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บทที ่2 

ทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องซ่ึงน ามาประยุกต์ใช้กับโครงงานน้ี

รายละเอียดตามหัวขอ้ต่อไปน้ีคือ การค านวณระบบไฟฟ้าส าหรับวงจรมอเตอร์ โครงข่ายประสาท

เทียม มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั [1] 

มอเตอร์ท่ีใช้กบัระบบไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นเคร่ืองกลไฟฟ้าท่ีท าหน้าท่ีเปล่ียนพลงังาน

ไฟฟ้าให้เป็นพลงังานกลส่วนท่ีท าหนา้ท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าคือขดลวดในสเตเตอร์และส่วนท่ีท า

หน้าท่ีให้พลงังานกลคือ ตวัหมุนหรือโรเตอร์ซ่ึงเม่ือขดลวดในสเตเตอร์ได้รับพลงังานไฟฟ้าก็จะ

สร้างสนามแม่เหล็กข้ึนมาในตัวท่ีอยู่กับท่ีหรือ สเตเตอร์ซ่ึงสนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนน้ีจะมีการ

เคล่ือนท่ีหรือหมุนไปรอบๆสเตเตอร์เน่ืองจากการต่างเฟสของกระแสไฟฟ้าในขดลวดและการ

เปล่ียนแปลงของกระแสไฟฟ้าในขณะท่ีสนามแม่เหล็กเคล่ือนท่ีไปสนามแม่เหล็กจากขั้วเหนือก็จะ

พุง่เขา้หาขั้วใตซ่ึ้งจะไปตดักบัตวัน าท่ีเป็นวงจรปิดหรือขดลวดกรงกระรอกของตวัหมุนหรือโรเตอร์

ท าให้เกิดการเหน่ียวน าของกระแสไฟฟ้าข้ึนในขดลวดของโรเตอร์ซ่ึงสนามแม่เหล็กของโรเตอร์น้ี

จะเคล่ือนท่ีตามทิศทางการเคล่ือนท่ีของสนามแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์ก็จะท าใหโ้รเตอร์ของมอเตอร์เกิด

จะพลงังานกลสามารถน าไปขบัภาระท่ีตอ้งการหมุนได ้

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั [1] (AC Motor) สามารถท่ีจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ        

มอเตอร์แบบเหน่ียวน า (Induction Motor) และซิงโครนัสมอเตอร์ (Synchronous) ซ่ึงท่ีกล่าวดงัใน

โครงงานน้ีเป็นมอเตอร์แบบเหน่ียวน า (Induction Motor) ซ่ึงจะมีขนาดก าลงังานตั้งแต่ 0.37 kW ไป

จนถึงขนาด 315 kW มอเตอร์ชนิดเหน่ียวน ามีทั้งท่ีเป็นมอเตอร์ชนิด 1 เฟส และชนิดท่ีเป็นมอเตอร์ 

3 เฟส  
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2.1.1  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด 1 เฟส   

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ชนิดคือ  

(1)  สปลิทเฟส มอเตอร์ (Split-Phase motor) 

(2)  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ (Capacitor motor) 

(3)  รีพลัชัน่มอเตอร์ (Repulsion motor) 

(4)  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (Universal motor) 

(5)  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ (Shaded-pole motor) 

2.1.2  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด 3 เฟส 

มอเตอร์ 3 เฟส  เม่ือแบ่งตามลกัษณะของโรเตอร์ (Rotor) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด 

(1) มอเตอร์แบบกรงกระรอก 

อินดกัชัน่มอเตอร์สามเฟส มอเตอร์แบบกรงกระรอก เป็นโรเตอร์ท่ีให้ก าลงัแรงมา้ต ่า

เม่ือเทียบกบัมอเตอร์แบบอ่ืนๆ แต่จะมีขอ้ดีคือจะมีความเร็วรอบการท างานคงท่ีในโหลดท่ีมีขนาด

ต่างๆกัน และการบ ารุงรักษามอเตอร์แบบน้ีไม่ยุ่งยาก จึงท าให้อินดักชั่นมอเตอร์สามเฟส แบบ    

กรงกระรอก เป็นท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลาย 

(2)  มอเตอร์ชนิดขดลวดพนั  

มอเตอร์ชนิดขดลวดพนั หรือแบบวงแหวนล่ืนจะมีแกนหมุนพนัขดลวดท่ีมีตวัน าไฟฟ้า

น าไปสู่วงแหวนล่ืนเพื่อสอดแทรกตวัความตา้นทานไวเ้พิ่มแรงบิดในขณะเร่ิมเดินเคร่ืองและลด

กระแสในการเร่ิมเดินเคร่ือง ภายใตแ้รงบิดขณะรับภาระเต็มท่ี มอเตอร์แบบน้ีเหมาะกบัอุปกรณ์ขน

ถ่ายทุกชนิดท่ีตอ้งควบคุมแรงบิดในขณะเร่ิมเดินเคร่ือง 

มอเตอร์ชนิดขดลวดพัน อาจจะใช้เป็นมอเตอร์ความเร็วคงท่ี หรือเป็นมอเตอร์ปรับ

ความเร็วไดท้ั้ง 2 แบบ มอเตอร์มอเตอร์ชนิดขดลวดพนั สามารถควบคุมแรงบิดในขณะช่วงเวลาการ

เร่ิมเดินเคร่ืองได้โดยการเพิ่มความต้านทานภายนอก เข้าไปในขดลวดทุติยภูมิ  (Secondary 

Winding) ของมอเตอร์ ผา่นทางวงแหวนล่ืนท าให้สามารถก าหนดโปรแกรมแรงบิดระหวา่งการเร่ิม

เดินเคร่ืองให้เหมาะสมกบัมอเตอร์ท่ีขบัอุปกรณ์ขนถ่ายแต่ละแบบการขบัประเภทน้ีไดมี้การใช้กนั

อยา่งกวา้งขวางในสายพานล าเลียงขนาดใหญ่  
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2.2  การออกแบบระบบไฟฟ้าส าหรับวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 

การออกแบบระบบไฟฟ้าส าหรับโหลดประเภทมอเตอร์ไฟฟ้าน้ี สมาคมวิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ หรือ ว.ส.ท. ได้ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัการออกแบบ

ระบบไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้าไวโ้ดยเฉพาะในเร่ืองบริภณัฑ์ไฟฟ้า ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า

จะตอ้งออกแบบระบบไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ให้ถูกตอ้งและเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้การใชง้าน

มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นไปอยา่งปลอดภยัและน่าเช่ือถือ 

2.2.1  ส่วนประกอบของวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 

           มอเตอร์ไฟฟ้ามีส่วนประกอบของวงจรมอเตอร์ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 

M

CB
       

                   

                     

                        

                      

                    
                    

 

ภาพที ่2.1 ส่วนประกอบของวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 

จากภาพท่ี 2.1 แสดงใหเ้ห็นถึงส่วนประกอบต่างๆของวงจรมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีผูอ้อกแบบ

จะตอ้งพิจารณาหาค่าพิกดัต่างๆทั้งหมด 6 ส่วนดว้ยกนัคือ 

(1)  สายไฟฟ้าส าหรับวงจรมอเตอร์ (Conductor Size) ซ่ึงแยกเป็น  
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- สายไฟฟ้าส าหรับวงจรยอ่ยมอเตอร์ (Motor Branch Circuit Conductors) 

- สายไฟฟ้าส าหรับสายป้อน (Feeder Circuit Conductors)  

(2)  การป้องกนัการลดัวงจร (Shot Circuit Protection) ซ่ึงแยกเป็น 

- การป้องกนัส าหรับวงจรยอ่ยมอเตอร์ (Motor Branch Circuit Protection) 

- การป้องกนัสายป้อน (Feeder Circuit Protection) 

(3)  การป้องกนัเน่ืองจากภาระโหลดเกิน (Overload Protection)  

  (4)  เคร่ืองควบคุมมอเตอร์ (Motor Controller)     

(5)  วงจรควบคุมมอเตอร์ (Motor Control Circuits)     

(6)  เคร่ืองปลดวงจรมอเตอร์ (Motor Disconnected) 

