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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า มี ก ารน าโครงข่ า ยประสาทเที ย มมาประยุก ต์ ใ ช้ ในงานอุ ต สาหกรรมในด้ า นต่ า งๆ เช่ น
การออกแบบ การวางแผน และการจัดตารางการผลิต เป็ นต้ น บทความนี น้ าเสนอการประยุกต์ ใช้ โครงข่ ายประสาทเที ยมในงาน
ตรวจสอบและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม การนาโครงข่ ายประสาทเที ยมไปบูรณาการกับวิ ธีการอื่ นๆ เช่ น ทากูชิ จี เนติ ก
อัลกอริ ทึม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของโครงข่ ายประสาทเที ยมให้ มีความถูกต้ องและแม่ นยามากขึน้ ในการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัย
ได้ ทาการแบ่ งลักษณะงานด้ านคุณภาพที่ นาไปประยุกต์ ใช้ เป็ น 4 ด้ านคื อ 1) การควบคุมคุณภาพเชิ งสถิติ 2) การจาแนกลักษณะ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 3) การคาดการณ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4) การทดสอบและปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
คาสาคัญ : โครงข่ายประสาทเทียม ควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิต
ABSTRACT
Literature review it found that neural networks have been applied in industrial and in various fields such as production design,
production planning and production schedules, etc. In this article was shown that the applications of neural network monitor
and quality assurance of production in manufacturing. There was many methods integrate of neural network with other method
such as Taguchi, Genetic Algorithm. It was for improving the efficiency and increase the accuracy of neural networks. In this
article, there separated four characteristics of quality were quality control statistics, classification quality of products, forecast
quality of products and testing and efficiency improvement of the product.
KEYWORDS: Neuron Network, Quality Control, Manufacturing
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1. บทนา
จากปั ญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีทกั ษะเฉพาะอาชีพได้ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตโดยเฉพาะงาน
ตรวจสอบและประกันคุณภาพ เนื่องจากในงานดังกล่าวต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือหรื อทักษะสู งกว่าพนักงานฝ่ ายผลิตและฝ่ ายอื่น ๆ ที่
เป็ นแรงงานพื้นฐานทัว่ ไป ดังนั้นในการคัดเลือกคนที่จะมาทางานด้านตรวจสอบและประกันคุณภาพ จะต้องการคนที่มีการศึกษา
พื้นฐานทางวิท ยาศาสตร์ มี ความสามารถในเชิ ง คณิ ตศาสตร์ รู้ จัก หน่ ว ยระบบการวัด สามารถอ่า นหรื อ เขี ย นภาษาอัง กฤษได้
พอสมควร รวมทั้งทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้นื ฐาน นอกจากนั้นคุณสมบัติที่สาคัญที่สุด คือต้องมีความละเอียดรอบคอบ
เพราะเป็ นงานขั้นตอนสุ ดท้ายของการประกันว่าสิ นค้าที่ ผลิตจากโรงงานนั้นได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ดังนั้นหากสิ นค้าที่ไม่ได้
มาตรฐานหรื อไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของลูกค้าถูกปล่อยออกไปแม้เพียงหนึ่ งชิ้น สิ นค้าทั้งหมดก็อาจถูกตีกลับได้ ซึ่ งจะสร้าง
ความเสี ยหายอย่างมากทั้งต่อผูซ้ ้ือ ซึ่งในปั จจุบนั การวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตอ้ งใช้ความชานาญของบุคลากรในการสรุ ปหา
สาเหตุวา่ เกิดจากสาเหตุใด ซึ่งต้องใช้ขอ้ มูลจานวนมาก และยุง่ ยากซับซ้อน ทาให้ตอ้ งใช้เวลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทาง
ป้ องกันได้ล่าช้า ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความไม่มนั่ ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เพื่อแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนดังที่กล่าวมาข้างต้น โครงข่ายประสาทเทียม เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่มีความชาญฉลาด มีความสามารถใน
การตัดสิ นใจ การปรับตัว และการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง [1] เนื่ องจากเป็ นวิธีที่ไม่จาเป็ นต้องมีขอ้ สมมุติเชิ ง สถิติใด ๆ ซึ่ งโครงข่าย
ประสาทเทียม เป็ นอีกหนึ่ งแนวทางที่เหมาะสมกับระบบการผลิตแบบอนาคต ที่มีลกั ษณะคล่องแคล่ว มีการตอบสนองที่รวดเร็ ว
ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง รองรับการผลิตปริ มาณน้อย ตอบสนองความต้องการเฉพาะราย
ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึ งได้นาเสนอบทความต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการนาโครงข่ายประสาทเที ยมไปใช้ในการควบคุมคุณภาพใน
อุตสาหกรรม โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการแบ่งลักษณะของงานด้านคุณภาพเป็ น 4 ด้าน คือ 1) การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 2) การจาแนก
ลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 3) การคาดการณ์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4) การทดสอบและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ
2.

