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ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence; AI) คือการสรางความฉลาดเทียมใหกับสิ่งที่ไมมีชีวิต

ใหมีการเลียนแบบ การคิด การเรียนรู การใหเหตุผล การตัดสินใจ รวมถึงการแกปญหาเฉกเชนเดียว

กับมนุษย ฟซซีลอจิก (Fuzzy Logic) หรือความหมายในภาษาไทยวา “ตรรกะแบบคลุมเครือ” นับเปน

สวนหนึ่งของวิธีการดังกลาว ปจจุบันฟซซีลอจิกไดถูกนําไปประยุกตใช ในการสนับสนุน การตัดสินใจ  

การพยากรณ รวมไปถึงงานดานวิศวกรรมตางๆ มากมาย

สําหรับหนังสือ การควบคุมแบบฟซซีลอจิก เลมนี้ เปนการใหความสําคัญกับการนําฟซซีลอจิก 

ไปประยุกตใช ในงานดานวิศวกรรมควบคุม โดยผูเขียนไดทําการรวบรวมขอมูลจากประสบการณ 

การสอน การทําวิจยั เอกสาร หนังสือ และตําราท่ีเกี่ยวของตางๆ ซ่ึงภายในเลมจะประกอบดวยเน้ือหา  

7 บท ไดแก 

บทที่ 1 บทนํา จะเปนการนําเสนอภาพรวมของระบบฟซซีลอจิก บทที่ 2 ฟซซีเซต เปนเนื้อหา

เกี่ยวกับเครื+องมือทางคณิตศาสตรที่สื+อถึงความไมแนTนอนซ่ึงแสดงอยูในรูปของฟงกชันความเปน 

สมาชิก และการดําเนินการของเซตในรูปแบบตางๆ  บทที่ 3 ความสัมพันธแบบฟซซี เปนพื้นฐานที่

สําคัญสําหรับใช ในการตัดสินใจและมีความเกี่ยวของในตรรกะการประเมินเหตุผล บทที่ 4 การใหเหตุ

ผลแบบฟซซี เปนการใหกรอบแนวคิดที่มีประสิทธิภาพสําหรับการใหเหตุผลในการเผชิญกับขอมูลที่

คลุมเครือและไมชัดเจน บทที่ 5 ระบบกฎแบบฟซซี เปนแนวคิดในการแกไขปญหาที่ซับซอนในโลก

แหงความจริงโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีฟซซีเซตซ่ึงเปนตัวแทนของความรูความเช่ียวชาญของ

มนุษยในรูปแบบกฎ IF–THEN บทที่ 6 กลไกการอนุมานแบบฟซซี เปนการนําเสนอกลไกการอนุมาน

ในรปูแบบตางๆ และบทที ่7 ตวัควบคมุฟซซลีอจกิแบบ PID เปนการนําเสนอการเลียนแบบพฤตกิรรม

การควบคุมของตัวควบคุมแบบ PID ในรูปแบบฟซซีเซตและกฎแบบฟซซี นอกจากนั้นในบทนี้ยังมี

ตวัอยางการประยกุตใชงานตัวควบคุมฟซซีลอจิกแบบ PID ทัง้ในรปูแบบของการจาํลองและใชงานจรงิ

ผูเขียนหวังวาหนังสือเลมนี้นTาจะเอื้อประโยชนแกนักศึกษา วิศวกร และผูสนใจดานฟซซีลอจิก 

ไดบางไมมากก็นอย ในการนี้ขอขอบคุณภาควิชาครุศาสตรเครื+องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนอื ท่ีใหโอกาสและสนบัสนนุ หากมคีวามผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ดวยสาเหตใุดๆ 

ก็ตาม ผูเขียนขอนอมรับและยินดีนําไปปรับปรุงและแกไขในโอกาสตอไปดวยความเคารพยิ่ง

            พรจิต ประทุมสุวรรณ
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หลายทศวรรษที่ผานมาการพัฒนาเทคโนโลยีสวนหนึ่งไดมุงเนนและใหความสนใจศึกษาการ 

ลอกเลียนกระบวนการคิด การใหเหตุผล การตัดสินใจ และการกระทําของมนุษย ปญญาประดิษฐ  

(Artificial Intelligence; AI) คือการพฒันาดงักลาว โดยทีป่ญญาประดษิฐกค็อืการสรางความฉลาดเทยีม

ใหกบัส่ิงที่ไมมชีวีติ และเปนสาขาหน่ึงในดานวทิยาการคอมพวิเตอร แมวาดัง้เดมิปญญาประดษิฐจะเปน

สาขาหลกัในวทิยาการคอมพิวเตอร แตในปจจบุนัไดถกูนาํไปประยุกตใช ในศาสตรสาขาอื+นๆ อกีมากมาย

หากเมื+อพิจารณาลึกลงไปถึงการกระทําไดอยางมนุษย (Acting Humanly) เปนการ 

หมายถงึ การกระทาํท้ังที่ใชและไมใชปญญา การสื+อสารโดยการใชภาษา การอาน การพดู การเคลื+อนไหว  

การเรียนรู การรับรูทางประสาทสัมผัส และเมื+อพิจารณาถึงการคิดอยางมีเหตุผล (Thinking  

Rationally) ก็จะหมายถึงการคิดอยางถูกตองมีเหตุผลซึ่งโดยมากมักจะแปลงกระบวนการคิดใหอยู 

ในรูปตรรกศาสตร (Logic) ที่ประกอบดวยสัญลักษณและกฎเกณฑ 

ดังที่ไดกลาวมานั่นยอมหมายถึงวา รากฐานของปญญาประดิษฐ เกิดจากแนวคิด มุมมอง และ

เทคนิคของศาสตรสาขาตางๆ ซึ่งโดยทั่วไปประกอบดวย ปรัชญา (ตรรกะ การมีเหตุผล พื้นฐาน 

การเรียนรู ภาษา ความมีเหตุผล) คณิตศาสตร (รูปแบบภาษา การอัลกอริทึม การพิสูจน) จิตวิทยา 
(การปรับตัว การรับรู และการควบคุมการเคลื+อนที่) เศรษฐศาสตร (ทฤษฎีการตัดสินใจอยางมีเหตุผล 

