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บทคัดยอ

ปญหาสําคัญของขอมูลท่ีอยูในยคุเทคโนโลยีสารสนเทศคือ ขอมูลท่ีมคีวามคลุมเครือซับซอน
และไมแนนอน ระบบที่เหมาะสมกับขอมูลที่มีความคลุมเครือซับซอนและไมแนนอน คือ 
ระบบตรรกศาสตรแบบคลุมเครือชนิดที่ 2 ปญหาของการใชระบบตรรกศาสตรแบบคลุมเครือชนิด
ที ่2 คอื การกาํหนดคาพารามเิตอรของระบบ ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึพฒันาขัน้ตอนวธิกีารแบบผสมผสาน
เชิงสามัญสํานึกแบบใหมที่ใชขั้นตอนวิธีการของปญญารวมหมูคือ ขั้นตอนวิธีการเชิงพันธุวิศวกรรม
กับการปรับคาของขั้นตอนวิธีการหาคาท่ีเหมาะสมที่สุดของการเคลื่อนที่ของกลุมนกนางแอนเพื่อ
ใชในการปรับคาพารามิเตอรของระบบตรรกศาสตรแบบคลุมเครือชนิดที่ 2 ใหไดคาที่เหมาะสมใช
การจัดขอมูลดวยข้ันตอนวิธีการฟซซีซีมีน ผลการวิจัยใชกับขอมูลปริมาณน้ําฝนของอําเภอสวนผ้ึง
จํานวน 50 ป คาความคลาดเคล่ือนของรากกําลังสองเฉล่ียของชุดฝกฝนคือ 0.07280 คาความ
เชื่อมั่นที่รอยละ 96 และชุดทดสอบไดคาความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ยคือ 0.00447 
คาความเช่ือมัน่ทีร่อยละ 96 และขอมลูปริมาณน้ําฝนของอําเภอบานคา จาํนวน 32 ป คาความคลาด
เคล่ือนของรากกําลงัสองเฉล่ียของชุดฝกฝนคือ 0.00606 คาความเช่ือมัน่ทีร่อยละ 96 และชุดทดสอบ
ไดคาความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ยคือ 0.00303 คาความเชื่อมั่นที่รอยละ 96

คําสําคัญ:  ระบบตรรกศาสตรแบบคลุมเครือชนิดท่ี 2 / การผสมผสานเชิงสามัญสํานึก / 
    ขั้นตอนวิธีการหาคาที่เหมาะสมท่ีสุดของการเคล่ือนที่ของกลุมนกนางแอน / 
              ขั้นตอนวิธีการเชิงพันธุวิศวกรรม
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Abstract

A significant problem of the digital data in the information technology era 
is to deal with the data ambiguity, complexity and uncertainty. Interval Type-2 
Fuzzy Logic System, a well-known system applicable to handle with the problem, 
is employed in the study. However, the system has a constraint regarding its parameter 
optimization, such as linguistic variables, membership functions and rules. Therefore, 
the study aims to develop a new hybrid heuristic algorithm focusing on the output 
with the following features: the hybrid between genetic algorithm, the fuzzy adaptive 
swallow swarm optimization algorithm, and the fuzzy c-mean clustering algorithm, 
in order to determine the feasibility of a fuzzy rule base of a data set. The new 
developed hybrid heuristic algorithm is then implemented with two datasets. 
The findings showed that the first dataset of the rain fall data collected from 
50 consecutive years of Suan Phueng district consisted of the training data set with 
RMSE of 0.07280, and 96 % reliability, and the testing data set with RMSE of 0.00447, 
and 96 % reliability. The second data set is the rain fall data collected from 32 
consecutive years of Ban Kha district consisting of the training package with 0.00606, 
and 96 % reliability, and the test package with RMSE of0.00303, and 96 % reliability. 

Keywords:  Interval-2 fuzzy logic system / Hybrid heuristic algorithm / Fuzzy adaptive 
      swallow swarm optimization algorithm / Genetic algorithm

บทนํา

ขาวเปนธัญพืชและเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญตอคนไทยท้ังในดานเศรษฐกิจการ
บริโภคและดานสังคม รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยตางก็ใหความสําคัญทั้งในดานงานวิจัย สงเสริม
กระบวนการปลูก กระบวนการผลิต การแกปญหาการเกิดโรคตาง ๆ ในขาวเพราะขาวเปนสินคาสง
ออกที่สําคัญของไทยและมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง นํามาซึ่งรายไดเขาประเทศปละประมาณ 
30-50 พันลานบาท โดยเฉพาะในป 2541 ไทยมีสวนแบงการตลาดขาวถึงรอยละ 25.17 แตใน
ปจจุบันการคาขาวในตลาดโลกมีการแขงขันสูง ทั้งจากในชาติอาเซียนกันเอง เชน เวียดนาม พมา 
ลาว และนอกอาเซียน เชน ปากีสถาน จีน เปนตน ดังนั้นทางออกท่ีดีของไทยคือ การสงเสริม
การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี ปราศจากโรค หรือขาวคุณภาพสูงที่มีสภาวะการแขงขันนอยลง
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ขาวที่มีคุณภาพดีและเปนเอกลักษณของขาวไทยในตลาดโลกมีความตองการสูง คือ
ขาวหอมมะลิ โดยท่ีขาวหอมมะลิในประเทศไทยมีมากกวา 50 พันธุ แตที่นิยมปลูกและบริโภคกัน
มากคือ ขาวขาวดอกมะลิ 105 (ขาวดอกมะลิ หรือขาวหอมมะลิ) ผลผลิตขาวหอมมะลิประมาณ
รอยละ 60 ใชเพือ่บรโิภคในประเทศท้ังในรปูบรโิภคโดยตรง ใชทาํพันธุและใชในอตุสาหกรรมแปรรูป
ผลิตภัณฑ (ศูนยสารสนเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2541) สวนในดานการสงออกน้ัน
ขาวหอมมะลเิปนท่ีตองการอยางมากในตลาดโลก โดยเฉพาะในแถบเอเชยีและตะวนัออกกลาง ไดแก 
ประเทศสิงคโปร ฮองกง จีนและอิหราน ซึ่งความตองการบริโภคขาวหอมมะลินั้นมีความตองการ
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ1.2 ของการคาขาวทั้งหมดของโลก (กรมวิชาการเกษตรและ
กรมสงเสริมการเกษตร. 2540)

