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บทคัดยอ
เกษตรกรนิยมปลูกขาวพันธุผสมไมไวตอชวงแสง โดยเลือกใสปุยไนโตรเจนในนาขาวเพื่อเพิ่มผลผลิต แตเนื่องจากปุย
ไนโตรเจน(ยูเรีย) เปนปุยที่สูญเสียงายในสภาพน้ําขัง ดังนั้นเพื่อใหการใชปุยไนโตรเจนในนาขาว ที่มีสภาพน้ําขังตลอดปมี
ประสิทธิภาพคุมคากับปริมาณปุยที่ใช จึงมีการแนะนําเกษตรกรแบงใสปุยไนโตรเจนใหตรงกับ ความตองการของขาว โดยใชแผน
เทียบสีในการวัดสีใบขาวเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจใสปุยไนโตรเจนในนาขาว ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นเกษตรกรจําเปนตองเลือก
ใบขาวอยางนอย 10 ใบสุมทั่วแปลงขาว นํามาวัดเทียบกับแผนเทียบสีที่สามารถวัดไดเพียงครั้งละ 1 ใบ จึงเกิดความไมสะดวกและ
การวัดสีใบขาวกลางแจง สีใบขาวอาจเปลี่ยนไปไดเนื่องจากการสะทอนของแสงแดดเขาสูสายตาผูวัด นอกจากนี้กรณีที่ทําการวัดได
คาสีกึ่งกลางระหวางแถบสีก็เปนการยากที่จะบอกไดวาสีใบขาวมีความเขมของสีอยูในชวงใด งานวิจัยชี้นนี้เสนอเทคนิคดานการ
ประมวลผลภาพในการแกปญหาดังกลาว โดยนําแผนเทียบสีใบขาวที่มี 4 แถบสี จํานวน 2 แผนมาทําการสแกนเก็บเปนไฟลขอมูล
ภาพ จากนั้นนําไปทําการคัดแยกสีใบขาวดวยฟซซีซีมีน จากกลุมสีใบขาวนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยสีเก็บเปนลักษณะเดนที่ใชกับซัพ
พอรตเวกเตอรสําหรับการถดถอย เพื่อประมาณคาสีใบขาว เปนการเพิ่มความแมนยําในการกําหนดปริมาณปุยไนโตรเจนที่ตองใส
เพิ่มในนาขาว จากผลการทดลองไดนําคาผิดพลาดสัมบูรณเฉลี่ยและเปอรเซนตคาผิดพลาดสัมบูรณเฉลี่ยมาเปนเกณฑวัดความ
ถูกตองของระบบ จากผลการทดลองพบวาวิธีการของซัพพอรตเวกเตอรสําหรับการถดถอยใหผลรวมคาผิดพลาดสัมบูรณเฉลี่ยและ
ผลรวมเปอรเซนตคาผิดพลาดสัมบูรณเฉลี่ยนอยที่สุดในการทดสอบขอมูลแบบบอด เมื่อเทียบกับการอานคาสีใบขาวจากแผนเทียบสี
ของผูเชี่ยวชาญ
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An Analysis of the Rice Leaves Color Intensity with Support Vector Regression to
Reduce Production Costs
Ekkalak Sumonphan1,* and Pramool Buanoi2

Abstract
Farmers extensively plant the rice hybrids which are not sensitive to the light by selecting to fertilize the Nitrogen
fertilizer in the paddy fields to increase the productivity. Nevertheless, the Nitrogen fertilizer (Urea) is easily lost in the flooding
conditions. Thus, the using of the Nitrogen fertilizer in the paddy fields where are in the flooding condition for the whole year has
the efficiency worth with its amount. Fertilizing the Nitrogen fertilizer directly with the rice’s demand was recommended to
farmers by applying the colorimetric plate of rice leaves as a tool for determining the fertilizer requirements of the paddy fields.
The problem was the farmers need to choose the sample rice leaves at least 10 leaves throughout the paddy fields comparing with
the Leaf Color Chart (LCC) that could measure only one leaf at a time. Moreover, the color of the rice leaves might change owing
to the reflection of sunlight to the eyesight the observers. Furthermore, if the leave color obtained was ambiguous between two
color bands it would be difficult to decide the right crop nutrient requirements. As a consequence, an image processing-based
technique was developed to solve these problems. Two colorimetric plates of rice leaves which had four highlight colors were
scanned as image files. After that, the rice leaves were extracted from the image by segmentation using Fuzzy C-mean. The
average RGB colors of the extracted rice leaves were then used as features for the SVR which determines the amount of Nitrogen
fertilizer added in the paddy fields. From the experimental result, the average absolute error and mean absolute percentage were
used as a criterion of the accuracy of the system. It also found that the method of Support Vector Regression yielded the sum of
average absolute error and the percentage for the lowest average absolute error in the blind data compared with reading the rice
color leaves from the LCC of the experts.
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1. บทนํา

