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This study discusses the appropriate number of neurons in hidden layer for person authentication
that uses delta brainwave signals. The principle of the neural network (supervised neural network), number
of neurons in the hidden layer is one important factor to make learning more effective. The purpose of this
study was to study the number of neurons in the hidden layer. In this study, 1000 data points of EEG signal
in group of four channels, F4, P4, C4, and O2 are explored. The practical technique, Independent Component
Analysis (ICA) by SOBIRO algorithm is considered clean and separates the individual signals from noise
using the technique of supervised neural network for identifying 30 subjects. The number of neurons in the
hidden layer 1-30 neural to test the accuracy of identifying information will be classified 20-30 subjects to
find the appropriate number of neurons in the hidden layer in each group.
Keywords : Number of Neurons in Hidden Layer, Electroencephalogram, Biometric, Authentication,
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งานวิจ ัยนี ได้กล่าวถึงเรืองจํานวนเซลล์ประสาททีเหมาะสมในชันข้อมู ลแอบแฝงโดยใช้ปญ
ั หาการพิสู จน์บุคคล
โดยใช้คลืนสมองช่ วงเดลต้ามาศึ กษาจํา นวนเซลล์ประสาทที เหมาะสม จากหลักการของโครงข่ ายประสาทแบบมีการสอน
(Supervised neural network) จํานวนเซลล์ประสาททีเหมาะสมในชันข้อมู ลแอบแฝง เป็ นปัจจัยทีสําคัญปัจจัยหนึ ง
ซึงจะทําให้การเรียนรู ไ้ ด้ผลดีขนึ ดังนันวัตถุประสงค์ของการศึกษานีคือศึกษาถึงจํานวนเซลล์ประสาททีเหมาะสมในชันขอ้ มูล
แอบแฝง โดยใช้ผูท้ ดลอง คน สัญญาณคลืนสมอง , จุด ในตําแหน่ ง F4, P4, C4 และ O2 มีการใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบอิสระ (ICA) โดยวิธี SOBIRO ในการแยกสัญญาณรบกวนออกจากสัญญาณคลืนสมองของแต่ละบุคคล
และคัดแยกคลืนสมองโดยใช้ช่วงทีมีความถีตํากว่า เฮิรตซ์มาทดสอบ ใช้เทคนิคของเครือข่ายประสาทเทียมในการวัดค่ า
ความถูกต้องของการระบุตวั ตน โดยมีการเปลียนค่าจํานวนเซลล์ประสาทในชันข ้อมูลแอบแฝงตังแต่ - เซลล์ เพือทดสอบหา
ค่าความถูกต้องของการระบุตวั ตน โดยทดสอบกับกลุม่ ผูท้ ดสอบตังแต่ คน จนถึงกลุม่ คน เพือหาจํานวนเซลล์ประสาท
ทีเหมาะสมในชันข ้อมูลแอบแฝงในแต่ละกลุ่ม
คําสําคัญ : เซลล์ประสาทในชันข้อมูลแอบแฝง, สัญญาณคลืนสมอง, ชีวมาตร, การพิสจู น์ตวั ตน, การวิเคราะห์องค์ประกอบอิสระ
โครงข่ายประสาทเทียม
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ทีผ่านมาดังนี Paranjape(2) ใช้เทคนิค autoregressive (AR)
ชี วมาตร (Biometrics) คื อการใช้ล กั ษณะทาง model and discriminant function analysis เพื อที
กายภาพหรือลักษณะทางพฤติกรรม ทีเป็ นลักษณะเฉพาะตัว จะใช้คลืนสมองพิสูจน์วา่ เป็ นบุคคลเดียวกัน Poulos(3–4) ใช้
ของแต่ละบุคคลในการระบุตวั ตน การระบุตวั ตนเป็ นสิงจําเป็ น เทคนิค Fast Fourier Transform (FFT) and AR model
มาก เพือใช้เป็นวิธใี นการระบุบคุ คล และใช้ในระบบรักษาความ สํา หรับแยกแยะคุ ณสมบัติ ที สํา คัญของคลื นสมองแล ว้ ใช้
เทคนิ ค Learning Vector Quantizer (LVQ) และ
ปลอดภัย
การระบุตวั ตนสามารถแบ่งออกได้เป็ น ประเภท Computational Geometry (CG) ในการแยกแยะตัวบุคคล
(5-8)
คื อ ( ) เป็ น การระบุ ต ัว ตนโดยการใช้ล กั ษณะเฉพาะทาง Palaniappan ใช้การกระตุ น้ ด้ว ยแสงต่อระบบรับภาพ
กายภาพของร่ างกาย โดยการระบุ ต ัว ตนในประเภทนี จะ Visual Evoked Potential (VEP) ในการปรับ ปรุ ง
(9)
เกี ยวข้องกับ รู ปร่ างและลัก ษณะเฉพาะของส่ ว นต่ าง ๆ ประสิทธิภาพการแยกแยะบุคคลโดยใช้คลืนสมอง Marcel