โรคใบไหมในขาว (Rice blast) มีสาเหตุจากเช้ือรา Pyricularia Oryze นั้นเปนโรคขาวที่
สรางความเสยีหายใหกบัเกษตรกรอยูเสมอโดยเฉพาะเมือ่เกดิอากาศเยน็และมฝีนตกตดิตอกนัหลาย
วันมีความชื้นสูง ในป 2535 มีการระบาดมาก พื้นท่ีเสียหายประมาณ 1,250,525 ไร ซ่ึงกวา
รอยละ 70 ของพื้นที่อยูในเขตภาคเหนือ โดยมีการระบาดมากในขาวพันธุ กข.6 กข.8 กข.10 
ขาวเหนียวอุบลและขาวเหนียวสันปาตอง และตอมามีการระบาดรุนแรง ในป 2538 ในพ้ืนที่จังหวัด
เชยีงราย เชียงใหม พะเยา ลาํปาง และลําพนู ซึง่ไมแตเฉพาะในเขตภาคเหนอืเทานัน้ในเขตภาคกลาง
กป็รากฏโรคน้ีในขาวเชนเดยีวกัน ถงึจะไมระบาดรนุแรงเทากบัในเขตภาคเหนอืกต็าม (สาํนกัพฒันา
คุณภาพสินคาเกษตร. 2558) โรคไหมในขาวนับเปนโรคที่สําคัญที่สามารถลุกลามแพรกระจายไปได
ทัว่ทกุภาค นาํความเสยีหายมาสูเกษตรกรในวงกวางซ่ึงพบมกีารระบาดทุกป สภาพแวดลอมทีเ่หมาะ
สมตอการเกิดโรคน้ีคอื ชวงท่ีมเีมฆปกคลุมเปนระยะเวลายาวนานติดตอกนัหลายวันมีฝนตกปรอย ๆ  
เปนประจํา ใบขาวเปยกนานมากกวา 10 ชั่วโมง อุณหภูมิกลางคืนคอนคางเย็น (20-30 องศา
เซลเซียส) โดยเฉพาะพ้ืนท่ีนาขาวท่ีไมมนีํา้ทวมขัง  ทาํใหมโีอกาสเกิดนํา้คางในชวงกลางคืนเปนระยะ
เวลายาวนาน และมีอีกหลายปจจัยที่ทําใหเกดิโรคน้ี ซึ่งยากตอการท่ีจะพยากรณไดวาจะเกิดโรคน้ี
หรือไมเรียกวาระบบที่มีความคลุมเครือ (Gray system) หมายความถึงการศึกษาประเด็นที่ยังไม
ชัดเจนที่ทําใหเกิดโรคนี้ (Gray residual: GM (1,1)) และเปนแบบจําลองที่ใชสําหรับการพยากรณ
กันอยางกวางขวาง

การพยากรณโรคใบไหมในขาวน้ันปจจัยหลักของขอมูลท่ีจะนํามาพยากรณคือ ปริมาณ
นํา้ฝน ความชืน้สัมพทัธในอากาศและความเรว็ลม โดยขอมลูเหลานีม้กัจะเปนขอมลูทีม่ปีริมาณมากมี
ความซบัซอน ดงันัน้ขัน้ตอนวธิกีารทีเ่หมาะสมทีส่ดุทีจ่ะนํามาใชในการพยากรณคอืระบบตรรกศาสตร
แบบคลุมเครือชนิดที่ 2 โดยแอลเอ ซาเดะฮ (Zadeh. 1975) ไดคิดคนขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1965 และ
ทฤษฎีนี้ไดถูกนาํไปประยุกตใชอยางกวางขวางในงานวิจัยหลายเรื่อง เชน การตัดสินใจ (Decision 
making) แกรบิอลด ิและโอเซน (Garibaldi & Ozen. 2007) การพยากรณอนกุรมเวลา (Time-series 
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forecasting) เคสติลโลและเมลิน (Castillo & Melin. 2007) การประมาณการตัวแปรภาษา 
(Linguistic approximation) เมนเดล (Mendel. 2007) การรูจาํแบบ (Pattern recognition) มทิเชล
(Mitchell. 2005) และในดานอืน่ ๆ  อกีมากมายแตปญหาทีส่าํคญัคอืการเลอืกขัน้ตอนวธิกีารทีเ่หมาะ
สมสามารถนาํมาปรบัระบบตรรกศาสตรแบบคลมุเครืออยางไร จากปญหาท่ีพบทาํใหมหีลายงานวิจยั
ทีเ่สนอแนวคดิการสรางขัน้ตอนวธิ ี (Algorithm) ทีจ่ะเขามาชวยในการกาํหนดคาพารามเิตอรตาง ๆ  
ของระบบตรรกศาสตรแบบคลมุเครอืเพือ่ใหไดคานาํออกทีส่ามารถวดัคาความถกูตองได (Accuracy 
performance) เชน ขัน้ตอนวธิกีารแบบระบบผสมโครงขายประสาทเทียมฟซซี (ANFIS) (Jang et al.. 
1997) ขั้นตอนวิธีการเชิงสามัญสํานึก และขั้นตอนวิธีการปญญารวมหมู  เปนตน และในงานวิจัยนี้
ใชขั้นตอนวิธีการของปญญารวมหมูเพื่อการหาคาพารามิเตอรที่เหมาะสมของระบบตรรกศาสตร
แบบคลุมเครือ เพราะปญญารวมหมูคือ ความฉลาดแบบรวมกันเปนกลุมเปนแขนงหน่ึงของปญญา
ประดิษฐ และขั้นตอนวิธีการปญญารวมหมูที่ใชสําหรับปรับคาพารามิเตอรของระบบตรรกศาสตร
แบบคลุมเครือคือขั้นตอนวิธีการหาคาเหมาะสมที่สุดของกลุมนกนางแอน (Swallow swarm 
optimization algorithm: SSA) เพราะวานกนางแอนมีการรวมกลุมและการเคล่ือนท่ีไปพรอม
กันนับวาเปนความฉลาดของฝูงเพราะธรรมชาติของนกนางแอนเปนนกตัวไมใหญ เมื่อรวมกลุมกัน
เปนฝงูขนาดใหญทาํใหสามารถปองกนัการโจมตจีากนกชนดิอืน่ทีต่วัใหญกวาไดและในการหาอาหาร
นกนางแอนจะบินไปเปนคู ๆ  ทาํใหสามารถหาแหลงอาหารไดเปนบรเิวณกวางและเม่ือพบแหลงอาหาร
แลวนกท้ังฝงูจะบินไปในทิศทางท่ีมแีหลงอาหารน้ันเพ่ือกนิอาหารรวมกันทาํใหเปอรเซน็ตการคนพบ
แหลงอาหารมีเปอรเซ็นตสงู จากท่ีกลาวมาน้ีแสดงใหเหน็วานกนางแอนเปนนกท่ีมคีวามฉลาดบินได
เร็วมีความเขมแข็งในการรวมกลุมและปฏิสัมพันธระหวางกัน (Paul & Salmon. 1994)

