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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มุ่งปรับปรุ งคุณภาพของการผลิตปุ๋ ยด้วยการลดข้อผิดพลาดในกระบวนการ เนื่ องจากการ
ควบคุ ม การผลิ ต จะต้อ งใช้ค วามสามารถของพนั ก งานในการผสมวัต ถุ ดิ บ 4 ชนิ ด คื อ ยู เ รี ย (Urea),
ไดแอมโมเนี ยมฟอสเฟส (Di-Ammonium Phosphate : DAP), มิวเรี ยตออฟโพแทส (Muriate of Potash :
MOP) และ ฟิ ลเลอร์ (Filler) ซึ่ งเกิดความคลาดเคลื่อนในการควบคุมค่อนข้างสู ง จึงได้มีการพัฒนารู ปแบบ
การควบคุมที่อาศัยหลักการของระบบชาญฉลาด (Intelligent Systems) ที่สามารถนําเอาความเข้าใจและ
ประสบการณ์ ของผูค้ วบคุมมาประยุกต์ใช้กบั การควบคุมได้ ผลที่ได้จากการศึกษาในโรงงานจริ ง พบว่า
สามารถลดความคลาดเคลื่อนของการผลิตปุ๋ ยได้ โดยสู ตร 16-16-8 ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยลดลง 3.22%
คําสํ าคัญ : โครงข่ายประสาทเทียม, วิธีควบคุมแบบตรรกศาสตร์คลุมเครื อ, ปุ๋ ย, การควบคุมกระบวนการ
1. บทนํา
ปุ๋ ยเคมีจดั ได้ว่าเป็ นปั จจัยพื้นฐานในการปลูกพืชและการเกษตร คุณภาพของปุ๋ ยนั้นจะวัดโดยการหา
ค่าทางเคมีของธาตุอาหาร ได้แก่ ค่าไนโตรเจน (Nitrogen : N), ค่าฟอสฟอรัส(Phosphorus : P) และ ค่า
โพแทสเซียม (Potassium : K) ผูป้ ระกอบการผลิตปุ๋ ยเคมีมกั ประสบปั ญหาในการผลิตปุ๋ ยให้ได้คุณภาพ ซึ่ ง
การผลิตปุ๋ ยดังกล่าวโดยทัว่ ไปจะมี 2 ระบบ คือ กระบวนการผลิตแบบปุ๋ ยปั้ นเม็ด (Compound Process) และ
กระบวนการผลิตแบบปุ๋ ยเชิงผสม (Bulk Blending Process) ในระบบปุ๋ ยปั้ นเม็ด ธาตุอาหารจะรวมกันอยูใ่ น
เม็ ด เดี ย วกัน ในขณะที่ ปุ๋ ยเชิ ง ผสม ธาตุ อ าหารแต่ ล ะชนิ ด จะแยกเม็ ด กัน การผลิ ต ปุ๋ ยเชิ ง ผสมต้อ งใช้
ความสามารถของพนักงานในการผสมวัตถุดิบ 4 ชนิ ดในกระบวนการผลิต อันได้แก่ ยูเรี ย (Urea), ได
แอมโมเนี ยมฟอสเฟส (Di-Ammonium Phosphate : DAP), มิวเรี ยตออฟโพแทส (Muriate of Potash : MOP)
และ ฟิ ลเลอร์ (Filler) โดยการปรับความเร็ วของสายพานป้ อนวัตถุดิบ และพบว่าเกิดความคลาดเคลื่อนของ
การควบคุมเนื่องจากปั ญหาดังนี้
(1) การไม่มีเครื่ องมือวัดค่าทางเคมีในกระบวนการผลิตทันทีทนั ใดได้แก่ ค่าไนโตรเจน(N),
ค่าฟอสฟอรัส (P) และค่าโพแทสเซียม (K)
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(2) กระบวนการผลิตปุ๋ ยไม่สามารถปรับค่าได้ในขณะที่เกิดความผิดพลาดในการผลิตขึ้น เนื่ องจาก
หากหยุดเพื่อการสอบเทียบความเร็ วในการป้ อนวัตถุดิบ ทําให้สูญเสี ยเวลาและสู ญเสี ยกําลังในการผลิตสิ นค้า
สําหรับโรงงานผลิตปุ๋ ยนั้นมีการนําระบบชาญฉลาดมาประยุกต์ใช้กบั กระบวนการผลิต โดยในปี
ค.ศ. 2010 Liang Chunying และ Wang Xi [1] ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับการปรับปริ มาณการป้ อนวัตถุดิบใน
การผลิตปุ๋ ยด้วยการควบคุมแบบ Fuzzy PID Control System พบว่าการปรับปริ มาณป้ อนวัตถุดิบ โดยการ
จําลองกับโปรแกรม MATLAB/SIMULINK มีประสิ ทธิภาพในการควบคุมได้ดีกว่าวิธีการ PID ธรรมดา การ
ตอบสนองเร็ วขึ้น ลด Overshoot และทนทานต่อการรบกวนจากภายนอก หลักการของระบบชาญฉลาด
(Intelligent System) ยังได้ถูกนํามาใช้ร่วมกันและทําให้เกิดประโยชน์ต่อการควบคุมกระบวนการในหลาย
หลายลักษณะการใช้งาน เช่น ในปี ค.ศ. 1994 ผลงานที่ประยุกต์ใช้ระบบชาญฉลาดของ T.C. Chen Yuan
และ C.Y. Liaw [2] เกี่ยวกับการออกแบบระบบควบคุมความเร็ วมอเตอร์ ดว้ ย Neural Fuzzy Controller พบว่า
การนําระบบตรรกศาสตร์ คลุ มเครื อมาใช้ร่วมกับโครงข่ายประสาทเที ยมดังกล่าว สามารถทําให้ลดการ
ตอบสนองชัว่ ครู่ (Transient Response) และควบคุมความเร็ วของมอเตอร์ได้ดีข้ ึน และในปี ค.ศ. 1999 AI Wu
และ P.K.S Tam [3] ได้นาํ เสนอการควบคุมความเร็ วของมอเตอร์ เหนี่ ยวนําที่ปรับตัวได้(Adaptive Speed
Control) โดยใช้ระบบควบคุมที่นาํ ตรรกศาสตร์ คลุมเครื อหลายชั้นมาเป็ นตัวควบคุมและปรับค่าความเป็ น
