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บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอโมเดลเพื่อการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตอ้อยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการ
ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมที่มีกระบวนการเรียนรู้แบบแพร่ย้อนกลับ ในการศึกษาผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับผลผลิตอ้อยจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลจังหวัด ปีการผลิต 
ข้อมูลปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย อุณหภูมิเฉลี่ย ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่ และพื้นที่ปลูกอ้อยเป็นข้อมูลน าเข้าของตัวแบบ 
ANN1 เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของปัจจัยกับปริมาณผลผลิตอ้อย ผู้วิจัยจึงได้ท าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย
โดยใช้ Correlation และ Regression ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ได้แก่ ข้อมูลจังหวัด ปีการผลิต 
ข้อมูลปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่ และพื้นที่ปลูกอ้อย ซึ่งจะเป็นข้อมูลน าเข้าตัวแบบ ANN2 และ
จากสมมติฐานด้านพืชแข่งขันทางเศรษฐกิจของอ้อย โดยราคาพืชแข่งขันทางเศรษฐกิจน่าจะมีผลต่อปริมาณการ
ปลูกอ้อยในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เพิ่มปัจจัยด้านราคาพืชแข่งขันที่ส าคัญ 3 ปัจจัยคือ 
ราคาอ้อยเฉลี่ย ราคายางพาราเฉลี่ย และราคามันส าปะหลังเฉลี่ย เมื่อรวมกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ ได้แก่ ข้อมูลจังหวัด ปีการผลิต พื้นที่ปลูกอ้อย ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่ และข้อมูลปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ยจะเป็นข้อมูลน าเข้าของตัวแบบ ANN3 ในการศึกษานี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2547-2552 เพื่อ
สร้างและเปรียบเทียบโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมจากข้อมูลปัจจัยน าเข้าทั้ง 3 ชุด ซึ่งผลการศึกษาพบว่าตัวแบบ 
ANN3 ท่ีมีสถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมแบบ 8:4:1 ให้ผลพยากรณ์แม่นย าสูงท่ีสุด มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 0.9973 เมื่อเทียบกับ ANN1 ที่มีสถาปัตยกรรม 5:10:1 และ ANN2 ที่มีสถาปัตยกรรม 6:8:1 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.9794, 0.9822 ตามล าดับ 
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ABSTRACT 
This paper presents models to predict sugarcane production in the Northeastern of 

Thailand using back propagation artificial neural network. In order to select appropriate input 
factors for the model, the researchers studied other related researches about sugarcane 
production factors that effect to the sugarcane product. There are six factors (province, 
production year, average rainfall, average temperature, average sugarcane area, and average 
cane yield data) effect to the sugarcane production. Those factors were considered as the input 
of an ANN1 model. In order to confirm factors relationships, autocorrelation and regression were 
used to analyze the factors. The analysis results showed that just five factors (province, 
production year, average rainfall, average sugarcane area, and average cane yield data) have 
relationships. These five factors were considered as the input of an ANN2 model. Base on 
assumption that major competitive crops in the Northeastern may has effected on the 
sugarcane production. Therefore, three more factors (sugarcane price, rubber price and cassava 
price) were considered as the additional factors of the ANN2 models called ANN3. In order to 
analyze for the appropriate model, those factors data from year 2004 to 2010 were used in the 
study. The results showed that the best estimate models of the study are as followings: 1) The 
ANN1 is with architecture of 5:10:1, correlation at 0.9794. 2) The ANN2 model is with 
architecture of 6:8:10, correlation at 0.9822. 3) The ANN3 model is with architecture of 8:4:1, 
correlation at 0.9973. The study indicates that the ANN3 with 8:4:1 architecture of neural 
network has maximum accuracy. 
 
ค ำส ำคัญ: การพยากรณ์ปรมิาณผลผลิตอ้อย  กระบวนการเรียนรู้แบบแพร่ย้อนกลับ  โครงข่ายประสาทเทียม 
Keywords: Sugarcane production forecasting, Back propagation neural network, ANN 
 

บทน ำ 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีส่งออกน้ าตาล

ทรายติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก (วิภาพร, 2552) ซึ่ง
น้ าตาลเป็นผลผลิตจากอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีบทบาทส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด 
ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลมีการแข่งขัน
สูงขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย, 
2553) ท าให้โรงงานน้ าตาลแต่ละแห่ง ต้องมีการ