ทฤษฎีเกม) ภาษาศาสตร (ไวยากรณ รูปแบบที่ใชแทนความรู) ประสาทวิทยา (การทํางานของสมอง

ที่นําไปสูความคิดการกระทํา) และ ทฤษฎีการควบคุม (การควบคุมการเคลื+อนไหว การทรงตัว การ

ออกแบบความเปนอตัโนมตั)ิ คาํถามแลว “ฟซซีลอจกิ (Fuzzy Logic)” คอือะไร และมคีวามเกีย่วของ

กับปญญาประดิษฐอยางไร คําตอบของคําถามดังกลาว จะแสดงไว ในลําดับและหัวขอตอๆ ไป 

สาํหรบัในบทน้ี จะเปนการนาํเสนอภาพรวมของฟซซลีอจกิ โดยหวัขอหลกัทีน่าํเสนอจะประกอบ

ดวย ความหมายของฟซซีลอจิก ฟซซีลอจิกกับบูลีนลอจิก ฟซซีเซต โครงสรางพ้ืนฐานการทํางาน 

ของฟซซีลอจิก เหตุผลในการใชฟซซีลอจิก การประยุกตใชงานฟซซีลอจิก ฟซซีลอจิกกับงานควบคุม
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1.1 ความหมายของฟซซีลอจิก

หากจะถามวาฟซซีลอจิก (Fuzzy Logic) คืออะไร ในที่นี้จะขอแยกออกเปน 2 คําหลักคือ  

ฟซซี และลอจิก คําวา “ฟซซี (Fuzzy)” ในความหมายโดยทั่วไปก็คือ คลุมเครือ และถาหากจะถาม

ตอวาความคลุมเครือคืออะไร ในโลกแหงความเปนจริงความไมแนTนอน (Uncertainty) ซึ่งหมายถึง 

สถานะภาพของความลังเล สงสัย ไมแนTใจ หรือไมมั่นใจ โดยความไมแนTนอนดังกลาวอาจเกิดมาจาก

หลายปจจัย เชน ขอมูลไมครบถวน มีเพียงบางสวน ขาดหลักฐานยืนยันความนTาเชื+อถือท่ีจะสราง

ความมัน่ใจในตัวขอมลูได การใชภาษามรีปูแบบทีเ่ขาใจยากหรอืตคีวามไดยาก ขอมลูจากแหลงอางองิ 

แตกตางกันจนเกิดความขัดแยง ไมสามารถชี้แจงขอมูลดวยเหตุและผลไดอยางชัดเจน ขอมูลอาจได

มาจากการประมาณการ แหลงที่มาของขอมูลขาดความนTาเชื+อถือ ซึ่งจากที่กลาวมาทั้งหมดเหลานี้ก็

คือความคลุมเครือหรือฟซซีนั่นเอง

สวนลอจิก (Logic) หรือตรรกศาสตร มีรากศัพทมาจากคําวา  (Logos) ในภาษากรีก  

โดยทั่วไปประกอบดวยการศึกษารูปแบบของการโตแยงอยางเปนระบบ ขอโตแยงที่สมเหตุสมผล

คือขอโตแยงที่มีความสัมพันธของการสนับสนุนเชิงตรรกะที่เฉพาะเจาะจงระหวางขอสมมติฐานของ 

ขอโตแยงและขอสรุป ตรรกศาสตรเปนการศึกษาเชิงปรัชญาวาดวยการใหเหตุผล โดยมักจะเปนสวน

สาํคญัของวชิาปรชัญา คณติศาสตร คอมพวิเตอร รวมถงึภาษาศาสตร ตรรกศาสตรเปนการตรวจสอบ

ขอโตแยงที่สมเหตุสมผล (Valid Argument) 

จากท่ีกลาวมาในขางตนก็พอที่จะสรุปไดวา ฟซซีลอจิกก็คือ ตรรกศาสตรคลุมเครือ และ

วัตถุประสงคหลักของการพัฒนาฟซซีลอจิกในเบื้องตนก็เพื+อนํามาใชเปนเครื+องมือที่ชวยในการ 

ตัดสินใจภายใตความไมแนTนอนของขอมูล โดยยอมใหมีความยืดหยุนได มีการใชหลักเหตุผลที่คลาย

การเลียนแบบวิธีคิดและตัดสินใจที่ซับซอนของมนุษย ดังนั้นฟซซีลอจิกจึงถือไดวาเปนสวนหนึ่งของ

ระบบ AI (Artificial Intelligence) หรือระบบปญญาประดิษฐนั่นเอง

1.2 ฟซซีลอจิกกับบูลีนลอจิก

แลวบูลีนลอจิก (Boolean Logic) หรือตรรกะแบบดั้งเดิม (Classical Logic) หรือบางครั้ง 

อาจเรียกวา คริสปลอจิก (Crisp Logic) กับฟซซีลอจิก (Fuzzy Logic) มีความแตกตางกันอยางไร 

ตรรกะแบบดั้งเดิม หรือบูลีนลอจิก นั้นเปนขอสรุปที่มีแค “จริง (True)” กับ “เท็จ (False)” หรือ “1” 

กับ “0” เทานั้น แตฟซซีลอจิกมีลักษณะที่พิเศษกวาบูลีนลอจิก เปนแนวคิดที่มีการตอขยายในสวน

ของความจริง (Partial True) โดยคาความจริงจะอยูระหวางจริง (1) กับเท็จ (0) ดังแสดงในรูปที่ 1.1
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  Completely False      Completely True

