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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางตัวแบบขายงานระบบประสาทอยางงายแบบ MLP สําหรับการพยากรณ

ปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกรายเดือนในจังหวัดชลบุรี โดยมีจํานวนโหนดของชั้นอินพุทเทากับจํานวนตัวแปรอิสระ
ทั้งหมด 6 ตัว คือ ความกดอากาศที่ระดับน้ําทะเล ความเร็วลม ปริมาณน้ําฝนรวม จํานวนวันท่ีฝนตก อุณหภูมิต่ําสุด 
และอุณหภูมิสูงสุด รากของคาคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยจากชุดขอมูลท่ีใชในการตรวจสอบความถูกตองของตัวแบบ
จะถูกประยุกตสําหรับการวัดสมรรถนะของตัวแบบขายงานระบบประสาท ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาตัวแบบขายงาน
ระบบประสาทอยางงายแบบ MLP 6-3-1 ท่ีมีฟงกชันการเชื่อมตอการทํางานที่โหนดของชั้นซอนเปนฟงกชันไฮเพอร
โบลิกแทนเจนต และที่โหนดของชั้นเอาทพุทเปนฟงกชันเลขชี้กําลัง เปนตัวแบบขายงานระบบประสาทท่ีมีสมรรถนะ
ดีท่ีสุดสําหรับการพยากรณปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกรายเดือนในจังหวัดชลบุรี เนื่องจากตัวแบบน้ีใหคารากของคา
คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยจากชุดขอมูลท่ีใชในการตรวจสอบความถูกตองของตัวแบบนอยที่สุด 
 

คําสําคัญ : การประมง  ปลาทะเลที่นําขึ้นบก  ตัวแบบขายงานระบบประสาท 
 

Abstract 
This research was aimed to build the model of simple neural network MLP for forecasting 

the monthly marine fish landing in Chonburi province with the number of nodes in input layer 
equal to all six independent variables; sea-level pressure, wind speed, total rain, rainy day, 
minimum temperature and maximum temperature. The root mean square error (RMSE) of 
validation data set was applied for measuring the performance of neural network model. The 
results of research revealed the MLP 6-3-1 with the hyperbolic tangent and exponential function 
of the activation function at the hidden and output node respectively was the best performance 
for forecasting the monthly marine fish landing in Chonburi province. This satisfactory result was 
due to the ability of this model which produced the minimum RMSE of the validation data set. 
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1. บทนํา  
 การประมง (Fishery) หมายถึงการจัดการของ
มนุษยในดานการจับปลาหรือสัตวน้ําอื่น ๆ รวมไปถึง
การดูแลอนุบาลสัตวน้ํา และการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ประมง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทําประมงอาจแบงได

ตามชนิดของสัตวน้ําหรือตามเขตเศรษฐกิจ เชน การทํา
ประมงปลาทูนา การทําฟารมกุง การเพาะปลูกสาหราย 
เปนตน ปจจุบันการประมงจึงมีความสําคัญมากตอ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการดําเนินงาน
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และกระบวนการทางประมงชวยสรางอาชีพใหกับ
ประชาชนจึงเปนการเพิ่มรายไดใหกับประเทศ ประกอบ
กับความตองการของผูบริโภคเกี่ยวกับการประมงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศมีจํานวนเพิ่มมาก
ขึ้น การประมงที่มีพัฒนาการมาเปนเวลายาวนานมาก
ที่สุดคือการประมงปลา โดยเริ่มจากมีการจับปลาคอด
ซึ่งเปนปลาที่อาศัยอยูบริเวณน้ําลึกแถบมหาสมุทร
แปซิฟกเหนือ ตอมาจึงเริ่มมีการเพาะเลี้ยงปลา เชน 
ปลาไน หรือปลาเทราต เพื่อเปนแหลงโปรตีน สําหรับ
การประมงของประเทศไทยนั้นแบงออกได เปน 3 
ประเภท คือ ประมงน้ําจืด ประมงน้ําเค็ม และการ
เพาะเลี้ยงชายฝง ซ่ึงปริมาณผลผลิตสัตวนํ้าโดยรวมของ
ประเทศสวนใหญไดมาจากประมงน้ําเค็มหรือการทํา
ประมงทะเล เนื่องจากประเทศไทยมีขีดความสามารถ
ในการทําประมงทะเลสู งประกอบกับมีสภาพภูมิ
ประเทศที่เอื้ออํานวยตอการทําประมงทะเล เพราะมี
ที่ตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีนตอนลางซึ่งประกอบดวย
ชายฝงทะเล 2 ดาน คือ ฝงทะเลอาวไทย และฝงทะเล
อันดามัน สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรม
ประมง [1] แสดงรายงานวาองคประกอบของสัตวทะเล
ที่จับไดจากการประมงพาณิชยเปนปลาที่ใชบริโภครอย
ละ 59.4 รองลงมาเปนปลาเปดซึ่งใชเปนอาหารสัตว
รอยละ 26.4 หมึกรอยละ 7 กุงรอยละ 3.2 ปูรอยละ 
1.6             หอยรอยละ 1.3 และสวนที่เหลือเปน
สัตวน้ําอื่น ๆ ซึ่งจากรายงานนี้แสดงใหเห็นวาคนไทย
นิยมบริโภคปลากันมาก 
 ปลาทะเลที่ นํ าขึ้ นบก (Marine fish landing) 
หมายถึงปริมาณปลาทะเลที่ชาวประมงจับไดจากการ
ออกเรือในทะเลและนําขึ้นทาสัตวน้ํา หรือสะพานปลา 
หนวยงานที่มีหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลปลาทะเล
ที่นําขึ้นบกคือ ศูนยสารสนเทศ กรมประมง ปลาทะเลที่
นําขึ้นบกของประเทศไทยมีจํานวน 15 ชนิด ไดแก ปลา
ทู ปลาลัง ปลาอินทรี ปลาโอ ปลาทูแขก ปลาแขงไก 
ปลาสีกุน ปลาหลังเขียว ปลากะตัก ปลาทรายแดง ปลา
ปากคม ปลากะพง ปลาตาโตตาหวาน ปลาเลย และ
ปลาเปด  
 ปจจุบันนี้ปลาถือวาเปนทรัพยากรทางทะเลที่
สําคัญของประเทศไทยกําลังประสบกับภาวะวิกฤตคือมี
จํานวนลดลงอยางรวดเร็ว โดยอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจาก 