วางแผนบริหารจัดการกับการหีบอ้อยในแต่ละปี เช่น 
ฝ่ายผลิตของโรงงานน้ าตาลสามารถวางแผนการบริหาร
จัดการเครื่องจักรเพื่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดส าหรับ
ปริมาณอ้อย ที่จะหีบในปีนั้น  ๆ ฝ่ายส่งเสริมอ้อย
สามารถจัดการระบบบริหารคิวหีบอ้อยได้อย่าง
เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้โรงงานน้ าตาลยังต้องวาง
แผนกา รหี บอ้ อ ย ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด และ ให้ ทั นกั บ
ก าหนดการเปิดและปิดหีบที่ทางส านักงานอนุกรรมการ
อ้อยและน้ าตาลทรายก าหนดไว้ ดังนั้นการพยากรณ์
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ปริมาณอ้อย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการวางแผนงาน
ดังกล่าว ซึ่งวิธีการที่ฝ่ายส่งเสริมอ้อยของโรงงานน้ าตาล
ส่วนใหญ่ใช้คือการพยากรณ์ด้วยการน าจ านวนพื้นที่ที่มี
การปลูกอ้อยจากฐานข้อมูลชาวไร่ในระบบโควต้าอ้อย
มาคูณกับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (สุรเชษฐ, 2552) ซึ่งถือว่า
เป็นวิธีการที่ง่ายและสามารถค านวณได้อย่างรวดเร็ว 
แต่ปริมาณอ้อยที่ฝ่ายส่งเสริมอ้อยพยากรณ์ด้วยวิธีนี้ยัง
มีความคลาดเคลื่อนอยู่มาก ดังนั้นหากมีตัวแบบที่มี
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์จะเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนในการบริหารจัดการการหีบอ้อย 

ปัจจุบันมี เทคนิคต่าง  ๆ ที่น ามาใช้ในการ
พยากรณ์ เช่น การพยากรณ์โดยใช้วิธีการทางสถิติ 
Exponential Smoothing และ  Box-Jenkins กา ร
สร้างแบบ จ าลองการพยากรณ์โดยใช้นิวโรฟัซซี การใช้
อัลกอริธึมพันธุกรรม (genetic algorithm) และการ
พยากรณ์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม (artificial 
neural network) เป็นต้น จากการศึกษาเทคนิคของ
การพยากรณ์จากงานวิจัยต่าง ๆ พบว่าเทคนิคการ
พยากรณ์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเป็นวิธีการที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และถูกน าไปใช้กับการ
พยากรณ์ในหลาย ๆ ด้าน เพราะถือว่าเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพมีค่าความผิดพลาดน้อย เ น่ืองจาก
โครงข่ายประสาทเทียมสามารถเรียนรู้รูปแบบของ
ข้อมูลในอดีตและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลปัจจัย 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ต้องการพยากรณ์เพื่อ
น าไปพยากรณ์ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่าง
ดี (สิรภัทร, 2552) ตัวอย่างของงานวิจัยที่ใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมในการพยากรณ์ เช่น การใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
พยากรณ์ผลผลิตอ้อย (สุรเชษฐ, 2552) โดยน าเสนอ
การพัฒนาเทคนิคการพยากรณ์ผลผลิตอ้อยจากการ
อาศัยข้อมูลของแปลงปลูกอ้อยแต่ละแปลงร่วมกับ

ข้อมูลเชิงพื้นที่จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การ
พยากรณ์ความต้องการข้าวไทยจากต่างประเทศโดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียม (อาทิตย์, 2552) การพยากรณ์
โอกาสส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาโดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียม (Wongkhamdi and Seresangtakul, 
2010) และการคาดการณ์ผลผลิตของพืชส าหรับ 
ข้าวโพดและถั่วเหลือง โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม 
(Kaul et al., 2005) เป็นต้น 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้โครงข่ายประสาท
เทียม ที่มีขบวนการเรียนรู้แบบแพร่ย้อนกลับเพื่อสร้าง
แบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์ปริมาณอ้อย ซึ่งผลของ
การพยากรณ์ปริมาณอ้อยจะเป็นข้อมูลที่ฝ่ายส่งเสริม
อ้อย ของโรงงานน้ าตาล น าไปใช้ในการวางแผนบริหาร
จัดการกับระบบคิวหีบอ้อย การวางแผนเครื่องจักร
ส าหรับหีบอ้อย รวมไปถึงการวางแผนจ านวนวันที่
สามารถหีบอ้อยได้หมดในแต่ละปี 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
โครงข่ำยประสำทเทียม (artificial neural 

network) (Patterson Dan W, 1930) 
เ ป็ น โ ม เ ด ล ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ส า ห รั บ

ประมวลผลสารสนเทศด้วยการค านวณแบบคอนเนค-
ชันนิสต์ (connectionist) เพื่อจ าลองการท างานของ
เครือข่ายประสาทคล้ายกับการท างานในสมองมนุษย์ 
สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบ่งเป็น 4 แบบ 
คือ โครงข่ายการส่งข้อมูลแบบไม่ย้อนกลับ (feed 
forward network) โครงข่ายการส่งข้อมูลแบบ
ย้อนกลับ (feedback network) โครงข่ายประสาท
เทียมอย่างง่าย (perceptrons) และ โครงข่ายประสาท
เทียมแบบแพร่ย้อนกลับ (back propagation 
algorithm) โดยงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้อัลกอริทึมของ
โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับในการสร้าง
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แบบจ าลอง เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ส าหรับเป็นปัจจัย
น าเข้าเป็นข้อมูลย้อนหลังที่ต้อง อาศัยการเรียนรู้ 
หลาย ๆ รอบเพื่อให้ได้ข้อมูลผลลัพธ์ที่มีความน่าเช่ือถือ 

สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียม
แบบแพร่ย้อนกลับประกอบด้วยช้ันของข้อมูลเบื้องต้น 
3 ช้ัน ได้แก่ ช้ันอินพุต (input layer) ช้ันซ่อน 
(hidden layer) และช้ันเอาท์พุต (output layer) และ
การปรับสอนโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการค านวณไป
ข้างหน้า (feed forward) จากช้ันอินพุตไปยังช้ันซ่อน
และไปสู่ช้ันเอาท์พุต 2) ขั้นตอนการค านวณและการ
แทนค่ากลับของผลรวมของความผิดพลาดของผลลัพธ์
กับค่าเป้าหมาย 3) ขั้นตอนการปรับค่าน้ าหนัก 
(weight) ไปเรื่อย ๆ ขั้นตอนนี้จะขึ้นอยู่กับขั้นตอนการ
ค านวณไปข้างหน้าเพียงขั้นตอนเดียว โดยจะน า 
ค่าน้ าหนักที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการพยากรณ์
ต่อไป ซึ่งสถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียม
แบบแพร่ย้อนกลับแสดงในรูปที่ 1 

จากรูปที่ 1 x แทนเวกเตอร์ของข้อมูลน าเข้า
มีขนาด n มิติ และ w แทนเวกเตอร์น้ าหนักหรือ
ความส าคัญที่ให้กับข้อมูลน าเข้าแต่ละตัว 

ฟังก์ชันผลรวมสามารถหาค่าได้จากสมการที่ 1 

)()(
1

Biasyxxf
n

i
ii 



        (1) 

โดยที ่ xi แทนค่าข้อมูลเข้าตัวที ่i 
 yi แทนค่าข้อมูลออกตัวท่ี i 
 wi แทนค่าน้ าหนักของนิวรอนตัวที่ i 
 n แทนจ านวนนิวรอนช้ันข้อมูลเข้า 
 Bias แทนค่าความโน้มเอียง 
 i มีค่าตั้งแต ่1 ถึง n 

output เป็นค่าตัวเลขท่ีต่อเนื่องใช้ Sigmoid 
function มีสมการดังนี ้
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xf 


1
1)(                  (2) 

โดยที ่ )(xf  เป็นฟังก์ชันกระตุ้น 
 e แทนฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 
 x แทนค่าขอ้มูลน าเข้า 

สมกำรถดถอยพหุคูณ  (multiple 
regression analysis) 

สมการถดถอยพหุคูณ (Miles and Shevlin, 
2001) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป กับตัวแปรตาม 1 ตัว โดยตัว
แปรอิสระนิยมเขียนแทนด้วย X กับตัวแปรตามนิยม
เขียนแทนด้วย Y ซึ่งค่าของตัวแปรตามจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระ ดังสมการ 

kk xbxbxbaY  ...2211       (3)

 

 
รูปที ่1 แสดงสถาปตัยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลับ (Law, 2000) 
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โดยที ่ Y' แทนค่าพยากรณ์ของตัวแปร 
 a แทนค่าคงที่ของสมการพยากรณ ์
 b1, b2 ,…, bk แทนค่าน้ าหนักหรือสมัประสิทธ์ิการ
ถดถอยของตัวแปรอิสระ ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ k ตามล าดับ 
 x1, x2,…, xk แทนค่าของตัวแปรอิสระตัวที่ 1 ถึง
ตัวที่ k ตามล าดับ 
 k แทนจ านวนตัวแปรอิสระ 

ส ห สั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ  ( multiple 
correlation) 

สหสัมพันธ์พหุคูณ (Miles and Shevlin, 
2001) เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม 
และตัวแปรอิสระที่มากกว่าหนึ่งตัวแปรตัว และ
ความสัมพันธ์นี้จะบอกให้ทราบว่าตัวแปรตามและ 
ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับใด ดังสมการ 
 

 



 22 '
'

yy
yy

R
    

          (4)
 

โดยที่  R แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหคุูณ 
 y แทน ค่าเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยของตัวเกณฑ์ 
(ตัวแปรตามนั่นคือ = y-y) 
 y' แทน ค่าคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (= y-
y') 

กำรตรวจสอบแบบไขว้กัน (k-fold cross 
validation) 

การตรวจสอบแบบไขว้กัน (Kohavi, 1995) 
เป็นวิธีการทดสอบโดยการแบ่งข้อมูลออกเป็น k กลุ่ม 