สมาชิกด้วยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้นเช่นกัน( Fuzzy Hierarchy Error Approach) เพื่อแก้ปัญหาความ
ล่าช้าของการเรี ยนรู ้แบบ Back-propagation ในระบบโครงข่ายประสาทเทียมที่ตอ้ งปรับค่าความผิดพลาด
ของระบบบ่อยครั้ง พบว่าทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ระบบและเกิดประสิ ทธิ ภาพในการควบคุม
ความเร็ วมอเตอร์ ได้ตามต้องการมากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 2010 Ismail Yusuf , Nur Iksan และ Nanna
Suryana Herman [4] ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับนํ้าหนักวัตถุดิบของชุดสายพานป้ อนเม็ดพลาสติก (Weightfeeder for Plastic Extruder) โดยการประยุกต์ใช้ข้ นั ตอนวิธีทางพันธุกรรม(Genetic Algorithms) ในการหา
ฟังก์ชนั ความเป็ นสมาชิก (Membership Function) ที่เหมาะสม พบว่าการควบคุมความเร็ วสายพานในการ
ป้ อนเม็ดพลาสติ ก มี ความแน่ นอนและได้ค่า Overshoot ที่ ต่ าํ กว่าการใช้ฟั งก์ชันการเป็ นสมาชิ กจาก
ประสบการณ์ของคน
จากงานวิ จ ัย ที่ ไ ด้ก ล่ า วมานี้ ผูว้ ิ จ ัย จึ ง นํา เอาระบบโครงข่ า ยประสาทเที ย มและการควบคุ ม แบบ
ตรรกศาสตร์คลุมเครื อมาใช้สาํ หรับการควบคุมความเร็ วของมอเตอร์แบบเหนี่ยวนําที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ปุ๋ ย ทําการควบคุมสายพานการผลิตให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของการผลิตปุ๋ ยในแต่ละสู ตร เริ่ มจากการสร้าง
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ของระบบการผลิตปุ๋ ย ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network)
จากนั้นนําแบบจําลองที่ได้ไปเชื่อมต่อกับชุดควบคุมแบบตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ (Fuzzy Logic Controller)
เพื่อให้ได้การทํางานของระบบมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด แสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 โครงข่ายประสาทเทียมเชื่อมโยงด้วยวิธีควบคุมแบบตรรกศาสตร์คลุมเครื อ
2. ระบบชาญฉลาด (Intelligent Systems)
2.1 โครงข่ ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network)
ปั จ จุ บ ัน ได้มี ก ารประยุก ต์ใ ช้โ ครงข่ า ยประสาทเที ย มในหลายสาขา เช่ น สร้ า งแบบจํา ลองทาง
คณิ ตศาสตร์ ของระบบ (Modeling), การควบคุม (Control), การรู ้จาํ แบบ (Pattern recognition) และการ
ประมวลผลสัญญาณ (Signal processing) ทั้งในระบบที่เป็ นเชิงเส้นและไม่เป็ นเชิงเส้น โดยการทํางานของ
โครงข่ายประสาทเทียมได้แนวคิดมาจากระบบประสาทในสมองของมนุษย์ที่มีความซับซ้อน ไม่เป็ นเชิงเส้น
และมี ก ารทํางานควบคู่กันไปพร้ อมกัน โดยสัญญาณที่ รับเข้ามา (Input signal) จะถูกเชื่ อมต่ อเข้าสู่
เส้นประสาท (Neuron) ผ่านทางจุดประสานประสาท (Synapse) ที่มีน้ าํ หนัก (Weight) ซึ่ งแสดงถึงความรู ้
(Knowledge) [5]-[7]โดยแบบจําลองอย่างง่ายของโครงข่ายประสาทเทียมสามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แบบจําลองอย่างง่ายของโครงข่ายประสาทเทียม
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2.2 การควบคุมแบบตรรกศาสตร์ คลุมเครือ (Fuzzy Logic Control)
การควบคุ มแบบตรรกศาสตร์ คลุมเครื อได้รับพัฒนามาอย่างต่ อเนื่ องและใช้กันอย่างแพร่ หลาย
สามารถทําความเข้าใจได้ง่ายเนื่ องจากภาษาในการควบคุมเป็ นภาษาธรรมชาติ (Natural language) มีความ
ยืดหยุน่ สามารถรองรับการทํางานได้หลายรู ปแบบ สามารถนําประสบการณ์จริ งมาช่วยในการสร้างกฎการ
ควบคุมให้มีประสิ ทธิภาพ แนวความคิดของการควบคุมแบบตรรกศาสตร์คลุมเครื อสามารถแสดงได้ดงั ภาพ
ที่ 3 โดยแบ่งหลักการออกเป็ นสามส่ วนคือ ฟั ซซี ฟิเคชัน่ (Fuzzification) อินเฟอร์ เรนซ์เอ็นจิ้น (Inference
Engine) และ ดีฟัซซีฟิเคชัน่ (Defuzzification) [8-10]
Inputs
Fuzzification