การทดสอบประสิทธิภาพการใชแผนเทียบสีใบ [5] โดยการ
สังเกตุความเขมของสีใบขาวเทียบกับแผนเทียบสีที่มี 4 แถบสี
เพื่อกําหนดปริมาณปุยไนโตรเจนที่จะใสในนาขาว โดยเลือก
ใบขาวสําหรับวัดแผนเทียบสี จํานวนอยางนอย 10 ใบตามจุด
ตางๆ กระจายทั่วแปลงซึ่งเลือกใบจากใบบนที่สมบูรณและ
แผนใบแผเต็มที่ซึ่งเปนใบที่โตเต็มวัย จากนั้นทําการวางใบ
ขาวที่ตรวจสอบ โดยใหแผนใบทาบตามแนวตั้งของใบลงบน
แผ น เที ย บสี พบว า มี ก ารลดต น ทุ น การใส ป ริ ม าณปุ ย
ไนโตรเจนลง ในขณะที่ผลผลิตของเกษตรกรยังคงเหมือนเดิม
แตปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเกษตรกรเทียบสีของใบขาวกลางแจง
กับแผนเทียบสี อาจทําใหการตรวจสอบสีคลาดเคลื่อนไปได
เพราะแสงแดดจะสะทอนเขาสูสายตาผูวัด หรือสีของใบขาวที่
ได เ มื่ อ นํ า ไปทดสอบสี มี ค า กึ่ ง กลางระหว า งแผ น เที ย บสี ที่
ทดสอบ นอกจากนี้ถาเกษตรกรตาบอดสีก็จะไมสามารถใช
วิธีการดังกลาวได จากเหตุผลตางๆ ดังที่กลาวมาแลวจึงเปน
ที่ ม าของงานวิ จั ย นี้ ที่ จ ะใช ห ลั ก การเรี ย นรู ข องเครื่ อ งจั ก ร
(machine learning) [6] เพื่อชวยเกษตรกรในการตัดสินใจใน
การตรวจสอบความเขมของสีใบขาวเมื่อเทียบกับแผนเทียบสี
งานวิจัย [7] นําเสนอการประมาณคาความเขมของสี โดยใช
การประมวลผลภาพและโครงขายประสาทเทียม (Artificial
Neural Network: ANNs) เพื่อวัดคาความเขมสีจากแผน
ตรวจวัด (IC strip test) ปริมาณการทานยาตานไวรัสเอดส
โดยใชอัลกอริทึมแพรกระจายยอนกลับ (Back propagation)
[8] เนื่องจากมีความยุงยากในการเลือกพารามิเตอรไมวาจะ
เปน จํานวนโหนดภายใน (hidden node) หรืออัตราการเรียนรู
(learning rate) โดยไมสามารถระบุคาที่ดีที่สุดได ซึ่งซัพพอรต
เวกเตอรแมชีน (Support Vector Machine: SVM) [9] ใช
หลักการเรียนรูทางสถิติเพื่อแบงกลุมขอมูล และมีการพัฒนา
ไปใช ใ นงานเกี่ ย วกั บ การประมาณค า ของการถดถอย
(regression) [10-11] เหมาะในการนําไปแกปญหาของการประมาณ
คาฟงกชันแบบไมเปนเชิงเสน [12-14] โดยใชเคอรเนลฟงกชัน
(Kernal Function) ในการแปลงกลุมขอมูลไปสูปริภูมิที่สูงขึ้น เพื่อให
สามารถทําการแกปญหาโดยใชรูปแบบเชิงเสนได ประสิทธิภาพของ
การแบงกลุ มข อมู ลระหว างโครงข ายประสาทเที ยมเที ยบกั บซั พ
พอรตเวกเตอรแมชีน ตามรายละเอียดในงานวิจัย [15]

ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีการเพาะปลูกขาวในเขต
พื้นที่ภาคกลาง มีการแนะนําใหเกษตรกรปลูกพันธุขาว
สุพรรณบุรี 1 [1] เพราะมีความทนทานตอโรคและแมลงหลาย
ชนิด ธาตุอาหารที่จําเปนคือธาตุไนโตรเจน [2] ซึ่งเปนธาตุ
อาหารที่พบวาขาดในนาขาวทั่วไป โดยเฉพาะในนาดินทรายที่
มีระดับอินทรียวัตถุต่ํา ซึ่งขาวที่ขาดไนโตรเจนที่มีใบแก หรือ
บางครั้งใบทั้งหมดเปนสีเขียวออน ปลายใบเหลือง ถาขาด
รุนแรงใบแกจะตายเหลือเพียงใบออน ใบแคบ สั้นและตั้งตรง
มีสีเขียวปนเหลือง การขาดไนโตรเจนมักเกิดในระยะขาวแตก
กอและระยะกําเนิดชอดอก ซึ่งเปนระยะที่ขาวมีความตองการ
ไนโตรเจนสูง การขาดไนโตรเจนสงผลใหการแตกกอลดลง
ตนขาวแคระแกรน แตกกอนอย มีเมล็ดดีตอรวงลดลงทําให
ผลผลิตขาวลดลง สาเหตุของการขาดไนโตรเจนในขาวเกิด
จากดินนามีระดับไนโตรเจนต่ํา การใสปุยไมเพียงพอตอความ
ตองการของพืช ดินขาดน้ํา การใสปุยดวยวิธีการและเวลาที่ไม
เหมาะสม การสูญเสียไนโตรเจนไปกับผลผลิตที่เก็บเกี่ยว
รวมทั้งการที่ดินมีการสูญเสียไนโตรเจนจากขบวนการตางๆ
การปองกันและแกไขการขาดไนโตรเจนในขาวสามารถทําได
โดยการใสปุยไนโตรเจนใหแกขาว เปนวิธีการที่รวดเร็วที่สุด
โดยขาวมีการตอบสนองตอปุยที่ใสโดยทําใหใบขาวเขียวขึ้น
มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นหลังจากใสปุย 2–3 วัน อยางไรก็ตาม
การตอบสนองนี้ จ ะขึ้ น อยู กั บ พั น ธุ ข า ว ชนิ ด ดิ น สภาพ
ภูมิอากาศ ชนิดและปริมาณของปุยที่ใช รวมทั้งเวลาและ
วิธีการที่ใส สําหรับปุยไนโตรเจนนั้นเปนปุยที่สูญเสียไดงาย
ในสภาพน้ําขัง ดังนั้นเพื่อใหการใชปุยไนโตรเจนในนาขาวมี
ประสิทธิภาพคุมคากับราคาปุยที่มีราคาคอนขางแพง จึงได
กําหนดสัดสวนของปุยไนโตรเจนใหตรงกับความตองการ
ชนิดของขาว จึงจําเปนตองมีอุปกรณชวยในการตัดสินใจ
เพื่อใหใสปุยไนโตรเจนไดตรงชวงเวลาความตองการของขาว
ที่ขาวจะสามารถดูดใชปุยไดมากที่สุด ซึ่งสามารถประหยัดปุย
ลงไดมากกวา 30 % ตามคําแนะนําของศูนยวิจัยพันธุขาว [3]
งานวิจัย [4] ไดพัฒนารูปแบบของแผนเทียบสีใบ (LCC:
Leaf Color Chart) เพื่อใชในการเทียบสีใบขาวในแถบเอเชีย
สําหรับจัดการปุยไนโตรเจน เพื่อลดตนทุนในการผลิต ผลจาก
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วัตถุประสงคของงานวิจัยศึกษาการนําซัพพอรตเวกเตอร
สําหรับการถดถอย (Support Vector Regerssion: SVR) มา
ประมาณคาความเขมของสีใบขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 ที่
เพาะปลูกอยูในศูนยวิจัยพันธุขาวสุพรรณบุรี โดยใชชุดขอมูล
ฝกสอนจากแผนเทียบสีใบขาวที่มีระดับความเขมสีจากแถบสี
ทั้งหมด 4 แถบสี และศึกษาวิธีการประมวลผลภาพ คัดแยก
เฉพาะบริเวณที่เปนสีใบขาวดวยฟซซีซีมีน (fuzzy c-mean)
[16, 17] เพื่อเก็บคุณลักษณะเดน (features) ของสีใบขาวจาก
แผนเทียบสี เก็บเปนอินพุทของซัพพอรตเวกเตอรสําหรับการ
ถดถอย ที่ใชหลักการเรียนรูของเครื่องจักร ทดสอบแถบสีใบ
ขาวที่ทําการเลือกเปนชุดขอมูลฝกสอนดวยวิธี 10% ครอสแว
ลิเดชัน (cross validation) [18] ผลลัพธจะเปนการแปลผลจาก
ความเขมของสีใบขาวเปนปริมาณปุยไนโตรเจนที่มีหนวยเปน
กิโลกรัมตอไร และสามารถชวยใหการบอกระดับความเขม
ของสีใบข าวให มีความแมนยํามากขึ้น ชวยใหเกษตรกรใส
ปริมาณปุยไนโตรเจนตรงตามความตองการของตนขาว เปน
การประหยั ด งบประมาณในการซื้ อ ปุ ย ต นข า วโตสมบู ร ณ
เนื่องจากมีการใสปุยที่ถูกตอง เปนการเพิ่มผลผลิตใหเพิ่มขึ้น