ของร่ างกาย เช่ น การใช้ล ายนิ วมื อ ใบหน้า ฝ่ ามื อ หู เสนอเทคนิ ค statistical framework, based on a
ลายม่านตา DNA เป็ นต้น ( ) เป็ นการระบุตวั ตนโดยการใช้ Gaussian mixture และ maximum a-posteriori
(10-12)
ลักษณะเกียวกับพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เช่น ลายเซ็น เสียง models สํา หรับการพิ สู จ น์ ต ัว ตน Tangkraingkij
ลักษณะการพิมพ์แป้ นพิมพ์ ลักษณะการเดิน เป็ นต้น การระบุ ได้เสนอผลงานการระบุตวั ตนโดยใช้หลักการของการวิเคราะห์
ตัวตนเป็ น สิ งจํา เป็ น เพื อใช้เ ป็ น วิธี ในการพิ สู จน์แ ยกแยะ องค์ประกอบอิสระ และโครงข่ายประสาทเทียม ซึงเป็ นการใช้
ตัวบุคคล และใช้ในระบบรักษาความปลอดภัย ในปัจจุ บนั คลืนสมองทุกความถีมาใช้ในการระบุตวั ตน โดยใช้ตาํ แหน่ ง
ได้มี ใ ช้การระบุ ต ัวตนหลากหลายรู ปแบบ เช่ น ลายเซ็ น , ทีมีความสัมพันธ์กนั ตําแหน่งคือ F4, P4, C4 และ O2
ลายนิวมือ, การสแกนม่านตา, การใช้รูปแบบการจดจําใบหน้า, โดยสัญญาณในแต่ละช่ องสัญญาณมีความยาว , จุ ด
การจดจําเสียง ฯลฯ ซึงวิธีต่าง ๆ ก็มขี ้อดีข ้อเสียแตกต่างกัน จํานวนผูท้ ดลอง คน ได้ค่าร้อยละของความถูกต้องอยูท่ ี
(13)
ออกไป คลืนสมองเริมต้นถูกนํามาใช้ในการวิเคราะห์การรักษา 98.51 Tangkraingkij ได้เสนอผลงานการระบุตวั ตนโดยใช้
โรคต่าง ๆ ทีเกียวกับสมองในทางการแพทย์ จนกระทังมีการ คลืนสมองช่วง Delta ซึงเป็ นคลืนสมองทีมีความถีตํากว่า
เฮิรตซ์ เป็ นช่วงทีมีความสามารถในการระบุตวั ตนสู งทีสุด
ค้นพบว่าคลืนสมองมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลจึงเริม
มีการนําคลืนสมองมาใช้ในการระบุตวั ตน และเริมทีเป็ นสนใจ ซึงสามารถระบุตวั ตน บุคคลได้ความถูกต้องถึง %
ในการศึ ก ษาเกี ยวกั บ จํา นวนเซลล์ ป ระสาทที
มากขึนในปัจจุบนั
ในงานวิจยั นี การแยกแยะบุคคลได้ใช้หลักการของ เหมาะสมในชันข้อมูลแอบแฝง ได้มีผูศ้ ึกษาและเสนอวิธีการ
โครงข่ ายประสาทแบบมี การสอน (Supervised neural พิจารณาจํานวนเซลล์ประสาทในชันข ้อมูลแอบแฝงทีเหมาะสม
network) จํา นวนเซลล์ประสาทที เหมาะสมในชั นข้อมู ล ไว ้คือจํานวนเซลล์ประสาทในชันขอ้ มูลแอบแฝงควรมีค่า /
แอบแฝง เป็ นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึงทีจะทําให้การระบุตวั ตน ของจํานวนเซลล์ประสาทในชันรับข้อมูลเข้ารวมกับจํานวนเซลล์
(14)
ได้ผ ลดี ดังนันการศึ กษาจํานวนเซลล์ประสาทที เหมาะสม ประสาทในชันส่ งข้อมู ลออก Boger and Guterman
ในชั นข้อมู ลแอบแฝงจะทํา ให้ผ ลการแยกแยะบุ ค คลมี จํานวนเซลล์ประสาทในชันข อ้ มู ลแอบแฝงควรมีค่ าน้อยกว่า
สองเท่าของจํานวนเซลล์ประสาทในชันส่งข้อมูลออก Berry,
ประสิทธิภาพได้ผลดีขนึ
(15)
งานวิจ ัยนี เสนอระบบเพื อระบุ ต ัว บุ ค คลโดยใช้ et al. และจํานวนเซลล์ประสาทในชันข ้อมูลแอบแฝงควรอยู ่
คลืนสมองของแต่ละบุคคล ซึงข้อดีของการใช้คลืนสมองคือ ระหว่างจํานวนเซลล์ประสาทในชันรับข้อมู ลเข้าและจํานวน
(16)
การปลอมแปลงทําได้ยาก ในงานวิจยั นีเลือกใช้วธิ ี Electro- เซลล์ประสาทในชันส่งข ้อมูลออก Blum
encephalography (EEG) ในการจัดเก็บคลืนสมองเนืองจาก
EEG มีข ้อดีเรือง time resolution และเครืองมือราคาถูกกว่า . วรรณกรรมทีเกียวข้อง
วิธีอนื ๆ ในการศึกษาทีผ่านมาพบว่าคลืนสมองมีเอกลักษณ์
2.1 Electroencephalography (EEG) เป็ นวิธีการวัดค่า
ซึงสามารถนํามาให้เป็ นเครืองมือพิสูจน์ตวั ตนได้ โดยมีงานวิจยั สัญญาณไฟฟ้ า ซึ งถูกผลิตออกมาจากสมองโดยใช้ต ัวรับ
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คลืนไฟฟ้ าติดทีบริเวณหนังศีรษะ คลืนสมองทีตรวจวัดได้จะมี
ความสัมพันธ์เกียวโยงกับสมองหรือเส้นประสาทในบริเวณที
ตรวจวัด EEG ถูกใช้ในทางการแพทย์เพือศึกษาถึงหน้าทีของ
บริเวณต่าง ๆ ของสมอง นอกจากนี ยังถูกใช้ศึกษาเกียวกับ
กลไกพืนฐานของจิตใจและวินจิ ฉัยโรคทีเกียวกับความผิดปกติ
ของสมอง ปัจจุ บนั EEG ยังถูกใช้มากในการวิจยั ในเรือง
