
บทที่ 7 
โครงข่ายประสาทเทียมอัจฉริยะ  
(Artificial Neuron Network) 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1) ทราบถึงองค์ประกอบของโครงข่ายประสาทเทียมอัจฉริยะ 
2) ทราบการท างานของการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้น 
3) ทราบถึงใช้งานไลบรารี TensorFlow โดยใช้ภาษา Python 
4) ทราบถึงการหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมโดยใช้ GridSearch CV  
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บทที่ 7 
โครงข่ายประสาทเทียมอัจฉริยะ  
(Artificial Neuron Network) 

 
7.1 องค์ประกอบของโครงข่ายประสาทเทียม  

 วิธีการสร้างแบบจ าลองข้อมูลหรือโมเดลข้อมูล (Data modeling) โดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
อัจฉริยะ (Artificial Neuron Network: ANN) เป็นวิธีการที่มีพ้ืนฐานมาจากการเลียนแบบการท างานของสมอง
มนุษย์ซึ่งประกอบด้วยนิวรอน (Neurons) ที่ใช้ในการเชื่อมโยงเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยมีโครงสร้างการท างาน
ตามรูปที่ 7.1 (Zou, Han, and So 2009) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเข้า (Input) 1 ชั้น และข้อมูลออก (Output) 
1ค่าจะเรียกว่าเพอร์เซพทรอน  (Perceptron) 
 

 

  

รูปที่ 7.1 ส่วนประกอบของโครงข่ายประสาทเทียม 

 
 ส่วนประกอบของโครงข่ายประสาทเทียม จากภาพที ่7.1 จะเห็นว่าสว่นประกอบของ โครงข่ายประสาท

เทียมประกอบดว้ย 3 สว่น 

1) ชั้นข้อมูลเข้า (Input Layer) ที่ชั้นนี้จะเป็นข้อมูลเข้า จ านวนของโหนดในชั้นนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนของ

ข้อมูลเข้าว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่จะน าเข้ามาคิดในแบบจ าลอง เช่น ถ้าข้อมูลของลูกค้าเป็นข้อมูลเข้าที่
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ประกอบด้วย อายุ เพศ จังหวัดที่อาศัย รวมทั้งสิ้น 4 อย่าง ดังนั้นชั้นข้อมูลเข้าก็จะมี 4 โหนด ซึ่งอาจจะเรียก

ปัจจัยที่น ามาวิเคราะห์เหล่านี้ว่าคุณลักษณะ (Feature) 

2) ชั้นซ่อน (Hidden Layer) เป็นชั้นที่อยู่ระหว่างกลาง ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการ

เรียนรู้ของแบบจ าลอง ซึ่งในชั้นซ่อนนั้นจะมีกี่ชั้นก็ได้ และแต่ละชั้นจะมีจ านวนของนิวรอนจ านวนเท่าไหร่ก็ได้

เช่นกัน ซึ่งการเพ่ิมชั้นและจ านวนนิวรอนจะส่งผลต่อการท างานของโมเดล ในส่วนของชั้นซ่อนมีการท างาน

เปรียบเสมือนส่วนที่เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึก หรือ deep learning นั่นเอง โดยสิ่งส าคัญในชั้นซ่อนอีกประการหนึ่งคือ 

ทุก ๆ โหนด ต้องประกอบด้วยฟังก์แบบไม่เป็นเชิงเส้น ซึ่งจะอธิบายต่อไป 

3) ชั้นข้อมูลออก (Output Layer) ชั้นที่จะน าเอาข้อมูลจากการค านวณไปใช้ และจ านวนของโหนดในชัน้

นี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อมูลออกที่จะเอาไปใช้ ตัวอย่างเช่น  ถ้างานที่ท าเป็นสมการถดถอย (Regression) ก็

ก าหนดให้ชั้นข้อมูลออกเป็นแบบ 1 โหนด เพราะต้องการค าตอบเพียงค่าเดียว ถ้าเป็นหลายค่าก็เพ่ิมไปตามที่

ต้องการ เช่น ในบางงานอาจจะท านายหาต าแหน่งของภาพในแกน x  และ y  พร้อม ๆ กัน ในกรณีนี้ก็ต้อง

ก าหนดชั้นข้อมูลออกเป็น 2 โหนด เป็นต้น 
รูปที่  7 .2 ประกอบด้วยข้อมูลเข้า 

0 1 2 3, , , ,.., nx x x x x ซึ่ ง เข้าทางปลายประสาทหรือเรียกว่า 

“Synapse” ที่ปลายของประสาทเทียมนี้จะมีค่าน้ าหนักต่าง ๆ กัน แสดงถึงความแข็งแรงของแต่ละโหนดของ

