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คานา
ในสถานการณ์น้าปัจจุบัน สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อีกทังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
ประเทศท้าให้ทิศทางการไหลของน้ามีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อการคาดการณ์ในช่วงสภาวะวิกฤติ เป็นสิ่งที่
ยุ่ ง ยาก ซั บ ซ้ อ นและมี ค วามไม่ แ น่ น อนอยู่ ม าก เพื่ อ ใช้ ใ นการเตื อ นภั ย และการบริ ห ารจั ด การน้ า มี ค่ า ความ
คลาดเคลื่อน ในปัจจุบันการรายงานสถานการณ์น้าต้องรวดเร็ว แม่นย้าและถูกต้อง จึงจ้าเป็นต้องใช้แบบจ้าลอง
ช่วยในการคาดการพยากรณ์ ปัจจุบันแบบจ้าลองโครงข่ายใยประสาทเทียม (Artificial Neural Networks ;
ANNs) เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งของระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่ได้เข้ามามีบทบาทกับ
ปัญหาเชิงซ้อนและสามารถประยุกต์ใช้กับการคาดการณ์ปริมาณน้าล่วงหน้ารายวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบบจ้าลองโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks - ANN) เป็นแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์
(Mathematic Model) ชนิดหนึ่งที่ใช้ความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศัยข้อมูลในอดีตของ
ข้อมูลปริมาณฝน, ปริมาณน้าท่า และระดับน้าเท่านัน (Rainfall Runoff Relationship) มาใช้สอนให้ระบบ
โครงข่ายฯ ให้เกิดการรู้จ้า ทังนีให้ใช้ข้อมูลที่มีค่าความสัมพันธ์ต่อกันสูง ต่อการเกิดน้าท่าในล้าน้า ซึ่งจากการศึกษา
พบว่า ผลการคาดการณ์ปริมาณน้ารายวันล่วงหน้าที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือได้ประมาณ 1-3 วัน หรือ 72 ชั่วโมง
ล่วงหน้า
ส่วนอุทกวิทยา ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยาจัดท้าคู่มือองค์ความรู้การใช้แบบจ้าลอง ANNs
เพื่อน้ามาใช้ในการรันผลค่าคาดการณ์ปริมาณน้าท่าแต่ละสถานี ในการเตือนภัยและการบริหารจัดการน้าในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดท้าฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้า
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คู่มือการปฏิบัติงาน
การใช้แบบจาลอง ANNs
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้แบบจาลองระบบโครงข่ายใยประสาทเทียมสาหรับการคาดการณ์ปริมาณ
นาท่า ล่วงหน้า 1 – 3 วัน
1.2 เพื่อศึกษาการกาหนดหน่วยนาเข้าข้อมูลและโครงสร้างของแบบจาลองระบบโครงข่ายใยประสาทเทียม
1.3 เพื่อศึกษาความแม่นย าในการคาดการณ์ปริมาณนาท่าล่ ว งหน้า 1- 3 วันของระบบโครงข่ายใย
ประสาทเทียม
1.4 เพื่อเผยแพร่ผลการคาดการณ์ปริมาณนาท่า ล่วงหน้า 1- 3 วัน ด้วยแบบจาลองระบบโครงข่ายใย
ประสาทเทียม
2. ขอบเขต
คู่มือการใช้แบบจาลอง ANNs สาหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักอุทกวิทยา ลูกจ้าง/พนักงาน
ราชการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงโอน/ย้าย/เข้ามาใหม่ ซึ่งประกอบด้วยขันตอนสาคัญ ดังนี
2.1 การเตรียมข้อมูลระดับนาและจุดสารวจปริมาณนา
2.2 การกาหนดค่า Parameters ต่างๆ สาหรับการ Training
2.3 การกาหนดค่า Parameters ต่างๆ สาหรับการ Testing
2.4 การรันผลแบบจาลอง ANNs
2.5 การนาเสนอผลจากแบบจาลองในรูปแบบกราฟ
3. การเขียนคาจากัดความ
3.1 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks - ANN) คือแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
(Mathematic Model) ชนิดหนึ่งที่ใช้ความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศัยข้อมูลในอดีตของ
ข้อมูลปริมาณฝน, ปริมาณนาท่า และระดับนาเท่านัน (Rainfall Runoff Relationship) มาใช้สอนให้ระบบ
โครงข่ายฯ ให้เกิดการรู้จา
3.2 การกาหนดค่า Training คือ การสอน Network ให้เรียนรู้ (learn) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อสร้างค่า Connection weight (Wi) ที่เหมาะสม โดยใช้ชุดข้อมูลที่เรียกว่า training data
setโดยจะ ควบคุมความเร็วของการปรับแก้ Weights โดยการกาหนด learning parameter (η) และ

๑

momentum โดยจะใช้ค่าจากปริมาณนาในปีนาน้อย นากลาง และนาสูง ซึ่งต้องเลือกข้อมูลปีที่แตกต่างจาก
Testing
3.3 การกาหนดค่า Testing คือ การกาหนดค่าการทดสอบจากการเรียนรู้ (learn) เพื่อตรวจสอบผลการ
รัน Output ว่าใกล้เคียงกับค่าจริง โดยจะใช้ค่าจากปริมาณนาในปีนาน้อย นากลาง และนาสูง ซึ่งต้องเลือกข้อมูลปี
ที่แตกต่างจาก Training
3.4 R2 (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์) คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่เป็นตัวกาหนดค่าความสัมพันธ์ ใช้วัดความสัมพันธ์
แนวโน้มของกราฟ 2 เส้ น ถ้าใกล้ 1 แสดงว่ากราฟมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน (ผลการพยากรณ์ที่ดี
ค่า R > 0.8 และค่า R2 ควรมากกว่า 0.6 )
3.5 ค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error, RMSE) คือ ซึ่ง
แสดงถึงค่าที่คลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยจากค่าจริงไปเท่าไหร่ และควรมีค่าความคลาดเคลื่อนจากค่าจริงน้อยที่สุด หรือ
มีค่าเข้าใกล้ 0 – 1 จะดีที่สุด
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผู้อานวยการส่วนอุทกวิทยา รับทราบและสนับสนุนการใช้แบบจาลอง ANNs
4.2 หัวหน้ าฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์นา พิจารณากลั่นกรอง ความถูกต้องการใช้แบบจาลอง ANNs
เปรียบเทียบกับค่าจริง
4.5 ผู้ปฏิบัติงานในลุ่มนาที่รับผิดชอบการใช้แบบจาลอง ANNs จัดเตรียมข้อมูลปริมาณนาท่าและปริมาณนาฝน
เพื่อกาหนดค่า Training และ ค่า Testing ในการรันผลนามาใช้ในการพยากรณ์ปริมาณนาท่าสถานีนันๆ ให้แล้ว
เสร็จ เพื่อให้หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์นาตรวจสอบความถูกต้อง

๒

ลำดับที่
1.

2.

Work Flow กระบวนกำรใช้แบบจำลอง ANNs
ผังกระบวนกำร
เลือกสถานีที่จะทาการคาดการณ์
ปริมาณน้าท่ารายวัน ทาการคาดการณ์
ปริมาณน้าท่ารายวัน

เวลำ
3 ช.ม.

3 ช.ม.

เลือกสถานีวัดปริมาณน้าฝนรายวัน
ไม่ถูกต้อง

3.

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ข้อมูลวิธี Double Mass

4 ช.ม.
ถูกต้อง

4.

นาข้อมูลกระบวนการเรียนรู้ (Training) และ
กระบวนการทดสอบ (Testing) ใน excel

1 ช.ม.

5.

กาหนดโครงสร้าง (Architecture) และ Copy
หน่วยชุดข้อมูลนาเข้าแบบจาลอง

30 นาที

6.

การ Normalize ข้อมูล Input และ Output

20 นาที

7.

การกาหนด Parameter ที่ใช้สาหรับกระบวน
การเรียนรู้ (Training)

20 นาที

ไม่ถูกต้อง
8.

การ Randomize
ประมวลผลค่าเริ่มต้นก่อน

1 ช.ม.

ถูกต้อง
9.

ทาการ Save โดยการ Save Weight As
จาก File Menu และใช้รันผล
รวมเวลาทั้งหมด 13 ช.ม. 40 นาที ต่อ 1 สถานี
๓

