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High particulate matter of less than 2.5 microns in diameter (PM2.5) occurs annually
and tends to be more aggravated by the day. As the effects of PM2.5 effects can be observed easily
from the sky, in this research, we realized the importance of 24-hour forecasting models for PM2.5
concentration from photos using deep learning. Based on the hybrid design using the Convolutional
Neural Network (CNN) as the base layer, automatically extracting features of photos, the Long ShortTerm Memory (LSTM) was used for the output layer to consider the sequence features of photos. The
hybrid models provided better results than using a single Convolutional Neural Network, which
showed up to four micrograms per cubic meter for the root mean square error (RMSE) and the mean
absolute error (MAE) or more than 8% overall for the mean absolute percentage error (MAPE) was
more accurate than the single model.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและความเป็ นมาของงานวิจัย
เนื่องจำกปัจจุบนั สถำนกำรณ์ปัญหำมลพิษทำงอำกำศในเมืองได้เกิดขึน้ เป็ นประจำทุกปี
และมี แนวโน้ม จะมี ค วำมรุ น แรงมำกขึน้ โดยเฉพำะมลพิ ษ ของฝุ่นละอองขนำดเล็กไม่ เกิน 2.5
ไมครอนหรือ PM2.5 (Particulate Matter with Diameter of Less Than 2.5 Micron) ซึ่งมี ควำม
อันตรำยต่อร่ำงกำย ส่งผลกระทบต่อปั ญหำสุขภำพ และกำรใช้ชีวิตประจำวันเป็ นอย่ำงมำก เช่น
ทำให้เกิดอำกำรไอ จำม หรือ ภูมิแพ้ เกิดโรคทำงเดินหำยใจเรือ้ รัง เกิดโรคหลอดเลือด และหัวใจ
เรือ้ รัง และเกิดโรคปอดเรือ้ รัง หรือ มะเร็งปอด เป็ นต้น และยังมีผลกระทบทำงผิวหนัง เช่น มีผ่นื คัน
ตำมตัว มีอำกำรระคำยเคือง เกิดลมพิษ และทำร้ำยเซลล์ผิวหนัง เป็ นต้น ซึ่ง องค์กำรอนำมัยโลก
หรือ World Health Organization (WHO) ก ำหนดให้ฝ่ ุน PM2.5 จัด อยู่ในกลุ่ม ที่ 1 ของสำรก่ อ
มะเร็ง ("PM2.5 คืออะไร? อันตรำยและกำรป้องกันฝุ่นละอองขนำดเล็ก ," 2563) และรำยงำนของ
องค์กรกรีนพีซ (Greenpeace) ยังระบุว่ำ ประเทศไทยมีผูเ้ สียชี วิต ก่อนวัยอันควรจำกมลพิษฝุ่น
PM2.5 มำกถึง 37,500 รำย ในปี พ.ศ. 2558 ("รำยงำนกำรวิเครำะห์เบือ้ งต้นมลพิษทำงอำกำศ
ข้ำมพรมแดน," 2562) ดังภำพประกอบที่ 1

ภำพประกอบ 1 แสดงกรำฟจำนวนผูเ้ สียชีวิตก่อนวัยอันควรในประเทศไทยจำกมลพิษฝุ่น PM2.5
ที่มำ : (GREENPEACE, 2560)
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ปัญหำมลพิษทำงอำกำศส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงค่ำใช้จ่ำยที่รฐั ต้องสูญเสียไป
กับค่ำรักษำพยำบำลผูป้ ่ วยจำกมลพิษทำงอำกำศ โดยสำเหตุของกำรเกิดฝุ่นละอองมีหลำยปั จจัย
เช่น โรงผลิตไฟฟ้ำ ควันท่อไอเสียจำกรถยนต์ กำรเผำไม้ทำลำยป่ ำ เผำขยะ แต่แหล่งต้นตอสำคัญ
ของ PM2.5 ในบรรยำกำศ คือ กำรเผำไหม้เชือ้ เพลิงธรรมชำติท่ีไม่สมบูรณ์ และฝุ่นจำกกำรเผำชีว
มวล ดังภำพประกอบที่ 2 ซึ่งตัวเมืองที่มีตึกสูงรำยล้อมจะมีลกั ษณะคล้ำยๆ แอ่งกระทะ เกิดกำร
สะสมของฝุ่นละอองได้ง่ำย ซึ่งปกติฝ่ นุ เหล่ำนีจ้ ะลอยขึน้ ไปในอำกำศ ถูกลมพัดฟุ้งกระจำยไป แต่
ถ้ำวันไหนที่อำกำศนิ่ง ไม่ค่อยมีลมพัด ฝุ่นละอองจะไม่ฟ้งุ กระจำย ส่งผลให้ระดับ ควำมเข้มของฝุ่น
ในพืน้ ที่นั้น ๆ สูงมำกขึน้ จนกลำยเป็ นระดับที่อันตรำยต่อสุขภำพ ("รู จ้ ักฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่มำกับ
มลภำวะ และวิธีกำรเลือกหน้ำกำกป้องกัน," 2562)

ภำพประกอบ 2 แสดงกรำฟภัยต่ำง ๆ ที่ทำให้อำยุขยั ลดลง และกรำฟแสดงแหล่งที่มำของฝุ่น
PM2.5 ในกรุงเทพฯ
ที่มำ : (Team, 2561)
จำกปั ญ หำมลพิ ษ ทำงอำกำศที่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะรุ น แรงมำกขึ ้น นี ้ ท ำให้ ผู้วิ จั ย เห็ น
ควำมส ำคั ญ ของกำรพยำกรณ์ ม ลพิ ษ ทำงอำกำศล่ ว งหน้ำ ด้ว ย วิ ธี ก ำรเรี ย นรู ้เชิ ง ลึ ก (Deep
Learning) เพรำะสำเหตุกำรเกิดปั ญหำมลพิษทำงอำกำศในปั จจุบนั เมื่อเทียบกับอดีตนัน้ มีปัจจัย
ที่ทำให้เกิดมลพิษที่ซบั ซ้อนขึน้ เป็ นอย่ำงมำก และวิธีกำรพยำกรณ์แบบดัง้ เดิม เช่ น กำรวิเครำะห์
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เชิ ง ตัวเลข (Numerical Methods) อำจไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพที่ดี พ อกับ ควำมซับ ซ้อ นของข้อมูลใน
ปัจจุบนั และกำรเรียนรูข้ องเครื่อง (Machine Learning) นัน้ ไม่ได้ให้ควำมสัมพันธ์เชิงลึกของข้อมูล
ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงเลือกใช้ วิธีกำรเรียนรู เ้ ชิงลึก (Deep Learning) ซึ่งเป็ นกำรเรียนรูข้ องเครื่องรูปแบบ
หนึง่
ทัง้ นีใ้ นงำนวิจยั นี ้ ทำงผูว้ ิจยั ได้พบว่ำเรำสำมำรถคำดเดำควำมเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ว่ำ
มีควำมเข้มข้นมำกหรือน้อย ได้จำกกำรสังเกตสภำพอำกำศบนท้องฟ้ำดังตัวอย่ำงในภำพประกอบ
ที่ 3 ซึ่งดูได้อย่ำงชัดเจนว่ำมีควำมขมุกขมัวจำกค่ำฝุ่น PM2.5 ที่เกินมำตรำฐำน จึงเป็ นที่มำของกำร
เลือกใช้ภำพถ่ำยสภำพอำกำศเพื่อพยำกรณ์ค่ำมลพิษ PM2.5 โดยเลือกใช้เทคนิคกำรเรียนรูเ้ ชิงลึก
(Deep Learning) แบบสังวัตนำกำร (Convolutional Neural Network : CNN) มำประยุกต์ใช้กับ
กำรเรีย นรู ข้ ้อมูล ที่ เป็ น รู ป ภำพพร้อ มสกัด เป็ นคุณ ลัก ษณะของข้อ มูล ภำพถ่ ำย และเนื่ องจำก
ภำพถ่ำยสภำพอำกำศมี ปั จ จัยอื่น ๆ เช่ น เมฆ ฝน หรือ แสงอำทิ ตย์ จึ ง ได้ใช้แบบจำลองแบบ
หน่วยควำมจำระยะสัน้ แบบยำว (Long Short-Term Memory : LSTM) ซึ่งมีประสิทธิภำพในกำร
เรียนรูล้ ำดับ (Sequence) ของข้อมูล มำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเรียนรูข้ อ้ มูลในกำรพยำกรณ์
ค่ำควำมเข้มข้นของ PM2.5 ในช่วงเวลำอนำคต โดยนำแบบจำลองทัง้ สองมำประยุกต์ใช้ร่วมกัน

ภำพประกอบ 3 แสดงภำพถ่ำยสภำพอำกำศของกรุงเทพฯ ในวันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เป็ น
วันที่มีค่ำมลพิษฝุ่น PM2.5 เกินค่ำมำตรฐำน
ที่มำ: (MOMENTUM, 2561)
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เนื่ อ งจำกปั ญ หำมลพิ ษ ทำงอำกำศมี ส ำเหตุม ำจำกปั จ จัย ที่ ซับ ซ้อน ทำงผู้วิจัย จึ ง ได้
ประยุกต์ใช้เทคนิคกำรเรียนเชิงลึก (Deep Learning) มำสร้ำงแบบจำลองกำรพยำกรณ์ค่ำมลพิษ
PM2.5 จำกข้อมูล ภำพถ่ำยสภำพอำกำศ และข้อมูลควำมเข้ม ข้นของ PM2.5 จำกกรมควบคุม
มลพิษ นำมำเป็ นข้อมูลผลลัพธ์ของกำรพยำกรณ์ในกำรฝึ กฝนแบบจำลอง โดยที่ผ่ำนมำมีผพู้ ฒ
ั นำ
แบบจำลองเพื่อแก้ปัญหำต่ำง ๆ โดยใช้ภำพถ่ำย เช่น กำรสร้ำงแบบจำลองเพื่อทำนำยมุมบังคับ
เลีย้ วของรถยนต์ขบั เคลื่อนด้วยตัวเอง โดยใช้ขอ้ มูลสำหรับฝึ กแบบจำลองจำกภำพถ่ำยกำรขับรถ
(Qatawneh, Alshraideh, Almasri, Tahat, & Awidi, 2019) หรือ กำรใช้เทคนิ ค กำรเรีย นเชิ ง ลึ ก
(Deep Learning) กับข้อมูลสภำพอำกำศมำสร้ำงแบบจำลอง เช่น กำรสร้ำงแบบจำลองเพื่อใช้
สำหรับทำนำยกำรก่อตัวของพำยุไต้ฝ่ ุน โดยใช้ขอ้ มูลจำกคุณลักษณะเชิงพืน้ ที่ และข้อมูลผิวนำ้
ทะเล (Chen et al., 2019) เป็ นต้น
ค่ำควำมเข้มข้น PM2.5 ในระหว่ำงวันนั้น มีกำรเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงในแต่ละช่วงเวลำใน
หนึ่งวัน ทำให้แบบจำลองกำรพยำกรณ์ค่ำควำมเข้ม PM2.5 ส่วนใหญ่มกั จะใช้กำรทำนำยล่วงหน้ำ
หน่วยเป็ นวันมำกกว่ำกำรพยำกรณ์เป็ นรำยชั่วโมง เพรำะกำรพยำกรณ์รำยชั่วโมงนั้นมักจะขำด
ควำมแม่ นยำ จึงเป็ นที่ม ำของกำรสร้ำงแบบจำลองกำรพยำกรณ์ค่ำมลพิษ PM2.5 ล่วงหน้ำ 24
ชั่วโมง (Perez, 2017)
1.2 วัตถุประสงค์
ในกำรวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ตงั้ ควำมมุ่งหมำยไว้ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษำวิธีกำร และสร้ำงแบบจำลองในกำรพยำกรณ์ค่ำควำมเข้มข้นของฝุ่น
ละออง PM2.5 ในอำกำศล่วงหน้ำ 24 ชั่วโมง จำกภำพสภำพอำกำศ โดยกำรประยุกต์ใช้เทคนิค
กำรเรียนรู เ้ ชิงลึก (Deep Learning) และประเมินผลแบบจำลองที่สร้ำงขึน้ กับชุดข้อมูลทดสอบ
เพื่อประเมินประสิทธิภำพของแบบจำลอง
2. เพื่อเปรียบเทียบกำรสร้ำงแบบจำลองที่สร้ำงจำกกำรใช้เทคนิคกำรเรียนรู เ้ ชิงลึก
แบบ Convolutional Neural Network เพี ย งอย่ ำ งเดี ย ว กับ แบบจ ำลองที่ ส ร้ำ งจำกเทคนิ ค กำร
เรียนรู เ้ ชิงลึกแบบ Convolutional Neural Network ทำงำนร่วมกัน กับเทคนิคแบบ Long ShortTerm Memory
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
1. เก็บข้อมูลภำพถ่ำยสภำพอำกำศจำกอำคำรวิทยำศำสตร์ อำคำร 19 มหำวิทยำลัยศรี
นครินทรวิโรฒ โดยสถำนที่เก็บภำพ คือ มุมที่หันไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และเก็บข้อมูล
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อนุกรมเวลำของค่ำควำมเข้มข้น PM2.5 จำกกรมควบคุม มลพิษ จำกสถำนีวัดคุณ ภำพอำกำศ
สถำนีตำรวจนครบำลโชคชัย ซึ่งอยู่ในทิศทำงเดียวกัน
2. สร้ำงแบบจำลองกำรพยำกรณ์ค่ำควำมเข้มข้นของฝุ่นละลอง PM2.5 ในอำกำศจำก
ภำพถ่ำยสภำพอำกำศ โดยใช้เทคนิ คกำรเรียนรู เ้ ชิ งลึก (Deep Learning) แบบ Convolutional
Neural Network (CNN) ร่ ว มกั บ Long Short-Term Memory (LSTM) มำประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกำร
พยำกรณ์ค่ำควำมเข้มข้นของฝุ่นละลองในอำกำศ ในช่วงเวลำถัดไปล่วงหน้ำ 24 ชั่วโมง
3. เนื่องจำกงำนวิจยั นีเ้ ป็ นปั ญหำแบบ กำรวิเครำะห์เชิงถดถอย (Regression) จึงใช้กำร
ประเมิ น กำรทดลองด้วยค่ ำ Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE)
และ Mean Absolute Percentage Error (MAPE)
1.4 ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
1. แบบจ ำลองที่ ใช้ส ำหรับพยำกรณ์ค่ำควำมเข้ม ข้นของฝุ่นละออง PM2.5 ในอำกำศ
จำกภำพถ่ำยสภำพอำกำศ ที่พฒ
ั นำขึน้ จำกเทคนิคที่มีประสิทธิภำพ
2. สำมำรถน ำแบบจ ำลองที่ ไ ด้ ไปประยุ ก ต์ใ ช้กับ แอปพลิ เคชั น (Application) เพื่ อ
พยำกรณ์ค่ำ PM2.5 ล่วงหน้ำ
3. ลดค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรตั้ ง สถำนี วั ด ค่ ำ ควำมเข้ม ข้น ของฝุ่ นละออง PM2.5 โดยใช้
แบบจำลองในกำรประมำณค่ำแทน
4. สำมำรถเพิ่มพืน้ ที่ในกำรพยำกรณ์ค่ำควำมเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 ในจุดที่สถำนี
วัดไม่ครอบคลุม
5. เพื่อเป็ นกำรเตรียมกำรป้องกันสุขภำพร่ำงกำยของตนเอง และรับมือเมื่อเรำทรำบค่ำ
ควำมเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ล่วงหน้ำจำกแบบจำลองแล้ว
6. เป็ นต้นแบบที่สำมำรถนำไปต่อยอด และพัฒนำแบบจำลองสำหรับพยำกรณ์ค่ำควำม
เข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ ในอนำคต
7. สำมำรถประยุกต์ใช้วิธีกำรสร้ำงแบบจำลองนี ้ กับปัญหำอื่น ๆ ได้