โดยที่แต่ละกลุ่มมีข้อมูลจ านวนเท่า ๆ กัน ข้อมูลแต่ละ
กลุ่มจะถูกหมุนเวียนเป็นข้อมูลเรียนรู้และข้อมูลทดสอบ 
เพื่อป้องกันปัญหาการจากการเลือกข้อมูลที่ดีและง่าย
มาเป็นข้อมูลชุดทดสอบ ในการทดสอบแต่ละครั้ง 
ข้อมูลจ านวน k-1 กลุ่มจะเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ และ
มีข้อมูลจ านวน 1 กลุ่มเป็นข้อมูลชุดทดสอบ โดยท าการ
สลับกลุ่มไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง k กลุ่ม และท าการหา
ค่าเฉลี่ยความถูกต้องจากท้ัง k รอบเช่นการแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 5 กลุ่ม หรือ k=5 จะมีการแบ่งข้อมูลเพื่อ
เรียนรู้และทดสอบดังรูปที ่2 

กำรวัดประสิทธิภำพของกำรพยำกรณ์ 
งานวิจัยนี้จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

(root mean square error: RMSE) ซึ่งเป็นการวัดค่า
ความแตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าที่ได้จากการสร้าง
แบบจ าลอง โดยหากค่านี้มีค่าเท่ากับ 1 หรือเข้าใกล้ 1 
มากที่สุด หมายความว่าเกิดความคลาดเคลื่อนในการ
พยากรณ์น้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
สามารถค านวณได้จากสมการดังนี้ (ทรงศิริ, 2549) 
 





n

i
ii YY

n
RMSE

1

2' )(1          (5) 

โดยที่ '
iY แทนค่าการพยากรณ์ที่ได้จากแบบจ าลอง 
iY แทนค่าท่ีเกิดขึ้นจริง 

n  แทนจ านวนข้อมูลน าเข้าท้ังหมด 
 

 

 
รูปที ่2 แสดง k-fold Cross validation โดยที่ k = 5 (Kohavi, 1995) 



KKU Science Journal Volume 41 Number 1218 Research218  KKU Science Journal Volume 41 Number 1 Research 
 

 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
Yong-Chun et al. (2010) ได้จัดท าศึกษา

และวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการค านวณผลผลิตเฉลี่ย
ของอ้อยกับอัลกอริธึมพันธุกรรม ซึ่งเป็นการค านวณหา
ผลผลิตเฉลี่ยของอ้อยมีผลกระทบมาจากหลายปัจจัยที่
เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของอ้อย และการเปลี่ยนแปลง
ตามธรรมชาติต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศ อุณหภูมิ 
ความช้ืน ปริมาณฝนและแสงอาทิตย์ ความเข้มข้นของ
ปุ๋ย และอื่น ๆ เป็นปัจจัยอินพุตตั้งต้น จากนั้นจะใช้
โครงสร้างเครือข่าย นิวรอลเน็ตเวิร์คโมเดลพันธุกรรม
ของ SGA/IGA และอื่น ๆ ร่วมกับโมเดล Genetic BP 
Neural Network โดยสรุปการค านวณจากหลากหลาย
วิธีร่วมกับโมเดลอัลกอริธึมของ Genetic BP ถือว่าเป็น
วิธีที่ดีและสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการพยากรณ์
ข้อมูลอย่างอื่นได้เป็นอย่างดี 

Al-varez et al. (1982) วิจัยหา
ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตอ้อยกับปัจจัยต่าง ๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อผลผลิตอ้อย โดยใช้ข้อมูล ชนิดดิน 
ความลึกของดิน ปริมาณปุ๋ยและสารเคมี พันธุ์อ้อย 
ระดับน้ าในดิน ปริมาณน้ าฝน วิธีการเก็บเกี่ยว การพัก
ดิน ระยะห่างจากแหล่งน้ า และปีที่เก็บเกี่ยว โดยอาศัย
สมการถดถอย (regression) และ มีการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (ordinary 
least square) แต่วิธีการประเมินผลผลิตอ้อยข้างต้น
ยังไม่แม่นย า จึงใช้แบบจ าลองการเจริญเติบโตของอ้อย 
ACRU-Thomson เ พื่ อป ร ะ เ มิ นผลผลิ ต อ้ อ ย  ซึ่ ง
แบบจ าลองดังกล่าวสามารถอธิบายลักษณะการ
เจริญเติบโตของอ้อยที่ ซับซ้อนได้  โดยใ ช้ข้อมูล
ภูมิอากาศต่าง ๆ เช่น น้ าฝน อุณหภูมิ แสงแดด แรงลม 
ความช้ืน และข้อมูลอื่น ๆ เช่น คุณลักษณะของดิน 
ปัจจัยในการบริหารจัดการ เป็นต้น 

วิภาพร (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศกับผลผลิตอ้อย โดยงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน จ านวน
วันที่ฝนตก อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด อุณหภูมิ
เฉลี่ย ความยาวนานแสงแดด ความช้ืนสัมพัทธ์ ระหว่าง
ปี 2501-2551 และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
สภาพภูมิอากาศกับผลผลิตอ้อย จากพื้นที่แปลงปลูก
อ้อยที่ท าสัญญากับโรงงานน้ าตาลรวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม จ ากัด โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression) และ
สหสัมพันธ์ (correlation Kendall-tau) ผลการวิจัย
สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลภูมิอากาศกับผลผลิตอ้อยมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ 