การควบคุมคุณภาพ
โดยทัว่ ไปโครงสร้างของระบบงานการตรวจสอบและรับประกันคุณภาพแบ่ งออกได้เป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรก การควบคุ ม
คุณภาพ (Quality Control) ก็คืองานควบคุมคุณภาพตัวผลิตภัณฑ์และควบคุมพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ของกระบวนการผลิตเป็ นพื้นฐาน
ของความสาเร็ จที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรได้ โดยจาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือจากแต่ละแผนก สร้างระบบดังกล่าวร่ วมกัน เพื่อให้
องค์กรสามารถทางานได้อย่างมีระบบ และง่ายต่อการเข้าใจมากที่สุด อันจะส่งผลดีต่อคุณภาพการให้บริ การขององค์กร ส่ วนที่สอง
คื อการประกัน คุ ณภาพ (Quality Assurant) คื อ การดาเนิ น การส่ วนใดที่ เ ป็ นไปในลักษณะเพื่ อจะสร้ า งความเชื่ อมัน่ ให้แ ก่
กระบวนการผลิต หรื อกระบวนการให้บริ การ โดยมิได้ม่งุ กระทาเพียงแค่ที่ตวั ชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การเท่านั้น หากแต่มุ่งที่
จะสร้างความมัน่ ใจตั้งแต่ก่อนจะลงมือดาเนินการ เพื่อให้องค์กรสามารถทาได้อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ ในการประกันคุณภาพ
มี 2 วิธีหลักคือ การประกันคุณภาพเชิงรุ กและการประกันคุณภาพเชิงรับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง [2]
1. การประกันคุณภาพเชิงรุ ก เน้นการปรับปรุ งกระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพ โดยมีเครื่ องมือที่ใช้
เช่น การวิเคราะห์สาเหตุและปั ญหา การวิเคราะห์ความเสี่ ยง การออกแบบการทดลอง เป็ นต้น
2. การประกันคุณภาพเชิงรับ หรื อเชิงป้ องกันเกี่ยวข้องกับการเฝ้ าระวังและการวินิจฉัยปั ญหาในกระบวนการผลิต โดยมี
เครื่ องมือที่ใช้ แผนการสุ่มเพื่อการยอมรับ แผนภูมิควบคุมคุณภาพ และการแก้ไขชิ้นงานเป็ นต้น
ในบทความนี้ จะเน้นในเรื่ องของการประกันคุณภาพเชิ งป้ องกัน ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการเฝ้ าระวังและการวิเคราะห์ หาสาเหตุ
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ดังนั้นโครงข่ายประสาทเทียมจึงมีบทบาทสาคัญ ในการนามาใช้วเิ คราะห์ และตัดสิ นใจ ในการควบคุมคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ที่ตอ้ งใช้เครื่ องจักรอัจฉริ ยะ ซึ่งสามารถทางานได้ดว้ ยตัวเอง ร่ วมกับเครื่ องจักรอื่น ๆ และสิ่ งอานวยความ
สะดวกทางการผลิต
3. โครงข่ ายประสาทเทียม
โครงข่ายประสาทเทียม หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่า โครงข่ายประสาท (Neural Networks) เป็ นหนึ่งในเทคนิคของการทาเหมืองข้อมูล
(Data Mining) คือโมเดลทาง คณิ ตศาสตร์ สาหรับประมวลผลสารสนเทศด้วยการคานวณแบบคอนเนคชันนิ สต์ (Connectionist)
เพื่อจาลองการทางานของโครงข่ายประสาทในสมองมนุษย์ตามรู ปที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างเครื่ องมือที่มีความสามารถในการ
เรี ยนรู ้การจดจารู ปแบบ (Pattern Recognition) และการสร้างความรู ้ใหม่ (Knowledge Extraction) เช่นเดียวกับความสามารถที่มีใน
สมองมนุษย์

รู ปที่ 1 โครงข่ายในสมองมนุษย์ [3]
โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมประกอบด้วยชั้นของข้อมูลเบื้องต้น 3 ชั้น คือ ชั้นของข้อมูลป้ อนเข้า ชั้นซ่อน และชั้น
ผลลัพธ์ สามารถแบ่งประเภทของโครงข่ายประสาทเทียมตามความซับซ้อนหรื อจานวนชั้นของข้อมูลในชั้นซ่อนได้ 2 ประเภทคือ
1. โครงข่ายประสาทเทียมชั้นเดียว (Single Layer Neural Network) เป็ นโครงข่ายที่มีช้ นั ซ่อนเพียงหนึ่ ง ประกอบด้วย
เวกเตอร์ของตัวแปรด้านเข้าเมทริ กซ์ค่าถ่วงน้ าหนัก เวกเตอร์ตวั แปรด้านนอก และไบแอสลักษณะโครงสร้างแบบชั้นเดียวแสดงดัง
รู ปที่ 2