30 นาที

Work Flow
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการใช้แบบจาลอง ANNs
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน : ร้อยละ 70 ของการใช้แบบจาลอง ANNs ในการพยากรณ์ปริมาณน้าท่ามีความถูกต้องใกล้เคียงกับค่าจริง
ลำดับ
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ
1.
1. เลื อ กสถานี ที่ จ ะท าการคาดการณ์ - ข้ อ มู ล มี ช่ ว งระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
เลือกสถานีที่จะทาการ
3 ช.ม.
ปริ ม าณน้ าท่ า รายวั น ล่ ว งหน้า ควรจะเป็ น การเก็บข้อมูล ที่ยาวนาน
ลุ่มน้า
สถานีที่มีความสาคัญและเป็นตัว แทนของ ต่อเนื่องและไม่ขาดหาย
คาดการณ์ปริมาณน้าท่า
ลาน้าลุ่มน้าหลัก
รายวัน ข้อมูล
2. สถานี ที่ มี ค วามมั่ น คงในเรื่ อ งต าแหน่ ง
ระดับน้ารายวัน (อท.1)
ที่ตั้ง
และจุดสารวจปริมาณน้า
1. เลื อ กสถานี วั ด ปริ ม าณน้ าฝนรายวั น - ข้ อ มู ล มี ช่ ว งระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
2.
3
ช.ม.
(อท.2)
ลุ่มน้า
เฉพาะสถานี ส ารวจข้ อ มู ล ที่ มี อิ ท ธิ พ ลกั บ การเก็บข้อมูล ที่ยาวนาน
เลือกสถานีวัดปริมาณน้าฝน
ส ถ า นี วั ด ป ริ ม า ณ น้ า ท่ า ที่ จ ะ ท า ก า ร ต่อเนื่องและไม่ขาดหาย
รายวัน
คาดการณ์
ไม่ถูกต้อง
1. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล - ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ผู้รับผิดชอบ
3.
รายเดื อ นระหว่ า งข้ อ มู ล ฝนและข้ อ มู ล ส ห สั ม พั น ธ์ ที่ เ กิ น ก ว่ า
ลุ่มน้า
4 ช.ม.
ตรวจสอบความ
ปริมาณน้ามากกว่า 20 ปี ย้อนหลัง โดยใช้ 0.80
น่าเชื่อถือข้อมูลวิธี
วิธีการ Double Mass Curve เพื่อเลือกข้อมูล -ข้ อ มู ล เกาะกลุ่ ม อยู่ บ น
Double Mass
ที่ มี ความถู กต้ องและหาแนวโน้ มของ เส้นสมการ
ความสัมพันธ์
ถูกต้อง
1.จ า น ว น ห น่ ว ย ใน ชั้ นน า เข้ า (Input) - ข้อมูล ปริมาณน้าฝน ผู้รับผิดชอบ
นาข้อมูลกระบวนการเรียนรู้
4.
ลุ่มน้า
4 ช.ม. ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ปริ ม าณน้ าท่ า รายวั น รายวันและปริมาณน้าท่า
(Training) และกระบวนการ
และข้อมูลปริมาณน้าฝน
รายวัน หลังจากแยกเป็น
ทดสอบ (Testing) ใน excel
2. จานวนหน่วยในชั้นแสดงผล (Output) ข้อมูลน้ามาก ปีน้าปกติ
โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้าท่ารายวันจริงของ และปีน้าน้อย
สถานีที่ทาการคาดการณ์
๔

ลำดับ

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

30 นาที

5.

กาหนดโครงสร้าง (Architecture)
และ Copy หน่วยชุดข้อมูลนาเข้า
แบบจาลอง

6.

ทาการ Normalize ข้อมูล Input
และ Output

20 นาที

รำยละเอียดงำน
1. กาหนดโครงสร้าง (Architecture) ตรง
Layer Size เพื่อเป็นการกาหนด Node
Layerในชั้นนาเข้า (Input Layer) และชั้น
แสดงผล (Output Layer)
2. Copy หน่วยชุดข้อมูลนาเข้าแบบจาลอง
ทาการ Paste Pats (Linked) กระบวนการ
เรียนรู้ (Training) และ Paste Tst Pats
(Linked) กระบวนการทดสอบ (Testing)

มำตรฐำนคุณภำพงำน
- กำหนด Layer Size ให้
ถู ก ต้ อ ง ใ น ชั้ น น า เ ข้ า
(Input Layer) และชั้น
แสดงผล(Output Layer)

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลุ่มน้า

- ความถู ก ต้ อ ง ของการ

ผู้รับผิดชอบ
ลุ่มน้า

1. ทาการ Normalize ข้อมูล Input และ
Normalize ข้อมูล Input
Output
และ Output ที่ มี ค่ า สถิ ติ
ยอมรับได้

การกาหนด Parameter ที่ใช้ใน
7.

20 นาที

กระบวนการเรียนรู้ (Training)

1. ทาการกาหนด Parameter ที่ใช้สาหรับ
- ตรวจสอบความถูกต้อง
กระบวนการเรียนรู้ (Training)
2. ทาการเลือก Algorithm จาก Setup ค่า Parameter เป็นไป
ตามค่ากาหนดที่ยอมรับ
Menu ในกระบวนการเรียนรู้ (Training)
ได้

ผู้รับผิดชอบ
ลุ่มน้า

ไม่ถูกต้อง
8.

การRandomize
ประมวลผลค่า
เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ
ลุ่มน้า

1 ช.ม.

1. ทาการ Randomize เพื่อให้โปรแกรม - ความถูกต้องของการ
ประมวลผลก าหนดค่ า เริ่ ม ต้ น ให้ ก่ อ น Randomize ที่มีค่าสถิติ
จากนั้นทาการ Run โปรแกรมประมวลผล ยอมรับได้
ระบบโครงข่ายใยประสาทเทียม

ผู้รับผิดชอบ
ลุ่มน้า

30 นาที

1. ทาการ Save โดยการ Save Weight
As จาก File Menu โดยเมื่อ ทาการ Save
เสร็จ File จะมีนามสกุล .wgt
2. ทาการ Run ข้อมูล
3. จัดทากราฟเปรียบเทียบระหว่างค่า
พยากรณ์ล่วงหน้า 3 วันและค่าจริง

ถูกต้อง
9.

ทาการ Save โดยการ Save
Weight As จาก File Menu
และใช้รันผล พร้อมนาเสนอ

๕

- ค่าพยากรณ์มีค่าใกล้เคียง
กับค่าจริง
- การเผยแพร่ผลการ
คาดการณ์ทางเว็บไซต์

สรุปกระบวนการใช้แบบจาลอง ANNs กรมชลประทาน
กระบวนการใช้แบบจาลอง กรมชลประทาน ประกอบด้วยขันตอนสาคัญดังนี
1.1 จัดเตรียมข้อมูลปริมาณนารายวันในปีนาสูง นากลาง และนาต่า เพื่อกาหนดค่า Training โดยเวลาการ
ไหลของนาตามจริง
1.2 จัดเตรียมข้อมูลปริมาณนารายวันในปีนาสูง นากลาง และนาต่า เพื่อกาหนดค่า Testing โดยเวลาการ
ไหลของนาตามจริง
1.3 การกาหนด Architecture ตรง Layer Size ดังแสดงไว้ในรูปที่ 3 โดยให้จานวน Input Node และ
Output Node ตรงกับ ข้อมูลที่จะ Training และ Testing
1.4 ทาการ Normalized ข้อมูล ตรง Data Menu และกาหนดช่วง Normalized Data สาหรับ Input และ
Output
1.5 กาหนดค่า Parameters ต่างๆ สาหรับการ Training
1.6 ทาการ Run ข้อมูล
1.7 การ Save ทาการ Save Weight As จาก File Menu โดยเมื่อทาการ Save เสร็จ File จะมีนามสกุล
.wgt หลังจากนันจึงทาการ Save Net As จาก File Menu เมื่อ Save เสร็จนามสกุลจะเป็น .net
1.8 การแก้ไขครังต่อไปก็เพียงทาการเรียก File ที่ทาจาก Excel และ เรียก File นามสกุล .net และเติม
ข้อมูลปริมาณนาท่าในวันนันๆ พร้อมรันผล
1.9 นาค่าพยากรณ์นาท่าจานวน 3 วัน ที่ได้จาก ANNs มาจัดทากราฟนาเสนอใน excel

๖

ความเป็นมา
ปัจจัยในการเกิดปริมาณนาท่าในลานาขึนอยู่กับองค์ประกอบการหมุนเวียนของนาในระบบอุทกวิทยา สิ่ง
ที่เป็นข้อมูลข้อมูลนาเข้าให้กับระบบอุทกวิทยา ได้แก่ ข้อมูลด้านอุตุนิยมและอุทกวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลฝน
เป็นสาคัญ ดังนัน ปริมาณฝนจึงมีความสัมพันธ์กับการเกิดปริ มาณนาท่าในลานาเป็นสาคัญ (Rainfall Runoff
Relationship) ในระยะหลังการคาดการณ์ปริมาณนาในลานาที่ตาแหน่งต่างๆ ในพืนที่ลุ่มนา แบบจาลองแบบ
กล่องดา (Black Box Model) ได้รับความนิยมมาก ซึ่งแบบจาลองโครงข่ายใยประสาทเทียม (ANNs) เป็นหนึ่งใน
แบบจาลองดังกล่าวและใช้ ได้ง่าย ไม่ซับ ซ้อน อาศัยเพียงข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันที่ดีเท่านันก็พอ โดยไม่
จาเป็นต้องใช้ข้อมูลตัวแปรขององค์ประกอบย่อยต่างๆ ในระบบมากมาย ดังเช่นการใช้แบบจาลองแบบโปร่งใส
(Transparency Model)
แบบจาลองระบบโครงข่ายประสาทเทียมเป็นแบบจาลองชนิด Black Box Model ที่ได้รับความนิยมใน
การนามาประยุกต์ใช้คาดการณ์ปริมาณนาล่วงหน้า ที่อาศัยข้อมูลที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีผลต่อปริมาณนา
ในลานาเท่านัน มาใช้ในการเรียนรู้ให้กับแบบจาลอง ดังนันการเลือกข้อมูลปริมาณฝนรายวันและข้อมูลปริมาณ
นาท่ารายวันในแต่สถานีในพืนที่ลุ่มนา มาใช้เป็นข้อมูลนาเข้าให้กับแบบจาลองระบบโครงข่ายประสาทเทียมจึงเป็น
กระบวนการที่สาคัญ

