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การคาดการณผลผลิตลําไยโดยใชเทคนิคการจําแนกระยะไกลและสมการถดถอย
หลายตัวแปรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการผลิต
The Estimate Longan Yield Using Image Processing Technique and Multiple Regression
Model for Decisions Support Systems
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บทคัดยอ
การวางแผนจัดการการผลิตลําไยจําเปนตองอาศัยขอมูลในการผลิตของเกษตรกรที่มีความสัมพันธกับ
ผลผลิตที่จะได โดยอยูในรูปแบบของเครื่องมือการประมาณการณผลผลิตที่มีความแมนยําและรวดเร็ว ใน
งานวิจัยนี้ไดจําแนกชนิดหนวยแผนที่ดิน (LMU) สําหรับการผลิตลําไยในอ.พราว จ.เชียงใหม ดวยขอมูลเชิง
พื้นที่ประกอบดวยแผนที่อายุตนลําไย ระบบการใชน้ํา และระดับความลาดชัน เพื่อสรางขอบเขตการเลือก
ตัวอยางสวนสําหรับเก็บขอมูลการผลิตรวมถึงบันทึกภาพถายทรงพุมในชวงคลื่นแสงสีแดง เขียว น้ําเงิน (RGB)
และชั้นความสัมพันธรูปแบบตาง ๆ เพื่อใชในขั้นตอนการจําแนกภาพถาย (image processing) ดวยคา
เงื่อนไขเพื่อ หาสัดสวนของพื้นที่ผลลําไยตอ พื้นที่ท รงพุม ซึ่งเปนปจจัยหนึ่ง รวมกับ ปจจัยอื่นๆ ที่ไดจ ากการ
สัมภาษณเกษตรกร เพื่อสรางสมการถดถอยหลายตัวแปร (multiple regression model) เปนสมการผลผลิต
ลําไยคาดการณ ซึ่งผลที่ไดสามารถอธิบายความสัมพันธของปจจัยตางๆ ไดถึงรอยละ 89 และคา R2เทากับ
0.79 สามารถนําไปคํานวณหาผลผลิตลําไยลวงหนาของพื้นที่ปลูกลําไยในแตละชนิดหนวยที่ดินและสรางเปน
แผนที่ผลผลิตลําไยเชิงพื้นที่ แผนที่สามารถอธิบายแหลงผลผลิตลําไยที่สําคัญไดในระดับแปลง ขอมูลดังกลาวมี
ความสําคัญสําหรับการวางยุทธศาสตรการจัดการผลผลิตที่จะไดกอนถึงชวงเวลาเก็บผลผลิตจริง รวมถึงการ
วางแผนการจัดการสวนลําไยของเกษตรกรในดานตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรไดเปนอยางดี
คําสําคัญ:ลําไย, การจําแนกภาพถาย, สมการถดถอยหลายตัวแปร, แผนที่, ผลผลิตลําไยคาดการณ
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Abstract
Planning in longan production systems requires a quick and accurate estimation
technique. As well as this estimation technique, we present the methodology for the
development of a yield estimation method. This research identifies the types of land
mapping unit (LMU) for longan production in the Phrao district of Chiang Mai Province by
using spatial data. The special data consist of a map of the age of longan trees, the irrigation
systems and the gradient of the land. The identification of LMU types allows for the
determination of sampling areas for data collection and the photographing of longan bushes
with red, green and blue light waves (RGB), and a range of relationship barrier patterns for
determining the conditions of image processing. The proportion of fruits to bushes is one
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factor among others gathered from farmer interviews. This information is used to estimate
the longan yield equation in a multiple regression form. The equation could explain the
relationship of various factors at an accuracy level of up to 89 percent with an R2 of 0.79.
The yield in each LMU is calculated from this equation and this number is used to create an
estimated yield map for describing the distribution of longan production at the crop scale.
This information is vital for the implementation of production management strategies prior
to the actual harvest. The management plan has the added benefit of enabling the farmer
to increase resource utilization efficiency.
Keywords: Longan, image processing, Longan yield estimation, decision support systems
บทนํา
การประมาณการผลผลิต ลําไยล วงหนา ชว ยในการวางแผนการจัด การการผลิตลํ าไยได อ ย างมี
ประสิ ท ธิภ าพ ที่ผา นมาหนว ยงานของภาครัฐไดใช วิธีอ อกสํ ารวจพื้นที่ เ พื่อ ทําการประมาณผลผลิ ตดว ย
ประสบการณของเจาหนาที่และสุมตนเพื่อทําการนับผลผลิตตัวอยาง ซึ่งตองอาศัยความชํานาญและใชเวลา
คอนขางมาก (สํานัก งานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) ดังนั้นการศึก ษาครั้ง นี้จึง มีเปาหมายเพื่อพัฒนาแนว