6

บทที่ 2
วรรณกรรม และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
ในงำนวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้ศึกษำเอกสำรทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒ นำ
แบบจำลองกำรพยำกรณ์ค่ำควำมเข้มข้น PM2.5 ล่วงหน้ำ 24 ชั่วโมงจำกภำพถ่ำย โดยใช้เทคนิค
CNN กับ LSTM และได้นำเสนอตำมหัวข้อดังต่อไปนี ้
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับอัลกอริทมึ
2.2 งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับอัลกอริทมึ
กำรเรียนรูเ้ ชิงลึก (Deep Learning) คือ วิธีกำรเรียนที่คอมพิวเตอร์จะทำกำรเรียนรูแ้ บบ
อัตโนมัติ ด้วยกำรจำลองแบบกำรทำงำนของโครงข่ำยประสำท (Neurons) ซึ่งกำรเรียนรู เ้ ชิงลึก
(Deep Learning) นั้น เป็ นกำรนำระบบโครงข่ำยประสำท (Neural Networks) มำซ้อนกันหลำย
ชัน้ (Layer) และทำกำรเรียนรู จ้ ำกข้อมูลที่เรำต้องกำรศึกษำ และทำกำรค้นหำรู ปแบบ (Pattern)
หรือ ท ำกำรจัด หมวดหมู่ข องข้อ มูล (Classify the Data) ในข้อ มูล ตำมปั ญ หำที่ เรำศึ ก ษำ ดัง
ภำพประกอบที่ 4

ภำพประกอบ 4 แสดงรูปภำพที่ซอ้ นกันหลำยชัน้ โครงข่ำย (Layer) ที่จะทำให้เกิดควำมสำมำรถ ใน
กำรจดจำ
ที่มำ: (Athiwat, 2560)
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กำรทำงำนของกำรเรียนรูเ้ ชิงลึก (Deep Learning) นัน้ คล้ำยกับกำรทำงำนในสมองของ
มนุ ษ ย์ท่ี โดยจะมี เซลล์ป ระสำท (Neurons) ท ำงำนเชื่ อ มต่ อ กัน เป็ น ระบบโครงข่ ำ ยประสำท
(Neural Networks) ซึ่ง Neuron ถูกแบ่งกำรทำงำนเป็ น 3 กลุม่ ได้แก่
1. Input Layer เป็ นตัวรับข้อมูลเข้ำ และส่งข้อมูลต่อไป Neuron ใน Hidden Layer
ชัน้ แรก
2. Hidden Layer(s) สำมำรถมีได้มำกกว่ำ 1 Layer ซึ่งจะทำกำรคำนวณผลข้อมูลที่
ได้จำก Layer ก่อนหน้ำ โดยใช้วิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ และส่งผลไปยัง Layer ชัน้ ถัดไป
3. Output Layer เป็ นตัวให้ผลลัพธ์ของกำรพยำกรณ์ หรือกำรทำนำยจำก Hidden
Layer
ซึ่ง กำรสร้ำง Deep Learning ต้อ งสร้ำ ง Neural Networks โดยกำรตัด สิ น ใจว่ำ ต้อ งมี
Hidden Layers กี่ชนั้ และมี Neuron เท่ำไร ในแต่ละ Layer จึงจะเหมำะสม ดังภำพประกอบที่ 5

ภำพประกอบ 5 แสดงรูปภำพตัวอย่ำงกำรทำงำนของ Neural Networks
ในกำรคำนวณของ Neural Networks ระหว่ำง Neuron แต่ละตัว จะมีกำรถ่วงนำ้ หนัก
(Weight) ซึ่งเป็ นกำรกำหนดค่ำควำมสำคัญของข้อมูลที่รบั มำแต่ และมี Activation Function เป็ น
ตัวปรับค่ำของผลลัพธ์ท่ไี ด้จำก Neuron
ด้วยควำมสำมำรถของกำรเรียนรู เ้ ชิ งลึก (Deep Learning) จึ งถูกนำไปประยุกต์ใช้ใน
ธุรกิจต่ำง ๆ อย่ำงกว้ำงขวำง เช่น บทบำทของ Deep Learning ในด้ำนกำรเงิน ปั จจุบนั มีกำรนำ
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Deep Learning ไปใช้ประมวลผลถึงเครดิตกำรกูย้ ืมเงินของผูก้ ู้ หรือ บทบำทของ Deep Learning
ในด้ำนกำรจัด กำรทรัพ ยำกรมนุษ ย์ มี ก ำรน ำ Deep Learning ไปใช้ในกำรคัด เลื อ กบุค คลเข้ำ
ทำงำนกับบริษัท และในด้ำนกำรตลำด ใช้ Deep Learning เป็ นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์โทนเสียง
ของลูกค้ำ เพื่ อรับรู ถ้ ึงอำรมณ์ ณ ขณะนั้นของลูกค้ำได้ เป็ นต้ น จำกตัวอย่ำงข้ำงต้นจะเห็ นว่ำ
Deep Learning ถูกนำไปใช้ในหลำกหลำยธุรกิจ
ในงำนวิจัยสร้ำงแบบจำลองกำรพยำกรณ์ค่ำควำมเข้มข้น PM2.5 ล่วงหน้ำ 24 ชั่วโมง
จำกภำพถ่ำยที่เป็ นปั ญ หำแบบ Supervised Machine Learning แบบผลลัพธ์ตัวเลขจำนวนจริง
(Regression) นี ้ ได้เลื อ กใช้ก ำรเรี ย นรู ้เชิ ง ลึ ก (Deep Learning) 2 เทคนิ ค คื อ Convolutional
Neural Network (CNN) และ Long Short-Term Memory (LSTM)
2.1.1 ทฤษฎี โครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบสั ง วั ต นาการ (Convolutional Neural
Network)
โครงข่ ำ ยประสำทเที ย มแบบสัง วัต นำกำร หรือ Convolutional Neural Network
(CNN) คื อ ระบบโครงข่ ำยประสำท (Neural Networks) รู ป แบบหนึ่ ง โดยหลัก กำรท ำงำน คื อ
จำลองกำรมองเห็นข้อมูลของมนุษย์เป็ นพืน้ ที่ย่อย ๆ และนำกลุ่มพืน้ ที่ย่อย ๆ มำรวมกันเพื่อหำ
ควำมสัม พัน ธ์ท่ี น ำไปสู่ผ ลลัพ ธ์ของข้อ มูล ซึ่ง กำรมองข้อ มูล เป็ น พื ้น ที่ ย่ อ ย ๆ นั้น คื อ กำรแยก
คุณลักษณะ (Feature Extraction) ของข้อมูล ยกตัวอย่ำง ข้อมูลรูปภำพ จะมีกำรมองย่อยข้อมูล
เช่น กำรตัดกันของสี ลำยเส้น และสีของรูปภำพ เป็ นต้น
กำรค ำนวณ ของ CNN นั้ น จะเริ่ ม จำกก ำหนดค่ ำ ในตั ว กรอง (Filter) เพื่ อ ดึ ง
คุณ ลักษณะของข้อมูล ออก ซึ่ง โดยปกติ 1 ตัวกรอง (Filter) จะดึงคุณ ลักษณะออกมำ 1 อย่ำง
ดังนัน้ จึงต้องใช้ตวั กรอง (Filter) หลำยตัวเพื่อดึงคุณลักษณะออกมำหลำย ๆ อย่ำงมำรวมกัน โดย
รำยละเอียดของขัน้ ตอนนี ้ มีดงั นี ้
1. ลักษณะของ Filter สำหรับปั ญหำที่เป็ นรูปภำพ โดยมำกจะเป็ นตำรำงสองมิติ
ตำมขนำดที่เรำอยำกพิจำรณำ เช่น 3x3 หรือ 4x4 ซึ่งจะนำตัวกรองไปทำบบนพิกเซลบนรู ปภำพ
และขยับเลื่อนตัวกรองไปเรื่อย ๆ ซึ่งในระหว่ำงที่ขยับ Filter จะได้ ผังคุณลักษณะ (Feature Map)
ออกมำ ดังภำพประกอบที่ 6
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ภำพประกอบ 6 แสดงรูปภำพกำรทำงำนของ Filter
2. Stride และ Padding โดย Stride เป็ นตัวกำหนดกำรเลื่อน Filter ว่ำจะเลื่อน
ไปเท่ำไรใน 1 Step ซึ่งหำกกำหนดมำก หมำยถึง เรำต้องกำรคุณลักษณะที่มีพืน้ ที่ทบั ซ้อนกันน้อย
และได้ผังคุณ ลักษณะ (Feature Map) ที่เล็กลง ส่วน Padding คือ กำรขยำยขอบเขตกำรเลื่อน
Filter ไปยังขอบของข้อมูลเพื่อให้ได้ Feature Map ที่ใหญ่ขึน้ หรือ มีขนำดเท่ำกับข้อมูล เพรำะว่ำ
บำงกรณี ขอบของข้อมูลก็มีควำมสำคัญ ดังภำพประกอบที่ 7

ภำพประกอบ 7 แสดงรูปภำพกำรทำงำนของ Stride และ Padding
3. Pooling เป็ นกำรปรับสเกลข้อมูล โดยกำรกรองค่ำที่ได้จำกกำรทำบตัวกรองลง
บนข้อมูล ซึ่งมีสองประเภทที่นิยม คือ Max Pooling กรองเอำค่ำมำกสุด ดังภำพประกอบที่ 8 กับ
Average Pooling กรองเอำค่ำเฉลี่ย เพื่อให้ได้เป็ นผลลัพธ์ใหม่ ซึ่งกำรทำ Pooling นั้นเพื่อดึงค่ำ
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คุณลักษณะข้อมูลออกมำใหม่เพื่อใช้คำนวณต่อ และเป็ นกำรปรับขนำดข้อมูลเพื่อเรียนรูจ้ ำกข้อมูล
ในหลำย ๆ ควำมละเอียด