 1. อัตราการเจริญเติบโตของปลาไมทันตอการจับ
ปลาที่เพ่ิมขึ้นของมนุษย 
 2. ขนาดของตาอวนที่ใชจับปลามีขนาดเล็กจึงทํา
ใหจับปลาไดแตปลาตัวเล็ก ๆ ปลาจึงไมมีโอกาสที่จะ
เจริญเติบโตเพื่อขยายพันธุ 
 3. สภาพแวดลอมทางทะเลเปนพิษซึ่งอาจเกิด
จากสภาวะน้ําเสีย การเปลี่ยนสภาพของปาไมชายเลน 
และการนําเทคโนโลยีมาใชทําประมงในทะเลไทย 
จํานวนปลาที่ลดลงอยางเห็นไดชัด ไดแก ปลาทูแขก 
และปลาโอดํา เปนตน 
 จังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดหนึ่ งที่มีพื้นที่ติดกับ
ชายฝงทะเลอาวไทยในภาคตะวันออก และยังเปนที่ตั้ง
ของทาเรือที่มีความสําคัญของประเทศ เนื่องจากมี
ลักษณะทางทะเลที่เหมาะสมสําหรับเปนทาจอดเรือซึ่ง
สงผลใหชายฝงทะเลของจังหวัดมีทาเทียบเรือประมง
เปนจํานวนมากและเปนเมืองที่มีความอุดมสมบูรณไป
ดวยทรัพยากรทางทะเลที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศ
ไทยในการศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนการประมงน้ําเค็ม 
เนื่องจากเปนอาชีพหลักที่สําคัญของประชาชนในทองที่ 
อีกทั้งยังเปนแหลงสรางงานและสรางรายไดอีกดวย 
แหลงประมงน้ําเค็มหลักของจังหวัดชลบุรี คือบริเวณ 5 
อําเภอที่มีพื้นที่ติดกับชายฝงทะเล และมีทาเทียบเรือ
ของชาวประมงอยูเปนจํานวนมาก ไดแก อําเภอเมือง
ชลบุรี อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ 
และอําเภอพัทยา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทํานาย
ปริมาณ ปลาทะเลที่ นํ าขึ้ นบกทั้ งในประเทศและ
ตางประเทศ มีอาทิ เชน Stergiou et al. [2] ประเมิน
คาประสิทธิภาพในการพยากรณสัตวทะเลที่นําขึ้นบก
รายเดือนจํานวน 16 ชนิดของทะเลในประเทศกรีซ 
ตั้งแตป ค.ศ. 1964 ถึงป ค.ศ. 1989 ดวยตัวแบบซึ่งใช
เทคนิคในการพยากรณที่แตกตางกัน 3 วิธี คือ ตัวแบบ
การถดถอยเชิงกําหนด (Deterministic models) ที่
เป น ทั้ งตั ว แ บ บ ก ารถ ด ถ อ ย อ ย า ง ง า ย  (Simple 
regression model) และตัวแบบการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression model) ตัวแบบอนุกรมเวลา
ตัวแปรเดียว (Univariate time series model) และ
ตัวแบบอนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate time 
series model) โด ย มี ตั ว แ ป รอิ ส ร ะ เป น จํ า น ว น
ชาวประมง มูลคาขายสงของสัตวทะเลแตละชนิด เวลา
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ที่ ใช ในการประมงมาตรฐาน  และตั วแปรสภาพ
ภูมิอากาศ ฎีกา รัตนชํานอง [3] สรางแบบจําลอง
ปริมาณปลาของอางเก็บน้ําเขื่อนรัชประภา จังหวัด
สุราษฏรธานี ระหวางป พ.ศ. 2530 ถึงป พ.ศ. 2540 
ด ว ย วิ ธี ก า ร วิ เค ร าะ ห ก าร ถ ด ถ อ ย  (Regression 
analysis) โดยศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณผล
การจับปลารายเดือนและปจจัยทางกายภาพของอาง
เก็บน้ํา ไดแก ระดับกักเก็บน้ํา ปริมาณน้ําท่ีไหลเขาอาง
เก็บน้ํา ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงในอางเก็บน้ํา พ้ืนที่ผิวอาง
เก็ บ น้ํ า  แ ละป ริ ม าต รกั ก เก็ บ น้ํ า ใน อ า ง เก็ บ น้ํ า 
Meynecke et al. [4] ศึกษาถึงปริมาณน้ําฝน และ
รูปแบบของอุณหภูมิวามีอิทธิพลตอการจับปลาปริมาณ
มากของอุตสาหกรรมปลาในประเทศออสเตรเลีย โดย
คาดคะเนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดวย
แบบจําลองความคิด (Conceptual model) Teixeira 
and Cabral [5 ]  ศึ ก ษ า ป ริ ม า ณ ป ล า ซี ก เดี ย ว 
(Flatfishes) ที่ นํ าขึ้ นบกบริ เวณ ชายฝ งทะ เลของ
ประเทศโปรตุเกส โดยประยุกตตัวแบบเชิงเสนทั่วไป 
(General linear model: GLM) ที่มีตัวแปรอิสระ 5 
ตัวซึ่งเปนคารายเดือนของดัชนี NAO อุณหภูมิผิวน้ํา
ทะเล ปริมาณลม ปริมาณน้ําฝน และเดือน เพื่ออธิบาย
ถึงปริมาณปลาซีกเดียวที่นําขึ้นบกตอหนวยการลงแรง
ประมง (Landing per unit effort: LPUE) ในระหวาง
ป ค.ศ. 1992 ถึงป ค.ศ. 2005 Ghani and Ahmad 
[6] วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตามคือ
ปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกและตัวแปรอิสระคือ 
จํานวนชาวประมง  จํานวนเรือประมง และจํานวน
เครื่องมือจับสัตวน้ําที่ไดรับอนุญาต ดวยการถดถอย
พหุคูณซึ่งใชวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบทีละขั้นตอน 
(Stepwise method) โดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมจาก
สถิติประจําปของกรมประมงประเทศมาเลเซีย Ligas et 
al. [7] ศึกษาและประเมินคาการแปรผันของความอุดม
สมบูรณของประชากรสัตวน้ํ าหนาดิน 5 ชนิด คือ 
Eledone cirrhosa, Merluccius merluccius, 
Mullus barbatus, Nephrops norvegicus แ ล ะ 
Parapenaeus longirostris บ ริ เ ว ณ ท ะ เ ล แ ถ บ                 
ไทเรเนียนซึ่งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทะเล
เมดิเตอรเรเนียน ตั้งแตป ค.ศ. 1991 ถึงป ค.ศ. 2006 
โดยมีตั วแปรที่ เกี่ ยวกับสิ่ งแวดลอม 3 ตั ว ได แก 

