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บทคัดย่อ
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็ นอุตสาหกรรมที่สาคัญอย่างหนึ่ งของประเทศไทย และในปั จจุบนั ได้มีการนา
นวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีในการประมวลผลภาพ
และคอมพิวเตอร์ วิทศั น์ ปั ญหาที่สาคัญอย่างหนึ่ งในอุตสาหกรรมการเกษตร คือ การใช้สารเคมีมากเกินจาเป็ นในการ
ควบคุมโรคพืช ทาให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ขึ้น เช่น ปั ญหาทางสิ่ งแวดล้อม อันตรายต่อสุ ขภาพ และสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่าย
เพื่อลดปั ญหาดังกล่าวหากสามารถพิจารณาลักษณะอาการของโรคพืชในสภาวะเริ่ มต้นได้ จะสามารถลดปริ มาณความ
เสี ยหายทางผลผลิต และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีมากเกินจาเป็ นได้ งานวิจยั นี้ได้นาเสนออัลกอริ ทึมสาหรับการวินิจฉัย
จาแนกโรคใบองุ่ นจากภาพถ่ า ยในสภาวะแวดล้อ มจริ ง กระบวนการท างานของระบบประกอบไปด้วยจี เ นติ ก
อัลกอริ ทึม (Genetic Algorithm : GA) และแผนผังการจัดการตนเองเชิ งโครงสร้างปรับค่าได้ (Structure-Adaptive
Self-Organizing Feature Map : SASOM) เรี ยกว่า อัลกอริ ทึม GA-SASOM ซึ่ งโครงสร้างหลักของการจาแนกรู ปแบบ
ของโรคใบองุ่นของระบบได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานของ GA ที่มีการพัฒนารู ปแบบของโครโมโซมใหม่โดยได้พฒั นา
รู ปแบบของแผนผังโนด (node map) ของ SASOM ขึ้นมาใหม่ เรี ยกว่า แผนผังโครโมโซม (chromosome map) ซึ่ งแต่
ละแผนผังโครโมโซมใช้แทนคุณลักษณะสี และลวดลายของรู ปแบบ 1 รู ปแบบที่ตอ้ งการจาแนกรู ปแบบ และนามาใช้
เป็ นแบบจาลองคุณลักษณะเด่นของภาพโรคพืชของใบองุ่น งานวิจยั นี้ได้ทดสอบระบบการจาแนกรู ปแบบโดยใช้โรค
ใบองุ่น 4 โรคดังนี้ โรคอีบุบ โรคราสนิ ม โรคราน้ าค้าง และโรคราแป้ ง ซึ่ งแต่ละภาพมีขนาด รู ปร่ าง ลักษณะการ
วางตัวของใบองุ่น และอยูใ่ นสภาวะแสงที่ต่างกัน ซึ่งผลการทดสอบระบบมีความแม่นยาสูงสุดถึง 94.35 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ : การจาแนกรู ปแบบ, จีเนติกอัลกอริ ทึม, การวินิจฉัยโรคพืช, แผนผังการจัดการตนเองเชิงโครงสร้างปรับ
ค่าได้
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Imagery Grape Leaf Disease Diagnosis Based on a GA-SASOM Algorithm
Chompoo Suppatoomsin* and Arthit Srikaew

Abstract
Agriculture industry is one of major industry in Thailand. Nowadays, agriculture industry uses more
innovation for development, especially image processing technology and computer vision. One of important
problem in agriculture industry is overdose on chemicals to handle plant diseases that cause many problems such as
pollutions, health hazards and expensive cost. So, if we can initial plant disease diagnosis, we can reduce
productivity damage and avoid overdose on chemicals. This research presents algorithm for grape leaf disease
diagnosis from complex background imagery. The system consists genetic algorithm (GA) and structure-adaptive
self-organizing maps (SASOM) called GA-SASOM algorithm, which we developed basic GA structure to be main
structure of classification system with new chromosome type that developed from basic SASOM node map called
chromosome map. This research used each chromosome map to represent each color characteristics and pattern
class of leaf disease, which was feature extraction model of grape leaf disease image. This work was test grape leaf
disease diagnosis system with 4 diseases include Scab, Rust, Downy mildew and Powdery mildew, which each
image had various size, position, rotation and light condition. These system achieved a performance up to 94.35%
of accuracy.
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1. บทนา

ด้วยวิธีการแยกส่ วนด้วยวิธี K-means และการจาแนก
รู ปแบบด้วยโครงข่ายประสาทเที ยม (K-means based
segmentation followed by neural network based
classification) [12] ได้นาเสนอการตรวจจับและจาแนก
รู ป แบบของโรคที่ เ กิ ด บนใบของพื ช ด้ว ยวิ ธี ก ารดึ ง
คุณลักษณะเด่นของพื้นผิว (texture features) [13] ได้
นาเสนอการจดจารู ปแบบของโรคพืชที่เกิดบนใบ (plant
leaf image)
หลักการของจีเนติกอัลกอริ ทึม [14] เป็ นทฤษฎีที่ได้
มีการนามาใช้งานทางด้านการดึ งลักษณะเด่น (feature
extraction) การเลือกลักษณะเด่ น (feature selection)
และการจาแนกรู ปแบบ (classification) ของรู ปภาพมา
ตลอด เช่น [15] ได้นาเสนอระบบแบบพันทางที่ใช้จีน
เนติกอัลกอริ ทึมร่ วมกับ เครื่ องเวกเตอร์ แบบเกื้ อหนุ น
(support vector machine) ในการจาแนกรู ปแบบของ
รู ป ภาพที่ ไ ด้จากเครื่ อ งกวาดภาพช่ วงคลื่ น ละเอี ยดสู ง
(hyperspectral image) โดยวิธีการเลื อกลักษณะเด่ น
(feature selection) ที่ ใช้จีนเนติ กอัล กอริ ทึม ทางาน
ร่ ว มกับ เครื่ องเวกเตอร์ เ กื้ อ หนุ น ในการค้น หาจุ ด ที่
เหมาะสมที่สุดในการรวมกันของแถบคลื่น แล้วทาการ
จาแนกข้อมูล [16] ได้นาเสนอระบบการกู้คืนและ
จ าแนกรู ป ภาพโดยการเลื อ กคุ ณ ลัก ษณะเด่ น ด้ว ยจี น
เนติกอัลกอริ ทึม (genetic algorithm feature selection
หรื อ GAFS) การเลื อกคุ ณลักษณะเด่ นแบบไปหน้า
(sequential forward selection หรื อ SFS) และการเลือก
คุ ณลักษณะเด่ นแบบกลับ หลัง (sequential backward
selection หรื อ SBS) โดยทั้งสามวิธีน้ ี ทาให้ปริ ภูมิการ
เลือกคุณลักษณะเด่นมีขนาดเล็กลง และพัฒนาอัตราการ
จดจารู ปแบบ [17] ได้นาเสนอระบบแบบพันทางที่
ประกอบไปด้ ว ยจี นเนติ กอั ล กอริ ทึ มในการดึ ง