Inference
Engine

Approximate
Outputs
Defuzzification

ภาพที่ 3 ระบบการควบคุมแบบตรรกศาสตร์คลุมเครื อ
3. การสร้ างแบบจําลองกระบวนการผลิตปุ๋ ย
3.1 ข้ อมูลความต้ องการใช้ วตั ถุดิบแต่ ละชนิดเปรียบเทียบกันโดยนํา้ หนัก
โดยในการทดลองนี้ใช้สูตรการผลิตปุ๋ ย คือ สู ตร 16-16-8 ซึ่งในตารางที่ 1 จะแสดงอัตราส่ วนการ
ผสมวัตถุดิบ 4 ชนิดได้แก่ ยูเรี ย (UREA), ไดแอมโมเนียมฟอสเฟส(DAP), มิวเรี ยตออฟโพแทส (MOP) และ
ฟิ ลเลอร์ (Filler)
ตารางที่ 1 อัตราส่ วนวัตถุดิบแต่ละตัวโดยนํ้าหนักในการผลิตปุ๋ ย
สู ตรผลิตปุ๋ ย
16-16-8

ปริมาณ UREA
21%

ปริมาณ DAP
35%

ปริมาณ MOP
13%

ปริมาณ FILLER
31%

3.2 การปรับความเร็วของมอเตอร์ เพือ่ ป้อนวัตถุดิบแต่ ละชนิด
ข้อมูลการปรับความเร็ วของมอเตอร์เพื่อป้ อนวัตถุดิบแต่ละชนิด เก็บค่ามาจากการทํางานจริ งของ
พนักงานในโรงงานโรงงานผลิตปุ๋ ย ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ ากระแสตรง (VDC) ของอินเวอร์เตอร์ที่เป็ นคําสัง่ ในการควบคุมความเร็ วของ
สายพานป้ อนวัตถุดิบแต่ละชนิด สําหรับปุ๋ ยสูตร 16-16-8
สู ตรปุ๋ ย N-P-K การตั้งค่ าอินเวอร์ เตอร์

UREA

DAP

MOP

Filler

21%

35%

13%

31%

2.29

4.13

2.10

2.57

2.29

4.14

2.20

2.55

2.32

4.15

2.05

2.54

2.40

4.16

2.09

2.57

2.18

4.11

2.00

2.60

2.19

4.12

2.20

2.59

2.20

4.18

2.25

2.54

2.30

4.16

2.30

2.53

2.25

4.15

2.22

2.67

2.21

4.10

2.28

2.55

นํ้าหนัก (%)

16-16-8

ความต่างศักย์ (VDC)

จากตารางที่ 2 จะพบว่าความต่างศักย์ไฟฟ้ า(VDC) ที่ป้อนให้กบั อินเวอร์เตอร์จะไม่เป็ นเชิงเส้นหรื อสัมพันธ์กนั
เมื่อเปรี ยบเทียบกับสายพานป้ อนวัตถุดิบตัวอื่น
ทั้งนี้เนื่องจากผลของความหนาแน่นวัตถุดิบที่ไม่เท่ากัน
ความแตกต่างกันทางด้านอุปกรณ์ชุดขับ ขนาดทางออกของวัตถุดิบก่อนออกจากถังป้ อน รวมทั้งปัจจัยของ
สภาพแวดล้อมอื่นๆ ดังนั้นระบบชาญฉลาด(Intelligent System) จึงมีความจําเป็ นในการจัดการกับปัญหานี้
3.3 สมการทางคณิตศาสตร์ ของระบบการป้อนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตปุ๋ ย
จากข้อมูลในตารางที่ 2 จะสามารถสร้างโครงข่ายประสาทเทียมที่เป็ นการจําลองระบบการป้ อน
วัตถุ ดิ บ ในกระบวนการผลิ ตปุ๋ ย โดยพิ จ ารณาสายพานการป้ อนวัตถุ ดิ บ 4

