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บทคัดยอ
 การเจริญเติบโตของพืชเปนกระบวนการที่มีความซับซอนทั้งในเชิงเวลาและเชิงพื้นที่แบบจําลองพืชจึงมีความตองการ 
รายละเอียดของขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของพืชในการคาดการณผลผลิต ลักษณะของขอมูลเหลานี้ 
มกัประกอบดวยความไมแนนอน (Uncertainty) ผลของการใชขอมลูปอนทีไ่มแนนอนกอใหเกดิความคาดเคลือ่นของผลการคาดการณ

 โครงขายของเบยส (Bayesian Networks, BNs) ถูกนํามาใชในการพัฒนาแบบจําลองเพื่อคาดการณผลผลิตขาวโดยอาศัย

หลักการประเมินความเหมาะสมของที่ดินและการปรับปรุงคุณภาพที่ดิน แบบจําลองเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและ
ใชขอมูลเชิงพื้นที่และท่ีไมใชเชิงพื้นที่ที่มีความไมแนนอน (Uncertainty) 0 และความกํากวม (Ambiguity) ขอมูลภูมิอากาศสมบัติ
ของดิน และการเขตกรรมถูกนํามาใชเปนตัวแปรที่ปอนเขาสูแบบจําลอง ตัวแปรและความสัมพันธของตัวแปรในแบบจําลองถูก
กําหนดไวในความสัมพันธเชิงเหตุ (Causal Relationship) โครงขายของเบยสมีความสามารถในการคาดการณผลผลิตของพืช

โดยใชเทคนิคในการกําหนดคาพารามิเตอรและตัวแปรเชิงพื้นที่ เม่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดจากการสาํรวจกับผลผลิตคาดการณ 
พบวา ผลผลิตคาดการณมีความแตกตางจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในชวง - 0.04 (Under-Estimate) ถึง 0.80 (Over-Estimate) ตัน
ตอเฮกตารความแตกตางท่ีนอยที่สุดคือ 0.03 ตันตอเฮกตาร แบบจาํลองแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของเครื่องมือที่ใชองคความรู 
และขอมูลที่มีอยูในประเทศไทยเพื่อคาดการณผลผลิตของขาวและพืชท่ีสําคัญอื่นๆ

คําสําคัญ : โครงขายของเบยส / แบบจําลองขาว / ระบบภูมิสารสนเทศ / ความไมแนนอน / พารามิเตอรเชิงพื้นที่

ABSTRACT

 Crop growth is a complex process both in space and time. Crop modeling requires detailed knowledge on many 
variables in predicting yield. The nature of these data carries some degree of uncertainty. The uncertain input data can 
cause uncertainty in the result of the prediction.
 Bayesian Networks (BNs) were used for model development to predict rice yield based on land evaluation and 
land quality improvement approaches. The model was linked to GIS and supported spatial and non-spatial information 
that are inherently uncertainty and ambiguity. Climate, soil properties, and cultural practices were used as input variables 
of model. Variables in the model and their relationships were defined in the causal relationship. Bayesian network is 
capable to predict crop yield using techniques to determine the spatial parameters and variables. A comparison between 
actual and estimated yields has been made. The estimated yield is different from the actual yield in the range of-0.04 
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(under-estimate) to 0.80 (over-estimate) ton per hectare. The smallest difference is 0.03 ton per hectare. The model 
demonstrates the potential toolthat uses the available knowledge and information in Thailand in order to predict the yield 
of rice and other major crops.

Keywords : Bayesian Networks / Rice Model / GIS / Uncertainty / Spatial Parameterization

บทนํา
 แบบจําลองพืชเปนองคประกอบสําคัญของระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการเกษตร การเจริญ
เติบโตของพืชเปนกระบวนการที่มีความซับซอนทั้งในเชิง

เวลาและเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวของกับปจจัยทางกายภาพและ

ชีวภาพ ตลอดจนการจัดการของเกษตรกร โดยธรรมชาติของ
ปจจัยเหลานี้มักประกอบดวยความไมแนนอนซึ่งอาจแบงได

เปน 3 กุลม (Whitsed R.2012) ไดแก ความแปรปรวนทาง 
สิ่งแวดลอม เชิงพื้นที่และเชิงเวลา ความไมสมบูรณของขอมูล