ปุย และกรณีที่คาเฉลี่ยสีอยูในแถบที่ 5 หมายถึงการเสี่ยงตอ
การติดโรค และทุกครั้งที่ทําการวัดแสงตองใชเงาบัง (ตัวบัง
แดด) โดยหลังจากการวัดครั้งที่ 1 (30 วัน) เมื่อตองการควบคุม
การเจริญเติบโตของตนขาวจําเปนตองทําการตรวจสอบสีทุก
7 วัน

รูปที่ 1 แผนเทียบสีใบขาวที่ใชในงานวิจัย
2.3 ขั้นตอนการเตรียมตัวอยางและชุดฝกสอนระบบ
งานวิจัยนี้ไดทําการทดลองกับใบขาวพันธุสุพรรณบุรี 1
จัดอยูในประเภทขาวไมไวแสง ที่มีระยะการเติบโตได 30 วัน
เลือกบริเวณชวงกลางใบเพื่อนํามาทดสอบระบบ โดยในแตละ
ครั้งทําการสุมใบขาวจํานวน 10 ใบทั่วแปลงขาวเพื่อใชในการ
ทดสอบระบบ สําหรับชุดฝกสอนระบบไดนําแผนเทียบสีใบ
ขา วจํานวน 2 แผนมาทํ า การสแกนเพื่อ เก็บ เปนชุ ดฝก สอน
ระบบใหรูจําความแตกตางของแถบสีที่ความเขมตางๆ จํานวน
180 ภาพ ดังรูปที่ 2

2. วิธีการวิจัย
2.1 ภาพรวมของระบบ
งานวิจัยนี้ไดใชเครื่องสแกน ยี่หอแคนนอนรุน N 640Pex
ที่มีความละเอียด 400 จุดตอตารางนิ้ว ที่ระดับโหมดสี 24 บิต
เพื่อใชในการสแกนสีใบขาวเก็บเปนไฟลขอมูลภาพ จากนั้น
ทําการคัดแยกเฉพาะสวนที่เปนแถบสีใบขาวเก็บเปนขอมูล
อินพุทสงใหกับซัพพอรตเวกเตอรสําหรับการถดถอยเพื่อใช
ในการประมาณสีความเขมของใบขาวเพื่อการตัดสินใจในการ
ใสปุยไนโตรเจนในนาขาว
2.2 ลักษณะของแผนเทียบสีใบขาว
แผนเทียบสีใบขาว [5] ที่ใชในงานวิจัยมีจํานวน 4 แถบสี
มีลักษณะดังรูปที่ 1 (เริ่มจากแถบที่ 2 ดานซายมือ จนถึงแถบสี
ที่ 5 ดานขวามือ)
การอานคาแผนเทียบสีสําหรับขาวสุพรรณบุรี 1 ถาคาสีอยู
ในแถบที่ 2 ใหเริ่มใสปุย 4 กก.ตอไร ถาคาเฉลี่ยสีอยูในแถบที่
3 ใหเริ่มใสปุย 6 กก.ตอไร ถาอยูในแถบที่ 4 ไมจําเปนตองใส