ƒ



b

รู ปที่ 2 โครงสร้างประสาทเทียมชั้นเดียว
2. โครงข่ายแบบหลายชั้น เป็ นโครงข่ายที่ มีช้ นั ซ่อนตั้งแต่ 1 ชั้นขึ้นไป โครงข่ายแบบหลายชั้นจะใช้ในกรณี ที่ปัญหามี
ความซับซ้อน ซึ่ งโครงข่ายแบบชั้นเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงเพิ่มจานวนหน่ วยที่มีการคานวณ หรื อชั้นซ่อนให้กบั โครงข่าย
ลักษณะโครงสร้างโครงข่ายแบบหลายชั้นแสดงดังรู ปที่ 3
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Input Layer

Hidden Layer

Output Layer

รู ปที่ 3 โครงสร้างประสาทเทียมแบบหลายชั้น
3.1 สถาปัตยกรรมของโครงข่ ายประสาทเทียม
โครงข่ายประสาทเทียมจะแบ่งเป็ น 2 ชนิด ตามทิศทางการเคลื่อนที่ของสัญญาณคือ โครงข่ายแบบไปข้างหน้า (Feedforward
Network) และโครงข่ายแบบป้ อนกลับ (Feedback Network) ผูว้ ิจัยจะขอกล่าวเพียงโครงข่ายประสาทเที ยมแบบไปข้างหน้า
เนื่ องจากเป็ นที่นิยมในการนามาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยมีส่วนประกอบที่สาคัญคือ ชั้นรับข้อมูล (Input Layer) ชั้น
ซ่อน (Hidden Layer) และชั้นแสดงผล (Output Layer) โดยในแต่ละชั้นจะประกอบไปด้วยหน่วย (Node) เชื่อมต่อผลลัพธ์ไปยังชั้น
ถัดไป การเชื่อมต่อแต่ละชั้นเป็ นแบบถึงกันหมดทาให้ได้สัญญาณข้อมูลเคลื่อนที่ไปในทิ ศทางเดียวกันคือไปข้างหน้าจากชั้นรับ
ข้อมูลจนถึงชั้นแสดงผล โดยจานวนชั้นซ่อนนั้นจะขึ้นอยูก่ บั ความซับซ้อนของปั ญหา ส่ วนจานวนหน่วยในชั้นรับข้อมูลจะขึ้นอยู่
กับตัวแปรที่กาหนดซึ่งจะส่งผลต่อค่าที่เราต้องการคาดการณ์ และจานวนหน่วยในชั้นแสดงผลคือผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ ซึ่ งแสดงดังรู ป
ที่ 4
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รู ปที่ 4 โครงข่ายประสาทเทียมแบบไปข้างหน้า
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จากรู ปที่ 4 สามารถคานวณผลลัพธ์ในชั้นแสดงผลดังสมการที่ (1)
n

y j  f (  xi wij  b j )

(1)

i 1

y j = ผลลัพธ์ในชั้นซ่อน โหนดที่ j
wij = ค่าถ่วงน้ าหนักโหนด i ในชั้นอินพุต และโหนดที่ j ในชั้นซ่อน

โดยที่

xi
bj

f

= ข้อมูลนาเข้าโหนดที่ i
= ค่าไบแอสของโหนดที่ j
= ฟังก์ชนั กระตุน้

3.2 ฟังก์ ชันกระตุ้น
ในการกาหนดค่าผลลัพธ์ของโครงข่ายประสาทเที ยมจะถูกกาหนดโดยฟังก์ชนั ถ่ายโอน (Transfer Function) หรื อฟังก์ชนั
กระตุน้ (Activation Function) ฟังก์ชนั ถ่ายโอนมีหลายชนิด ในการเลือกใช้ฟังก์ชนั ชนิ ดต่างๆขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบปั ญหา ลักษณะของ
ผลลัพ ธ์ เป็ นต้น ในบทความนี้ จะน าเสนอเพี ย งฟั ง ก์ชัน ที่ มี ก ารน ามาใช้ง าน ซึ่ งประกอบไปด้ว ย ฟั ง ก์ ชัน ลิ เ นี ย ร์ (Purelin)
ฟังก์ชนั ล็อก-ซิกมอยด์ (Logsig) และฟังก์ชนั แทน-ซิกมอยด์ (Tansig) โดยคานวณได้จากสมการ (2), (3) และ (4) ตามลาดับ
ฟังก์ชนั ก์ลิเนีย (Purelin)
f ( n)  n

ฟังก์ชนั ล็อก-ซิกมอยด์ (Log-sigmoid)

(2)

1
1  e( n)

(3)