เพราะฉะนั้นในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอการพัฒนาขั้นตอนวิธีการของปญญารวมหมูดวยการ
ปรบัพฤตกิรรมการเคลือ่นท่ีของขัน้ตอนวธิกีารหาคาเหมาะสมทีส่ดุของกลุมนกนางแอน เพือ่ใชในการ
ปรับคาพารามิเตอรของระบบตรรกศาสตรแบบคลุมเครือสําหรับประยุกตใชในการพยากรณสาํหรับ
โรคใบไหมในขาว เพราะขาวโดยเฉพาะขาวหอมมะลิเปนที่ตองการของผูบริโภคทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ (ศูนยสารสนเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2541; กรมวิชาการเกษตรและ
กรมสงเสรมิการเกษตร.2540; สาํนกัพฒันาคณุภาพสินคาเกษตร. 2558) และทําการวดัประสทิธภิาพ
ของขัน้ตอนวธิกีาร (Algorithm) จากผลการทดลองดวยการวดัคารากทีส่องของคาความคลาดเคล่ือน
กําลังสองเฉล่ีย (Root mean square error : RMSE) คาเฉลี่ยความคลาดเคล่ือนสมบูรณ (Mean 
absolute error: MAE) และคาเฉล่ียเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (Mean absolute 
percentage error: MAPE) 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อนําเสนอข้ันตอนวิธีการแบบใหมดวยการพัฒนาข้ันตอนวิธีการของปญญารวมหมู

ดวยการปรับพฤติกรรมการเคลื่อนท่ีของขั้นตอนวิธีการผสมผสานเชิงสามัญสํานึกหาคาเหมาะสม
ที่สุดของกลุมนกนางแอน (Adaptive hybrid swallow swarm optimization algorithm: 
AHSSA) สาํหรบัทาํการปรบัคาพารามเิตอรของระบบตรรกศาสตรแบบคลมุเครอื เพือ่นาํขัน้ตอนวธิี
การแบบใหมที่ไดไปประยุกตใชกับการพยากรณโรคใบไหมในขาว

2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการพยากรณโรคใบไหมในขาว จากการใชระบบ
ตรรกศาสตรแบบคลุมเครือที่ถูกปรับคาพารามิเตอรดวยขั้นตอนวิธีการปรับพฤติกรรมการเคลื่อนที่
ของขั้นตอนวิธีการหาคาเหมาะสมที่สุดของกลุมนกนางแอนที่ไดพัฒนาขึ้น

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขั้นตอนวิธีการท่ีพัฒนาเปนแบบการปรับพฤติกรรมการเคล่ือนท่ีของข้ันตอนวิธีการหา

คาเหมาะสมที่สดุของกลุมนกนางแอนผสมผสานกับขั้นตอนวิธีการเชิงพันธุวิศวกรรม
2. ระบบตรรกศาสตรแบบคลุมเครือที่ใชเปนระบบตรรกศาสตรแบบคลุมเครือชนิดที่ 2 

และคาที่ตองการหาคาความถูกตองแมนยําคือ คาของพารามิเตอรในฟงกชันความเปนสมาชิก 
(Parameter membership function) และกฎฟซซีภายใตขอจาํกัดของจํานวนกฎฟซซีนอย ตวัแปร
ภาษาจํานวนนอย (Linguistic vriable) และคาความผดิพลาดในการพยากรณโรคใบไหมในขาวนอย

3. ใชคารากที่สองของคาความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (Root mean square error: 
RMSE) คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (Mean absolute error: MAE) และคาเฉลี่ยเปอรเซ็นต
ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (Mean absolute percentage error: MAPE) สําหรับใชวัด
คาประสิทธิภาพของการพยากรณโรคใบไหมในขาว

4. ขอมูลที่ใชในการทดสอบระบบในกลุมของการพยากรณโรคใบไหมในขาวคือ ขอมูลและ
องคประกอบตาง ๆ  ทีม่ผีลตอปจจยัทีท่าํใหเกดิโรคใบไหมในขาว ในเขตจงัหวดัภาคกลาง โดยเฉพาะ
ในเขตจังหวดัราชบุร ีโดยทาํการจดักลุมของขอมลู (Clustering) ดวยวธิกีารของข้ันตอนวธิฟีซซซีมีนี
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ภาพท่ี 1 ภาพรวมการออกแบบโครงรางของการพัฒนาขั้นตอนวิธีการผสมผสานเชิงพันธุวิศวกรรม
และการปรับปรุงในการหาคาที่เหมาะสมที่สุดของกลุมนกนางแอน