แนวคิดและทฤษฎี Artificial Neural Networks : ANNs
โครงข่ายใยประสาทเทียม เป็นแนวคิดที่ถูกออกแบบให้ทางานเช่นเดียวกับสมองมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วย
หน่วยประมวลผล (Processing Elements) ซึ่งมีเซลล์หลายๆ ตัวที่ทาหน้าที่คล้ายกับเซลล์สมองของมนุษย์ โดยที่
แต่ ล ะเซลล์ จ ะโยงใยติ ด ต่ อกั น โดยส่ ง สั ญญาณออกเป็ น เอาท์ พุ ด (Output) ของส่ ว นที่ เ รี ย กว่ า เดนไดรต์
(Dendrites) และเมื่อผ่านกระบวนการประมวลผลจะได้เอาท์พุตออกมาในส่วนที่เรียกว่าแอ็ กซอน (Axon) ในแต่
ละเซลล์จะรับรู้ข้อมูลจากหลายทาง แล้วส่งต่อไปยังเซลล์อื่นๆ โดยใช้หลักการ Synaptic Strength ของการ
เชื่อมโยงเซลล์สมอง
ส่วนวิธีการประมวลภายใน โดยเซลล์ ประสาทแต่ละเซลล์จะมีจุดเชื่อมโยงระหว่างการทางานเป็น 2
ลักษณะ คือ ลักษณะการกระตุ้น (Excitatory) เป็นการทาให้สัญญาณที่ส่งผ่านเข้ามามีความถี่ลดลง ซึ่งแบบจาลอง
ของ ANN จะมีอัตราขยายหรือหดได้เมื่อถูกกาหนดด้วยค่าถ่วงนาหนัก (Weights) สาหรับความสัมพันธ์ระหว่าง
เซลล์ประสาทกับเซลล์ประสาทเทียม ดังแสดงไว้ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ประสาทเทียม
ลาดับ
เซลล์ประสาท
เซลล์สาทเทียม
1
ตัวเซลล์ (Cell Body)
ยูนิต (Unit)
2
เดนไดรต์ (Dendrites)
ตัวแปรอินพุต (Input)
3
แดกซอน (Axon)
ตัวแปรเอาท์พุต (Output)
4
ไซแนปส์ (Synapse)
ค่าถ่วงนาหนัก (Weight)
5
ความเร็วในการทางานช้า
ความเร็วในการทางานสูง
9
6
มีเซลล์จานวนมาก (ประมาณ 10 ยูนิต) มีเซลล์จานวนน้อยกว่า (เป็นหลักร้อย)
๗

โดยทั่ ว ไปในสมองของมนุ ษ ย์ มี เ ซลล์ ป ระมาณ 10 9 ถึ ง 10 12 เซลล์ โดยที่ แ ต่ ล ะเซลล์ ส ามารถเก็ บ
หน่วยความจาได้มากมายโดยเฉลี่ยสมองมนุษย์มีนาหนัก 1.5 กก. ซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์เล็กๆ ที่มีนาหนักน้อ ย
กว่า 1.5 x 109 กรัม
โครงข่ายใยประสาทเทีย มเป็ นแบบจาลองการทางานของระบบประสาทส่ ว นกลางที่มีโครงสร้างเป็น
ลักษณะของโครงข่ายเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วย ซึ่งสามารถที่จะรับข้อมูลและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์หรือ
สิ่งแวดล้อมที่กาลังเผชิญอยู่ นักวิจัยหลายท่านเชื่อว่า แบบจาลองโครงข่ายใยประสาทเทียมเป็นเครื่องมือชนิด
หนึ่งที่ใช้ในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ (Intelligent Computer System) อย่างได้ผล นอกจากนี
ANNs ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคานวณและการจดจา
เช่น การจาแนกข้อมูล (Data Classification) การทานายเหตุการณ์ (Forecasting) การบีบอัดข้อมูล (Data
Compression) การกรองสัญญาณ Noise (Noise Filtering) เป็นต้น ในทางคณิตศาสตร์ ANNs อาจมองในแง่
ของการเป็น Universal Approximator เนื่องจากความสามารถในการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของ
ข้อมูล Input – Output ซึ่งทาให้ความสามารถแก้ปัญหาที่ยากและสลับซับซ้อนได้

หลักการทางานโครงข่ายใยประสาทเทียม
ANNs เป็นแนวคิดที่แตกต่างกับแนวคิดทางด้าน Conventional อย่างสินเชิงในการจาลองพฤติกรรม
การไหลโดยการใช้แบบจาลองโครงข่ายใยประสาทเทียม เราไม่มีความจาเป็นที่จะต้องกาหนดหรือสร้างสมการ
ควบคุมการไหล เพียงแต่เรารวบรวมข้อมูลอินพุต (Input) และเอาท์พุต (Output) ไว้เป็นคู่ๆ การใช้แบบจาลอง
คณิตศาสตร์ หรือ แบบจาลองทางสถิติจะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอินพุต (Input) และเอาท์พุต (Output)
ซึ่งอยู่ในรูปของสมการ Explicit แต่โครงข่ายใยประสาทเทียมจาทาการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างอินพุต (Input) และเอาท์พุต (Output) โดยกระบวนการของการเรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่
ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่มีการกาหนดในรูปของสมการ Explicit
การจาลองระบบโครงสร้างประสาทเทียม มีการจาลองเป็นชัน ๆ โดยมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยชันรับ
ข้อมูล (Input Layer) ชันแฝง (Hidden Layer) และชันแสดงผล (Output Layer) ในแต่ละชันประกอบด้วย
หน่วย (Node) ในชันแฝงประกอบด้วยหน่วยที่ทาหน้าที่ส่งตัวแปรด้านออก (Output) ในระหว่างชันแต่ละชันจะมี
การเชื่ อมต่อ (Link) แต่การเชื่อมต่อจะมีค่านาหนัก (Weights) เฉพาะส าหรับทาหน้าที่แทนค่าความแข็งแรง
(Strength) ของการเชื่อมต่อของเซลล์สมองมนุษย์ โครงสร้างของระบบโครงสร้างข่ายประสาทเทียมแสดงได้ดังรูป
ชันรับข้อมูล
(Input Layer)

ชันแฝง
(Hidden Layers)

๘

ชันแสดงผล
(Output Layer)

ขันตอนการปฏิบัติงาน
1. กระบวนการในการเตรี ย มข้ อ มูล และคั ด เลือ กข้อ มู ล ส าหรั บ น าเข้ า ระบบโครงข่ า ยใยประสาทเที ย ม
(ANNs) ประกอบด้วย
1.1 เลือกสถานีที่จะทาการคาดการณ์ปริมาณนาท่ารายวัน โดยมีเกณฑ์ในการเลือกสถานีดังนี
1.1.1 สถานีที่จะทาการคาดการณ์ปริมาณนาท่ารายวันล่วงหน้าควรจะเป็นสถานีที่มีความสาคัญและ
เป็นตัวแทนของลานาในลุ่มนาย่อยและลุ่มนาหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสถานีที่จะหาปริมาณการไหลในลานาที่
จุดที่จะคาดการณ์ เพื่อเตือนภัย ล่วงหน้ าละเป็นจุด ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย หรือเป็นจุดออกของลุ่ ม
นาย่อยและลุ่มนาหลัก
1.1.2 สถานีที่เลือกมาทาการคาดการณ์ควรเป็นสถานีที่มีความมั่นคงในเรื่องตาแหน่ง ที่ตัง ไม่มีการ
เคลื่อนย้ายสถานี มีการจัดเก็บข้อมูล ที่มีความต่อเนื่อง มีช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่ยาวนาน ต่อเนื่องและไม่
ขาดหาย
1.2 ตรวจสอบค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลกับข้อมูลปริมาณนาท่ารายปี โดยวิธี Double Mass Curve เพื่อ
เลือกว่าข้อมูลปีใดมีความถูกต้อง สาหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกข้อมูลของปีนันมาใช้
1.3 การเลือกสถานีวัดปริมาณนาฝนรายวัน และสถานีวัดปริมาณนาท่ารายวันในพืนที่ลุ่มนาจะเลือกเฉพาะ
สถานีสารวจข้อมูลที่มีอิทธิพล กับสถานีวัดปริมาณนาท่าที่จะทาการคาดการณ์ได้ โดยทั่วไปมีหลักเกณฑ์ดังนี
1.3.1 ใช้ลักษณะทางกายภาพของลุ่มนา
1.3.2 ใช้หลักความสัมพันธ์ของข้อมูลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2)
1.3.3 ใช้หลักเกณฑ์การทดลองทายค่าเลือกสถานี (Trial and Error) เพื่อหาตัวแปรนาเข้าในชันรับ
ข้อมูล (Input Layer)
ในการดาเนินการครังนีจะใช้หลักการเลือกสถานีที่มีอิทธิพลตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยจะเลือกสถานี
วัดปริมาณนาท่ารายวันและสถานีวัดปริมาณนาท่ารายวันอื่น ๆ ในพืนที่ลุ่มนาที่มีอิทธิพลตามเกณฑ์การวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ กับสถานีที่เลือกทาการคาดการณ์ปริมาณนาท่ารายวันล่วงหน้า โดยใช้ค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของข้อมูลรายปีที่ให้ค่าเกินกว่า 0.80 สาหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปริมาณนาท่า
รายวันของสถานีคาดการณ์ กับข้อมูลปริมาณนาท่ารายวันของสถานีอื่น ๆ ในลุ่มนา ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างสถานีปริมาณนาท่ารายวัน กับสถานีปริมาณนาฝนรายวัน แล้วแต่ที่จะพิจารณาเป็นกรณีไปตามความ
จาเป็น
1.4 นาข้อมูลปริมาณนาท่ารายวันในอดีตตลอดช่วงระยะเวลา 1 ปี ของแต่ละปีมาพล็อตเทียบกับแกนเวลา
ในระยะยาว จะได้ Hydrograph ของปริมาณนาท่าในช่วงระยะยาวพิจารณาร่วมกับข้อมูลปริมาณนาท่ารายปี
(Annual Runoff) และข้อมูลปริมาณนาสูงสุดประจาปี (Momentary Peak) แล้วแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มข้อมูลปีนามาก กลุ่มข้อมูลปีนาปกติ และกลุ่มข้อมูลปีนาแล้ง ในการศึกษาครังนีจะให้ความสาคัญกับข้อมูลปี
นาปกติและปีนามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลปีนามากที่ มีประวัติการเกิดนาท่วม เพื่อใช้คาดการณ์นาท่าของปีนา
มากและปีนาปกติ
1.5 ทาการจัดแบ่งข้อมูลปริมาณนาฝนรายวันและปริมาณนาท่ารายวัน หลังจากแยกเป็นข้อมูลนามากและปี
นาปกติ ออกเป็น 2 ชุด โดยชุดแรกสาหรับกระบวนการเรียนรู้ (Training) เพื่อให้แบบจาลองให้เกิดการเรียนรู้จา
๙

