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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีไดจ้ดัท าแผนท่ีพื้นท่ีฐานเชิงพื้นท่ีให้มีความถูกตอ้งและทนัสมยั โดยเฉพาะ
แผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีท าการปรับปรุงให้เป็นแผนท่ีท่ีมีรายละเอียดระดับแปลง เพื่อให้
สามารถใช้งานในพื้นท่ีระดบัอ าเภอได ้ผลของงานในส่วนน้ีไดพ้ื้นท่ีล าไยรายแปลงและสามารถระบุ
อายุของตน้ล าไยได้ รวมถึงพื้นท่ีแหล่งน ้ าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร ซ่ึงถูกน าไปใช้ในการสร้างเป็น
หน่วยแผนท่ีดิน (Land Mapping Unit: LMU) ส าหรับการผลิตล าไย ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงซ้อนทบั 
(Overlay) จาก 3 ชั้นขอ้มูล ไดแ้ก่ แผนท่ีอายุตน้ล าไย ระบบการใชน้ ้ า และระดบัความลาดชนั ผลจาก
การซ้อนทับข้อมูลท าให้ได้หน่วยท่ีดินท่ีส าคญัทั้ งส้ิน 18 รูปแบบ ใช้ส าหรับการเลือกจ านวนจุด
ตวัอยา่งของเกษตรกรเพื่อท าการสัมภาษณ์รายละเอียดของการผลิตล าไยรวมถึงใชใ้นการคดัเลือกสวน
ตวัอยา่งส าหรับการบนัทึกภาพถ่ายทรงพุ่มล าไยเพื่อใช้ในการจ าแนกผลล าไย โดยท าการคดัเลือกตน้
ล าไยตวัอย่างทั้งหมด 60 ตน้ จาก 30 สวน เพื่อท าการบนัทึกภาพตน้ละ 6 ภาพภายใตก้รอบส่ีเหล่ียม
จตุัรัสขนาด 1 x 1 เมตรดว้ยกลอ้งดิจิตอลในรูปแบบไฟล์ JPG ซ่ึงเป็นชนิดท่ีนิยมในกลอ้งบนัทึกภาพ
ทัว่ไป บนัทึกภาพทั้งหมดรวม 360 ภาพ ภาพท่ีบนัทึกไดส้ามารถจดักลุ่มได ้5 กลุ่มตามสภาวะของการ
บนัทึกภาพ ไดแ้ก่ มีแดด/สวา่งนอ้ย มีแดด/สวา่งปานกลาง  มีแดด/สวา่งมาก  ไม่มีแดด/สวา่งนอ้ย และ 
ไม่มีแดด/สว่างปานกลาง แต่ละกลุ่มภาพจะถูกวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของชั้นขอ้มูลภาพช่วงคล่ืน
แสงสี แดง เขียว น ้าเงิน (RGB) และชั้นความสัมพนัธ์รูปแบบต่าง ๆ ของค่า RGB เพื่อหาค่า Threshold 
ท่ีเหมาะสมส าหรับใชเ้ป็นเง่ือนไขในการแยกระหวา่งส่วนของภาพท่ีเป็นพื้นท่ีผลล าไยกบัส่วนอ่ืน ๆ 
ท าการสร้างแบบจ าลองการจ าแนกด้วยโปรแกรม ERDAS Imagine 9.0 ซ่ึงได้มาทั้งส้ิน 6 รูปแบบ 
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ผลลพัธ์ท่ีไดส้ามารถใช้ในการจ าแนกภาพผลล าไย โดยไดผ้ลของความถูกตอ้งโดยรวมตั้งแต่ร้อยละ 
70 ข้ึนไป  

งานในส่วนของการประมาณผลผลิตล าไยด้วยแบบจ าลองเครือข่ายความเช่ือเบย์เซ่ียน 

(Bayesian Belief Network: BBN) เร่ิมตน้ดว้ยการสร้างผงัการไหลของรูปแบบการผลิตล าไยจากการ

รวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจากเกษตรตวัอย่าง 150 ตวัอย่าง และจากการประชุมกลุ่มย่อยกบั

เกษตรกร ท าให้สามารถสร้างรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลผลิตล าไย 

ผงัการไหลดงักล่าวสามารถสร้างความเขา้ใจถึงความเช่ือมโยงของปัจจยัท่ีเป็นเหตุและผลซ่ึงกนัและ

กนั เพื่อสร้างแบบจ าลอง BBN ในการคาดการณ์ผลผลิต ในการศึกษาน้ีได้ใช้ผลผลิตในการสร้าง

แบบจ าลอง 3 รูปแบบ คือ ผลผลิตท่ีไดจ้ากการสอบถามดว้ยแบบสอบถาม (รูปแบบ A) ผลผลิตท่ีได้

จากการเก็บขอ้มูลในแปลง (รูปแบบ B)  และผลผลิตท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ภาพถ่ายทรงพุ่มล าไยก่อน

การเก็บเก่ียว (รูปแบบ C) เพื่อสร้างค่าโอกาสความน่าจะเป็น (CPT) ของผลผลิตท่ีแตกต่างกนั พบว่า 