 2. การเตรียมขอมูล
 กลุมขอมูลที่เปนปริมาณน้ําฝนรายเดือนคิดเปนมิลลิเมตรของตําบลบานบอซึ่งเปน

ปริมาณนํ้าฝนโดยเฉลี่ย จากสถานี 470161 อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแตป 2510–2559 โดย
นําขอมูลตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จํานวน 50 ป และกลุมขอมูลที่เปนปริมาณนํ้าฝน
รายเดือน คิดเปนมิลลิเมตรของตําบลบานบึง ซึ่งเปนปริมาณนําฝนโดยเฉลี่ยจากสถานี 470271 
อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี ตั้งแตป 2527–2559 โดยนําขอมูลต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคม จํานวน 32 ป อุณหภูมิสูงสุดและความชื้นสัมพัทธของเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 
เพื่อใชในการพยากรณถึงแนวโนมในการเกิดโรคใบไหมในขาวของเขตจังหวัดราชบุรี ซึ่งขอมูลที่ได
เปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะ (สํานักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดราชบุรี. 2558) 

 ขัน้ตอนวธิผีสมผสานเชิงสามญัสาํนกึแบบนีใ้ชขัน้ตอนวธิกีารหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสดุของ
กลุมนกนางแอนสาํหรับใชในการหาคาพารามิเตอรทีเ่หมาะสมของระบบตรรกศาสตรแบบคลุมเครือ
ชนิดที่ 2 จากลักษณะเฉพาะตัวของนกนางแอนนั้นมีการเคล่ือนที่ที่วองไวและแข็งแรง สามารถท่ีจะ
หาอาหารไดรวดเร็วจึงมแีนวโนมในการหาคาทีเ่หมาะสมไดอยางรวดเร็ว ในข้ันตอนวิธกีารน้ีประกอบ
ดวย 3 ขั้นตอนดวยกัน ดังแสดงภาพการไหลของขอมูลในภาพท่ี 3-2 และมีรายละเอียดแตละ
ขั้นตอนดังน้ี 

Fuzzification Inference 
Engine

Defuzzification

Crisp 
Input X

Fuzzy 
Input 
Sets 

Fuzzy 
Output 
Sets 

Crisp 
Output Y

Rule Base Database

Data Set Clustering Using 
Fuzzy C-Mean

Data Set

Generate Population of algorithm 
From Genetic Algorithm

Optimize rule base and database which is linguistic parameters 
and membership function Using Swallow Swarm Algorithm

Clustered 
Data Set

Chromosome of Fuzzy System

Rule base and Linguistic parametersRule base and Linguistic parameters

Adaptive 
Swallow 
Swarm 

Algorithm

Fuzzy Logic System

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. การออกแบบโครงรางของงานวิจัย 
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 ขั้นตอนท่ี 1 : เริ่มจากการนําขอมูลเขา จัดกลุมขอมูลดวยฟซซีซีมีนเพื่อประมาณ
การจํานวนกฎหรือเปนการลดจํานวนกฎในระบบตรรกศาสตรแบบคลุมเครือชนิดท่ี 2 

 ขั้นตอนท่ี 2 : การกําหนดคาของกลุมประชากรและการสรางกลุมประชากรที่ฉลาด
แขง็แรงเพือ่ใชในขัน้ตอนวธิกีารหาคาทีเ่หมาะสมทีส่ดุของกลุมนกนางแอน ในข้ันตอนนีใ้ชขัน้ตอนวธิกีาร 
เชิงพันธุวิศวกรรมในการสรางกลุมประชากรท่ีแบงเปนขั้นตอนยอยไดดังนี้

 1) เริ่มตนดวยการกําหนดรูปแบบของโครโมโซมของกลุมประชากรใหเปนระบบ
ตรรกศาสตรแบบคลุมเครือชนิดที่ 2 ประกอบดวย จํานวนตัวแปรภาษาชนิดของฟงกชันความเปน
สมาชิกและกฎ

 2) ทําการประเมินคาของกลุมประชากรตามฟงกชันวัตถุประสงค 
 3) ตรวจสอบวาไดคาที่เหมาะสมตามฟงกชันวัตถุประสงคหรือไม ถาไดจะสงไปทําใน

ขั้นตอนที่ 3 ถาไมไดจะถูกสงไปทําในขั้นตอนของการกระทําของกลไกทางพันธุวิศวกรรม
 4) ขั้นตอนน้ีใชการกระทําทางดานกลไกทางพันธุวิศวกรรมคือ การทําการผสมยีน 

(Crossover) และทาํการกลายพันธุ (Mutation) เพือ่ใหไดประชากรรุนใหม แลวสงไปทาํการประเมิน
ประชากรใหมจนกวาประชากรที่ไดจะตรงตามฟงกชันวัตถุประสงค

 ขั้นตอนที่ 3 : ขั้นตอนการหาประชากรที่เหมาะสมที่สุดเพื่อนําไปประยุกตใชงานของ
ระบบตรรกศาสตรแบบคลุมเครือชนิดที่ 2 มีขั้นตอนยอยดังนี้

 1) ทาํการเตรยีมกลุมประชากรเพือ่ใชสาํหรับขัน้ตอนวธิกีารหาคาท่ีเหมาะสมทีส่ดุของ
กลุมนกนางแอนดวยการสุมประชากรใหมในสัดสวนรอยละ 80 และใชกลุมประชากรที่ไดจากใน
ขั้นตอนที่ 2 จํานวนรอยละ 20

 2) กาํหนดคาเร่ิมตนของประชากรนกนางแอนทีม่คีาตามฟงกชนัวตัถปุระสงคทีด่ทีีส่ดุ 
(e_best) และนกผูนําฝูงมีคาตามฟงกชันวัตถุประสงคที่ดีสุดในฝูง (HL)