และข้อมูลชุดที่สองใช้สาหรับขบวนการทดสอบ (Testing) ในกระการเรียนรู้และกระบวนการทดสอบจะใช้ข้อมูล
ในช่วงฤดูนาหลาก ซึ่งแล้วแต่ลักษณะช่วงการเกิดปริมาณนาสูงสุด (Peak) ในแต่ละลุ่มนาที่ทาการศึกษา
1.6 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เทียบกับระยะเวลาย้อนหลัง ของสถานีแต่ละสถานีที่มีอิทธิพลตามค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับสถานีที่จะทาการคาดการณ์ เพื่อหาว่าระยะเวลาย้อนหลังเป็นจานวนวันถึงวันที่เท่าไร ที่
มีอิทธิพลต่อการเกิดปริมาณการไหลในลานาที่วันปัจจุบันที่สถานีที่ทาการคาดการณ์ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลปริมาณนาท่าของสถานีคาดการณ์กับข้อมูลนาท่าของสถานีอื่นๆ จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่
เกินกว่า 0.80 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปริมาณนาท่ารายวันของสถานีคาดการณ์กับข้อมูล
ปริมาณฝนรายวันสถานีอื่น จะพิจารณาถึงวั นย้อนหลังที่เริ่มให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เริ่มมีค่าลดลง (เนื่องจาก
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ให้ ค่าต่า)
ตัวแปรที่ใช้คือ ปริมาณฝนและปริมาณนาท่าในลุ่มนาที่ศึกษา มาทาการหาความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง 2 ตัวแปรใดๆ ซึ่งตัวแปร 2 ตัวใดๆ จะเป็นตัวแปรระหว่างค่าปริมาณนาท่า
รายวันของสถานีที่จะทาการคาดการณ์ กับค่าปริมาณนาฝนรายวัน และปริมาณนาท่ารายวันของสถานีใกล้เคียง
ในกรณีที่เป็นตัวแปรชนิดเดียวกัน เช่น ปริมาณนาท่ารายวันเหมือนกันจะเรียกว่า Auto – Correlation และใน
กรณีเป็นตัวแปรต่างชนิดกัน เช่นปริมาณฝนรายวันกับปริมาณนาท่ารายวัน จะเรียกว่า Cross – Correlation
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร 2 ตัว X และ Y หาได้โดย
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ที่มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงถึงตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันมาก ถ้าค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็น 0 แสดงถึงตัวแปร 2 ตัว ไม่มีค่าความสัมพันธ์กัน และถ้าค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์มีค่าเข้าใกล้ – 1 แสดงถึงตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งในการเลือก ค่า
สถานีใกล้เคียงมาใช้เป็นตัวแปรในชันข้อมูลนาเข้า จะเลือกเฉพาะสถานีที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเกินกว่า
0.80 มาใช้งาน สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปริมาณนาท่ารายวันที่สถานีคาดการณ์กับข้อมูลสถานีวัด
ปริมาณนาท่าอื่น
ภายหลังจากได้สถานีที่มีอิทธิพลต่อสถานีที่จะทาการคาดการณ์ปริมาณนาท่ารายวัน สิ่งที่ต้องพิจารณา
อีกประการหนึ่งคือ ระยะเวลาย้อนหลังเป็นจานวนวันของข้อมูลของสถานีใดๆ ที่มีอิทธิพลต่อสถานี ที่จะทาการ
คาดการณ์ ที่มีผลต่อข้อมูลในวันปัจ จุบันของค่าปริมาณนาท่ารายวันของสถานีที่จะทาการคาดการณ์ ในการ
นามาใช้เป็นตัวแปรในการคาดการณ์ซึ่งในการเลือกจานวนวันย้อนหลัง จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร 2 ตัว ที่ต่างเวลากัน หาได้โดย
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ในการเลือกจานวนวันย้อนหลังที่มีผลต่อค่าปริมาณนาท่ารายวันของวันปัจจุบันของสถานีที่จะทาการ
คาดการณ์ จะเลือกจากวันปัจจุบันถึงวันย้อนหลังที่ทาให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่ามากกว่า 0.0 มาใช้งาน
ส าหรั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปริ ม าณน าท่ า ที่ ส ถานี ค าดการณ์ กั บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณน าท่ า รายวั น สถานี อื่ น ส่ ว น
ความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปริมาณนาท่ารายวันกับข้อมูลปริมาณฝนรายวัน จะ
พิจารณาที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เริ่มมีค่าลดลง เนื่องจากมีค่าต่า
1.7 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลรายเดือนระหว่างข้อมูลฝนและข้อมูลปริมาณนามากกว่า 20 ปี
ย้อนหลัง โดยใช้วธิ ีการ Double Mass Curve เพื่อเลือกข้อมูลที่มีความถูกต้องและหาแนวโน้มของความสัมพันธ์ดังกล่าว
2. การกาหนดหน่วยนาเข้าแบบจาลองระบบโครงข่ายใยประสาทเทียม มีขันตอนดังนี
2.1 จานวนหน่วยในชันนาเข้า (Input) ประกอบด้วยข้อมูลปริมาณนาท่ารายวันและข้อมูลปริมาณนาฝน
รายวันของสถานีต่างๆ ที่มีอิทธิพลกับสถานีที่ทาการคาดการณ์ และมีอิทธิพลเทียบกับระยะเวลาย้อนหลัง (Lag time)
กี่วันรวมกับข้อมูลปริมาณนาท่ารายวันของสถานีที่ทาการคาดการณ์ของวันปัจจุบัน ตามแต่ละกรณีของลุ่มนาที่ศึกษา
2.2 จานวนหน่วยในชันแสดงผล (Output) โดยใช้ข้อมูลปริมาณนาท่ารายวันจริงของสถานีที่ทาการคาดการณ์
1-3 วันล่วงหน้า (ในกระบวนการสอนได้จากการป้องกันข้อมูลในอดีตเข้าไป เพื่อให้แบบจาลองเกิดการเรียนรู้
ส่วนในกระบวนการทดสอบได้จากค่าที่คานวณได้จากแบบจาลอง) สิ่งที่ต้องการในขันตอนนีคือ จานวนเอาท์พุต
(Output) ที่ต้องการจานวน กี่วัน ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 การเตรียมหน่วยนาเข้าแบบจาลอง

๑๑

2.3 นาข้อมูลที่เตรียมใน Microsoft Excel เข้าสู่โปรแกรมประมวลผลระบบโครงข่ายประสาทเทียม
WinNN1.6 ในกระบวนการเรียนรู้ (Training) และกระบวนการทดสอบ (Testing) ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การเตรียมข้อมูลในกระบวนการ Training and Testing
๑๒

2.4 จัดเตรียมข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel จัดเรียงให้อยู่ในรูปแบบของหน่วยนาเข้าแบบจาลอง
ระบบโครงข่ายประสาทเทียม ตามแต่ละรูปแบบของลุ่มนานันๆ ที่ศึกษา ซึงแต่ละลุ่มนาจะมี ไฟล์ (files) ของ
Excel สาหรับการคาดการณ์ล่วงหน้า 1, 2 และ 3 วัน แยกจากกัน ตามรูปที่ 3

รูปที่ 3 การเตรียมข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า 1, 2 และ 3 วัน
๑๓

3 ขั้นตอนการประมวลผลโปรแกรมระบบโครงข่ายใยประสาทเทียม WinNN 1.6
3.1 จัดเตรียมข้อมูลที่ใช้สำหรับกระบวนกำรเรียนรู้ (Training) และกระบวนกำรทดสอบ (Testing)
(ตำมข้อ 1-2) โดยใช้ข้อมูลปริมำณนำท่ำ ปริมำณนำฝน ในปีนำมำก นำกลำง และนำน้อย ดังรูปที่ 4

Testing
Training

รูปที่ 4 แสดง Input File (Training,Testing.xls) บนโปรแกรม Excel
3.2 เปิดโปรแกรมประมวลผล WinNN 1.6 ดังแสดงไว้ในรูปที่ 5

ส่วนที่ใช้พิมพ์เพื่อ
แสดงรำยละเอียด
ที่ต้องกำร

รูปที่ 5 แสดงหน้ำต่ำงโปรแกรม WinNN1.6

๑๔

3.3 กำหนดโครงสร้ำง (Architecture) ตรง Layer Size เพื่อเป็นกำรกำหนด Node Layer โดยในชัน
นำเข้ำ (Input Layer) และชันแสดงผล (Output Layer) ต้องกำหนด Node ตรงกับหน่วยนำเข้ำ
แบบจำลอง ส่วนชันซ่อน (Hidden Layer) สำมำรถกำหนดเองได้ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 6
แสดงรูป Architecture

กำหนด
Layer Size
(Architecture)

รูปที่ 6 แสดงกำรเปลี่ยน Architecture
3.4 Copy หน่วยชุดข้อมูลนำเข้ำแบบจำลอง ทำกำร Paste Pats (Linked) สำหรับกระบวนกำรเรียนรู้
(Training) และ Paste Tst Pats (Linked) กระบวนกำรทดสอบ (Testing) ตรง Edit Menu ในโปรแกรม
ประมวลผลระบบโครงข่ำยใยประสำทเทียม WinNN1.6 ดังรูปที่ 7-8

แสดงช่วงข้อมูล Training ที่จะ Copy ใน
เครื่องหมำยปีกกำ รวม 405 Patterns
สำหรับช่วงข้อมูล Testing ที่จะ Copy
รวม 306 Patterns