ทางการประมาณการผลผลิตลําไยลวงหนาใหมีความถูกตอ งมากขึ้นและลดระยะเวลาการทํางานใหสั้นลง
แนวทางหนึ่งที่ใชคือการบันทึกภาพผลไมในขณะที่อยูบนทรงพุมและนําภาพที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาปริมาณ
ของผลที่สามารถเก็บเกี่ยวได เชน การจําแนกภาพเพื่อนับจํานวนลูกแอบเปล (Stajnko D. et al., 2004) หรือ
ในการใชภาพถายเพื่อ จําแนกจํานวนผลสมซึ่ง ใหผ ลลัพธเ ปนที่นาพอใจ (Okamoto and Lee, 2009,
Bulanon et al., 2009)
อีกแนวทางหนึ่งคือการใชแบบจําลองถดถอย (Regression Model) ในรูปสมการแสดงความสัมพันธ
ระหวางปจจัยตางๆ ที่สงผลตอปริมาณผลผลิตโดยอาศัยขอมูลทางสถิติ แบบจําลองอธิบายถึงจํานวนปจจัยที่
เกี่ยวของรวมทั้งลักษณะการสงผลของปจจัยเหลานั้น สรางเปนผลผลิตคาดการณได (Jaikla et al., 2008;
Merdun et al., 2006; Schaap and Leij, 1998) โดยสวนมากจะทําการจําลองในพืชไร เชน แบบจําลอง
ผลผลิตขาว (Jaikla et al., 2008) ขาวโพดและถั่วเหลือง (Ainong Li, 2007; Prasad et al., 2006) และขาว
สาลี (Dadhwal and Sridhar, 1997) เปนตน
ในการศึก ษานี้เ ปนการบูร ณาการทั้งสองแนวทางเขาดวยกัน เพื่อ ใหไดเครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับการประมาณการผลผลิตลําไย รวมถึงการใชเครื่องมือนี้ในการอธิบายถึงลักษณะการสงผลตอผลผลิตใน
แตละปจจัยที่มีอยูของเกษตรกร เพื่อใหสามารถเรียนรูความเหมาะสมของการใชทรัพยากรการผลิตอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
2.อุปกรณและวิธีการ
2.1 พื้นที่ศึกษา
อ.พราวอยูตอนเหนือของ จ.เชียงใหม ตั้งอยูในตําแหนงพิกัดที่ 524000 E 2135000 N มีพื้นที่ 2,021
ตารางกิโลเมตร เปนอําเภอที่ใหผลผลิตลําไยมากที่สุดเมื่อเทียบกับอําเภออื่น อีกทั้งในชวงเวลาที่ผานมามีพื้นที่
ปลูกเพิ่ม ขึ้นอยางรวดเร็วโดยเพิ่ม ขึ้นจาก 5,531 ไร ในป 2542 เปน 34,151 ไรในป 2551 (กรมสง เสริม
การเกษตร, 2552)
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2.2 ขั้นตอนการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ไดใช 3 วิธีการรวมกันไดแก ขอ มูลภูมิสารสนเทศ (GIS) เทคนิคการวิเคราะหภาพ
ระยะไกล (Image processing analysis) และแบบจําลองถดถอยหลายตัวแปร (Multiple regression
model) ในการสรางเครื่องมือคาดการณผลผลิตลําไยตามความแตกตางกันของพื้นที่ปลูกลําไย จึงทําการสราง
หนวยแผนที่ในการผลิตลําไยหรือ LMU (Land mapping unit) เพื่อใชเปนขอบเขตของการเลือกสวนตัวอยาง
ในการเก็บขอมูลดวยแบบสอบภามและบันทึกขอมูลภาพถายทรงพุมเพื่อวิเคราะหสัดสวนพื้นที่ผลลําไยในแต
ละตน สัดสวนพื้นที่ผลลําไยเปนปจจัยที่สําคัญรวมกับปจจัยอื่นๆ ที่ไดจากการสอบถามนําเขาสูการสรางสมการ
คาดการณผลผลิตดวยแบบจําลองถดถอยหลายตัวแปร ขั้นตอนการศึกษามีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.2.1 หนวยแผนที่ดินเพื่อการสุมตัวอยาง (Land mapping unit: LMU)
การสราง LMU อาศัยขอมูลเชิงพื้นที่ 3 ชั้นขอมูล ไดแก 1) แผนที่พื้นที่ปลูกลําไยตามอายุ ไดจาก
การจําแนกภาพถายออโธสีความละเอียด 0.75 เมตรรวมกับขอมูลการใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2549 ของกรม
พัฒนาที่ดิน 2) ขอบเขตประเภทการใชน้ําชลประทาน เปนชั้นขอมูลขอบเขตประเภทการใชน้ําสําหรับปลูก
ลําไยในพื้นที่ และ 3) ระดับความลาดชัน สรางขึ้นจากแผนที่ชั้นความสูงเชิง ตัวเลข (Digital elevation
model: DEM) โดยแบงระดับความลาดชันออกเปน 3 ระดับ ไดแก 0-5% 5 - 20% และมากกวา 20% ชั้น
ขอมูลทั้งหมดขางตนนํามาทําการวิเคราะหเชิงซอนทับ (Overlay) ดวยโปรแกรม ArcMap 9.x ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 การสราง LMU ดวยวิธีการซอนทับขอมูลเชิงพื้นที่
2.2.2 การจําแนกผลลําไยบนทรงพุมดวยภาพถายเชิงตัวเลข
ในการวิจัยนี้ไดคัดเลือกสวนตัวอยาง 30 สวนจาก LMU ทั้งหมดและสุมเลือกตนลําไย 2 ตนในแตละ
สวนเพื่อบันทึกขอมูลภาพทรงพุมดวยกลองดิจิตอล (Digital camera) เปน RGB ในรูปแบบไฟล JPG ภายใน
ชอง (Region of interest, ROI) ขนาด 1 x 1 เมตร ใน 1 ตนบันทึก 6ภาพจาก 3 สวนของตน คือ สวนลาง
สวนกลาง และสวนบน ไดทั้งหมด 360 ภาพ นํามาจัดกลุมภาพตามสภาวะของภาพ (Condition of image)
และนําเขาโปรแกรม ERDAS 9.0 เพื่อทําการจําแนกสัดสวนพื้นที่ผลตอพื้นที่ทรงพุมในแตละภาพ และคํานวณ
เปนสัดสวนพื้นที่ผลลําไยตอตนลําไยแตละตน ขั้นตอนดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลภาพเชิงตัวเลข

รูปที่ 3 วิธีการวิเคราะหขอมูลภาพเชิงตัวเลข

การจํ าแนกสว นของผลลําไยออกจากทรงพุม อาศั ยวิธี แยกองค ป ระกอบของวัตถุ ภาพ ( image
segmentation ) ซึ่งเปนวิธีการที่สามารถแยกความแตกตางของสิ่งที่ปรากฏในภาพไดดวยลักษณะของวัตถุ
(Cheng et al., 2001) และวิธีการจําแนกภาพ (Classification Analysis) ภาพที่บันทึกไดนํามาวิเคราะหเชิง
คลื่นดวยคาการสะทอนของชั้น Red(R) Green(G) และ Blue(B) รวมกับการสรางคาการสะทอนใหมใน
รูปแบบของ OHTA color space (Ohta Yu-Ichi & Kanade Takeo,1980) รวมถึงภาพในระบบ IHS ทําให
ไดขอมูลภาพที่มีรายละเอียดที่หลากหลายมากขึ้น คาการสะทอนในรูปแบบตางๆ ขางตนของแตละภาพถูก
นํามาวิเคราะหเพื่อหาคา Threshold หรือคาเงื่อนไขดวยคาสถิติของพื้นที่ตัวอยาง (Training site) ของสิ่งที่
ปรากฏในภาพ ไดแก ลูกลําไย ใบ กิ่ง กาน ลําตน ทองฟา และพื้นดิน จากนั้นสรางขั้นตอนของการจําแนกภาพ
ในแตละภาพโดยอาศัยเครื่องมือ Model Maker ผลลัพธที่ไดจะเปนพื้นที่ผลลําไยในแตละภาพที่บันทึกได
ขั้นตอนดังภาพที่ 3
2.2.3 สมการถดถอยหลายตัวแปร
แบบจําลองถดถอยหลายตัวแปร (Regression model) เปนวิธีทางสถิติในการประมาณคาของตัว
แปรตาม (Dependent variable) ในที่นี้คือปริมาณของผลผลิตลําไย (Y) โดยอาศัยขอมูลอีกหลายตัวแปร (Xi)
เปนตัวทํานายคา เรียกวาแปรอิสระ (Independent variable) ซึ่งมีรูปแบบโดยทั่วไปดังสมการที่ 1
Y = β0 + β1X1 + β1X1 +….+ βkXk ...................................................................................(1)
ในการศึกษานี้ไดสมมติใหสมการผลผลิตลําไยสมมติดังสมการที่ 2
YieldPerM2
=β0+β1(Canopy)+β2(FruitArea)+β3(No_treePerM2)+β4(No_CultivarTreePe
rM2)+β5(Age)+
β6(DayLength)+β7(WaterSystem)+β8(SoilType)+9(Manage)+β10(No_Land)
+β11(Cost).. (2)
โดย YieldPerM2 คือ ผลผลิตลําไย (กก./ม2 ) สมการที่ 3, Canopy คือ พื้นที่ท รงพุม (ซม 2),
FruitArea คือ พื้นที่ผลลําไยตอหนึ่งตน (ม2) สมการที่ 4, No_TreePerM2 คือ จํานวนตนลําไยในพื้นที่ (ตน/ม
2
) สมการที่ 5, DayLength คือ ระยะวันถายภาพจนถึงเก็บผล, No_CultivarTreePerM2 คือ จํานวนตน
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ลําไยที่ใหผลผลิตในพื้นที่ปลูก (ตน/ม2) สมการที่ 6, Age คือ อายุตนลําไย(ป), WaterSystem คือ ระบบการ
ใหน้ํา, SoilType คือ ชนิดของดิน, Manage คือ ระดับการดูแล, No_Land คือ จํานวนพื้นที่ถือครอง และ
Cost คือ ตนทุนที่ใช(บาท)
ผลผลิตลําไยที่ไดตอตารางเมตร =

................................................(3)
พื้นที่ผลลําไยตอตน =

ผลผลิต (กิโลกรัม)

ระยะปลูก (เมตร)∗ระยะปลูก (เมตร)

พื้นที่ผลลําไยจากการจําแนก(ตารางเมตร)∗พื้นที่ทรงพุม(ตารางเมตร)

........................................(4)

จํานวนตนลําไยที่ปลูกตอตารางเมตร =

จํานวนตนลําไยที่ปลูก (ตน)
พื้นที่ปลูก (ตารางเมตร)

..........................................................(5)

จํานวนตนลําไยที่ใหผลตอตารางเมตร =
จํานวนตนลําไยที่ใหผลผลิต (ตน)
..................................................(6)
พื้นที่ปลูก (ตารางเมตร)

3.ผลการวิเคราะห
3.1 ขอมูลขอบเขตหนวยแผนที่ดิน (Land mapping unit: LMU)
ผลลัพธที่ไดจากการซอนทับกันของชั้นขอมูลไดมา 27 LMU (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลของการสราง LMU สําหรับพื้นที่ปลูกลําไย
รายละเอียดหนวยแผนที่ดิน
0 - 5 ป,ประปาภูเขาและแหลงน้ําผิวดิน,0
- 5%
0 - 5 ป,ประปาภูเขาและแหลงน้ําผิวดิน,5
- 20%
0 - 5 ป,ประปาภูเขาและแหลงน้ําผิวดิน,>
20%
0 - 5 ป,อาศัยน้ําฝน,0 - 5%
0 - 5 ป,อาศัยน้ําฝน,5 - 20%
0 - 5 ป,อาศัยน้ําฝน,> 20%
6 - 12 ป,ระบบชลประทาน,0 - 5%

พื้นที่
(ไร)
1,683

รายละเอียดหนวยแผนที่ดิน

พื้นที่
(ไร)
724

1,589

6 - 12 ป,ประปาภูเขาและแหลงน้ําผิวดิน,>
20%
6 - 12 ป,แหลงน้ําใตดิน,0 - 5%

253
659
834
917
338

6 - 12 ป,ประปาภูเขาและแหลงน้ําผิวดิน,0 5,014
- 5%
6 - 12 ป,ประปาภูเขาและแหลงน้ําผิวดิน,5 3,655
- 20%

