น 540 ภาพ การนำภาพมาจัดเตรียม
เพ่ือใช้ในการทดสอบและเรียนรู้ได้ทำการตัดภาพแต่ละภาพให้มีขนาดต่างๆกันเพ่ือหาความเหมาะสม
ที่จะทำให้ ได้ค่านำออกที่ดีที่สุดพบว่า  การตัดภาพขนาด 300x300 พิกเซลจากขนาดภาพ 
1,000x2,400 พิกเซลและทำการลดขนาดภาพลงมาเหลือ 30x30 พิกเซล เป็นจำนวนภาพทั้งหมด 
3,240 ภาพ ได้ค่านำออกที่ดีคือได้ค่าความเชื่อมั่นการเรียนรู้ที่ 78.65% ค่ารากที่สองของค่าความ
คลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยที่ 0.147 ได้ค่าความเชื่อมั่นการทดสอบที่ 80.15%, ค่ารากที่สองของค่า
ความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยที่ 0.0156 
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Abstract 

  Suan Phueng pineapple is grown in Ban Kha district, and it is a unique pine-
apple that has been registered for geographical indications. It has a sweet taste 
suitable for consumption of fruit which is widely consumed. But, the big problem is 
the sweetness measurement of the pineapple fruit. From the past to the present, 
the experts used to tap to listen to the sound of the density of the results only 
which is a very important issue for consumers. Therefore, this research presents the 
sweetness measurement of pineapple fruit without destroying the fruit using the 
convolutional neural network algorithms that is optimized the parameter developed 
from hybrid between particle swarm optimization and genetic algorithm which is 
used for predicting the result of the pineapple image data. The image data of the 
pineapple can be obtained from photography with mobile phones in all three 
seasons. Each season, 30 fruits, a total of 90 images in each fruit, used a total of 6 
images and 540 images of the total. In the preparation of images for use in learning 
and testing, each image is cut to different size to find the optimization get the best 
output. The optimization of image size found 300x300 pixels from 1000x2400 pixels. 
To reduce the size of the image to 30x30 pixels, the total number is 3,240 images. In 
the research result, the accuracy of training is 78.65%, the square root of the mean 
square error of 0.147 and the accuracy of testing is 80.15%, the square root of the 
mean square error of 0.147. 