Brain computer interface (BCI)
คลืนสมองถูกแบ่งตามความถีเป็ น ช่วงความถี
ดังนีคือ
) คลืนเดลต้า (Delta wave) มีความถีตํากว่า
เฮิรตซ์
) คลืนเธต้า (Theta wave) ความถีประมาณ
- เฮิรตซ์
) คลืนอัลฟ่ า (Alpha wave) ความถีประมาณ
- เฮิรตซ์
) คลื นเบต้า (Beta wave) ความถี ประมาณ
- เฮิรตซ์
) คลืนแกมม่า (Gamma wave) ความถีประมาณ
- เฮิรตซ์
จากผลการทดลองทีผ่ านมา Tangkraingkij(12)
พบว่ากลุ่มของช่องสัญญาณคลืนสมองทีดีทสุี ดในการพิสูจน์
ตัวตนคือ กลุม่ สัญญาณคลืนสมอง ช่องสัญญาณ โดยกลุม่
ช่ องสัญญาณดังกล่าวคื อตําแหน่ ง F4, P4, C4 และ O2
Tangkraingkij(13) ได้พบว่าคลืนสมองช่วง Delta ซึงเป็นคลืน
สมองช่วงทีมีความสามารถในการระบุตวั ตนสู งทีสุด
. การวิเ คราะห์องค์ ประกอบอิ ส ระ Independent
component analysis (ICA) เนื องจากสัญญาณจาก
คลืนสมองเป็ นสัญญาณทีมีความแรงตํามาก ในการจัดเก็บมัก
จะมีสญั ญาณจากแหล่งอืน ๆ มาผสมด้วย เช่น สัญญาณไฟฟ้ า
จากหัวใจ สัญญาณไฟฟ้ าจากการขยับกล า้ มเนื อที ใบหน้า
การกระพริ บตา สัญญาณรบกวนจากการสะท้อน รวมถึง
สัญญาณรบกวนจากตําแหน่งทีจัดเก็บข้างเคียงเป็ นต้น ดังนัน
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบอิสระ จึงถูกนํามาเพือทีจะใช้
แยกสัญญาณ EEG ทีจัดเก็บมาจากสัญญาณรบกวนอืน ๆ
เพือทีจะได้ค่าสัญญาณคลืนสมองในแต่ละจุดทีแท้จริงโดย
ไม่มสี ญั ญาณอืนมารบกวน จากผลการวิจยั ทีผ่านมา Tangkraingkij(12) ได้ทดสอบขันตอนวิธตี า่ ง ๆ ของการวิเคราะห์องค์
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ประกอบอิสระเพือหาขันตอนวิธีทเหมาะสม
ี
โดยทําการทดลอง
กับขันตอนวิธีคือ AMUSE, ERICA, EVD2, EWASOBI,
FAJDC4, FJADE, FOBI-E, JADEop, JADETD,
MULCOMBI, POWERICA, QJADE, SAD, SIMBEC,
SOBI, SOBI-BPF, SOBIRO, SONS, SYMMETRIC,
THINICA, UNICA, และ WASOBI พบว่าขันตอนวิธี
SOBIRO ของการวิเคาะห์องค์ประกอบอิสระเป็ นขันตอนวิธี
ทีเหมาะสมกับคลืนสมอง ดังนันการทดลองนีจึงใช้วธิ ีทดลอง
กับขันตอนวิธี SOBIRO โดยใช้ โปรแกรม ICALAB
. โครงข่ายประสาทเทียม (Neural network classification concept) โครงข่ายประสาทเทียม เป็ นแบบจําลองทาง
คณิ ตศาสตร์ ทีเลียนแบบการทํางานของสมองมนุ ษย์สาํ หรับ
ประมวลผลสารสนเทศ โดยการทํางานของโครงข่ายประสาท
เที ยมจะประกอบด้ว ยส่ ว นของการประมวลผลที เรี ยกว่ า
เซลล์ประสาท ซึงมีการเชื อมต่อกันเป็ นโครงข่ายติดต่อกัน
ภายในระหว่างเซลล์ประสาท มีนาหนั
ํ กเป็ นตัวกําหนดความ
สํา คั ญ ของการติ ดต่ อ ภายในและช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ
การทํางานของเซลล์ประสาทบางโครงข่ายสามารถทีจะปรับ
แต่งนําหนักได้ซึงอาจจะเป็ นการปรับแต่งจากภายนอก เพือ
ความสามารถในการเรียนรู แ้ ละจดจําของโครงข่ายประสาท
เทียม โครงข่ายประสาทเทียมได้ถกู นํามาประยุกต์ใช้แก้ปญั หา
ต่าง ๆ อย่างกว ้างขวาง การประยุกต์ใช้งานโครงข่ายประสาท
เทียม มีตงแต่
ั การใช้เพือตัดสินใจทีไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน ไปจนถึง
งานทีมีความยุ่ งยากซับซ้อนมาก ตัวอย่างการประยุกต์ของ
โครงข่ายประสาทเทียมได้แก่ การพยากรณ์ การจําแนกประเภท
การจดจํารู ปแบบ การควบคุมการประมวลผลแบบขนานกับ
ข้อมูลปริมาณมาก ๆ ความสามารถในการเรียนรู ้ เป็ นต้น
จากปัญหาการพิสู จน์ตวั ตนโดยใช้สญั ญาณคลืน
สมอง สัญญาณทีได้จากการแยกสัญญาณคลืนสมอง โดยใช้
ICA ไม่สามารถใช้ในการพิสูจน์ตวั ตนโดยตรง ปัญหาในการ
พิสูจน์ตวั ตนถูกแปลงให้เป็ นปัญหาในการจําแนกกลุ่มข้อมูล
โดยใช้หลักการของโครงข่ายประสาทเทียม โครงข่ายประสาท
เทียมในงานวิจยั นีเป็ นแบบเพอร์เซพตรอนหลายชัน Multilayer perceptron (MLP) โดยมีการเรียนรู ข้ องระบบแบบ
Conjugate gradient backpropagation โครงข่ายประสาท
เทียมมี ชันคือข้อมูลเข้า, ชันข ้อมูลแอบแฝง, และชันข ้อมูล
ออก ฟังก์ชนั ถ่ายโอนรูปแบบคือ Hyperbolic tangent