อุณหภูมิผิวน้ําทะเล ความเร็วลม และดัชนี NAO และ
ตัวแปรที่เกี่ยวกับความพยายามในการทําประมง 3 ตัว 
ไดแก จํานวนวันของการทําประมง ขนาดและกําลัง
เครื่องยนต เฉลี่ ยของเรืออวนลาก Saithanu and 
Mekparyup [8] เสนอแผนภูมิควบคุม CUSUM ซึ่ ง
เปนเทคนิคอยางหนึ่งของการควบคุมกระบวนการเชิง
สถิติ เพื่อตรวจสอบทรัพยากรปลาทูแขกของประเทศ
ไทย ในชวงป  ค.ศ. 2008 ถึงป  ค.ศ. 2011 โดยใช
แผนภูมิควบคุม CUSUM ที่มีการปรับคาพารามิเตอรให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางทะเล Mekparyup 
and Saithanu [9] ศึกษาและประมาณคาปริมาณปลา
ทะเลที่นําขึ้นบกรายเดือนของอําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี ประเทศไทย ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิง
เสนพหุคูณที่มีการคัดเลือกตัวแปรอิสระแบบวิธีเซตยอย
ที่ดีที่สุด (Best subsets) โดยเก็บขอมูลตัวแปรแตละ
ตัวเปนรายเดือนตั้งแตป ค.ศ. 2001 ถึงป ค.ศ. 2010 
ซึ่งมีตัวแปรตามเปนปริมาณปลาทะเลท่ีนําขึ้นบกและตัว
แปรอิสระ 7 ตัว ไดแก ความกดอากาศที่ระดับน้ําทะเล 
ปริมาณน้ําฝนรวม ความชื้นสัมพัทธ อุณหภูมิ ความเร็ว
ลม ทิศทางลมขาเขา และทิศทางลมขาออก  
 งานวิจัยดังกลาวขางตนเปนงานวิจัยที่ ใชการ
วิเคราะหการถดถอยในการสรางตัวแบบสําหรับ
พยากรณปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกซึ่งเปนตัวแบบที่
ตองอยูภายใตขอสมมุติเชิงสถิติที่วาตองไมเกิดปญหา
ความสัมพันธเชิงเสนแบบพหุ (Multicollinearity) สวน
การใชแผนภูมิควบคุม CUSUM นั้นเปนการตรวจสอบ
ปริมาณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของขอมูลซึ่งเปน
ขอมูลที่อยูในรูปของอนุกรมเวลา ดังนั้นจึงมีงานวิจัยอีก
เปนจํานวนมากที่มุงเนนวิธีในการสรางแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรเพื่อใชเปนตัวแบบสําหรับการพยากรณ
ปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกแทนการวิเคราะหการ
ถดถอยและแทนการใชแผนภูมิควบคุม CUSUM ตัว
แบ บ ข าย งาน ระบ บ ป ระส าท  (Neural network 
model) เปนตัวแบบหนึ่งที่นิยมใชกันมาก เนื่องจาก
เปนตัวแบบที่ไมจําเปนตองมีขอสมมุติเชิงสถิติใด ๆ 
สําหรับโครงสรางหรือสถาปตยกรรมของขายงานระบบ
ประสาท (Neural network architecture) นั้ นมี ทั้ ง
ขายงานระบบประสาทอยางงายแบบ MLP (Multi-
Layer Perceptron neural network) และข ายงาน
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ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท ขั้ น สู ง แ บ บ  RBF (Radial Basis 
Function) แตอยางไรก็ตาม จตุภัทร เมฆพายัพ และ
กิดาการ สายธนู [10] แสดงใหเห็นวาเมื่อมีการประยุกต
ขายงานระบบประสาทสําหรับการแกปญหาในดาน     
ตาง ๆ นั้น พบวาขายงานระบบประสาทขั้นสูงแบบ 
RBF มีประสิทธิภาพสูงกวาขายงานระบบประสาทอยาง
ง า ย แ บ บ  MLP ใน ท า งป ฏิ บั ติ โ ค ร ง ส ร า งห รื อ
สถาปตยกรรมของขายงานระบบประสาทแบบ MLP 
จะเปนโครงสรางที่ไมยุงยากและซับซอนสําหรับผูใชงาน 
ในขณะที่โครงสรางหรือสถาปตยกรรมของขายงาน
ระบบประสาทแบบ RBF จะเปนโครงสรางที่ยุงยากและ
ซับซอนจึงเหมาะสําหรับผูใชงานที่มีความรูหรือความ
ชํานาญเกี่ยวกับขายงานระบบประสาท  
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
การพยากรณปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกรายเดือนใน
จังหวัดชลบุรี ดวยตัวแบบขายงานระบบประสาทอยาง
งายแบบ MLP เพื่อใชเปนเครื่องมือชวยในการวางแผน 
ปองกัน และเฝาระวัง ในการควบคุมปริมาณปลาทะเล
ที่นําขึ้นบกไมใหมากเกินไป (Over-fishing) จนอาจเปน
การทําลายระบบนิเวศนทางทะเล หรือทําใหปลาทะเล
บางชนิดสูญพันธไดซึ่งจะเห็นไดจากการที่มีรายงานวา
ปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกไดนั้นมีแนวโนมที่จะลดลง
เรื่อย ๆ ทุกป 