และสารสนเทศ และความไมแนนอนอนัเกดิจากการใชผลของ
แบบจําลอง

 ขอมูลนําเขาสูแบบจําลองเปนปจจัยกําหนดความถูก

ตองของการคาดการณ โดยท่ัวไปขอมูลที่ใหแกแบบจําลองมี
ความไมแนนอนหรือกํากวมโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขอมูลนั้น

เปนขอมูลเชิงคุณภาพ หรือเปนขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
เชงิสถติหิรอืจาํลองดวยแบบจําลอง นอกจากนี ้เมือ่แบบจาํลอง
ตองทาํหนาทีว่เิคราะหขอมลูเชงิพืน้ที ่ความแปรปรวนเชงิพืน้ที่
จะมีผลตอผลการจําลองอีกดวย

 องคความรูในการปลูกพืชของไทยไดรับการสะสม

มาเป นระยะเวลายาวนาน ทั้งจากการศึกษาวิจัยของ 
นักวิทยาศาสตรเกษตรและความรูที่เกษตรกรเรียนรู จาก 
การปฏิบัติ องคความรูเหลานี้เปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวย

ใหการพัฒนาระบบการผลิตทางเกษตรและการคาดการณ

ผลผลิตพืชของไทย 
 แบบจาํลองเพือ่การคาดการณผลผลติขาวเชงิประจกัษ

ถกูพฒันาขึน้โดยอาศยัหลกัการโครงขายของเบยส (Bayesian 
Networks) และการบูรณาการองคความรูดานการเกษตรจาก

แหลงขอมูลตางๆ โครงขายของเบยสถูกนํามาใชเพื่อแสดง
ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ที่มีผลตอผลผลิต

วัตถุประสงค
 บทความนีน้าํเสนอหลกัการโครงขายของเบยสทีเ่ชือ่ม

โยงกับระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการคาดการณผลผลิตขาว 
โดยอาศัยหลักการประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อการปลูกพืชและ

การจัดการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพท่ีดิน ระบบภูมิสารสนเทศ
ทําหนาที่จัดหาขอมูลปอนใหแกแบบจําลอง จัดเก็บผลลัพธ
ของแบบจําลอง และแสดงผลลัพธในรูปแบบแผนที่ วิธีการ
กําหนดคาตัวแปรเชิงพื้นที่ที่มีความไมแนนอนและความ

กํากวมไดรับการนําเสนอ ผลการจําลองดวยแบบจําลองไดรับ
การเปรียบเทียบกบัขอมลูทีไ่ดรบัการสํารวจในพืน้ที ่นอกจาก
นีบ้ทความยงัไดเสนอแนะโอกาสและขอจาํกดัของแบบจําลอง 
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการคาดการณผลผลิตพืชดวย

หลักการโครงขายของเบยสในอนาคต

วิธีการศึกษา
 ลุมนํ้าแมทาซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางสวนของจังหวัด

ลําพูนและเชียงใหมถูกเลือกใชเปนพื้นที่ศึกษา ลุมนํ้าแมทา 
มีเนื้อที่ประมาณ 948.2 ตร.กม. รอยละ 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
ถูกใชในการปลูกขาว (ถาวร ออนประไพ. 2552) พันธุขาว 
ทีป่ลูกสวนใหญเปนพนัธุ กข6 และมขีาวเหนยีวสนัปาตองบาง 
ในบางพ้ืนที่ กข6 เปนพันธุขาวไวแสง ทนแลง ใหผลผลิต
สูงประมาณ 666 กก.ตอไร (4.16 ตันตอเฮคแตร) (กรมการ
ขาว. 2555)

โครงขายของเบยส (Bayesian networks)

 โครงขายของเบยสเปนแบบจําลองความนาจะเปนเชงิ

กราฟกที่แสดงเซตของตัวแปรและคาความนาจะเปนอิสระ 
ของตัวแปร (Pollino C.A. 2007) โครงขายของเบยสสามารถ
บูรณาการองคความรูและสารสนเทศจากแหลงตางๆ เพื่อ
สรางเปนแบบจําลองทีร่บัมือกบัความไมแนนอนและความซับ