พื้นที่
(ไร)
101

676

13 - 20 ป,ประปาภูเขาและแหลงน้ําผิว
ดิน,>า 20%
13 - 20 ป,แหลงน้ําใตดิน,0 - 5%

6 - 12 ป,แหลงน้ําใตดิน,5 - 20%

683

13 - 20 ป,แหลงน้ําใตดิน,5 - 20%

246

6 - 12 ป,แหลงน้ําใตดิน,> 20%
6 - 12 ป,อาศัยน้ําฝน,0 - 5%
6 - 12 ป,อาศัยน้ําฝน,5 - 20%
6 - 12 ป,อาศัยน้ําฝน,> 20%

168
5,194
5,361
1,697

13 - 20 ป,อาศัยน้ําฝน,0 - 5%
13 - 20 ป,อาศัยน้ําฝน,5 - 20%
13 - 20 ป,อาศัยน้ําฝน,> 20%
21 - 30 ป,ประปาภูเขาและแหลงน้ําผิว
ดิน,0 - 5%
21 - 30 ป,อาศัยน้ําฝน,0 - 5%

2,661
2,748
524
138

21 - 30 ป,อาศัยน้ําฝน,5 - 20%

162

13 - 20 ป,ประปาภูเขาและแหลงน้ําผิวดิน,0 2,103
- 5%
13 - 20 ป,ประปาภูเขาและแหลงน้ําผิวดิน,5 1,154
- 20%

3.2 การจําแนกลําไยในทรงพุมดวยภาพถายเชิงตัวเลข
3.2.1 สภาวะของการบันทึกภาพ
การจัดกลุมของขอมูลภาพตามสภาวะตางๆ เพื่อกําหนดคาในการสรางเครื่องมือการจําแนกที่แตกตาง
กัน สามารถจัดกลุมไดทั้งหมด 5 กลุม ดังตัวอยางแสดงดังรูปที่ 4
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165

264

ก) มีแดด/สวางนอย

ข) มีแดด/สวางปาน
กลาง
รูปที่ 4 สภาวะของการบันทึกภาพ

ค) มีแดด/สวางมาก

ง) ไมมีแดด/สวาง
นอย

จ) ไมมีแดด/สวาง
ปานกลาง

3.2.2 การแปลงคาชั้นขอมูลภาพ
การแปลงคาขอมูลบันทึกภาพในระบบ RGB ไปสูระบบ IHS เปนเทคนิคที่สําคัญในการปรับคาไปสู
ระบบที่อ าศั ย ความเขม ของแสงเป นตั ว กํ า หนดระดับ ของสี ที่ ป รากฏ นอกเหนื อ จากนี้ ยัง ได ใ ชรู ป แบบ
ความสัมพันธตามการทดสอบของ Ohta yu-ichi ที่เรียกวา OHTA color space (Guo Feng et al., 2008)
ในงานวิจัยนี้เลือกใชความสัมพันธตามสมการ (2*R-G-B)/4 และ (2*G-R-B)/4 เนื่องจากมีผลที่ชัดเจน รวมถึง
ไดอาศัยคา Redness ที่ไดจาก 3*R-G+B คาทั้งหมดนี้สามารถเนนภาพในสวนที่เปนลูกลําไยไดอยางชัดเจน
3.2.3 คาเงื่อนไขของการจําแนกพื้นที่ผลลําไยจากภาพ
สิ่งที่ปรากฏในภาพมี 7 ประเภท ในแตละประเภทจะถูกคํานวณคาสถิติในทุกชั้นขอมูลของภาพดวย
คาเฉลี่ย (Mean) ไดผลลัพธสรุปตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระหวางประเภทที่ปรากฏในภาพ
ประเภท
ลําไยสวาง
ลําไยมืด
ใบสวาง
ใบมืด
กิ่ง/กาน
พื้นหญา
ทองฟา