Vol. 65 No. 2 May - August 2019

. วิธีการวิจยั และผลการวิจยั
ในการศึกษาช่วงคลืนสมองทีมีความสําคัญในการ
ระบุตวั ตนได้ทาํ การทดลองกับผูท้ ดลองจํานวน คน โดย
นําคลืนสมองของแต่ละบุคคลมาผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบ
อิ สระ เพื อที จะให้ได้ส ญ
ั ญาณของคลื นสมองในแต่ ละจุ ด
ทีแท้จริงโดยไม่มสี ญั ญาณรบกวนอืน ๆ หลังจากนันจะทําการ
แยกสัญญาณคลืนสมองออกเป็ น ช่วง ตามความถี และนํา
ความถีในแต่ละช่วงมาเปรียบเทียบความสามารถในการพิสูจน์
ตัวตนโดยอาศัยหลักการของการจําแนกกลุม่ ข ้อมูลในโครงข่าย
ประสาทเทียม โดยรายละเอียดขันตอนการดําเนินงานวิจ ัย
ประกอบด้วย ขันตอนหลักดังต่อไปนี
. จัดเก็บข้อมูลสัญญาณคลืนสมอง
. กําจัดสัญญาณรบกวนโดยผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบอิสระ
. แยกสัญญาณคลืนสมองตามความถีออกเป็ น
ช่วง
. นํา คลื นสมองช่ ว งเดลต้ามาทํา การทดลอง
เพือหาจํานวนเซลล์
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montage โดยมีจุดอ้างอิงที Mastoid area A1 and A2
เครืองขยายสัญญาณคลืนสมองใช้ เครือง Grass model 8
plus จัด เก็บโดยใช้ Sampling rate เท่ากับ
Hz.
สัญญาณคลืนสมองได้ถกู Notch filtered ที Hz โดย
BMSI board และใช้โปรแกรม Stellate harmony EEG
แปลงเป็นรูปแบบ EDF (European Data Format) คลืนสมอง
ทีถูกจัดเก็บมาทัง ช่องสัญญาณนันจะถูกคัดเลือกสัญญาณ
ให้เหลือความยาว , ข้อมูล โดยหลีกเลียงช่วงทีมีสญั ญาณ
รบกวนชัดเจนจาก Electromyography (EMG)