2.2.2  การก าหนดขนาดสายของวงจรมอเตอร์ 

วงจรมอเตอร์อาจประกอบดว้ยวงจรท่ีมีมอเตอร์ตวัเดียว หลายเคร่ือง และวงจรท่ีมี

มอเตอร์รวมอยูก่บัโหลดอ่ืนท่ีไม่ใช่มอเตอร์ การก าหนดขนาดสายไฟฟ้าของวงจรยอ่ยหรือสายป้อน 

มีดงัน้ี 

(1)  วงจรท่ีมีมอเตอร์เคร่ืองเดียว 

แยกพิจารณาเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าทัว่ไปและมอเตอร์ชนิดวาวดโ์รเตอร์ 

 ก.  มอเตอร์ทัว่ไป 

 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 125% ของกระแสโหลดเต็มท่ีของ

มอเตอร์ ถา้มอเตอร์เป็นชนิดความเร็วหลายค่าจะเลือกใช้ค่าท่ีสูงท่ีสุดแต่สายไฟฟ้าตอ้งมีขนาดไม่

เล็กกวา่ 1.5 ตร.มม.ดงัสมการท่ี (2.1) 

IC ≥ 1.25 × IM                                                             (2.1) 

  ก าหนดให้ 

  IC =  ขนาดกระแสของสายไฟฟ้า เป็นแอมแปร์ (A) 

  IM = กระแสโหลดเตม็ท่ีของมอเตอร์ เป็นแอมแปร์ (A) 

 

ข. มอเตอร์ชนิดวาวด์โรเตอร์ 
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-  ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าดา้นปฐมภูมิหาไดด้งัสมการท่ี (2.2) 

IC ≥ 1.25 × IM     (2.2) 

-  สายท่ีต่ออยูร่ะหวา่งมอเตอร์ดา้นทุติยภูมิกบัเคร่ืองควบคุมมอเตอร์หาไดด้งัสมการท่ี 

(2.3) 

           IC,SEC ≥ 1.25 × IM,SEC     (2.3) 

- มอเตอร์ท่ีมีตวัตา้นทานแยกต่างหากจากเคร่ืองควบคุม ขนาดกระแสของสายท่ีต่ออยู่

ระหวา่งเคร่ืองควบคุมและตวัตา้นทานข้ึนอยูก่บัประเภทการใชง้านของตวัตา้นทานซ่ึงปกติจะระบุ

ไวท่ี้ตวัตา้นทานขนาดของกระแสตอ้งไม่ต ่ากวา่ท่ีก าหนดในตาราง 2.1 ค  านวณไดด้งัสมการท่ี (2.4) 

IC,SEC ≥ K1 × IM,SEC    (2.4) 

ก าหนดให้ 

  IC,SEC =  ขนาดกระแสของสายไฟฟ้า เป็นแอมแปร์ (A) 

  K1 =  ค่าคงท่ีในตารางท่ี 2.1 

  IM,SEC =  พิกดักระแสดา้นทุติยภูมิของมอเตอร์ เป็นแอมแปร์ (A) 

ตารางที ่2.1 ค่าคงท่ีส าหรับหากระแสของสายระหวา่งเคร่ืองควบคุมและตวัตา้นทานของมอเตอร์     

ชนิดขดลวดพนั 

ประเภทการใชง้านของตวัตา้นทาน 

ขนาดกระแสของสายคิดเป็น 
ร้อยละของกระแส 

ดา้นทุติยภูมิ ท่ีโหลดเตม็ท่ี  (K1) 

ใชง้านเร่ิมเดินอยา่งเบา 35 

ใชง้านเร่ิมเดินอยา่งหนกั 45 

ใชง้านเร่ิมเดินอยา่งหนกัมาก 55 

ใชง้านเป็นระยะห่างมาก 65 

ใชง้านเป็นระยะห่างปานกลาง 75 

ใชง้านเป็นระยะถ่ี 85 

ใชง้านต่อเน่ือง 110 
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(2)  วงจรที่มีมอเตอร์หลายเคร่ือง  

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตอ้งไม่น้อยกว่า 125% ของกระแสโหลดเต็มท่ีของมอเตอร์

เคร่ืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในวงจร บวกดว้ยกระแสโหลดเต็มท่ีของมอเตอร์ท่ีเหลือในวงจร ถา้มีเคร่ืองใหญ่

สุดเท่ากนัอยู่หลายเคร่ืองให้คิดเพียงเคร่ืองเดียว การพิจารณาวา่มอเตอร์ตวัใดเป็นตวัใหญ่ท่ีสุด จะ

พิจารณาจากค่ากระแสโหลดเตม็ท่ีท่ีมีค่ามากท่ีสุดไดด้งัสมการท่ี (2.5) 

IC ≥ 1.25 × IM,MAX + ∑ IMi
N−1
i=1                             (2.5) 

ก าหนดให้ 

      IC           =  ขนาดกระแสของสายไฟฟ้า เป็นแอมแปร์ (A) 

      IM,MAX         =  กระแสโหลดเตม็ท่ีของมอเตอร์เคร่ืองใหญ่ท่ีสุด เป็นแอมแปร์ (A) 

      IMi           =  กระแสโหลดเตม็ท่ีของมอเตอร์อ่ืนท่ีเหลือทั้งหมด เป็นแอมแปร์ (A) 

      N           =  จ านวนมอเตอร์ทั้งหมดในวงจร 

2.2.3  การก าหนดขนาดเคร่ืองป้องกนักระแสลดัวงจร 

 ในวงจรมอเตอร์ประกอบดว้ยเคร่ืองป้องกนักระแสเกินอยู ่2 ตวั ซ่ึงท าหนา้ท่ีแตกต่างกนั 

คือ เคร่ืองป้องกนักระแสเกินเน่ืองจากการใช้โหลดเกิน (Overload) และเคร่ืองป้องกนักระแสเกิน

เน่ืองจากการลดัวงจรระหว่างสายไฟ เคร่ืองป้องกนักระแสเกินทั้งสอง มีจุดประสงค์การใช้งานท่ี

ต่างกนัการก าหนดค่าจึงต่างกนัดว้ย 

การก าหนดขนาดของฟิวส์ก็อาศยัหลกัการเดียวกบัเซอร์กิตเบรกเกอร์ คือ ฟิวส์ตอ้งไม่

ขาดเม่ือมอเตอร์เร่ิมเดินฟิวส์โดยทัว่ไปแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ชนิดท างานเร็วและชนิดหน่วงเวลา ฟิวส์

ท่ีเหมาะส าหรับวงจรมอเตอร์คือฟิวส์ชนิดหน่วงเวลา 

(1)  การก าหนดขนาดเคร่ืองป้องกนักระแสลดัวงจรของวงจรยอ่ย 

การต่อสายแยกเขา้มอเตอร์ปกติตอ้งติดตั้งเคร่ืองป้องกนักระแสลดัวงจร แต่การต่อแยก

เขา้มอเตอร์เคร่ืองเดียวอาจไม่ตอ้งติดตั้งเคร่ืองป้องกนักระแสลดัวงจรก็ได ้ถา้ขนาดกระแสของสาย

แยกไม่ต ่ากว่า 1/3 เท่าของขนาดกระแสของสายหลกั และระยะทางจากจุดท่ีต่อแยกจนถึงเคร่ือง
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ป้องกนัโหลดเกินยาวไม่เกิน 7.5 เมตร ว.ส.ท. ไดก้ าหนดมาตรฐานการติดตั้งเคร่ืองป้องกนักระแส

ลดัวงจรไวด้งัน้ี 

ก.  วงจรย่อยท่ีมีมอเตอร์ตวัเดียวเคร่ืองป้องกนักระแสลดัวงจรจะก าหนดตามเปอร์เซ็นต์

ของกระแสโหลดเต็มท่ีของมอเตอร์ แต่ถ้าค่าท่ีค  านวณได้ไม่ตรงกับมาตรฐานของฟิวส์หรือ         

เซอกิตเบรกเกอร์ ก็อาจเลือกค่าใกลเ้คียงท่ีสูงถดัข้ึนไปได ้การก าหนดพิกดัหรือขนาดปรับตั้งของ

เคร่ืองป้องกนักระแสลดัวงจรของวงจรมอเตอร์ จ  าเป็นตอ้งทราบรายละเอียดหลายอย่างคือ ชนิด

