
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) : การหาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมของระบบตรรกศาสตร 
                                    แบบคลุมเครือดวยการปรับปรุงข้ันตอนวิธีการปญญารวมหมู 
 เพ่ือประยุกตใชสําหรับการพยากรณโรคใบไหมในขาว 

ชื่อ : นายอดิศักดิ์ แสงสองฟา 
สาขาวิชา                            :   โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร                                    
ปการศึกษา                             :   2559 
 

บทคัดยอ 
 ปญหาสําคัญของขอมูลสวนใหญท่ีอยูในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศคือขอมูลท่ีมีความคลุมเครือ 
ซับซอนและไมแนนอน ซ่ึงระบบท่ีเหมาะสมสําหรับขอมูลท่ีมีความคลุมเครือ ซับซอนและไมแนนอน  
ก็คือระบบตรรกศาสตรแบบคลุมเครือชนิดท่ี 2 แตปญหาท่ีสําคัญของการใชระบบตรรกศาสตรแบบ
คลุมเครือชนิดท่ี 2 คือการกําหนดคาพารามิเตอรตาง ๆ ของระบบไมวาจะเปนตัวแปรภาษา คาความ
เปนสมาชิกและกฎ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงไดทําการพัฒนาข้ันตอนวิธีการแบบผสมผสานเชิงสามัญ
สํานึกแบบใหมท่ีใชข้ันตอนวิธีการของปญญารวมหมูคือ คือ ข้ันตอนวิธีการเชิงพันธุวิศวกรรมกับการ
ปรับคาของข้ันตอนวิธีการหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุดของการเคลื่อนท่ีของกลุมนกนางแอน เพ่ือนํามาใชใน
การปรับคาพารามิเตอรของระบบตรรกศาสตรแบบคลุมเครือชนิดท่ี 2   ใหไดคาท่ีเหมาะสม โดยใช
การจัดกลุมขอมูลดวยข้ันตอนวิธีการฟซซีซีมีน ผลการวิจัยใชกับกลุมขอมูลท่ีเปนปริมาณน้ําฝนของ
อําเภอสวนผึ้งจํานวน 50 ป ไดคาความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ยของชุดฝกฝนคือ 0.07280 
คาความเชื่อม่ันท่ี 96% และชุดทดสอบไดคาความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ยคือ 0.00447 
คาความเชื่อม่ันท่ี 96% และกลุมขอมูลท่ีเปนปริมาณน้ําฝนของอําเภอบานคาจํานวน 32 ป ไดคา
ความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ยของชุดฝกฝนคือ 0.00606 คาความเชื่อม่ันท่ี 96% และชุด
ทดสอบไดคาความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ยคือ 0.00303 คาความเชื่อม่ันท่ี 96% 
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Abstract 
 The most important problem of the data in the information technology age 
is fuzzy, complexity and uncertainty. The well-known system is used for the 
complexity data and uncertainty data that is interval type-2 fuzzy logic system, but 
the big problem of the interval type-2 fuzzy logic system is the optimization 
parameter such as linguistic variable, membership function and rule. Therefore, the 
research to create two the new algorithms (which is a hybrid heuristic algorithm) 
focuses on the following: the hybrid is a hybrid between genetic algorithm and 
adaptive swallow swarm optimization. The fuzzy c-mean clustering algorithm was 
used to group the dataset to determine the feasibility of a fuzzy rule base. The 
following results were used two rain fall datasets, the first rain fall dataset of Suan 
Phung Province for 50 years, the output RMSE and accuracy of this datasets were 
0.07280 and 96% for training data 0.00447 and 96% for testing data, and the second 
rain fall dataset of Banka province for 32 years, the output RMSE and accuracy of this 
datasets were 0.07280 and 96% for training data 0.00303 and 96% for testing data.  
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