ประสาททีเหมาะสมในชันขอ้ มูลแอบแฝง
รูปภาพที แสดงถึงตําแหน่ งทีจัดเก็บคลืนสมอง
ตามระบบ – 20
. กําจัดสัญญาณรบกวนโดยผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบอิสระ จุดประสงค์ของขันตอนนี คื อการใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบอิสระในการแยกสัญญาณทีเป็นสัญญาณ
รบกวนออกจากสัญญาณคลืนสมองทีจัดเก็บมาในขันตอนแรก
รูปภาพที แสดงถึงขันตอนการดําเนิ นงานวิจยั
จากผลการทดลองของ Tangkraingkij(12) พบว่าขันตอนวิธี
ประกอบด้วย ขันตอนหลัก
SOBIRO เป็ นขันตอนวิธีทเหมาะสมกั
ี
บคลืนสมอง ดังนันการ
. จัดเก็บข้อมูลสัญญาณคลืนสมอง
ทดลองนี จึ งใช้ว ิธี ทดลองกับขันตอนวิธี SOBIRO โดยใช้
สัญญาณคลืนสมองถูกจัดเก็บโดยมีจาํ นวน คน โดยแบ่ง โปรแกรม ICALAB(18) เริมต้นโดยนําสัญญาณคลืนสมอง
เป็ นผู ช้ าย คน และผู ห้ ญิง คน โดยมีอายุระหว่าง ความยาว , ข้อมูล ทัง ช่องสัญญาณของผู ท้ ดลอง
- ปี สัญญาณคลืนสมองถูกจัดเก็บทังหมด ตําแหน่ง จํานวน คน มาผ่านขันตอนวิธี SOBIRO โดยมีพารามิเตอร์
บนหนังศีรษะตามระบบ - สัญญาณคลืนสมองถูกจัดเก็บ ดังนี จํานวน time-delayed covariance matrices เท่ากับ
ทีตําแหน่ง FP1, F7, T3, T5, FP2, F8, T4, T6, F3, C3, P3,
และไม่มกี ารตัง order ในรูปที แสดงการเปรียบเทียบ
O1, F4, C4, P4, O2 ในการจัดเก็บใช้ระบบ Mono-polar สัญญาณคลื นสมองทัง ช่ องสัญญาณที จั ดเก็ บมาใน
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ขันตอนแรกกับสัญญาณคลืนสมองทีผ่านขันตอนวิธี SOBIRO
สัญญาณคลืนสมองทีผ่านขันตอนวิธี SOBIRO จะถูกแบ่งออก
เป็ น ช่วงตามความถีเพือการทดลองในขันต่อไป
. แยกสัญญาณคลืนสมองตามความถีออกเป็ น
ช่วง
จุ ดประสงค์ ในขั นตอนนี เพื อแยกสั ญ ญาณ
คลืนสมองทีผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบอิสระแลว้ ให้ได้
สัญญาณคลืนสมองทีถูกแยกตามความถี เพือวัดประสิทธิภาพ
ในการระบุ ต ัว ตนว่ าความถี ของคลื นสมองช่ ว งใดมี ค วาม
สามารถในการระบุตวั ตนมากกว่ากัน โดยความถีทีถูกแบ่ง
จะแบ่งออกเป็ น ช่วงความถีดังนีคือ ) คลืนเดลต้า (Delta
wave) มีความถีตํากว่า เฮิรตซ์ ) คลืนเธต้า (Theta wave)
ความถีประมาณ - เฮิรตซ์ ) คลืนอัลฟ่ า (Alpha wave)
ความถีประมาณ - เฮิรตซ์ ) คลืนเบต้า (Beta wave)
ความถีประมาณ - เฮิรตซ์ ) คลืนแกมม่า (Gamma
wave) ความถีประมาณ - เฮิรตซ์ จากผลการทดลอง
ทีผ่านมาพบว่ากลุม่ ของช่องสัญญาณคลืนสมองทีดีทสุี ดในการ
พิสูจน์ตวั ตนคือ กลุ่มสัญญาณคลืนสมอง ช่องสัญญาณ
โดยกลุ่ ม ช่ องสัญญาณดังกล่าวคื อตํา แหน่ ง ดังนั นในการ
ทดลองนีจะใช้สญั ญาณคลืนสมองในตําแหน่งดังกล่าวในการ
ทดลองโดยการแบ่งสัญญาณคลืนสมองออกเป็ น กลุม่ ตาม
ความถีจะถูกแบ่งออกเป็ น ขันตอนดังต่อไปนี
. การเปลียนสัญญาณคลืนสมองในลักษณะทีเป็ น
Time Domain ให้เป็ นลักษณะ Frequency Domain
เนื องจากสัญญาณคลืนสมองทีผ่านการวิเคราะห์
องค์ ประกอบอิ ส ระ มี ลั ก ษณะเป็ น Time Domain
การแบ่งคลืนสมองให้เป็ น ช่วงตามความถี จึงจําเป็ นต้อง
เปลียนสัญญาณคลืนสมองทีอยูใ่ นลักษณะ Time Domain
ให้เป็ นคลืนสมองทีอยูใ่ นรูปแบบ Frequency Domain เพือที
จะสามารถแบ่งออกเป็ นช่วงความถีได้โดยอาศัยกระบวนการ
Fast Fourier Transform (FFT) โดยจะนําสัญญาณคลืน
สมองที ผ่ านการวิ เ คราะห์องค์ ประกอบอิ ส ระแล ว้ ในช่ อง
สัญญาณ F4, P4, C4 และ O2 โดยมีความยาว , ข้อมูล
ของผูท้ ดลองจํานวน คนมาผ่านกระบวนการ FFT จะได้
สัญญาณคลืนสมองทีเป็ นลักษณะ Frequency Domain
. การแบ่ งสั ญ ญาณคลื นสมองที อยู ่ ในรู ป
Frequency Domain เป็ น ช่วงตามความถี
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ในขั นตอนนี จะนํา สัญญานคลื นสมองที อยู ่ ใ น
ลักษณะ Frequency Domain ทีได้มาจากขันตอนทีผ่านมา
ทําการแบ่งสัญญาณคลืนสมองออกเป็น ช่วงตามความถี โดย
ความถีแรกจะตัดสัญญาณคลืนสมองทีมีความถีตํากว่า Hz
ออกมาซึงคลืนสมองช่วงนีเรียกว่าคลืน Delta ซึงเป็ นคลืน
สมองทีมีความถีตําทีสุด, คลืนสมองช่วงที ทีถูกแยกออกมา
จะอยู ่ในช่วงความถีตังแต่ - Hz เป็ นคลืนช่วง Theta,
คลืนสมองช่วงที ทีถูกแยกออกมาจะอยูใ่ นช่วงความถีตังแต่
8-12 Hz เป็ นคลืนช่วง Alpha, คลืนสมองช่วงที ทีถูกแยก
ออกมาจะอยู ่ในช่วงความถีตังแต่ - Hz เป็ นคลืนช่วง
Beta, และคลืนสมองช่วงที ทีถูกแยกออกมาจะอยูใ่ นช่วง
ความถีตังแต่ - HZ เป็ นคลืนช่วง Gamma
. การเปลียนสัญญาณคลืนสมองในลักษณะทีเป็ น
Frequency Domain ให้กลับเป็ นลักษณะ Time Domain
ขั นตอนนี จะนํา คลื นสมองทั ง ช่ ว งความถี ที อยู ่ ในรู ป
Frequency Domain มาแปลงกลับให้อยู ่ ใ นรู ป Time
Domain โดยอาศัยหลักการ Reverse FFT สัญญาณคลืน
สมองในแต่ละช่วงความถีทีได้จะถูกตัดให ้เหลือ , ข้อมูล
เพือเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพือวัดประสิทธิภาพโดยใช้หลักการ
ความสามารถในการจําแนกกลุม่ ในขันตอนถัดไป รูปภาพที
แสดงตัวอย่ างภาพสัญญาณคลืนสมองทัง ช่ วงความถี
ความยาว , ข้อมูล หลังจากเปลียนกลับมาอยูใ่ นรูป Time
Domain แล ้ว