ซอนของระบบโดยใชทฤษฏคีวามนาจะเปนของเบยสผานการ

สือ่สารเชงิกราฟก (Uusitalo L. 2007) Iizumi และคณะ (2009) 
ใชหลกัการความนาจะเปนของเบยสในการพฒันาแบบจําลอง
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ขาวโดยใชความสัมพันธเชิงเหตุระหวางขอมูลภูมิอากาศ 
ความยาววัน พันธุขาว และการพัฒนาชีพลักษณของขาว 
และนําไปสูการคาดการณผลผลิต Gambelli และ Bruschi 
(Gambelli D. 2010) แสดงใหเห็นประสิทธิภาพและความ 
ยืดหยุนของโครงขายของเบยสในการใชขอมูลเชิงตัวเลขและ

เชิงพรรณนา

 โครงขายของเบยสประกอบดวย 3 องคประกอบสําคญั 
(Cain J. 2001) ไดแก (1) เซตของโหนดที่แสดงถึงตัวแปร 
ของระบบ (2) เซตของเสนเชื่อมความสัมพันธเชิงเหตุ 
(Causal Relationship) ระหวางตัวแปร และ (3) เซตของ
คาความนาจะเปนที่จําเพาะของความสัมพันธระหวาง

ตัวแปร แตละโหนดในโครงขายประกอบดวยเซตของสถานะ 
(State) ซึ่งเปนชวงคาที่เปนไปไดทั้งหมดของตัวแปรความ 
นาจะเปนของตัวแปรในสถานะตางๆ ของแตละโหนดถูก
จัดเก็บไวในตารางความนาจะเปนเชิงเงื่อนไข (Conditional 
Probability Table, CPT) ความนาจะเปนของแตละสถานะของ 
โหนดลูกเกิดจากเงื่อนไขสถานะของตัวแปรในโหนดแม

และสามารถคํานวณไดตามทฤษฎีความนาจะเปนของเบยส 
(Bayes’ theorem) การกําหนดเงื่อนไขความนาจะเปนของ
สถานะตางๆ ในแตละโหนดทําไดโดยการรวบรวมขอมูล 
องคความรูของผูเชี่ยวชาญ หรือผลของการจําลองดวยแบบ
จําลอง (Castelletti A. 2007)

การสรางโครงขายของเบยสในแบบจําลองขาว
 การสรางโครงขายของเบยสในแบบจําลองผลผลิต

ข าวนี้อาศัยหลักการประเมินความเหมาะสมของที่ดิน 
เพื่อการปลูกพืชของ FAO (FAO. 2007) ซึ่งแบงความ
เหมาะสมของที่ดินและคุณภาพท่ีดินเปน 4 สถานะไดแก (1)  
เหมาะสมมาก (2) เหมาะสมปานกลาง (3) ไมคอยเหมาะ
สม และ (4) ไมเหมาะสม ความเหมาะสมของที่ดินสามารถ 
ประเมินไดจากคุณภาพท่ีดินท่ีสัมพันธกับความตองการ

ของท่ีดิน เพื่อการใชประโยชนเฉพาะอยาง คุณภาพที่ดิน

แตละชนิดสามารถประเมินไดจากคุณสมบัติที่ดินที่เปน

คู พิจารณา การคาดการณผลผลิตพืชจากสถานะความ

เหมาะสมของท่ีดินทําได โดยการกําหนดระดับผลผลิต 
ที่ควรไดใหแกสถานะความเหมาะสมแตละช้ันจากความรูของ 
ผูเชี่ยวชาญ (Rossiter D.G. 1997) การปรับปรุงคุณสมบัติ

ดินสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพที่ดิน ความเหมาะ
สมของที่ดิน รวมถึงผลผลิตที่เกษตรกรจะไดรับในการ 
ศึกษานี้ การประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับการปลูกพืช

ของกรมพัฒนาท่ีดิน (พันธ ขําเกลี้ยง. 2547) และปริมาณ
นํ้าที่ขาวตองการของกรมชลประทาน (กรมชลประทาน. 
2553) และคําแนะนําการใชปุยตามสถานะของดินของนัก
วิชาการเกษตร (วลัยพร แสนวงษ. 2551) ถูกดัดแปลงและใช 
ในการพัฒนาแบบจําลองขาวดวยโครงขายของเบยส