ภำพประกอบ 8 แสดงรูปภำพกำรจำลองของ Max Pooling
4. Fully Connected คือขัน้ ตอนกำรนำผลลัพธ์จำกกำรทำขัน้ ตอนก่อนหน้ำ มำ
ทำกำรเรียนรู ้ (Training) และจำแนกผลลัพธ์ตำมปัญหำของข้อมูลที่นำเข้ำมำ
5. Activation Function คื อ ฟั ง ก์ชัน ส ำหรับ ประมวลผล ผลลัพ ธ์ท่ี ไ ด้จ ำกกำร
คำนวณในหนึ่งนิวรอน และนำผลลัพธ์นนั้ มำพิจำรณำปรับ Output ที่จะส่งต่อไปยังอีก นิวรอนว่ำ
ต้องเป็ นเท่ำไร โดยในงำนวิจัยนีใ้ ช้ Activation Function แบบ Rectified Linear Unit (ReLU) ซึ่ง
เป็ นฟั งก์ชนั ที่แปลง Output จำกนิวรอนหนึ่ง เป็ นค่ำตัง้ แต่ 0 ขึน้ ไป ส่วน Output ที่มีค่ำน้อยกว่ำ 0
จะแปลงเป็ นค่ำ 0 ทัง้ หมด ดังสมกำรที่ (1)
0 สำหรับ 𝑥 ≤ 0
𝑓(𝑥) = {
𝑥 สำหรับ 𝑥 > 0

(1)

โดยที่
𝑥

คือผลลัพธ์ท่ไี ด้จำกกำรคำนวณในหนึ่งนิวรอน

2.1.2 ทฤษฎีโครงข่ายปราสาทเทียมแบบหน่วยความจาระยะสั้นแบบยาว (Long
Short-Term Memory)
โครงข่ำยปรำสำทเทียมแบบหน่วยควำมจำระยะสัน้ แบบยำว หรือ Long Short-Term
Memory (LSTM) คื อ ระบบโครงข่ ำ ยประสำท (Neural Networks) รู ป แบบหนึ่ ง ที่ ท ำงำนกั บ
ปัญหำของข้อมูลที่มีลกั ษณะลำดับ (Sequence) เช่น Video หรือ Text ที่ตอ้ งอำศัยข้อมูลที่เกิดขึน้
ก่อ นหน้ำมำรวมกับ ข้อ มูล ใหม่ เพื่ อท ำควำมเข้ำใจข้อมูล ต่ อ เนื่ อ งไปเรื่อ ย ๆ โดย LSTM ได้ถูก
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พัฒ นำมำจำก ระบบโครงข่ำยประสำท (Neural Networks) แบบ Recurrent Neural Networks
(RNN) โดยเพิ่ ม รำยละเอี ย ดเพื่ อ แก้ ปั ญ หำของ RNN ซึ่ ง ยั ง มี ปั ญ หำกั บ ข้ อ มู ล ที่ มี ล ำดั บ
(Sequence) ยำวเกินไป โดยที่ LSTM สำมำรถบอกได้ว่ำ เมื่อไหร่ท่ีควร Write, Forget หรือ Read
ได้ ซึ่งมี Call State เป็ นตัวเก็บ State ของ Memory Cell และ Gate เป็ นตัวควบคุมกำรไหลของ
ข้อ มูล ซึ่ง มี ค่ ำ (Analog) ที่ ไ ว้ค วบคุม ว่ำ เมื่ อ ไหร่ค วร Write, Read หรือ Forget ข้อ มูล โดยกำร
ทำงำนมีดงั นี ้
1. Forget คือ กำรล้ำง Call State เดิมออกไปเพื่อเตรียมพืน้ ที่รบั ข้อมูลใหม่ โดย
กำรตัดสิ นใจที่จะ Forget จะเป็ นหน้ำที่ของ Forget Gate ซึ่งถูกคำนวณมำจำก ข้อมูลที่เข้ำมำ
ประกอบกับ Hidden State ก่อนหน้ำ ซึ่งแสดงได้ดงั สมกำรที่ (2)
𝑓𝑡 = 𝜎(𝑤𝑓 ∙ [ℎ𝑡−1 , 𝑥𝑡 ] + 𝑏𝑓 )

(2)

โดยที่
𝑓𝑡
𝜎
𝑤𝑓
ℎ𝑡−1
𝑥𝑡
𝑏𝑓

คือผลลัพธ์ของ Forgot Gate ณ เวลำ t
คือ Activation Function
คือค่ำ Weight ของ Forgot Gate
คือคำตอบของเวลำ t – 1
คือข้อมูลนำเข้ำเวลำ t
คือค่ำ Bias ของ Forgot Gate

2. Write คือ เมื่อมีขอ้ มูลเข้ำมำจะตัดสินใจว่ำจะอัพเดท Cell State ด้วยข้อมูล
ใหม่ หรือไม่ โดยกำรตัดสินใจจะเป็ นหน้ำที่ของ Input Gate และถ้ำอัพ เดท จะใช้ข้อมูลอะไรใน
อัพเดทซึ่งจะเป็ นหน้ำที่ของ Input Modulation Gate ซึ่งแสดงได้ดงั สมกำรที่ (3)
𝑖𝑡 = 𝜎(𝑤𝑖 ∙ [ℎ𝑡−1 , 𝑥𝑡 ] + 𝑏𝑖 )
โดยที่
𝑖𝑡
𝜎

คือผลลัพธ์ของ Input Gate ณ เวลำ t
คือ Activation Function

(3)
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𝑤𝑖
ℎ𝑡−1
𝑥𝑡
𝑏𝑖

คือค่ำ Weight ของ Input Gate
คือคำตอบของเวลำ t – 1
คือข้อมูลนำเข้ำเวลำ t
คือค่ำ Bias ของ Input Gate

3. กำรอัพ เดท Cell State คือ ขั้นกำรรวมข้อมูลจำก Forget Gate, Input Gate
และ Input modulation gate เพื่อมำประกอบกำรพิจำรณำกำรอัพเดท Cell State ซึ่งแสดงได้ดัง
สมกำรที่ (4) และ (5)
𝐶𝑡~ = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑤𝑐 ∙ [ℎ𝑡−1 , 𝑥𝑡 ] + 𝑏𝑐 )

(4)

โดยที่
𝐶𝑡~
𝜎
𝑤𝑐
ℎ𝑡−1
𝑥𝑡
𝑏𝑐

คือค่ำ Context ทำงเลือก ณ เวลำ t
คือ Activation Function
คือค่ำ Weight ของ Update Cell Gate
คือคำตอบของเวลำ t – 1
คือข้อมูลนำเข้ำเวลำ t
คือค่ำ Bias ของ Update Cell Gate

𝐶𝑡 = (𝑓𝑡 ∙ 𝐶𝑡−1 ) + (𝐶𝑡~ ∙ 𝑖𝑡 )
โดยที่
𝐶𝑡
𝑓𝑡
𝐶𝑡−1
𝐶𝑡~
𝑖𝑡

คือค่ำ Context ณ เวลำ t
คือผลลัพธ์ของ Forget Gate ณ เวลำ t
คือค่ำ Context ณ เวลำ t - 1
คือค่ำ Context ทำงเลือก ณ เวลำ t
คือผลลัพธ์ของ Input Gate ณ เวลำ t

(5)
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4. Read คือ กำรอนุญำตให้อ่ำนผลลัพธ์ของกำรทำงำนของอัลกอริทึม โดยกำร
ตัดสินใจจะเป็ นหน้ำที่ของ Output Gate ซึ่งแสดงได้ดงั สมกำรที่ (6) และ (7)
𝑜𝑡 = 𝜎(𝑤𝑜 ∙ [ℎ𝑡−1 , 𝑥𝑡 ] + 𝑏𝑜 )

(6)

โดยที่
𝑜𝑡
𝜎
𝑤𝑜
ℎ𝑡−1
𝑥𝑡
𝑏𝑜

คือผลลัพธ์ของ Output Gate ณ เวลำ t
คือ Activation Function
คือค่ำ Weight ของ Output Gate
คือคำตอบของเวลำ t – 1
คือข้อมูลนำเข้ำเวลำ t
คือค่ำ Bias ของ Output Gate

ℎ𝑡 = 𝑜𝑡 ∙ tanh (𝐶𝑡 )
โดยที่
ℎ𝑡
𝑜𝑡
𝑡𝑎𝑛ℎ
𝐶𝑡

คือผลลัพธ์ ณ เวลำ t
คือผลลัพธ์ของ Output Gate ณ เวลำ t
คือ Hyperbolic Tangent Function
คือค่ำ Context ณ เวลำ t

(7)
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ดังภำพประกอบที่ 9

ภำพประกอบ 9 แสดงรูปภำพกำรทำงำนของ LSTM
2.1.3 การท างานร่ ว มกั น ของโครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบสั ง วั ต นาการ
(Convolutional Neural Network) และโครงข่ายปราสาทเทียมแบบหน่วยความจาระยะสั้น
แบบยาว (Long Short-Term Memory)
เนื่ อ งจำกงำนวิ จั ย กำรสร้ำ งแบบจ ำลองกำรพยำกรณ์ ค่ ำ ควำมเข้ม ข้น PM2.5
ล่ ว งหน้ำ 24 ชั่ว โมงจำกภำพถ่ ำ ยนี ้ มี ก ำรใช้ข้อ มู ล Input เป็ น ภำพถ่ ำ ยสภำพอำกำศ จึ ง ใช้
ควำมสำมำรถของอัลกอริทึม CNN ในกำรเรียนรู ข้ อ้ มูลที่เป็ นรู ปภำพพร้อมสกัดเป็ นคุณลักษณะ
และเนื่องจำกภำพถ่ำยสภำพอำกำศมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ำมำเกี่ยวข้อง จึงมีกำรใช้อัลกอริทึม LSTM
เข้ำมำช่วยเรียนรูล้ ำดับควำมสัมพันธ์ของข้อมูลในภำพถ่ำย ในกำรพยำกรณ์ค่ำควำมเข้มข้นของ
ฝุ่น PM2.5
จำกภำพประกอบที่ 10 เริ่มจำกนำภำพถ่ำยสภำพอำกำศ ที่เป็ นข้อมูล Input เข้ำไปที่
โครงข่ำยประสำทเทียมแบบ CNN เพื่อจัดกำรเรื่องสกัดคุณลักษณะ เรียนรู ้ และดึงคุณลักษณะ ซึ่ง
หลังจำกกำรทำงำนของ CNN จะได้ Output ออกมำเพื่ อเป็ น Input เข้ำไปที่ โครงข่ำยประสำท
เทียมแบบ LSTM เพื่อช่วยเรียนรู ล้ ำดับของข้อมูลในภำพ และส่ง Output ของ LSTM เข้ำ Fully
Connected Layer เพื่ อพยำกรณ์ค่ำควำมเข้ม ข้น PM2.5 สุดท้ำยออกมำ หลัง จำกนั้น ทดสอบ
ผลลัพธ์กบั Loss Function และทำกำรวนเข้ำโครงข่ำยประสำทเทียมซำ้ เพื่อปรับค่ำ Weight ต่อไป
จนครบรอบกำรทำงำน

15

ภำพประกอบ 10 แสดงรูปภำพกำรทำงำนร่วมกันของ CNN กับ LSTM
2.1.4 การวัดประสิทธิภาพของแบบจาลอง
เนื่องจำกงำนวิจยั นีเ้ ป็ นกำรทำนำยผลลัพธ์ท่ีเป็ นตัวเลขจำนวนจริง (Regression) จึง
ใช้กำรวัดผลประสิ ทธิภำพของแบบจำลอง 3 ค่ำ คือ Root Mean Square Error (RMSE), Mean
Absolute Error (MAE) และ Mean Absolute Percentage Error (MAPE) ซึ่ ง ค่ ำ เหล่ ำ นี ้เป็ นค่ ำ
ควำมคำดเคลื่อน ดังนัน้ แบบจำลองที่ดีจะต้องมีค่ำที่นอ้ ย
2.1.4.1 Root Mean Square Error (RMSE)
กำรประเมิ นผลโดยกำรยกกำลังสองของค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำจริง
และค่ำที่ได้จำกผลกำรทำนำย ทำให้หำกผลกำรทำนำยมีควำมแตกต่ำงจำกค่ำจริงมำก ผลของ
RMSE ก็จะสะท้อนค่ำที่สงู มำก โดยมีหน่วยเดียวกับค่ำที่พยำกรณ์ และวิธีกำรคำนวณดังสมกำรที่
(8)
𝑁

1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2
𝑁
𝑖=1

(8)
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2.1.4.2 Mean Absolute Error (MAE)
กำรหำค่ ำ เฉลี่ ย ของผลรวมค่ ำ สัม บู ร ณ์ (Absolute) แสดงควำมแตกต่ ำ ง
ระหว่ำงค่ำจริง และค่ำที่ได้จำกผลกำรท ำนำย โดยมี หน่ วยเดียวกับค่ำที่พ ยำกรณ์ และวิธีกำร
คำนวณดังสมกำรที่ (9)
𝑁

1
𝑀𝐴𝐸 = ∑ |𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 |
𝑁

(9)

𝑖=1

2.1.4.3 Mean Absolute Percentage Error (MAPE)
กำรประเมินผลเพื่อวัดเป็ นเปอร์เซ็นต์ควำมคลำดเคลื่อนของค่ำที่พยำกรณ์
จำกค่ำจริง และเนื่องจำกมีกำรหำรค่ำจริง ทำให้ผลของ MAPE สะท้อนถึงควำมแตกต่ำงของค่ำ
ควำมคลำดเคลื่อนด้วย ดังสมกำรที่ (10)
𝑁