รูปที่ 7 แสดงช่วงข้อมูลที่จะทำกำร Copy จำก Excel ไปสู่โปรแกรม WinNN1.6
๑๕

รูปที่ 8 แสดง Edit Menu สำหรับ Paste ช่วงข้อมูล Training และ Testing ลงสู่ WinNN1.6
3.5 ทำกำร Normalize ข้อมูล Input และ Output ดังรูปที่ 9

ช่ ว ง กำ ห น ด ค่ ำ
N o r m a liz e d

ช่ ว ง กำ ห น ด ค่ ำ

สำ ห รั บ I n p u t

N o r m a liz e d
สำ ห รั บ O u tp u t

C lic k เพื่ อ
N o r m a liz e d
D a ta

รูปที่ 9 แสดงกำร Normalized Data
๑๖

3.6 ทำกำรกำหนด Parameter ที่ใช้สำหรับกระบวนกำรเรียนรู้ (Training) ดังรูปที่ 10
Target Error – 0.05
Transfer function – Sigmoid function
Eta (), Learning Parameter = 0.01-0.20
Alpha (), Momentum Rate = 0.50 – 0.8
Input Noise = 0
Weight Noise = 0
Temp. = 1
Iter./ Cal = 5
Clip Patterns = 0
(สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน, 2551)

รูปที่ 10 แสดงกำรกำหนดค่ำตัวแปรที่ใช้ในกำร Training

๑๗

3.7 ทำกำรเลือก Algorithm จำก Setup Menu ในกระบวนกำรเรียนรู้ (Training) กำรศึกษำครังนีใช้
Back propagation ดังแสดงไว้ในรูปที่ 11

Back-Propagation

รูปที่ 11 แสดงกำรเลือก Algorithm
3.8 ทำกำร Randomize เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลกำหนดค่ำเริ่มต้นให้ก่อน จำกนันทำกำร Run
โปรแกรมประมวลผลระบบโครงข่ำยใยประสำทเทียม ดังแสดงไว้ในรูปที่ 12 และหยุดเมื่อ Good
patterns = 100 % หรือค่ำ Good patterns และค่ำ RMSE คงที่ หรือ มีกำรเปลี่ยนแปลงน้อย
มำกๆ

R a n d o m iz e
R un

รูปที่ 12 แสดงกำร Run โปรแกรม
๑๘

3.9 ทำกำร Save โดยกำร Save Weight As จำก File Menu โดยเมื่อ ทำกำร Save เสร็จ File จะมี
นำมสกุล .wgt หลังจำกนันจึงทำกำร Save Net As จำก File Menu อีกครังหนึ่งเมื่อ Save เสร็จนำมสกุล
จะเป็น .net โดยครังต่อไปก็ทำกำร Save เฉพำะ .net ก็จะเป็นกำร Save รวมทัง Weight และ
คุณสมบัติทังหมดของ Network นั่นเอง ดังแสดงไว้ในรูปที่ 13

Save Net As

รูปที่ 13 แสดงกำร Save ข้อมูล
3.10 กำรแก้ไขครังต่อไปทำได้ โดยกำรเรียก File ที่ทำจำก Excel และทำกำรเปิดโปรแกรมประมวลผล
WinNN1.6 แล้วเรียก File นำมสกุล .net โดย Click ที่ Open Net จำก File Menu เพียง File
เดียว ซึ่งจะเป็นกำรเรียก File ทังหมดของ Network ขึนมำ ดังแสดงในรูปที่ 14

Open Net

รูปที่ 14 แสดงกำร Open Net File
๑๙

ตัวอย่างผลการรัน ANNs ของสถานีน้าท่ารายวัน

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
1. ข้อมูลที่ทาการคัดเลือกบางสถานีขาดความต่อเนื่องกัน เพราะบางปีพบว่าข้อมูลมีการขาดหายไป
บางส่วน (Missing data) ทาให้ไม่สามารถนามาใช้ประกอบการศึกษาได้
2. ข้อมูลบางช่วงมีความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน สาเหตุอาจมาจากการจัดเก็บข้อมูล ความผิดพลาด
ของบุคลกรและเครื่องมือ ทาให้ได้ค่าของข้อมูลไม่เป็นไปตามความเป็นจริง
3. มีข้อจากัดของจานวนข้อมูลนาเข้า (Input Layer) เมื่อใช้ข้อมูลหลายๆ ตัวแปรพร้อมกันกระบวนการ
เรียนรู้ของแบบจาลองโครงข่ายใยประสาทเทียม (ANNs) จะทาได้ช้ามากและต้องใช้เวลาการเรียนรู้นาน
4. การกาหนดช่วง ค่าต่าสุดกับค่าสูงสุดของข้อมูล ควรมีค่าแตกต่างกันให้มากและควรใช้ข้อมูลปีที่
นานองสูงสุดให้แก่แบบจอลอง ANNs ระหว่างกระบวนการเรียนรู้ข้อมูล
5. การเลือกใช้โครงสร้างแบบจาลองควรทดสอบให้หลากหลายรูปแบบและมีการเปรียบเทียบกันใน
รูปแบบต่างๆ
6. ความถูกต้องของข้อมูลสารวจจริงต้องมีการตรวจสอบก่อนเสมอ และการเปลี่ยน Rating Curve
กลางปีนา มีผลต่อการคาดการณ์นาท่า และควรมีการแจ้งไปยังผู้ที่ใช้ข้อมูล
7. การคาดการณ์นาท่ารายเดือน ค่าที่คาดการณ์ได้ถึงแม้ใกล้เคียงกับปริมาณนาจริงที่เกิดขึนแต่ก็ควรมี
การปรับปรุงให้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือมากขึน
8. สาหรับลุ่มนาภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีค่าความผิดพลาดสูงเนื่องจากปริมาณนาท่าขึนเร็วและลงเร็ว จึง
ควรนาแบบจาลองที่ใช้กับข้อมูลรายชั่วโมงได้

๒๔

7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
1. จัดเตรียมข้อมูลปริมาณนา
และการคัดเลือกข้อมูล

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
1. จัดเตรียมข้อมูลปริมาณนารายวัน
โดยเป็นสถานที่มีความสาคัญและเป็น
ตัวแทนของลุ่มนาหลัก
2. ตรวจสอบข้อมูลปริมาณนามีความ
ต่อเนื่อง มีช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล
ที่ยาวนาน ต่อเนื่องไม่ขาดหาย
3. การเลือกสถานีวัดปริมาณฝน
รายวันและสถานีวัดปริมาณนาท่า
รายวัน เลือกเฉพาะสถานีสารวจข้อมูล
ที่มีอิทธิพลกับสถานีวัดปริมาณนาที่จะ
ทาการคาดการณ์ได้

วิธีการติดตามประเมินผล
ผู้ติดตาม/ประเมินผล
1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
เบืองต้นโดยเลือกข้อมูลปีนาสูง นา และพยากรณ์นา
กลาง และนาต่า
- ผู้จัดทาแบบจาลอง
2. ตรวจสอบค่าความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลกับข้อมูลปริมาณนาท่ารายปี
โดยวิธี Double Mass Curve
3. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เทียบ
กับระยะเวลาย้อนหลัง ของสถานีแต่
ละสถานีที่มีอิทธิพลตามค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับสถานีที่จะ
ทาการคาดการณ์

2. การกาหนดหน่วยนาเข้า
แบบจาลองระบบโครงข่ายใย
ประสาทเทียม

1. จัดเตรียมข้อมูลปริมาณนารายวัน
ในปีนาสูง นากลาง และนาต่า เพื่อ
กาหนดค่า Training โดยเวลาการไหล
ของนาตามจริง
2. จัดเตรียมข้อมูลปริมาณนารายวันใน
ปีนาสูง นากลาง และนาต่า เพื่อ
กาหนดค่า Testing โดยเวลาการไหล
ของนาตามจริง

1. ตรวจสอบข้อมูลปริมาณนามี
ความต่อเนื่อง มีช่วงระยะเวลาการ
เก็บข้อมูลที่ยาวนาน ต่อเนื่องไม่ขาด
หาย
2. นาเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์มใน
excel ที่กาหนดให้มีความถูกต้อง
3. ตรวจสอบค่ากราฟจากการ
กาหนดค่า Training and Testing
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- หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
และพยากรณ์นา
- ผู้จัดทาแบบจาลอง

ข้อเสนอแนะ

กระบวนการ

3. การประมวลผลโปรแกรม
ระบบโครงข่ายใยประสาท
เทียม WinNN 1.6

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
3. นาข้อมูลที่เตรียมใน Microsoft
Excel เข้าสู่ โ ปรแกรมประมวลผล
ระบบโครงข่ายประสาทเทียม
WinNN1.6 ในกระบวนการเรียนรู้
(Training) และกระบวนการทดสอบ
(Testing)
4. จัดเตรียมข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Excel จัดเรียงให้อยู่ใน
รูปแบบของหน่วยนาเข้าแบบจาลอง
ระบบโครงข่ายประสาทเทียม ตามแต่
ละรูปแบบของลุ่มนานันๆ ที่ศึกษา ซึง
แต่ละลุ่มนาจะมี ไฟล์ (files) ของ
Excel สาหรับการคาดการณ์ล่วงหน้า
1, 2 และ 3 วัน
1. เปิดโปรแกรมประมวลผล WinNN
1.6
2. กาหนดโครงสร้าง (Architecture)
ตรง Layer Size เพื่อเป็นการกาหนด
Node Layer โดยในชันนาเข้า (Input
Layer) และชันแสดงผล (Output
Layer) ต้องกาหนด Node ตรงกับ
หน่วยนาเข้าแบบจาลอง ส่วนชันซ่อน
(Hidden Layer) สามารถกาหนดเอง

วิธีการติดตามประเมินผล

ผู้ติดตาม/ประเมินผล

1. ตรวจสอบความถูกต้องของค่า
- หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
พยากรณ์และค่าจริงมีความใกล้เคียง และพยากรณ์นา
กัน
- ผู้จัดทาแบบจาลอง
2. ตรวจสอบจากค่าสถิติให้มีค่าสถิติ
อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด
3. ตรวจสอบจากกราฟระหว่างค่า
พยากรณ์และค่าจริง