รูปที่ 2 ไฟลภาพแถบสีใบขาวที่ใชเปนชุดขอมูลฝกสอนระบบ
จากรู ป ที่ 2 ไฟลภาพแถบสี ที่ 2 ถึง 5 แถบสีละ 45 ไฟล
ภาพ
2.4 การแบงสวนรูปภาพและการคัดแยกลักษณะเดน
ภาพสีที่ไดจากเครื่องสแกนใชโหมดสี (Red Green Blue
หรือ RGB) ซึ่งมีแสงรวมอยูกับแมสีหลัก จึงจําเปนตองแปลง
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ศูนยกลางของกลุมขอมูลคงที่ (วัดความแตกตางของ
จุดศูนยกลางดวยยูคลิเดียน)
ฟซซีพารามิเตอรเปนจํานวนจริงที่แทนดวยระดับของการ
ทับซอน (Overlap) ของกลุมขอมูล โดยคา m ควรมีคานอย
[17] ในการทดลองกําหนดให m เทากับ 2 ซึ่งเปนคาที่นิยม
ใชในฟซซีซีมีน และกําหนดคา C เทากับ 3 เนื่องจากตองการ
แบงกลุมของขอมูลออกเปน 3 กลุมไดแก กลุมของพิกเซล
ภาพพื้นหลัง กลุมของพิกเซลขอบและเงาของใบขาวจากการ
ฉายแสงของเครื่องสแกน และกลุมพิกเซลของใบขาว อินพุท
ที่เปนคาของคุณลักษณะเดนกําหนดจากยานสี S และ V ของ
แตละพิกเซล จากกระบวนการของฟซซีซีมีนทําใหไดกลุม
ขอมูลของสีใบขาวที่มีคาใกลเคียงกับสีเขียว ตามรูปที่ 4

โหมดสี RGB เปนโหมดสี (Hue Saturation Value หรือ HSV)
[19] โดยกําหนดใชยานสี S และ V เทานั้น (ซึ่งเกิดจาก
ขั้นตอนของการทดลองพบวาสามารถใชแยกขอมูลสีใบขาวไดดี
ที่สุด) เพื่อเปนอินพุทปอนใหกับฟซซีซีมีน เพื่อใชในการคัดแยก
เฉพาะบริเวณที่เปนแถบสีใบขาว สามารถแสดงขั้นตอนการทํางาน
ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 แผนผังการคัดแยกสีใบขาว
ให x = { x1 , x 2 ,K, x N } เปนเซตของกลุมขอมูล
พิกเซลสียาน S และ V ทั้งหมดของรูปภาพ ที่แตละกลุมขอ
มูลคาความเปนสมาชิกเมตริกซ u ขนาด 2 มิติ การปรับปรุงคา
ของฟซซีซีมีนเปนไปตามสมการที่ 1 และ 2
N

N

i =1

i =1

c j = ∑ (uij ) m xi / ∑ (uij ) m
uij = 1/ k∑=1 ( xi − c j / xi − ck
C

รูปที่ 4 การคัดแยกสวนที่ตองการนํามาหาคาเฉลี่ยสี

(1)

)

2/ m−1

จากรูปที่ 4 นําเฉพาะพิกเซลสีขาว ซึ่งเปนบริเวณสีใบขาว
มาหาคาเฉลี่ยในโหมดสี RGB, คาเฉลี่ยเฉพาะยานสี G และ
ผลตางของคาทั้ง 2 เพื่อเก็บเปน 3 คาคุณลักษณะเดนปอน
ใหกับซัพพอรตเวกเตอรสําหรับการถดถอย [10 - 11] เพื่อใช
ในการประมาณคาความเขมสีใบขาว (Leaf Color) ตามสมการที่ (3)