Lumsden et al. (2000) ศึกษาการใช้
แบบจ า ลอ งกา ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ตของอ้ อ ย  ACRU-
Thomson เพื่อประเมินผลผลิตของอ้อย โดย
แบบจ าลองใช้ข้อมูลภูมิอากาศต่าง ๆ เช่น น้ าฝน 
อุณหภูมิ แสงแดด แรงลม ความช้ืน และข้อมูลอื่น ๆ 
เช่น คุณลักษณะของดิน เป็นปัจจัยในการบริหาร
จัดการแบบจ าลองการประเมินโดยสรุปผลการประเมิน
มีความแม่นย าในระดับที่ยอมรับได้ แต่เรื่องจากข้อมูล
ปัจจัยที่ใช้เป็นข้อมูลรายวันท าให้มีความยุ่งยากและใช้
เวลาในการด าเนินการประเมินผลผลิตท าให้ไม่ทันต่อ
ความต้องการของการใช้ข้อมูลประเมินดังกล่าว 

 

ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
งานวิจั ยนี้ ไ ด้ ท าการศึ กษาวิ ธีการสร้ า ง

แบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณอ้อยด้วย โดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อท าให้ทราบถึงปริมาณอ้อย
เข้าหีบของบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
อนาคต 1 ปี ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินงานดังแสดงใน
รูปที่ 3 
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รูปที ่3 แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

กำรคัดเลือกปัจจัย 
เพือ่สร้างตัวแบบในการพยากรณ์งานวิจัยนี้ได้

ท าการรวบรวมปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณอ้อยโดยการ
รวบรวมจากงานวิจัยที่เคยมีการศึกษาได้แก่ วิภาพร 
(2552); Alvarez et al. (1982) และสุรเชษฐ (2552) 
ผู้วิจัยได้คัดเลือกปัจจัยจ านวน 6 ปัจจัยได้แก่ ข้อมูล
จังหวัดที่ปลูกอ้อยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง
เป็นพื้นที่เป้าหมาย  ข้อมูลปีการผลิต ข้อมูลพื้นที่ปลูก
อ้อย ข้อมูลผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2548) ข้อมูลปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยและข้อมูล
อุณหภูมิเฉลี่ย (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2547) ซึ่งปัจจัยที่
คัดเลือกมานี้ได้รวบรวมชุดข้อมูลการเรียนรู้เป็นข้อมูล
รายเดือน จ านวน 6 ปีย้อนหลัง นับตั้งแต่ ปี 2547-
2552 ท าให้มีข้อมูลย้อนหลังเพียงพอส าหรับการเรียนรู้
ของโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียดได้ดังตารางที่ 1 

เนื่องจากข้อมูลปัจจัยต่าง  ๆ ที่น ามาใช้
ส าหรับเป็นข้อมูลน าเข้าโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อ

สร้างแบบจ าลองการพยากรณ์นั้นมีความแตกต่างกันใน
เรื่องของชนิดข้อมูล หน่วยนับ และช่วงของข้อมูล เช่น 
ข้อมูลปริมาณอ้อยมีหน่วยเป็นตัน ข้อมูลปริมาณน้ าฝน
มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร เป็นต้น ดังนั้นก่อนการน าข้อมูล
เข้ าสู่ ก ารสร้ า งแบบจ าลองจึ งจ า เป็นต้ องมี การ
จัดรูปแบบและปรับช่วงค่าของข้อมูลให้มีรูปแบบและ
ค่าที่ใกล้เคียงกันโดยให้มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 เพื่อให้
อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสมการที่ใช้สามารถแสดงได้
ดังสมการที่ 6 (Begg and Palaniswami, 2006) 
ตัวอย่างข้อมูลจริงกับข้อมูลที่มีการปรับค่าสามารถ
แสดงได้ในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตามล าดับ 

 

minmax
min





inputoutput               (6) 

โดยที่  input คือข้อมูลที่น าเข้ามาค านวณ 
 min คือ ค่าที่น้อยท่ีสุดของชุดข้อมูลนั้น ๆ 
 max คือ ค่าที่มากที่สุดของชุดข้อมูลนั้น ๆ

 

คัดเลือกปัจจัยภายใต้สมมุติฐาน
พืชแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

 
ปัจจัยบนสมมุติฐาน 

พืชแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 

แบบจ าลองการพยากรณ์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 
 

เปรียบเทียบและวัดประสิทธภิาพตัวแบบการพยากรณ์ 

 
 
 
 

วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

วิเคราะห์สหสมัพันธ์พหุคูณ 

ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์ &
ปัจจัยพืชแข่งขนั 

 

คัดเลือกปัจจัยจากงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 
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ตำรำงที่ 1 แสดงปัจจัยและการเขา้รหัสของตัวแปร 
ปัจจัย ตัวแปร กำรเข้ำรหัส 