๒๖

ข้อเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
3. Copy หน่วยชุดข้อมูลนาเข้า
แบบจาลอง ทาการ Paste Pats
(Linked) สาหรับกระบวนการเรียนรู้
(Training) และ Paste Tst Pats
(Linked) กระบวนการทดสอบ
(Testing) ตรง Edit Menu ใน
โปรแกรมประมวลผลระบบโครงข่ายใย
ประสาทเทียม WinNN1.6
4. ทาการ Normalize ข้อมูล Input
และ Output
5. ทาการกาหนด Parameter ที่ใช้
สาหรับกระบวนการเรียนรู้ (Training)
6. ทาการเลือก Algorithm จาก
Setup Menu ในกระบวนการเรียนรู้
(Training)
7. ทาการ Randomize เพื่อให้
โปรแกรมประมวลผลกาหนดค่าเริ่มต้น
ให้ก่อน จากนันทาการ Run โปรแกรม
ประมวลผลระบบโครงข่ายใยประสาท
เทียม
8. ทาการ Save โดยการ Save
Weight As จาก File Menu โดยเมื่อ
ทาการ Save เสร็จ File จะมีนามสกุล
.wgt หลังจากนันจึงทาการ

วิธีการติดตามประเมินผล
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ผู้ติดตาม/ประเมินผล
- หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
และพยากรณ์นา
- ผู้จัดทาแบบจาลอง

ข้อเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
Save Net As จาก File Menu อีก
ครังหนึ่งเมื่อ Save เสร็จนามสกุลจะ
เป็น .net โดยครังต่อไปก็ทาการ Save
เฉพาะ .net ก็จะเป็นการ Save
รวมทัง Weight
9. ทาการ Run ข้อมูล

วิธีการติดตามประเมินผล

4. นาค่าพยากรณ์นาท่าจานวน 1. จัดทากราฟเปรียบเทียบระหว่างค่า 1. การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
3 วัน ที่ได้จาก ANNs มาจัดทา พยากรณ์ล่วงหน้า 3 วันและค่าจริง
กราฟนาเสนอใน excel
2. นาข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ส่วน
อุทกวิทยาและฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์นา

๒๘

ผู้ติดตาม/ประเมินผล

- หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
และพยากรณ์นา
- ผู้จัดทาแบบจาลอง

ข้อเสนอแนะ
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9. แบบฟอร์มที่ใช้
9.1 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลในการรันผล ANNs ใน excel
9.2 แบบฟอร์มกราฟ Output จาก .net
9.3 แบบฟอร์มบันทึกกราฟนาเสนอค่าการพยากรณ์ ในไฟล์ excel

๒๙

ภาคผนวก

1. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลในการรันผล ANNs ใน excel

๓๐

2. แบบฟอร์มกราฟ Output จาก .net

๓๑

3. แบบฟอร์มบันทึกกราฟนาเสนอค่าการพยากรณ์ ในไฟล์ excel

๓๒

วิวัฒนำกำรของ ANNs (สถาบันพัฒนาการชลประทาน, 2544)
การศึกษาเกี่ยวกับโครงข่ายใยประสาทเทียมเริ่มจากงานวิจัยของ McCulloch และ Pitts (1943)
ต่อมาในปี ค.ศ. 1949 Hebb เป็นคนแรกที่แนะน้าโครงข่ายที่มีการประมวลผลจากการเรียนรู้เหมือนเซลส์
สมองซึ่งเรียกว่า Hebbian Learning และต่อมาได้น้ามาใช้ในการออกแบบโครงข่ายใยประสาทเทียมต่างๆ
มากมาย การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการค้านวณโดยโครงข่ายใยประสาทเทียมได้เริ่มขึนอย่างเป็นทางการ
เมื่อปี ค.ศ. 1956 โดย Rochester และเพื่อน ซึ่งเป็นการเริ่มยุตของ Artificial Intelligent (AL) อย่างแท้จริง
นับจากนันได้มีนักวิจัยหลายท่านพัฒนาโครงข่ายใยประสาทเทียมขึนมาหลายแบบ เช่น ในปี ค.ศ. 1958
Rosenblatt ได้พัฒนาโครงข่าย เพอร์เซพตรอน (Perceptron) ซึ่งมีพืนฐานการท้างานเป็นแบบ 3 ชันกล่าวคือ
ชันอินพุท (Input) ชันแอสโซซิเอชั่น (Association layer) และชันเอาท์พุท (Output layer) ในปี ค.ศ. 1960
Widrow ได้พัฒนาโครงข่าย ADALINE (ADAptive Llnear NEuron) ซึ่งต่อมามีการปรับปรุงเป็นโครงข่ายที่มี
ชื่อภาย
หลั งว่ า MADALINE (Multiple ADALINEs) หลั ง จากนั นมี นัก วิจั ยหลายท่ านให้ ความสนใจเกี่ ยวกั บ
Associative memory จนกระทังในปี ค.ศ. 1982 จึงเกิดโครงข่าย Hopfield ซึ่งเป็นโครงข่ายประเภท
Recurrent และสามารถน้ามาประยุกต์แก้ปัญหา Travelling Salesman ท้าให้ Hopfield ได้รับรางวัลโนเบล
ในสาขาฟิสิกส์ในปีนัน วิวัฒนาการ ของ ANN แต่ละยุคได้แสดงไว้ในรูปที่ 1 – 2
ส่วนที่ส้าคัญที่สุดในการพัฒนาโครงข่ายใยประสาทเทียมในระยะหลังของงานวิจัย มักจะเป็นการค้นหา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อใช้ในการแก้ไขน้าหนัก (Weights) ในโครงข่าย จึงเกิดเป็นทฤษฎี Back-propagation
ซึ่งเป็นทฤษฎีที่จะท้าการปรับค่าถ่วงน้าหนักจากชันเอาท์พุต (Output) ไปยังชันอินพุต (Input) การน้าเสนอ
ทฤษฎีดังกล่าวท้าให้งานวิจัยทางโครงข่ายใยประสาทเทียมได้รับความนิยมมากขึน ตังแต่ ปี ค.ศ. 1980 เมื่อ
เกิดกระบวนการค้นคิด Multilayer perceptron (Rumelhart,1986a) ซึ่งสามารถขจัดอุปสรรคของ
Single layer perceptron

รูปที่ 2 วิวัฒนาการ ANN (เสรี, 2544)
นอกจากนียังมีการน้าเสนอ Parallel distribution processing ซึ่งประกอบไปด้วย 8 เรื่องหลักๆดังนี