รูปภาพที แสดงสัญญาณคลืนสมองทัง ช่ วงความถี
ความยาว , ข้อมูล ทีถูกเปลียนกลับมาอยู่ในรูป Time
Domain โดยอาศัยกระบวนการ Reverse FFT
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. นํา คลื นสมองช่ ว งเดลต้ามาทํา การทดลอง
เพือหาจํานวนเซลล์ประสาททีเหมาะสมในชันข้อมูลแอบแฝง
ในขันตอนนี จะทํา การทดลองเพื อหาจํา นวนเซลล์ประสาท
ทีเหมาะสมในชันขอ้ มูลแอบแฝง โดยการเปรียบเทียบความ
สามารถในการระบุตวั ตนใช้หลักการของการจําแนกกลุม่ ข ้อมูล
ในโครงข่ายประสาทเทียม โดยโครงข่ายประสาทเทียมทีใช้เป็ น
แบบเพอร์เซพตรอนหลายชัน Multilayer perceptron (MLP)
โดยมี การเรี ยนรู ้ข องระบบแบบ Conjugate gradient
backpropagation โครงข่ายประสาทเทียมมี ชัน คือข้อมูล
เข้าจะใช้สญั ญาณคลืนสมอง ช่องสัญญาณ คือ ช่องสัญญาณ
F4, P4, C4 และ O2 โดยมีความยาว , ข้อมูลของ
ผูท้ ดลองจํานวน คน, ชันข ้อมูลแอบแฝงใช้เซลล์ประสาท
ในการทดลองตังแต่ - เซลล์ ฟังก์ชนั ถ่ายโอนรูปแบบคือ
Hyperbolic tangent, และชั นข้อมู ล ออกจะได้ผลการ
แบ่งกลุม่ ข ้อมูล คน ฟังก์ชนั ถ่ายโอนรูปแบบคือ Hyperbolic tangent ดังแสดงในภาพประกอบ

รูปภาพที แสดงโครงข่ายประสาทเทียมทีใช้ในการทดลอง
มี ชัน คือข้อมูลเข้า, ชันข้อมูลแอบแฝงและชันข้อมูลออก

โดยในแต่ละการทดลองซึงใช้ข ้อมูลมีความยาว , ข้อมูล
มีการแยกขอ้ มูลออกเป็ นกลุ่มข้อมูลทีใช้สาํ หรับ Training,
Validating, และ Testing มีอตั ราส่วน %, % และ
% ตามลําดับโดยการเรียนรู ข้ องโครงข่ายประสาทเทียม
จะให้มีการสลับกันในแต่ละกลุ่ม ซึงรู ปแบบการสลับกันของ
ข้อมูล ชุด ซึงมีข ้อมูล ข้อมูลจะเริมต้นด้วยกลุม่ ข ้อมูล
Training จํานวน ข้อมูล ตามด้วยกลุม่ ข ้อมูล Validating
จํานวน ข้อมูล และกลุม่ ข ้อมูล Testing จํานวน ข้อมูล
ตามลําดับ โดยการสลับกันของข อ้ มูลในแต่ละชุดนี เพือให้
เกิด การกระจายตัวของข้อมูลในแต่ละกลุ่มในการทดลองกับ
โครงข่ายประสาทเทียม
. ผลการทดลอง
จากผลการทดลอง เพือหาจํานวนเซลล์ประสาทที
เหมาะสมในชันข้อมูลแอบแฝง โดยใช้จํานวนเซลล์ในชันข ้อมูล
แอบแฝงตังแต่ - และทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างโดยเริม
ตังแต่กลุม่ ผู ้ทดลอง คน จนถึงกลุม่ ผู ้ทดลอง คน เพือหา
ร้อยละของความสามารถในการระบุ ต ัวตนของแต่ล ะกลุ่ ม
พิจารณาการใช้จํานวนเซลล์ประสาทในการวัดความถูกต้องของ
การระบุตวั ตน ในกลุม่ คนทีใช้ทดลองทังหมดจํานวน คน ซึงแบ่งออกเป็ น กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทีใช้จาํ นวนคน
ตัวอย่าง คน กลุม่ ทีใช้จํานวนคนตัวอย่าง คน จนถึงกลุม่
ทีใช้จาํ นวนคนตัวอย่าง คน โดยมีการทําการทดลองซํา

ตารางที แสดงค่าเฉลียของ mean และค่าเฉลียของ max ของร้อยละของความถูกต้องโดยใช้จาํ นวนเซลล์ประสาท – 30
เซลล์
Number of neurons
1
2
3
4
5

Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.

Max

Avg.

22.91
3.80
85.49
7.00
98.21
2.18
99.28
0.53
99.24
0.55

17.21
2.76
61.60
12.15
74.16
10.55
73.73
8.29
76.42
8.63

Number of neurons
16
17
18
19
20

Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.

Max

Avg.

95.42
4.67
95.28
4.82
93.67
7.09
92.11
7.49
95.48
4.99

74.09
13.31
73.82
13.22
76.81
13.99
73.05
13.12
76.85
10.21
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ตารางที (ต่อ)
Number of neurons
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.

Max

Avg.

99.16
1.21
99.61
0.35
98.42
2.41
98.81
1.60
98.72
2.28
98.43
2.40
98.12
2.70
97.52
3.67
97.43
3.65
96.06
4.19

75.27
8.19
79.92
7.51
80.64
6.73
79.18
9.25
74.84
9.57
77.95
12.32
79.82
11.11
79.15
10.74
77.13
8.04
77.83
12.03
Grand

Number of neurons
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.
Mean
S.D.

Max

Avg.