บูลีนลอจิก ฟซซีลอจิก

            0                        1 0      0.2     0.4       0.6      0.8    1

Partial True

รูปที่ 1.1 แสดงบูลีนลอจิกและฟซซีลอจิก

จากรูปที่ 1.1 หากเราสังเกตก็จะพบวาบูลีนลอจิกจะมีคาแค 0 กับ 1 แตฟซซีลอจิกสามารถมีคา

ไดตั้งแต 0 ถึง 1 นั่นหมายความวา อาจมีคาเปน 0.1, 0.2, 0.5 หรือ 0.8 เปนตน ซึ่งการมีคามากกวา 

2 คาจะถูกเรียกวา “ความเปนฟซซี (Fuzziness)” 

1.3 ฟซซีเซต

“เซต (Set)” เปนคําที่ไมตองนิยามความหมาย เราใชเซตแทนกลุมของคน สัตว ส่ิงของ  

หรือสิ่งตางๆ ที่อยูรวมกันเปนกลุม นอกจากนี้สิ่งที่อยูในเซตท่ีเรียกวา สมาชิก (Membership) จะ

ตองมีการระบุคุณสมบัติที่ชัดเจน แลวฟซซีเชต (Fuzzy Set) คืออะไร ฟซซีเซตเปนเครื+องมือทาง

คณิตศาสตรที่สื+อถึงความไมแนTนอน ที่สามารถจะสรางและกําหนดรูปแบบ (Modeling) ของลักษณะ

ความไมแนTนอนทีเ่ปนความคลมุเครอื ความไมตายตัว รวมถงึขอมลูที่ไมสมบรณู อยูในรูปของเซต โดย

ทฤษฎีของฟซซเีซตจะใชลกัษณะความหมายตวัแปรภาษา (Linguistic) มากกวาปรมิาณ (Quantitative) 

ของตัวแปร ซึ่งแตกตางจากเซตแบบดั้งเดิม (Classical Set) หรือเซตทวินัย (Crisp Set) ที่เปนเซต

ที่มีคาความเปนสมาชิกตามแนวคิดเลขฐานสองโดยที่ตัวแปรหนึ่งๆ จะมีคาเพียง 2 คาคือ 0 ไมเปน

สมาชิก หรือ 1 เปนสมาชิก เทานั้น

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

 ––––––– Crisp
– – – – Fuzzy

15        25         35        45        55

คา
คว

าม
เป

นส
มา

ชิก

อุณหภูมิ ( ํF)

อุณหภูมิ “ปานกลาง”   ํ F (  ํ C) 15 (–9) 20 (–6) 25 (–4) 30 (–1) 35 (1.6) 40 (4) 45 (7) 50 (10)

Crisp (คาความเปนสมาชิก) 0 0 0 0 0 0 1 1

Fuzzy (คาความเปนสมาชิก) 0 0 0 0.1 0.3 0.6 0.8 1

รูปที่ 1.2 ตัวอยางอุณหภูมิปานกลางของเซตทวินัยและเซตของฟซซี
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ดังนั้นฟซซีเซตจึงเปนเซตที่มีขอบเขตที่ราบเรียบและครอบคลุมเซตแบบดั้งเดิม โดยฟซซีเซต

ยอมใหมีคาความเปนสมาชิก ( ) ของเซตอยูระหวาง “0” และ “1” ซึ่งในโลกแหงความเปนจริง

เซตไมไดมีเฉพาะเซตแบบดั้งเดิมเทานั้นแตจะมีฟซซีเซตดวย โดยฟซซีเซตจะมีขอบเขตที่ไมใชการ

เปลี่ยนแปลงทันทีทันใดจาก 0 เปน 1 ยกตัวอยางความแตกตางของฟซซีเซตและเซตแบบทวินัย 

เกี่ยวกับอุณหภูมิ เชน อุณหภูมิปานกลาง ดังแสดงในรูปที่ 1.2 เซตทวินัยคาอุณหภูมิตั้งแต  

15 – 37 ํ F ((–9) –3 ํC) คาความเปนสมาชิกจะมีคาเทา 0 และอุณหภูมิตั้งแต 37 – 55 ํ F  (3 – 13 ํC)  

คาความเปนสมาชิกจะมีคาเทากับ 1 สําหรับในกรณีของฟซซีเซต อุณหภูมิตั้งแต 15 – 25 ํ F  

((–9) –(–3) ํC) 0 แตหลังจากนัน้คาความเปนสมาชกิจะคอยๆ เพิม่ขึน้ดงัแสดงคาในตาราง เชน ทีอ่ณุหภมูิ  

30 ํ F มีคาเทากับ 0.1 ที่ 35 ํ F (1.6 ํC) มีคาเทากับ 0.3 และเปน 1 ที่อุณหภูมิตั้งแต 50 ํ F (10 ํC) 

เปนตนไป

เพื+อแสดงใหเห็นความแตกตางของทั้งเซตทวินัยและฟซซีเซตที่มีหลายเซต ดังนั้นในท่ีนี้จะ 

ขอแบงอุณหภูมิโดยทั่วไปเปนเซตตางๆ ดังแสดงดวยรูปที่ 1.3 กลาวคือ อุณหภูมิตั้งแต 0 – 30 ํ F 

((–17) – (–1) ํC) กําหนดใหเปนอุณหภูมิตํ่า (Low) ของเซตทวินัย โดยคาความเปนสมาชิกของเซต 

ในชวงดังกลาวเปน 1 นอกนั้นเปน 0 แตในสวนฟซซีเซตกําหนดชวงอุณหภูมิตํ่า เปน (–15) – 45 ํ F 

((–26) –7 ํC) แลวคาความเปนสมาชิกของเซตอยูระหวาง 0 กับ 1 เชนที่อุณหภูมิ 15 ํ F (–9.4 ํC) 

คาความเปนสมาชิกเทากับ 0.5 และที่อุณหภูมิ 25 ํ F (3.8 ํC) คาความเปนสมาชิกเทากับ 1 เปนตน 