ปลายประสาท ซึ่งแทนด้วย 
0 1 2, , ,... nw w w w  และค่า b คือค่าความล าเอียง (bias) เพ่ือท าให้ฟังก์ชันกระตุ้น 

(Activation function) ท างานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

 
รูปที่ 7.2 โครงสร้างการท างานของโครงข่ายประสาทเทียม 
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 โครงข่ายประสาทเทียมจะน าข้อมูลเข้าและค่าน้ าหนักแต่ละปลายประสาทมาคูณกัน และน าค่าทั้งหมด

มารวมกัน หากค่าที่รวมกันนี้เกินกว่าค่าแบ่งที่ก าหนดไว้ (threshold:T) จะท าการส่งต่อข้อมูลไปยังฟังก์ชัน

กระตุ้น ดังสมการ (7.1) 
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ฟังก์ชันกระตุ้นหรือเรียกอีกชื่อว่า “ฟังก์ชันการส่งต่อ (Transfer function)” เป็นฟังก์ชันในการค านวณ

เพ่ือท านายค่าของข้อมูลออก รูปแบบที่นิยมมากที่สุดและมีประโยชน์คือแบบที่ไม่เป็นฟังก์ชันสมการเส้นตรง 

(Non-linear function) เนื่องจากปัญหาในโลกความเป็นจริงมีลักษณะเป็นแบบสมการเส้นตรงน้อยมาก 

(Minsky, Papert, and Bottou 2017) ฟังก์ชันกระตุ้นท าหน้าที่ในการตัดสินใจว่านิวรอนควรจะถูกกระตุ้น

หรือไม่ โดยดูค่าผลรวมของข้อมูลเข้าและค่าน้ าหนัก ฟังก์ชันกระตุ้นจะถูกน าไปใช้ทั้งโหนดซ่อน (Hidden 

node) และโหนดข้อมูลออก (Output node) ซ่ึงทั้งสองโหนดอาจจะใช้ฟังก์ชันกระตุ้นที่เหมือนหรือต่างกันก็ได้ 

แต่ส่วนมากจะใช้ฟังก์ชันแบบไม่เป็นเชิงเส้น เนื่องจากในโหนดซ่อนจะมีการค านวณแบบการรวมเชิงเส้น (Linear 

combination) ถ้าฟังก์ชันกระตุ้นของโหนดซ่อนจะมีการค านวณแบบเชิงเส้นอีก จะเป็นการท างานซ้ าซ้อนกับ

การค านวณแบบการรวมเชิงเส้นในชั้นข้อมูลออก และจะท าให้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับสมการถดถอยลอจิสติก 

ฟังก์ชันกระตุ้นจะมีหลากหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

1) ฟังก์ชันกระตุ้นค่าแบ่ง (Threshold Activation Function) ฟังก์ชันนี้เรียกอีกชื่อว่าฟังก์ชั่นไบ

นารี่สเตป (Binary step function) ซึ่งจะพิจารณาค่าข้อมูลเข้าว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าค่าแบ่งที่ก าหนดไว้ 

(threshold) หรือไม่ เพ่ือส่งค่าต่อไปยังชั้นถัดไป  

2) ฟังก์ชั่นกระตุ้นซิกมอยด์ (Sigmoid Activation Function) เป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่มี

ลักษณะเป็นตัวเอส “S-curve” หรือเรียกว่า “Sigmoid curve” จะมีค่าระหว่าง 0 และ 1 ฟังก์ชันนี้จะใช้เมื่อ

ต้องการท านายความน่าจะเป็น (Probability) ของข้อมูลออก  

3) ฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิคแทงก์เจนท์ (Hyperbolic Tangent Function: tanh)  มีการท างาน

คล้ายฟังก์ชันกระตุ้นซิกมอยด์ แต่มีประสิทธิภาพดีกว่า จะมีค่าระหว่าง [-1, 1] ข้อดีของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิค
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แทงก์เจนท์คือ สามารถแปลงค่าข้อมูลเข้าที่มีค่าเป็นลบมาก ๆ ให้เป็นข้อมูลออกที่ติดลบได้ และข้อมูลที่ค่าเป็น

ศูนย์จะถูกแปลงเป็นข้อมูลออกท่ีมีค่าใกล้ศูนย์ (near-zero output) 