 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เปนการสรางตัวแบบขายงานระบบ
ประสาทเพื่อพยากรณปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกราย
เดือนในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัย
ดังนี ้
2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยรวบรวมขอมูลของตัวแปรตามคือปริมาณ
ปลาทะเลที่นําขึ้นบกรายเดือน (Marine fish landing: 
MFL) และตัวแปรอิสระซึ่งเปนตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา
จํานวน 6 ตัว ไดแก ความกดอากาศที่ระดับน้ําทะเล 
(Sea-level pressure: SLP) ค ว า ม เร็ ว ล ม  (Wind 
speed: WS) ป ริ ม าณ น้ํ าฝน รวม  (Total rain: TR) 
จํานวนวันที่ฝนตก (Rainy day: RD) อุณหภูมิต่ําสุด 
(Minimum temperature: MinTemp) และอุณหภูมิ
สู งสุ ด  (Maximum temperature: MaxTemp) ของ

อําเภอ 3 อําเภอ ในจังหวัดชลบุรี คือ อําเภอเมืองชลบุรี 
อําเภอศรีราชา และอําเภอสัตหีบ ตั้งแตเดือนมกราคม 
ป พ.ศ. 2544 ถึงเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2553 จากกลุม
วิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง ศูนยสารสนเทศ       
กรมประมง 
 สําหรับการวิเคราะหขอมูลนั้นมีการแบง
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหออกเปน 2 ชุด ดังนี ้