ชนิ ด คื อ ยูเ รี ย (UREA),

ไดแอมโมเนี ยมฟอสเฟส (DAP), มิวเรี ยตออฟโพแทส (MOP) และ ฟิ ลเลอร์ (Filler) เพื่อหานํ้าหนักของ
โครงข่ายประสาทเทียมและค่าไบอัส ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 โครงข่ายประสาทเทียมของระบบการป้ อนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตปุ๋ ย
ภาพที่ 4 เป็ นระบบโครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้สําหรับการควบคุมสายพานลําเลียงวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตปุ๋ ยแบบเชิงผสม โดยสัญญาณจากระบบโครงข่ายประสาทเทียมของแต่ละชุดของวัตถุดิบ
จะถูกนําไปใช้สาํ หรับการควบคุมอินเวอร์ เตอร์ ทาํ ให้สายพานลําเลียงวัตถุดิบหมุนด้วยความเร็ วที่เหมาะสม
กับปุ๋ ยในแต่ละสู ตรการผลิต
โครงข่ายประสาทเทียมที่ออกแบบในการวิจยั นี้ ใช้การเรี ยนรู ้แบบ Adaline Learning rule หรื อ
Widrow-Hoff Learning rule ที่ความสัมพันธ์ของอินพุทและเอาท์พุท (Input-Output relationship) เป็ นเชิง
เส้น การหาความสัมพันธ์เชิ งเส้นของอินพุทและเอาท์พุท ด้วยการให้ขอ้ มูลจับคู่ของอินพุทและเอาท์พุทคือ
{( x (1) , d (1) ), ( x (2) , d (2) ),..., ( x ( p ) , d ( p ) )}

m

w x
j 1

โดยที่

j

(k )
j

(1)

 bj  d (k )

wj

คือ ค่านํ้าหนัก (Weight)

bj

คือ ค่าไบอัส (Bias)

จากสมการที่ 1 จะสามารถหาค่านํ้าหนัก (Weight, wj) และค่าไบอัส (Bias, bj) ของสายพานป้ อนวัตถุดิบแต่
ละชนิดได้ดงั นี้
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1) สายพานป้อนยูเรีย (Urea)
ค่านํ้าหนัก แทนด้วย w1

และ ค่าไบอัส แทนด้วย b1 ข้อมูลจับคู่ของอิ นพุทและเอาท์พุท

{( x (1) , d (1) ), ( x (2) , d (2) ),..., ( x ( p ) , d ( p ) )}  (% weight , VDC ) คือ (21,

2.29), (21, 2.32), …,(21, 2.21) และ

ต้องหาค่าข้อมูลการจับคู่ในสูตรผลิตอื่นๆมาร่ วมด้วยเพื่อความสะดวกเมื่อเปลี่ยนสู ตรการผลิต ซึ่งได้เอาท์พุท
w1 เท่ากับ 0.13 และ b1 เท่ากับ -0.51
2) สายพานป้อนไดแอมโมเนียมฟอสเฟส (Di-Ammonium Phosphate : DAP)
ค่านํ้าหนัก แทนด้วย w2

และ ค่าไบอัส แทนด้วย b2 ข้อมูลจับคู่ของอินพุทและเอาท์พุท

{( x (1) , d (1) ), ( x (2) , d (2) ),..., ( x ( p ) , d ( p ) )}  (% weight , VDC ) คือ (35, 4.13), (35, 4.14), …, (35, 4.10) และ

ต้องหาค่าข้อมูลการจับคู่ในสูตรผลิตอื่นๆมาร่ วมด้วยเพื่อความสะดวกเมื่อเปลี่ยนสู ตรการผลิต ซึ่งได้เอาท์พุท
w2 เท่ากับ 0.028 และ b2 เท่ากับ 3.17
3) สายพานป้อนมิวเรียตออฟโพแทส (Muriate of Potash : MOP)
ค่านํ้าหนัก แทนด้วย w3

และ ค่าไบอัส แทนด้วย b3 ข้อมูลจับคู่ของอินพุทและเอาท์พุท

{( x (1) , d (1) ), ( x (2) , d (2) ),..., ( x ( p ) , d ( p ) )}  (% weight , VDC ) คือ (13, 2.10), (13, 2.20), …, (13, 2.28) และ

ต้องหาค่าข้อมูลการจับคู่ในสูตรผลิตอื่นๆมาร่ วมด้วยเพื่อความสะดวกเมื่อเปลี่ยนสู ตรการผลิต ซึ่งได้เอาท์พุท
w3 เท่ากับ 0.06 และ b3 เท่ากับ 1.4
4) สายพานป้อน ฟิ ลเลอร์ (Filler)
ค่านํ้าหนัก แทนด้วย w4