จังหวัด Province 1,2,3… 
ปีการผลิต Year 1,2,3,… 
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย Rain ข้อมูลเกิดจริง 
อุณหภูมิเฉลี่ย Temp ข้อมูลเกิดจริง 
ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย A_cane ข้อมูลเกิดจริง 
พื้นที่ปลูกอ้อย Area ข้อมูลเกิดจริง 

 

ตำรำงที่ 2 แสดงตัวอย่างข้อมลูปจัจัยที่เกิดจริง 
rain a_cane area p_cane 
91.50 9.1 87,250 53 
170.60 9.2 27,582 53 
118.60 8.9 504,495 53 
141.00 9.5 29,546 53 
152.48 10.1 44,069 53 
246.74 10.5 3,121 53 

: : : : 
 

กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และสมกำร
ถดถอยพหุคูณ 

จากปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกมา
เพื่อสร้างตัวแบบนั้น ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลปัจจัยกับปริมาณอ้อย โดยใช้
ฟังก์ชันการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และ สมการ
ถดถอยพหุคูณ ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏในตารางท่ี 4 

จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 
4 พบว่าปัจจัยข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณอ้อยในระดับต่ า จึงท าการลดมิติของจ านวน
ข้อมูลปัจจัยน าเข้าเหลือ 5 ปัจจัย ได้แก่ ข้อมูลจังหวัด 
ปีการผลิต ข้อมูลปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ข้อมูลผลผลิตอ้อย
เฉลี่ยต่อไร่และข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อย 

สมมุติฐำนเร่ืองพืชแข่งขัน 
เนื่องจากอ้อยเป็นพืชเกษตร ดังนั้นแรงจูงใจ

ของเกษตรกรในการปลูกอ้อยมาจากเรื่องของราคา 
(พิชัย, 2551) และจากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของ
บริษัทน้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) พบว่าความผันผวน
ของปริมาณอ้อย เกิดจากเกษตรกรเปลี่ยนไปเพาะปลูก
พืชไร่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า (บริษัท น้ าตาลขอนแก่น 
จ ากั ด  (มหาชน ) ,  2554) ดั งนั้ น ง านวิ จั ยนี้ จึ งตั้ ง
สมมุติฐานว่าการเพิ่มปัจจัยราคาพืชแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของอ้อยจะช่วยให้ประสิทธิภาพของตัวแบบดี
ขึ้น 

 

ตำรำงที่ 3 แสดงตัวอย่างข้อมลูที่มีการปรับช่วงค่า 
rain a_cane area p_cane 
0.42 0.50 0.18 1.00 
0.57 0.48 0.11 1.00 
0.20 0.48 0.95 1.00 
0.34 0.54 0.06 1.00 
0.54 0.51 0.10 1.00 
0.26 0.51 0.01 1.00 

: : : : 
 

ตำรำงที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหค์่าสหสัมพันธ์พหุคูณ 
และสมการถดถอยพหุคูณ 

ปัจจัย ควำมสัมพันธ์กับผลผิตอ้อย 
จังหวัด 0.681 
ปีการผลิต 0.250 
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 0.305 
อุณหภูมิเฉลี่ย 0.150 
ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย 0.773 
พื้นที่ปลูกอ้อย 0.977 
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ตำรำงที่ 5 ปัจจัยน าเข้าส าหรับการสรา้งแบบจ าลองและการแทนตัวแปรปัจจัย 
ปัจจัย ตัวแปร 

จังหวัด Province 
ปีการผลิต Year 
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย Rain 
ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย/ตัน A_cane 
ราคาออ้ยเฉลี่ย P_cane 
ราคามันส าปะหลังเฉลี่ย P_cassava 
ราคายางพาราเฉลี่ย P_rub 
พื้นที่ปลกูออ้ย Area 

 

ซึ่ งจากการศึกษาพบว่า พืชแข่ งขันทาง
เศรษฐกิจของอ้อยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ส าคัญมี 2 ชนิด (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทราย, 2553) คือ มันส าปะหลังและยางพารา 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ เลือกข้อมูลราคาพืชแข่งขันทาง
เศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบด้วย 
ราคามันส าปะหลังเฉลี่ย ราคายางพาราเฉลี่ย และราคา
อ้อยเฉลี่ย เพื่อน าเข้าร่วมกับข้อมูลปัจจัยจากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ รวมเป็นจ านวน 8 ปัจจัย คือ 
ข้อมูลจังหวัด ปีการผลิต ข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อย ผลผลิต
อ้อยเฉลี่ยต่อไร่ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ราคามันส าปะหลัง
เฉลี่ย ราคายางพาราเฉลี่ย และราคาอ้อยเฉลี่ย ซึ่ง
ข้อมูลปัจจัยทั้งหมดสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5 

กำรสร้ำงแบบจ ำลองกำรพยำกรณ์โดยใช้
โครงข่ำยประสำทเทียมที่มีขบวนกำรเรียนรู้แบบแพร่
ย้อนกลับ 