92.72
6.72
90.93
8.92
93.21
6.84
90.56
10.38
90.97
8.35
89.31
10.51
87.52
10.70
90.96
7.67
89.47
9.97
88.22
9.75
92.11
14.73

70.68
11.36
70.54
13.74
72.07
11.21
68.64
15.03
70.35
13.75
69.15
17.14
68.41
15.90
66.34
15.77
69.74
13.63
69.52
12.71
71.83
15.82

ครัง วัดค่าความถูกต้องในการระบุตวั ตนอธิบายด้วยค่าสถิติ ตารางที ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการวัด
ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ได้แก่ค่าเฉลียของร้อยละ ความถูกต้องในการระบุตวั ตนของเซลล์ประสาทจําแนกตาม
ความถูกต้องเฉลีย เรียกว่าค่าเฉลียของ mean และค่าเฉลีย กลุ่มเซลล์ประสาท
ร้อยละของความถูกต้องสู งสุด เรียกว่าค่ าเฉลียของ max
Type
Number
ผลจากการทดลองพบว่า ค่าเฉลียของ mean และค่าเฉลียของ
of
of
Mean S.D. F-test P-value
max ของทุกกลุม่ จะมีค่าตําทีสุดเมือใช้จาํ นวนเซลล์ประสาท analysis neurons
เพียงเซลล์เดียวมีค่ าเฉลียของ mean เท่ากับ . และ Analysis 1 - 4 56.68 25.20 31.544 .000
ค่าเฉลียของ max เท่ากับ . ซึงตํากว่าค่าเฉลียรวม (Grand
by
5 - 26 75.19 11.73
average
27
-30 68.50 14.11
mean) ของค่า mean ซึงมีค่า . และค่าเฉลียรวม (Grand
mean) ของค่า max ซึงมีค่า . มาก จึงตัดกรณีทใช้
ี
Analysis
1 - 4 76.47 32.01 39.769 .000
จํา นวนเซลล์ประสาทจํานวนเซลล์เดี ยวในการทดลองออก
by
5 - 26 95.51 6.32
เพราะค่าร้อยละของความถูกต้องตําเกินไป ผลการวิเคราะห์ maximum 27 -30 89.04 9.34
ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานได้แสดงในตารางที
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จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการวัดความ
ถูกต้องในการระบุตวั ตนเมือเปรียบเทียบกับจํานวนเซลล์ประสาท
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับกลุ่ มคน คน ดังแสดงใน
ตารางที พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มของจํานวนเซลล์ประสาท
ออกเป็ น กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือจํานวนเซลล์ประสาททีมี
จํานวน - เซลล์ประสาทในกลุม่ นีพบว่าเกิด Underfitting
คือจํานวนเซลล์ประสาทจะมีจาํ นวนน้อยเกินไป ในการระบุ
ตัวตนอย่างมีประสิทธิภาพของผูท้ ดลองจํานวน คน กลุม่
ที จํานวนเซลล์ประสาททีมีจาํ นวน - เซลล์ประสาท
ในกลุม่ นีพบว่าเป็ นช่วงทีมีจาํ นวนเซลล์ประสาททีเหมาะสมใน
การระบุตวั ตนอย่างมีประสิทธิภาพของผู ้ทดลองจํานวน คน
กลุม่ ที จํานวนเซลล์ประสาททีมีจาํ นวน - เซลล์ประสาท
ในกลุม่ นีพบว่าเกิด Overfitting คือจํานวนเซลล์ประสาทจะมี
จํานวนมากเกิน ไปในการระบุต วั ตนอย่างมีประสิทธิภาพของ
ผูท้ ดลองจํานวน คน
แต่ถ ้ามีการแบ่งกลุม่ ตัวอย่าง คน ออกเป็ น
กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือจํานวนคน - คน และกลุ่มที
คือจํานวน - คน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการวัด
ความถูกต้องในการระบุตวั ตนเมือเปรียบเทียบกับจํานวนเซลล์
ประสาท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับจํานวนคนในกลุม่ แรก
คือ - คน พบว่าสามารถแบ่งกลุม่ ของจํานวนเซลล์ประสาท
ออกเป็ น กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือจํานวนเซลล์ประสาททีมี
จํานวน - เซลล์ประสาท ในกลุม่ นีพบว่าเกิด Underfitting
คือจํานวนเซลล์ประสาทจะมีจาํ นวนน้อยเกินไป ในการระบุ
ตัวตนอย่างมีประสิทธิภาพของผู ท้ ดลองจํานวน - คน
กลุม่ ที จํานวนเซลล์ประสาททีมีจาํ นวน - เซลล์ประสาท
ในกลุม่ นีพบว่าเป็นช่วงทีมีจาํ นวนเซลล์ประสาททีเหมาะสมโดย
จะเห็นว่าในการพิจารณากลุม่ คน - คน ไม่พบจํานวนเซลล์
ประสาทในลักษณะทีเป็ น Overfitting แสดงว่าจะต้องใช้
จํานวนเซลล์ประสาททีมีจาํ นวนมากกว่า เซลล์ประสาท
จึงเกิดกรณี Overfitting
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการวัดความถูกต้อง
ในการระบุตวั ตนเมือเปรียบเทียบกับจํานวนเซลล์ประสาทโดย
พิจารณาเปรียบเทียบกับจํานวนคนในกลุม่ ทีสองคือ - คน
พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มของจํานวนเซลล์ประสาทออกเป็ น
กลุ่ม โดยกลุม่ แรกคือ จํานวนเซลล์ประสาททีมีจาํ นวน เซลล์ประสาท ในกลุม่ นีพบว่าเกิด Underfitting กลุ่มที
จํานวนเซลล์ประสาททีมีจาํ นวน - เซลล์ประสาท ในกลุม่ นี
พบว่าเป็ นช่วงทีมีจาํ นวนเซลล์ประสาททีเหมาะสมในการระบุ
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ตัวตนอย่างมีประสิทธิภาพของผู ท้ ดลองจํานวน - คน
กลุม่ ที จํานวนเซลล์ประสาททีมีจาํ นวน - เซลล์ประสาท
ในกลุม่ นีพบว่าเกิด Overfitting คือจํานวนเซลล์ประสาทจะ
มีจาํ นวนมากเกินไปในการระบุตวั ตนอย่างมีประสิทธิภาพของ
ผูท้ ดลองจํานวน - คน