และ ค่าไบอัส แทนด้วย b4 ข้อมูลจับคู่ของอินพุทและเอาท์พุท

{( x (1) , d (1) ), ( x (2) , d (2) ),..., ( x ( p ) , d ( p ) )}  (% weight , VDC ) คือ (31, 2.57), (31, 2.55), …, (31, 2.67) และ

ต้องหาค่าข้อมูลการจับคู่ในสูตรผลิตอื่นๆมาร่ วมด้วยเพื่อความสะดวกเมื่อเปลี่ยนสู ตรการผลิต ซึ่งได้เอาท์พุท
w4 เท่ากับ 0.07 และ b4 เท่ากับ 0.44
3.4 การออกแบบระบบควบคุมแบบตรรกศาสตร์ คลุมเครือ (Fuzzy Logic Controller)
3.4.1 ค่ าความคลาดเคลือ่ น (Error) ของธาตุอาหารปุ๋ ย
การหาความคลาดเคลื่อน(Error) ของธาตุอาหารปุ๋ ย จะแทนด้วย e(k) โดยที่ e(k) ถูกกําหนดให้เป็ น
อินพุทของระบบควบคุมแบบตรรกศาสตร์คลุมเครื อโดยมีความสัมพันธ์ ดังสมการต่อไปนี้

e(k) = yd – y(k)

(2)
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โดยที่

yd คือ ค่าธาตุอาหารปุ๋ ยที่ตอ้ งการ
y(k) คือ ค่าธาตุอาหารปุ๋ ยที่ได้รับ

ค่าความคลาดเคลื่อน e(k)

ของธาตุอาหารปุ๋ ย มีค่าระหว่าง -2 ถึง 2 โดย Expert Opinion ซึ่ง

พิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุ ดที่ยอมรับได้ ช่วงความเป็ นสมาชิกของค่าความคลาดเคลื่อน μ(e(k))
หรื อ Degree of Membership มีค่า 0 ถึง 1 ดังนี้
1) ถ้าค่าความคลาดเคลื่อนของธาตุอาหารปุ๋ ยมีค่า -2 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าที่ตอ้ งการสูงมาก
เราจะเรี ยกว่า Negative Big (NB)
2) ถ้าค่าความคลาดเคลื่อนของธาตุอาหารปุ๋ ยมีค่า 0 หรื อไม่มีความคลาดเคลื่อน
เราจะเรี ยกว่า Zero (ZE)
3) ถ้าค่าความคลาดเคลื่อนของธาตุอาหารปุ๋ ยมีค่า 2 ซึ่งมีค่ามากกว่าที่ตอ้ งการสู งมาก
เราจะเรี ยกว่า Positive Big (PB)
ในระหว่าง -2 ถึง 2 ระดับความเป็ นสมาชิกของค่าความคลาดเคลื่อนของปุ๋ ยจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ระดับการเป็ นสมาชิกของค่าความคลาดเคลื่อน (Error) ของธาตุอาหารปุ๋ ย
3.4.2 ค่ าเอาท์ พุทของระบบควบคุมแบบตรรกศาสตร์ คลุมเครือ
ค่าเอาท์พุทของระบบควบคุมแบบตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ แทนด้วย z(k) ค่าเอาท์พุท(Output) ของ
ระบบควบคุม มีค่าระหว่าง -0.25 ถึง 0.25 โดย Expert Opinion ซึ่งพิจารณาจากค่าเอาท์พุท (Output) สู งสุ ดที่
สามารถปรับตั้งค่าความคลาดเคลื่อนได้ ช่วงความเป็ นสมาชิกของค่าเอาท์พุทของระบบควบคุม μ(z(k)) หรื อ
Degree of Membership มีค่า 0 ถึง 1 ดังนี้
1) ถ้าค่าเอาท์พทุ ของระบบควบคุม มีค่า –0.25 เพื่อชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนด้านลบสูงสุ ด
เราจะเรี ยกว่า Negative Big (NB)
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2) ถ้าค่าเอาท์พทุ ของระบบควบคุม มีค่า 0 หรื อไม่มีความคลาดเคลื่อน
เราจะเรี ยกว่า Zero (ZE)
3) ถ้าค่าเอาท์พทุ ของระบบควบคุม มีค่า 0.25 เพื่อชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนด้านบวกสูงสุ ด
เราจะเรี ยกว่า Positive Big (PB)
ในระหว่าง -0.25 ถึง 0.25 ระดับความเป็ นสมาชิกของค่าเอาท์พทุ ของระบบควบคุมจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ระดับการเป็ นสมาชิกของค่าเอาท์พทุ ของระบบควบคุม
3.4.3 กฎการควบคุมของระบบควบคุมแบบตรรกศาสตร์ คลุมเครือ
กฎการควบคุมที่ 1 : IF ( e(k) is NB ) THEN ( z(k) is NB )
กฎการควบคุมที่ 2 : IF ( e(k) is ZE ) THEN ( z(k) is ZE )
กฎการควบคุมที่ 3 : IF ( e(k) is PB ) THEN ( z(k) is PB )
3.4.4 ดีฟัซซีฟิเคชั่น ( Defuzzification)
เนื่องจากมีเอาท์พทุ เดียว เมื่อใช้ วิธี Center of Area (COA) จะได้
zCOA 