 รูปที่ 1 แสดงโครงขายของเบยสในแบบจําลองขาว 
ระบบภูมิสารสนเทศทําหนาที่ปอนขอมูลเขาสู แบบจําลอง 
โครงขายของเบยสสามารถรองรับตัวแปรทั้งที่มีลักษณะเปน

คาแบบตอเนื่องซึ่งตองถูกแบงคาเปนชวงคา และคาแบบ
ชวงช้ันซึ่งชวงคาและชวงช้ันของตัวแปรจะแสดงถึงสถานะ

ของตัวแปรน้ัน โหนด “ผลผลิตคาดการณ” ถูกกําหนด 
เพื่อการคาดการณผลผลิตขาวโดยอาศัยหลักการเปรียบ

เทยีบความความเหมาะสมของท่ีดนิกบัระดับผลผลติท่ีควรได 
(Optimum Yield)  (บัณฑิต ตันศิริ. 2535)

การกําหนดพารามิเตอรเชิงพื้นที่ใหแกโครงขาย
 หนวยแผนที่ดินเพื่อการจําลองถูกสร างขึ้นจาก 
การวิเคราะหเชิงซอนทับของขอมูลเชิงพื้นที่ของชุดดิน 
ภูมิอากาศ เขตชลประทาน และการใชประโยชนที่ดินดวย
ระบบภูมิสารสนเทศ หนวยแผนท่ีเพื่อการจําลองแตละหนวย
มีรหัสที่สามารถอางอิงและสืบคนคุณสมบัติของหนวยที่ดิน 
ที่เกิดจากการทับซอน

 ขอมูลปริมาณนํ้าฝนและอุณหภูมิเปนขอมูลในรูป 
แบบกริด โดยแตละกริดบรรจุคาปริมาณนํ้าฝนรวมและ

อุณหภูมิเฉลี่ยในชวงฤดูปลูกที่แตกตางกัน เมื่อขอมูลถูก
วิเคราะหสถิติเชิงพื้นที่กับหนวยแผนที่เพื่อการจําลองเพื่อหา

คาสถิติปริมาณนํ้าฝนและอุณหภูมิตัวแทนของแผนที่แตละ

หนวย คาที่ไดจะนําพาความไมแนนอนเชิงพื้นที่เขาสูแบบ
จําลอง โครงขายของเบยสสามารถรองรับความไมแนนอน
ดังกลาวดวยคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูล 
ที่วิเคราะหได

 ความกํากวมของขอมูลปอนเกิดจากการใชขอมูลเชิง

คุณภาพหรือเชิงพรรณนาในการจําลอง ใหพิจารณาตัวอยาง

คุณสมบัติที่ดิน “ชั้นมาตรฐานปฏิกิริยาดิน” ของหนวยแผนที่
ดินหนึ่งซึ่งนําพาความกํากวมของขอมูลตามความลึกของ

ชั้นดิน เมื่อกําหนดระดับความลึกของดินท่ีเปนประโยชน 
ตอรากขาวที่ 50 เซนติเมตร ความนาจะเปนของสถานะ 
ของช้ันมาตรฐานปฏิกิริยาดินของหนวยแผนที่ดินนี้สามารถ

แสดงไดในคอลัมนสุดทายในตารางท่ี 1
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 เมือ่ตวัแปรปอนท้ังหมดในโครงขายของเบยสไดรบัการ

กาํหนดความนาจะเปน ตวัแปรอืน่ๆ ทีม่คีวามสัมพันธเชิงเหตุ
กบัตวัแปรปอน รวมถึง “ผลผลิตคาดการณ”  ซึง่เปนตัวแปรผล 
จะถูกคํานวณความนาจะเปนดวยฟงกชั่นความนาจะเปนรวม 
(Joint Probability Function) โดยโปรแกรม Netica (NORSYS. 
2012)

ผลการศึกษา
 พื้นที่และผลผลิตขาวในป 2551 จํานวน 6 ตําบล 
ของ จ.ลําพูน (สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน. 2551) ถูกใช
เปนคาเปรียบเทียบผลการจําลองขาวพันธุ กข6 ที่อาศัยหลัก
การโครงขายของเบยส (ตารางที่ 2) เนื่องจากขนาดพื้นที่
เพาะปลูกตามการสํารวจแตกตางจากขนาดพ้ืนที่ที่วิเคราะห