 3) ปรับปรุงความเร็วและตําแหนงของกลุมนกนางแอน แบงเปนนกนางแอนผูนํากลุม 
(LL) นกนางแอนผูนําฝูง จากสมการของขั้นตอนวิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุดของกลุมนกนางแอน

 4) ทําการคํานวณหาคาตําแหนงและความเร็วใหมของนกนางแอนทั้งหมดประกอบ
ดวยนกผูนําฝูง นกผูนํากลุมและนกที่สิ้นหวัง เพื่อหานกผูนําฝูงใหมสงตอในขั้นตอนที่ 4

 5) ใชกลไกทางพันธุวศิวกรรมคือ การทําการผสมยีน (Crossover) และทําการกลาย
พันธุ (Mutation) เพื่อใหไดประชากรรุนใหม จากนั้นตรวจสอบผลท่ีไดวาเปนไปตามวัตถุประสงค
หรือไม ถาไมเปนไปตามฟงกชันวัตถุประสงค สงกลับไปทําในขั้นตอนที่ 3 ใหม แตถาเปนไปตาม
ฟงกชันวัตถุประสงคแสดงวาจะไดในขอที่ 6

 6) ไดคาพารามเิตอรทีเ่หมาะสมของระบบตรรกศาสตรแบบคลมุเครอืชนิดที ่2 เพ่ือนาํ
ไปประยุกตใชในงานตอไป
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โดยในแตละขัน้ตอนดงักลาวขางตนสามารถเขยีนเปนข้ันตอนวธิกีารดวยคาํส่ังเทยีมไดดงันี้
 

Load Rain Falldataset 

Initialize the centering of data and rule base from data clustering using Fuzzy C-mean 

Create a random initial population  (Chrom) 
[iter=0] 

      Repeat 

Evaluate each individual in the population using the fitness (Eq. 1, 2) 

Order the population 

Select two chromosome better fitness  for crossover 50% and mutation 1%  

Acceptation place  new offspring and replace use new generated population 
       Until ber of generation) 

Create particle from best individual from GA 20% and random particle 80% 

Calculate fitness (Eq.1, 2) for each particle 

HL is gbest ,LL is pbest and O is amless 

ebest=emax, HL=emax 
[iter=0] 

      Repeat 
      If (ebest < ei) ebest= ei Endif 

       Search (nearest LLi to ei) Update parameter of velocity HL ( , ) (Eq.7 and 8) 

       Calculate velocity of HL (Eq.9) Update parameter of velocity LL ( , ) (Eq.10 and 11) 
       Calculate velocity of LL (Eq.12) Evaluate velocity (Eq.13) Evaluate position (Eq.14)       
       Evaluate aimless (Eq.15)  
       If(f(oi+1)>f(HLi)) enearest=oi+1 Endif 

Select two chromosome better fitness  for crossover 50%   and mutation 3%   
       Until  

Best individual minimum fitness (Eq.1, 2) 
 

                                =                        (1) 

ภาพท่ี 2  แสดงขั้นตอนคําสั่งเทียมของขั้นตอนวิธีการ AHSSA

โดยท่ีสมการท่ีใชในการปรบัคาของการปรบัพฤตกิรรมการเคลือ่นทีข่องข้ันตอนวธิกีารผสม
ผสานเชงิสามญัสาํนกึหาคาเหมาะสมท่ีสดุของกลุมนกนางแอน (Adaptive hybrid swallow swarm 
optimization algorithm : AHSSA) ประกอบดวย

 คาความถูกตอง

วัดคาความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉล่ีย (Root Mean Square Error (RMSE))

                               = , ,                                 (2) 
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     ,( ) = ,( ) + ,( ) + ,( )                                (3) 
            ,( ) = ,( ) +       ,( )                                                                            (4) 

 

   ,   ,       [0..2]   
   [0. .1]    

 Chaotic inertia weight                = 4 × × (1 )                                                                                (5) 
            = ( ) × + ×                                                       (6) 

   = 0.9, = 0.4    [0. .1].                     = { ( = 0|| = 0) 1.5                                                     (7) 

          =
( < ) ( < ) . 2  . 3( < )  ( > ) 2 ()12 0

( > ) 2 ()12 0  

                         = { ( = 0|| = 0) 1.5                                                          (8) 

                   = ( < ) ( < ) () , 0( < )  ( < ) () 0( > ) 0             

         = + ()( ) + ()( )                           (9)                     = { ( = 0|| = 0) 2                                                                             (10) 

   =
( < ) ( < ) () , 0( < )  ( < ) 2 ()12 0

( > ) 2 ()12 0  

                    = { ( = 0|| = 0) 2                                                        (11)           

สมการความเร็วและสมการแสดงทิศทางของข้ันตอนวิธีการหาคาเหมาะสมท่ีสุดของกลุมอนุภาค
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 =
( < ) ( < ) . 2  . 3( < )  ( < ) 2 ()12 0

( > ) 12 0  

   = + ()( ) +  ()( )                               (12)    = +                                                                                                             (13) 
      = +                                                                                                                     (14)       = + ({ 1,1}) × ( , )()                                                                      
   (15) 
 

3.  
(Root mean square 

error (RMSE)) 
(16) (17) 

                                            = , ,                   (16) 
 

            
     ,    
                
                                    = ( )                                                 (17) 

  N  
  TP  
  TN  

ผลการวิจัย 
เพื่อใหการพัฒนาขั้นตอนวิธีการแบบผสมผสานเชิงสามัญสํานึกระหวางขั้นตอนวิธีการ

เชิงพันธุวิศวกรรมกับการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุดของกลุมนกนางแอนได
คานําออกที่ดี จึงไดทําการพัฒนาภายใตขอจํากัดกฎที่นอย คาความถูกตองมากในกลุมขอมูลที่มี
ความซับซอน คือ การพยากรณโรคใบไหมในขาวในเขตจังหวัดราชบุรี  โดยเลือกใชกลุมขอมูลที่เปน
ปรมิาณนํา้ฝนรายเดือนคดิเปนมลิลเิมตรของตําบลบานบอซ่ึงเปนปริมาณนาํฝนโดยเฉล่ีย จากสถานี 
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470161 อาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรุ ีตัง้แตปนํา้ 2510–2559 โดยนาํขอมลูตัง้แตเดอืนพฤษภาคมถงึ
เดือนตุลาคมเปนจํานวน 50 ป และกลุมขอมูลที่เปนปริมาณนํ้าฝนรายเดือน คิดเปนมิลลิเมตร
ของตําบลบานบึง ซึ่งเปนปริมาณนําฝนโดยเฉลี่ย จากสถานี 470271 อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 
ตั้งแตปนํ้า 2527–2559 โดยนําขอมูลตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเปนจํานวน 32 ป 
อุณหภูมิสูงสุดและความช้ืนสัมพัทธของเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนเพ่ือใชในการพยากรณถึง
แนวโนมในการเกิดโรคใบไหมในขาวของเขตจังหวัดราชบุรี ซึ่งขอมูลที่ไดเปนขอมูลที่เปดเผยตอ
สาธารณะ ดังแสดงในภาพที่ 3 ถึง 4

ภาพท่ี 3  กลุมขอมูลที่เปนจํานวนปริมาณนํ้าฝนคิดเปนมิลลิเมตรตั้งแตเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 
ป 2510-2559 ของตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี

ภาพท่ี 4  กลุมขอมูลที่เปนจํานวนปริมาณนํ้าฝนคิดเปนมิลลิเมตรตั้งแตเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม 
ป 2527-2559 ของตําบลบานบอ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
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ภาพท่ี 5 ฟงกชันความเปนสมาชิกของระบบตรรกศาสตรแบบคลุมเครือชนิดท่ี 2 ที่ไดจาก
       การปรับคาพารามิเตอรดวยข้ันตอนวิธีการเชิงพันธุวิศวกรรมกับการปรับปรุงขั้นตอน
  วธิกีารหาคาท่ีเหมาะสมทีส่ดุของกลุมนกนางแอนเพือ่ใชในการพยากรณโรคใบไหมในขาว

ภาพท่ี 6 ฟงกชนัความเปนสมาชิกของระบบตรรกศาสตรแบบคลุมเครือชนิดท่ี 2 ทีไ่ดจากการปรับ
  คาพารามิเตอร ดวยข้ันตอนวิธีการเชิงพันธุวิศวกรรมกับการปรับปรุงข้ันตอนวิธีการ
  หาคาที่เหมาะสมท่ีสุดของกลุมนกนางแอนเพื่อใชในการพยากรณโรคใบไหมในขาว

ภาพท่ี 5 และ 6 จะแสดงใหเหน็ถึงการปรับคาพารามิเตอรของฟงกชนัการเปนสมาชิกท่ีเปน
แบบเกาสเซียน ดวยขั้นตอนวิธีการเชิงพันธุวิศวกรรมกับการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการหาคาที่เหมาะ
สมที่สุดของกลุมนกนางแอน ซึ่งทําใหการพยากรณโรคใบไหมในขาวไดคานําออกที่เหมาะสมที่สุด
คือคาความถูกตองมีคาที่สูงและคาความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ยมีคาที่ตํ่า ซึ่งการปรับ
คาพารามิเตอรเปนไปแบบอัตโนมัติ ดวยการคํานวณจากขอมูลที่นําเขา
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ในการพยากรณการเกิดโรคใบไหมในขาวดวยข้ันตอนวิธีการท่ีพัฒนาข้ึนนั้นจะเร่ิมจาก
การฝกหัดใหขั้นตอนวิธีการทํานายขอมูลท่ีนําเขาและดูคานําออกท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือนําเอาระบบ
ที่ไดจากการใชขั้นตอนวิธีการ มาทําการทดสอบคานําเขา ซึ่งจะทําใหไดผลการพยากรณที่ตรง
มีคาความถูกตองท่ีสูง คาผิดพลาดท่ีนอยลง ซึ่งการฝกหัดนั้นจะใชขอมูลปริมาณน้ําฝนท่ีตกในเขต
ตาํบลบานบงึ อาํเภอบานคาตัง้แตเดอืนพฤษภาคมถงึเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2510-2559 และทําการ
ทดสอบดวยขอมูลนําเขาท่ีเปนปริมาณน้ําฝนในตําบลเดียวกันต้ังแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2510-2559 ดังแสดงในภาพที่ 8 ถึง 9 ซึ่งในภาพจะแสดงการฝกหัดโดยเปรียบเทียบกับ
ขั้นตอนวิธีการตาง ๆ ประกอบดวย ขั้นตอนวิธีการเชิงพันธุวิศวกรรม (GA) ขั้นตอนวิธีการหาคาที่
เหมาะสมที่สุดดวยกลุมอนุภาค (PSO) ขั้นตอนวิธีการหาคาท่ีเหมาะสมที่สุดของกลุมนกนางแอน 
และขั้นตอนวิธีการที่ทําการพัฒนาขึ้น (AHSSA)

ภาพท่ี 7  กราฟแสดงขอมูลปริมาณนํ้าฝนของเดือนพฤษภาคม ของอําเภอบานคา 
            ตั้งแตป พ.ศ. 2510-2559
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ภาพท่ี 8 กราฟแสดงการฝกหดัของทัง้ 4 ขัน้ตอนวธิกีาร ประกอบดวย GA, PSO, SSO  และ AHSSA
 ขอมูลปริมาณนํ้าฝนของเดือนพฤษภาคม ตั้งแตป พ.ศ. 2510-2559 ของอําเภอบานคา