1  e(  n)
f (n) 
1  e( n)

(4)

f ( n) 

ฟังก์ชนั แทน-ซิกมอยด์ (Tan-sigmoid)

โดยที่

n = ข้อมูลนาเข้า
f = ฟังก์ชนั กระตุน้

3.3 การเรียนรู้ สาหรับโครงข่ ายประสาทเทียม
การเรี ยนรู ้สาหรับโครงข่ายประสาทเทียมจะแบ่งเป็ น 2 ประเภทคือการเรี ยนรู ้แบบมีผสู ้ อน และการเรี ยนรู ้แบบไม่มีผสู ้ อน ใน
บทความปริ ทศั น์น้ ีจะกล่าวถึงการเรี ยนรู ้แบบมีผสู ้ อน
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การเรี ยนรู ้แบบมีผสู ้ อนจะต้องมีขอ้ มูลนาเข้าและข้อมูลผลลัพธ์เป็ นชุดที่ใช้ในการฝึ กสอนโครงข่ายควบคู่กนั ไป โดยทัว่ ไปใน
การสอนโครงข่ายจะต้องใช้ชุดฝึ กสอนหลายชุ ด ในระหว่างการเกิ ดผลลัพ ธ์จริ งซึ่ งแตกต่างกับผลลัพธ์เป้ าหมายทาให้เกิ ดค่ า
ผิดพลาด ซึ่งโครงข่ายประสาทเทียมจะเรี ยนรู ้ขอ้ มูลทั้งสองโดยปรับค่าน้ าหนักเพื่อลดค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้นอ้ ยที่สุด ในการ
ปรับน้ าหนักจะทาการปรับทีละน้อย โดยทาซ้ ากับข้อมูลทีละชุด จนกระทัง่ ค่าน้ าหนักในโครงข่ายประสาทเทียมลู่เข้าเป้ าหมาย โดย
เรี ยกว่า “การเรี ยนรู ้” ในการปรับแต่งค่าน้ าหนักเพื่อลดค่าความผิดพลาด จะขึ้นอยูก่ บั การเรี ยนรู ้หรื อขั้นตอนการคานวณซึ่ งเรี ยกว่า
อัลกอลทึม (Algorithm) ที่แตกต่างกันในอัลกอลิทึมแต่ละแบบก็จะมีคุณลักษณะและสมรรถนะที่แตกต่างกัน วิธีการเรี ยนรู ้แบบมี
ผูส้ อนโดยส่วนใหญ่ดดั แปลงมาจากวิธีทางคณิ ตศาสตร์ ในเรื่ องของเทคนิคการหาค่าเหมาะสม จากนั้นเมื่อโครงข่ายประสาทเทียมมี
การเรี ยนรู ้แล้วก็จะป้ อนข้อมูลนาเข้าล่าสุดให้กบั โครงข่ายประสาทเทียม เพื่อหาค่าผลผลลัพธ์ออกมา ซึ่งก็คือค่าการคาดการณ์
4.