1. ชุ ด ข อ มู ล สํ าห รับ ก ารส ร า งตั วแบ บ 
(Training data set) เปนขอมูลที่ไดมาอยางสุมจํานวน 
84 กรณี ซ่ึงคิดเปน 70% ของขอมูลทั้งหมด 

2. ชุดขอมูลสําหรับการตรวจสอบความ
ถูกตองของตัวแบบ (Validation data set) เปนขอมูล
ที่เหลืออีก 30% ของขอมูลทั้งหมด จํานวน 36 กรณี 
จึงเปนขอมูลคนละชุดกับชุดของขอมูลสําหรับการสราง
ตัวแบบ เนื่องจากจะเปนชุดขอมูลที่แสดงใหเห็นวาตัว
แปรอิสระดังกลาวขางตนสามารถที่จะใชพยากรณ
ปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกรายเดือนในจังหวัดชลบุรี
ไดถูกตองแมนยํามากนอยเพียงใด 
2.2 การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 

เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณปลา
ทะเลที่นําขึ้นบกรายเดือนและตัวแปรอิสระแตละตัว 
และศึกษาความสัมพันธรายคูของตัวแปรอิสระ โดย
พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Coefficient of Pearson correlation)  
2.3 การพยากรณปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกราย
เดือนดวยตัวแบบขายงานระบบประสาท 

ในการพยากรณปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกราย
เดือนในจังหวัดชลบุรี โดยประยุกตตัวแบบขายงาน
ระบบประสาทอยางงายแบบ MLP ที่มีการเชื่อมโยงไป
ขางหนาอยางทั่วถึงซึ่งมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวน 
ดังนี ้

1. ชั้นอินพุท (Input layer) จํานวน 1 ชั้นซึ่ ง
ประกอบดวยโหนด (Node) จํานวน 6 โหนดที่มีคา
เทากันกับจํานวนตัวแปรอิสระทั้งหมดที่มี โดยโหนดแต
ละโหนดเปนตัวแทนของจํานวนตัวแปรอิสระแตละตัว 
ไดแก ความกดอากาศที่ระดับน้ําทะเล ความเร็วลม 
ปริมาณน้ําฝนรวม จํานวนวันที่ฝนตก อุณหภูมิต่ําสุด 
และอุณหภูมิสูงสุด 
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 2. ชั้ น ซ อ น  (Hidden layer) เนื่ อ งจ าก ไม มี
หลักเกณฑในการกําหนดจํานวนชั้นซอนและจํานวน
โหนดของชั้นซอน ผูวิจัยจึงประยุกตขายงานระบบ
ประสาทที่ประกอบดวยชั้นซอนเพียง 1 ชั้น (Cybengo 
[11] และ Hornik et al. [12]) โดยมีจํานวนโหนดของ
ชั้นซอนเทากับ 3 โหนด และ 5 โหนด (Guo and 
Dooley [13]) ซึ่งโครงสรางหรือสถาปตยกรรมของ
ขายงานระบบประสาทดังกลาวเปนโครงสรางที่มี
จํานวนโหนดของชั้นซอนเพียงพอที่จะไมทําใหเกิด
ปญหา Overtraining และ Undertraining 

3. ชั้นเอาทพุท (Output layer) จํานวน 1 ชั้น 
โดยมีจํานวนโหนดของชั้นเอาทพุทเทากับ 1 โหนดที่มี
คาเทากันกับจํานวนตัวแปรตามหรือตัวแปรเปาหมาย
ซึ่งในที่นี้คือปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกรายเดือนใน
จังหวัดชลบุร ี

สวนฟงกชันเชื่อมตอการทํางาน (Activation 
function) ของขายงานระบบประสาทอยางงายแบบ 
MLP นั้ น  ใช ฟ ง ก ชั น ไฮ เพ อ ร โบ ลิ ก แ ท น เจ น ต 
( Hyperbolic Tangent) แ ล ะ ฟ ง ก ชั น โ ล จิ ส ติ ก 
(Logistic) สําหรับโหนดของชั้นซอน และใชฟงกชันเลข
ชี้ กํ า ลั ง  (Exponential) แ ล ะ ฟ งก ชั น เอ ก ลั ก ษ ณ 
(Identity) สําหรับโหนดของชั้นเอาทพุท  
2.4 การวัดคาดัชนีสมรรถนะของตัวแบบขายงาน
ระบบประสาท 
  ในการตรวจสอบวาตัวแบบขายงานระบบ
ประสาทที่ไดใชพยากรณปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบก
รายเดือนในจังหวัดชลบุรีไดดีเพียงใดนั้นมีเกณฑการวัด
คาดัชนีที่ใชสําหรับวัดสมรรถนะของตัวแบบอยูหลาย
อยาง รากของคาคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root 
Mean Square Error: RMSE) เปนเกณฑการวัดคาดัชนี
อยางหนึ่งที่นิยมใชกันมากซึ่งสามารถคํานวณหาคาได
ดังนี ้