อุณหภูมิปานกลาง (Medium) ของเซตทวินัยคืออุณหภูมิตั้งแต 30 – 70 ํ F ((–1) – 21 ํC) โดยคา

ความเปนสมาชิกของเซตในชวงดังกลาวเปน 1 นอกนั้นเปน 0 สวนฟซซีเซตจะกําหนดชวงอุณหภูมิ

ปานกลางไวที่ 15 – 80 ํ F ((–9) – 27 ํC) และหากเราพิจารณาจากรูปก็จะพบวาในกรณีของฟซซีเซต 

เซตของอุณหภูมิปานกลางกับอุณหภูมิตํ่ามีการซอนทับกันอยู (Overlap) ซึ่งเปนการสอแสดงถึงความ

คลมุเครอืท่ีใหความสําคญัตอตวัแปรภาษามากกวาตวัแปรปริมาณ สาํหรบัในชวงของอณุหภมูสิงู (High) 

ของทั้งเซตทวินัยและฟซซีเซตก็จะคลายกับการอธิบายที่ผานมา ดังแสดงในรูปที่ 1.3

1 1
Low   Medium    High Low   Medium    High

0     30        70       120 0     30         70       120 ํF  ํF

0.5

ฟซซีเซต (Fuzzy Set)เซตทวินัย (Crisp Set)

รูปที่ 1.3 การกําหนดคาความเปนสมาชิกของเซตทวินัยกับฟซซีเซต
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1.4 โครงสรางพื้นฐานการทํางานของฟซซีลอจิก

ดังที่ไดกลาวถึงไว ในตอนตนแลววา ฟซซีลอจิก เปนสวนหนึ่งของ AI หรือปญญาประดิษฐ  

ดังนั้นกระบวนการการทํางานของฟซซีลอจิกจึงเปนการเลียนแบบการคิด การหาเหตุผล การตัดสินใจ 

และการกระทําของมนุษย รูปที่ 1.4 แสดงตัวอยางแนวคิดในการพัฒนาระบบฟซซีลอจิก

ขอ
มูล

ขา
ออ

ก 
(O

ut
pu

t)

แปลงขอมูลเปนฟซซี 
(Fuzzifier)

ขอ
มูล

ขา
เข

า 
(In

pu
t)

ฐานความรู  
(Knowledge)

แปลงขอมูลเปนคาปกติ 
(Defuzzifier)

90 ํF
รอนมาก

ตีความ (Inference) ปรับความเร็วเปน 90%
พัดลมทํางาน

รูปที่ 1.4 แนวคิดพื้นฐานการทํางานของระบบฟซซีลอจิก

จากรูปที่ 1.4 จะพบวาเมื+ออุณหภูมิสูงเปน 90 ํ F (32 ํC) ซึ่งในที่นี้หมายถึงเปนขอมูลอินพุตหรือ

ขอมูลขาเขา โดยทัว่ไปเราจะรูสกึวารอนมาก การนาํเอาขอมลูอินพตุดงักลาวมาระบุวารอนมากถือวาเปน 

การแปลงขอมูลเปนฟซซี (Fuzzification) ตอจากนั้นก็นําเอาความรูสึกหรือขอมูลดังกลาวมาตีความ 

(Inference) ตามฐานความรู (Knowledge) ท่ีมีอยู หลังจากการตีความหรือประมวลผลแลวก็จะทํา 

การเปลี่ยนขอมูลที่ไดเหลานั้น (Defuzzification) ไปใชงานโดยในที่นี้คือการปรับพัดลมใหมีความเร็ว

เปน 90%

จากตัวอยางที่นําเสนอ เปนแนวคิดเพื+อใหเห็นภาพวาการพัฒนาระบบฟซซีลอจิกก็มีหลักการ 

ในทํานองเดียวกันคือเลียนแบบการคิดและตัดสินใจเชนเดียวกับมนุษย ดังนั้นฟซซีลอจิกจึงมีโครง 

สรางพื้นฐานที่เปนองคประกอบสําคัญ 4 สวน ดังแสดงในรูปที่ 1.5 

1. สวนแปลงขอมูลใหเปนฟซซี (Fuzzifier) แสดงดวยหมายเลข 1  ในรูปที่ 1.5 ในสวน

นี้จะใช ในการทําหนาที่จัดแบงและรวบรวมกลุมของขอมูลอินพุตที่รับเขามาเดิมซึ่งอยูในรูปของเซต 

แบบดั้งเดิมหรือเซตทวินัย (Crisp Set) ที่มีคาขอมูลเปน 0 และ 1 ใหเปนฟซซีเซตที่สามารถมีคา

อยูระหวาง 0 และ 1 โดยกระบวนการดังกลาวนี้จะถูกเรียกเปนศัพททางเทคนิควา “ฟซซิฟเคชัน 

(Fuzzification)” 
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2. ฐานความรู (Knowledge Base) แสดงดวยหมายเลข 2  เปนสวนทีท่าํหนาที่ในการจดั

เก็บรวบรวมขอมูลของการควบคุมซึ่งประกอบดวย 2 สวนคือ (1) ฐานกฎ (Rule Base) หรือกฎฟซซี 

(Fuzzy Rule) เปนสวนของการกําหนดวิธีการควบคุมซึ่งไดมาจากผูเชี่ยวชาญในรูปแบบของชุดขอมูล

แบบกฎของภาษา (Linguistic Rule) และ (2) ฐานขอมูล (Database) เปนการจัดเตรียมสวนที่จําเปน

เพื+อที่จะใช ในการกําหนดกฎการควบคุมและจัดการขอมูลของฟซซีลอจิก

Rule Base
IF...AND...THEN
IF...AND...THEN
IF...AND...THEN

.

.

.