ของมอเตอร์ วิธีการเร่ิมเดิน รหสัอกัษร และชนิดของเคร่ืองป้องกนักระแสลดัวงจร หากไม่มีขอ้มูล

นิยมเลือก  เซอกิตเบรกเกอร์ท่ีมีพิกัดกระแสประมาณ 2 – 2.5 เท่าของกระแสโหลดเต็มท่ีของ

มอเตอร์ดงัสมการท่ี (2.6) 

 ICB = 
K2×IM

100
                                   (2.6)         

 ก าหนดให้ 

 ICB =     ขนาดปรับตั้งของเคร่ืองป้องกนักระแสลดัวงจรของ 

          มอเตอร์ เป็นแอมแปร์ (A) 

 K2  =     ค่าคงท่ีในตารางท่ี 2.2 

 IM  =     พิกดักระแสโหลดเตม็ท่ีของมอเตอร์ เป็นแอมแปร์ (A) 
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ตารางที่ 2.2  พิกดัหรือขนาดปรับตั้งสูงสุดของเคร่ืองป้องกนัการลดัวงจรระหว่างสายและป้องกนั

     การร่ัวลงดินของวงจรยอ่ยมอเตอร์ 

ชนิดของมอเตอร์ 

ร้อยละของกระแสโหลดเตม็ที ่(K2) 

Non-
time 

Delay 

Time Delay 
Fuse 

Instantaneous 
Trip 

Inverse Time 
Trip 

มอเตอร์ 1 เฟสไม่มีรหสัอกัษร 300 175 700 250 

มอเตอร์กระแสสลบั 1 เฟสทั้งหมดและมอเตอร์         

3 เฟสแบบกรงกระรอกและแบบซิงโคนสั         

ซ่ึงเร่ิมโดยรับแรงดนัไฟฟ้าเตม็ท่ีหรือ         

เร่ิมเดินผา่นตวัตา้นทานหรือรีแอก็เตอร์         

 - ไม่มีรหสัอกัษร 300 175 700 250 

 - รหสัอกัษร F ถึง V 300 175 700 250 

 - รหสัอกัษร B ถึง E 250 175 700 250 

 - รหสัอกัษร A 150 150 700 150 

มอเตอร์กระแสสลยัทั้งหมดแบบกรงกระรอก   
 

    

และแบบซิงโคนสัซ่ึงเร่ิมเดินโดยผา่นหมอ้        

แปลงออโตก้ระแสไม่เกิน 30 แอมแปร์        

 - ไม่มีรหสัอกัษร 250 175 700 200 

กระแสเกิน 30 แอมแปร์        

 - ไม่มีรหสัอกัษร 200 175 700 200 

 - รหสัอกัษร F ถึง V 250 175 700 200 

 - รหสัอกัษร B ถึง E 200 175 700 200 

 - รหสัอกัษร A 150 150 700 150 

มอเตอร์แบบกรงกระรอก         

กระแสไม่เกิน 30 แอมแปร์         

 - ไม่มีรหสัอกัษร 250 175 700 250 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 

ชนิดของมอเตอร์ 

ร้อยละของกระแสโหลดเตม็ที ่(K2) 

Non-
time 

Delay 

Time 
Delay Fuse 

Instantaneous 
Trip 

Inverse Time 
Trip 

     กระแสเกิน 30 แอมแปร์         
 - ไม่มีรหสัอกัษร 200 175 700 200 
มอเตอร์แบบวาวดโ์รเตอร์         
 - ไม่มีรหสัอกัษร 150 150 700 150 
มอเตอร์กระแสตรง(แรงดนัคงท่ี)   

 
    

ขนาดไม่เกิน 50 แรงมา้   
 

    
 - ไม่มีรหสัอกัษร 150 150 250 150 
ขนาดเกิน 50 แรงมา้   

 
    

 - ไม่มีรหสัอกัษร 150 150 175 150 

     
 ข. วงจรยอ่ยท่ีมีมอเตอร์หลายเคร่ืองหรือมีโหลดอ่ืนรวมอยูด่ว้ยวงจรยอ่ยขนาดไม่เกิน 15 

แอมแปร์ ยอมให้มีมอเตอร์ขนาดไม่เกิน 1 แรงมา้ต่อใชง้านเคร่ืองเดียวหรือหลายเคร่ืองก็ไดโ้ดยไม่

ตอ้งมีเคร่ืองป้องกนักระแสเกิน ประจ าแต่ละเคร่ือง ถา้มอเตอร์เป็นไปตามขอ้ก าหนดต่อไปน้ีทุกขอ้ 

 -  กระแสใชง้านเตม็ท่ีของมอเตอร์แต่ละเคร่ืองไม่เกิน 6 แอมแปร์ 

-  ขนาดเคร่ืองป้องกนักระแสลดัวงจรของมอเตอร์แต่ละเคร่ืองท่ีระบุไวท่ี้เคร่ืองควบคุม

มอเตอร์ มีค่าไม่นอ้ยกวา่ขนาดเคร่ืองป้องกนักระแสเกินของวงจรยอ่ย 

 -  มอเตอร์แต่ละเคร่ืองมีการติดตั้งเคร่ืองป้องกนัโหลดเกิน 

(2)  การก าหนดขนาดเคร่ืองป้องกนักระแสลดัวงจรของสายป้อน 

-  มอเตอร์ท่ีติดตั้งเพื่อใชง้านส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีมีอยูแ่ลว้ การก าหนดพิกดัหรือขนาด

ปรับตั้งของเคร่ืองป้องกนักระแสลดัวงจรก าหนด ดงัสมการท่ี (2.7) 

ICB = ICB1,MAX + ∑ IMi
N−1
i=1         (2.7) 
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ก าหนดให้ 

 ICB      =  ขนาดปรับตั้งเคร่ืองป้องกนัการลดัวงจรของสายป้อน เป็น 

           แอมแปร์ (A) 

 ICB1,MAX      =  พิกดัเคร่ืองป้องกนักระแสลดัวงจรใหญ่ท่ีสุดเป็นแอมแปร์ (A) 

 IMi      =  กระแสโหลดเตม็ท่ีของมอเตอร์อ่ืนท่ีเหลือทั้งหมด เป็น 

   แอมแปร์ (A) 

 N      =  จ านวนมอเตอร์ทั้งหมดในวงจร 

หากในวงจรมีเคร่ืองป้องกระแสลดัวงจรใหญ่สุดมากกวา่ 1 ตวั ใหเ้ลือกตวัเดียวเป็นตวัท่ี

ใหญ่สุด และค่าท่ีค  านวณไดน้ี้ไม่ตรงกบัขนานมาตรฐานของผูผ้ลิต ให้เลือกขนาดมาตรฐาน

ใกลเ้คียงท่ีสูงถดัข้ึนไปได ้

-  การออกแบบส ารองไวส้ าหรับอนาคต การส ารองเคร่ืองป้องกระแสลดัวงจรของสาย

ป้อนให้มีขนาดใหญ่ข้ึนเพื่อการเพิ่มโหลดในอนาคตก็สามารถท าได ้แต่ตอ้งเลือกขนาดกระแสของ

สายป้อนใหมี้ค่าไม่ต ่ากวา่พิกดัหรือขนาดปรับตั้งของเคร่ืองป้องกระแสลดัวงจรดว้ย 

-  สายป้อนวงจรมอเตอร์ท่ีมีโหลดอ่ืนรวมอยู่ดว้ย พิกดัหรือขนาดปรับตั้งของเคร่ืองป้อง

กระแสลัดวงจรต้องสูงพอท่ีจะจ่ายโหลดอ่ืนได้ด้วย ในวงจรท่ีมีโหลดอ่ืนก าลังใช้งานอยู่และ

ตอ้งการเดินมอเตอร์เคร่ืองใหญ่สุดในวงจร โดยเคร่ืองป้องกระแสลดัวงจรตอ้งไม่ปลดวงจร 

2.2.4 ดีมานด์แฟกเตอร์ของสายป้อนวงจรมอเตอร์ 

 สายป้อนส าหรับวงจรมอเตอร์และวงจรมอเตอร์ท่ีมีโหลดอ่ืนรวมอยู่ด้วย การก าหนด

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าและขนาดปรับตั้งของเคร่ืองป้องกระแสลดัวงจรอาจเล็กลงไดถ้า้ใชค้่า 