แบบจ าลองรูปแบบ B มีค่า RMSE ต ่าสุดเท่ากบั 20.2 ในขณะท่ีรูปแบบ A และ C มีค่า RMSE เท่ากบั 

44.7 และ 73.3 ตามล าดบั โดยค่าเฉล่ียของผลผลิตท่ีไดจ้ากการใชแ้บบจ าลองเม่ือเทียบกบัผลผลิตเฉล่ีย

จากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่มีความแตกต่างไม่เท่ากนั โดยรูปแบบ B มีความแตกต่างของผลผลิตประมาณ 

15 กิโลกรัมต่อไร่ (ร้อยละ 1.7) ในขณะท่ีรูปแบบ A และ C มีความแตกต่าง 123 กิโลกรัมต่อไร่ (ร้อย

ละ 16.5) และ 87 กิโลกรัมต่อไร่ (ร้อยละ 11.2) จากนั้นน าผลผลิตจากแบบจ าลองท่ีดีท่ีสุดไปสร้างเป็น

แผนท่ีการกระจายของผลผลิตตาม LMU และค านวนเป็นผลผลิตรวมเฉล่ียทั้ งพื้นท่ีได้เท่ากับ 

35,316,227 กิโลกรัม ในพื้นท่ีปลูกล าไยทั้งหมด 40,400 ไร่ 

ค าส าคัญ: Bayesian Belief Network  BBN ล าไย การจ าแนกภาพถ่าย แผนท่ีผลผลิตล าไยคาดการณ์ 
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ABSTRACT 

In this study, spatial data maps were created which could be adjusted for 

accuracy and updated as needed. Especially they were developed from the originally 

official land use map for improvements into accurate detailing of the land at the orchard 

level. With these modified official maps for greater contents, the entire district area 

could be understood with detailed accuracy, and every location of longan orchards 

could be mapped out, including the age of the orchards and what small water resources 

were being used for the orchards. All of these data were used to create a Land Mapping 

Unit (LMU) for longan production by overlaying the data in three layers. These three 

layers of data were the ages of orchards, the methods used for watering the orchards, 

and the land slope. The LMU contained 18 map units, which were important areas of 

interest for this study. The LMU was used in the process of randomly choosing farmers 

to interview as well as farms to sample for photographic identification of the fruits in 

the trees’ canopies. When choosing which trees to photograph, 60 trees were sampled 

from 30 different orchards. Each tree was photographed six times by using 1 x 1 meter 

square frames of plastic pipe in the tree’s canopy. The photos were taken with a digital 

camera and were originally in the JPG format. So altogether, there were 360 photos 

taken. These photos were categorized into five groups of lighting conditions: sunny with 

less light, sunny with medium light, sunny with bright light, cloudy with less light, and 

cloudy with medium light. All of the photos were converted into the RGB format, and 
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the statistics from their layered data were analyzed, especially concerning the 

relationships among the data in each of the five groups. These statistics and 

relationships became the defining information for creating the threshold for the 

identification of the longan fruits within the photos. The identification process was done 

using the ERDAS Imagine 9.0 program. Each type of object in the photos was 

identified—a total of six types of objects—in order to make the identification of the 

fruits easier. The initial accuracy rate of identifying longan fruits in the photos was 

more than 70%.  

The BBN model (Bayesian Belief Network Model) was used to predict the yield 

of longan fruits. In order to create a reliable model, first a flowchart had to be made 

based on the information gathered from interviews with 150 farmers and from the focus 

group’s discussions. All of this information was used to create nodes in the flowchart 

and to understand the relationships between these nodes, which are factors impacting 

the production of longan fruits. The flowchart’s purpose is to display the reasonable 

connections between each node so that a better understanding of the factors enables the 

BBN model to be accurate in its predictions. Three models were designed based on 

three different sources of information concerning longan yield results. The Type A 

model’s data originated from questionnaires which farmers filled out. The Type B 

model’s data originated from first-hand gathering of information on-site during harvest 

time. The Type C model’s data originated from the image analysis of the photos taken 

on-site before harvest time. These three types of data were used to create a Conditional 

Probability Table (CPT) of the longan fruit yield. The results show that the Type B 

model has the lowest value of RMSE at 20.2, while Type A and Type C have a value of 

RMSE at 44.7 and 73.3 respectively. The average predicted yields from these three 

models were not significantly different from the actual level. The Type B model had a 

difference of 13 kg/rai, which is a difference of 1.5%. The Type A and the Type C 

models differed from the actual results by 123 kg/rai (a difference of 16.5%) and 87 

kg/rai (a difference of 11.2%) respectively. The model with the best results was used to 

create a map of the distribution of longan production throughout the district. It was 

based on the LMU. The model was also used to calculate the total output of longan 
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fruits for Phrao District which turned out to be 35,316,227 kg in a total longan area of 

40,400 rai. 

Keywords: Bayesian Belief Network (BBN), longan, image analysis, map of yield 

predicted, longan production. 

 