๓๓

1. การจัดตังหน่วยกระบวนการ (Processing unit)
2. สภาพการกระตุ้น(State of activation)
3. Output function ส้าหรับแต่ละหน่วย
4. ระยะการเชื่อมโยงระหว่างหน่วย(Connectivity among units)
5. กิจกรรมการเคลื่อนตัวผ่านโครงข่ายที่เชื่อมโยงกัน
6. กฎการกระตุ้น(Activation rule)
7. กฎการเรียนรู้(Learning rule)
8.สิ่งแวดล้อมภายในระบบ
และในปีเดียวกัน (Rumlhart,1986a) ได้เสนอโครงข่าย Back-propagation ซึ่งพัฒนามาจาก
โครงข่าย Single layer perceptron โดยแบ่งการท้างานออกเป็นสองขันตอน ในขันตอนแรก ข้อมูลในหน่วย
ของชันอิ น พุ ต (Input) จะเคลื่ อ นตั ว ผ่ า นไปยั ง โครงข่ า ยและประมวลผลออกมาในหน่ว ยของชันเอาท์ พุ ต
(Output) หลังจากนัน เอาท์พุตจะถูกน้ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย น้ามาซึ่งความผิดพลาดที่เกิดขึน
ในขันตอนที่สองเป็นขันตอนของการเคลื่อนตัวกลับ (Backward pass) เพื่อท้าการปรับแก้ค่าถ่วงน้าหนัก
(Weights) ของข้อมูลอินพุตและของ Bias
ตังแต่นันเป็นต้นมาจึงได้มีการพัฒนาโครงข่ายต่างๆขึนมามากกว่า 50 โครงข่าย อย่างไรก็ตาม การ
น้ามาใช้แก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาโดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ามีน้อยมาก เริ่มจาก French et
all.(1992) พัฒนาโครงข่ายเพื่อท้านายปริมาณฝนที่ตกตามสถานที่และเวลาต่างๆกัน Crespo and Mora
(1993) ประยุกต์ใช้หลักการของแบบจ้าลองโครงข่ายใยประสาทเทียมกับการประเมินการเกิดภัยแล้ง Hsu et
all. (1995) พัฒนาแบบจ้าลองโครงข่ายใยประสาทเทียมเพื่อจ้าลองการเกิดฝนและน้าท่า โดยพบว่า ANN
เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์อื่นๆ และเมื่อเร็วๆนี
Campolo et all. (1999) พัฒนาโครงข่ายใยประสาทเทียมในการวิเคราะห์ และท้านายระดับน้า ท่วมของ
แม่น้า Taghamento ประเทศอิตาลี ในช่วงเวลาที่มีฝนตกหนัก ผลการค้านวณพบว่า มีความถูกต้องแม่นย้า
มาก Liong et all. (2000) ได้ประยุกต์จ้าลองโครงข่ายใยประสาทเทียม เพื่อช่วยในการวางแผนป้องกันน้า
ท่วมในประเทศบังคลาเทศ ซึ่งต่อมาผลการศึกษาท้าให้ ANN เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการเตือนภัยน้าท่วม
อย่างได้ผล
ส้าหรั บ งานวิจั ย ภายในประเทศเริ่มจาก เสรี (2542) ได้พัฒ นาโครงข่ายใยประสาทเทียมในการ
พยากรณ์น้าท่าแม่น้ามูลจังหวัดอุบลราชธานี ผลการค้านวณยังมีความคลาดเคลื่อนเนื่องมากจากข้อจ้ากัดของ
ข้อมูล ต่อมาเสรี (2543) ได้ประยุกต์ใช้โครงข่าย Back-propagation ในการพยากรณ์ระดับน้าลุ่มแม่น้ายม
บริ เวณจั งหวัดแพร่ (สถานี Y1C) และจังหวัดสุ โ ขทัย (สถานี Y4) โดยพบว่าให้ ผ ลการค้านวณที่ดีมากและ
ประสิทธิภาพมากกว่า 95 % นอกจากนี เสรี (2544) ยังใช้โครงข่ายประเภทเดียวกันท้าการพยากรณ์
ระดับน้าทะเลหนุน บริ เวณปากแม่น้าเจ้าพระยา (สถานีป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ) ซึ่งผลการค้านวณมีความ
ถูกต้องแม่นย้ามาก
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หลักกำรทำงำนและกำรประมวลผลระบบโครงข่ำยใยประสำทเทียม
Artificial Neural Networks (ANNs) เป็นแนวคิดที่แตกต่างกับแนวคิดทางด้าน Conventional อย่าง
สินเชิงในการจ้าลองพฤติกรรมการไหล โดยการใช้แบบจ้าลองโครงข่ายใยประสาทเทียม เราไม่มีความจ้าเป็นที่
จะต้องก้าหนดหรือสร้างสมการควบคุมการไหล เพียงแต่เรารวบรวมข้อมูลอินพุต (Input) และเอาท์พุต
(Output) ไว้เป็นคู่ ๆ การใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์ หรือแบบจ้าลองทางสถิติจะต้องสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างอินพุต (Input) และเอาท์พุต (Output) ซึ่งอยู่ในรูปของสมการ Explicit แต่โครงข่ายใยประสาทเทียม
จะท้าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอินพุต (Input) และเอาท์พุต (Output) โดยกระบวนการของการเรียนรู้
จากข้อมูลที่มีอยู่ ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่มีการก้าหนดในรูปของสมการ Explicit
การจ้าลองระบบโครงสร้างประสาทเทียม มีการจ้าลองเป็นชัน ๆ โดยมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยชันรับ
ข้อมูล (Input Layer) ชันซ่อน (Hidden Layer) และชันแสดงผล (Output Layer) ในแต่ละชันประกอบด้วย
หน่วย (Node) ในชันแฝงประกอบด้วยหน่วยที่ท้าหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลไปสู่ชันแสดงผล และในชันแต่ละชัน
แสดงผล และในชันแสดงผลประกอบด้วยหน่วยที่ท้าหน้าที่ส่งตัวแปรด้านออก (Output)ในระหว่างชัน แต่ละ
ชันจะมีการเชื่อมต่อ (Link) แต่ละการเชื่อมต่อจะมีค่าน้าหนัก (Weights) เฉพาะส้าหรับท้าหน้าที่แทนค่าความ
แข็งแรง (Strength) ของการเชื่อมต่อของเซลล์สมองมนุษย์ โครงสร้างของระบบโครงข่ายใยประสาทเทียม
(สถาบันพัฒนาการชลประทาน, 2551) แสดงได้ดังรูปที่ 2
ชันรับข้อมูล
(Input Layer)

ชันแฝง
(Hidden Layers)

ชันแสดงผล
(Output Layer)

รูปที่ 3 แสดงชันโครงสร้างโครงข่ายใยประสาทเทียม (สถาบันพัฒนาการชลประทาน
, 2551)
ส้าหรับหลักการท้างานเบืองต้นของโครงข่ายใยประสาทเทียม (ANNs) สามารถอธิบายได้ว่า ในการ
ท้างานของโครงข่ายอาจจะมี Input หลายตัวที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด Output โดยที่แต่ละ Input จะมีอิทธิพล
ต่อ Output ซึ่งวัดได้จากค่าถ่วงน้าหนัก (Weight) นั่นเอง (เสรี, 2544) ดังในรูปที่ 4
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รูปที่ 4 หลักการประมวลผลเบืองต้นของ ANNs (เสรี, 2544)
จากรูป X(X1 ,X2 ,X3 ) จะเป็น Input ที่มีความสัมพันธ์กับ Y ที่เป็น Output แบไม่เชิงเส้น ดังนันจะ
ได้ฟังก์ชั่น f (net) ที่เป็นแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear function) ดังสมการที่ 1 (ดูรูปที่ 5)
Net
เมื่อค่า Net
Wi
Xi

= X1W1+X2W2+X3W3 = 

XW

…….(1)

= ผลบวกของข้อมูลทังหมด (Total summation)
= น้าหนักถ่วงของหน่วยนิวรอน ของชันที่อยู่ติดกัน (Weight)
= ข้อมูลป้อนเข้า (Input data)

รูปที่ 5 ฟังก์ชั่นการกระตุ้น (เสรี, 2544)
Y
เมื่อ f(net)

= f(net)
= ฟังก์ชั่นการแปลงค่า (Transfer function)

……..(2)

ในกระบวนการท้างานของโครงข่ายใยประสาทเทียม จะมีกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบ การเรียนรู้
มีวัตถุประสงค์ในการปรั บแก้ค่าถ่วงน้าหนัก (Weight) ให้เหมาะสม น้ามาซึ่งค่า Output ที่ใกล้เคียงกับ
เป้าหมายมากขึน ดังนันจากหลักการท้างานดังกล่าวข้างต้น เราจึงสามารถน้าโครงข่ายใยประสาทเทียมมา
ประยุกต์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง (สถาบันพัฒนาการชลประทาน, 2551)
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กระบวนเรียนรู้สำหรับระบบโครงข่ำยใยประสำทเทียม
กระบวนการเรียนรู้เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อสร้างน้าหนักถ่วง
(Weight) ที่เหมาะสม สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท (เสรี, 2544) คือ
ก. การเรียนรู้แบบมีครูสอน (Supervised Learning)
ข. การเรียนรู้แบบเสริม (Reinforcement)
ค. การเรียนรู้แบบไม่ครูสอน (Unsupervised Learning)
วิธีการเรีย นรู้แบบมีครู สอนและมีระบบการเชื่อมโยงแบบเคลื่อนไปข้างหน้าหลายชัน (Multilayer
feed forward, MLFF) ที่นิยมและมีประสิทธิภาพคือการเรียนรู้แบบแพร่กลับ (Back propagation, BP) โดย
ใช้ฟังก์ชั่นการกระตุ้น (Activation function) ที่สามารถหาอนุพันธ์ได้ง่าย ในการปรับค่าถ่วงน้าหนัก เพื่อที่จะ
ลดความผิดพลาดของการค้านวณในแต่ละรอบ ในระหว่างการเรียนรู้ รูปแบบของข้อมูลป้อนเข้า (Input) จะถูก
ส่งผ่านไปข้างหน้า ตามล้าดับชันจนได้ ผลการค้านวณของรูปแบบผลลัพธ์ (Output) จากนันผลการค้านวณจะ
ถูกน้ ามาเปรี ย บเทีย บกับ ข้อมูล จริ งหรื อข้อมูล เป้าหมาย (Target) เพื่อนหาความคลาดเคลื่ อนที่เกิดขึ น
ค่าความคลาดเคลื่อนดังกล่าว จะน้ามาใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้า (Input) ย้อนกลับ ซึ่งจะท้าการปรับค่าถ่วงน้าหนัก
ในทิศทางย้อนกลับด้วย (ทองเปลว, 2546) ดังรูปที่ 5 และมีการค้านวณดังสมการที่ (3 – 6) และภาพที่ 6

รูปที่ 6 โครงข่ายแบบ MLFF และเรียนรู้แบบ BP (เสรี, 2544)
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รูปที่ 7 ขันตอนการแปลงค่าจากข้อมูลน้าเข้าในชัน m-1 จนเป็นผลลัพธ์ในชัน m (ธวัชชัย, 2544)
กระบวนการเรียนรู้ Back propagation ที่เป็นมาตรฐานส้าหรับปัญหาการพยากรณ์นันมีจ้านวน 6 ข้อ
ดังต่อไปนี (ด้าเกิง, 2544)
1) เริ่มต้นด้วยการก้าหนดค่าถ่วงน้าหนัก (Weight) และค่า Bias ทุกตัวให้มีค่าน้อยๆ
กระบวนการไปข้างหน้า (Forward pass) :
2) ก้าหนดให้ข้อมูลน้าเข้า (Input Unit) คือ I1, I2, … , Ino พร้อมทังก้าหนดผลการพยากรณ์ (Output
Unit) คือ t1, t2, … , tnl
3) ส้าหรับชัน m = 1, 2 , … , l :
(ก) ค้านวณค่าของ node ใน hidden layer ถัดไปจากสมการ
n m 1

Nj,m

=  w

ji , m

i 1

เมื่อ Oi,o
Nj , m
Wji , m
θ

O

i , m 1



j ,m

…….(3)

= Ii
= ผลรวมของนิวรอน j ในชัน m
= ค่าถ่วงน้าหนักระหว่างโหนด(node) j ในชัน m และโหนด i ในชัน m-1
= ค่าความเอนเอียง (bias value) ของนิวรอนในชัน j

(ข) ค้านวณค่าผลลัพธ์ (Output)
Oj,m

=

1
1 e

n

j,m

; j = 1,2,….,nm

เมื่อ Oj,m = ผลลัพธ์ของนิวรอน j ในชัน m
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…….(4)