ดีมานดแ์ฟกเตอร์ท่ีเหมาะสม 

 2.2.5 การก าหนดขนาดปรับตั้งเคร่ืองป้องกนัโหลดเกนิ 

การใชง้านมอเตอร์ไฟฟ้านั้น มีอยูบ่่อยคร้ังท่ีมีการใชง้านมอเตอร์เกินพิกดัจนท าใหม้อเตอร์มีความ

ร้อนสูงซ่ึงจะเป็นอนัตรายต่อตวัมอเตอร์ได ้ฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ในวงจรมอเตอร์นั้นจะไม่

ปลดวงจรออกเน่ืองจากตวัมนัท าหนา้ท่ีป้องกนัการลดัวงจรของมอเตอร์เท่านั้น จึงท าใหต้อ้งมีการ

ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนักระแสเกินเพิ่มเติมเพื่อท าหนา้ท่ีป้องกนัมอเตอร์ในกรณีมีการใชโ้หลดเกิน 
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ไดแ้ก่ รีเลยโ์หลดเกิน (Overload Relay) ในวงจรมอเตอร์รีเลยโ์หลดเกินจะต่ออนุกรมอยูก่บัวงจร

มอเตอร์สามารถปรับตั้งค่ากระแสไดโ้ดยจะปรับใหมี้ค่าใกลเ้คียงกบัค่ากระแสพิกดัของมอเตอร์ 

มอเตอร์ประเภทใชง้านต่อเน่ืองแบบ ขนาดเกิน 1 แรงมา้ มอเตอร์แต่ละตวัตอ้งมีการป้องกนัการใช้

งานงานเกินก าลงัดว้ยวธีิใดวิธีหน่ึง เคร่ืองป้องกนัการใชง้านเกินก าลงัติดตั้งแยกห่างจากตวัมอเตอร์

และท างานสัมพนัธ์กบักระแสของมอเตอร์ขนาดปรับตั้งของเคร่ืองป้องกนัการใชง้านเกินก าลงัตอ้ง

ไม่เกินร้อยละของพิกดักระแสโหลดเตม็ท่ีบนแผน่ป้ายประจ าเคร่ือง(FLA) ดงัน้ี 

- มอเตอร์ท่ีระบุตวัประกอบใชง้าน (Service Factor) ไม่นอ้ยกวา่ 1.15    ร้อยละ 125 (140) 

- มอเตอร์ท่ีระบุอุณหภูมิเพิ่มข้ึนไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส               ร้อยละ 125 (140) 

  -มอเตอร์อ่ืนๆ          ร้อยละ 115 (130) 

ค่าตวัเลขท่ีแสดงในวงเล็บเป็นค่าสูงสุดท่ียอมให้ปรับตั้งไดห้ากในการติดตั้งใช้งานจริง

เคร่ืองป้องกนัโหลดเกิน ปลดวงจรเม่ือเร่ิมเดินมอเตอร์  

2.2.6 เคร่ืองควบคุมมอเตอร์ 

การใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าจะตอ้งมีชุดอุปกรณ์ส าหรับการสั่งเดินและหยุดมอเตอร์ เพื่อให้

มอเตอร์ท างานไดต้ามตอ้งการ โดยมากผูอ้อกแบบมกัเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีเรียกว่า แมกเนติกส์คอน

แทคเตอร์(Magnetic Contactor) เป็นอุปกรณ์สั่งงานซ่ึงสามารถน ามาติดตั้งในเคร่ืองห้อหุ้มหรือ

ตูค้วบคุมเพื่อใชง้านโดยมีลกัษณะการควบคุมพื้นฐานอยู ่2 ลกัษณะคือ  

(1)  เร่ิมเดินดว้ยการต่อไฟฟ้าเขา้มอเตอร์โดยตรง (Direct On Line Starter) 

 เคร่ืองควบคุมมอเตอร์แบบน้ีจะต่อไฟฟ้าท่ีแรงดนัพิกดัของมอเตอร์ท่ีขั้วของมอเตอร์

โดยตรง ซ่ึงจะท าใหค้่ากระแสเร่ิมเดินเคร่ือง (Starting Current) มีค่าสูงมาก แต่จะใหผ้ลดีคือแรงบิด

เร่ิมตน้ของมอเตอร์ก็จะมีค่าสูงดว้ยสามารถฉุดโหลดหนกัๆไดดี้ โดยทัว่ไปกระแสเร่ิมเดินจะมี

ค่าประมาณ 6 เท่าของค่ากระแสพิกดัของมอเตอร์ การใชง้านนิยมใชม้อเตอร์ขนาดเล็กๆไม่เกิน 10 

แรงมา้ เน่ืองจากขณะเร่ิมเดินมอเตอร์อาจส่งผลใหเ้กิดแรงดนัตกชัว่ขณะในระบบได ้

(2)  เร่ิมเดินเคร่ืองดว้ยวธีิการลงแรงดนั (Reduced Voltage Starter) 

 เม่ือวธีิการเดินเคร่ืองแบบจ่ายไฟฟ้าเขา้มาท่ีมอเตอร์โดยตรงท าใหก้ระแสเร่ิมเดินสูง จึงได้

มีการคิดคน้วธีิลดกระแสเร่ิมเดินน้ีดว้ยวธีิเดินเคร่ืองแบบอ่ืนๆ วธีิท่ีนิยมใชก้็คือการลดแรงดนัท่ีจ่าย
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เขา้ขั้วมอเตอร์เพื่อเพิ่มใหม้อเตอร์เร่ิมเดินไดจ้ากนั้นจึงค่อยจ่ายแรงดนัไฟฟ้าท่ีพิกดัเขา้ท่ีขั้วของ

มอเตอร์อีกคร้ัง ซ่ึงมีหลายวธีิเช่น  

-  การเร่ิมเดินเคร่ืองแบบสตาร์-เดลตา (Star-Delta Starting) 

การเร่ิมเดินเคร่ืองแบบสตาร์-เดลตา นั้น จะตอ้งเดินสายไฟจากสตาร์ตไปยงัตวัมอเตอร์จ านวน 6 

เส้น และกระแสของสายแต่ละเส้นเท่ากบั  
1

√3
 หรือ 0.58 ของกระแสพิกดัเน่ืองจากต่อแบบเดลตา 

ดงัสมการท่ี (2.8) 

IC ≥ 1.25 × IM × 0.58 (2.8) 

  ก าหนดให้ 

  IC =      ขนาดกระแสของสายไฟฟ้า เป็นแอมแปร์ (A) 

  IM =      กระแสโหลดเตม็ท่ีของมอเตอร์ เป็นแอมแปร์ (A) 

-  การเร่ิมเดินดว้ยหมอ้แปลงออโต ้(Autotransformer Starting) 

-  การเร่ิมเดินดว้ยความตา้นทาน (Resistance Starting) 

เคร่ืองควบคุมมอเตอร์โดยทั่วไปจะประกอบด้วยคอนแทคเตอร์และวงจรควบคุมการ

เลือกใช้คอนแทคเตอร์นอกจากจะตอ้งก าหนดขนาดแล้วจะตอ้งเลือกชนิดของคอนแทคเตอร์ให้

เหมาะสมดว้ย เน่ืองจากคอนแทคเตอร์มีหลายชนิดตามความตอ้งการของโหลด ในมาตรฐาน IEC 

ก าหนดไวด้งัน้ี 

AC1  ใชส้ าหรับโหลดประเภทความตา้นทาน 

 AC2  ใชส้ าหรับโหลดประเภทขดลวด (Inductive) จึงเหมาะท่ีจะใชก้บัมอเตอร์ชนิดวาวด์

โรเตอร์ซ่ึงมีกระแสเร่ิมเดินประมาณ 2.5 เท่า 

 AC3 ใช้ส าหรับมอเตอร์ทัว่ไป จึงเหมาะท่ีจะใช้มอเตอร์ชนิดสคิวเรลเคจอินดกัชัน่ ซ่ึงมี