ได้ท าการแบ่งชุดข้อมูลส าหรับเรียนรู้  (train 
set) จ านวน 6 ปี ชุดข้อมูลทดสอบ (test set) จ านวน 
1 ปี และมีการวัดประสิทธิภาพความแม่นย าในการ
พยากรณ์ โดยท าการทดสอบผลบนพื้นฐานวิธีการ
ตรวจสอบแบบไขว้กัน โดยที่ท าการทดสอบที่ k = 1 ถึง 
10 และการก าหนดปัจจัยน าเข้าให้กับตัวแบบจาก
ขั้นตอนการคัดเลือกปัจจัยเพื่อใช้ในการทดลอง โดยตัว
แบบ ANN1 ใช้ปัจจัยพื้นฐาน 6 ปัจจัย ตัวแบบ ANN2 

จะลดปัจจัยน าเข้าที่ได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับปริมาณอ้อย จ านวน 5 ปัจจัย 
ตัวแบบ ANN3 มีการเพิ่มปัจจัยน าเข้าภายใต้พืชแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของอ้อย จ านวน 8 ปัจจัย ซึ่งสามารถ
แสดงปัจจัยทั้ง 3 ตัวแบบได้ในตารางที่ 6 

การสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณ
อ้อยมีการก าหนดค่าพารามิเตอร์ส าหรับจ านวนช้ันซ่อน 
(hidden layer) ตั้งแต่ 1 - 10 มีอัตราการเรียนรู้ตั้งแต่ 
0.1 - 0.5 ช้ันแสดงผลเป็น 1 ค่าโมเมนตัมในช้ันซ่อน
และช้ันแสดงผลตั้งแต่ 0.1 - 0.5 ฟังก์ชันในการกระตุ้น
ช้ันซ่ อนและ ช้ันแสดงผล  เ ป็ นแบบ multilayer 
perceptron จ านวนรอบของการเรียนรู้ตั้งแต่ 500 – 
100,000 รอบ ให้กับตัวแบบจ าลองทั้ง 3 ตัวแบบที่
เหมือนกัน โดยวิธีการด า เนินการจะท าการปรับ
ค่าพารามิเตอร์กับตัวแบบไปเรื่อย ๆ จนถึงค่าสูงสุดที่
ก าหนดไว้ เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่ให้ค่าของการ
พยากรณ์ที่แม่นย าโดยมีค่าความผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่ง
การก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ที่เข้าใกล้ 1 มากที่สุดสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 7 
และจากการก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่มีความผิดพลาด
น้อยที่สุดของทั้ง 3 ตัวแบบ สามารถแสดงค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ 
และร้อยละของค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของท้ัง 3 
ตัวแบบ ได้ดังตารางที่ 8 



KKU Science Journal Volume 41 Number 1222 Research222  KKU Science Journal Volume 41 Number 1 Research 
 

 

ตำรำงที่ 6 การก าหนดปัจจัยน าเข้าให้กับตัวแบบ 

ตัวแบบ ปัจจัยน ำเข้ำ 
ANN1 Province, Year, Rain, Temp, A_cane, Area 
ANN2 Province, Year, Rain, A_cane, Area 
ANN3 Province, Year, Rain, A_cane, Area, P_rubber, P_cane, P_cassava 

 

ตำรำงที่ 7 สรุปค่าพารามเิตอร์จากการทดลองที่มีความผิดพลาดน้อยที่สุดของแต่ละตัวแบบ 
กำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร ์ ANN-1 ANN-2 ANN-3 

จ านวน Input 6 5 8 
จ านวน Output 1 1 1 
จ านวนชุดการเรียนรู้และทดสอบ (k-fold Cross-Validation) 8 10 8 
จ านวนชั้นซ่อน 8 10 4 
ค่าอัตราการเรียนรู้ในชั้นซ่อนและชั้นแสดงผล 0.5 0.5 0.1 
ค่าโมเมนตัมในชั้นซ่อนและชั้นแสดงผล 0.4 0.5 0.4 
จ านวนรอบ 500 500 500 

 

ตำรำงที่ 8 การวัดประสิทธิภาพการพยากรณ์ของตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม 
วิธีวัดประสิทธิภำพกำรพยำกรณ ์ ตัวแบบ ANN1  ตัวแบบ ANN2  ตัวแบบ ANN3  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (RMSE) 0.9822 0.9794 0.9973 
ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAE) 0.0380 0.0405 0.0145 
ร้อยละของค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) 0.0258 0.0557 0.0213 

 

ผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผล 
การสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณ

อ้อยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัจจัยน าเข้าในการ
สร้างแบบจ าลองที่แตกต่างกัน 3 ตัวแบบ คือ ตัวแบบ 
ANN1 มีปัจจัยน าเข้า 6 ปัจจัย ตัวแบบ ANN2 มีปัจจัย
น าเข้า 5 ปัจจัย และตัวแบบ ANN3 มีปัจจัยน าเข้า 8 
ปัจจัย พบว่าการเรียนรู้และทดสอบของตัวแบบ ANN3 
มีสถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมเป็น 8:4:1 
มีค่าความผิดพลาดน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพของ
การพยากรณ์แม่นย าสูงที่สุด เมื่อวัดค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 
0.9973 ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่ดีท่ีสุดของการทดสอบ 