2

1 3 4

4

1

2

ฐานความรู

ฐานกฎ ฐานขอมูล

คริสป คริสป

ฟซซี ฟซซี

สวนแปลงขอมูล 
ใหเปนฟซซี

สวนของการอนุมาน
หรือตีความ

สวนที่แปลงขอมูลเอาตพุต
ใหเปนขอมูลทั่วไป

รูปที่ 1.5 โครงสรางพื้นฐานของกระบวนการทํางานแบบฟซซีลอจิก

ที่มา : Nation Instruments Corporation, 2001

3. สวนของการอนุมานหรือตีความ (Inference Engine) แสดงดวยหมายเลข 3  ใน

สวนน้ีเปนสวนทีท่าํหนาทีต่รวจสอบขอเทจ็จริงและกฎเพื+อใช ในการตีความหาเหตุผล เปนเหมือนกลไก

สาํหรบัควบคมุการใชความรู ในการแกไขปญหา รวมท้ังการกําหนดวธิกีารของการตีความเพื+อหาคําตอบ

4. สวนท่ีแปลงขอมลูเอาตพตุใหเปนขอมลูทัว่ไป (Defuzzifier) แสดงดวยหมายเลข 4  

ในสวนนี้จะทําหนาที่แปลงขอมูลที่อยูในรูปแบบฟซซีใหกลับไปเปนคาแบบดั้งเดิมคือ 0 และ 1 (Crisp 

Value) เหมอืนกบัตอนทีร่บัเขามาจากอินพตุหรือเปนการสรปุผลหรอืคาทีน่าํไปใชงานดานเอาตพตุ โดย

กระบวนการดังกลาวนี้จะถูกเรียกเปนศัพททางเทคนิควา “ดีฟซซิฟเคชัน (Defuzzification)” 

อยางไรก็ตาม จากท่ีไดกลาวมาเปนเพียงการฉายภาพใหเห็นเพียงแนวคิดพื้นฐานโครงสราง 

และกระบวนการทํางานของระบบฟซซีลอจิกเทานั้น นั่นยอมหมายความวาหากตองการนําเอาระบบ 

ฟซซลีอจกิไปประยกุตใชงานจริงๆ แลว ยงัคงจําเปนอยางยิง่ทีเ่ราจะตองศกึษาใหลกึลงไปในรายละเอยีด

ของแตละสวน และแนTนอนวาในที่นี้ ขอมูล รายละเอียด รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของ จะถูกนําเสนอและ

จัดเรียงไวอยางเปนระบบ เพื+อการศึกษาและทําความเขาใจในลําดับตอๆ ไป

ฐานกฎ
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1.5 เหตุผลในการใชฟซซีลอจิก

จากโครงสรางพื้นฐานและการทํางานของฟซซีลอจิกซึ่งเปนการเลียนแบบการคิด การหาเหตุ 

การตัดสินใจ และการกระทําของมนุษย จึงเปนเหตุผลใหฟซซีลอจิกมีลักษณะที่สําคัญดังนี้

 ฟซซีลอจิกสามารถยอมรับขอมูลที่ไมแนTชัด ดังที่เรารับรูกันอยูแลววาในความเปนจริงทุก

สิ่งทุกอยางมีความไมแนTนอน การใหเหตุผลแบบฟซซีสามารถเขามาแกไขปญหาเหลานี้ได

 ฟซซีลอจิกอยูบนพื้นฐานของภาษาท่ีเปนธรรมชาติ ซึ่งเปนพื้นฐานสําหรับการสื+อสารของ

มนุษยอยูแลว ดังนั้นฟซซีลอจิกจึงถูกพัฒนาขึ้นบนโครงสรางของคําอธิบายเชิงคุณภาพที่

ใช ในภาษาประจําวัน สงผลใหฟซซีลอจิกคอนขางงายตอการใชงาน

 ฟซซีลอจิกสามารถสรางขึ้นจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญ ชวยใหเราสามารถพึ่งพา

ประสบการณของผูที่เขาใจระบบของเรามาแลวเปนอยางดี

 ฟซซีลอจิกสามารถสรางฟงกชันที่งายตอการทําความเขาใจ แนวคิดทางคณิตศาสตรที่อยู

เบื้องหลังการใหเหตุผลแบบคลุมเครือนั้นไมซับซอน

 ฟซซีลอจิกมีความยืดหยุน ดวยระบบใดๆ ก็ตามสามารถประยุกตใชฟซซีลอจิกในการ 

ทํางานได โดยไมตองเริ่มตนใหมตั้งแตเริ่มตน

 ความซับซอนและความไมเปนเชิงเสน สามารถสรางระบบฟซซีเพื+อใหสอดคลองกับชุด

ของขอมูลอินพุต/เอาตพุต และเงื+อนไขใดๆ ก็ได โดยกระบวนการดังกลาวนี้ทําได โดยใช 

เทคนิคการปรับตัว

 ฟซซีลอจิกสามารถผสมกับเทคนิคการควบคุมแบบเดิมได ระบบฟซซีลอจิกไมจําเปนตอง

เปลี่ยนวิธีการควบคุมแบบเดิม ในหลายๆ กรณีระบบฟซซีลอจิกจะเสริมกับระบบเดิมเพื+อ

ทําใหการใชงานไดงาย สะดวก และมีสมรรถนะสูงขึ้น

ดวยคณุลกัษณะทีก่ลาวมาเปนเหตุผลใหฟซซลีอจกิถกูนาํมาประยกุตใชงานในหลากหลายสาขา 

แตอยางไรก็ตาม ไมใชวาอะไรๆ กต็องเปนฟซซลีอจกิ หากเรามวีธิกีารหรอืแนวทางในการแกปญหาทีด่ี

และเรียบงายอยูแลวก็ไมมคีวามจําเปนใดท่ีตองมาใชวธิกีารของฟซซลีอจกิ แตเนื+องจากคณุลักษณะท่ี

ไดกลาวมาในขางตน โดยเฉพาะอยางยิง่ลกัษณะเดนพเิศษของฟซซลีอจกิกค็อื สามารถเปนเครื+องมอืท่ี