คอมพิวเตอร์ วิทศั น์ เป็ นเทคโนโลยีที่มีการขยายตัว
และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีที่
ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของเรามากขึ้น เช่น
ทางด้านวงการแพทย์ [1–3] อุตสาหกรรม [4-5] การ
ขนส่ ง [6] การจัดการ [7] และทางด้านการเกษตร [8]
สาหรับอุตสาหกรรมการเกษตรในปั จจุบนั ได้มีการนา
นวัตกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิทศั น์เข้ามาใช้เพิ่มมาก
ยิง่ ขึ้น เพื่อช่วยลดปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ปั ญหาการ
ใช้ ส ารเคมี ม ากเกิ น จ าเป็ นในการควบคุ ม โรคพื ช
เนื่ องจากเมื่อพบว่าต้นพืชมีอาการของโรคเกิ ดขึ้น โดย
ปกติการควบคุ มอาการของโรคพืชที่เกิดขึ้นทาโดยการ
ใช้สารเคมีฉีดพ่นบริ เวณต้นพืชที่ มีอาการของโรค และ
เมื่อการพบอาการของโรคเมื่อเกิดโรคอย่างร้ายแรงแล้ว
นั้น การใช้สารเคมีก็จาเป็ นต้องใช้มากขึ้นทาให้เกิ ดผล
เสี ยต่า ง ๆ ตามมา ดังนั้น เพื่อลดความเสี ยหายให้น้อ ย
ที่ สุด และหลี กเลี่ ยงการใช้สารเคมีมากเกิ นจาเป็ น การ
สามารถพิจารณาลักษณะอาการของโรคพืชในสภาวะ
เริ่ มต้น ได้เ ร็ ว ขึ้ น ก็ มี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ดัง นั้ นการ
พัฒ นาระบบอัตโนมัติใ นการพิ จารณาลักษณะอาการ
ของโรคพืชด้วยเทคนิ ควิธีของคอมพิวเตอร์ วิทัศน์เป็ น
อีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
สาหรั บ งานวิจัยที่ เกี่ ย วข้องกับการจาแนกรู ปแบบ
ของโรคพืชโดยใช้คอมพิวเตอร์ วิทศั น์มีหลากหลายงาน
ตัวอย่างเช่น [9] ได้นาเสนอการจดจารู ปแบบของโรคที่
พบบนใบแตงกวา โดยใช้ วิ ธี ก ารแทนแบบ sparse
representation [10] ได้นาเสนอการตรวจจับและจาแนก
รู ป แบบของโรคพื ช ด้ว ยวิ ธี ก ารเครื่ อ งเวกเตอร์ แ บบ
เกื้อหนุน (support vector machines) [11] ได้นาเสนอ
การตรวจจับและจาแนกรู ปแบบของโรคพืชที่เกิดบนใบ
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คุณลักษณะเด่ น และเลื อกคุณลักษณะเด่ นของรู ปภาพ
ทางการแพทย์ (medical image) โดยงานวิจยั นี้ ได้ทาการ
ดึ ง คุ ณ ลัก ษณะเด่ น ด้ว ยวิ ธี ก ารหาเกรเดี ย นต์ข องเส้ น
แสดงรู ปร่ าง (contour gradient) จากนั้นทาการบ่ งชี้
เวกเตอร์ คุณลักษณะเด่นที่ มีศกั ยภาพ (potential feature
vector) ด้ว ยจี น เนติ ก อัล กอริ ทึ ม โดยการคัด เลื อ ก
คุ ณ ลั ก ษณะเด่ น แล้ ว ใช้ อ ั ล กอริ ทึ ม แบบพัน ทางที่
ประกอบไปด้วย Branch and bound algorithm และ
อาณานิ คมผึ้งเทียม (artificial bee colony algorithm) ใน
การจาแนกรู ปแบบของรู ป มะเร็ งเต้านม มะเร็ งสมอง
และ โรคไทรอยด์ [18] ได้นาเสนอระบบการจาแนก
รู ปภาพของจุดตาหนิบนพื้นผิวของแถบเหล็กขนาดใหญ่
แบบเรี ยลไทม์ โดยใช้จีเนติกอัลกอริ ทึมแบบโครโมโซม
พัน ทาง (hybrid chromosome) โดยได้ท าการดึ ง
คุณลักษณะเด่นของรู ปภาพออกมาแล้วนาคุณลักษณะ
เด่ น นี้ ไปฝึ กสอนระบบโดยจี น เนติ ก อัล กอริ ทึ ม ที่ มี
โครงสร้างของโครโมโซมแบบพันทางที่ถูกออกแบบให้
เป็ นการรวมกัน ระหว่า งฟั ง ชัน ก์ ข องเคอเนล (kernel
function) คุ ณลักษณะที่ ตามองเห็ น (visual features)
และพารามิเตอร์ของแบบจาลอง (model parameters) ได้
ท าการคัด เลื อ กคุ ณ ลัก ษณะเด่ น ที่ ดี ที่ สุ ด แล้ว ท าการ
จาแนกรู ปแบบด้วยเครื่ องเวกเตอร์ เกื้ อหนุ น [19] ได้
นาเสนอระบบการจาแนกกลุ่มข้อมูลทางภาษาศาสตร์ ที่
มี ห ล า ย มิ ติ แ บ บ ก ฎ ข อ ง ฟั ซ ซี่ ( high-dimensional
classification problems in linguistic fuzzy rule-based)
โดยระบบประกอบไปด้วยจี นเนติกอัลกอริ ทึมร่ วมกับ
สู ตรโปรแกรมแบบจานวนเต็ม (integer-programming
formulation) ซึ่ งใช้โครโมโซมเป็ นตัวแทนของกฎที่
จ าแนกรู ป แบบแต่ ล ะรู ป แบบ [20] ได้น าเสนอการ
ตรวจจั บ การบุ ก รุ ก เครื อข่ า ยของฐานข้อ มู ล โดยใช้

โครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบแผนผัง คุ ณ ลัก ษณะเด่ น
(Self-Organizing Feature Map หรื อ SOM) ร่ วมกับใช้จี
เนติกอัลกอริ ทึมในการค้นหาค่าที่ดีที่สุดของพารามิเตอร์
ค่าอัตราส่ วนการเรี ยนรู ้ และรั ศมี ของนิ วรอลข้างเคี ยง
ของ SOM [21] นาเสนอระบบการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม
(clustering analysis) ในงานการแบ่ งส่ วนการตลาด
(market segmentation) โดยใช้ SOM ในการคานวณหา
จานวนของกลุ่มข้อมูล และใช้ GA ในการหาค่าสุ ดท้าย
ที่ดีที่สุด [22] ได้นาเสนอ SOM ที่ มีกฏการเรี ยนรู ้แบบ
ใหม่ และใช้ GA ในการค้น หากฏการเรี ย นรู ้ แ ละ
พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดของ SOM ในการแก้ปัญหา
การเดินทางของพนักงานขาย
งานวิจยั นี้ได้นาเสนอระบบการตรวจจับและจาแนก
รู ปแบบของโรคที่เกิดบนใบพืชโดยการสร้างอัลกอรึ ทึม
ใหม่ ที่ มี พื้ นฐานของจี เนติ กอั ล กอริ ทึ ม (Genetic
Algorithm หรื อ GA) และแผนผังคุณลักษณะเด่นแบบ
โครงสร้างปรับตัวได้ [23] (Structure-Adaptive SelfOrganizing Feature Map หรื อ SASOM) เรี ยกว่า GASASOM ซึ่งระบบที่นาเสนอนี้ได้ใช้โครงสร้างหลักของ
ระบบเป็ นโครงสร้ างพื้นฐาน GA ที่ มีการพัฒนาให้
โครโมโซมของระบบเป็ นแผนผังโนด (node map) ที่
พัฒนามาจากแผนผังโนดของ SASOM เรี ยกว่า แผนผัง
โครโมโซม ซึ่ งส าหรั บ ระบบที่ น าเสนอนี้ มี ค วาม
แตกต่างกับการนา GA มาทางานร่ วมกับ SOM ดังใน
[20-22] การใช้งาน GA กับ SOM เป็ นลักษณะของการ
แยกกันทางาน โดย SOM ถูกใช้ในการตรวจจับ หรื อคัด
แยกกลุ่ ม ข้อ มู ล และ GA ถู กน ามาใช้ใ นการค้น หา
ค่าพารามิ เตอร์ ที่เหมาะสมที่ สุดของ SOM ในขณะที่
โครงสร้ างของระบบ GA-SASOM ที่ ง านวิ จัย นี้ ได้
นาเสนอนั้น เป็ นระบบที่ นาโครงสร้ างของ GA และ
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SASOM มาปรับเข้าด้วยกัน โดยที่ ระบบได้นาแผนผัง
โนดของ SASOM มาปรั บ ให้ เ ป็ นโครงสร้ า งของ
โครโมโซมของระบบที่ ใ ช้แ ทนคุ ณ ลัก ษณะเด่ น ของ
ระบบโดยผ่านกระบวนการทางจี เนติ กที่ งานวิจยั นี้ ได้
พัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่ งรายละเอียดของระบบนาเสนอใน
หัวข้อต่อไป