Red
169
93
166
41
104
76
254

Green
164
91
197
61
109
84
255

Blue
139
71
136
50
97
66
254

Hue
119
125
144
186
146
160
41

(2G-R-B)/4
5
4
23
7
4
6
0

(2R-G-B)/4
8
6
0
-7
0
1
0

3R-G+B
204
119
165
13
106
78
252

3G-R+B
183
107
289
90
125
110
255

นอกจากนี้ยัง ไดไดอาศัยรูปแบบของความสัมพันธในลักษณะของความแตกตางกันของคาสะทอ น
ระหวางชั้นขอมูลเขามาชวยในการวิเคราะห พบวาแตละรูปแบบของความสัมพันธระหวางชั้นขอมูลชวยเพิ่ม
ความชัดเจนในการกําหนดคาเงื่อนไขสําหรับ การจําแนกไดม ากกวาการใชคาตั้ง ตนเพียงอยางเดียว จาก
ความสัมพันธหลายรูปแบบที่ทําการทดสอบได 7 รูปแบบของความสัมพันธที่เหมาะสมสําหรับการจําแนกภาพ
แตละกลุมสภาวะภาพดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 คาเงื่อนไขสําหรับการแยกพื้นที่ผลลําไยออกจากพื้นที่อื่นๆ ในแตละกลุมสภาวะภาพ
(R-G) - (G-R)

(R-B) - (G-R)

(2R-G-B)/4 - (2G-R-B)/4

R-G

R-B

HUE

3R-G+B

> -2
>0
> 15
> 20
>0
-

> 15
> 15
> 40
> 20
-

>0
>0
>5
>5
-

>0
-

> 30
> 30

< 145

> 140

กลุมภาพที่ 1
กลุมภาพที่ 2
กลุมภาพที่ 3
กลุมภาพที่ 4
กลุมภาพที่ 5
กลุมภาพที่ 6

3.2.4 การจําแนกพื้นที่ผลลําไยดวยคาเงื่อนไข
คาเงื่อนไขขางตนเปนคากําหนดในขั้นตอนการจําแนกดวยเครื่องมือที่เรียกวา Model maker โดย
กําหนดคาที่เหมาะสมในแตล ะภาพตั้งตน (Input image) ผลลัพ ธที่ไดจะเปนภาพพื้นที่ผ ลลําไย (Output
image) และตารางพื้นที่ผลลําไย (Fruit area table) เพื่อรวบรวมเปนสัดสวนพื้นที่ผลลําไยตอตน การจําแนก
ดวยวิธีการนี้มีความรวดเร็วและไดผลลัพธของการจําแนกที่ดี ความถูกตองโดยรวม (accuracy assessment)
สูงสุดรอยละ 92.3 และคา Kappa เทากับ 0.935 ในขณะความถูกตองเฉลี่ยสูงกวารอยละ 80 และคาเฉลี่ย
Kappa เทากับ 0.765 ผลของการจําแนกดวยเครื่องมือดังกลาวแสดงตัวอยางดังรูปที่ 5 ก-จ

ก)มีแดด/แสงนอย

ข)มีแดด/แสงปาน
ค)มีแดด/แสงมาก
กลาง
รูปที่ 5 ผลของการจําแนกดวยขั้นตอนของการกําหนดเงื่อนไข