(2)

จากสมการดานบน uij เปนคาความเปนสมาชิ กของ xi ใน
กลุมที่ j, ci เปนจุดศูนยกลางของกลุมที่ i และ m∈[1, ∞ )
เปนฟซซีพารามิเตอร ขั้นตอนการทํางานของฟซซีซีมีนดังนี้
i. กําหนดจํานวนกลุมขอมูลที่ตองการแบง C
ii. กําหนดคาของฟซซีพารามิเตอร m
iii. กําหนดคาเริ่มตนของคาความเปนสมาชิก
iv. วนรอบปรับปรุงคาของจุดศูนย กลางและคาความ
เปนสมาชิกตามสมการที่ (1) และ (2) จนกระทั่งจุด

p

Leafcolor = ∑ β i . K ( x , xi ) + b

(3)

i =1

คา Leafcolor คือคาที่ไดจากการประมาณคาแถบสีมีคา
อยูในชวง 0 ถึง 5 คา xi เปนซัพพอรตเวกเตอร K ( x, xi ) เปน
เคอรเนลฟงกชัน β i เปนเวกเตอรน้ําหนัก และ b เปนคาไบอัส
จากการทดลองพบคาฟงกชันการสูญเสีย (Loss Function) มีคา
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ε = 10 −2 และเลือกฟงกชันเคอรเนลเปนเรเดียลเบสิสฟงกชัน

แถบสี ถู ก นํ า ไปเที ย บกั บ ค า แถบสี จ ริ ง โดยวั ด ค า ผิ ด พลาด
สัมบูรณเฉลี่ย

(Radial Basis Function) ตามสมการที่ (4)
2

K ( x , xi ) = exp( − x − xi / 2σ 2 )

(4)

โดยค า ของ σ กํ า หนดค า เท า กั บ 2.2 โดยเลื อ กจาก
รูปแบบของการทดลอง 10% ครอสแวลิเดชัน นํามาประมาณ
คาของชุดขอมูลฝกสอนระบบ ซึ่งพบวาใหคาผิดพลาดเฉลี่ย
จากการประมาณค า ที่ น อ ยที่ สุ ด สํ า หรั บ รู ป แบบการ
ประมวลผลในการประมาณคาความเขมของสีใบขาวแสดงใน
รูปที่ 5
รูปที่ 6 การแบงชุดขอมูลตอรอบการทดลอง

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการทดลองจากชุดขอมูลฝกสอนระบบ
งานวิจัยนี้ไดนําตนขาวสุพรรณบุรี 1 และแผนเทียบสีใบ
ขาว จากศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี เพื่อนํามาทดสอบระบบ โดย
สแกนแผนเทียบสีขาวที่ความละเอียด 150 จุดตอตารางนิ้ว
เปนรูปแบบไฟลภาพ BMP สําหรับการทดสอบความแมนยํา
ของระบบไดเลือกวิธีการหาคาผิดพลาดสัมบูรณเฉลี่ย (Mean
Absolute Error :MAE) และผลรวมเปอรเซนตคาผิดพลาด
สัมบูรณเฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error :MAPE) มา
ใชในการทดสอบความแมนยําของระบบที่ประมาณคาสีของใบ
ขาวเทียบกับการอานคาสีจากผูเชี่ยวชาญ ตามสมการที่ (5) และ (6)