โครโมโซมใหม่ การคัดเลือกโครโมโซม กระบวนการ
ทางสายพันธุ์ และ การแทนที่ โครโมโซม แต่ใ นส่ ว น
ของโครโมโซม สาหรับกลุ่มประชากรของ GA แบบ
ดั้งเดิ มนั้นเป็ นโครโมโซมที่อยู่ในรู ปแบบของเวกเตอร์
หรื อ ตัวเลข ที่ ใ ช้แทนค่ า พารามิ เตอร์ ที่ ต ้องการหาค่ า
ความเหมาะสม แต่ใ นงานวิจัย นี้ ก ลุ่ม ประชากรได้ใ ช้
แผนผัง โนด ซึ่ ง เป็ นตัวแทนของคุ ณลักษณะสี แ ละ
ลวดลายของรู ปแบบมาใช้เป็ นโครโมโซมที่ตอ้ งการหา
ค่ า ความเหมาะสม เรี ยกว่ า แผนผั ง โครโมโซม
(chromosome map) ที่ ได้ประยุกต์มาจากแผนผังโนด
ของ SASOM ให้กลายเป็ นแผนผัง โครโมโซมรู ปแบบ
ใหม่ ซึ่ งแผนผังโนดแบบดั้งเดิมของ SASOM นั้นถูกใช้
เป็ นแผนผังโนดที่แต่ละโนดแทนรู ปแบบแต่ละรู ปแบบ
ที่จะทาการจาแนกรู ปแบบ ส่ วน แผนผังโครโมโซมนั้น
1 แผนผังใช้เป็ นตัวแทนคุณลักษณะเด่นของคุณลักษณะ
สี และลวดลายของ 1 รู ปแบบ และในส่ วนของ
กระบวนการทางสายพัน ธุ์ งานวิ จั ย นี้ ได้ น าเสนอ
กระบวนการทางสายพันธุ์สาหรับแผนผังโครโมโซมอีก
ด้วย สาหรับอัลกอริ ทึมนี้ได้แบ่งออกเป็ น 2 ระบบ ดังนี้
2.2.1 ระบบการดึงคุณลักษณะเด่ นของภาพเป็ นแผนผัง
โครโมโซม
ระบบการดึ งคุ ณ ลั ก ษณะเด่ น ให้ เ ป็ นแผนผั ง
โครโมโซมแสดงดังรู ปที่ 1 โดยที่ เริ่ มต้นระบบทาการ
สร้างแผนผังโครโมโซมเริ่ มต้นขึ้นมาจากการสุ่ม แล้วนา
แผนผังโครโมโซมเริ่ มต้นมาผ่านกระบวนการทางสาย
พันธุ์โดยใช้ข ้อมูลอิ นพุตที่ เป็ นจุ ด สี และตาแหน่ งของ
โรคใบองุ่นที่ผา่ นการแยกส่ วนแล้วมาทาการฝึ กสอนให้
แผนผังโครโมโซมเริ่ มต้นเปลี่ยนเป็ นแผนผังโครโมโซม
ที่ ใช้แทนคุณลักษณะเด่นของภาพโรคพืชนั้น ๆ โดยที่
แผนผังโครโมโซมที่ใช้แทนคุณลักษณะเด่นนี้ ประกอบ

2. ระบบการจาแนกโรคใบองุ่น
2.1 ระบบการประมวลผลก่ อน (Preprocessing)
เพื่อ ลดข้อจ ากัดทางด้านแสงสว่างของภาพ ความ
แตกต่ างของช่ วงเวลาที่ ท าการบัน ทึ ก ข้อ มูล ภาพ และ
ความแตกต่างของกล้องที่ ใช้บนั ทึ กข้อมูล ขั้นตอนของ
การประมวลผลก่อนประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1)
การปรั บระดับ ความเหมาะสมของสี แ ละแสงในภาพ
แบบอัตโนมัติ [24] การแยกส่ วนคุณลักษณะสี ออกจาก
ภาพพื้ นหลังโดยใช้โครงข่ายประสาทเที ย มแบบแพร่
กลับ [25] และกระบวนการทางรู ปร่ าง [26] เพื่อลบ
บริ เวณที่ เป็ นจุ ดเล็ก ๆ ที่ ไม่ตอ้ งการออกจากภาพ เมื่ อ
ผ่านขั้นตอนการประมวลผลก่อนแล้ว รู ปภาพใบองุ่นที่
ไม่เป็ นโรคจะถูกจาแนกออกมาจากใบองุ่นที่เป็ นโรคได้
หลังจากนั้น นาคุณลักษณะสี ของจุ ดโรคเหล่านี้ ไปทา
การจาแนกว่าเป็ นโรคใด โดยใช้อ ัลกอริ ทึม ของ GASASOM ดังต่อไปนี้
2.2 อัลกอริทมึ GA-SASOM
งานวิจยั นี้ ใช้อลั กอริ ทึม GA-SASOM เพื่อทาการดึง
คุ ณ ลัก ษณะเด่ น ให้ อ ยู่ใ นรู ป ของแบบจ าลองแผนผัง
คุณลักษณะเด่น (feature model map) เพื่อใช้แผนผังนี้
ในการจาแนกรู ปแบบของรู ปภาพ โดยมีโครงสร้างใน
ลัก ษณะเดี ยวกับ GA แบบพื้ นฐาน ได้แ ก่ การสร้ า ง
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- ค านวณหาค่ า อัต ราส่ ว นการท าให้ เ ป็ นมาตรฐาน
เดียวกันของแถว
และหลัก
- คานวณหาตาแหน่ งของจุดอ้างอิงของคุณลักษณะสี
อินพุต
- คานวณจุดตัวอย่าง (sample points) ของคุณลักษณะ
สี อินพุต ( rowfc,k , col fc,k ) ที่ สัมพันธ์กับตาแหน่ งของ
แผนผัง โครโมโซมแถวและหลัก ที่ k ในแผนผัง
โครโมโซม
- คานวณหาค่าความเหมาะสมของโครโมโซมลาดับที่
l ดังสมการที่ 2–4

ไปด้วยจุดสี และรู ปร่ างของโรคพืชโดยดูจากตาแหน่ ง
ของจุดสี ซึ่งโครงสร้างของแผนผังโครโมโซมประกอบ
ไปด้วย โนด 2 รู ปแบบ คือ โนดหลัก (primary node)
และ โนดย่อย (minor node) โดยที่โนดหลัก คือ โนดที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในแผนผังโนด และโนดย่อย คือ โนดที่
เหลือที่ไม่ใช่โนดหลัก ซึ่ งแผนผังโครโมโซมนี้ นาเสนอ
โดยใช้เลขจานวนจริ งที่ ใช้แทนค่าของตาแหน่ง สี และ
ขนาดของแต่ละโนด ดังแสดงในสมการที่ 1
(1)

 Node pri,l  {Pp ,l , C p ,l }

CMapl  

 Nodeminor,l  {Pm,l , C m,l , S m,l }

Fitl 

โดยที่ l คือ ลาดับที่ l ของแผนผังโครโมโซมในจานวน
ประชากร (populations) Node pri,l คือ เซตของโนดหลัก
ทั้งหมดในแผนผังโครโมโซมลาดับที่ l ประกอบไปด้วย
ตาแหน่งของโนด P  และสี ของโนด C  Node
คื อ เซตของโนดย่อ ยทั้ง หมดในแผนผัง โครโมโซม
ลาดับที่ l ประกอบไปด้วย ตาแหน่งของโนด P  สี ของ
โ น ด C  แ ล ะ ข น า ด ข อ ง โ น ด S m,l  แ ผ น ผั ง
โครโมโซม
ขั้ น ตอนที่ 1 สร้ า งประชากรเริ่ มต้น (Population
initialization) สาหรับแต่ละแผนผังโครโมโซมลาดับที่ l
ของกลุ่มประชากร (population) โดยที่ l = 1, … , L เมื่อ
L เป็ นขนาดของกลุ่มประชากร
ขั้ น ตอนที่ 2 ประเมิ น ค่ า ความเหมาะสม (Fitness
computation) ของประชากรโดยใช้วิธีการวางแผนผัง
โครโมโซม แต่ละแผนผังเที ยบกับคุณลักษณะสี อินพุต
ท าการหาค่ า ต าแหน่ ง ของแต่ ล ะโนดในแผนผั ง
โครโมโซม ว่าตรงกับจุดสี ในตาแหน่งแถว (row) และ
หลัก (column) ใดในคุณลักษณะสี อินพุต มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
p ,l