 
โดยที ่   เปนคาสังเกตของปริมาณปลาทะเลท่ีนํา

 ขึ้นบกในเดือนที่ i ในจังหวัดชลบุรี 

   เปนคาพยากรณของปริมาณปลาทะเลท่ี
 นําขึ้นบกในเดือนท่ี i ในจังหวัดชลบุรี 

   เปนจํานวนคาสังเกตทั้งหมดของขอมูล 
 

3. ผลการวิจัย 
ตัวแบบขายงานระบบประสาทเพื่อพยากรณ

ปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกรายเดือนในจังหวัดชลบุรี 
มีผลการดําเนินการวิจัยดังนี ้  
3.1 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 

เมื่อหาความสัมพันธระหวางปริมาณปลาทะเลที่
นําขึ้นบกรายเดือนและตัวแปรอิสระแตละตัว และ
ศึกษาความสัมพันธรายคูของตัวแปรอิสระโดยพิจารณา
จากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และ               
p-value ของการทดสอบ (ซึ่งเปนตัวเลขที่อยูในวงเล็บ) 
ไดผลแสดงดัง Table 1 

จ าก Table 1  พ บ ว าตั ว แ ป รอิ ส ระ ทุ ก ตั ว มี
ความสัมพันธกับปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกรายเดือน 
ซึ่ ง จ ะ เห็ น ได จ าก  p-value ข อ งก ารท ด ส อ บ ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันระหวางปริมาณ
ปลาทะเลที่นําขึ้นบกรายเดือนและตัวแปรอิสระแตละ
ตัวมีคานอยกวา 0.05 

สวนความสัมพันธรายคูระหวางตัวแปรอิสระ
พบวาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกันจะมี p-value 
ของการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
นอยกวา 0.05 ซึ่งมีท้ังหมด 10 คู ดังนี ้

1. ปริมาณน้ําฝนรวม (TR) มีความสัมพันธกับ
ความกดอากาศท่ีระดับนํ้าทะเล (SLP) และความเร็วลม 
(WS) 

2. จํานวนวันที่ฝนตก (RD) มีความสัมพันธกับ
ความกดอากาศที่ระดับน้ําทะเล (SLP) ความเร็วลม 
(WS) และปริมาณน้ําฝนรวม (TR) 

3. อุณหภูมิต่ําสุด (MinTemp) มีความสัมพันธ
กับความกดอากาศที่ระดับน้ํ าทะเล (SLP) ปริมาณ
น้ําฝนรวม (TR) และจํานวนวันที่ฝนตก (RD) 

4. อุณหภูมิสูงสุด (MaxTemp) มีความสัมพันธ
กับความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเล (SLP) และอุณหภูมิ
ต่ําสุด (MinTemp) 
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Table 1 Correlation coefficient and p-value of Pearson’s correlation test 
 MFL SLP WS TR RD MinTemp 

SLP -0.227 
(0.007) 

     

WS -0.336 
(0.000) 

0.012 
(0.898) 

    

TR 0.288 
(0.005) 

-0.526 
(0.000) 

-0.426 
(0.000) 

   

RD 0.276 
(0.003) 

-0.566 
(0.000) 

-0.373 
(0.000) 

0.942 
(0.000) 

  

MinTemp 0.465 
(0.000) 

-0.709 
(0.000) 

-0.023 
(0.806) 

0.367 
(0.000) 

0.425 
(0.000) 

 

MaxTemp 0.421 
(0.000) 

-0.236 
(0.009) 

-0.142 
(0.121) 

-0.067 
(0.465) 

-0.052 
(0.571) 

0.582 
(0.000) 

 
Table 2 Performance of Neural Network models for forecasting of monthly marine fish landing in 
Chonburi province 

Architecture of Activation function of RMSE of 
Neural network Hidden layer Output layer Training set Validation set 

MLP 6–3–1 Hyperbolic Tangent Exponential 91.088350 83.762280 
MLP 6–3–1 Hyperbolic Tangent Identity 102.407581 89.951239 
MLP 6–3–1 Logistic Exponential 106.841103 91.252388 
MLP 6–3–1 Logistic Identity 103.544564 87.800433 
MLP 6–5–1 Hyperbolic Tangent Exponential 127.754472 89.990350 
MLP 6–5–1 Hyperbolic Tangent Identity 129.598797 91.946880 
MLP 6–5–1 Logistic Exponential 122.638751 90.212781 
MLP 6–5–1 Logistic Identity 124.970131 92.228234 

  