ทบทวนวรรณกรรม
ในการประยุก ต์ใ ช้โครงข่ ายประสาทเที ย มในด้า นการควบคุ มคุ ณ ภาพเป็ นอี ก หนึ่ ง วิธี ที่ใ ช้ในการเฝ้ าระวังและควบคุ ม
กระบวนการผลิต จากเดิมในการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตจะใช้แผนภูมิควบคุมในการชี้ให้เห็นถึงปั ญหา โดยตระหนัก
ถึงความผิดปกติของกระบวนการผลิต ในการใช้โครงข่ายประสาทเทียมจะเป็ นการใช้ขอ้ มูลที่เคยเก็บไว้มาใช้ในการสอนโครงข่าย
เพื่อให้โครงข่ายสามารถเรี ยนรู ้ความผิดปกติที่เฉพาะเจาะจงหรื อเชื่อมโยงกับเงื่อนไขที่ผิดปกติ การสอนโครงข่ายเพื่อใช้ในการเฝ้ า
ระวังกระบวนการผลิต มีงานวิจยั ที่ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในด้านของการควบคุมคุณภาพดังต่อไปนี้ [4]
4.1 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต
Yousef Al-Assaf [5] ทาการวิเคราะห์รูปแบบแนวโน้มต่างๆ ของค่าสัมประสิ ทธิ์ ระหว่างเวลาและความถี่ โดยทาการ
เปรี ยบเทียบระหว่างวิธีการวิเคราะห์สัญญาณแบบหลายระดับและโครงข่ายประสาทเทียมผลสรุ ปแสดงให้เห็นว่าวิธีการวิเคราะห์
สัญญาณแบบหลายระดับประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าสามารถแบ่งลักษณะแนวโน้มที่มีการเปลี่ยนแปลงและรู ปแบบที่เปลี่ยนแปลงได้
ดีกว่าวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
Saithanu et al. [6] ทาการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการจาแนกการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย ซึ่งแบ่งเป็ นสามสถานการณ์คือ (1)
กระบวนการอยูใ่ นการควบคุมเชิงสถิติ (2) กระบวนการมีการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยของกระบวนการ มีการเปลี่ยนแปลงด้วย
ขนาดเล็ก และ (3) กระบวนการมีการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยของกระบวนการมีการเปลี่ยนแปลงด้วยขนาดใหญ่ การเปรี ยบเทียบ
เปอร์ เซ็นต์ความถูกต้องของการจาแนกถูกใช้เพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพของปั ญหาการจาแนกระหว่างวิธีการดั้งเดิ มคือการวิเคราะห์
ดิสคริ มิแนนต์ และ โครงข่ายประสาทเที ยม ผลสรุ ปที่ ได้โครงข่ายประสาทเที ยมให้ผลดี กว่าการวิเคราะห์ดิสคริ มิแนนต์ในการ
จาแนกผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องทั้งในกลุ่มที่กระบวนการอยูใ่ นการควบคุมและกลุ่มที่กระบวนการออกนอกการควบคุม เนื่ องจาก
ค่าเฉลี่ยของกระบวนการมีการเปลี่ยนแปลงด้วยขนาดเล็ก
4.2 การจาแนกลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์
Barschdorff [7] ทาการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการควบคุมคุณภาพของการขับเคลื่อน มอเตอร์ โดยมีลกั ษณะ
ทั้งหมด 16 ประการที่ส่งผลต่อการสัน่ ของมอเตอร์ทาการป้ อนข้อมูลโครงข่ายประสาทเทียมมีโครงข่าย 3 ชั้น โครงข่ายจะสามารถ
แยกแยะข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตได้ เช่นความไม่สมดุลของโรเตอร์ การไม่เชื่ อมต่อของขดลวด สนามแม่เหล็กเสี ยหาย
คอมมูเตอร์ หรื อแบริ่ งเสี ยหาย การสู ญหายของอะไหล่ เป็ นต้น การจาแนกข้อมูลเมื่อเปรี ยบเที ยบกับรู ปแบบอัลกอลทึ ม พบว่ามี
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ความแตกต่างกัน โดยโครงข่ายประสาทเทียมมีประสิ ทธิภาพดีกว่ารู ปแบบ อัลกอลทึมอื่น ๆ
Janjarasjitt et al. [8] ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการจาแนกชิ้นงานในอุตสาหกรรมการผลิตแห่ งหนึ่ ง โดยกาหนด
คุณลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของชิ้นงานในการจาแนก 5 ค่า คือ (1) พื้นที่ของชิ้นงาน (2) พื้นที่ของรู ชิ้นงาน (3) ค่าเฉลี่ยของ
ด้านทั้งสี่ ของกรอบสี่ เหลี่ยมที่เล็กที่สุดที่สามารถล้อมรอบชิ้นงานได้พอดี (4) ค่าเฉลี่ยของด้านทั้งสี่ ของกรอบสี่ เหลี่ยมที่เล็กที่สุดที่
สามารถล้อมรอบรู ชิ้นงานได้พอดี (5) ค่าความยาวสู งสุ ดของชิ้นงาน ผลจากงานวิจยั นี้ พบว่าโครงข่ายประสาทเที ยมแบบแพร่
ย้อนกลับ (Feed-forward Backpropagation ) สามารถจาแนกชิ้นงานทั้ง 7 แบบได้อย่างสมบูรณ์
Jamnoiprom et al. [9] ได้ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการตรวจสอบความเสี ยหายของหัวบันทึกนฮาร์ดดิสไดร์ชนิด