Csim,l 

minor, l

p ,l

Aud, l 

(2)

1
1

Csim Aun, l
K
1 

fck  ck
K  k 1




A fc  Amap
Amap





(3)
(4)

m ,l

โดยที่ Csim,l คื อ ค่ า ความแตกต่ า งของคุ ณ ลัก ษณะสี
อิ น พุต fck ซึ่ ง สัม พัน ธ์ กับ คู่ อ ัน ดับ ของแถวและหลัก
เที ยบกั บ ค่ า ของจุ ดสี ของแต่ ล ะโนดในแผนผั ง
โครโมโซม ck , Aud,l คื อ พื้ น ที่ ที่ อ ยู่ น อกเขตของ
แผนผังโครโมโซม (undefined area) ซึ่ งเป็ นค่าผลต่าง
ของจ านวนจุ ด ภาพของคุ ณลักษณะสี อิ น พุต A fc กับ
จานวนจุดภาพที่ แปลงมาจากพื้นที่ ท้ งั หมดของแผนผัง
โครโมโซม Amap จุ ด มุ่ ง หมายคื อ ต้อ งได้ ค่ า ความ
แตกต่างของคุณลักษณะสี อินพุตกับแผนผังโครโมโซม
C sim,l ที่ มีค่ าน้อ ยที่ สุ ด และค่ าพื้นที่ นอกเขตที่ มีค่ าน้อ ย
ที่ สุ ด ดั ง นั้ นการค านวณหาค่ า ความเหมาะสมของ
โครโมโซมลาดับที่ l ดังสมการที่ 2 ค่าความแตกต่างของ
คุณลักษณะสี อินพุตและพื้นที่นอกเขตที่มีค่าน้อย จะให้
ค่าความเหมาะสมที่มีค่ามาก

m ,l
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ที่สอง แล้วนาโนดที่เลือกในแผนผังโครโมโซมพ่อแม่ที่
สองไปใส่ ใ นต าแหน่ ง ของโนดที่ เ ลื อ กในแผนผัง
โครโมโซมพ่ อ แม่ ที่ ห นึ่ ง ดั ง รู ปที่ 2 และส าหรั บ
การครอสโอเวอร์ แ บบหลายจุ ด นั้น ระบบท าการสุ่ ม
เลือกจานวนเต็มบวก  เพื่อใช้เป็ นจานวนโนดที่ตอ้ งทา
การครอสโอเวอร์ แล้วทาการสุ่ มเลือกโนดจากแผนผัง
โครโมโซมพ่อแม่ท้ งั สองแผนผัง ตามจานวน  จุด แล้ว
สลับโนดทั้ง หมดของแผนผังโครโมโซมพ่อ แม่ ภาพ
แสดงการครอสโอเวอร์แบบหลายจุด ดังรู ปที่ 3
- การมิวเตชัน (mutation) : มี 3 แบบ คือ การมิวเตชัน
จุดสี (color mutation) โดยทาการสุ่ มเลือกโนด 1 โนด
จากแผนผังโครโมโซมพ่อแม่ 1 แผนผัง แล้วทาการ
กลายพันธุ์ (mutate) ค่าจุดสี ของโนดนั้น โดยการสุ่ มค่า
เซต [   ] โดยสุ่ ม ตัว เลขที่ อ ยู่ใ นช่ ว ง [0, 1]
หลัง จากนั้น ให้ ท าการกลายพัน ธุ์ ค่ า ของจุ ด สี c j , mut
ของโนด j ซึ่งเป็ นโนดที่ถูกสุ่มขึ้นมาดังสมการที่ 5
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GASASOM
Genetic operation
crossover/mutation

Replacement

รู ปที่ 1 แผนภาพของระบบการดึ งคุณลักษณะเด่นของ
อัลกอริ ทึม GA-SASOM
ขั้ น ตอนที่ 3 คัด เลื อ กแผนผัง โครโมโซมที่ มี ค่ า ความ
เหมาะสมมากมาเป็ น แผนผั ง โครโมโซมพ่ อ แม่
(parents)
ขั้ น ตอนที่ 4 กระบวนการทางสายพั น ธุ์ (Genetic
operations) สาหรั บ อัล กอริ ทึม GA-SASOM นี้ ได้
พัฒนากระบวนการทางสายพันธุ์แบบครอสโอเวอร์ และ
แบบมิวเตชันของจีนเนติกอัลกอริ ทึมแบบดั้งเดิม เพื่อให้
เหมาะสมกับแผนผังโครโมโซม ดังนี้
- การครอสโอเวอร์ (crossover) : มี 2 แบบด้วยกัน คือ
การครอสโอเวอร์ แบบจุดเดียว (single-point crossover)
และการครอสโอเวอร์ แ บบหลายจุ ด (multiple-point
crossover) สาหรับการครอสโอเวอร์ แบบจุ ดเดี ยวนั้น
ระบบทาการสุ่ มเลื อกโนด 1 โนด จากแต่ละแผนผัง
โครโมโซมพ่อแม่ แล้วทาการสลับโนดโดยนาโนดที่
เลื อ กในแผนผัง โครโมโซมพ่ อ แม่ ที่ ห นึ่ ง ไปใส่ ใ น
ตาแหน่ งของโนดที่ เลือกในแผนผังโครโมโซมพ่อแม่

c j ,mut  (r j  (  r j ), g j  (  g j ), b j  (  b j ))

(5)

โดยที่ เครื่ องหมาย ‘+’ หรื อ ‘-’ เกิดขึ้นด้วยความน่ าจะ
เป็ นที่เท่ากัน รู ปภาพแสดงตัวอย่างของการมิวเตชันแบบ
จุ ดสี ดังรู ปที่ 4(ก) การมิ วเตชันแบบลบโนด (delete
node mutation) มีกระบวนการคื อ ทาการสุ่ มค่าโนด
1 โนดจากแผนผังโครโมโซมพ่อแม่ 1 แผนผัง แล้วลบ
โนดนั้น ทิ้ ง ไป ตัวอย่างของการมิ วเตชันแบบลบโนด
แสดงดังรู ปที่ 4(ข) และการมิ วเตชันแบบเพิ่มโนด
(addition node mutation) โดยท าการสุ่ ม ค่ า จุ ด สี
คุ ณ ลัก ษณะสี อิ น พุ ต ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ อ ยู่ น อกเขตของ
แผนผังโครโมโซมพ่อแม่ จากนั้นสร้างโนดใหม่ข้ ึนมา
1 โนด โดยกาหนดให้ค่าจุดสี ของคุณลักษณะสี อินพุตที่
สุ่ มได้น้ ี เป็ น ค่าสี ของโนดใหม่ และตาแหน่ งของจุ ดสี
50

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561
The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 3 September – December 2018