ไดจากแผนทีก่ารใชทีด่นิท่ีใชสรางหนวยแผนทีเ่พือ่การจําลอง 
การศกึษาครัง้นีจ้งึทาํการคดัเลอืกกลุมของหนวยแผนทีช่ดุทีม่ี

ผลรวมขนาดพืน้ทีใ่กลเคยีงกบัขนาดพืน้ท่ีตามการสํารวจมาก

ทีส่ดุเพือ่ใชในการเปรยีบเทยีบผลผลติทีไ่ดจากการคาดการณ

โดยแบบจําลองกับผลผลิตที่ไดจากการสํารวจของสํานักงาน

เกษตรจังหวัด

 ผลผลิตขาวพันธุ กข6 ถูกจําลองโดยกําหนดใหวันที่ 
1 กรกฎาคม 2551 เปนวันเริ่มปลูก มีความยาวชวงฤดูปลูก 
110 วัน ในชวงดังกลาวมีปริมาณนํ้าฝนรวมประมาณ 735.1 มม. 
จากรายงาน พบวา ต.ทาสบเสา มีผลผลิตขาวเฉลี่ย 3.26 
ตันตอเฮคแตร เมื่อทําการปรับลดพื้นที่ใหใกลเคียงกันแลว 
ผลผลิตคาดการณมีคา 4.06 ตันตอเฮคแตร และมีคาจาก 
การคาดการณมากกวาคาจากผลผลิตจริง 0.80 ตันตอเฮคแตร 
ซึ่งเปนคาความแตกตางที่มากที่สุดเม่ือเทียบกับตําบลอื่น 
ในทางกลับกัน ต.ทาขุมเงิน และ ต.ทาทุงหลวง มีผลผลิตขาว
เฉลี่ยตามการสํารวจ 4.05 และ 3.79 ตันตอเฮคแตร ทั้งสอง
ตําบลมีผลผลิตคาดการณที่ใกลเคียงกับผลผลิตจริงมากที่สุด

ที่ - 0.03 และ 0.03 ตันตอเฮคแตร ตามลําดับ (ตารางที่ 2 และ
รปูที ่2) โดยตาํบลทีม่ผีลผลติแตกตางเปนคา + แสดงใหเหน็วา
ผลผลิตคาดการณมีคามากกวาผลผลิตจริง (Over-Estimate) 
สวนผลผลิตแตกตางที่เปนคา–แสดงวาผลผลิตคาดการณ 
มีคานอยกวาผลผลิตจริง (Under-Estimate)
 ความไมแนนอนของขอมูลที่ใชในการทดสอบแบบ

จําลองยังเปนขอจํากัดของแบบจําลองขาวที่ถูกพัฒนาขึ้น 
ในงานวิจัยนี้ ในพื้นที่ศึกษานี้มีบางพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกขาว
พันธุ เหนียวสันปาตองที่มีผลผลิตแตกตางจากพันธุ กข6 

ปะปนอยู และในรายงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน
ไมไดแจกแจงและรายงานขนาดพ้ืนที่และผลผลิตของขาว 
แตละพนัธุ ทาํใหการเปรียบเทียบผลผลติคาดการณกบัผลผลติ

ทีไ่ดจากการสาํรวจอาจมคีวามคลาดเคลือ่นอยูบาง การพัฒนา
แบบจําลองในระยะตอไปควรใชขอมูลการปลูกพืชเชิงพื้นที่ 
รายพันธุ เพื่อการตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง 
นอกจากน้ี การใชแผนที่การใชที่ดินเพื่อเปรียบเทียบขนาด
พื้นที่ที่ใชในการจําลองกับพื้นที่ปลูกจริงก็มีสวนสําคัญในการ

ทดสอบแบบจําลอง

 Samranpong และ Pollino (2009) เปรียบเทียบ 
ความสามารถการคาดการณผลผลิตดวยหลักการโครง

ขายของเบยสกับการคาดการณผลผลิตดวยหลักการฟซซ่ี 
(Samranpong., et al. 2009) พบวาแบบจาํลองพืชที่อาศัย
โครงขายของเบยสมคีวามถูกตองในการคาดการณผลผลติราย