กระแสเร่ิมเดินประมาณ 5-7 เท่า หรือใชก้บัมอเตอร์ชนิดวาวด์โรเตอร์ก็ได ้

 AC4  ใชส้ าหรับมอเตอร์ท่ีใชง้านเป็นช่วงสั้นๆ 
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2.2.7 เคร่ืองปลดวงจรมอเตอร์ 

เคร่ืองปลดวงจรต้องสามารถปลดมอเตอร์และเคร่ืองควบคุมมอเตอร์ออกจากวงจรได ้

และต้องสามารถปลดสายได้ทุกเส้นพร้อมกัน ต้องติดตั้ งอยู่ในท่ีสามารถมองเห็นได้จากท่ีตั้ ง

มอเตอร์และเคร่ืองจกัรท่ีมอเตอร์ขบัอยูแ่ละห่างจากเคร่ืองควบคุมไม่เกิน 15 เมตร แต่ถา้เคร่ืองปลด

วงจรสามารถใส่กุญแจไดใ้นต าแหน่งปลด ก็ไม่ตอ้งมองเห็นได้จากท่ีตั้งมอเตอร์และเคร่ืองจกัรท่ี

มอเตอร์ขบัอยูพ่ิกดักระแสของเคร่ืองปลดวงจรเคร่ืองปลดวงจรของมอเตอร์ระบบแรงต ่า ตอ้งมีพิกดั

กระแสไมน่อ้ยกวา่ 115% ของพิกดักระแสโหลดเตม็ท่ีของมอเตอร์ชนิดของเคร่ืองปลดวงจร 

 2.2.8 สายดินส าหรับวงจรย่อยมอเตอร์ 

วงจรยอ่ยมอเตอร์จะตอ้งมีการติดตั้งสายดินเพื่อความปลอดภยั การก าหนดขนาดสายดิน

ของวงจรมอเตอร์ก าหนดจากขนาดของเคร่ืองป้องกนัการลดัวงจรไดจ้ากตาราง 2.5  ขนาดสายดิน

ของบริภณัฑ์ไฟฟ้า แต่เน่ืองจากเคร่ืองป้องกันการลัดวงจรท่ีเลือกใช้อาจมีขนาดใหญ่เน่ืองจาก

ตอ้งการให้มอเตอร์สามารถเร่ิมเดินเคร่ืองได ้ดงันั้นขนาดของสายดินก็จะมีขนาดใหญ่ตามไปดว้ย

ซ่ึงบางคร้ังอาจใหญ่กว่าสายเฟสของวงจรย่อยดว้ย ในกรณีน้ีให้ใช้สายดินมีขนาดเท่ากบัสายเฟส 

การเลือกขนาดสายดินของมอเตอร์ให้เลือกตามพิกดัของเคร่ืองป้องกนัเกินก าลงัของมอเตอร์ดัง

สมการท่ี (2.9) 

พิกดัเคร่ืองป้องกนัเกินก าลงั  = 1.15 × IM  (2.9) 

    ก าหนดให้ 

  IM =      กระแสโหลดเตม็ท่ีของมอเตอร์ เป็นแอมแปร์ (A) 
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ตารางที ่2.3  ขนาดต ่าสุดของสายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้า 

พกิดัหรือขนาดปรับตั้งของเคร่ือง
ป้องกนักระแสเกนิ ไม่เกนิ (A) 

ขนาดต า่สุดของสายดนิของบริภณัฑ์ไฟฟ้า 

(ตวัน าทองแดง) (ตารางมลิลเิมตร) 
16 1.5 
20 2.5 
40 4 
70 6 

100 10 
200 16 
400 25 
500 35 
800 50 
1000 70 
1250 95 
2000 120 
2500 185 
4000 240 
6000 400 

 

2.2.9 อุณหภูมิโดยรอบสายไฟฟ้า 

ในการใชง้านสายไฟฟ้า บางคร้ังจะตอ้งมีการติดตั้งในสถานท่ีซ่ึงมีอุณหภูมิสูงกวา่

อุณหภูมิปกติ เช่นการเดินสายผา่นหอ้งเคร่ืองในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ ท าใหค้วามสามารถ

ในการน ากระแสของสายลดลงไปดว้ย เน่ืองจากการระบายความร้อนไม่ดีเท่าท่ีควร ในการพิจารณา

เลือกใชส้ายไฟฟ้าจึงตอ้งค านึงถึงลกัษณะสภาพแวดลอ้มท่ีติดตั้งสายไฟฟ้าพาดผา่นดว้ย 
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มาตรฐานของ ว.ส.ท.ไดจ้ดัท าเป็นตารางแสดงถึงค่าพิกดักระแสของสายไฟฟ้าข้ึนกบั

วธีิการเดินสายท่ีก าหนดไวใ้นมาตราฐาน 

- วธีิการเดินแบบ ก.หมายถึง สายแกนเดียว หุม้ฉนวน เดินในอากาศ  

- วธีิการเดินแบบ ข.หมายถึง สายแบนหุม้ฉนวนมีเปลือกเดินเกาะผนงั  

- วธีิการเดินแบบ ค.หมายถึง สายแกนเดียวหุม้ฉนวนไม่เกิน 3 เส้นในท่อ เดินในอากาศ        

- วธีิการเดินแบบ ง.หมายถึง สายแกนเดียวหุม้ฉนวนไม่เกิน 3 เส้น เดินในท่อฝังดิน 

- วธีิการเดินแบบ จ.หมายถึง สายแกนเดียวหุม้ฉนวนมีเปลือกไม่เกิน 3 เส้น ฝังดิน

โดยตรง 

วธีิการเดินสายต่างๆดงัแสดงในตารางท่ี 2.4 โดยปกติถา้เดินในอากาศจะคิดอุณหภูมิท่ี 40 

องศาเซลเซียส ขณะท่ีเดินฝังดินจะคิดท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสสามารถค านวณกระแสขนาด

สายไฟกรณีการเดินสายท่ีอุณหภูมิแตกต่างจากท่ีก าหนด ( IC ) ไดด้งัสมการท่ี (2.10) 

Ic = 
Ic0

K3
    (2.10) 

  เม่ือ 

  IC0 =      ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิตามท่ีก าหนดของวธีิการ

           เดินสาย เป็นแอมแปร์ (A) 

  K3 =      ค่าคงท่ีในตารางท่ี 2.4 

ซ้ึง IC0 จะข้ึนอยูก่บัวธีิการเดินสายดงัน้ี 

แบบ ก.หมายถึง การเดินสายในอากาศ 

แบบ ข.หมายถึง การเดินสายในอากาศ 

แบบ ค.หมายถึง การเดินสายในท่อโลหะไม่ฝังดิน 

แบบ ง.หมายถึง การเดินสายในท่อโลหะฝังดิน 

แบบ จ.หมายถึง การเดินสายฝังดินโดยตรง 

 

 

 



20 
 

ตารางที่2.4 ค่าคงท่ีปรับค่ากระแสของสายไฟทองแดงหุม้ฉนวน พีวซีี ตาม มอก.11-2531 กรณีท่ี

  อุณหภูมิโดยรอบท่ีแตกต่างจาก 40 องศาเซลเซียส (ส าหรับวธีิการเดินสาย  แบบ ก-ค) 

  หรือ 30 องศาเซลเซียส(ส าหรับวธีิการเดินสายแบบ ง และ จ) 

อุณหภูมิโดยรอบ ตวัคูณ (K3) 
(องศาเซลเซียส) ส าหรับวธีิการเดิน

แบบ ก - ค 
ส าหรับวธีิการเดินแบบ 

ง และ จ 
21 - 25 - 1.06 
26 - 30 - 1 
31 - 35 1.08 0.94 
36 - 40 1 0.87 
41 - 46 0.91 0.79 
46 - 50 0.82 0.71 
51 - 55 0.71 - 
56 - 60 0.58 - 

 

2.3 โครงข่ายประสาทเทยีม [2]  [3] 

ในปัจจุบนัไดมี้การน าโครงข่ายประสาทเทียมมาใชใ้นงานวิจยัดา้นสืบคน้สารสนเทศใน

หลายๆรูปแบบด้วยกนั เช่น การจดักลุ่มขอ้ความ การจ าแนก โดยเฉพาะโครงข่ายประสาทเทียม

สามารถท่ีจะปรับตวัให้สามารถรับรู้สภาพท่ีเปล่ียนแปลงได้ ส่ิงน้ีเป็นประโยชน์อย่างมากในการ