เป็ นตาแหน่งของจุดศูนย์กลางของโนดใหม่ ส่ วนขนาด
หรื อ รัศมีของโนดใหม่ ให้ใช้ระยะทางจากจุดศูนย์กลาง
ของโนดใหม่ไปยังโนดในแผนผังโครโมโซมพ่อแม่ที่
ใกล้กบั โนดใหม่ที่สุด ดังรู ปที่ 4(ค)
ท าซ้ าขั้น ตอนที่ 2–5 ไปจนกระทั่ง ได้แ ผนผัง
โครโมโซมที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใช้แทนคุณลักษณะเด่น
ของอิ นพุต เรี ย กว่า แผนผัง แม่แ บบ ตัวอย่า งผลการ
ทดสอบระบบเมื่ อ ผ่ า นการวนซ้ า เพื่ อ ให้ ไ ด้แ ผนผัง
โครโมโซมที่ มี ค่ า เหมาะสมที่ สุ ด ที่ จ ะใช้เ ป็ นแผนผัง
แม่แบบของรู ปภาพอินพุต
1

(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที่ 4 ตัวอย่างการมิวเตชัน (ก) แบบจุดสี (ข) แบบลด
โนด (ค) แบบเพิ่มโนด
2.2.2 กระบวนการจ าแนกรู ป แบบ (classification
process)
อัลกอริ ทึมนี้ ใช้แผนผังแม่แบบ (template maps) ที่
ได้จากรู ปภาพคุณลักษณะสี อินพุตแล้วนามาทาการดึ ง
คุ ณ ลัก ษณะเด่ น ด้ว ยอัล กอริ ทึ ม GA-SASOM ตาม
กระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น โดยแผนผังโครโมโซม
สุ ด ท้ า ยที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการค านวณหาค่ า ความ
เหมาะสม การคัดเลือกสายพันธุ์ และผ่านกระบวนการ
ทางสายพันธุ์ จนค่าความเหมาะสมถึ งค่าที่ ต้ งั ไว้ หรื อ
จนกระทั่งวนรอบครบตามจานวนรอบสู งสุ ดแล้วนั้น
น ามาเป็ นแผนผัง แม่ แ บบ และใช้ ใ นการฝึ กสอน
โครงข่ายของการจาแนกรู ปแบบ โดยนาแผนผังแม่แบบ
นี้ มาท าการปรั บ ค่ า โครงสร้ า งของแผนผัง น้ าหนั ก
ประสาท (weight map) ที่ใช้เป็ นตัวแทนของรู ปภาพแต่
ละแบบ โครงสร้างของโครงข่ายการจาแนกรู ปแบบนี้
พัฒนาขึ้นมาจาก แผนผังการจัดการตัวเองของ Kohonen
โดยใช้ โ ครงสร้ า งของแผนผัง โนดแบบเดี ย วกั บ
โครงสร้ า งของแผนผัง โครโมโซมไม่ ไ ด้ใ ช้เ วกเตอร์
น้ าหนักประสาทเหมือนกับแผนผังการจัดการตัวเองของ
Kohonen รายละเอียดขั้นตอนการทางานของระบบการ

2

1

2

รู ปที่ 2 ตัวอย่างการครอสโอเวอร์แบบจุดเดียว
1

1

2

2

รู ปที่ 3 ตัวอย่างการครอสโอเวอร์แบบหลายจุด
51

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561
The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 3 September – December 2018

จาแนกรู ปแบบของอัลกอริ ทึม GA-SASOM แสดงดัง
รู ปที่ 5 สาหรับกระบวนการจาแนกรู ปแบบรู ปภาพนี้
อัล กอริ ทึ ม นี้ ได้แ บ่ ง การท างานออกเป็ น 2 โหมด
รายละเอียดของแต่ละโหมด แสดงดังต่อไปนี้
- โหมดการฝึ กสอน (training mode) โหมดนี้ ใ ช้
แผนผัง โครโมโซมที่ แ ทนคุ ณ ลัก ษณะเด่ น ของแต่ ล ะ
รู ป แบบที่ ไ ด้จ ากขั้น ตอนการดึ ง คุ ณ ลัก ษณะเด่ น ด้ว ย
อัลกอริ ทึม GA-SASOM มาใช้ในการฝึ กสอนแผนผัง
แม่แบบ ให้เป็ นแผนผังน้ าหนักประสาท เพื่อใช้ในการ
จ าแนกรู ป แบบของรู ป ภาพ ขั้น ตอนการท างานของ
ระบบในโหมดการฝึ กสอนแสดงดังรู ปที่ 6 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เลือกแผนผังแม่แบบ เพื่อให้เป็ นแผนผัง
น้ าหนักประสาทเริ่ มต้นดังสมการที่ 6
 Nodepri,wcl  {Pp,wcl , C p,wcl }

wcl  

 Nodeminor,wcl  {Pm,wcl , C m,wcl , S m,wcl }

points) ของแผนผังแม่แบบเที ยบกับแผนผังน้ าหนัก
ประสาท โดยกาหนดจุดตัวอย่างเป็ นจุด 5 จุดของแต่ละ
โนดในแผนผัง คือ จุดศู นย์กลาง จุ ดบนสุ ด จุดล่างสุ ด
จุ ด ซ้า ยสุ ด และจุ ด ขวาสุ ด แล้ว เรี ย งล าดับ จุ ด ตัว อย่า ง
เหล่านี้ โดยเที ยบกับระยะทางจากจุดอ้างอิงจากน้อยไป
มาก เรี ยงจากมุม 0  2 เรเดียน ดังสมการต่อไปนี้

(9)

TSPl  {Pk,l , Ck,l }

โดยที่ WSP คือเซตของจุดตัวอย่างของแผนผังน้ าหนัก
ประสาท ประกอบไปด้วยตาแหน่งของจุดตัวอย่าง Pk ,w
ซึ่งเป็ นค่าคู่อนั ดับ ( x, y) ของจุดตัวอย่างที่ k และจุดสี
C k ,w ของแต่ ล ะจุ ด ตัว อย่า ง และ TSPl คื อ เซตของจุ ด
ตัวอย่างของแผนผังแม่แบบลาดับที่ l คานวณหาค่า
ความเหมือน Siml ของทั้งสองแผนผังจากจุดตัวอย่าง
ดังสมการต่อไปนี้

(6)

ขั้ น ตอนที่ 2 ก าหนดให้ TMap เป็ นแผนผัง แม่ แ บบ
ลาดับ ที่ l ดังแสดงในสมการที่ 7 โดยแม่แบบนี้ เป็ น
แม่ แ บบที่ ม าจากรู ป ภาพอิ น พุ ต รู ป แบบเดี ย วกัน กั บ
แผนผังน้ าหนักประสาทเริ่ มต้น
l

Ccl  l 

K
1

Ck , w  cl  Ck , l
K  k 1


(7)

Acl  l 

ขั้นตอนที่ 3 กาหนดจุดอ้างอิงของแผนผังแม่แบบลาดับ
ที่ l ให้เ ป็ นจุ ด เดี ยวกับ จุ ด อ้า งอิ ง ของแผนผัง น้ า หนัก
ประสาท ทาการหมุนแผนผังแม่แบบลาดับที่ l ด้วยมุม
 l เรเดียน
ขั้นตอนที่ 4 คานวณค่าความเหมือนของแผนผังแม่แบบ
ลาดับที่ l เทียบกับแผนผังน้ าหนักประสาท โดยค่าความ
เหมื อ นนี้ ค านวณโดยการเที ย บจุ ด ตัว อย่ า ง (sample

Siml 

 Nodepri,l  {Pp,l , C p,l }

TMapl  

 Nodeminor,l  {Pm,l , C m,l , S m,l }

(8)

WSP {Pk , w , Ck , w}



Aw  cl  AT
Aw  cl

Ccl  l  Acl  l
2





(10)
(11)
(12)

ขั้นตอนที่ 5 คานวณหามุมการหมุนที่ดีที่สุดของแผนผัง
แม่แบบลาดับที่ l โดยที่ l,best มุมการหมุนที่ ดีที่สุด
ของแผนผังแม่แบบลาดับที่ l นั้นสามารถหาได้จากค่า
มุ ม การหมุ น ที่ ท าให้ ไ ด้ค่ า ความเหมื อ นของแผนผัง
แม่แบบเที ยบกับแผนผังน้ าหนักประสาทได้น้อยที่ สุด
ดังสมการที่ 13
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l ,best  min(Siml )
l