 ( z (k )) * z (k )
 z (k )
 ( z (k ))

(3)

นัน่ คือมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง -0.25 ถึง 0.25 ตามกฎควบคุมของระบบควบคุมแบบตรรกศาสตร์
คลุมเครื อ
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4. การทดลองและผลการทดลอง
ในงานวิจยั นี้จะทําการทดลองเพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพของการใช้ระบบชาญฉลาดในกระบวนการ
ผลิตปุ๋ ย โดยจะทําการทดลองกับการผลิตปุ๋ ยสู ตร 16-16-8 ในโรงงานผลิตปุ๋ ยจริ ง โดยจะแสดงให้เห็นถึงผล
การตอบสนองที่มีต่อค่าเป้ าหมายที่ตอ้ งการ ในการควบคุมจะเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของการนําระบบชาญ
ฉลาดมาใช้เป็ นเครื่ องมือสนับสนุ นในการปรับตั้งกระบวนการ กับการปรับตั้งกระบวนการโดยการสอบ
เที ยบความเร็ วสายพาน โดยสภาพการผลิ ตต่ างๆในโรงงานจะไม่ มีการเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติ มระบบ
เครื่ องจักรใดๆเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของโรงงานที่ให้มีการผลิตได้อย่างต่อเนื่ องและไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติม
4.1 การผลิตปุ๋ ยโดยการสอบเทียบความเร็วสายพาน
การผลิตปุ๋ ยด้วยระบบการควบคุมความเร็ วสายพาน เป็ นระบบเดิมที่โรงงานผลิตปุ๋ ยกรณี ศึกษาใช้ใน
การผลิตสิ นค้า โดยในตารางที่ 3 ได้แสดงการปรับตั้งค่าอินเวอร์ เตอร์ เพื่อเปลี่ยนแปลงค่าความเร็ วสายพาน
และค่านํ้าหนักของการผลิตปุ๋ ย โดยการสอบเทียบจากผูช้ าํ นาญงาน ซึ่ งเป็ นระบบที่ยงั ต้องให้มนุ ษย์ช่วยใน
การตัดสิ นใจ จะเห็นได้ว่าค่าความเร็ วของสายพานจะแปรผันตามค่าแรงดันอินพุทของอินเวอร์ เตอร์ และทํา
ให้สดั ส่ วนของวัตถุดิบที่ได้รับเปลี่ยนแปลงไปด้วย
ตารางที่ 3 ความเร็ วสายพานกับปริ มาณการป้ อนของวัตถุดิบโดยการสอบเทียบจากผูช้ าํ นาญงาน
สู ตรปุ๋ ย N-P-K การตั้งค่าอินเวอร์ เตอร์

16-16-8

UREA

DAP

MOP

Filler

นํ้าหนัก (%)

21%

35%

13%

31%

ค่าอินเวอร์เตอร์ (VDC)

2.29

4.13

2.10

2.57

ความเร็ วสายพาน (cm/s)

1.54

2.06

1.15

1.43

นํ้าหนักที่ได้ (T/hr)

3.78

6.30

2.34

5.58

ในตารางที่ 3 จะแสดงให้เห็นว่าความเร็ วของสายพานจะแปรผันตามค่าแรงดันอินพุทของอินเวอร์ เตอร์ และ
ส่ งผลให้ค่านํ้าหนักที่ได้ (T/hr) ของวัตถุดิบแต่ละชนิดเปลี่ยนแปลงไป
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4.2 การผลิตปุ๋ ยโดยใช้ ระบบชาญฉลาดในการสนับสนุนการผลิต
ระบบชาญฉลาดในการผลิตปุ๋ ยซึ่งได้แสดงการออกแบบการทดลองไว้แล้วในหัวข้อที่ 3 ในขั้นตอน
นี้จะนํามาใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อสนับสนุนในการปรับค่าความเร็ วสายพาน UREA, DAP และ MOP ตามลําดับ
ซึ่งระบบดังกล่าวเกิดจากการรวมกันของโครงข่ายประสาทเทียมและการควบคุมแบบตรรกศาสตร์คลุมเครื อ
สามารถสร้างระบบโดยใช้โปรแกรม MATLAB/SIMULINK ดังแสดงในภาพที่ 7 -8

ภาพที่ 7 ระบบโครงข่ายประสาทเทียมและตรรกศาสตร์คลุมเครื อสําหรับสายพานป้ อนUREAและDAP