ใช ในการจดัการและแกปญหาของความไมแนTนอนและไมเปนเชงิเสนดวยฟงกชนัทีง่ายตอการทําความ

เขาใจกบัภาษาทีเ่ปนธรรมชาติเมื+อเทียบกบัวธิกีารอื+นๆ สงผลใหฟซซลีอจกิไดรบัความนยิมอยางตอเนื+อง
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1.6 การประยุกตใชงานฟซซีลอจิก

เนื+องจากวิธีการคิดการตัดสินใจที่เลียนแบบมนุษย สงผลใหระบบฟซซีลอจิกถูกนําไปประยุกต

ใชอยางกวางขวาง และกอนอื+นในลําดับตอไปน้ีจะขอกลาวถึงประวัติความเปนมาในการพัฒนารวม

ถึงการประยุกตใชฟซซีลอจิก 

ตารางที่ 1.1 ประวัติความเปนมาและการประยุกตใชงานของฟซซีลอจิก

ปคริสตศักราช (ค.ศ.) เหตุการณ 

1965 ลอตฟ ซาเดห (Lotfi Zadeh) แหงมหาวิทยาลัยของแคลิฟอรเนีย ไดนําเสนอหลักการ
ของทฤษฎีฟซซีเซต (USA)

1972 ครั้งแรกของการนําระบบฟซซีเขามาในญี่ปุน โดย โตชิโร เตราโน (Toshiro Terano)

1973 บทความเกี่ยวกับฟซซีอัลกอริทึม โดย ลอตฟ ซาเดห (USA)

1974 การควบคุมเครื+องจักรไอนํ้า โดย อีบราฮิม เอช. มัมดานี (Ebrahim H. Mamdani) (UK)

1977 ครั้งแรกของระบบผูเชี่ยวชาญแบบฟซซีสําหรับประเมินผูสมัครสินเชื+อ โดย ฮันส  
ซิมเมอรมันน (Hans Zimmermann) (Germany)

1980 การควบคุมเตาเผาซีเมนต โดย สมิดต (F. L. Smidth) และลอริตซ (Lauritz P.  
Holmblad) ครั้งแรกของการประยุกตใชงานอยางถาวรในอุตสาหกรรม (Denmark)

1984 การควบคุมการบําบัดนํ้า การควบคุมระบบขนสงรถไฟใตดิน Sendai (Japan)

1985 พัฒนาฟซซีชิพตัวแรก โดย มาซากิ โทไก และฮิโรยูเกะ วาตานาเบะ (Masaki Togai 
and Hiroyuke Watanabe) (USA)

1986 ระบบผูเชี่ยวชาญแบบฟซซีสําหรับการวินิจฉัยโรคของ Omron (Japan)

1987 การควบคุมขอเหวี่ยงตูคอนเทนเนอร การขุดอุโมงค หุนยนตบัดกรี (Japan)
บริษัทฟซซีรายแรก Togai InfraLogic Inc. (USA)

1988 การควบคุมเตาเผา โดย โยโกกาวา (Yokogawa)
จําหนTายตัวควบคุมฟซซีเปนครั้งแรก Omron (Japan)

1989 การสรางหองปฏบิตักิาร Laboratory for International Fuzzy Engineering Research 
(LIFE) (Japan)

1990 การใชฟซซีในทีวีของ Sony (Japan) การใชฟซซีใน Electronic Eye ของ Fujitsu 
(Japan) กอตั้ง Fuzzy Logic System Institue (FLSI) โดย Takeshi Yamakawa 
(Japan) กอตั้ง Intelligent Systems Control Laboratory in Siemens (Germany)
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ปจจุบันฟซซีลอจิกไดถูกนําไปประยุกตใช ในงานอยางหลากหลาย เชน ประยุกตใช ในเครื+องใช

ไฟฟาภายในบาน ประยุกตใช ในระบบยานยนต ประยุกตใช ในระบบอัตโนมัติและกระบวนการผลิตใน

งานอุตสาหกรรม ประยุกตใช ในระบบหุนยนต ประยุกตใช ในงานดานธุรกิจและการเงิน เปนตน รูปที่ 

1.6 แสดงตัวอยางการประยุกตใชฟซซีลอจิกในดานตางๆ

นอกจากน้ันเพื+อเปนการยนืยนัถงึแนวโนมความนยิมในการนาํเอาฟซซลีอจกิมาประยกุตใชงาน

ที่เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื+อง คือการนําเอาเปนกรณีศึกษาของสถาบันวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(Institue of Electrical and Electronic Engineers; IEEE) เมื+อป พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) ซึ่งพบวา

 มีประมาณ 1,100 บทความฟซซีลอจิกที่ไดรับการตีพิมพ (ประมาณ 5% ของทั้งหมด)

 การประยกุตใชงานเกอืบทัง้หมดไมไดเกีย่วของกบัการเปล่ียนมาตรฐานของตวัควบคมุพไีอด ี

(PID Controller) แตเนนไปที่การควบคุมที่มีหลายตัวแปร

 การประยกุตใชงานเริม่จากการควบคมุแบบสมองกลฝงตัว (Embedded Control) ประมาณ 

28% ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม (Industrial Automation) ประมาณ 62% และการ

ควบคุมกระบวนการ (Process Control) ประมาณ 10%

 จากจํานวน 311 คน ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ประมาณ 90% ของการประยุกตใช 

ฟซซีลอจิกสามารถลดเวลาในการออกแบบไดมากกวาครึ่งหน่ึง เมื+อเทียบกับการออกแบบ

ดวยระบบเดิม

 จากแบบสอบถามเดียวกันยังพบอีกวา ประมาณ 97.5% ของนักออกแบบระบุวาจะใช 

ฟซซีลอจิกอีกในการใชงานในอนาคต หากฟซซีลอจิกสามารถใชงานได

ฟซซีลอจิก  
(Fuzzy Logic)