ง)ไมมีแดด/แสงนอย

จ)ไมมีแดด/แสงปาน
กลาง

3.3 สมการถดถอยหลายตัวแปร
วิธีการสรางสมการอาศัยโปรแกรม SPSS Statistic 17.0 (IBM Corporation 2010) ดวยเครื่องมือ
การวิเคราะหการถดถอย (Regression) เพื่อนําปจจัยแตละตัวเขาสูสมการ ความเหมาะสมของปจจัยแตละตัว
จะพิจารณาดวยคา Partial Correlation (คา Sig) ที่มีคาต่ํากวา 0.05 เพื่อหาปจ จัยหรือ ตัวแปรที่มีความ
เหมาะสมที่จะสามารถอยูในสมการไดโดยการทดสอบนําปจจัยเขา-ออกจากสมการในขั้นตอนการวิเคราะห
จนกวาจะไดผลลัพธเปนสมการที่มีความเหมาะสมมากที่สุดและไมมีปจจัยใดที่สงผลตอสมการที่ไดอีก ขั้นตอน
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นี้จะพิจารณาจากคา R2 (r square) และคา t-Statistic ที่ระดับความเชื่อ มั่นที่ 99.95 จากการวิเคราะห
ดังกลาวไดรูปแบบของสมการแสดงดังสมการที่ 7
Ln_YieldPerM2 = 0.649(Ln_FruitArea) – 1.095(Ln_No_TreePerM2) +
1.152(Ln_No_CultivarTreePerM2)
- 0.859(Ln_No_Land) + 0.326(Ln_WaterSystem) +
0.463(ln_SoilType)........... (7)
โดยสมการทั้งหมดอยูในรูปแบบ Nomal logarithm และ YieldPerM2 คือ ผลผลิตลําไย (กก./ม
2
), FruitArea คือ พื้นที่ผ ลลําไยตอหนึ่งตน (ม2 ), No_TreePerM2 คือ จํานวนตนลําไยในพื้นที่ (ตน/ม 2 ),
No_CultivarTreePerM2 คือ จํานวนตนลําไยที่ใหผลผลิตในพื้นที่ปลูก (ตน/ม2), No_Land คือ จํานวนพื้นที่
ถือครอง, WaterSystem คือ ระบบการใหน้ํา, SoilType คือ ชนิดของดิน
จากการวิเคราะหมีทั้งหมด 6 ปจจัยที่มีความสําคัญและยอมรับไดในทางสถิติ (คา sig นอยกวา 0.05)
ซึ่งปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธตอผลผลิตลําไย โดยมีคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
เทากับรอยละ 89 และการนําสมการจากปจจัยตางๆ เหลานี้มาใชในการประมาณการผลผลิตลําไยจะมีความ
คลาดเคลื่อนรอยละ 0.54 (Std. error 0.5352) ที่ระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05 และคา Durbin Watson’s
statistics เทากับ 1.37 ซึ่ง ถือวาสมการผานการทดสอบคุณสมบัติทั่วไปทางสถิติ สมการที่ไดมาเมื่อนําไป
ทดสอบการประมาณการยอ นกลับ ดวยขอ มูล ชุดทดสอบพบวาสวนใหญจ ะมีความใกลเคียงกันระหวางคา
ผลผลิตประมาณการกับผลผลิตจริง โดยเปรียบเทียบกันไดดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 เปรียบเทียบผลผลิตประมาณการกับผลผลิตจริง
จากตารางพบวาผลผลิตรวมที่ไดจากการประมาณการณไดมาทั้ง สิ้น 3,912.5 กิโ ลกรัม ในขณะที่
ผลผลิตที่บันทึกไดจริงจากตนตัวอยางอยูที่ 4125.55 กิโลกรัม ซึ่งมีความแตกตางกันเทากับ 202.95 กิโลกรัม
หรือคิดเปนรอยละ 4.93 ของผลผลิตที่เก็บไดจริง โดยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของสมการดังกลาว
เทากับรอยละ 12.73
3.4.การประมาณการผลผลิตลําไยดวยแบบจําลอง
สมการที่ไดเมื่อนําไปใชในการประมาณการผลผลิตลําไยตามหนวยแผนที่การปลูก ลําไยสําหรับ อ.