1
𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖
𝑀𝐴𝑃𝐸 = ( ∑ |
|) × 100
𝑁
𝑦𝑖

(10)

𝑖=1

โดยที่
𝑦𝑖
𝑦̂𝑖
𝑁

คือ ค่ำฝุ่น PM2.5 ณ เวลำนัน้ จริง
คือ ค่ำฝุ่น PM2.5 ณ เวลำนัน้ ที่ได้จำกกำรพยำกรณ์
คือ จำนวนค่ำที่พยำกรณ์ทงั้ หมด

ผลลัพธ์ท่ีได้จำก RMSE และ MAE วัดในหน่วยไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ค่ำ
ควำมคลำดเคลื่ อ นที่ ต่ ำ งกัน ของ RMSE และ MAE แสดงถึ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรพยำกรณ์ แต่
เครื่องมือ RMSE มีควำมไวต่อกำรคลำดเคลื่อนในกำรคำนวณมำกกว่ำ MAE ทำให้ RMSE เหมำะ
กับกำรใช้วดั ประสิทธิภำพในงำนที่มีค่ำควำมเคลื่อนเกิดขึ น้ เป็ นจำนวนมำกดังเช่นงำนวิจัยนี ้ ส่วน
ค่ำ MAPE จะให้ผ ลลัพ ธ์เป็ น เปอร์เซ็ นค่ ำคลำดเคลื่อนของกำรพยำกรณ์ ซึ่ง ขนำดค่ำของกำร
ทดลองมีผลแต่ค่ำ MAPE เช่น ผลกำรทดลองที่มีควำมคำดเคลื่อนเท่ำกัน แต่ค่ำของกำรทดลองมี
ขนำดเล็ก จะให้เปอร์เซ็นควำมผิดพลำดมำกกว่ำค่ำกำรทดลองที่มีค่ำมำก
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2.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
กำรทบทวนวรรณกรรมของงำนวิจัยนีไ้ ด้ทำกำรศึกษำค้นคว้ำงำนวิจั ยที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ง
งำนวิจัยต่อไปนีแ้ ม้ว่ำมีบำงงำนจะไม่เกี่ยวกับกำรพยำกรณ์ค่ำฝุ่น PM2.5 โดยตรงแต่เป็ นงำนที่ใช้
เทคนิคกำรเรียนรู เ้ ชิงลึก (Deep Learning) หรือใช้ภำพถ่ำยในกำรสร้ำงแบบจำลองที่เหมือนกั น
โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1. บทความวิจัยเรื่อง Driving Style Classification Based on Driving Operational
Pictures (G. Li et al., 2019)
งำนวิจยั นีไ้ ด้กล่ำวถึงควำมพยำยำมเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรขับขี่ยำนพำหนะโดย
สร้ำงวิธีกำรจำแนกสไตล์กำรขับขี่ ด้วยภำพถ่ำย เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในควำมพยำยำมจำแนกประเภท
กำรขับ ขี่ โดยใช้ Neural Networks Algorithms สำมวิ ธี คื อ CNN, LSTM และ Pretrain-LSTM
พบว่ ำ วิ ธี เหล่ ำ นี ้ใ ห้ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู ง กว่ ำ วิ ธี ก ำร Machine Learning แบบดั้ ง เดิ ม โดย CNN
ดำเนินกำรได้ดีท่สี ดุ ด้วยควำมแม่นยำ 98.5% ดีกว่ำวิธีกำร Support Vector Machines (SVM)
2. บทความวิจัยเรื่อง Short-term water quality variable prediction using a hybrid
CNN-LSTM deep learning model (Barzegar, Aalami, & Adamowski, 2020)
งำนวิจัยนีไ้ ด้กล่ำวถึงควำมพยำยำมในกำรพยำกรณ์คุณภำพนำ้ จำก 2 ตัวแปร คือ
ออกซิเจนที่ละลำยในนำ้ (DO; mg / L) และ Chlorophyll-a (Chl-a; lg / L) ในทะเลสำบ Prespa
ประเทศกรี ซ โดยใช้ แ บบจ ำลอง Neural Networks Algorithms คื อ LSTM และ CNN กั บ
แบบจ ำลอง Machine Learning คื อ Support Vector Regression (SVR) และ Decision Tree
(DT) และได้ใช้แบบจำลองไฮบริด CNN – LSTM ซึ่งให้ผลลัพธ์ท่ีดีกว่ำ แบบจำลองแบบรันแยกรัน
โดยได้ผลกำรทดลอง ดังนีต้ ัวแปร DO ได้ค่ำ R-squared = 0.960, RMSE = 0.682 และ MAE =
0.526 ส่วนตัวแปร Chl-a ได้ค่ำ R-squared = 0.923, RMSE = 0.646 และ MAE = 0.308
3. บ ท ค ว า ม วิ จั ย เรื่ อ ง A hybrid CNN-LSTM model for typhoon formation
forecasting (Chen et al., 2019)
งำนวิจัยนีไ้ ด้กล่ำวถึงปั ญหำของพำยุไต้ฝ่ ุนที่เป็ นภัยธรรมชำติ สร้ำงควำมเสียหำย
อย่ำงมำก จึงได้มีควำมพยำยำมสร้ำงแบบจำลองเพื่อใช้สำหรับทำนำย กำรก่อตัวของพำยุไต้ฝ่ ุน
โดยใช้ขอ้ มูลจำกคุณลักษณะเชิงพืน้ ที่ และข้อมูลผิวนำ้ ทะเล โดยใช้แบบจำลอง Deep Learning
แบบไฮบริ ด คื อ 3D Convolutional Neural Networks (3DCNN), 2D Convolutional Neural
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Networks (2DCNN) และ LSTM ทำงำนด้วยร่วมกัน และได้ผลลัพธ์ท่ีสำมำรถนำไปใช้ได้จริง โดย
มีควำมแม่นยำ 85.2%
4. บ ท ค ว าม วิ จั ย เรื่ อ ง Self-Driving Car Steering Angle Prediction Based on
Image Recognition (Qatawneh et al., 2019)
งำนวิจัยนีไ้ ด้กล่ำวถึงควำมพยำยำมสร้ำงแบบจำลองเพื่อทำนำยมุมบังคับเลีย้ วของ
รถยนต์ขับเคลื่ อนด้วยตัวเอง โดยใช้ข้อมูลส ำหรับฝึ กแบบจำลองจำกภำพถ่ำยกำรขับรถของผู้
ทดสอบ ที่ ได้จ ำก Udacity Challenge และมี ก ำรปรับ แต่ง ภำพในสถำนกำรณ์ต่ ำง ๆ เพื่ อ เพิ่ ม
จำนวนข้อมูลทดสอบ โดยใช้แบบจำลอง Deep Learning หลำย ๆ แบบเพื่อทดสอบประสิทธิภำพ
คื อ 3D Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks แ บ บ LSTM แ ล ะ
ResNet ซึ่งผลกำรทดลองนัน้ สำมำรถแข่งขันกับ โมเดลอื่น ๆ ได้ โดยได้ผลกำรทดลองดังนี ้ โมเดล
3DCNN และ LSTM ได้ค่ำ RMSE = 0.1123 และ โมเดล ResNet ได้ค่ำ RMSE = 0.0709
5. บทความวิ จั ย เรื่ อ ง Exploring Spatial Influence of Remotely Sensed PM2.5
Concentration Using a Developed Deep Convolutional Neural Network Model (Li, Jin, &
Li, 2019)
งำนวิจัยนี ้ได้ก ล่ำวถึง ควำมพยำยำมสร้ำงแบบจ ำลองเพื่ อ ท ำนำยมลพิ ษ ของฝุ่น
ละอองที่เก็บข้อมูลเชิงพืน้ ที่จำกอุปกรณ์ระยะไกล จำกข้อมูล PM2.5 ทั่วประเทศจีน 4 ปั จจัย คือ
ควำมหนำแน่นของประชำกร, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP), ภูมิประเทศ, Land-Use
และ Land-Cover (LULC) โดยใช้แบบจำลอง Deep Convolutional Network (CNN) ซึ่งผลกำร
ทดลองทำให้เห็นถึงประสิทธิภำพที่ดีของแบบจำลองนี ้ โดยมีควำมแม่นยำ 97.8%
6. บทความวิ จั ย เรื่ อ ง A Hybrid Time Series Model based on Dilated Conv1D
and LSTM with Applications to PM2.5 Forecasting (Zhao, Cheng, & Chen, 2019)
งำนวิจัย นี ้ได้ก ล่ำวถึ งควำมรุ น แรงของปั ญ หำ PM2.5 ที่ มี ผ ลต่อ สุข ภำพ และกำร
ดำรงชี วิตของประชำกรในกรุ งปั กกิ่ง จึงมี กำรสร้ำงแบบจำลองเพื่อทำนำยค่ำควำมเข้ม ข้นของ
PM2.5 ด้วยปั จ จัย ทำงอุตุนิ ย มวิท ยำ และจำกข้อ มูล ในอดี ต โดยเลื อ กใช้แ บบจ ำลอง รู ป แบบ
ไฮบริดรหว่ำง LSTM และ CNN คือ DConvLSTM ซึ่งสำมำรถทำนำยผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และได้ค่ำ R-squared ที่ 0.932
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7. บทความวิ จั ย เรื่ อ ง Hybrid Spatio-temporal Deep Learning Framework for
Particulate Matter (PM2.5) Concentration Forecasting (Abirami, Chitra, Madhumitha, &
Kesavan, 2020)
งำนวิ จัย นี ้ไ ด้ก ล่ ำ วถึ ง กำรน ำแบบจ ำลอง Deep Learning แบบไฮบริด ที่ ท ำงำน
ร่ว มกัน ระหว่ ำ ง LSTM และ CNN ที่ ท ำงำนร่วมกับ ข้อ มูล ที่ รวบรวมได้จ ำกเซ็ น เซอร์ ตรวจวัด
คุณภำพอำกำศ (IoT) โดยใช้ทงั้ 3D CNN และ 1D CNN ทำงำนกับข้อมูลที่เป็ นลักษณะข้อมูลเชิง
พืน้ ที่ เพื่อแปลงข้อมูลเป็ น Input ให้กับโมเดล LSTM เพื่อทำนำยผลในอนำคตต่อไป ซึ่งได้ผลกำร
ทำนำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และได้ค่ำ R-squared ที่ 0.940
8. บทความวิ จั ย เรื่ อ ง A Novel Combined Prediction Scheme Based on CNN
and LSTM for Urban PM2.5 Concentration (Qin et al., 2019)
งำนวิจยั นีไ้ ด้กล่ำวถึงวิธีกำรทำนำยควำมเข้มข้นของมลพิษทำงอำกำศของเมืองเซี่ยง
ไฮ้ ด้วยแบบจำลอง Deep Learning รูปแบบใหม่ โดยใช้ขอ้ มูลสิ่งแวดล้อมขนำดใหญ่ ซึ่งเป็ นกำร
ทำงำนร่วมกันของแบบจ ำลอง CNN ที่ท ำกำรสร้ำง Feature แบบ Auto เพื่ อใช้เป็ น Input ของ
โมเดล LSTM ทำนำยผลในอนำคต ผลลัพ ธ์ท่ี ได้นั้นพบว่ำ มี ประสิท ธิภ ำพกว่ำ โมเดลประเภท
Numerical Models และได้ค่ำ R-squared ที่ 0.970
9. บ ทความวิ จั ย เรื่ อ ง Deep-AIR: A Hybrid CNN-LSTM Framework for FineGrained Air Pollution Forecast (Zhang, Lam, Li, & Han, 2020)
งำนวิจัยนี ้ได้ก ล่ำวถึง กำรสร้ำงแบบจำลอง Deep-Air รู ป แบบไฮบริด จำก Deep
Learning Framework 2 ชนิ ด คื อ Convolutional Neural Network (CNN) และ Long ShortTerm Memory (LSTM) โดยใช้ ข้อ มูล ควำมสัม พั น ธ์เชิ ง พื ้น ที่ ของชุ ด ข้อ มูล จำกกำรวัด ระดั บ
คุณภำพอำกำศตำมมำตรฐำนคุณภำพอำกำศ ที่ออกโดยรัฐบำลจีน ซึ่งได้ผลลัพธ์สอดคล้องกับผล
ที่เกิดขึน้ จริง โดยได้ผลกำรทดลองค่ำ MAPE = 27.1
10. บ ท ค ว า ม วิ จั ย เรื่ อ ง Deep Air Quality Forecasting Using Hybrid Deep
Learning Framework (Du, Li, Yang, & Horng, 2020)
งำนวิจยั นีไ้ ด้กล่ำวถึงควำมพยำยำมที่จะสร้ำงแบบจำลองเพื่อทำนำยคุณภำพอำกำศ
(PM2.5) เนื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิดมลพิษ PM2.5 เป็ นข้อมูลลักษณะไม่เชิงเส้น และเป็ น
ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับช่ วงเวลำ ดังนั้น จึงสร้ำงโดยใช้ Deep Learning แบบไฮบริดทำงำนร่วมกัน
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ระหว่ำง 1D-CNNs เป็ นตัวจัดกำรข้อมูลที่เป็ น Input และใช้ Bi-LSTM ทำนำยผลในอนำคต จำก
ข้อมูลในอดีต และผลกำรทำนำยในช่วง 24 ชั่วโมง ได้ค่ำ RMSE = 77.88
ตำรำง 1 แสดงผลสรุปกำรทดลอง และโมเดลที่ใช้ของงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ

1

2

ชื่องานวิจัย

Driving Style Classification
Based on Driving
Operational Pictures

Short-term Water Quality
Variable Prediction Using
a Hybrid CNN-LSTM Deep
Learning Model

โมเดลทีใ่ ช้เปรียบเทียบ

ผลการทดลอง

SVM

Accuracy = 0.922

LSTM

Accuracy = 0.957

CNN

Accuracy = 0.985

CNN ตัวแปร DO

R-squared = 0.967

LSTM ตัวแปร DO

R-squared = 0.968

CNN - LSTM ตัวแปร DO R-squared = 0.970
CNN ตัวแปร Chl-a

R-squared = 0.872

LSTM ตัวแปร Chl-a

R-squared = 0.869

CNN - LSTM ตัวแปร Chl-a R-squared = 0.874
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ตำรำง 1 (ต่อ)
ลาดับ

3

4

5

ชื่องานวิจัย

A hybrid CNN-LSTM
Model for Typhoon
Formation Forecasting

Self-Driving Car Steering
Angle Prediction Based on
Image Recognition

Exploring Spatial Influence
of Remotely Sensed PM2.5
Concentration Using a
Developed Deep
Convolutional Neural
Network Model

โมเดลทีใ่ ช้เปรียบเทียบ

ผลการทดลอง

2DCNN - LSTM

Accuracy = 0.766

3DCNN - LSTM

Accuracy = 0.812

3DCNN, 2DCNN และ
LSTM

Accuracy = 0.852

NVIDIA

RMSE = 0.0986

3DCNN - LSTM

RMSE = 0.1123

ResNet

RMSE = 0.0709

CNN

Accuracy = 0.978
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ตำรำง 1 (ต่อ)
ลาดับ

6

7

8

ชื่องานวิจัย

A Hybrid Time Series
Model based on Dilated
Conv1D and LSTM with
Applications to PM2.5
Forecasting

Hybrid Spatio-temporal
Deep Learning Framework
for Particulate Matter
(PM2.5) Concentration
Forecasting

A Novel Combined
Prediction Scheme Based
on CNN and LSTM for
Urban PM2.5
Concentration

โมเดลทีใ่ ช้เปรียบเทียบ

ผลการทดลอง

LSTM

R-squared = 0.918

Conv1D

R-squared = 0.905

DConvLSTM

R-squared = 0.932

ConvLSTM

R-squared = 0.850

CNN - LSTM

R-squared = 0.940

CNN

RMSE = 30.66

RNN

RMSE = 30.66

LSTM

RMSE = 17.95

CNN - LSTM

RMSE = 14.3
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ตำรำง 1 (ต่อ)
ลาดับ

9

10

ชื่องานวิจัย

Deep-AIR: A Hybrid CNNLSTM Framework for FineGrained Air Pollution
Forecast

Deep Air Quality
Forecasting Using Hybrid
Deep Learning Framework

โมเดลทีใ่ ช้เปรียบเทียบ

ผลการทดลอง

LSTM

MAPE = 35.6

ConvLSTM

MAPE = 32.7

ResNet-LSTM

MAPE = 28.5

Deep - AIR

MAPE = 27.1

LSTM (24 ชั่วโมง)

RMSE = 96.64

CNN (24 ชั่วโมง)

RMSE = 94.85

CNN - LSTM (24 ชั่วโมง)

RMSE = 77.88
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บทที่ 3
การดาเนินการวิจัย
ในงำนวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนดังนี ้
3.1 กระบวนกำรทำงำนของแบบจำลอง
3.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
3.3 กำรสำรวจข้อมูล (Exploratory Data Analysis: EDA)
3.4 กำรเตรียมข้อมูล (Data Preparation)
3.5 กำรสร้ำงแบบจำลองพยำกรณ์
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3.1 กระบวนการทางานของแบบจาลอง

ภำพประกอบ 11 แสดง Flowchart กระบวนกำรสร้ำงแบบจำลอง
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จำกภำพประกอบที่ 11 Flowchart ได้อ ธิ บ ำยถึ ง กระบวนกำรสร้ำ งแบบจ ำลอง โดย
กระบวนกำรสร้ำงแบบจำลอง เริ่มจำกขั้นตอนกำรนำเข้ำข้อมูล (Input Data) กำรส ำรวจข้อมูล
(Exploratory Data Analysis : EDA) กำรเตรี ย ม และจัด กำรข้อ มู ล ก่ อ นเข้ำ กระบวนกำรสร้ำ ง
แบบจ ำลอง (Data Preparation) และจำกนั้น แบ่ ง ข้อ มูล (Split Data) ออกเป็ น ข้อ มูล ฝึ ก สอน
(Training Set) และข้อ มู ล ทดสอบ (Test Set) เพื่ อ น ำไปสร้ำ ง และทดสอบประสิ ท ธิ ภ ำพของ
แบบจำลอง
ขัน้ ตอนกำรสร้ำงแบบจำลองในกำรทำนำย ได้สร้ำงแบบจำลองกำรเรียนรูเ้ ชิงลึก (Deep
Learning) สองแบบเพื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ ำพกั น คื อ สร้ำ งแบบจ ำลองโดยใช้เทคนิ ค
Convolutional Neural Network (CNN) เพียงอย่ำงเดียว เปรียบเทียบกับแบบจำลองที่สร้ำงโดย
ใช้เทคนิ ค Convolutional Neural Network (CNN) ท ำงำนร่ว มกับ Long Short-Term Memory
(LSTM) โดย CNN ใช้กบั กำรเรียนรูร้ ำยละเอียด และสกัดคุณลักษณะของข้อมูล และ LSTM ใช้ใน
กำรเรียนรูล้ ำดับควำมสัมพันธ์ของข้อมูลในภำพ เพื่อใช้ในกำรพยำกรณ์ฝ่ นุ PM2.5 ล่วงหน้ำ และ
ท ำกำรปรับ จู น พำรำมิ เ ตอร์ (Hyperparameter Optimization) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพของ
แบบจำลอง จำกกำรประเมินผลประสิทธิภำพของแบบจำลอง (Evaluation) และสุดท้ำย ขัน้ ตอน
กำรนำเสนอแบบจำลองประสิทธิภำพของแบบจำลองในกำรพยำกรณ์ค่ำควำมเข้มข้นของ PM2.5
ผ่ำนข้อมูลทดสอบ (Test Set) โดยใช้ ค่ำ Root Mean Squared Error (RMSE), Mean Squared
Error (MSE), Mean Absolute Error (MAE) และ Mean Absolute Percentage Error (MAPE)
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
ในงำนวิจัยครัง้ นี ้ มีกำรใช้ขอ้ มูลสองประเภท คือ ใช้ขอ้ มูลภำพถ่ำยท้องฟ้ำ และข้อมูล
อนุกรมเวลำค่ำควำมเข้มข้น PM2.5 จำกกรมควบคุมมลพิษ จำกสถำนีวัดคุณภำพอำกำศสถำนี
ตำรวจนครบำลโชคชัย โดยมีรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้
3.2.1 การติดตั้งกล้องเพื่อเก็บข้อมูลวิดีโอภาพถ่ายท้องฟ้ า
กำรติดตั้งกล้องเพื่อเก็บข้อมูลวิดีโอสภำพอำกำศ เป็ นกำรติดตั้งกล้อง IP Camera
เพื่อเก็บข้อมูลวิดีโอสภำพอำกำศ โดยตัง้ กล้องจำกตึกอำคำรวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินท
รวิโรฒ และหัน กล้องไปทำงทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ โดยเริ่ม จำกเวลำ 7 นำฬิ ก ำ ถึ ง เวลำ 18
นำฬิกำ ของวันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 จำนวนทัง้ หมด 1,690
ภำพ ดังตัวอย่ำงภำพประกอบที่ 12 และ 13
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ภำพประกอบ 12 แสดงตัวอย่ำงภำพถ่ำยสภำพอำกำศจำกกล้อง IP Camera วันที่ 5 สิงหำคม
พ.ศ.2562 เวลำ 07:00 น.

ภำพประกอบ 13 แสดงตัวอย่ำงภำพถ่ำยสภำพอำกำศ จำกกล้อง IP Camera วันที่ 29 ธันวำคม
พ.ศ.2562 เวลำ 09:00 น.
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3.2.2 ข้อมูลอนุกรมเวลาค่าความเข้มข้น PM2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ
นำข้อมูล อนุกรมเวลำค่ำควำมเข้ม ข้น PM2.5 จำกสถำนีวัด คุณ ภำพอำกำศสถำนี
ตำรวจนครบำลโชคชัย ของวัน ที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ถึ งวันที่ 31 ธั นวำคม พ.ศ. 2562 โดย
ลักษณะข้อมูลจะเป็ นรำยชั่วโมง และมีรำยละเอียดของข้อมูลดังตำรำงที่ 2
ตำรำง 2 แสดงรำยละเอียดข้อมูลค่ำควำมเข้มข้น PM2.5 จำกสถำนีวดั คุณภำพอำกำศสถำนี
ตำรวจนครบำลโชคชัย
ข้อมูล

คาอธิบาย

ตัวอย่างข้อมูล

ปี /เดือน/วัน

วันที่

190101

ชั่วโมง

ชั่วโมงที่

800

PM2.5 หน่วยเป็ น
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์
เมตร (μg/𝑚3 )

ฝุ่นขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอนวัดที่
ควำมสูง 3 เมตร
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3.3 การสารวจข้อมูล (Data Exploration)
กำรสำรวจ และวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลภำพถ่ำยสภำพอำกำศ จำกกล้อง
IP Camera และข้อมูล อนุกรมเวลำค่ำควำมเข้ม ข้น PM2.5 จำกสถำนีวัดคุณ ภำพอำกำศสถำนี
ตำรวจนครบำลโชคชัย จะเห็นว่ำค่ำควำมเข้มข้นของ PM2.5 ที่ได้จำกสถำนีวัดคุณ ภำพอำกำศ
จำกเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ.2562 มีแนวโน้มสูงขึน้ ในช่วงเดือนหลัง จำก
ภำพประกอบที่ 14 และเมื่อเทียบกับข้อมูลภำพถ่ำยสภำพอำกำศพบว่ำช่วงเดือนสิงหำคมมีสภำพ
ท้องฟ้ำใสกว่ำ เดือนธันวำคม จำกภำพประกอบที่ 15 และ 16
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ภำพประกอบ 14 แสดงแนวโน้มค่ำควำมเข้มข้นของ PM 2.5 จำกสถำนีวดั คุณภำพอำกำศสถำนี
ตำรวจนครบำลโชคชัย

ภำพประกอบ 15 แสดงภำพถ่ำยสภำพอำกำศ ช่วงเดือนสิงหำคม พ.ศ.2562
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ภำพประกอบ 16 แสดงภำพถ่ำยสภำพอำกำศ ช่วงเดือนธันวำคม พ.ศ.2562
ตำรำงที่ 3 แสดงข้อมูลทำงสถิติของข้อมูลค่ำควำมเข้มของ PM2.5 จำกสถำนีวดั คุณภำพ
อำกำศสถำนี ต ำรวจนครบำลโชคชัย ที่น ำมำใช้เป็ น ข้อ มูล ค ำตอบของค่ ำ PM2.5 ประกอบกับ
ข้อมูลภำพถ่ำยในแต่ละช่วงเวลำ
ตำรำง 3 แสดงค่ำทำงสถิติของข้อมูลค่ำควำมเข้มข้น PM2.5 จำกสถำนีวดั คุณภำพอำกำศสถำนี
ตำรวจนครบำลโชคชัย ในช่วงวันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
ค่าทางสถิติของ PM2.5

ค่าจากข้อมูล

ค่ำสูงสุด

99 μg/𝑚3 (29/09/19 08:00 น.)

ค่ำต่ำสุด

2 μg/𝑚3 (30/08/19 13:00 น.)
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ตำรำง 3 (ต่อ)
ค่าทางสถิติของ PM2.5

ค่าจากข้อมูล

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
(Standard Deviation)

14.96 μg/𝑚3

ค่ำเฉลี่ย (Mean)

24.04 μg/𝑚3

จำนวนชั่วโมงทัง้ หมด

1,690 ชั่วโมง

จำนวนวันทัง้ หมด

144 วัน

ภำพประกอบที่ 17 และ 18 แสดงตัวอย่ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลภำพถ่ำยสภำพ
อำกำศ จำกกล้อง IP Camera และข้อมูลอนุกรมเวลำของค่ำฝุ่น PM2.5 จำกสถำนีวัดคุณ ภำพ
อำกำศสถำนีตำรวจนครบำลโชคชัย ในวันที่ 27 กันยำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 07:00 - 18:00 น. จะ
เห็นว่ำในช่วงเวลำที่มีค่ำของ PM2.5 สูง (ช่วงเช้ำ) รู ปจะมีสีท่ีขุ่นกว่ำ ช่วงเวลำที่มีค่ำ PM2.5 ต่ำ
กว่ ำ แต่ จ ำกภำพก็ จ ะพบว่ำอำจจะมี ปั จ จัย อื่ น ๆ มำรบกวนสี ของภำพ เช่ น แสงอำทิ ต ย์ หรือ
ปริมำณของเมฆ เป็ นต้น
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ภำพประกอบ 17 แสดงภำพถ่ำยสภำพอำกำศ จำกกล้อง IP Camera วันที่ 27 กันยำยน พ.ศ.
2562 เวลำ 07:00 - 18:00 น.