ภาพที่ 8 ระบบโครงข่ายประสาทเทียมและตรรกศาสตร์คลุมเครื อสําหรับสายพานป้ อน MOP
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ภาพที่ 9 การทํางานของโปรแกรมโครงข่ายประสาทเทียมและตรรกศาสตร์คลุมเครื อ
สําหรับสายพานป้ อนUREA) และ DAP

ภาพที่ 10 การทํางานของโปรแกรมโครงข่ายประสาทเทียมและตรรกศาสตร์คลุมเครื อ
สําหรับสายพานป้ อนมอบ(MOP)
ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมจะแสดงตามภาพที่ 9-10 ซึ่งมีข้นั ตอนการทํางานดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ป้ อนค่าความต้องการไนโตรเจน(N1) ฟอสฟอรัส(P1) และ โพแทสเซียม(K1) ในการผลิตปุ๋ ย
ขั้นตอนที่ 2 : ค่าความต่างศักย์เริ่ มต้นจะถูกคํานวณตามค่าของ Speed1, Speed2 และ Speed3 ซึ่งจะใช้ในการ
ป้ อนค่าเริ่ มต้นสําหรับสายพาน UREA, DAP และ MOP ในการผลิตปุ๋ ยตามลําดับ
ขั้นตอนที่ 3 : นําผลวิเคราะห์จากห้องวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ ยมาทําการป้ อนเข้าไปในค่าปริ มาณไนโตรเจน (N2)
ฟอสฟอรัส (P2) และ โพแทสเซียม (K2) ที่ได้รับจากการผลิต
ขั้นตอนที่ 4 : ค่าความคลาดเคลื่อนการผลิตจะถูกคํานวณ
ขั้นตอนที่ 5 : ระบบควบคุมแบบตรรกศาสตร์คลุมเครื อจะคํานวณค่าชดเชยจากความคลาดเคลื่อนการผลิต
ขั้นตอนที่ 6 : ผลการคํานวณในขั้นตอนที่ 5 จะถูกบวกเข้าไปกับผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2 ได้ค่าเป็ น Speed
Setpoint1, Speed Setpoint2 และ Speed Setpoint3
ขั้นตอนที่ 7 : Speed Setpoint1, Speed Setpoint2 และ Speed Setpoint3 จะถูกใช้เป็ นค่าปรับตั้งความเร็ ว
สายพาน UREA, DAP และ MOP ตามลําดับ
ขั้นตอนที่ 8 : ทําซํ้าขั้นตอนที่ 3-7 เมื่อยังคงมีค่าคลาดเคลื่อนในการผลิตเกินค่าที่ยอมรับได้
12
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จากการคํานวณด้วยของระบบชาญฉลาด ค่าเอาท์พุทที่เหมาะสมจากโปรแกรมเพื่อปรับอัตราส่ วน
นํ้าหนักของวัตถุดิบ UREA, DAP, MOP และ Filler ที่ตอ้ งการ แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าปรับตั้งอินเวอร์เตอร์ที่ได้จากการคํานวณของระบบชาญฉลาด
สู ตรปุ๋ ย N-P-K

16-16-8

การตั้งค่ าอินเวอร์ เตอร์

UREA

DAP

MOP

Filler

นํ้าหนัก (%)