ตารางท่ี  2  การเปรียบเทียบคาความคลาดเคล่ือนของรากกําลังสองเฉล่ียจากการปรับ
  คาพารามิเตอรของระบบตรรกศาสตรแบบคลุมเครือชนิดที่ 2 ดวยข้ันตอนวิธีการ
  แบบผสมผสานเชิงสามัญสํานึกแบบที่ 2 กับขั้นตอนวธิีการแบบอื่น ๆ จากกลุมขอมูล
  ของ Mackey and Glass

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Algorithm RMSE 
IT2FLS (TSK) (Almaraash et al., 2010) 0.00230 
ANFIS (Almaraash et al., 2010) 0.02640 
TSK Simulated Annealing (Almaraash et al., 2010) 0.00649 
Back-Propagation (Mendel et al., 2002) 0.02000 
One-Pass Method (Mendel et al., 2002) 0.04000 
Gradient Descent (Mendel et al., 2002) 0.21000 

 0.00303 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคาความคลาดเคล่ือนของรากกําลงัสองเฉล่ียจากการปรับคาพารามิเตอร
  ของระบบตรรกศาสตรแบบคลุมเครือชนิดที่ 2 ดวยขั้นตอนวิธีการแบบผสมผสาน
  เชิงสามัญสํานึกแบบท่ี 2 กับข้ันตอนวิธีการแบบอื่น ๆ จากกลุมขอมูลของการซ้ือขาย
  หุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สรุปผลการวิจัย
จากตารางท่ี 2 และ 3 ไดแสดงใหเห็นวาขั้นตอนวิธีการที่เกิดจากการพัฒนาไดผลของ

คานําออกเปนที่นาพอใจ เมื่อนําไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับขั้นตอนวิธีการอื่น ๆ  คาท่ีวัดไดจาก
การคํานวณคารากที่สองของคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยอยูในเกณฑที่ดี เชน เมื่อทําการ
เปรียบเทียบกับขั้นตอนวิธีการแบบ ANFIS จากกลุมขอมูลของ Mackey and Glass คาจาก ANFIS 
ได 0.02640 คาจากขั้นตอนวิธีการผสมผสานเชิงสามัญสํานึกแบบที่พัฒนาได 0.00303 จะเห็นวา
ไดคาที่นอยกวาและจากกลุมขอมูลของการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยคาของ ANFIS ใชรวมกัน
กบัระบบตรรกศาสตรแบบคลมุเครอืชนดิท่ี 1 ได 0.02371 ขัน้ตอนวธิกีารผสมผสานเชงิสามญัสํานกึ
แบบที่พัฒนาได 0.00303 ซึ่งดีกวา แตกลุมขอมูลของตลาดหลักทรัพยนั้นมีความผันผวนไมเทากัน
ในแตละชวงเวลาซ่ึงถานําไปเปรียบเทียบกับความผันผวนของปริมาณน้ําฝนยังมีความผันผวนนอย
กวา ซึง่อาจเปนสาเหตุทีท่าํใหคาท่ีไดจากการพยากรณมคีารากท่ีสองของคาความคลาดเคล่ือนกําลงั
สองเฉลีย่ไดคาทีด่กีวา สาเหตสุาํคญัของโรคใบไหมในขาวหรอืสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสมคอื ชวงท่ีมี
เมฆปกคลมุเปนระยะเวลายาวนานตดิตอกนัหลายวนั มฝีนตกปรอย ๆ  เปนประจาํ ความชืน้สัมพทัธ
สงูใบขาวเปยกนานมากกวา 10 ชม. อณุหภมูกิลางคืนคอนขางเยน็ (20-30 องศาเซลเซียส) โดยเฉพาะ
พื้นที่นาขาวที่ไมมีนํ้าทวมขังทําใหมีโอกาสเกิดนํ้าคางในชวงกลางคืนเปนระยะเวลายาวนานซึ่งถามี
การพยากรณทีแ่มนยาํวาในแตละเดอืนจะมปีรมิาณนํา้ฝนมาก เพราะถานํา้ฝนมากความชืน้สมัพทัธ
ก็จะคอนขางสูง โอกาสที่จะทําใหเกิดโรคนี้ก็จะสูงตามไปดวย 

 

Algorithm RMSE 
(1-1) ES (Sutheebanjard et al., 2009) 7.44916 
Meesad and Srikhacha (Meesad et al., 2006) 4.04165 
BPNN (Esfahanipour et al., 2011) 15.61025 
ANFIS Type 1 0.02371 

 0.00303 
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อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจยันีน้าํเสนอนวัตกรรมใหมคอื การพัฒนาข้ันตอนวิธกีารแบบผสมผสานเชิงสามัญสาํนกึ