ที เอ็มอาร์ โดยใช้วิธีการจาแนกสัญญาณการคายประจุไฟฟ้ าสถิต ที่ ทาให้หัวบันทึ กเสี ยหาย ผลจากการทดสอบพบว่าโครงข่าย
ประสาทเที ยมแบบย้อนกลับสามารถจาแนกสัญญาณการคายประจุ มีความถูกต้องสู งสุ ดถึง 96.831% และใช้เวลาในการเรี ยนรู ้
ประมาณ 3 นาที ซึ่งโครงข่ายประสาทเทียมสามารถเรี ยนรู ้ได้เร็ ว และสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
4.3 การคาดการณ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์
Jeongick and Kiwoan [10] ทาการเปรี ยบเทียบวิธีการคาดการณ์รอยเชื่อมแบบย้อนกลับในการเชื่อมแมก (GMAW) โดยทา
การเปรี ยบเทียบระหว่างวิธีการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณและโครงข่ายประสาทเทียมโดยนาข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาใช้ใน
การสอนโครงข่าย พบว่าค่าความคาดเคลื่อนของโครงข่ายประสาทเทียมมีค่าน้อยกว่าการคาดการณ์ดว้ ยวิธีการวิเคราะห์แบบถดถอย
พหุคูณ
Pontes et al [11] ได้ห าตัวแบบจาลองในการคาดการณ์ ความหยาบผิวในกระบวนการกลึ ง โดยนาเสนอวิธีการหา
ค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมจากการใช้โครงข่ายประสาทเที ยมแบบหลายชั้น โดยการนาข้อมูลต่างๆจากวรรณกรรมมาใช้ในการ
ฝึ กสอนและทดสอบโครงข่ายประสาทเทียม พบว่าวิธีการดังกล่าวจะช่วยลดค่าความผิดพลาดในการทานายความหยาบผิวอย่างมี
นัยสาคัญ ถือว่าเป็ นอีกหนึ่ งแนวทางในการออกแบบตัวแบบจาลองความหยาบผิวที่มีประสิ ทธิ ภาพบนพื้นฐานโครงข่ายประสาท
เทียม
Sukru [12] ได้ศึกษารู ปแบบการคาดการณ์คุณสมบัติเชิ งฟิ สิ กส์ในกระบวนการผลิตไม้อดั แบบเรี ยงชิ้น โดยใช้โครงข่าย
ประสาทเที ยม มีปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องในการผลิตคือ อัตราการยึดติด เวลาในการกด แรงกด ความหนาแน่ นของไม้ และความชื้ น ที่
ส่ งผลต่อคุณสมบัติเชิงฟิ สิ กส์ คือการดูดซึ มความชื้น การบวมตัวด้านความหนา และการนาความร้อน ผลการศึ กษาพบว่ารู ปแบบ
การการคาดการณ์ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเป็ นเครื่ องมือที่เชื่อถือได้ และมีประสิ ทธิ ภาพมากสาหรับการคาดการณ์คุณสมบัติ
ทางฟิ สิ กส์ของกระบวนการผลิตไม้อดั แบบเรี ยงชิ้น
Maurici et al. [13] ได้หาตัวแบบจาลองการคาดการณ์ค่าความหยาบผิวในกระบวนการเจียระไนรู ดา้ นในของชิ้นงาน เพื่อให้ผู ้
ที่ คุมเครื่ องจักรใช้เป็ นแนวทางในการปรับตั้งค่าเครื่ องจักร โดยกาหนดปั จจัยนาเข้า คื อ อัตราเร็ วเชิ งเส้น ความเร็ วแนวสัมผัส
แรงดันของหิ นขัด ขนาดเกรนของหิ นขัด และความหนาแน่ นของหิ นขัด ในงานวิจยั นี้ ได้เลือกใช้โครงข่ายประสาทเที ยมแบบ
ย้อนกลับ และทาการเปรี ยบเทียบวิธีการสอนโครงข่ายแบบลองผิดลองถูก (Trial and Error) และแบบทากูชิ ผลจากการทดสอบ
พบว่าตัวแบบจาลองที่เหมาะสมใช้วธิ ีการฝึ กสอนโครงข่ายแบบวิธีลองผิดลองถูก
Lashera et al [14] ทาการหาค่าความหยาบผิวและแรงตัด ในกระบวนการกัดโลหะผสม AA7039 และ AI2O3 โดยทาการ
เปรี ยบเทียบระหว่างโครงข่ายประสาทเทียมและวิธีทากูชิ พบว่าตัวแบบจาลองจากการใช้โครงข่ายประสาทเทียมมีประสิ ทธิ ภาพมา
Dussadee Buntam1, 2, Wachirapond Permpoonsinsup3 and Prayoon Surin3
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กว่าวิธีของทากูชิ โดยใช้โครงข่ายแบบแพร่ ค่าย้อนกลับ ร่ วมกับวิธีการสอนโครงข่ายแบบเลเวนเบิร์ก-มาร์ค
4.4 การทดสอบและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
Zhengrong et.al [15] นาเสนอวิธีการหมักอย่างเป็ นระบบเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาการหมัก โดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียม นาข้อมูลจากการทดสอบไปใช้สอนโครงข่ายประสาทเทียม จากการศึกษาพบว่าขนาดของโครงข่ายประสาทเทียมที่
แตกต่างกันจะให้ผลที่แตกต่างกัน การใช้เทคนิค stopping training จะคาดการณ์ได้แม่นยา ส่ วนการใช้เทคนิ ค quadratic regression
จะตอบสนองได้อย่างรวดเร็ วต่อขนาดของชุดข้อมูล
Hung-Chun et.al [16] ทาการศึกษาค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบในกระบวนการสปั ตเตอริ งแบบดูซึมฟิ ล์มอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพการสปั ตเตอริ ง เนื่ องจากแต่เดิมใช้ประสบการณ์จากผูท้ ี่เชี่ยวชาญในการตั้งค่าพารามิเตอร์