4) ฟังก์ชันเรคติไฟด์ลินเนียยูนิต (Rectified Linear Units, ReLu) เป็นฟังก์ชันที่นิยมใช้งานมาก

ที่สุดในโครงข่ายประสาทเทียมแบบบิด (Convolutional Neural Networks: CNN) และโครงข่ายประสาท

เทียมอัจฉริยะ (ANN) ฟังก์ชันนี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง [, ) หมายถึงถ้าข้อมูลเข้ามีค่ามากกว่าศูนย์ ข้อมูลออกจาก

เป็นค่าบวก และถ้าข้อมูลเข้ามีค่าศูนย์หรือติดลบ ข้อมูลออกจะมีค่าเป็นศูนย์  

นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าฟังก์ชันเรคติไฟด์ลินเนียยูนิตมีประสิทธิภาพดีกว่าฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิค

แทงก์เจนท์สูงถึง 6 เท่า (Zou et al. 2009) ข้อเสียของฟังก์ชันเรคติไฟด์ลินเนียยูนิตคืออาจจะเกิดปัญหานิวรอน

ตาย (dead neurons) กล่าวคือ ฟังก์ชันกระตุ้นไม่ท างานไม่ว่าข้อมูลเข้ามีค่าเท่าไหร่ก็ตาม จึงมีการพัฒนา

ฟังก์ชันเรคติไฟด์ลินเนียยูนิตเ ป็นฟังก์ชัน “ลีคกี้เรคติไฟด์ลินเนียยูนิต (Leaky ReLu)” ซึ่งจะมีค่าจาก   ถึง 

  แสดงดังรูปที่ 5.7 

 

รูปที่ 7.3 ฟังก์ชันลีคกี้เรคติไฟด์ลินเนียยูนิต 

 

การเลือกฟังก์ชันกระตุ้นส าหรับโหนดข้อมูลออกต้องเลือกสิ่งที่เข้ากับค าตอบที่เราต้องการ เช่น เราต้องการ

ท านายความน่าจะเป็นของการเป็นโรค ซึ่งค าตอบที่เป็นไปได้คือ เป็น (0) และไม่เป็น (1) เราจึงควรเลือกฟังก์ชัน

กระตุ้นซิกมอยด์ เพราะฟังก์ชันนี้ให้ผลลัพธ์ระหว่าง 0 ถึง 1  

7.2 การเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมอัจฉริยะ 

โครงข่ายประสาทเทียมใช้กระบวนการเรียนรู้ข้อมูลโดยการปรับค่าน้ าหนักเป็นค่าท่ีเหมาะสมที่สุด 
โครงข่ายประสาทเทียมอัจฉริยะมีการเรียนรู้ 2 แบบ คือ 
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1) การเรียนแบบมีการสอน (Supervised Learning) เป็นการเรียนแบบที่มีการตรวจค าตอบเพ่ือให้

โครงข่ายประสาทเทียมปรับตัว ชุดข้อมูลที่ใช้สอนโครงข่ายประสาทเทียมจะมีค าตอบไว้คอยตรวจดูว่าโครงข่าย

ประสาทเทียมให้ค าตอบที่ถูกหรือไม่ ถ้าตอบไม่ถูก โครงข่ายประสาทเทียมก็จะปรับตัวเองเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ดี

ขึ้น  

2) การเรียนแบบไม่มีการสอน (Unsupervised Learning) เป็นการเรียนแบบไม่มีผู้แนะน า ไม่มีการ

ตรวจค าตอบว่าถูกหรือผิด โครงข่ายประสาทเทียมจะจัดเรียงโครงสร้างด้วยตัวเองตามลักษณะของข้อมูล 

ผลลัพธ์ที่ได้ โครงข่ายประสาทเทียมจะสามารถจัดหมวดหมู่ของข้อมูลได้ 

 กระบวนการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมอัจฉริยะถูกพัฒนาขึ้นหลากหลายวิธี เพ่ือรองรับ

จุดประสงค์ในการใช้งานต่าง ๆ วิธีการที่นิยมใช้มากที่สุดคือวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด (Error correction) และวิธี

เพ่ือนบ้านใกล้สุด (Nearest neighbor) 

 วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดจะเป็นวิธีการแพร่กลับ (Back propagation) ซึ่งมีการท างาน (Zou et al. 