ตาํบลมากกวาแบบจาํลองทีอ่าศยัหลกัการฟซซี ่อยางไรกต็าม 
ผูแตงไดชี้ใหเห็นความสําคัญของการเก็บขอมูลภาคสนาม 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวบรวมขอมูลความหลาก

หลายของการเขตกรรมทีด่าํเนนิการ โดยเกษตรกรและใชขอมลู 
ดงักลาวในการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการคาดการณผลผลติ

ขาวและพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น
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รูปที่ 1 โครงขายของเบยสในแบบจําลองขาวทีส่รางดวยโปรแกรม Netica โดยอาศัยหลักการประเมินคณุภาพท่ีดนิของ FAO และ
 องคความรูดานการปลูกพืชของไทย

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติดานปฏิกิริยาดินและความนาจะเปนแตละสถานะของดินตามช้ันความลึกของดิน

ชั้นดินที่ ความลึกของชั้นดิน (ซม) ปฏิกิริยาดิน ช้ันมาตรฐานปฏิกิริยาดิน ความนาจะเปน (%)

1 14 pH4 Strong acid 28.0
2 13 pH5 Medium acid 26.0
3 20 pH4 Strong acid 40.0
4 13 pH6 Slightly acid 6.0
5 22 pH6 Slightly acid 0.0
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบผลผลิตจริงกับผลผลิตที่ไดจากการจําลองดวยแบบจําลองของ 6 ตําบลใน จ.ลําพูน

ตําบล
ผลผลิตจริง ผลผลิตคาดการณตามหนวยแผนที่ที่ไดรับการปรับคาแลว

พื้นที่
(ha)

ผลผลิต (ton/ha)
พื้นที่
(ha)

ผลผลิต (ton/ha)
ผลผลิตแตกตาง

(ton/ha)

เหมืองจี้ (MCI) 270.4 3.01 267.7 3.53 0.52
ทาปลาดุก (TPD) 369.8 3.31 379.8 4.02 0.71
ทาสบเสา (TSS) 860.6 3.26 796.8 4.06 0.80
ทากาศ (TKT) 558.6 4.06 557.5 4.02 -0.04
ทาขุมเงิน (TKN) 269.1 4.05 269.1 4.02 -0.03
ทาทุงหลวง (TTL) 306.9 3.79 302.6 3.82 0.03

รูปที่ 2 แผนที่เปรียบเทียบผลผลิตจริง (Actual Yield 2008) 
กับผลผลิตท่ีไดจากการจําลอง (Simulated Yield. 2008) 

 การศึกษานี้แสดงใหเห็นความเปนไปไดที่จะใชหลัก

การประเมินคุณภาพท่ีดินสําหรับการพัฒนาแบบจําลอง 
เพื่อคาดการณผลผลิตของขาว กรมพัฒนาที่ดินไดจัดทําคูมือ
การประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจเพื่อใชเปน

แนวทางในการจัดชั้นความเหมาะสมของท่ีดินเพื่อการปลูก

พชืเศรษฐกิจซึง่ครอบคลุม 37 ชนดิพชื ครอบคลุมทัง้พชืลมลกุ
และพืชยืนตน (บัณฑิต ตันศิริ. 2535) นอกจากนี้ การจําแนก
ระดับความตองการปจจัยสําหรับพืชเศรษฐกิจสําคัญ 11 ชนิด 
จาํนวนกวารอยสายพนัธุ ถกูพฒันาขึน้ (พนัธ ขาํเกลีย้ง. 2547) 
โครงสรางและความสัมพันธระหวางตัวแปรในแบบจําลอง 
ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นในการศึกษานี้จึงสามารถใชเปนตน

แบบสําหรับการพัฒนาแบบจําลองเพื่อคาดการณผลผลิตพืช 
ชนิดอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง พืชในกลุมไมผลและไมยืนตน 

อยางไรก็ตามการจัดการแปลงที่มีผลตอผลผลิตของพืช 
ในแตละชนิดควรไดรับการจัดหาและบรรจุไวในแบบจําลอง