21%

35%

13%

31%

ค่าอินเวอร์เตอร์ (VDC)
เมื่อ Error ของ N,P,K= 0

2.290

4.130

2.100

2.570

ค่าอินเวอร์เตอร์ (VDC)
เมื่อ Error ของ N,P,K= 1

2.514

4.311

2.234

2.538

ค่าอินเวอร์เตอร์ (VDC)
เมื่อ Error ของ N,P,K= 0.5

2.452

4.249

2.124

2.538

ค่าอินเวอร์เตอร์ (VDC)
เมื่อ Error ของ N,P,K= -0.5

2.210

4.006

1.978

2.538

ค่าอินเวอร์เตอร์ (VDC)
เมื่อ Error ของ N,P,K= -1

2.146

3.942

1.867

2.538

4.3 การเปรียบเทียบผลการทดลอง ปุ๋ ยสู ตร 16-16-8
จากผลการทดลองทั้งหมด 22 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย(AVG) ของสัดส่ วนวัตถุดิบจริ ง (Actual) ก่อนและ
หลังการใช้ระบบชาญฉลาด รวมไปถึงการหาเฉลี่ยค่าความคลาดเคลื่อน (Error) ดังแสดงในตารางที่ 5 พบว่า
เมื่อใช้ระบบชาญฉลาดค่าไนโตรเจนลดลงจาก 16.48% เป็ น 16.32%, ค่าฟอสฟอรัสลดลงจาก 16.28% เป็ น
15.70% และ ค่าโพแทสเซียมลดลงจาก 8.41% เป็ น 8.04% ตามลําดับ
เมื่อทําการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิ ดความคลาดเคลื่อนดังกล่าว ได้แก่ ความไม่แน่ นอนของ
ความเร็ วในการป้ อนเนื่องจากการรบกวนต่างๆและการขาดอุปกรณ์ป้อนกลับสัญญาณวัดค่าธาตุอาหาร ความ
ไม่ แ น่ น อนจากปริ ม าณธาตุ อ าหารในวัต ถุ ดิ บ แต่ ล ะตัว ที่ ท าํ ให้ปริ ม าณวัตถุ ดิ บที่ ไ ด้รั บให้ค่า ธาตุ อ าหาร
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรื อ โพแทสเซี ยมไม่ตรงกับความต้องการ ความหนาแน่นที่แตกต่างกันของวัตถุดิบ
ขณะอยูบ่ นสายพานทําให้น้ าํ หนักวัตถุดิบผิดพลาดได้ รวมทั้งการรบกวนระบบอื่นๆที่ไม่สามารถระบุได้ ซึ่ ง
ส่ งผลต่อปริ มาณธาตุอาหารที่ตอ้ งการ ระบบการผลิตแบบเดิมไม่สามารถชดเชยสาเหตุของการรบกวนนี้ ได้
แต่ระบบชาญฉลาดสามารถทําการชดเชยผลดังกล่าวและให้ค่าผลลัพธ์ออกมาที่ดีกว่า ดังนี้
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ตารางที่ 5 ผลการผลิตสิ นค้าสู ตร 16-16-8 เมื่อใช้ระบบชาญฉลาดเปรี ยบเทียบกับระบบผลิตแบบเดิม

ภาพที่ 11 ค่าความคลาดเคลื่อนการผลิตสูตร16-16-8 ก่อนการปรับปรุ ง(Before)และหลังการปรับปรุ ง(After)
4.5 วิเคราะห์ ผลการทดลอง
จากการทดลองพบว่าผลิตภัณฑ์ปุ๋ยสู ตร 16-16-8 ที่ได้จากการใช้ระบบการป้ อนความเร็ วอย่างเดียว
ของกระบวนการผลิตแบบเดิ มมีความคลาดเคลื่อนในการผลิตสู งกว่าระบบชาญฉลาดที่นาํ มาประยุกต์ใช้
ตามภาพที่ 11 นัน่ คือค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม มีค่าเบี่ยงเบนจากเป้ าหมายสูงกว่า โดยพบว่า
เมื่อใช้ระบบชาญฉลาดค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของไนโตรเจนลดลงจาก 5.47% เป็ น 2.71%, ค่าความคลาด
เคลื่อนเฉลี่ยของฟอสฟอรัสลดลงจาก 5.12% เป็ น 2.59% และ ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของโพแทสเซี ยม
ลดลงจาก 7.13% เป็ น 2.74% หรื อ คิดเป็ นค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนทั้งหมดลดลง 3.22% จาก 5.90%
เป็ น 2.68%
14
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5. สรุป
งานวิจยั นี้ ได้นาํ เสนอวิธีการออกแบบระบบชาญฉลาด เพื่อเป็ นเครื่ องมือสนับสนุ นในการผลิตปุ๋ ย
โดยการคงสภาพเครื่ องจักรต่างๆของโรงงานเช่นเดิม เพื่อให้สามารถผลิตปุ๋ ยได้อย่างต่อเนื่ อง การออกแบบ
ระบบดังกล่าวต้องทําการสร้างโครงข่ายประสาทเทียมสําหรับสายพานป้ อนวัตถุดิบแต่ละตัว และการสร้าง
ระบบควบคุมแบบตรรกศาสตร์คลุมเครื อ เพื่อชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ความไม่แน่นอนของความเร็ วในการป้ อนเนื่องจากการรบกวนต่างๆและขาดอุปกรณ์ป้อนกลับสัญญาณธาตุ
อาหารปุ๋ ย ความไม่แน่ นอนจากปริ มาณธาตุอาหารในวัตถุดิบแต่ละตัวที่ทาํ ให้ปริ มาณวัตถุดิบที่ได้รับให้ค่า
ธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรื อ โพแทสเซียมไม่ตรงกับความต้องการ, ความหนาแน่นที่แตกต่างกัน
ของวัตถุดิบขณะอยูบ่ นสายพานทําให้น้ าํ หนักวัตถุดิบผิดพลาดได้ รวมทั้งการรบกวนระบบอื่นๆที่ไม่สามารถ
ระบุได้ ซึ่ งส่ งผลต่อปริ มาณธาตุอาหารที่ตอ้ งการ ข้อมูลการคํานวณที่ได้จากระบบชาญฉลาดจะนํามาป้ อน
เพื่อปรับตั้งกระบวนการผลิต ทําให้ระบบการผลิตมีการควบคุมคุณภาพที่ดีข้ ึน ทั้งในเชิงค่าความคลาดเคลื่อน
ทั้งหมดของสู ตรผลิต และความค่าความคลาดเคลื่อนของธาตุอาหารแต่ละตัว
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