2009) คือ การเรียนรู้ของโมเดลเกิดขึ้นเมื่อเอาค่าที่ได้จากการค านวณในของการแพร่ไปข้างหน้า ( forward 

propagation) มาเทียบกับค่าของข้อมูลออกที่เกิดขึ้นจริง (Ground Truth) ค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเรียกว่า 

ค่าต้นทุน (Cost) ค่าสูญเสีย (Loss) ค่าผิดพลาด (Error) หรือ ค่าเหลือ (Residual) 

ดังนั้นก าหนดให้ข้อผิดพลาดของโหนด k  (error: 
ke ) สามารถค านวณได้จากค่าความต่างของผลลัพธ์ (

y  ) ของโหนด k   ในรอบท่ี n  แทนด้วยสัญลักษณ์  ,k ny  และข้อมูลออกที่เกิดขึ้นจริงของโหนด k   แทนด้วย

สัญลักษณ์  *

ky  ดังนั้นค่าความผิดพลาดค านวณได้จากสมการ (7.2)  

 

 *

,k k n ke y y   (7.2) 

  

โดยค่าความผิดพลาด 
ke ยิ่งมีค่าใกล้ศูนย์ยิ่งดี จากตัวอย่างที่ .51 เป็นตัวอย่างของการค านวณแบบแพร่ไป

ข้างหน้า แต่วิธีการแพร่กลับท างานเหมือนสมองคน คือการเรียนรู้จากความผิดพลาด นั่นคือเมื่อรู้ค่าผิดพลาด

ของโหนด k แล้ว จะน าค่าผิดพลาดนั้นมาค านวณหาค่าน้ าหนักใหม่ ( neww ) ในรอบที่ 1n   ของโหนด k ดัง

สมการ (7.3) 
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โดย   คือค่าคงที่ในการปรับน้ าหนักซึ่งอาจจะเรียกว่า “Step“ หรือ ”Learning rateซึ่งทุก ๆ รอบของการ ”

ท างานจะมีการปรับค่าน้ าหนักใหม่ทุกครั้งจนกว่าค่าน้ าหนักจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือ เปลี่ยนแปลงน้อย 

(Convergence) ถือเป็นค่าน้ าหนักที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) จะมีผลท าให้การท านายผลลัพธ์มีความ

แม่นย ามากยิ่งขึ้น  

7.3 การเรียนรู้เชิงลึก 

 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) คือวิธีการเรียนรู้แบบอัตโนมัติด้วยการ เลียนแบบการท างานของ

โครงข่ายประสาทของมนุษย์ (Neurons) โดยน าระบบโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) มาซ้อนกัน 

หลายชั้น (Layer) และท าการเรียนรู้ข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ในการตรวจจับรูปแบบ 

(Pattern) หรือจ าแนกข้อมูล (Classify the Data) โดยทั่วไปวิธีโครงข่ายประสาทเทียมจะเรียนรู้ได้เพียงไม่ก่ีชั้น 

เพ่ือที่จะท าให้ Neural Network ของเรานั้นสามารถคิดและประมวลผลซับซ้อนได้เหมือนสมองมนุษย์ ชั้นที่เป็น 

Hidden Layer จึงต้องมีหลายๆชั้น ให้มันส่งข้อมูลประมวลผลต่อๆกันไป ท าให้มันสามารถค านวนอะไรที่

ซับซ้อนได้เยอะขึ้น เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลสอน (Training Data) หรือความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ยังไม่สูงพอ 

อย่างไรก็ดี ไม่นานนี้เทคโนโลยีได้มีการพัฒนามากขึ้นคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงท าให้มีข้อมูลชั้น

ของโครงข่ายได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น ยิ่งมีซ้อนกันหลายชั้นโครงข่ายก็ยิ่งมีความซับซ้อนและลึกขึ้นจึงเป็นที่มาของ

ค าว่า การเรียนรู้เชิงลึก หรือ “Deep Learning” (รูปที่ 7.4) ตามรูปแบบของการเรียนรู้เครื่องจักร โดยทั่วไป 

เมื่อมีข้อมูลดิบเข้ามาจะไม่มีการประมวลโดยอัตโนมัติ แต่จะต้องอาศัยความรู้ เฉพาะทาง ( Domain 

Knowledge) ส าหรับคุณลักษณะในการ จัดหมวดหมู่ข้อมูลบางประเภท (Hand-Craft Features) 

 

 