 องคความรูของนกัวิชาการเกษตรไดรบัการศกึษาและ

ทดสอบในแปลงทดลองอยางตอเนือ่ง แบบจาํลองท่ีอาศยัโครง
ขายของเบยสท่ีพัฒนาขึ้นนี้มีความสามารถในการรองรับองค

ความรูดานการจัดการพืชดานอื่นไดโดยการเพ่ิมโหนดของ

ตัวแปรเขาในโครงขาย และใชเทคนิคการเรียนรูแบบควบคุม
และแบบไมควบคมุของหลกัการโครงขายของเบยสจะสามารถ

ชวยเพิม่ประสทิธิภาพในการคาดการณผลลพัธของแบบจาํลอง

เม่ือมีองคความรูที่มีมากข้ึน (Heckerman D. 1997)
 Rossiter และ Van Wambeke (Rossiter D.G. 1997) 
ไดชี้ใหเห็นความสําคัญของการประเมินผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจจากการใชที่ดินเพื่อการปลูกพืช โครงขายของ
เบยสยังมีโหนดอีกสองประเภท ไดแก โหนดเพื่อการตัดสินใจ 
(Decision Node) และโหนดอรรถประโยชน (Utility Node) 
ดวยโหนดทัง้สองแบบชวยใหโครงขายของเบยสมคีวามสามารถ

ในการรองรบัการคาดการณผลตอบแทนเชิงเศรษฐกจิซึง่ยงัไม

ไดนําเสนอไวในบทความน้ี

 เนื่องจากแบบจําลองนี้อาศัยคาสถิติในการคาดการณ

ผลของความสัมพันธเชิงเหตุระหวางปจจัย Iizumi และคณะ 
(lizumi T., et al. 2009) พบวาเม่ือใชขอมูลจากแบบจาํลอง
สภาพอากาศในระดับที่มีอุณหภูมิสูงอยางที่ไมเคยเกิดขึ้น

มากอน ผลผลิตขาวท่ีไดจากการคาดการณดวยหลักการ 
โครงขายของเบยสมีความไมแนนอนคอนขางสูงอันเนื่องมา

จากแบบจําลองไมสามารถสรางความสัมพันธเชิงเหตุจาก

สถานะของสภาพอากาศท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอนได ขอจํากัด
ดังกลาวจึงเปนสิ่งท่ีควรไดรับการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต
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สรุปผล
 โครงขายของเบยสถูกนํามาใชในการพัฒนาแบบ

จําลองเพื่อคาดการณผลผลิตขาวพันธุ  กข6 โดยอาศัย
หลักการประเมินความเหมาะสมของที่ดินและการปรับปรุง

คุณภาพท่ีดิน แบบจําลองเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรและใชขอมูลที่มีความไมแนนอน (Uncertainty) ที่
เกิดจากขอมูลเชิงพื้นที่และความกํากวม (Ambiguity) ที่เกิด
จากขอมูลอรรถาธิบายที่เชื่อมโยงกับขอมูลเชิงพื้นที่ในระบบ

ภูมิสารสนเทศ ขอมูลภูมิอากาศสมบัติของดิน และการเขต
กรรมถูกนํามาใชเปนตัวแปรที่ปอนเขาสูแบบจําลอง ตัวแปร 
และความสัมพันธของตัวแปรในแบบจําลองถูกกําหนดไว

ในโหนดของโครงขายของเบยสดวยความสัมพันธเชิงเหตุ 
(Causal Relationship) โครงขายของเบยสมีความสามารถ 
ในการคาดการณผลผลิตของพืชโดยใชเทคนิคในการกําหนด

คาพารามิเตอรและตัวแปรเชิงพื้นท่ี แบบจําลองสามารถคาด
การณผลผลิตขาวพันธุ กข6 ที่ปลูกในพื้นที่ศึกษาไดเปนอยาง
ดี ดวยการใช หลักการประเมินคุณภาพท่ีดินและการปรับปรุง

คุณภาพท่ีดินรวมกับโครงขายของเบยสทําใหแบบจําลอง

พืชถูกพัฒนาไดงายขึ้นจากโครงสรางของหลักการประเมิน

คุณภาพที่ดิน สามารถนําไปใชในการพัฒนาแบบจําลองการ
คาดการณผลผลิตพืชชนิดอื่นไดหากมีการศึกษาและวิจัยเพ่ิม

ในอนาคต
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