ทาให้ได้ค่าความเหมือนของแผนผังแม่แบบอินพุตเทียบ
กับ แผนผัง น้ าหนัก ประสาททั้ง หมด แล้ว หาแผนผัง
น้ าหนักประสาทที่ มีค่า Siml  n น้อยที่ สุด ดังสมการที่
15 เป็ นแผนผังน้ าหนักประสาทผูช้ นะ ให้ทาการปรับค่า
แผนผังน้ าหนักประสาทผูช้ นะดังสมการที่ 14

(13)

ดังนั้น ค่า Siml ,best คือค่าความเหมื อนที่ ได้จากค่ามุม
การหมุนที่ ดีที่ สุด กาหนดให้เป็ นค่าความเหมื อนของ
แผนผังแม่แบบลาดับที่ l
ขั้นตอนที่ 6 ปรับค่าแผนผังน้ าหนักประสาท ดังสมการ
ที่ 14
wcl  n (t )   (t )TSPl  WSPcl  n (t ) if Siml  
WSPcl  n (t  1)  
if Siml  
wcl  n (t )

(15)

(14)

หลังจากทาการปรับค่าน้ าหนักประสาทครบตามรอบที่
กาหนด และครบแผนผังแม่แบบทั้งหมดแล้ว แผนผัง
น้ าหนักประสาทที่ ได้จากขั้นตอนการฝึ กสอนนี้ นาไป
เก็ บ ไว้ในระบบเพื่ อ ใช้ใ นการจ าแนกรู ป แบบรู ป ภาพ
ต่อไป

โดยที่ WSPcl n คื อ จุ ด ตัว อย่ า งของแผนผัง น้ าหนั ก
ประสาทของรู ปแบบที่ cl ลาดับที่ n ,  (t ) คือค่าอัตรา
การเรี ยนรู ้ของระบบ มีค่าอยู่ในช่ วง 0   (t )  1 และ
 คือค่าเกณฑ์ของความเหมือน (similarity criterion)
ในการเรี ยนรู ้ของระบบเพื่อปรับค่าน้ าหนักประสาทนี้
ได้ใช้วิธีการฝึ กสอนรู ปแบบที ละรู ปแบบ ดังนั้นในการ
ฝึ กสอนแต่ล ะรู ป แบบใช้แผนผัง แม่ แบบของรู ป แบบ
เดียวกันทั้งหมดในการฝึ กสอนระบบ สาหรับรู ปแบบใด
ที่ มี ค่ า ความเหมื อ นน้อ ยกว่า ค่ า  ให้ท าการปรั บ ค่ า
น้ า หนัก ประสาทของแผนผัง น้ า หนัก ประสาท แต่ ถ ้า
แผนผังแม่แบบใดที่มีค่าความเหมือนมากกว่าค่า  จะ
ไม่มีการปรับค่าน้ าหนักประสาท แต่จะทาการนาแผนผัง
แม่ แ บบนี้ มาเพิ่ ม เป็ นแผนผัง น้ าหนั ก ประสาทของ
รู ปแบบที่ cl ลาดับที่ n  1 แทน และสาหรับการปรับ
ค่ า แผนผัง น้ าหนัก ประสาทของแผนผัง แม่ แ บบรอบ
ถัด ไป ต้อ งท าการเปรี ยบเที ย บแผนผัง แม่ แ บบ กั บ
แผนผังน้ าหนักประสาททั้งหมดก่อน ว่าแผนผังแม่แบบ
อินพุตมีความเหมื อนกับแผนผังน้ าหนักประสาทไหน
ที่สุด โดยคานวณหาดังที่นาเสนอในขั้นตอนที่ 1 - 5 ซึ่ ง

GASASOM classification system

Image input

Preprocessing

GASASOM feature
extraction system

Pick each
image content
one by one

Selected best fitness computation
Ls chromosome

Fitness computation
Weight maps

Comparison

Chromosome
maps

GASASOM
Training Process

Image Class

Yes

Reached criterion
No
Selection

GASASOM
Genetic operation
crossover/mutation

Replacement

รู ปที่ 5 โครงสร้ างของระบบการจาแนกรู ปแบบของ
อัลกอริ ทึม GA-SASOM
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3. คุณสมบัติของแผนผังรู ปแบบ GA-SASOM

GASASOM
Feature extraction
system
Feature content
maps from
same class

เนื่ อ งจากรู ป ภาพที่ ต ้อ งท าการจ าแนกนั้น มี ค วาม
แตกต่ า งกัน ทั้ง ทางด้า นขนาด ทิ ศ ทางการหมุ น และ
ตาแหน่ งของคุณลักษณะเด่น อัลกอริ ทึม GA-SASOM
นี้ สามารถประยุกต์ใช้กับรู ปภาพที่ มีความหลากหลาย
ด้านขนาด ทิศทางการหมุน และการเลื่อนตาแหน่ง ดังนี้
- คุ ณสมบัติ การเลื่ อ นแกน (translation properties)
เนื่ องจากเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกตาแหน่ ง
ของคุณลักษณะเด่นของรู ปภาพ สาหรับอัลกอริ ทึมนี้ ได้
แก้ปัญหานี้ โดยการใช้วิธีการแยกส่ วนภาพก่อน โดยทา
การแยกส่ วนของคุณลักษณะเด่นของสี ออกมาจากภาพ
พื้นหลัง ตัวอย่างผลการทดสอบคุณสมบัติการเลื่อนแกน
ได้ แสดงดังรู ปที่ 7

Select map for
weight map

Rotate map
l

Fitness computation

 l ,best

Feature
content maps

No

Comparison

Add new
weight map

Weight
map

Minimize
Siml

Yes

Siml ,best

Siml ,best  

No

Yes
Weight maps

Update weight maps

รู ปที่ 6 โครงสร้ างการทางานของระบบการฝึ กสอน
แผนผังโครโมโซม
- โหมดการจ าแนกรู ป แบบ (classification mode)
โหมดนี้ ใช้ใ นการจ าแนกรู ปแบบของรู ปภาพ โดยใช้
แผนผัง น้ าหนั ก ประสาทของแต่ ล ะรู ปแบบในการ
จาแนกรู ปแบบของรู ปภาพอินพุต โดยกาหนดให้
W  w11 ,, w1n1 , w21 ,, w2n 2 ,..., wcl 1 ,, wcl nm 

(16)

รู ปที่ 7 คุณสมบัติการเลื่อนแกนของแผนผังรู ปแบบ

เป็ นเซตของแผนผัง น้ า หนัก ประสาท โดยที่ wcl nm
คือแผนผังน้ าหนักประสาทของรู ปแบบ cl ลาดับที่ nm
แต่ ล ะรู ป แบบมี จ านวนแผนผัง น้ าหนั ก ประสาทไม่
เท่ากัน แล้วนาแผนผังอินพุตที่ได้จากการดึงลักษณะเด่น
โดยใช้อลั กอริ ทึม GA-SASOM มาคานวณหาค่าความ
เหมื อ นกับ ทุ กค่ า แผนผัง น้ าหนัก ประสาทในเซตของ
แผนผังน้ าหนักประสาท โดยทาการคานวณตามขั้นตอน
ที่ 3 – 6 ในหัวข้อโหมดการฝึ กสอน และแผนผังน้ าหนัก
ประสาทผูช้ นะที่ได้ก็คือรู ปแบบของรู ปภาพอินพุต