รูปที่ 7.4 ความแตกต่างระหว่างโครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก 
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เทคนิคในการปรับค่าน้ าหนักใหม่ของการเรียนรู้เชิงลึกจะใช้วิธีการแพร่กลับเช่นเดียวกับโครงข่าย
ประสาทเทียมอัจฉริยะ (ANN) อย่างไรก็ตามวิธีการแพร่กลับไม่ได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพราะวิธีการดังกล่าวจะมี
ปัญหาในเรื่องของการอัพเดทข้อมูลในกรณีที่มีชั้นซ่อน หลาย ๆ ชั้น และตอนที่ส่งค่าผิดพลาดกลับ (เอาค่า
น้ าหนักใหม่กลับไปปรับ) (ดร.กานต์ 2018) ก็คือการน าค่าผิดพลาดไปคูณกับข้อมูลใหม่อีกรอบ ยิ่งคูณกันไปเรื่อย 
ๆ ท าให้จุดทศนิยมจะยิ่งมีค่าน้อยลงไปเรื่อย ๆ ตัวอย่างเช่นจาก 13.23 คูณไปเรื่อย ๆ จะกลายเป็น 12.402383 
และไปอีกเรื่อย ๆ กลายเป็น 12.402391 ซึ่งจะพบว่าค่าจะเปลี่ยนไปไม่มาก คือเปลี่ยนในระดับทศนิยม ซึ่ง
หมายความว่าการเรียนรู้ของ ANN มันยิ่งเรียนรู้ได้น้อยลงเรื่อย ๆ นั่นเอง 
 จากปัญหาดังกล่าวนักวิจัยจึงปรับเปลี่ยนวิธีการเทรนใหม่ขึ้นมาใหม่ โดยมีแนวคิดคือ ให้ชั้นแรก ๆ 

เรียนรู้ข้อมูลในระดับต่ า (Low Level feature) เท่านั้น และในชั้นต่อ ๆ ไปก็จะเอาข้อมูลมาประกอบกัน ถ้า

เปรียบเทียบเป็นข้อมูลรูปภาพสุนัข ในชั้นแรก ๆ ก็อาจจะเห็นข้อมูล เช่น จมูกสุขัน หูสุนัข ปากสุนัข และชั้นถัด 

ๆ ไปเมื่อประกอบกันไปเรื่อย ก็จะเห็นเป็นรูปหน้าสุนัข หรือสรุปคือ การแยกส่วนกันเรียนรู้ในชั้นแรก ๆ และ

น ามาประกอบกันไปเรื่อยๆ ในชั้นที่ลึกขึ้นนั่นเอง รูปแบบอ่ืน ๆ ของโครงข่ายประสาทเทียม (มัสกานต์ เสน่หา 

2559) ได้แก่ โครงข่ายประสาทเทียมความเชื่อเชิงลึก (Deep Belief Network) โครงข่ายประสาทเทียมกอง

ซ้อนของตัวเข้ารหัส (Stacked Auto Encoders) โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับ (Recurrent Neural 

Network) หน่วยความจ าระยะสั้นแบบยาว (Long-Short Term Memory) โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน 

(Convolutional Neural Network) แต่ในหนังสือเล่มนี้จะขอยกตัวอย่างเฉพาะบางวิธีที่นิยมใช้กันในกลุ่ม

นักวิจัย 

1) โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน  

โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network: CNN) เป็นวิธีการที่ถูก

น ามาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในคณิตศาสตร์ สถิติ การประมวลผลสัญญาณ (Signal processing) รวมถึงการ

ประมวลผลภาพ (Computer vision) คอนโวลูชัน เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ

ฟังก์ชัน ( f ) เมื่อมีฟังก์ชัน ( g ) เข้ามา  

CNN ถูกน ามาใช้ในรูปแบบโมเดลที่สามารถเรียนรู้และเลือกใช้ลักษณะเด่น (Feature extraction) ของ
รูปภาพได้ด้วยตัวเอง ข้อดีคือ โมเดลจะเรียนรู้และเลือกลักษณะเด่นของภาพได้ดีกว่ามนุษย์ ดังนั้นจะท าให้ได้
การประมวลผลที่แม่นย ามากกว่า ข้อแตกต่างจาก ANN คือ ค่าน้ าหนักที่ใช้เป็นค่าชุดเดียวกันหมด และนี่คือ
หนึ่งเหตุผลว่าท าไมถึงนักวิจัยจึงเลือกใช้ CNN เพราะถ้าใช้ ANN ปกตินั้น โมเดลจะต้องเรียนรู้ค่าน้ าหนักจ านวน
มากโดยใช้วิธีกาแพร่กลับ ข้อมูลเข้าของ CNN จะเป็นเมทริกซ์จากการแปลงมาจากรูปภาพ และโครงสร้างของ 
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CNN ประกอบไปด้วยชั้นการท างานจ านวน 2 ชั้น คือ 1) ชั้นคอนโวลูชั่น (Convolutional layer) และ 2) ชั้นพู
ลิ่ง (Pooling layer) 

2) โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับ  

โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับ (Recurrent Neural Network: RNN) เป็นวิธีการที่ถูก

น ามาใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับการรู้จ าเสียง (Speech recognition) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural 

Language Processing) การท างานของ RNN ก็ตรงตัวตามชื่อ เพราะคือการเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณ

ย้อนกลับมาใช้เป็นข้อมูลขาเข้าอีกครั้ง ดังรูปที่ 5.15 ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง เช่น 

ข้อมูลเสียง ข้อความ หรือแม้แต่รูปภาพเองก็ตาม 

ANN เป็นฟังก์ชันที่รับข้อมูลเข้าและประมวลผลออกมาเป็นข้อมูลออก โดย ANN จะมองข้อมูลเข้า

แต่ละตัวแยกกันชัดเจน ไม่ขึ้นต่อกัน ข้อมูลเข้าที่รับเข้าไปจะเข้ามีการเรียงล าดับอย่างไรก็ได้ ANN จะไม่สนใจ

และจะประมวลผลให้ข้อมูล ออกมาเหมือนเดิม ตามข้อมูลเข้า 1 ตัวอย่างนั้น ซึ่ง ANN จะมีปัญหากับข้อมูลที่

เป็นล าดับ เช่น ข้อความ (ล าดับตัวอักษร), เสียง (ล าดับแรงดันอากาศ), วิดีโอ (ล าดับของภาพและเสียง) และ

ข้อมูลที่เป็นแบบ Time Series ต่าง ๆ เป็นต้น 

RNN ถูกออกแบบมาเพ่ือแก้ปัญหาส าหรับงานที่ข้อมูลที่มีล าดับ โดยใช้หลักการน าสถานะภายใน

ของโมเดล กลับมาเป็นข้อมูลเข้าใหม่คู่กับข้อมูลเข้าแบบปกติ เรียกว่า สถานะซ่อน (Hidden State) หรือสถานะ

ภายใน (Internal State) ช่วยให้โมเดลรู้จ ารูปแบบ (Pattern) ของล าดับข้อมูลเข้า (Input Sequence) ไดแ้สดง

ดังรูปที่ 7.5 

  

รูปที่ 7.5 โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับ 

 ในแต่ละโหนดของ RNN จะมีข้อมูลเข้าสองอย่าง ได้แก่ 1) ข้อมูลเข้า ณ โหนด นั้น ๆ และ 2) ผลลัพธ์ที่
ได้จากการค านวณในโหนดก่อนหน้า ซึ่งทั้งสองข้อมูลจะถูกน ามารวมเข้าด้วยกันและออกผลลัพธ์มาเป็นสองทาง
คือ 1) ผลลัพธ์ที่ออก ณ โหนดนั้น ๆ และออกเพ่ือไปเข้าเป็นข้อมูลขาเข้าในโหนดถัดไป ข้อดีของ RNN คือ มันมี
การใช้ข้อมูลก่อนหน้าในการท านายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงหมายถึง อะไรที่เคยเกิดขึ้นในอดีตย่อมส่งผล
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ต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย แม้ RNN จะมีข้อดีในการท างานของข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง แต่ข้อเสีย
ของ RNN คือ มันสามารถดูย้อนกลับได้แค่เพียงในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งปัญหาหลัก ๆ ของ RNN เกิด
มาจากค่าเกรเดียนที่เริ่มน้อยลงในข้อมูลที่มีความยาวมากขึ้น จนแทบจะไม่สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของ
เกรเดียนได้เลย ซึ่งปัญหานี้ถูกเรียกว่า ปัญหาการสูญหายของเกรเดียน (Vanishing Gradient Problem: VGP) 
ซึ่งปัญหานี้ถูกแก้ไขโดยใช้เกทแบบวนกลับ (Gated Recurrent Unit: GRU) และหน่วยความจ าระยะสั้นแบบ
ยาว (Long Short-Term Memory: LSTM)  
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