ดวยข้ันตอนวิธีการเชิงพันธุวิศวกรรมกับขั้นตอนวิธีการปรับการหาคาที่เหมาะสมท่ีสุดของกลุม
นกนางแอนโดยใชขั้นตอนวิธีการท่ีพัฒนาข้ึนนี้ในการปรับคาพารามิเตอรของระบบตรรกศาสตร
แบบคลุมเครือชนิดที่ 2 เพื่อนําไปประยุกตใชกับการพยากรณอนุกรมเวลา ซึ่งเปนปริมาณนํ้าฝน
ในแตละป เปนสาเหตหุลกัของการเกดิโรคใบไหมในขาว ซึง่ถาปริมาณน้ําฝนมปีรมิาณมากก็จะทาํให
มีความชื้นสัมพัทธในอากาศสูงอุณหภูมิลดตํ่าลงยิ่งรวมกับกระแสลมที่พัดแรงก็มีโอกาสที่จะเกิดโรค
สงูตามมา ผูวจิยัจงึไดทาํการพัฒนาข้ันตอนวิธกีารในการท่ีจะพยากรณปรมิาณนํา้ฝนวาในปนีป้รมิาณ
นํ้าฝนจะมีแนวโนมเปนอยางไรโดยใชการฝกฝนต้ังแตเริ่มตนฤดูฝน เพ่ือทําการพยากรณปริมาณน้ํา
ฝนในฤดฝูนแตทัง้นีป้จจยัอ่ืนๆ ทีท่าํใหเกดิฝนตกหนกัยงัไมไดนาํมาคดิเพราะปจจยัเหลานีเ้ปนปจจยั
ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดยากจะคาดเดาได ดังนั้นผูวิจัยจึงไดตั้งสมมุติฐานที่เกี่ยวของกับการพยากรณไว
ดงันีค้อื คารากท่ีสองของคาความคลาดเคลือ่นกาํลังสองเฉลีย่ (Root mean square error : RMSE) 
ของการพยากรณโรคใบไหมในขาวตองมีคานอยท่ีสดุ คาความเช่ือมัน่ตองมีคามากท่ีสดุ และผลลัพธ
ที่ไดก็เปนไปตามสมมุติฐานงานวิจัยที่ไดตั้งไว จํานวนกฎที่ไดก็มีขนาดกฎนอยและการผสมผสานก็
เปนการผสมผสานท่ีนาํเอาขอดขีองความเร็วของการหาคาท่ีเหมาะสมของกลุมอนุภาคเอามาใชปรบั
คาความเร็วของการหาคาท่ีเหมาะสมของกลุมนกนางแอนทาํใหไดคานาํออกเปนทีน่าพอใจ ดงัน้ันถา
นกัวชิาการการเกษตรหรอืเกษตรกรทัว่ไป มกีารนาํเอาข้ันตอนวธิกีารท่ีทาํการพัฒนาข้ึนนีไ้ปทําการ
ปรับใชในการพยากรณปริมาณน้ําฝน ความช้ืนสัมพัทธในอากาศรวมถึงอุณหภูมิก็จะทําใหสามารถ
ที่จะทราบวาในปนํ้าปนี้จะเกิดโรคอะไรบางท่ีปริมาณน้ําฝนเปนตนเหตุซึ่งจะทําใหสามารถปองกัน
การเกิดโรคไดอยางทันทวงทีอันจะทําใหผลผลิตไมเกิดความเสียหายและเปนการสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาลท่ีใหนาํนวตักรรมและการใชขอมลูดานสารสนเทศมาชวยในการทําการเกษตรยุคใหม 
อันจะเปนสมารทฟารเมอรเพื่อการเขาสูไทยแลนด 4.0 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช
ในการพัฒนาขั้นตอนวิธีการผสมผสานเชิงสามัญสํานึกนั้น สิ่งท่ีตองคํานึงเปนอันดับแรก

คือ การสรางกลุมประชากรเริ่มตนที่มีคุณภาพ ขั้นตอนตอมาคือการเลือกวิธีการที่จะนํามาผสม
ผสานกันใหเหมาะสมสอดคลองกันเพื่อการผสมผสานท่ีลงตัว ก็จะไดขั้นตอนวิธีการผสมผสานที่มี
ประสิทธิภาพเกิดเปนนวัตกรรมใหม ยิ่งไปกวานั้นถาเปนการเลือกผสมผสานท่ีมีสมการคาความเร็ว
ของกลุมประชากรควรมีการปรับปรุงคาความเร็วนัน้ๆ ใหสอดคลองกับกลุมขอมลูทีเ่ลือกใชและในการ
ไดมาซึง่ประชากรรุนใหมของขัน้ตอนวธิกีาร ควรทีจ่ะไดคาํนึงถงึทฤษฎกีารคดัเลอืกโดยธรรมชาตขิอง
ดารวนิ เพือ่ใหไดประชากรรุนใหมทีม่คีณุภาพและประชากรทีไ่มไดคณุภาพควรจะตองคดัทิง้ออกไป 



34

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (ปที่ 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2561 – มิถุนายน 2561)

Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal  (Vol.6 No.1 January 2018 – June 2018)

จากสิ่งที่ไดกลาวมาในขางตนนี้งานวิจัยท่ีจะพัฒนาตอไปคือ การเลือกใชการผสมผสาน
เชงิสามัญสาํนึกทีเ่หมาะสมกันในแบบอ่ืน เชน ในงานวิจยันีไ้ดทาํการทดลองในเบ้ืองตนคอื การผสม
ผสานกันระหวางขัน้ตอนวิธกีารเชิงพนัธวุศิวกรรมกับการหาคาทีเ่หมาะสมท่ีสดุของกลุมนกนางแอน
เปนการคํานึงถึงธรรมชาติของนกนางแอนท่ีมีการเคลื่อนที่ในการหาอาหารไดอยางรวดเร็วและ
มีความแข็งแรง ตอจากนั้นจะทําการทดลองปรับคาความเร็วและความเฉ่ือยของกลุมนกนางแอน 
เพื่อนําไปใชสําหรับการปรับคาพารามิเตอรของระบบตรรกศาสตรแบบคลุมเครือชนิดที่ 1 
กบักลุมขอมลูทีม่คีวามซบัซอนยากจะคาดการณได  เพือ่ทีจ่ะไดเปรยีบเทยีบคานาํออกกบัขัน้ตอนวธิี
การแบบผสมผสานเชิงสามัญสาํนึกชนดิท่ี 2 เพือ่ใชในการปรบัคาพารามเิตอรของระบบตรรกศาสตร
แบบคลุมเครือชนิดที่ 2 ตามที่ไดพัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้กับกลุมขอมูลเดียวกัน ซึ่งถาผลคานําออกที่
ไดดีกวาหรือเทากัน ก็จะทําใหสามารถแกปญหาเรื่องคาใชจายที่ตองเสียไปในการทํางานจากระบบ
ตรรกศาสตรแบบคลุมเครือชนิดที่ 2 ได และทําใหแนวคิดการใชระบบตรรกศาสตรแบบคลุมเครือ
ชนิดที่ 2 กับกลุมขอมูลที่มีความซับซอนและไมแนนอนไมจําเปนตองใชเสมอไป
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