ซึ่ งส่ งผลต่อข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้น เริ่ มต้นทาการรวบรวมข้อมูลตัวแปรต่าง ๆ ประการที่สอง นาวิธีการทากูชิมาใช้คดั เลือกปั จจัยที่
ส่ งผลอย่างมี นัยสาคัญ และหาระดับของปั จจัยที่ เหมาะสม หลังจากนั้นนามาบู รณาการกับวิธีการแพร่ ยอ้ นกลับของโครงข่าย
ประสาทเทียม และจี นเนติกอัลกอริ ทึม เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ ที่ดีที่สุด ผลจากการทดสอบพบว่าประสิ ทธิ ภาพ ในการใช้วิธีแบบ
การบูรณาการจะดีกว่าใช้วธิ ีทากูชิ นอกจากนี้ยงั พบว่าวิธีการแบบบูรณาการจะช่วยในการประหยัดพลังงาน 9770.5 kLOE
Sudha et al. [17] ศึ กษาหาค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้โครงข่ายประสาทเที ยม มี
พารามิเตอร์ที่สาคัญในกระบวนการผลิตจานวน 5 ตัวแปร เป็ นข้อมูลป้ อนเข้า 4 ตัวแปร คือ ขนาดของเมท อุณหภูมิไอน้ า เวลา และ
อัตราการป้ อน และมีผลลัพธ์ 1 ตัวแปร คือ อัตราการผลิต จากนั้นทาการทดลองหาวิธีการฝึ กสอนโครงข่ายและรู ปแบบฟังก์ชนั่ การ
ถ่ายโอนแบบต่าง ๆ โดยกาหนดจานวนชั้นซ่อน 1 ชั้น จานวนนิวรอน 10 นิวรอน เพื่อออกแบบโครงข่ายประสาทเทียมโดยพิจารณา
จากค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (RMSE) และค่าสัมประสิ ทธิ์ในการตัดสิ นใจ (R2) พบว่าโครงข่ายประสาทเทียมที่ประยุกต์ใช้
หาค่าพารามิ เตอร์ ที่ดีที่สุดในกระบวนการผลิ ตอาหารสัตว์คือ โครงข่ายประสาทเที ยมแบบแพร่ ยอ้ นกลับ (Back-Propagation)
ร่ วมกับวิธีการฝึ กสอนโครงข่ายคือวิธี Polak–Ribiere มีรูปแบบฟังก์ชนั การถ่ายโอนแบบล๊อก-ซิกมอยด์
Cenk et al. [18] ศึกษาค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมในกระบวนผลิตไม้อดั เพื่อหาค่าความแข็งแรงในการยึดเหนี่ ยวของไม้อดั ดี
ที่สุด ปั จจัยที่ส่งผลต่อความแข็งแรงในการยึดเหนี่ยวของแผ่นไม้อดั คือ ชนิ ดของไม้ ชนิ ดของกาว ความหนาแน่นของไม้ อุณหภูมิ
ของเปลือกไม้ และความชื้นสัมพัทธ์ จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือการออกแบบโครงข่ายประสาทเทียม ให้มีความสามารถในการ
คาดการณ์พารามิเตอร์ ในกระบวนการผลิตที่ดีที่สุด โดยสู ญเสี ยเวลาการผลิตและความแข็งแรงในการยึดเหนี่ ยวน้อยที่สุด ในการ
ทดสอบได้กาหนดอุณหภูมิเปลือกไม้จากการปอกที่ 32 และ 50 องศาเซลเซียส และการอบแห้งที่ 110 140 และ 160 องศาเซลเซี ยส
ในการใช้แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อคาดการณ์ค่าความแข็งแรงในการยึดเหนี่ยวให้มากที่สุดดังนี้ 1) ไม้สนที่นาเข้าจาก
สวีเดน (Scots Pine) อุณหภูมิเปลือกไม้จากการปอก 48–50 องศาเซลเซี ยส เวลาในการอบ 154–160 องศาเซลเซี ยส สาหรับใช้กาว
PF และ อุณหภูมิเปลือกไม้จากการปอก 32–50 องศาเซลเซี ยส เวลาในการอบ 110–124 องศาเซลเซี ยส สาหรับใช้กาวชนิ ด MUF
2) ไม้สนจากฝรั่งเศส (Maritime Pine) อุณหภูมิเปลือกไม้จากการปอก 49–50 องศาเซลเซี ยส เวลาในการอบ 138–160 องศา
เซลเซี ยส สาหรับใช้กาว PF และ อุณหภูมิเปลือกไม้จากการปอก 38–50 องศาเซลเซี ยส เวลาในการอบ 110–125 องศาเซลเซี ยส
สาหรับใช้กาวชนิด MUF 3) ไม้สนดาจากยุโรป (European Black Pine) อุณหภูมิเปลือกไม้จากการปอก 32 องศาเซลเซี ยส เวลาใน
การอบ 126–123 องศาเซลเซี ยส สาหรับใช้กาว PF และ อุณหภูมิเปลือกไม้จากการปอก 32–50 องศาเซลเซี ยส เวลาในการอบ
110–112 องศาเซลเซียส สาหรับใช้กาวชนิด MUF
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Yadollahi et al. [19] ทาการคาดการณ์ส่วนผสมที่เหมาะสมในการผลิตคอนกรี ตป้ องกันรังสี โดยปั จจัยที่สาคัญในการผลิต
คอนกรี ตป้ องกันรังสี ประกอบไปด้วย 4 ปั จจัย คืออัตราส่วนน้ าและซีเมนต์ ปริ มาณของซีเมนต์ อัตราส่วนของตะกรัน และปริ มาณซิ
ลิกาฟูมโดยมีผลตอบจานวน 3 ตัวแปร คือ การไหลเลื่อน แรงกด และค่าสัมประสิ ทธิ์ การลดทอน ทาการทดลองโดยใช้วิธีทากูชิ
ซึ่งมีจานวน 27 การทดลอง ผลจากการทดสอบพบว่า ส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดจากการคาดการณ์ประกอบไปด้วย อัตราส่วนน้ ากับ
ซีเมนต์ 0.45 ปริ มาณซีเมนต์ 390 กิโลกรัม จานวนของตะกรัน 60% และอัตราส่วนปริ มาณซิลิกาฟูมกับซีเมนต์ 0.1
5.