จากโมเดลที่ได้ถูกน ามาใช้เพื่อการประมาณ-
การปริมาณอ้อยปีการผลิต 2553/54 ผลการพยากรณ์
ปรากฎว่าค่าท่ีได้จากการพยากรณ์ปริมาณอ้อยของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ 24.910 ล้านตัน เปรียบ
กับปริมาณอ้อยที่เกิดขึ้นจริงเท่ากับ 24.959 ล้านตัน 
ความถูกต้องเท่ากับ 99.80% ซึ่งถือได้ว่าการพยากรณ์
ปริมาณอ้อยจากการสร้างแบบจ าลองมีความแม่นย าใน
ระดับสูง ซึ่งข้อมูลการพยากรณ์สามารถแสดงการ
เปรียบเทียบในรูปที ่4 และตารางที่ 9 
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รูปที ่4 แสดงการพยากรณ์ปริมาณอ้อยเปรยีบเทียบกับปริมาณอ้อยปิดหีบเมื่อปีการผลิต 2553/54 

 

ตำรำงที่ 9 ข้อมูลการพยากรณป์รมิาณอ้อยเปรียบเทยีบกับปริมาณอ้อยปิดหีบเมื่อปีการผลิต 2553/54 
จังหวัด ผลผลิตอ้อย ค่ำพยำกรณ ์

LOEI 875,801 833,872 
NONG BUA LAM PHU 468,150 431,303 
UDON THANI 4,446,733 4,286,033 
NONG KHAI 264,928 238,291 
SAKON NAKHON 498,306 480,935 
NAKHON PHANOM 38,839 127,999 
CHAIYA PHUM 3,699,654 3,723,541 
KHON KAEN 3,426,670 3,497,441 
MAHA SARAKHAM 1,051,577 1,004,825 
ROI ET 585,748 602,257 
KALASIN 2,197,732 2,212,531 
MUKDAHAN 990,145 988,282 
UMNAT JAREAN 184,544 210,718 
YASOTHON 196,664 227,262 
NAKHON RATCHASIMA 4,087,767 4,048,904 
BURIRUM 1,126,328 1,126,147 
SURIN 755,424 729,094 
SI SAKET  34,078 72,852 
UBON RATCHATHANI  29,876 67,338 
 ผลรวม 24,958,964  24,909,624  
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สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากการสร้างแบบจ าลองของการพยากรณ์

ปริมาณอ้อยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้นแสดงให้ 
เห็นว่าการคัดเลือกปัจจัยส าหรับเป็นข้อมูลน าเข้าสู่การ
สร้ างแบบจ าลองด้ วยโครงข่ ายประสาทเทียมมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับการพยากรณ์ เนื่องจาก
จ านวนปัจจัยหรือปัจจัยที่เลือกที่มีความแตกต่างกันก็
จะส่งผลให้ค่าความผิดพลาดในการพยากรณ์แตกต่าง
ด้วยเช่นกัน ส าหรับงานวิจัยนี้ได้จ าแนกแบบจ าลองที่มี
จ านวนปัจจัยที่แตกต่างกันจากขั้นตอนการคัดเลือก
ปัจจัยแตกต่างกัน 3 ตัวแบบ พบว่าแบบจ าลองที่มี
ปัจจัยน าเข้า 8 ปัจจัยประกอบด้วยข้อมูลจังหวัด ปีการ
ผลิต พื้นที่ปลูกอ้อย ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่ ข้อมูล
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย และปัจจัยด้านพืชแข่งขัน ได้แก่
ราคาอ้อยเฉลี่ย ราคายางพาราเฉลี่ย และราคามัน
ส าปะหลังเฉลี่ย ให้ผลการพยากรณ์ที่มีความผิดพลาด
น้อยที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงานวิจัยนี้ ข้อมูลที่น ามาใช้เป็น

ข้อมูลน าเข้าส าหรับสร้างจ าลองการพยากรณ์ปริมาณ
อ้อย นั้นได้มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามา
ประกอบกันท าให้ข้อมูลที่น ามาใช้เกิดความน่าเช่ือถือ
มากขึ้น ซึ่งต้องสูญเสียเวลาในการด าเนินงานวิจัยไปกับ
การค้นหาข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งต่าง ๆ อีกทั้งข้อมูล
ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นชุดข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมเองจึง
ท าให้ข้อมูลปัจจัยน าเข้ามีปริมาณข้อมูลย้อนหลังมี
จ านวนจ ากัด ดังน้ันหากต้องการเพิ่มความแม่นย าให้กับ
แบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณอ้อย ควรจะมีการเพิ่ม
จ านวนชุดข้อมูลน าเข้าย้อนหลังมากกว่างานวิจัยนี้ 
เพื่อให้แบบจ าลองเพิ่มการเรียนรู้ในชุดข้อมูล ซึ่งจะ
ส่งผลให้การพยากรณ์มีประสิทธิภาพและมีความ
แม่นย ามากยิ่งขึ้น 
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