พราว ดวยขอมูลที่ไดจากการสํารวจสามารถคํานวณเปนผลผลิตลําไยเฉลี่ยตอไรของแตละประเภทของหนวย
แผนที่ และจากการที่ลําไยเปนพืชที่ใหผลดีปเวนป ปที่ใหผลผลิตไมดีจะมีผลผลิตลดลงจากปที่ใหผลผลิตดี
ประมาณรอยละ 35 (อุทัย เซี่ยงเจ็น, 2547) ในแตละตนจะมีรอบปที่ใหผลไดดีแตกตางกัน อีกทั้งปญหาจาก
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ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหวางชวงระยะเวลาตั้งแตติดผลจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเปนเหตุใหตนลําไยบางตนมี
ความผันผวนของผลผลิตที่ได ดวยเหตุนี้จึงไดกําหนดความคลาดเคลื่อนของตัวเลขผลผลิตเพื่อทดสอบตัวเลขให
มีแนวโนมไปในทิศทางที่เหมาะสม โดยตั้งสมมติฐานวาในแตละสวนใหผลรอยละ 50 ถึง 100 ซึ่งพบวาคาเฉลี่ย
ของการติดผลในระดับรอยละ 60 ถึง 80 มีคาใกลเคียงกับคาผลผลิตที่สํารวจพบในพื้นที่ โดยมีผลผลิตเฉลี่ย
899.64 ถึง 1,049.58 กก/ไร ตามลําดับ ผลลัพธที่ไดส ามารถสรางแผนที่ผลผลิตลําไยประมาณการและ
คํานวณแยกตามพื้นที่ตําบลเปรียบการคาดการณจากหนวยงานไดดังรูปที่ 7
สรุป
วิธีการจําแนกภาพถายทรงพุมดวยการกําหนดเงื่อนไขทําใหไดคาสัดสวนผลผลิตลําไยกอนการเก็บ
เกี่ยว ซึ่งจะเปนหนึ่งในปจจัยที่สําคัญสําหรับ การสรางแบบจําลองถดถอยหลายตัวแปรสําหรับคาดการณ
ผลผลิตลําไยในแตละประเภทของหนวยที่ดิน ผลของการศึกษาสามารถใชแสดงปริมาณผลผลิตคาดการณได
โดยสามารถกําหนดรอยละของการติดผลไดและสรางแผนที่ระดับของผลผลิตลําไยคาดการณเพื่อใชอธิบาย
แหลงผลผลิตลําไยที่สําคัญในระดับอําเภอจนกระทั่งถึงระดับแปลง ซึ่งผลจากการคาดการณที่แมนยําสามารถ
ใชในการวางแผนนโยบายลวงหนาสําหรับหนวยงานตางๆ ที่เ กี่ยวของในการเตรียมพรอมสําหรับการวาง
ยุทธศาสตรในการจัดการผลผลิตที่จะได นอกจากนี้ปจจัยตางๆ ที่อยูในแบบจําลองสามารถบอกถึงลักษณะ
ความสัม พันธกับ ผลผลิตที่จ ะได ซึ่ง สามารถนําไปอธิบายถึงการวางแผนการผลิตลําไยของเกษตรกรใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การศึกษาครั้งนี้ไดสรางแนวทางในการศึกษาเพิ่ม เติมในหลายๆ ดาน ทั้ง ในสวนของวิธีการจําแนก
ภาพถายที่สามารถทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบวิธีการที่ใชในการศึกษาครั้งนี้กับวิธีการอื่นๆ หรือการสราง
สมการถดถอยหลายตัวแปรที่สามารถเพิ่มเติมปจ จัยอื่นๆ ที่สําคัญเขาไปเพิ่มเติมในสมการเพื่อใหสามารถ
อธิบายผลของการประมาณการณผลผลิตลําไยมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น สิ่งเหลานี้จะไดใชเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยในโอกาสตอไป
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พื้นที่
จาก
ตําบล แผนที1่
ทุงหลวง
151
น้ําแพร
3,203
บานโปง
891
ปาตุม
3,573
ปาไหน
1,055
สันทราย 2,318
เขื่อน
ผาก
7,969
เวียง
43
แมปง
แมแวน
โหลง
ขอด