สรุปผล
จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆพบว่าในอุตสาหกรรมการผลิต มีการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเข้ามาใช้ในหลาย
ด้าน ทั้งด้านการผลิต และการควบคุมคุณภาพ เป็ นต้น เนื่องจากโครงข่ายประสาทเทียมมีความสามารถในปรับเปลี่ยนระบบได้โดย
อัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป มีการตัดสิ นใจที่ชาญฉลาดเยีย่ งมนุษย์ มีประสิ ทธิภาพในการคาดการณ์ และการจาแนกได้
อย่างแม่นยา ซึ่ งสอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ที่ อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ ของชาติ 20 ปี ซึ่ งใช้อุตสาหกรรมอัจฉริ ยะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ โดยมีการนาระบบเทคโนโลยีอตั โนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในระบบการผลิต [20]
แต่จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ จิ ยั พบว่าการนาวิธีการต่าง ๆ เช่น จีนเนติกอัลกอริ ทึม ทากูชิ และฟัตซี่ เป็ นต้น มาบูรณาการ
ร่ วมกับโครงข่ายประสาทเทียม จะสามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของโครงข่ายประสาทเทียมให้สามารถคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ ว และแม่นยา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Thikheaw et al. [21] ได้นาวิธีจีนเนติก อัลกอลทึ ม (Genetic
Algorithms) ในการหารู ปแบบการเชื่อมต่อระหว่างโหนด จานวนโหนด ค่าถ่วงน้ าหนัก และไบอัสเริ่ มต้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การเรี ยนรู ้ของโครงข่ายประสาทเทียม Tongkun et al. [22] ทาการหารู ปแบบการทานายอัตราการขจัดเนื้ องานในกระวนการอาร์ ค
ด้วยกระแสไฟฟ้ า โดยนาข้อมูลการทดสอบจากวิธีทากูชิ มาใช้ในการฝึ กสอนและทดสอบ ค่าน้ าหนักและไบแอสเริ่ มต้น ซึ่ งเป็ นวิธี
ที่เหมาะสมสาหรับข้อมูลที่ใช้สอนโครงข่ายประสาทเทียมที่มีจานวนน้อย และแก้ไขปั ญหา over fitting และ Yan-liang et al. [23]
นาวิธี Neural-Fuzzy มาใช้ในการคาดการณ์ ความเรี ยบผิวของวัสดุ ในการตัดด้วยเลเซอร์ โดยผสมผสานระหว่างโครงข่ายประสาท
เทียม และฟัตซี่ วิธีการดังกล่าวจะสามารถทดแทนข้อบกพร่ องของโครงข่ายประสาทเทียม และนาข้อดีของฟัตซี่ มาอนุมาน ทาให้
สามารถทานายความเรี ยบผิววัสดุจากการตัดด้วยเลเซอร์ได้อย่างถูกต้อง และเป็ นเครื่ องมือหลักสาหรับการประยุกต์ใช้ในระบบการ
ผลิตแบบอัจฉริ ยะได้อีกด้วย
เอกสารอ้ างอิง
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Z. Shu, “Industry 4.0 and Intelligent Manufacturing,” Machine Design and Manufacturing Engineering, vol. 18, pp. 1-5, 2014.
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