. บทสรุป
บทความวิ จ ัยนี ได้ศึ กษาเกี ยวกับจํา นวนเซลล์
ประสาทในชันข้อมู ลแอบแฝงของโครงข่ ายประสาทแบบมี
การสอน เพือหาจํานวนเซลล์ประสาทในชันข้อมู ลแอบแฝง
ทีเหมาะสมกับสัญญาณคลืนสมอง (EEG) ในช่ วง Delta
ซึ งเป็ น คลื นสมองที มี ความถี ตํากว่ า เฮิ ร ตซ์ เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพทีใช้ในการระบุตวั ตนโดยมีการจัดเก็บคลืนสมอง
ของคนจํานวน คน นําคลืนสมองสัญญาณคลืนสมอง
ความยาว , ข้อมู ล ในตํา แหน่ ง F4, C4, P4, O2
มาผ่านเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบอิสระโดยขันตอนวิธี
SOBIRO สํา หรับ แยกแยะสั ญญาณที เกิ ด จากการผสม
สัญญาณหลายสัญญาณเพือให้ได้สญั ญาณเดิม หลังจากนัน
ทํา การแยกคลื นสมองช่ วง Delta ซึ งมี ผลวิจ ัยว่าได้ผลดี
ในการระบุตวั ตนดีทสุี ด มาใช้โครงข่ายประสาทแบบมีการสอน
เพือการระบุตวั ตน โดยในการทดลองมีการใช้เซลล์ประสาท
ในชันข ้อมูลแอบแฝง ตังแต่ - เซลล์ประสาท โดยแบ่งการ
ทดลองเป็ นกลุม่ จํานวนคนตังแต่ คน ถึง คน เพือหา
จํานวนเซลล์ประสาททีเหมาะสมในการระบุตวั ตน
จากผลการทดลองพบว่า สามารถแบ่งจํานวนเซลล์
ประสาทออกเป็ น ช่วง โดยช่วงที จํานวนเซลล์ประสาททีอยู ่
ระหว่าง - เซลล์ประสาทจะอยูใ่ นช่วง Underfitting ซึงเป็น
ช่วงทีเซลล์ประสาทมีจาํ นวนน้อยเกินไป ทําให้ความสามารถ
ในการระบุตวั ตนของคนจํานวน คนได้ผลไม่ดี ช่วงที
จํานวนเซลล์ประสาททีอยู ่ ระหว่าง - เซลล์ประสาท
ช่วงนีเป็ นช่วงทีเหมาะสมทําให้ได้ผลในการระบุตวั ตนดีทสุี ด
ของคนจํานวน คน และช่วงที จํานวนเซลล์ประสาททีอยู ่
ระหว่าง - เซลล์ประสาท จํานวนเซลล์ประสาทในช่วงนี
จะอยูใ่ นช่วง Overfitting ซึงเป็ นช่วงทีเซลล์ประสาทมีจาํ นวน
มากเกินไป มีผลทําให้ความสามารถในการระบุตวั ตนของคน
จํานวน คน ลดลง
งานวิจ ัยชิ นนี พบว่ าจํา นวนเซลล์ประสาทในชั น
ข้อมูลแอบแฝง มีผลกับความสามารถในการระบุตวั ตนโดยใช้
คลืนสมองในช่วง Delta ซึงเป็นช่วงคลืนสมองทีมีความถีตํากว่า
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เฮิรตซ์ อย่างชัดเจน โดยจํานวนเซลล์ประสาทในชันข ้อมูล
แอบแฝงทีน้อยเกินไปหรือมากเกินไป มีผลทําให้ในการระบุ
ตัวตนไม่ดี จํานวนเซลล์ประสาททีเหมาะสมสําหรับจํานวนคน
คน จะอยูช่ ่วงระหว่าง - เซลล์ประสาท นอกจากนัน
จากการวิเคราะห์พบว่าถ้าจํานวนคนมากขึน ช่ วงของเซลล์
ประสาททีเหมาะสมจะมีค่ามากขึนตามจํานวนคน
เนืองจากในการทดลองครังนีใช้ผูท้ ดลอง คน
เป็นทีน่าสนใจว่าถ้าจํานวนของกลุม่ ผู ้ทดลองเพิมขึนมากกว่า
คน การใช้เซลล์ประสาทในชันข้อมู ลแอบแฝงที เหมาะสม
ทีได้จากการทดลองครังนีจะยังได้ผลดีในการระบุตวั ตนหรือไม่
รวมถึงปัจจัยอืน ๆ ซึงมีผลในการระบุตวั ตน เช่น มีตาํ แหน่ง
ทีเหมาะสมในการจัดเก็บคลืนสมองซึงได้ผลดีกว่าตําแหน่งเดิม
หรือไม่ จํานวนตําแหน่ งทีเหมาะสมทีเป็ น ตําแหน่งในการ
ทดลองนี สามารถจะลดจํานวนลงได้หรือไม่ ซึงผู ว้ จิ ยั จะได้
ทําการวิจ ัยต่อไป ในงานวิจ ัยชิ นต่อไปจะมีการนําคลืนช่ วง
Delta และจํานวนเซลล์ประสาทในชันข ้อมูลแอบแฝงทีได้ผลดี
มาใช้ในการระบุตวั ตนกับกลุม่ ผูท้ ดลองทีมากขึน ปัจจัยอืน ๆ
ทีควรจะนํามาพิจารณาเพิมเติมคือ จํานวน และตําแหน่งทีใช้
ในการจัดเก็บคลืนสมองทีเหมาะสมกับคลืนช่วง Delta และ
จํานวนเซลล์ประสาทในชันข ้อมูลแอบแฝงทีได้จากการทดลอง
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