เครื+องใชไฟฟา ระบบอัตโนมัติ

ยานยนต

หุนยนต

ธุรกิจและการเงิน
สมองกลฝงตัว

รูปที่ 1.6 ตัวอยางการประยุกตใชงานฟซซีลอจิกในงานดานตางๆ
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เพื+อใหไดเห็นภาพของการประยุกตใชฟซซีลอจิกในงานที่เปนระบบอัตโนมัติ รูปที่ 1.7 แสดง

การควบคุมอุณหภูมิความรอนและความชื้นของโรงเรือน โดยคาดังกลาวจะถูกวัดมาจากเซนเซอร  

เพื+อเปนขอมูลอินพุต (Fuzzification) เพื+อทําการอนุมาน (Inference) ตามฐานความรู (Knowledge) 

ทีอ่อกแบบไวแลวสงผลที่ไดไปยงัเอาตพตุ (Defuzzification) เพื+อควบคมุหลงัคาไฟฟา (Electric Roof) 

และระบบโปรยนํ้า (Water Spills) 

รูปที่ 1.7 ตัวอยางการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนดวยฟซซีลอจิก

ที่มา : LabVIEW, 2013 

อีกตัวอยางในรูปที่ 1.8 คือการประยุกตใชฟซซีลอจิกในการควบคุมระดับและการไหลของ

ของเหลวในถัง 2 ใบ ใหเปนไปตามคาที่ตองการ

รูปที่ 1.8 ตัวอยางการควบคุมระดับและการไหลของของเหลว 2 ถัง ดวยฟซซีลอจิก

ที่มา : LabVIEW, 2013 
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1.7 ฟซซีลอจิกสําหรับการควบคุม

ปจจุบันฟซซีลอจิกไดกลายเปนเทคนิคหนึ่งที่ถูกนํามาใชควบคูไปกับเทคนิคการควบคุมขั้นสูง 

อื+นๆ ในระบบอัตโนมัติ ท้ังนี้เนื+องจากมีขอดีอยูหลายประการดวยกันเมื+อเทียบกับระบบควบคุมเดิม  

โดยเฉพาะอยางยิง่ในประเดน็ของผูปฏบิตังิานทีม่กัแกปญหาทีซ่บัซอนดวยวธิกีารพืน้ฐานโดยปราศจาก

ความตองการโมเดลทางคณติศาสตร น่ันหมายความวามนัจะมปีระโยชนมากกวาหากหันมาสรางแบบ

จําลองพฤติกรรมการดําเนินการของมนุษยที่ใช ในการควบคุมระบบ นอกจากน้ีระบบท่ีซับซอนมากๆ 

การยนืยนัถงึความแมนยาํทีเ่กีย่วของกบัพฤตกิรรมกเ็ปนเรื+องยาก การใชการตคีวามหรอืการแปลความ

เชงิปรมิาณท่ีเหมาะสมกับคณุภาพจงึควรแทนทีก่ารใชสมการทางคณิตศาสตร ดงันัน้ฟซซลีอจกิจงึเปน 

ทางเลือกหนึง่ในการนําเอาความรูความชํานาญของผูปฏบิตังิานมาควบคุมกระบวนการในรปูแบบที่ไม

ซับซอน 

ฐานความรู

ฟงกชัน 
ความเปนสมาชิก

อินพุต

ฐานกฎ

ฟงกชัน 
ความเปนสมาชิก

เอาตพุต

ซอฟตแวร

แปลงขอมูล 
เปนฟซซี

ตีความ

แปลงขอมูล 
เปนคาปกติ

ฮารดแวร

หนTวยเชื+อมตอ
อินพุต

หนTวยเชื+อมตอ
เอาตพุต

ระบบตรวจวัด

ระบบที่ถูก 
ควบคุม

รูปที่ 1.9 โครงสรางของฟซซีลอจิกสําหรับการควบคุม

จากทีก่ลาวมาฟซซลีอจกิสาํหรบัการควบคุมจงึถกูเรียกเปน ตวัควบคุมฟซซลีอจิก (Fuzzy Logic 

Controlle; FLC) ที่สามารถพัฒนาไดทั้งบนคอมพิวเตอร PLC (Programmable Logic Controller) 

และไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) หรือระบบสมองกลฝงตัว (Embedded System) ซึ่ง

หากจะกลาวไปแลวฟซซีลอจิกก็คือ ตัวควบคุมแบบดิจิทัล นั่นเอง (Digital Controller) โดยโครงสราง

หลักของ FLC จะประกอบดวย 2 สวนหลักที่สําคัญคือ ฮารดแวร และซอฟตแวร ดังแสดงในรูปที่ 

1.9 และรูปที่ 1.10
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1.7.1 ซอฟตแวร (Software)

ซอฟตแวรสาํเรจ็รปูที่ใช ในการเรยีนรู ออกแบบ และพฒันาระบบฟซซลีอจกิมอียูหลายโปรแกรม

ดวยกัน แตโปรแกรมที่นิยมและเปนที่รูจัก เชน โปรแกรม MATLAB โปรแกรม LabVIEW โปรแกรม

ของ fuzzyTECH และโปรแกรมที่พัฒนาโดยบริษัทผูผลิต PLC เชน OMRON, SIEMENS, ALLEN– 

BRALEY อยางไรกต็าม นอกจากทีก่ลาวมาฟซซลีอจกิยงัสามารถพฒันาข้ึนมาจากโปรแกรมทีเ่ปนภาษา

พื้นฐานสําคัญหลายภาษา ตัวอยางเชน ภาษา C++ ภาษา C# ภาษา JAVA และภาษา Visual Basic

Data Acquisition (DAQ)

Microcontroller/Embedded

Programmable Logic Controller

Software
อื+นๆ

รูปที่ 1.10 สวนประกอบของระบบฟซซีลอจิกสําหรับการควบคุม

1.7.2 ฮารดแวร (Hardware)

หนาทีห่ลักของฮารดแวรกค็อื (1) การรบัขอมลูอนิพตุจากภายนอกซึง่โดยสวนมากมาจากระบบ

ตรวจวัด (Measurement System) หรือเซนเซอรตางๆ (2) การสงขอมูลที่ไดจากการประมวลผลแลว