แกปั้ญหาอีกหลายประเภทท่ีคอมพิวเตอร์อาจไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใชง้านและอาจเป็นงานท่ีมีการ

คิดและวิเคราะห์เช่นการคน้ควา้หาใจความส าคญัของเอกสารท่ีโดยทัว่ไปแล้วมกัจะตอ้งท าการ

วเิคราะห์โดยคนหรือผูเ้ช่ียวชาญในดา้นภาษาศาสตร์ เพราะสมองของมนุษยเ์รานั้นสามารถท่ีจะคิด

วเิคราะห์ไดอ้ยา่งสลบัซบัซ้อน จึงไดมี้การน าแนวคิดการท างานของมนุษยน์ั้นมาประยกุตใ์ชใ้นการ

เพิ่มประสิทธิภาพความฉลาดของคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการน้ีคล้ายกบัสมองของมนุษยใ์นรูปแบบ

ของโครงข่ายประสาทเทียม อนัเป็นการเลียนแบบการท างานของเซลล์ประสาท ซ่ึงมีช่ือเรียกอีก
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อยา่งวา่ นิวรอน จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งกล่าวถึงนิยามต่างๆ ของโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อเป็น

ความรู้เบ้ืองตน้ท่ีส าคญัก่อนท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชง้านต่อไปโครงข่ายประสาทเทียมถูกสร้างข้ึนเพื่อ

เลียนแบบการท างานของสมองของมนุษย ์มีการท างานแบบขนานจ านวนมาก ในโครงงานช้ินน้ี

เลือกใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เชฟตรอนหลายชั้น (Multi-Layer Perceptron Neural 

Network) หรือ(Feed-Forwar Back Propagation Neural Network) ซ่ึงเป็น โครงข่ายประสาทเทียม

แบบตอ้งมีผูส้อน (Supervised Learning) 

2.3.1 นิวรอน(Neurons) 

         นิวรอน หมายถึง เซลล์ประสาทและกระบวนการทั้งหมดของเชลล์ประสาทจะ

สามารถพบไดใ้น เรตินา เป็นนิวตรอนท่ีมีสองขั้ว ในตวัเชลล์ของนิวตรอนจะมีนิวเคลียส อยู่ตรง

กลางและมีแขนงอย่างน้อย 1 เส้นเช่ือมต่ออยู่กบัเชลล์ แขนงท่ีท าหน้าท่ีน ากระแสประสาท ซ่ึงมี

ลกัษณะเป็นสัญญาณอิมพลัส์ เขา้มายงัตวัเซลล์นั้นเรียกว่า"เดนไดรท์" (Dendrite) ส่วนแขนงท่ีท า

หนา้ท่ีน ากระแสประสาทออกจากตวัเชลลเ์รียกวา่ "แอคซอน" (Axon) 

 

ภาพที2่.2 แสดง Model ของ Neuron ในคอมพิวเตอร์ 

2.3.2 ชนิดของโครงข่ายประสาทเทียม (Network Architecture) 

โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) เป็นระบบประมวลผลขอ้มูลท่ีมี

คุณลกัษณะการท างานเทียบไดก้บัโครงข่ายประสาทจริงของทางชีววิทยา โครงข่ายประสาทเทียมน้ี

ไดพ้ฒันาการรู้คิดหรือการจ าของมนุษยใ์หเ้ป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ภายใตส้มมติฐานดงัน้ี 
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(1)  โครงข่ายประสาทเทียม ประกอบไปดว้ยหน่วยประมวลผลจ านวนมากมาย เรียกว่า 

นิวรอน (Neuron, Unit, Cell หรือ Nodes) การประมวลผลขอ้มูลจะเกิดข้ึนไดท่ี้นิวรอนน้ี 

(2)  สัญญาณต่างๆ สามารถผา่นนิวรอนไดด้ว้ยการเช่ือมกนัของลิงค ์(Link) 

(3)  แต่ละลิงค์จะมีความสัมพนัธ์กบัค่าน ้ าหนัก (Weight) ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นค่าท่ีให้

โครงข่ายใช้ในการตดัสินใจแกปั้ญหา โดยทัว่ไปค่าน ้ าหนกัน้ีจะถูกคูณเขา้กบัสัญญาณอินพุตเพื่อ

ส่งออกไปยงันิวรอนอ่ืน 

(4)  แต่ละนิวรอนจะมีค่าสถานะภายใน (Internal State) เรียกว่าระดับแรงกระตุ้น 

(Activation หรือ Activity Level) ท่ีจะให้ฟังก์ชันการกระตุน้ (Activation Function) ของสัญญาณ

อินพุตผลลพัธ์เพื่อส่งเป็นสัญญาณเอาตพ์ุตออกไปใหแ้ก่นิวรอนตวัอ่ืนๆ ของฟังกช์นัการกระตุน้น้ี 

 

ภาพที2่.3 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายประสาทเทียม 

2.3.3 โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลบั (Back Propagation Algorithm) 

สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียม สามารถจ าแนกไดต้ามลกัษณะโครงสร้างของ

โครงข่าย หรือจ าแนกตามกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงในหัวข้อน้ีจะจ าแนกตามลกัษณะโครงสร้างท่ี

ประกอบกนัเป็นโครงข่ายประสาทเทียม สามารถจ าแนกสถาปัตยกรรมของชั้น (Layer) ออกเป็น 2 

ประเภทคือ Single-Layer และ Multi-Layer  

(1)  โครงข่ายประสาทเทียมชั้นเดียว (Single-Layer Perceptron) 
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โครงข่ายประสาทท่ีประกอบดว้ยชั้นเพียงชั้นเดียว จ านวน Input Nodes ข้ึนอยูก่บัจ  านวน 

Components ของ Input Data และ Activation Function ข้ึนอยูก่บัลกัษณะขอ้มูลของ Output เช่นถา้ 

Output ท่ีตอ้งการเป็น “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เราจะตอ้งใช ้Threshold Function  

 
ภาพที2่.4 แสดง Single-Layer Perceptron 

(2)  โครงข่ายประสาทเทียมชนิดหลายชั้น (Multi-Layer Perceptron) 

โครงข่ายใยประสาทจะประกอบด้วยหลายชั้นโดยในแต่ละชั้นจะประกอบด้วยโหนด

(Nodes) หรือเปรียบไดก้บัตวัเซลล์ประสาท (Neurons) ค่าน ้ าหนกัของเส้นท่ีเช่ือมต่อระหวา่งโหนด

ของแต่ละชั้น (เมทริก W), ค่า Bias Vector (b) และค่า Output Vector (a) โดย m เป็นตวัเลขบอก

ล าดับชั้นก ากับไวด้้านบน เม่ือ p เป็นอินพุต Vector การค านวณค่าเอาต์พุตส าหรับเครือข่ายใย

ประสาทท่ีมี M ชั้น 

 
ภาพที2่.5 แสดง Multi-Layer Perceptron 

2.3.4 การเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทยีม 

โครงข่ายประสาท จะพบวา่ การเช่ือมต่อของเซลลป์ระสาทท่ีบริเวณต่างๆ นั้นสามารถมี

รูปแบบท่ีแตกต่างกนัไดห้ลายๆ แบบ และกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละบริเวณก็ไม่เหมือนกนัดว้ย 
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ในท านองเดียวกนั เทคนิคการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมก็แตกต่างกนัไปส าหรับแต่ละชนิด

ของโครงข่ายขบวนการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม คือ ช่วงท่ีโครงข่ายจะปรับตวัเอง(การ

ปรับค่าน ้าหนกัและค่าไบอสั) จากการกระตุน้อินพุตเพื่อสร้างผลตอบสนองของโครงข่ายใหไ้ดต้าม

ตอ้งการและในท่ีสุดโครงข่ายประสาทเทียมก็จะสามารถสร้างผลตอบสนองเอาตพ์ุตท่ีตอ้งการไดใ้น