ผลผลิต
พื้นที่
ผลผลิต
จากสมการ ลงทะเ คาดการณป
2
บียน3
52/534
131,217
504
403,200
1,964,226 2,012 1,609,600
719,370 1,178
942,400
1,905,752 2,034 1,627,200
835,457 1,379 1,103,200
1,813,288 1,560 1,248,000

4,979,807 6,087
34,855
586
10,855,30
12,161
2 11,259
6,096 5,511,310 5,540

4,869,600
468,800
9,007,200
4,432,000

ผลผลิต
คาดการณ
ปที่ด5ี
504,000
2,012,000
1,178,000
2,034,000
1,379,000
1,560,000
6,087,000
586,000
11,259,00
0
5,540,000

2,939 2,493,929 2,806 2,244,800 2,806,000
31,244,51
34,945,00
รวม
40,400
6 34,945 27,956,000
0
1
2
3,4,5
แหลงขอมูล จากฐานขอมูลเชิงพื้นที่, คํานวณจากสมการถดถอยหลายตัวแปรที่ระดับการติดผลรอยละ 65, จากสํานักงานเกษตร
อําเภอพราว
3
พื้นที่ปลูกที่เกษตรกรทําการลงทะเบียนกับสํานักงานเกษตรอําเภอพราว, 4 ผลผลิตคาดการณจากเจาหนาที่ในปผลิต 2552-2553
5
ผลผลิตคาดการณจากเจาหนาที่ในปที่ดี (on year)
รูปที่ 7 ผลผลิตคาดการณเชิงพื้นที่จากการประมาณการติดผลที่ 65% และผลผลิตรายตําบล
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