ออกสูเอาตพุตภายนอกเพื+อควบคุมระบบตางๆ (Controlled System) ตามที่ตองการ

จากหนาที่หลักดังกลาวและรูปที่ 1.10 โดยทั่วไปฮารดแวรของระบบฟซซีลอจิกมักอยูในรูป 

ของ (1) ชุด DAQ (2) ไมโครคอนโทรลเลอร/สมองกลฝงตัว และ (3) พีแอลซีหรือตัวควบคุม 

ที่โปรแกรมได (PLC)
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1. ชุด DAQ (Data Acquisition) เปนชุดอุปกรณที่ทําหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 

กระบวนการของการสุมตัวอยางสัญญาณที่วัดจากทางกายภาพอินพุตภายนอก ซึ่งสวนใหญในที่นี้เปน

สัญญาณแอนะล็อกแลวทําการแปลงสัญญาณตัวอยางเหลานั้นเปนคาทางดิจิทัล (Analog to Digital 

Converter; DAC) ท่ีสามารถจดัการไดโดยใชคอมพวิเตอรเพื+อแปลงคาใหเปนคาฟซซ ี(Fuzzification) 

ในลาํดับตอไป ขณะเดยีวกนัชดุ DAQ นีก้ย็งัทาํหนาที่ในการนาํผลลพัธที่ไดจากการประมวลผลสงออก

สูเอาตพุตภายนอก (Defuzzification) เพื+อใชงาน และในที่นี้ก็จะทําการแปลงสัญญาณดิจิทัลกลับไป

เปนสัญญาณแอนะล็อก (Digital to Analog Converter; DAC) เพื+อตอใชงานกับอุปกรณภายนอก

รูปที่ 1.11 ตัวอยางชุด DAQ และคอมพิวเตอร

ที่มา : www.ni.com, สืบคนเมื+อ 9 ม.ค. 2561

2. ไมโครคอนโทรลเลอร/สมองกลฝงตัว (Microcontroller/Embeded) ปจจุบัน

เทคโนโลยีทางดานนีม้กีารพฒันาไปอยางรวดเรว็ทัง้ขนาดและสมรรถนะ ทัง้ยงัสามารถนํามาประยกุตใช

ในการควบคุมแบบฟซซีลอจิกได โดยสามารถใชโปรแกรม MATLAB หรือ LabVIEW ออกแบบระบบ 

ฟซซลีอจกิจนเสรจ็สมบรูณ หลงัจากนัน้สามารถโอนยายเอาขอมลูทัง้หมดเขาไปเกบ็หรอืฝงไว ในตวัไมโคร

คอนโทรลเลอรแทนคอมพิวเตอร ตัวอยางเชน ไมโครคอนโทรลเลอร Arduino, ไมโครคอนโทรลเลอร 

Atmel AT89C52, ไมโครคอนโทรลเลอร Microchip PIC18F452 

        

รูปที่ 1.12 ตัวอยางไมโครคอนโทรลเลอรและการออกแบบฟซซีลอจิกผานคอมพิวเตอร
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3. ตัวควบคุมที่โปรแกรมได (Programmbable Logic Controller; PLC) นอกเหนือ

จากการควบคุมแบบเรียงลําดับ (Sequential Control) ซึ่งเปนลักษณะเดนของพีแอลซีแลว ปจจุบัน 

พแีอลซยีงัมชีดุโมดลู (Module) เพิม่เขามาอีกมาก หนึง่ในโมดูลนัน้คือ โมดลูของฟซซลีอจกิทีส่ามารถ

ทาํงานรวมกบัโมดลูอื+นๆ ของพีแอลซีได โดยโมดูลนีจ้ะมอีนิพตุ/เอาตพตุ เหมอืนกบั DAQ และ ไมโคร

คอนโทรลเลอร และในการออกแบบการควบคมุแบบฟซซจีะเปนการใชซอฟตแวรหรอืโปรแกรมทีพ่ฒันา

ขึ้นมาโดยบริษัทของพีแอลซีเอง เชน พีแอลซีของ Omron, Mitsubishi, Siemens, Allen–Bradley

รูปที่ 1.13 ตัวอยางพีแอลซีที่รองรับระบบฟซซีลอจิก

ที่มา : www.fuzzytech.com, สืบคนเมื+อ 9 ม.ค. 2561 

1.8 สรุป

ฟซซีลอจิกหรือตรรกศาสตรคลุมเครือเปนสวนหนึ่งของปญญาประดิษฐ เปนเครื+องมือที่ชวย

ในการตัดสินใจภายใตความไมแนTนอนของขอมูล โดยยอมใหมีความยืดหยุนได มีการใชหลักเหตุผลที่

คลายการเลียนแบบวิธีคิดและตัดสินใจที่ซับซอนของมนุษย โครงสรางพื้นฐานที่ใช ในการทํางานและ

ประมวลผลประกอบดวย 4 สวนหลักคือ (1) การแปลงขอมูลอินพุตทั่วไปใหอยูในรูปของฟซซี (Fuzzi-

fication) (2) ฐานความรู (Knowledge Base) ซ่ึงประกอบดวยฐานขอมูลและฐานกฎ (3) การอนุมาน

หรอืการตคีวาม (Inference Engine) และ (4) การแปลงขอมลูฟซซีใหกลบัเปนคาเอาตพตุทีเ่หมาะสม 

(Defuzzification) ดวยขอดีหลายประการปจจุบันฟซซีลอจิกไดถูกนํามาประยุกตใช ในหลากหลาย 

สาขาและสาขาหนึ่งก็คืองานดานวิศวกรรมควบคุม และในกรณีที่นําเอาระบบฟซซีลอจิกมาประยุกต

ใช ในงานควบคุมจะประกอบดวย 2 สวนหลักคือ ฮารดแวรและซอฟตแวร
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