ทุกๆรูปแบบของอินพุตนั้นโครงข่ายก็จะส้ินสุดการเรียนรู้อยา่งสมบูรณ์ลกัษณะการเรียนรู้ของ

โครงข่ายประสาทเทียมสามารถแบ่งออกได ้2 ประเภทคือ 

(1)  การเรียนรู้ในลกัษณะมีผูส้อน (Supervised Learning) 

การเรียนรู้ในลกัษณะมีผูส้อนจะเร่ิมตน้ดว้ยการส่งอินพุต ซ่ึงในท่ีน้ีจะเป็นส่ิงเร้าท่ีใชใ้น

การสอนโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อให้ผลตอบสนองเอาต์พุตโดยผลการตอบสนองจะข้ึนอยู่กบั

สภาพแวดลอ้มเร่ิมตน้ของการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม และผลตอบสนองดงักล่าวจะถูก

น ามาเปรียบเทียบกบัผลตอบสนองเป้าหมาย (Target Response) ซ่ึงผูส้อน (Teacher) จะเป็นผูส้ร้าง

ดงันั้นหากผลตอบสนองทั้งสองมีความแตกต่างกนัซ่ึงค่าความคลาดเคล่ือน (Error) ท่ีจะเกิดข้ึนถูก

น ามาใช้ในค านวณปรับปรุงค่าน ้ าหนกั (Weight) และค่าไบอสั ทุกๆค่าของโครงข่ายในแต่ละรอบ

ของการเรียนรู้จนกวา่โครงข่ายจะสามารถสร้างผลตอบสนองไดเ้หมือนกบัผลตอบสนองเป้าหมาย 

คือ ค่าความคลาดเคล่ือนจะมีค่าเท่ากบัศูนย ์หรืออยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ กระบวนการเรียนรู้จะ

ส้ินสุดลง โดยการปรับแต่งค่าน ้ าหนกัและค่าไบอสั จะพิจารณาขั้นตอนการค านวณท่ีแตกต่างกนัซ่ึง

วธีิส่วนใหญ่ของการเรียนรู้ในลกัษณะมีผูส้อนจะดดัแปลงมาจากวธีิการทางคณิตศาสตร์  

 (2)  การเรียนรู้ในลกัษณะไม่มีผูส้อน (Unsupervised Learning) 

 การเรียนรู้ในลกัษณะไม่มีผูส้อนจะแตกต่างกบัการเรียนรู้ในลกัษณะมีผูส้อนตรงท่ีไม่

จ  าเป็นตอ้งมีค่าผลตอบสนองเป้าหมายในช่วงของการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมโครงข่าย

ไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูส้อนแต่จ าเป็นตอ้งมีส่ิงช้ีแนะโดยโครงข่ายประสาทเทียมจะไดรั้บขอ้มูลกระตุน้ใน

รูปต่างๆและจะท าการจดักลุ่มรูปแบบต่างๆ เหล่านั้นตามตอ้งการ เอาต์พุตของโครงข่ายประสาท

เทียมท่ีใชก้ารเรียนรู้ในลกัษณะไม่มีผูส้อนน้ีจะเป็นการระบุกลุ่มของขอ้มูลท่ีใส่เขา้ไปโดยใชว้ิธีการ

จดักลุ่มซ่ึงไดเ้รียนรู้จากขอ้มูลท่ีเคยพบมา 

 

 



25 
 

2.3.5 ฟังก์ชันการถ่ายโอน (Transfer Function) 

ฟังก์ชนัการถ่ายโอนเป็นตวัก าหนดค่าเอาต์พุต ฟังก์ชนัถ่ายโอนท่ีใช้จะเป็นแบบเชิงเส้น

หรือแบบไม่เชิงเส้นก็ได ้ฟังก์ชนัการถ่ายโอนท่ีใชใ้นการฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมมีอยูห่ลาย

ชนิดแบบท่ีนิยมใช้งานตัวอย่าง เช่น ฟังก์ชันการถ่ายโอนแบบลอกซิกมอยด์ (Log-Sigmoid), 

ฟังก์ชนัการถ่ายโอนแบบแทนซิกมอยด์ (Tan-Sigmoid), ฟังก์ชนัถ่ายโอนแบบเชิงเส้น (Linear) ดงั

ภาพท่ี 2.6 – 2.8 

(1)  ฟังก์ชนัการถ่ายโอนแบบลอกซิกมอยด์ (Log-Sigmoid) จะมีค่าระดบัอยูท่ี่ระหว่าง 0 

กบั 1 ดงัภาพท่ี 2.11 และมีความสัมพนัธ์ดงัสมการท่ี (2.11) 

logsig (n) = 
1

(- )
1

n
e

                 (2.11) 

 
ภาพที ่2.6 ฟังกช์นัการถ่ายโอนแบบลอกซิกมอยด ์(Log-Sigmoid) 

 (2)  ฟังก์ชนัการถ่ายโอนแบบแทนซิกมอยด์ (Tan-Sigmoid) จะมีค่าระดบัอยูท่ี่ระหวา่ง -1 

กบั 1 ดงัภาพท่ี 2.12 และมีความสัมพนัธ์ดงัสมการท่ี (2.12) 

  tansig (n) = 
(- )

1-

(- )
1

n
e

n
e

                    (2.12) 
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ภาพที ่2.7 ฟังกช์นัการถ่ายโอนแบบแทนซิกมอยด ์(Tan-Sigmoid) 

(3)  ฟังกช์นัการถ่ายโอนแบบเชิงเส้น (Linear) จะมีค่าระดบัเป็นเชิงเส้นดงัภาพท่ี 2.8 และมี

ความสัมพนัธ์ดงัสมการท่ี (2.13)  

 purelin (n) = n    (2.13) 

 

 
ภาพที ่2.8 ฟังกช์นัการถ่ายโอนแบบเชิงเส้น (Linear) 

2.3.6 ชนิดของโครงข่ายประสาทเทียม (Network Architecture) 

ในปัจจุบนัมีชนิดของโครงข่ายประสาทเทียมเป็นจ านวนมาก ไม่มีใครรู้ไดอ้ยา่งแน่นอน

วา่มีจ านวนเท่าไร ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดร้วบรวมบางวิธีท่ีรู้จกักนัโดยมากสองชนิดหลกัของโครงข่าย

คือ ป้อนไปขา้งหนา้และป้อนกลบั 

(1)  โครงข่ายประสาทเทียมป้อนไปขา้งหน้า (Feed-forward NNs) การเช่ือมโยงระหวา่ง

โนดไม่อยูใ่นรอบหมุนเวียน (วฏัจกัร) โครงข่ายประสาทเทียมป้อนไปขา้งหนา้โดยส่วนมาก ท าให้
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เกิดการตอบสนองท่ีอินพุตอย่างรวดเร็ว โครงข่ายประสาทเทียมป้อนไปขา้งหน้าสามารถฝึกสอน

โดยใชช้นิดต่างๆของวธีิเก่ียวกบัตวัเลขปกติท่ีมีประสิทธิภาพ 

(2)  โครงข่ายประสาทเทียมป้อนกลบั (feed-back or recurrent NNs) มีรอบหมุนเวยีน (วฏั

จกัร) ในการเช่ือมโยง ในบางชนิดโครงข่ายประสาทเทียมป้อนกลบั แต่ละคร้ังอินพุตของโครงข่าย

ประสาทเทียมควรจะวนรอบซ ้ าหลายๆคร้ังเท่าท่ีจะท าได้ ก่อนท่ีจะประมวลผลท าให้เกิดการ

ตอบสนอง โครงข่ายประสาทเทียบแบบป้อนกลบัมีความเขา้ใจยากในการฝึกสอนมากกวา่โครงข่าย

ประสาทเทียมแบบป้อนไปขา้งหนา้ 

ในหวัขอ้ถดัไปจะขอกล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะโครงข่ายประสาทเทียมชนิดท่ีน ามาใชใ้น

ปริญญานิพนธ์น้ีเท่านั้น 

2.3.7 โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลบั  

การแพร่ยอ้นกลบั Back-Propagation เป็นอลักอริทึมท่ีใช้ในการเรียนรู้ของเครือข่ายใย

ประสาทวิธีหน่ึงท่ีนิยมใช้ใน  Multilayer Perception เพื่อปรับค่าน ้ าหนักในเส้นเช่ือมต่อระหว่าง