- คุณสมบัติการย่อขยาย (scaling properties) แผนผัง
รู ป แบบที่ ใ ช้แ ทนคุ ณ ลัก ษณะเด่ น ของงานวิ จัย นี้ มี
คุณสมบัติการย่อขยายคือ ในขั้นตอนการสร้างแผนผัง
โครโมโซมได้มีการทาขนาดของโนดให้เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยกาหนดขนาดของโนดหลักของทุกโนดใน
ทุกแผนผังโครโมโซมให้มีขนาดเท่ ากัน ทาให้แผนผัง
รู ปแบบที่ได้จากรู ปภาพอินพุตที่มีขนาดต่างกันมีแผนผัง
รู ปแบบที่มีขนาดเท่ากัน ตัวอย่างการทดสอบคุณสมบัติ
การย่อขยายแสดงดังรู ปที่ 8
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โรคราน้ าค้าง 20 รู ป และโรคราแป้ ง 10 รู ป โดยที่ รูปที่
ฝึ กสอนมี ขนาดแต กต่ า งกั น โดยมี ข นาดตั้ งแ ต่
82 x 76 พิกเซล จนถึ ง 512 x 446 พิกเซล ซึ่ งรู ปภาพ
ใบองุ่นที่ใช้ในการทดสอบระบบ ใน 1 ภาพ จะมีจุดโรค
พืชหลายจุ ด จ านวนรู ป ภาพที่ ใ ช้ท ดสอบระบบมี ดัง นี้
รู ปภาพใบองุ่นที่ ไม่เป็ นโรคจานวน 20 รู ป รู ปภาพใบ
องุ่นที่เป็ นโรคอีบุบมีจานวน 30 รู ป ซึ่ งมีรูปจุดโรคอีบุบ
ย่อยอยู่ 294 จุดโรค รู ปภาพใบองุ่นที่ เป็ นโรคราสนิ มมี
จานวน 23 รู ป ซึ่งมีรูปจุดโรคราสนิมย่อยอยู่ 437 จุดโรค
รู ปภาพใบองุ่นที่เป็ นโรคราน้ าค้างมีจานวน 37 รู ป ซึ่ งมี
รู ปจุดโรคราน้ าค้างย่อยอยู่ 192 จุดโรค และรู ปภาพใบ
องุ่นที่เป็ นโรคราแป้ งมีจานวน 12 รู ป โดยมีรูปจุดโรครา
แป้ งย่อยอยู่ 70 รู ป โดยรู ปภาพจุดโรคในแต่ละรู ป มีมุม
การหมุน และขนาดที่แตกต่างกัน ตัวอย่างรู ปภาพของ
โรคใบองุ่นที่ใช้ทดสอบระบบ แสดงดังรู ปที่ 10-14
ในงานวิจัยนี้ ใช้พารามิ เตอร์ สาหรับ การคานวณหา
ค่าที่ ใช้บ อกประสิ ทธิ ภาพของระบบดังนี้ (1) ความ
แม่นยาของระบบ (precision) หรื อ PRE เป็ นค่าที่แสดง
ถึงประสิ ทธิภาพในการจาแนกรู ปแบบของระบบได้ตรง
กับรู ปแบบจริ ง ซึ่งคานวณหาได้จากค่าอัตราส่ วนของค่า
TP (true positive) หรื อค่าโรคพืชที่ จาแนกได้ตรง
รู ปแบบ กับรู ปโรคพืชที่จาแนกได้ว่าเป็ นรู ปแบบของ
โรคพืชที่ตอ้ งการจาแนก ทั้งที่จาแนกได้ตรงรู ปแบบ TP
และจาแนกได้ไม่ตรงรู ปแบบ FP (false positive) ซึ่ งค่า
ที่ดีที่สุดคือมีค่าเท่ากับ 1 หรื อคิดเป็ น 100% ซึ่ งแสดงว่า
ประสิ ทธิ ภาพความแม่นยาของการจาแนกรู ปแบบของ
ระบบมี มาก (2) ค่าอัตราการจาแนกรู ปแบบที่ ถูกต้อ ง
(true positive rate, recall, sensitivity, hit rate) หรื อ REC
เป็ นค่ า ที่ ใ ช้แ สดงถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการจ าแนก
รู ปแบบที่ถูกต้อง หาได้จากค่าอัตราส่ วนระหว่างภาพที่

รู ปที่ 8 คุณสมบัติการย่อขยายของแผนผังรู ปแบบ
- คุ ณ สมบัติ ก ารหมุ น ได้ (orientation properties)
เพื่ อ ให้ แ ผนผัง รู ป แบบสามารถใช้ไ ด้กับ รู ป ภาพใน
ลัก ษณะการวางตัว ที่ ต่ า งกัน ได้ ในขั้น ตอนของการ
จาแนกแผนผังรู ป แบบ มี ข้ นั ตอนในการหมุ นแผนผัง
รู ปแบบให้การวางตัวของแผนผังรู ปแบบได้มุมการหมุน
ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ได้ค่าความเหมาะสมมากที่ สุด
ดั ง นั้ นสามารถกล่ า วได้ ว่ า แผนผั ง รู ปแบบของ
อัลกอริ ทึม GA-SASOM นี้ มี คุ ณสมบัติก ารหมุ นได้
ตัว อย่ า งผลการทดสอบคุ ณ สมบัติ ก ารหมุ น ได้ ข อง
แผนผังรู ปแบบ แสดงดังรู ปที่ 9

รู ปที่ 9 คุณสมบัติการหมุนได้ของแผนผังรู ปแบบ

4. ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพของระบบ
ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบ ในงานวิจยั
นี้ ได้ใช้รูปภาพใบองุ่ นที่ ไม่เป็ นโรคพืช และใบองุ่ น ที่
เป็ นโรคพืช 4 ชนิ ด ที่ได้มาจากการใช้กล้องต่างชนิ ดกัน
และถ่ายในสภาพแสงที่ แตกต่า งกันมาทาการทดสอบ
ระบบ โดยที่ มี รู ปที่ ใ ช้ในการฝึ กสอนแผนผัง น้ า หนัก
ประสาท มีรูปแบบโรคอีบุบ 20 รู ป โรคราสนิ ม 20 รู ป
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จาแนกได้ตรงรู ปแบบกับจานวนรู ปแบบทั้งหมด (3) ค่า
คะแนนเอฟ (F-scroe) หรื อ F1 เป็ นค่าเฉลี่ยระหว่างค่า
ความแม่นยาของระบบ กับค่าอัตราการจาแนกรู ปแบบที่
ถูกต้อง

รู ปที่ 12 อาการของโรคราสนิมในใบองุ่น

รู ปที่ 10 ลักษณะปกติของใบองุ่นที่ไม่เป็ นโรค

รู ปที่ 13 อาการของโรคราน้ าค้างในใบองุ่น

รู ปที่ 11 ลักษณะอาการของโรคอีบุบในใบองุ่น

รู ปที่ 14 อาการของโรคราแป้ งบนใบองุ่น

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพโดยรวมของระบบ
Diseases
ไม่เป็ นโรค
โรคอีบุบ
โรคราสนิม
โรคราน้ าค้าง
โรคราแป้ ง

No. of Disease
Images
294
437
192
70

Performance
TP

Images
FN

FP

20
233
368
176
62

0
61
69
16
8

1
19
22
16
10

ในตารางที่ 1 แสดงผลทดสอบประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบโดยรวม โดยจ านวนรู ป ทั้ งหมดที่ ใ ช้ ใ นการ
ทดสอบมีท้ งั หมด 122 รู ป และมีรูปจุดโรครวมทั้งหมด
993 จุ ด โรค ซึ่ งส าหรั บ ระบบการจ าแนกรู ป แบบได้
แบ่ งเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ในส่ ว นที่ จาแนกรู ป แบบของใบ
องุ่ น ที่ เ ป็ นโรค ออกจากใบองุ่ น ที่ ไ ม่ เ ป็ นโรค ซึ่ งใน