4) เปรียบเทียบค่าพยากรณ์สุดท้าย O1,l , O2,l , … , Onl,l กับค่าจริง t1 , t2 , … , tnl ถ้าค่าที่พยากรณ์
(Target Unit) ต่างจากค่าจริงเกินกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด (ต่างกันไม่เกิน 5%) แบบจ้าลองจะค้านวณย้อนกลับ
(Backward pass) เพื่อปรับ แก้ค่าถ่วงน้า หนัก แต่ถ้าค่าพยากรณ์ต่างจากค่าจริงไม่เกินเกณฑ์ที่ก้าหนด
แบบจ้าลองจะหยุดการค้านวณและจ้าค่าถ่วงน้าหนัก ฯลฯ ไว้
กระบวนการย้อนกลับ (Backward pass) :
5) การปรับแก้ค่าถ่วงน้าหนัก จะเริ่มจาก Layer ในล้าดับที่ m=l , l-1 , l-2 , … , 1
(ก) ส้าหรับค่า Weight ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป :
ΔWji,m(n+1) = ηδj,m Oi,m-1 + αΔWji,m(n)

…….(5)

เมื่อ ΔWj,m(n+1) = ค่าปรับแก้ของค่าถ่วงน้าหนักระหว่างโหนด j ในชัน m และโหนด i ใน ชัน
m-1 ในรอบที่ n+1
n = จ้านวนรอบของการท้าซ้า (n = 1,2,3,…)
η = ค่าคงที่ส้าหรับการเรียนรู้ (Learning parameter)
α = ค่าโมเมนตัม (Momentum parameter)
ΔWji,m(n) = ค่าการปรับแก้ของค่าถ่วงน้าหนักระหว่างโหนด j ในชัน m และค่าโหนด i
ในชัน m+1 รอบที่ n
(ข) ส้าหรับค่า j = 1, 2, …, nm ท้าการค้านวณค่า :
Oj,m(1-Oj,m)(tj-Oj,m) ในชันผลลัพธ์ (Output layers)


j ,m

=
n m 1

Oj,m(1-Oj,m)  W

kj , m  1

k 1



k ,m 1

ในชันซ่อน (Hidden layers)

tj = ค่าผลลัพธ์ของนิวรอน j ในชันผลลัพธ์
(ค) ส้าหรับค่า Weight ใหม่ :
ΔWji,m(n+1) = Wji,m(n) + ΔWji,m(n+1)

…...(6)

เมื่อ Wji,m(n)

= ค่าถ่วงน้าหนักระหว่างโหนด j ในชัน m และค่าโหนด i ในชัน m+1 รอบ
ที่ n

Wji,m(n+1)

= ค่าถ่วงน้าหนักระหว่างโหนด j ในชัน m และค่าโหนด i ในชัน m+1 รอบ
ที่ n+1

6) ย้อนกลับไปสู่กระบวนการไปข้างหน้า (ข้อ 2)
๓๙

ขั้นตอนกำรทำงำนเบื้องต้นของระบบโครงข่ำยใยประสำทเทียม (สถาบันพัฒนาการชลประทาน, 2551)
6.1 การก้าหนดโครงสร้างแบบจ้าลองระบบโครงข่ายใยประสาทเทียมเบืองต้น โดยทั่วไปก้าหนดแบบ
3 ชัน (Layer) คือ ชันรับข้อมูล (Input Layer) ชันซ่อน (Hidden Layer) และชันแสดงผล (Output Layer)
การก้าหนดหน่วย (Node) ของชันซ่อน โดยปกติจะสุ่มค่าใกล้เคียงกับจ้านวนข้อมูลน้าเข้า (Input)
6.2 Data Pre-Processing ข้อดีของแบบจ้าลองระบบโครงข่ายใยประสาทเทียม คือหน่วยของข้อมูล
น้าเข้าแตกต่างกัน ได้ เช่น ปริ มาณน้ าท่า เป็น ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้าฝนมีห น่ว ยเป็น มิล ลิ เมตร เป็นต้น
จ้าเป็นต้องมีการแปลงค่าตัวเลขของข้อมูลน้าเข้าดังกล่าวก่อนให้อยู่ในช่วง 0-1 โดยสมการที่ 7
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0 .9

...... (7)

โดยที่ yt = ค่าจริง
a = ค่าต่้าสุดที่ได้
b = ค่าสูงสุดที่ได้
y’t = ค่าที่ใช้ปรับ (ได้จากขันตอน Data Pre-processing)
6.3 Data Post-Processing หลังจากที่ได้โครงสร้างแบบจ้าลองระบบโครงข่ายใยประสาทเทียม ที่ดี
ที่สุดแล้ว ผลพยากรณ์จะถูกแปลค่ากลับจากช่วง 0-1 มาเป็นค่าเดิม โดยสมการที่ 8
'

y

t



0 . 9  y

 a
t

b  a



 0 .5

...... (8)

6.4 ค่าถ่วงน้าหนักและค่า Bias เริ่มต้น (Initial weights and Bias) คอมพิวเตอร์จะสุ่มค่าถ่วงน้าหนัก
โดยเริ่ มต้นจากค่าน้ อยทังค่า + และค่า – และจะสุ่ มปรับค่าอยู่ระหว่าง -3 ถึง +3 โดยผลรวมของค่าถ่ว ง
น้าหนักจะมีค่าเข้าใกล้ 0 เพื่อการเรียนรู้ของ ANNs เร็วขึน
6.5 การก้าหนดในการให้แบบจ้าลอง ANNs หยุดท้างาน โดยแบบจ้าลองจะหยุดท้า งานเมื่อข้อ
แตกต่างระหว่างผลรวมของค่าพยากรณ์และค่าจริงมีค่าน้อยกว่าค่าที่ก้าหนด (Target Error) ปกติจะก้าหนดค่า
แตกต่างไม่เกิน 5 % (0.05)
6.6 Learning Rat (LR) และ Momentum Rate (MR) ค่า Learning Rat (LR) จะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่าถ่วงน้าหนักระหว่างหน่วย (Node) ถ้าค่า LR สูงจะท้าให้การ Run แบบจ้าลองจบเร็วขึน แต่ถ้า
สูงมากเกินไปจะเกิดการแกว่งของผลแตกต่างระหว่างค่าท้านายจริงที่ได้ คือค่าแตกต่างจะไม่ลดน้อยลงเรื่อยๆ
แบบที่ ค วรจะเป็ น ซึ่ ง Rumellhart และคณะ (1986) ได้ แ ก้ ปั ญ หาการแกว่ ง ขึ นลงนี โดยก้ า หนดค่ า
๔๐

Momentum Rate (MR) ขึนมา ปัญหาของการใช้แบบจ้าลอง ANNs คือการหาค่า LR และ MR ที่เหมาะสมซึ่ง
จ้าเป็นต้องใช้วิธี ลองผิดลองถูก (Trial and Error) โดยทั่วไปค่า LR จะยู่ระหว่าง 0.01 – 1.0 และค่า MR จะ
ยู่ระหว่าง 0-1

รูปที่ 8 ผังขันตอนการท้างานแบบ Back Propagation Neural Model (สถาบันพัฒนาการชลประทาน, 2551)

๔๑

อ่ำนข้อมูลนำเข้ำ

กำหนดค่ำ LR, MR ฯลฯ และสุ่ มค่ำถ่วงน้ ำหนัก

ปรับค่ำถ่วงน้ ำหนักเพื่อลด RMSE

คำนวณไปข้ำงหน้ำและอ่ำนผลพยำกรณ์

คำนวณค่ำแตกต่ำง (RMSE) ระหว่ำงค่ำ
พยำกรณ์กบั ค่ำจริ ง

ไม่

RMSE < ค่ำกำหนด ?

เก็บค่ำถ่วงน้ ำหนักเพื่อใช้กบั ชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ

อ่ำนผลกำรพยำกรณ์ของชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ

รูปที่ 9 ผังการท้างานแบบ Back Propagation โดยละเอียด (สถาบันพัฒนาการชลประทาน, 2551)
โครงสร้ำงระบบโครงข่ำยใยประสำทเทียม (ANNs) แบบ Multilayer Feed Forward (MLFF)
โครงสร้าง ANNs แบบ Multilayer Feed Forward (MLFF) เป็นโครงสร้างที่สามารถเพิ่มจ้านวน
ชันในชันซ่อนได้หลายๆ ชัน มีความเหมาะสมกับปัญหาที่มีความซับซ้อน และให้โครงสร้างของ ANNs มีการ
เรียนรู้แบบ Back – Propagation (BP) เพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับโครงสร้าง
ของ ANNs แบบ MLFF ได้ทุกรูปแบบ และอนึ่งจากผลของหลายการศึกษายังพบว่า เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่ปรับค่าความผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทังจะเป็นการทดสอบและยืนยันว่าการเรียนรู้แบบนีมี
ประสิทธิภาพจริง โดยใช้ฟังก์ชั่นซิกมอยด์ (sigmoid function) เป็นฟังก์ชั่นแปลงค่า (transfer function)
เนื่องจากสามารถหาอนุพันธ์ได้ง่าย ตามสมการที่ (9) ซึ่งจะให้ค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 (ทองเปลว, 2546)

๔๒

f x  

…...(9)

1
1  exp   x 

จากการใช้ฟังก์ชั่นซิกมอยด์ (Sigmoid function) ซึ่งมีผลลัพธ์อยู่ในช่วง 0 – 1 จึงต้อง
แปลงค่าข้อมูลป้อนเข้าให้อยู่ในช่วง 0 – 1 ด้วย โดยใช้ฟังก์ชั่นสัดส่วน (scaling function) ตามสมการที่
(10) และแปลงค่าข้อมูลผลลัพธ์ย้อนกลับเป็นค่าเดิมด้วยสมการที่ (11)
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 X i'  

X

min

=

ข้อมูลป้อนเข้า

i

=

ข้อมูลป้อนเข้าที่แปลงค่า

X

min

=

ค่าต่้าสุดของข้อมูลป้อนเข้า

X

max

=

ค่าสูงสุดของข้อมูลป้อนเข้า

'

๔๓
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