 
Figure 1 MLP 6-3-1                      Figure 2 MLP 6-5-1 
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3.2 ผลการพยากรณปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกราย
เดือนดวยตัวแบบขายงานระบบประสาท 
 ในการพยากรณปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบก       
รายเดือนดวยตัวแบบขายงานระบบประสาทอยางงาย
แบบ MLP ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปขางหนาอยางทั่วถึง โดย
ที่มีฟงกชันการเชื่อมตอการทํางานที่โหนดของชั้นซอน
เปนฟงกชันไฮเพอรโบลิกแทนเจนตและฟงกชันโลจิสติก 
ที่โหนดของชั้นเอาทพุทเปนฟงกชันเลขชี้กําลัง และ
ฟงกชันเอกลักษณ มีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 สวน คือ 

1. โหนดของชั้นเอาทพุทจํานวน 1 โหนด (MFL) 
ซึ่งแสดงปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกรายเดือนใน
จังหวัดชลบุร ี

2. โหนดของชั้นอินพุทจํานวน 6 โหนด ซึ่งมีคา
เทากันกับจํานวนตัวแปรอิสระทั้งหมด (SLP, WS, TR, 
RD, MinTemp และ MaxTemp)  

3. โหนดของชั้นซอนจํานวน 3 และ 5 โหนด  
ดังนั้นจึงมีตัวแบบขายงานระบบประสาทอยาง

งายแบบ MLP ที่ใชพยากรณปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้น
บกรายเดือนในจังหวัดชลบุรี ดังนี ้

1. ตัวแบบที่มีโหนดของชั้นอินพุทจํานวน 6 โหนด 
โหนดของชั้นซอนจํานวน 3 โหนด และโหนดของชั้น
เอาทพุทจํานวน 1 โหนด จํานวน 4 ตัวแบบซึ่งแสดงได
ดัง Figure 1 

2. ตัวแบบที่มีโหนดของชั้นอินพุทจํานวน 6 โหนด 
โหนดของชั้นซอนจํานวน 5 โหนด และโหนดของชั้น
เอาทพุทจํานวน 1 โหนด จํานวน 4 ตัวแบบซึ่งแสดงได
ดัง Figure 2 

 3.3 การวัดคาดัชนีสมรรถนะของตัวแบบขายงาน
ระบบประสาท 

เมื่อหาคารากของคาคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย 
(RMSE) จากทั้ งชุดขอมูลสําหรับการสรางตัวแบบ 
(Training data set) แ ล ะ ชุ ด ข อ มู ล สํ า ห รั บ ก า ร
ตรวจสอบความถูกตองของตัวแบบ (Validation data 
set) เพื่อใชเปนดัชนีวัดสมรรถนะของตัวแบบขายงาน
ระบบประสาทในการพยากรณปริมาณปลาทะเลที่นํา
ขึ้นบกรายเดือนในจังหวัดชลบุรี ไดผลแสดงดังTable 2 

จากTable 2  พ บวาตั วแบ บข าย งานระบ บ
ประสาทอยางงายแบบ MLP ที่มีสมรรถนะดีที่สุดใน
การพยากรณปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกรายเดือนใน

จังหวัดชลบุรี คือ ตัวแบบขายงานระบบประสาทอยาง
งายแบบ MLP 6–3–1 ที่มีฟงกชันการเชื่อมตอการ
ทํางานที่โหนดของชั้นซอนเปนฟงกชันไฮเพอรโบลิ
กแทนเจนต และที่โหนดของชั้นเอาทพุทเปนฟงกชัน
เลขชี้กําลัง โดยมีรากของคาคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉลี่ย
จากชุดขอมูลสําหรับการตรวจสอบความถูกตองของตัว
แบบเปน 83.762280 รองลงมาเปนตัวแบบขายงาน
ระบบประสาทอยางงายแบบ MLP 6–3–1 ที่มีฟงกชัน
การเชื่ อมตอการทํ างานที่ โหนดของชั้ นซอนเป น
ฟงกชันโลจิสติก และที่ โหนดของชั้นเอาทพุทเปน
ฟงกชันเอกลักษณซึ่งมีรากของคาคลาดเคล่ือนกําลังสอง
เฉลี่ยจากชุดขอมูลสําหรับการตรวจสอบความถูกตอง
ของตัวแบบเปน 87.800433 

สวนตัวแบบที่พยากรณปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้น
บกรายเดือนในจังหวัดชลบุรีไดถูกตองนอยที่สุด คือ ตัว
แบบขายงานระบบประสาทอยางงายแบบ MLP 6–5–1 
ที่มีฟงกชันการเชื่อมตอการทํางานที่โหนดของชั้นซอน
เปนฟงกชันโลจิสติก และที่โหนดของชั้นเอาทพุทเปน
ฟงกชันเอกลักษณ  ซึ่งเห็นไดจากใหคารากของคา
คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยจากชุดขอมูลสําหรับการ
ตรวจสอบความถูกตองของตัวแบบมากที่ สุดคือ 
92.228234 

 
4. สรุปและเสนอแนะ  

งานวิจัย “ตัวแบบขายงานระบบประสาทสําหรับ
การพยากรณปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกรายเดือนใน
จังหวัดชลบุรี” สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ไดดังนี ้
4.1 สรุปผลการวิจัย 