PRE

Percentages
REC

F1

95.23
92.46
94.35
91.66
86.11

100
79.25
84.21
91.66
88.57

97.55
85.34
88.99
91.66
87.32

ขั้ น ต อ น นี้ เ ป็ น ขั้ น ต อ น จ าแ น กใ น ช่ วง ข อ ง กา ร
ประมวลผลก่อน โดยดูจากการแยกส่วนโรคพืชออกจาก
พื้นหลัง และนาใบองุ่ นที่ เป็ นโรคพืชมาทาการจาแนก
รู ปแบบของจุดโรคว่าเป็ นรู ปแบบใดโดยใช้อลั กอริ ทึม
แบบ GA-SASOM
จากตารางผลการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบ เห็นว่าผลการจาแนก
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รู ปแบบในส่วนของการระบุวา่ ใบองุ่นเป็ นโรค หรื อ ไม่
เป็ นโรค ได้ค่าความแม่นยาคิดเป็ น 95.23% ค่าอัตราการ
จาแนกรู ปแบบถูกต้อง 100% และค่าคะแนนเอฟ มีค่า
เป็ น 97.55% ในส่วนของการจาแนกรู ปแบบจุดโรคของ
ใบองุ่น ได้ผลดังนี้ โรคอีบุบมีค่าความแม่นยา 92.46%
ค่ า อัต ราการจ าแนกรู ป แบบ 79.25% ค่ า คะแนนเอฟ
85.34% โรคราสนิ มมีค่าความแม่นยา 94.35% ค่าอัตรา
การจาแนกรู ปแบบ 84.21% และค่าคะแนนเอฟ 88.99%
โรคราน้ า ค้า งมี ค่ า ความแม่ น ย า 91.66% ค่ า อัต ราการ
จาแนกรู ป แบบ 91.66% และค่ า คะแนนเอฟ 91.66%
และโรคราแป้ งมี ค่าความแม่นยา 86.11% ค่าอัตราการ
จาแนกรู ปแบบ 88.57% และค่าคะแนนเอฟมีค่า 87.32%
เพื่อให้เห็นภาพประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบชัดขึ้น
นาผลที่ ไ ด้ว าดกราฟความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งรู ป แบบที่
จาแนกได้ถูกต้องเทียบกับรู ปแบบที่จาแนกได้ไม่ถูกต้อง
(Receiver Operating Characteristics หรื อ ROC curve)
ของแต่ละรู ปแบบดังรู ปที่ 15–18 จากกราฟของแต่ละ
รู ป แบบ พบว่ า กราฟมี ล ัก ษณะเส้ น กราฟที่ ค่ อ นไป
ทางซ้ า ยและชิ ด ด้ า นบนมากซึ่ งเป็ น ลั ก ษณะของ
ประสิ ทธิ ภาพที่ ดีในทุกรู ปแบบ และเมื่ อแต่ละกราฟที่
ได้มาคานวณหาค่าพื้นที่ ใต้กราฟ (Area under curve
หรื อ AUC) ได้ผลดังนี้ รู ปแบบจุดโรคอีบุบมีค่าพื้นที่ใต้

กราฟเท่ากับ 0.8697 โรคราสนิ มมีพ้ืนที่ ใต้กราฟเท่ากับ
0.8922 โรคราน้ าค้างมีพ้นื ที่ใต้กราฟเท่ากับ 0.8654 และ
โรคราแป้ งมีพ้ืนที่ใต้กราฟเท่ากับ 0.8290 ซึ่ งค่าพื้นที่ใต้
กราฟที่ ไ ด้ส อดคล้อ งกับ ค่ า อัต ราการจ าแนกรู ป แบบ
กล่าวคือ จากค่าพื้นที่ใต้กราฟของโรคพืชแต่ละชนิดเห็น
ว่า ค่ า พื้ น ที่ ใ ต้ก ราฟของโรคราสนิ ม มี ค่ า มากที่ สุด คื อ
0.8922 ซึ่ ง ค่ า นี้ แสดงให้เ ห็ น ว่า การจ าแนกรู ป แบบมี
ความแม่นยาสูงที่สุด ดังเห็นได้วา่ ค่าความแม่นยาของโร
คราสนิ ม มี ค่ า มากที่ สุ ด เท่ า กับ 94.35% โดยมี ค วาม
สอดคล้องกับค่าประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบ จาก
ผลที่ ไ ด้ใ นตารางเป็ นผลการทดสอบแบบแบบหนึ่ ง
รู ปแบบต่อทุกรู ปแบบ (one vs all หรื อ OVA) เพื่อให้
เห็ น ภาพรวมของประสิ ท ธิ ภ าพของระบบทั้ง ระบบ
นอกจากนี้ งานวิ จัย นี้ ยัง ได้ท าการน าโรคใบองุ่ น มา
ทดสอบด้วยวิธีการจาแนกแบบเคเนี ยร์ เรสเนเบอร์ (KNearest Neighbor หรื อ KNN) [27] SVM [11] และ
GA โดยใช้จุดสี ของโรคใบองุ่นเป็ นอินพุตให้กบั ระบบ
เพื่อเปรี ยบเทียบกับระบบ GA-SASOM ผลการทดสอบ
ที่ได้แสดงดังตารางที่ 2 จากผลการทดสอบแสดงให้เห็น
ว่าระบบ GA-SASOM ให้ค่าอัตราการจาแนกรู ปแบบที่
ถูกต้องมากที่สุด

ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบผลการทดสอบอัตราการจาแนกรู ปแบบที่ถูกต้อง
Diseases
โรคอีบุบ
โรคราสนิม
โรคราน้ าค้าง
โรคราแป้ ง

No. of Disease
Images
294
437
192
70

Precision (Percentages)
Algorithms
SVM
GA
78.47
81.65
86.12
85.67
82.44
77.77
75.67
76.31

KNN
85.71
85.75
84.35
77.27
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GA-SASOM
92.46
94.35
91.66
86.11
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รู ปที่ 18 ความสัมพันธ์ของรู ปแบบที่ จาแนกได้ถูกต้อง
กับจาแนกได้ไม่ถูกต้องของจุดโรคราแป้ ง

รู ปที่ 15 ความสัมพันธ์ของรู ปแบบที่ จาแนกได้ถูกต้อง
กับจาแนกได้ไม่ถูกต้องของจุดโรคอีบุบ

5. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ ได้ดาเนิ นการศึกษาและพัฒนาโครงสร้าง
ระบบการดึงคุณลักษณะเด่นและการจาแนกรู ปแบบของ
รู ปภาพ เพื่อเป็ นระบบต้นแบบสาหรับการประยุกต์ใช้
งานในด้านการจาแนก และจดจารู ปแบบของรู ปภาพ ซึ่ ง
ระบบที่ พฒ
ั นาขึ้ นประกอบไปด้ว ยโครงสร้ างของจี น
เนติ ก อัล กอริ ทึ ม และแผนผัง คุ ณ ลัก ษณะการจัด การ
ตนเองแบบโครงสร้างปรับค่าได้ สรุ ปผลการศึกษาวิจยั
และพัฒ นาทางวิศวกรรมได้ดังนี้ งานวิจัยนี้ ได้พ ฒ
ั นา
แผนผังโนดที่ใช้แทนคุณลักษณะเด่นของสี และลวดลาย
ของรู ป แบบเรี ยกว่ า แผนผัง โครโมโซมที่ มี ก าร
วิวฒ
ั นาการด้วยกระบวนการทางสายพัน ธุ์ แ บบใหม่
ได้แก่ การครอสโอเวอร์ ของแผนผังโครโมโซมแบบจุด
เดี ยว และแบบหลายจุ ด และการมิ วเตชัน ของแผนผัง
โครโมโซมแบบการมิวเตชันจุดสี การมิวเตชันแบบลด
โนด และการมิ ว เตชัน แบบเพิ่ ม โนด จากการด าเนิ น
งานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาและผลการทดสอบระบบเห็ น ว่ า
อัลกอริ ทึม GA-SASOM ของงานวิจยั นี้สามารถนามาใช้
ในการวินิจฉัยจาแนกโรคใบองุ่นจากภาพถ่ายได้ และ

รู ปที่ 16 ความสัมพันธ์ของรู ปแบบที่ จาแนกได้ถูกต้อง
กับจาแนกได้ไม่ถูกต้องของจุดโรคราสนิม

รู ปที่ 17 ความสัมพันธ์ของรู ปแบบที่ จาแนกได้ถูกต้อง
กับจาแนกได้ไม่ถูกต้องของจุดโรคราน้ าค้าง
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