[3]โหนดให้เหมาะสม โดยการปรับค่าน้ีจะข้ึนกบัความแตกต่างของค่าเอาต์พุตท่ีค านวณไดก้บัค่า

เอาตพ์ุตท่ีตอ้งการ พิจารณาภาพท่ี 2.9 

 
ภาพที ่2.9 แบบ Back-propagation neural network 

ภาพท่ี 2.11 แสดงโครงข่ายประสาทเทียมท่ีมี 2 ชั้นซ่อน มีอินพุต R ชุด นิวรอนในชั้น

ซ่อนท่ี 1 และ 2 เท่ากบั S1 และมีเอาต์พุต S3 ชุด สมาชิกของอินพุตเวกเตอร์ P แต่ละตวัจะถูกเช่ือม
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เขา้กบันิวรอนแต่ละนิวรอนชั้นซ่อนท่ี 1 ด้วยค่าถ่วงน ้ าหนัก W1(เรียกว่า Input weight, IW1.1) ซ่ึง

เป็นเมตริกซ์ขนาด S1 x R และเวกเตอร์ a1 ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ของชั้นซ่อนท่ี 1 และมีขนาด S1 จะเป็น

อินพุตของชั้นซ่อนท่ี 2 ดว้ยค่าถ่วงน ้ าหนกั W2 (เรียกวา่ Layer weight,LW2,1) ซ่ึงเป็นเมตริกซ์ขนาด 

S2 x S1 เช่นเดียวกนักบัชั้นซ่อนท่ี 1 เวกเตอร์ a2 ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ของชั้นซ่อนท่ี 2 และมีขนาด S2 จะ

เป็นอินพุตของชั้นขอ้มูลเอาตพ์ุต สมาชิกแต่ละตวัของเวกเตอร์ a2 จะถูกเช่ือมเขา้กบันิวรอนแต่ละตวั

ในชั้นขอ้มูลเอาต์พุตด้วยค่าถ่วงน ้ าหนัก W3(LW3) ซ่ึงเป็นเมตริกซ์ขนาด S3 x S2 โดยท่ีเวกเตอร์ a3 

ซ่ึงเป็นเมตริกซ์ขนาด S3 จะเป็นผลลพัธ์ของโครงข่ายประสาทเทียม 

 แพร่ค่าไปขา้งหนา้และแพร่ค่ายอ้นกลบัของค่าความผิดพลาดเม่ือน าขอ้มูลอินพุตปรากฏ

บนชั้นอินพุต สัญญาณจากชั้นอินพุตทั้งหมดจะถูกส่งมาตามสายเช่ือมโยงไปยงันิวรอนเซลลใ์นชั้น

ถดัไป แต่ละนิวรอนในชั้นซ่อนท่ี 1 ถูกเช่ือมโยงดว้ยค่าถ่วงน ้ าหนักและในแต่ละนิวรอนของชั้น

เอาตพ์ุต ค่าความผิดพลาดของโครงข่ายจะเป็นผลต่างระหวา่งเอาตพ์ุต เป้าหมายของ เอาต์พุต ของ

โครงข่าย ค่าความผิดพลาดท่ีไดจ้ะถูกส่งกลบัเขา้มายงัโครงข่ายในรูปของสัญญาณค่าความผดิพลาด 

(Error Signal) การหาสัญญาณค่าความผิดพลาดท่ีชั้นเอาต์พุต การปรับค่าถ่วงน ้ าหนกัจะปรับท่ีละ

ชั้นเอาตพ์ุตกลบัไปยงัชั้นอินพุต เม่ือเสร็จส้ินก็จะกลบัสู้ส่วนของป้อนไปขา้งหนา้อีกคร้ัง เพื่อการค่า

เอาตพ์ุตของโครงข่ายใหม่มาเปรียบเทียบกบัค่าเอาตพ์ุตเป้าหมายและด าเนินการปรับค่าถ่วงน ้ าหนกั

ในส่วนของแพร่ค่ายอ้นกลบัเช่นน้ีสลบักนัไปโดย วฏัจกัรการค านวณหาค่าความผิดพลาดและการ

ปรับน ้ าหนกัจะคงยงัด าเนินต่อไปจนกระทั้งค่าความผิดพลาดต ่ากว่าท่ีก าหนดในขั้นตอนการปรับ

ถ่วงน ้ าหนักและค่าไบแอสของการฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมในโครงงานช้ินน้ีจะใช ้

Levenberg-Maquardt algorithm เพราะมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วในการฝึกสอนสูงท่ีสุด

โดยมีขั้นตอนการปรับค่าถ่วงน ้าหนกัและค่าไบแอส ดงัสมการท่ี (2.14) 

𝑋(𝑛𝑒𝑤) = 𝑋(𝑜𝑙𝑑) + ∆𝑋 = 𝑋(𝑜𝑙𝑑) + [𝐽𝑇  .  𝐽 + 𝛼𝐼]−1 . 𝐽𝑇  . 𝑒 (2.14) 

 ก าหนดให้ 

 X  =      ค่าถ่วงน ้าหนกั (w) และค่าไบอสั (b) 

 J  =      จาโคเบียนเมตริกซ์ (Jacobian matrix) ของอนุพนัธ์ของค่าความผดิพลาด  

          (แต่ละค่า) ต่อค่า X (แต่ละค่า) 
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 𝐽T =      Transpose matrix ของ J 

 E  =      เมตริกซ์ของค่าความผดิพลาด (Error) ระหวา่งค าตอบ (Target,𝑡3)  

          กบัค่าท่ีโครงข่ายประสาทเทียมค านวณได ้(Answer,𝑎3)   

 I  =      Identity matrix 

จาโคเบียนเมตริกซ์ของ (w)      𝐽(𝑊) =

[
 
 
 
 
 
 

𝜕𝑒1

𝜕𝑤1,1

𝜕𝑒1

𝜕𝑤1,2
⋯

𝜕𝑒1
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𝜕𝑒2
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⋯

𝜕𝑒2
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⋮ ⋮ ⋯ ⋮
𝜕𝑒
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𝜕𝑒
𝑆3

𝜕𝑤𝑆3,2

⋯
𝜕𝑒

𝑆3

𝜕𝑤𝑆3,3]
 
 
 
 
 
 

                (2.15) 

จาโคเบียนเมตริกซ์ของ(b)𝐽(𝑏) =

[
 
 
 
 
 

𝜕𝑒1

𝜕𝑏1

𝜕𝑒2

𝜕𝑏2

⋮
𝜕𝑒

𝑆3

𝜕𝑏𝑆3]
 
 
 
 
 

                               (2.16) 

เมตริกซ์ของค่าความผดิพลาด [

𝑒1

𝑒2

⋮
𝑒𝑆3

] = 

[
 
 
 
𝑡1
3 − 𝑎1

3

𝑡2
3 − 𝑎2

3

⋮
𝑡𝑆3
3 − 𝑎𝑠3

3
]
 
 
 

   (2.17) 

โครงข่ายประสาทเทียมท่ีฝึกสอนดว้ยกฎการเรียนรู้แบบแพร่ยอ้นกลบันั้น จะมีนิวรอนใน

ชั้นขอ้มูลอินพุต และชั้นขอ้มูลเอาต์พุตคงท่ีซ่ึงเท่ากับจ านวนของอินพุตของปัญหานั้นเอง ส่วน

จ านวนนิวรอนในชั้นซ่อนนั้นสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมและไม่มีจ  านวนท่ีเป็นสูตร

ส าเร็จ ดงันั้นในการฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนจ านวนนิวรอนในชั้น

ซ่อน เพื่อหาโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมท่ีให้ค่าผิดพลาดระหว่างค าตอบท่ีแทจ้ริงกบั

ผลลพัธ์ของโครงข่ายประสาทเทียมต ่าท่ีสุด (มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด) จ  านวนนิวรอนในชั้นซ่อน

นอกจากมีผลลพัธ์ต่อประสิทธิภาพของโครงข่ายประสาทเทียมแลว้ ยงัมีผลต่อระยะเวลาท่ีใชใ้นการ

ฝึกสอนอีกดว้ย  