ภำพประกอบ 18 แสดงข้อมูลค่ำฝุ่น PM 2.5 จำกสถำนีวดั คุณภำพอำกำศสถำนีตำรวจนครบำล
โชคชัย วันที่ 27 กันยำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 07:00 – 18:00 น.

33
3.4 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)
กำรทดลองของงำนวิจยั นี ้ ใช้ขอ้ มูลภำพถ่ำยสภำพอำกำศขนำด 256 X 256 พิกเซล และ
ข้อมูลจำกสถำนีวัดคุณ ภำพอำกำศในกรุ งเทพมหำนคร ระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2562 ถึงเดือน
ธั น วำคม 2562 โดยใช้ข้อ มูล ส ำหรับ ฝึ ก ฝนแบบจำลอง คื อ ช่ วงเดื อ นสิ ง หำคม 2562 ถึ งเดื อ น
พฤศจิกำยน 2562 และใช้ขอ้ มูลเดือนธันวำคม 2562 เป็ นชุดข้อมูลทดสอบ
กำรเตรียมข้อมูลสำหรับกำรฝึ กฝนของแบบจำลอง พบว่ำข้อมูลสภำพอำกำศจำกสถำนี
วัดคุณ ภำพอำกำศสถำนีตำรวจนครบำลโชคชัยนั้น มีบำงข้อมูลขำดหำยไป จึงใช้วิธีจัดกำรกับ
ข้อมูลที่ขำดหำยไป ด้วยกำรใช้ขอ้ มูลอนุกรมเวลำก่อนหน้ำมำเติม (Forward Filling)
และเนื่องจำกงำนวิจัยนีต้ อ้ งกำรข้อมูลที่เป็ นรู ปภำพ ซึ่งหลังจำกได้วิดีโอที่บนั ทึกสภำพ
อำกำศไว้แล้ว ได้ทำกำรตัดวิดีโอให้เป็ นรูปภำพทุก ๆ 1 ชั่วโมงในช่วงเวลำ 7 นำฬิกำ ถึงเวลำ 18
นำฬิกำ ของวันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

ภำพประกอบ 19 แสดงตัวอย่ำงข้อมูลกำรตัดวิดีโอให้เป็ นภำพทุก ๆ 1 ชั่วโมง
3.5 การสร้างแบบจาลองพยากรณ์
ในกำรสร้ำงแบบจำลองกำรพยำกรณ์ค่ำควำมเข้มข้น PM2.5 ล่วงหน้ำ 24 ชั่วโมงจำก
ภำพถ่ำย โดยใช้เทคนิคกำรเรียนรูเ้ ชิงลึก (Deep Learning) นัน้ ได้ใช้ขอ้ มูลภำพถ่ำยสภำพอำกำศ
และใช้ขอ้ มูลค่ำควำมเข้มข้นของ PM2.5 จำกสถำนีวัดคุณภำพอำกำศ ณ ช่วงเวลำล่วงหน้ำ 24
ชั่วโมง เป็ นข้อมูลสำหรับกำรฝึ กฝนแบบจำลอง ซึ่งข้อมูลภำพถ่ำยสภำพอำกำศนัน้ จะเป็ นข้อมูล
ส ำหรับ กำรเรีย นรู ้ และข้อ มูล ค่ ำ ควำมเข้ม PM2.5 นั้น จะเป็ น ข้อ มูล ค ำตอบ และเพื่ อ เป็ น กำร
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เปรียบเทียบผลกำรทดลองของงำนวิจยั นี ้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งกำรทดลองออกเป็ น 2 แบบ คือ กำรทดลอง
โดยใช้โครงข่ำยประสำทเที ยมแบบสัง วัต นำกำร (Convolutional Neural Network) เพี ยงอย่ำง
เดีย ว กับ กำรทดลองโดยใช้โครงข่ำยประสำทเที ยมแบบสังวัตนำกำร (Convolutional Neural
Network) ท ำงำนร่วมกับโครงข่ำยปรำสำทเที ยมแบบหน่ วยควำมจ ำระยะสั้น แบบยำว (Long
Short-Term Memory) โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1. กำรทดลองโดยใช้โครงข่ ำ ยประสำทเที ย มแบบสัง วัต นำกำร (Convolutional
Neural Network) เพี ย งอย่ ำ งเดี ย ว ซึ่ ง เนื่ อ งจำกงำนวิ จัย นี ้ ใช้รูป ภำพเป็ น ข้อ มูล ในกำรสร้ำ ง
แบบจำลอง ทำงผูว้ ิจยั เห็นว่ำสำมำรถใช้โครงข่ำยประสำทเทียมแบบสังวัตนำกำร (Convolutional
Neural Network) เพี ย งอย่ ำ งเดี ย ว ดั ง ภำพประกอบที่ 20 เพื่ อ ให้ไ ด้ผ ลกำรทดลองพื ้น ฐำน
(Baseline) และนำไปเปรียบเทียบกับแบบจำลองที่ใช้โครงข่ำยประสำทเทียมในรู ปแบบอื่น โดย
กำรท ำงำนของแบบจ ำลองนี ้จ ะใช้รูป ภำพเพี ย งภำพเดี ย ว ณ เวลำใดเวลำหนึ่ ง และท ำกำร
พยำกรณ์ค่ำ PM2.5 ไปล่วงหน้ำ 24 ชั่วโมงจำกกำรเรียนรู ข้ ้อมูล Input ด้วยเทคนิค CNN เพียง
อย่ำงเดียว ซึ่งในกำรทดลองนี ้ ใช้ CNN 3 Layer และในแต่ละ Layer ใช้ Filter เท่ำกับ 64 เพื่อให้
แบบจำลองเรียนรูค้ วำมสัมพันธ์ของข้อมูลให้มำกที่สดุ เนื่องจำกภำพถ่ำยสภำพอำกำศมีปัจจัยอื่น
ๆ ในภำพ เช่น แสงอำทิตย์ ฝนตก และปริมำณเมฆ เป็ นต้น

ภำพประกอบ 20 โมเดลกำรสร้ำงแบบจำลองโดยใช้ Convolutional Neural Networks
สมกำรที่ (11) แสดงถึงกำรพยำกรณ์ค่ำควำมเข้มของ PM2.5 ล่วงหน้ำ 24 ชั่วโมงของ
กำรทดลองโดยใช้โครงข่ำยประสำทเที ยมแบบสังวัตนำกำร (Convolutional Neural Network)
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เพียงอย่ำงเดียว โดยใช้ภำพถ่ำยสภำพอำกำศ ณ ช่วงหนึ่ง และพยำกรณ์ค่ำ PM2.5 ล่วงหน้ำไป 24
ชั่วโมง ยกตัวอย่ำง เช่น ใช้ภ ำพถ่ำยสภำพอำกำศ วันที่ 19 ธันวำคม พ.ศ.2562 เวลำ 10:00 น.
แบบจ ำลองจะใช้ภ ำพถ่ ำ ยนี ้ภ ำพเดี ย วในกำรพยำกรณ์ ค่ ำ PM2.5 ล่วงหน้ำ 24 ชั่วโมง ซึ่ง คื อ
พยำกรณ์ค่ำ PM2.5 ของวันที่ 20 ธันวำคม พ.ศ.2562 เวลำ 10:00 น.
𝑓(𝑖𝑡 ) = 𝑃𝑀2.5𝑡+24

(11)

โดยที่
𝑖𝑡
𝑃𝑀2.5𝑡+24

คือ ภำพถ่ำยสภำพอำกำศ ณ เวลำที่ t
คือ ค่ำฝุ่น PM2.5 ณ เวลำที่ t + 24 ชั่วโมง ที่ได้
จำกกำรพยำกรณ์

2. กำรทดลองโดยใช้โครงข่ ำ ยประสำทเที ย มแบบสัง วัต นำกำร (Convolutional
Neural Network) ทำงำนร่วมกับ โครงข่ำยประสำทเทียมแบบหน่วยควำมจำระยะสั้นแบบยำว
(Long Short-Term Memory) ซึ่งเนื่องจำกภำพถ่ำยสภำพอำกำศมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น เมฆ ฝน หรือ
แสงอำทิตย์ ทำให้ผวู้ ิจยั เห็นว่ำสำมำรถนำโครงข่ำยปรำสำทเทียมแบบหน่วยควำมจำระยะสัน้ แบบ
ยำว (Long Short-Term Memory) ที่สำมำรถเรียนรูล้ ำดับ (Sequence) ของข้อมูลได้ดี มำทำงำน
ร่วมกับโครงข่ำยประสำทเทียมแบบสังวัตนำกำร (Convolutional Neural Network) โดยใช้ขอ้ มูล
รู ป ภำพเป็ น Input เข้ ำ โครงข่ ำ ยประสำทเที ย มแบบสั ง วั ต นำกำร (Convolutional Neural
Networks) เพื่อเป็ นกำรแยกคุณ ลักษณะ (Feature Extraction) ของข้อมูล และใช้ Output ของ
CNN เป็ นอินพุตของโครงข่ำยปรำสำทเทียมแบบหน่วยควำมจำระยะสัน้ แบบยำว (Long ShortTerm Memory) เพื่ อ เรี ย นรู ้ล ำดั บ ของคุ ณ ลั ก ษณะของข้อ มู ล เพื่ อ ท ำนำยค่ ำ ฝุ่ น PM2.5 ดั ง
ภำพประกอบที่ 21
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ภำพประกอบ 21 โมเดลกำรสร้ำงแบบจำโดยใช้ Convolutional Neural Networks ร่วมกับ Long
Short-Term Memory
สมกำรที่ (11) แสดงถึงกำรพยำกรณ์ค่ำควำมเข้มของ PM2.5 ล่วงหน้ำ 24 ชั่วโมงของ
กำรทดลองที่ ใ ช้โครงข่ ำ ยประสำทเที ย มแบบสัง วัต นำกำร (Convolutional Neural Network)
ทำงำนร่วมกับโครงข่ำยประสำทเทียมแบบหน่วยควำมจำระยะสัน้ แบบยำว (Long Short-Term
Memory) ซึ่งเป็ นสมกำรเดียวกันกับแบบจำลองที่ใช้ CNN เพียงอย่ำงเดียว แต่มีกำรทำงำนภำยใน
ซึ่งแตกต่ำงกัน
จำกนัน้ ทำกำรปรับจูนพำรำมิเตอร์ของแบบจำลองที่เหมำะสมเพื่อให้แบบจำลองทำนำย
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และพยำกรณ์ค่ำควำมเข้มข้น PM2.5 ล่วงหน้ำ 24 ชั่วโมง
สุดท้ำยน ำแบบจ ำลองมำทดสอบประสิท ธิ ภ ำพโดยใช้ Mean Squared Error (MSE),
Root Mean Squared Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE) แ ล ะ Mean Absolute
Percentage Error (MAPE) กับข้อมูลทดสอบ (Test Set)
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บทที่ 4
ผลการดาเนินการวิจัย
ในงำนวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ทำกำรทดลองเพื่อทำนำยค่ำควำมเข้มข้นของ PM2.5 ล่วงหน้ำ
โดยก่อนนำข้อมูลเข้ำแบบจำลองได้มี กำรจัดกำรกับข้อมูลที่ขำดหำยไป (Missing Values) ของ
ข้อมูลอนุกรมเวลำที่ได้จำกสถำนีวดั คือ กำรเติมข้อมูลที่หำยไปด้วยกำรใช้ขอ้ มูลอนุกรมเวลำก่อน
หน้ำมำเติม (Forward Filling) โดยกำรทดลองทัง้ สองแบบนัน้ ในส่วนของ Convolutional Neural
Networks ใช้ Hyperparameters เหมื อ นกั น และในแบบที่ ท ำงำนร่ว มกั บ Long Short-Term
Memory ได้เพิ่ม LSTM Layer เข้ำมำ 1 Layer เพื่อพยำกรณ์ค่ำ PM2.5 ล่วงหน้ำ
ตำรำงที่ 4 แสดงรำยละเอียด Hyperparameters ต่ำง ๆ ของแบบจำลองทั้ง สองแบบ
โดยในส่วนของเทคนิค CNN นั้นจะใช้ Hyperparameters เหมื อนกันทุกอย่ำง คือ ใช้จำนวน 3
Layer แต่ละ Layer ใช้ Filter เท่ำกับ 64 เพื่อเรียนรู ค้ ุณลักษณะของภำพถ่ำยสภำพอำกำศ และ
เลือกใช้ขนำด Filter ของ Convolution เท่ำกับ 3 X 3 เนื่องจำกลักษณะภำพถ่ำยสภำพอำกำศจะ
เป็ นกำรดูคุณ ลักษณะของภำพทัง้ ภำพ จึงเลือกใช้ Filter ขนำดเล็ก และมีกำรทำ Pooling Layer
คั่นระหว่ำงแต่ละ Layer ของ Convolution Layer เพื่อทำกำรลดขนำดของข้อมูลทำให้กำรฝึ กฝน
ของแบบจำลองเร็วขึน้ โดยใช้ขนำดของ Filter ของ Pooling เท่ำกับ 3 X 3 ในส่วนของแบบจำลอง
ที่ ใ ช้เ ทคนิ ค LSTM ร่ว มด้ว ยนั้ น ได้เพิ่ ม Layer ของ LSTM มำ 1 Layer โดยมี ค่ ำ Timesteps
เท่ำกับ 9 ตำมมิติของข้อมูลที่ออกจำก Convolution Layer สุดท้ำย แบบจำลองทัง้ สองแบบนัน้ ใช้
Optimizers เป็ น Adam ที่ Learning Rate เท่ำกับ 0.0001 ซึ่งเป็ น Optimizers ที่มีประสิทธิภ ำพ
และเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั โดยแบ่งข้อมูลกำรฝึ กฝนด้วย Batch Size เท่ำกับ 30 และใช้จำนวนรอบ
ที่ฝึกฝนด้วย Epochs เท่ำกับ 20 และเนื่องจำกงำนวิจยั นีเ้ ป็ นกำรพยำกรณ์ผลลัพธ์ท่ีเป็ นค่ำจำนวน
เต็มบวก จึงใช้ Activation Function คือ ReLU
ตำรำง 4 แสดงรำยละเอียด Hyperparameters ของแบบจำลอง
Hyperparameters