ในงานวิจัย “ตัวแบบขายงานระบบประสาท
สําหรับการพยากรณปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกราย
เดือนในจังหวัดชลบุรี” สรุปผลการวิเคราะหขอมูลได
ดังนี ้

1. ตัวแบบขายงานระบบประสาทอยางงายแบบ 
MLP ที่ใชสําหรับการพยากรณปริมาณปลาทะเลที่นํา
ขึ้นบกรายเดือนในจังหวัดชลบุรี มีทั้งหมด 8 ตัวแบบ 
ดังนี ้

1.1 ตัวแบบขายงานระบบประสาทอยาง
งายแบบ MLP 6–3–1 ซึ่งประกอบดวยโหนดของชั้น
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อินพุทจํานวน 6 โหนด และโหนดของชั้นซอนจํานวน 3 
โหนด โดยมีฟงกชันการเชื่อมตอการทํางานที่โหนดของ
ชั้นซอนเปนฟ งกชัน ไฮเพอรโบลิกแทนเจนตและ
ฟงกชันโลจิสติก สวนที่ โหนดของชั้นเอาทพุทเปน
ฟงกชันเลขชี้กําลังและฟงกชันเอกลักษณ จํานวน 4 ตัว
แบบ 

1.2 ตัวแบบขายงานระบบประสาทอยาง
งายแบบ MLP 6–5–1 ซึ่งประกอบดวยโหนดของชั้น
อินพุทจํานวน 6 โหนด และโหนดของชั้นซอนจํานวน 5 
โหนด โดยมีฟงกชันการเชื่อมตอการทํางานที่โหนดของ
ชั้นซอนเปนฟ งกชัน ไฮเพอรโบลิกแทนเจนตและ
ฟงกชันโลจิสติก สวนที่ โหนดของชั้นเอาทพุทเปน
ฟงกชันเลขชี้กําลังและฟงกชันเอกลักษณ จํานวน 4 ตัว
แบบ 

2. ตัวแบบขายงานระบบประสาทอยางงายแบบ 
MLP 6–3–1 ท่ีมฟีงกชันการเชื่อมตอการทํางานที่โหนด
ของชั้นซอนเปนฟงกชันไฮเพอรโบลิกแทนเจนตและที่
โหนดของชั้นเอาทพุทเปนฟงกชันเลขชี้กําลังเปนตัว
แบบขายงานระบบประสาทที่มีสมรรถนะดีที่สุดในการ
พยากรณปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกรายเดือนใน
จังหวัดชลบุรี เนื่องจากใหรากของคาคลาดเคล่ือนกําลัง
สองเฉลี่ยจากชุดขอมูลสําหรับการตรวจสอบความ
ถูกตองของตัวแบบนอยที่สุดคือมีคาเทากับ 83.762280 
4.2 อภิปรายผลการวิจัย 

ผลที่ ไดจากงานวิจัย “ตัวแบบขายงานระบบ
ประสาทสําหรับการพยากรณปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้น
บกรายเดือนในจังหวัดชลบุรี” สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยไดดังนี ้

1. โดยทั่วไปแลวตัวแบบขายงานระบบประสาท
อยางงายแบบ MLP 6–3–1 สามารถที่จะพยากรณ
ปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกรายเดือนในจังหวัดชลบุรี
ไดดีกวาตัวแบบขายงานระบบประสาทอยางงายแบบ 
MLP 6–5–1 ซึ่ งเห็นไดจากตัวแบบขายงานระบบ
ประสาทอยางงายแบบ MLP 6–3–1 มีรากของคา
คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยจากชุดขอมูลสําหรับการ
ตรวจสอบความถูกตองของตัวแบบนอยกวาตัวแบบ
ขายงานระบบประสาทอยางงายแบบ MLP 6–5–1 
ดังนั้นอาจกลาวไดวาตัวแบบขายงานระบบประสาทที่มี
จํานวนโหนดของชั้นซอนเปน 3 โหนด จะใหสมรรถนะ

ดีกวาตัวแบบขายงานระบบประสาทที่มีจํานวนโหนด
ของชั้นซอนเปน 5 โหนด 

2. สามารถ ใช งานวิ จั ยนี้ เป นตั วชี้ แนะหรื อ
ขอแนะนําในการพัฒนาเทคนิคของขายงานระบบ
ประสาท เพื่อใหไดตัวแบบขายงานระบบประสาทอยาง
งายแบบ MLP หรือตัวแบบขายงานระบบประสาทขั้น
สูงแบบ RBF ที่ดีที่สุดสําหรับการพยากรณปริมาณปลา
ทะเลที่ นํ าขึ้ นบกราย เดื อน โดยการปรับ เปลี่ ยน
คาพารามิเตอรของตัวแบบขายงานระบบประสาท เชน 
จํานวนชั้นซอน โหนดของชั้นซอน ฟงกชันการเชื่อมตอ
การทํางานที่ โหนดของชั้นซอนหรือที่ โหนดของชั้น
เอาทพุท เปนตน 
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