Value

Optimizers

Adam
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ตำรำง 4 (ต่อ)
Hyperparameters

Value

จำนวน Convolution Layer

3

จำนวน Filter ของแต่ละ Convolution Layer

64

Activation Function

ReLU

Filter Size ของ Convolution

3X3

จำนวน Pooling Layer

3

Filter Size ของ Pooling

3X3

จำนวน LSTM Layer

1

จำนวน Sequence ของ LSTM (Timestep)

9

Learning Rate

0.0001

Batch Size

30
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ตำรำง 4 (ต่อ)
Hyperparameters

Value

Epochs

20

ภำพประกอบที่ 22 แสดงกำรทำงำนของแบบจำลองหน่วยควำมจำระยะสั้นแบบยำว
(Long Short-Term Memory) ที่รบั Output จำกแบบจำลองสังวัตนำกำร (Convolutional Neural
Network) ซึ่ง LSTM จะท ำกำรเรีย นรู ล้ ำดับ ของคุณ ลัก ษณะของข้อ มูล (Timesteps) เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรเรียนรูข้ อ้ มูลเพื่อพยำกรณ์ค่ำ PM2.5 ล่วงหน้ำ

ภำพประกอบ 22 แสดงกำรทำงำนของแบบจำลองหน่วยควำมจำระยะสัน้ แบบยำว (Long ShortTerm Memory)
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รำยละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในกำรสร้ำงแบบจำลองเพื่อพยำกรณ์ค่ำฝุ่น PM2.5 ล่วงหน้ำ
24 ชั่วโมง ณ เวลำทดสอบหนึ่ง เช่น ต้องกำรพยำกรณ์ค่ำฝุ่น PM2.5 ณ เวลำ 10:00 น. ของวัน
พรุ่งนี ้ จะใช้ขอ้ มูลภำพถ่ำยสภำพอำกำศ ณ เวลำ 10:00 น. ของวันนี ้ โดยข้อมูลทดสอบที่ใช้ใน
งำนวิจัยนี ้ เป็ นข้อมูล วัน ที่ 1 ธัน วำคม พ.ศ. 2562 ถึงวัน ที่ 30 ธั น วำคม พ.ศ. 2562 ดังผลลัพ ธ์
เปรียบเทียบกันระหว่ำงแบบจำลองทัง้ สองแบบแสดงในตำรำงที่ 5 และภำพประกอบที่ 23
ตำรำง 5 ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดลองของแบบจำลอง CNN กับ CNN + LSTM
Measure

CNN

CNN + LSTM

RMSE (μg/𝑚3 )

15.59

11.39

MAE (μg/𝑚3 )

12.67

8.25

MAPE (%)

34.46

26.24

41

ภำพประกอบ 23 แสดงกรำฟเปรียบเทียบผลกำรทดลองของแบบจำลอง CNN เพียงอย่ำงเดียว
และแบบจำลอง CNN ทำงำนร่วมกับ LSTM ของค่ำ RMSE, MAE และ MAPE
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จำกผลกำรทดลองพบว่ ำแบบจ ำลองที่ ใช้โครงข่ ำยประสำทเที ย มแบบสัง วัต นำกำร
(Convolutional Neural Network) ทำงำนร่วมกับโครงข่ำยปรำสำทเทียมแบบหน่วยควำมจำระยะ
สั้ น แบบยำว (Long Short-Term Memory) ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ ำพที่ แ ม่ น ย ำกว่ ำ 4 ไมโครกรัม ต่ อ
ลูกบำศก์เมตร (μg/𝑚3 ) เมื่อวัดด้วยค่ำ RMSE และ MAE หรือคิดเป็ น 8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวัดด้วย
ค่ำ MAPE ในกำรพยำกรณ์ค่ำฝุ่น PM2.5 ล่วงหน้ำ เมื่อเทียบกับแบบจำลองที่ใช้โครงข่ำยประสำท
เที ย มแบบสัง วัต นำกำร (Convolutional Neural Network) เพี ย งอย่ ำงเดี ย ว ซึ่ง ไม่ มี ก ำรเรีย นรู ้
ลำดับควำมสัมพันธ์ของข้อมูลจึงทำให้แบบจำลองที่ใช้โครงข่ำยประสำทเทียมแบบ CNN เพียง
อย่ำงเดียวได้ประสิทธิภำพที่แม่นยำน้อยกว่ำแบบจำลองที่ใช้ CNN ทำงำนร่วมกับ LSTM
ภำพประกอบที่ 24 และ 25 แสดงผลกำรพยำกรณ์ของแบบจำลองที่สร้ำงโดยใช้เทคนิค
Convolutional Neural Network เพี ย งอย่ ำ งเดี ย ว เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ ำ จริ ง จะเห็ น ว่ ำ ผลกำร
พยำกรณ์มีแนวโน้มไปทิศทำงเดียวกับค่ำจริง แต่ผลกำรพยำกรณ์ท่ไี ด้ในช่วงแรกของข้อมูลทดสอบ
จะมีค่ำมำกกว่ำค่ำจริงซึ่งค่ำ PM2.5 จริงค่อนข้ำงต่ำ แต่หลังจำกนัน้ ค่ำจริงมีควำมผันผวนมำก ๆ
ซึ่งผลกำรพยำกรณ์จะน้อยกว่ำค่ำจริงตลอดในช่วงข้อมูลทดสอบที่เหลือ หรือดังแสดงในกรำฟ
เปรียบเทียบกับผลกำรพยำกรณ์ และค่ำ PM2.5 จริง จะเห็นว่ำช่วงค่ำ PM2.5 น้อย คือ ช่วง 10 –
40 มีทงั้ ที่ค่ำพยำกรณ์ได้มำกกว่ำ และน้อยกว่ำค่ำจริง แต่หลังจำกช่วงที่ค่ำเกิน 40 ค่ำพยำกรณ์จะ
ได้ต่ำกว่ำค่ำจริงทัง้ หมด

ภำพประกอบ 24 แสดงแนวโน้มค่ำควำมเข้มข้นของ PM 2.5 จำกสถำนีวดั เปรียบเทียบกับผลกำร
พยำกรณ์โดยใช้ CNN เพียงอย่ำงเดียว
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ภำพประกอบ 25 แสดงกรำฟเปรียบเทียบกับผลกำรพยำกรณ์ และค่ำ PM2.5 จริง โดยใช้ CNN
เพียงอย่ำงเดียว
ภำพประกอบที่ 26 และ 27 แสดงผลกำรทำนำยของแบบจำลองที่สร้ำงโดยใช้เทคนิค
Convolutional Neural Network ทำงำนร่วมกับ Long Short-Term Memory ที่เปรียบเทียบกับค่ำ
จริง จะเห็นว่ำผลกำรทำนำยมีแนวโน้มไปทิศทำงเดียวกับค่ำจริง และได้ผลที่ใกล้เคียงกับค่ำจริง
ตลอดช่วงกำรทำนำย มำกกว่ำแบบจำลองที่สร้ำงโดยใช้เทคนิค Convolutional Neural Network
เพียงอย่ำงเดียว หรือดังแสดงในกรำฟเปรียบเทียบกับผลกำรพยำกรณ์ และค่ำ PM2.5 จริง จะเห็น
ว่ำได้ค่ำพยำกรณ์ใกล้เคียงค่ำจริง เกำะกลุม่ ไปตลอดช่วงค่ำ PM2.5 ทัง้ ช่วงค่ำน้อย และค่ำสูง

ภำพประกอบ 26 แสดงแนวโน้มค่ำควำมเข้มข้นของ PM 2.5 จำกสถำนีวดั เปรียบเทียบกับผลกำร
พยำกรณ์โดยใช้ CNN ทำงำนร่วมกับ LSTM
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ภำพประกอบ 27 แสดงกรำฟเปรียบเทียบกับผลกำรพยำกรณ์ และค่ำ PM2.5 จริง โดยใช้ CNN
ทำงำนร่วมกับ LSTM
จำกกรำฟ แสดงผลกำรทดลองของงำนวิ จั ย นี ้ พ บว่ ำ แบบจ ำลองที่ ใ ช้ เ ทคนิ ค
Convolutional Neural Network เพียงอย่ำงเดียวนัน้ จะให้ผลกำรพยำกรณ์ค่อนข้ำงต่ำกว่ำค่ำจริง
ตลอดช่ วงข้อมูล ทดสอบ ส่วนแบบจำลองที่ ใช้เทคนิ ค Convolutional Neural Network ท ำงำน
ร่วมกับ Long Short-Term Memory นั้นให้ผลกำรพยำกรณ์ได้ใกล้เคียงค่ำจริงตลอดทั้งช่วงของ
ข้อมูลทดสอบ ทัง้ ในช่วงที่มีควำมผันผวนของค่ำควำมเข้ม PM2.5 ด้วย
ภำพประกอบ 28 แสดงตัวอย่ำงภำพถ่ำยสภำพอำกำศของวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ.2562
เวลำ 13:00 น. ซึ่ง เป็ น ภำพที่ แ บบจ ำลองที่ ใช้เทคนิ ค Convolutional Neural Network ท ำงำน
ร่วมกับ Long Short-Term Memory พยำกรณ์ล่วงหน้ำ 24 ชั่วโมงได้ตรงกับค่ำ PM2.5 จริง คือ ได้
ค่ำเท่ำกับ 9 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (μg/𝑚3 )
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ภำพประกอบ 28 แสดงภำพถ่ำยสภำพอำกำศที่แบบจำลองทำนำยได้ตรงกับค่ำ PM2.5 จริง
ภำพประกอบ 29 แสดงตัวอย่ำงภำพถ่ำยสภำพอำกำศของวันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ.2562
เวลำ 13:00 น. ซึ่ง เป็ น ภำพที่ แ บบจ ำลองที่ ใช้เทคนิ ค Convolutional Neural Network ท ำงำน
ร่วมกับ Long Short-Term Memory พยำกรณ์ล่วงหน้ำ 24 ชั่วโมงได้ใกล้เคียงกับค่ำ PM2.5 จริง
คือ ได้ค่ำจริงได้เท่ำกับ 53 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (μg/𝑚3 ) และค่ำพยำกรณ์ได้เท่ำกับ 50
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (μg/𝑚3 )

ภำพประกอบ 29 แสดงภำพถ่ำยสภำพอำกำศที่แบบจำลองทำนำยได้ใกล้เคียงกับค่ำ PM2.5 จริง
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ภำพประกอบ 30 แสดงตัวอย่ำงภำพถ่ำยสภำพอำกำศของวันที่ 20 ธันวำคม พ.ศ.2562
เวลำ 13:00 น. ซึ่ง เป็ น ภำพที่ แ บบจ ำลองที่ ใช้เทคนิ ค Convolutional Neural Network ท ำงำน
ร่วมกับ Long Short-Term Memory พยำกรณ์ล่วงหน้ำ 24 ชั่วโมงได้ห่ำงจำกค่ำ PM2.5 จริง คือ
ได้ค่ำจริงได้เท่ำกับ 23 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (μg/𝑚3 ) และค่ำพยำกรณ์ได้เท่ำกับ 15
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (μg/𝑚3 )

ภำพประกอบ 30 แสดงภำพถ่ำยสภำพอำกำศที่แบบจำลองทำนำยได้ห่ำงจำกค่ำ PM2.5 จริง
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
เนื่องจำกปั จจุบนั ปั ญหำมลพิษทำงอำกำศ โดยเฉพำะปั ญหำฝุ่น PM2.5 ได้เกิดขึน้ เป็ น
ประจำทุกปี และมีแนวโน้มว่ำจะรุ นแรงมำกขึน้ เรื่อย ๆ ประกอบกับกำรที่ เรำสำมำรถประเมินฝุ่น
PM2.5 ได้จำกกำรสังเกตสภำพอำกำศบนท้องฟ้ำด้วยตำเปล่ำ จึงเป็ นที่มำของงำนวิจัยนี ้ ซึ่ง ใน
งำนวิจยั นีไ้ ด้ศึกษำเทคนิคกำรเรียนรูเ้ ชิงลึก 2 รูปแบบ เพื่อสร้ำงแบบจำลองสำหรับพยำกรณ์ค่ำฝุ่น
PM2.5 ล่วงหน้ำ 24 ชั่วโมงจำกภำพถ่ำย โดยใช้ขอ้ มูลอนุกรมเวลำค่ ำควำมเข้ม ข้นของ PM2.5
จำกสถำนี วัด คุณ ภำพอำกำศเป็ น ชุ ด ข้อ มูล ประกอบ เพื่ อ น ำมำเปรีย บเที ย บกัน ผู้ วิ จั ย ได้วั ด
ประสิทธิภำพแบบจำลองที่ถกู สร้ำงขึน้ มำ และสรุปผลกำรวิจยั โดยสำมำรถแบ่งหัวข้อได้ดงั นี ้
5.1 สรุปผลกำรวิจยั
5.2 อภิปรำยผลกำรวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
งำนวิจยั นีเ้ ป็ นกำรทดลองกำรพยำกรณ์ค่ำฝุ่น PM2.5 ล่วงหน้ำ 24 ชั่วโมงจำกภำพถ่ำย
โดยมี ขอบเขตของงำนวิจัยอยู่ท่ี บริเวณทิศตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อของอำคำรคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร โดยกำรทดลองแบ่งเป็ น 2 รูปแบบ คือ ใช้
โครงข่ำยประสำทเทียมแบบสังวัตนำกำร (Convolutional Neural Network) เพียงอย่ำงเดียว และ
ใช้โครงข่ำยประสำทเที ยมแบบสัง วัต นำกำร (Convolutional Neural Network) ท ำงำนร่วมกับ
โครงข่ำยปรำสำทเทียมแบบหน่วยควำมจำระยะสั้นแบบยำว (Long Short-Term Memory) โดย
ข้อมูลสำหรับใช้ในกำรฝึ กฝนแบบจำลองประกอบด้วย ข้อมูลภำพถ่ำยสภำพอำกำศ ทุก ๆ ชั่วโมง
ตัง้ แต่เวลำ 07:00 น. ถึง 18:00 น. เป็ นข้อมูลเรียนรู ้ และข้อมูลค่ำควำมเข้มข้น PM2.5 จำกสถำนี
วัดสภำพอำกำศ ณ ช่วงเวลำล่วงหน้ำ 24 ชั่วโมงเป็ นข้อมูลคำตอบ ซึ่งผลลัพธ์ของแบบจำลองเป็ น
กำรพยำกรณ์ค่ำควำมเข้มข้น PM2.5 ล่วงหน้ำ 24 ชั่วโมง และผลกำรทดลองที่ได้นนั้ แบบจำลองที่
ทำงำนร่วมกัน ให้ผลกำรทดลองที่ดีกว่ำแบบจำลองที่ทำงำนแบบเดี่ยว เนื่องจำกภำพถ่ำยสภำพ
อำกำศมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ำมำเกี่ยวข้องในภำพ เช่น เมฆ ฝน ตึก หรือ แสงอำทิตย์ โดยแบบจำลองที่
ทำงำนร่วมกันมีกำรใช้กำรเรียนรูล้ ำดับของข้อมูลเพิ่มเข้ำมำ ซึ่งพบว่ำให้ผลที่ดีกว่ำถึง 4 ไมโครกรัม
ต่อลูกบำศก์เมตร (μg/𝑚3 ) เมื่อวัดด้วยค่ำ RMSE และ MAE หรือคิดเป็ น 8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวัด
ด้วยค่ำ MAPE
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
งำนวิจยั นีเ้ ป็ นกำรทดลองกำรพยำกรณ์ค่ำควำมเข้มข้นของ PM2.5 ล่วงหน้ำ 24 ชั่วโมง
จำกภำพถ่ ำ ย โดยมี ข อบเขตของงำนวิ จั ย อยู่ ท่ี บริเวณทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของอำคำร
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร และเนื่องจำกเป็ นปั ญหำ
แบบ กำรวิเครำะห์เชิ ง ถดถอย (Regression) จึ งใช้กำรประเมิ นกำรทดลองด้วยค่ำ Root Mean
Square Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE) และ Mean Absolute Percentage Error
(MAPE) ซึ่งเป็ นวิธีท่ีนิยมนำมำใช้ โดยงำนวิจยั นี ้ วิธีกำรทดลองที่ได้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด ได้ค่ำ RMSE
เท่ำกับ 11.39 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (μg/𝑚3 ) และได้ค่ำ MAE เท่ำกับ 8.25 ไมโครกรัม
ต่อลูกบำศก์เมตร (μg/𝑚3 ) ซึ่งควำมแตกต่ำงของค่ำ RMSE กับ MAE นัน้ สะท้อนถึงควำมคำด
เคลื่อนของค่ำจริงกับค่ำพยำกรณ์ ถ้ำทัง้ สองค่ำต่ำงกันมำก ก็จะแสดงถึงค่ำพยำกรณ์ท่ีต่ำงจำกค่ำ
จริงมำก และในส่วนของค่ำ MAPE ได้เท่ำกับ 26.24 เปอร์เซ็นนัน้ แสดงให้เห็นว่ำโดยเฉลี่ยแล้ว ค่ำ
PM2.5 ที่พ ยำกรณ์คำดเคลื่ อนจำกค่ำจริงมำกจะเป็ นค่ำ PM2.5 ที่เป็ นค่ำสูงมำกกว่ำค่ำต่ ำ ซึ่ง
สำมำรถเห็นได้จำกภำพประกอบ 27 ว่ำช่วงค่ำ PM2.5 ต่ำนัน้ ค่ำจริงกับค่ำพยำกรณ์จะเกำะกลุ่ม
ตรงกลำงมำกกว่ำช่วงค่ำ PM2.5 สูง
ปั จจัยที่อำจมีผลต่อผลกำรทดลองของงำนวิจยั นี ้ คือ ในช่วงขอบเขตของงำนวิจยั ฉบับนี ้
กำรเก็บข้อมูลภำพถ่ำยสำหรับนำสร้ำงแบบจำลอง ได้คำบเกี่ยวกับฤดูฝน และฤดูหนำว รวมถึง
ช่วงเวลำของกำรบันทึกภำพตัง้ แต่ช่วงเช้ำถึงช่วงเย็น ทำให้ภำพถ่ำยที่ได้มีควำมแตกต่ำงกันตำม
สภำพฤดูก ำล และช่ วงเวลำของภำพ ท ำให้อำจมี ผ ลกระทบต่อ ประสิท ธิ ภ ำพของแบบจ ำลอง
โดยรวม และยังมีปัจจัยเรื่องข้อมูลสภำพอำกำศที่นำมำใช้ในกำรสร้ำงแบบจำลองนี ้ เป็ นข้อมูล
ภำพถ่ำยสภำพในมุมมอง และทิศทำงเดียวกันทัง้ หมด ซึ่งหำกนำภำพถ่ำยในมุมอื่น ๆ มำทำกำร
พยำกรณ์อำจได้ประสิทธิภำพที่ต่ำ
กำรสร้ำงแบบจ ำลองของงำนวิ จัย นี ้ได้แ บ่ ง กำรทดลองออกเป็ น 2 วิ ธี เพื่ อ ทดสอบ
ประสิทธิภำพ และทดสอบผลของปั จจัยที่อำจมีผลต่อกำรสร้ำงแบบจำลอง คือ กำรทดลองโดยใช้
โครงข่ำยประสำทเทียมแบบสังวัตนำกำร (Convolutional Neural Network) เพียงอย่ำงเดียว กับ
กำรทดลองโดยใช้โครงข่ำยประสำทเที ยมแบบสังวัตนำกำร (Convolutional Neural Network)
ทำงำนร่วมกับโครงข่ำยปรำสำทเทียมแบบหน่วยควำมจำระยะสั้นแบบยำว (Long Short-Term
Memory) โดยกำรทดลองทัง้ สองแบบนัน้ ได้ให้แบบจำลองกำรเรียนรูเ้ ชิงลึก (Deep Learning) ทำ
กำรเรียนค่ำควำมเข้ม ข้นของ PM2.5 และปั จ จัย สภำพอำกำศ และแสงในแต่ ละช่ วงเวลำจำก
ภำพถ่ำยเอง ซึ่ง กำรนำแบบจ ำลองนี ้ไปใช้พ ยำกรณ์ค่ ำควำมเข้ม PM2.5 ล่วงหน้ำสำมำรถใช้
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ภำพถ่ ำ ยสภำพอำกำศ ณ ช่ ว งเวลำหนึ่ ง เพี ย งอย่ ำ งเดี ย ว เพื่ อ พยำกรณ์ ค่ ำ ควำมเข้ม PM2.5
ล่วงหน้ำจำกเวลำนัน้ ไป 24 ชั่วโมง
เนื่องจำกกำรทดลองนีไ้ ด้ใช้เพียงภำพถ่ำยสภำพอำกำศ และค่ำ PM2.5 จำกกรมควบคุม
มลพิ ษเป็ นข้อมูลในกำรฝึ กฝน กับข้อมูลคำตอบในกำรสร้ำงแบบจำลอง แต่ในภำพถ่ำยสภำพ
อำกำศนัน้ มีปัจจัยอื่น ๆ เข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย เช่น ปริมำณเมฆ และฝน เป็ นต้น ซึ่งถ้ำหำกนำข้อมูล
ปั จจัยที่อ่ืน ๆ เกิดขึน้ ในสภำพอำกำศ เข้ำมำช่วยในกำรสร้ำงแบบจำลอง หรือเพิ่มข้อมูลภำพถ่ำย
สภำพอำกำศหลำยมุมมำกขึน้ หรือใช้ขอ้ มูลที่โดยอำศัยลำดับเวลำของข้อมูล (Time Series) เข้ำ
มำช่ วยในกำรสร้ำงแบบจ ำลองด้วย อำจทำให้แบบจำลองมี ประสิทธิ ภ ำพมำกขึน้ ดังตัวอย่ำง
งำนวิจยั อ้ำงอิงนี ้ (ทวีผล, 2562) ที่ใช้ขอ้ มูลสภำพอำกำศมำสร้ำงแบบจำลองกับเทคนิคกำรเรียนรู ้
เชิ ง ลึก แบบ LSTM โดยได้ผ ลลัพ ธ์ข องแบบจ ำลอง คื อ ค่ ำ RMSE เท่ ำกับ 6.04 ไมโครกรัม ต่ อ
ลูกบำศก์เมตร (μg/𝑚3 ) และ MAE = 4.86 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (μg/𝑚3 )
5.3 ข้อเสนอแนะ
1. ในงำนวิ จัย นี ้เป็ น กำรสร้ำงแบบจ ำลองเพื่ อ พยำกรณ์ ค่ ำ ควำมเข้ม ข้น ของ PM2.5
ล่วงหน้ำ 24 ชั่วโมง โดยใช้ภำพถ่ำยเพียงในช่วงเวลำ ๆ หนึ่งเพียงอย่ำงเดียว ซึ่ง ในอนำคตอำจมี
กำรเพิ่มช่วงเวลำ และช่วงวันที่ในกำรเก็บข้อมูลเพื่อให้แบบจำลองเรียนรูข้ อ้ มูลในช่วงเวลำที่มำก
ขึน้ และสำมำรถพยำกรณ์ค่ำฝุ่น PM2.5 ในช่วงเวลำที่ไกลขึน้
2. เนื่องจำกงำนวิจัยนีใ้ ช้ภ ำพถ่ำยเพียงในช่วงเวลำ ๆ หนึ่ง ซึ่งในภำพถ่ำยมี ทั้งปั จจัย
เกี่ยวกับฤดูกำล เช่น วันที่ฝนตก วันที่มีเมฆมำก หรือ ปั จจัยของแสงในแต่ละช่วงเวลำที่ต่ำงกัน ทำ
ให้ในอนำคตอำจจะนำข้อมูลสภำพอำกำศอื่น ๆ เช่น ปริมำณนำ้ ฝน ข้อมูลเกี่ยวกับฤดูกำล เข้ำมำ
ช่วยในกำรสร้ำงแบบจำลองได้
3. ในงำนวิจยั นีไ้ ด้ออกแบบโครงข่ำยประสำทเทียมของ CNN ทำงำนร่วมกับ LSTM แบบ
ทัง้ หมด 4 Layer ซึ่งถ้ำสำมำรถออกแบบให้โครงข่ำยประสำทเทียมให้มีควำมซับซ้อนมำกขึน้ อำจ
ส่งผลให้ผลกำรพยำกรณ์ท่แี ม่นมำกขึน้
4. ในงำนวิจัยนี อ้ ำจมี กำรนำแบบจำลองไปประยุกต์ทำงำนร่วมกับ โปรแกรมประยุกต์
(Application) สำหรับถ่ำยภำพอำกำศเพื่อพยำกรณ์ค่ำควำมเข้มข้นของ PM2.5
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