รู ป ที่ 5 สถาป ต ยกรรมของซั พ พอร ต เวกเตอร สํ า หรั บ การ
ถดถอยในการประมาณคาความเขมของสีใบขาว
2.5 รูปแบบการวัดประสิทธิภาพจากชุดขอมูลฝกสอนระบบ
สําหรับประสิทธิภาพการกําหนดคาพารามิเตอรของซัพ
พอรตเวกเตอรสําหรับการถดถอยของชุดขอมูลฝกสอนระบบ
ที่ไดจากขอมูลไฟลภาพจากแผนเทียบสีใบขาวจํานวน 4 แถบ
สี (จากจํานวน 45 ไฟลภาพ) พบวาสีใบขาวแถบสีที่ 2 ถึงแถบ
ที่ 5 จากจํานวนแถบสีทั้งหมด 180 ไฟลภาพแถบสี โดยใช
หลักการทํา 10% ครอสแวลิเดชัน เพื่อทดสอบความแมนยํา
ของการประมาณค า จากชุ ด ฝ ก สอน จากไฟล ภ าพแถบสี
ทั้งหมด 180 ภาพ ถูกแบง 10% ตามรูปที่ 6 (สุมจํานวนไฟล
ภาพแถบสีทั้งหมดแลวทําการแบง) เพื่อเก็บเปนชุดขอมูลแบบ
บอด (blind data) 18 ภาพแถบสี เก็บเปนชุดขอมูลแยกแตละ
ชุดแตละรอบการทดลอง เพื่อ ทําการทดสอบระบบโดยทํ า
ทั้งหมด 10 รอบ ผลลัพธที่ไดจากการประมาณคาในแตละ

1 N
MAE = ∑ actuali − valuei
N i =1
MAPE =

1 N actuali − valuei
∑ actual ×100
N i =1
i

(5)
(6)

โดยที่คาของ actual คือคาจริงที่ไดจากแถบสีของแผน
เทียบสี คา value เปนคาที่ไดจากการประมาณคาชวงแถบสี
ดวยโปรแกรมที่ทําการพัฒนาขึ้น เมื่อนําไฟลภาพแผนเทียบ
สีมาทําการอานคาเฉลี่ยสี RGB จากแถบสีตางๆ เพื่อใชเก็บ
เปนชุดฝกสอนระบบ คาตางๆแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยสี RGB ของแผนเทียบสีใบขาวที่ระดับตางๆ
Average
Color Band of Rice Leaf
RGB
G
Band 2
57.5611 86.8416
Band 3
49.7279 75.0981
Band 4
36.1959 54.7939
Band 5
32.0874 48.6312

3.2 ผลการทดลองจากชุดขอมูลทดสอบ
งานวิจัยนี้ไดพัฒนาระบบงานเปนโปรแกรมที่สามารถนํา
ไฟลภาพใบขาวจากเครื่องสแกน (10 ใบขาว / การสแกน 1
ครั้ ง ) ส ง เข า สู ส ว นของการประมาณค า ความเข ม สี ใ บข า ว
หนาจอการทํางานแสดงตามรูปที่ 7
จากชุดขอมูลฝกสอนระบบทั้งหมดที่ไดเมื่อนําไปทดสอบกับ
ใบขาวจริ งจํ านวน 10 ใบที่สุ มทั่วแปลงข าวที่โตได 30 วันกั บ
โปรแกรมที่ทําการพัฒนา เพื่อทําการทดสอบระบบเทียบผลที่ได
จากการอานคาสีใบขาวของผูเชี่ยวชาญ ผลที่ไดแสดงดังตารางที่ 3

จากตารางที่ 1 พบวาคาที่ไดในแถบสีที่ 2 มีคาเฉลี่ยสี RGB
และคาเฉลี่ยยานสี G สูงสุด และแถบสีลําดับถัดไปมีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากแถบสีที่ 2 มีคาความสวางของ
เฉดสีมากที่สุด ทําใหยานสี RGB มีคามากที่สุด ทําใหคาเฉลี่ย
ของสีโดยรวมสูงสุด จากนั้นชุดขอมูลฝกสอนที่ได ขอมูลแบบ
บอดถูกวนสับเปลี่ยนตําแหนงจากชุดขอมูลทั้งหมด ผลการ
ทดลองจาก 10% ครอสแวลิเดชันสามารถแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบคา ผิดพลาดสัมบูรณเฉลี่ยของแถบสี
ที่ประมาณคาได
(18 Color Band Image / Dataset)
MAE from SVR
Dataset 1
0.0028
Dataset 2
7.4033 e-004
Dataset 3
0.0045
Dataset 4
0.0015
Dataset 5
0.0026
Dataset 6
0.0138
Dataset 7
3.6966 e-004
Dataset 8
6.0237 e-004
Dataset 9
0.0248
Dataset 10
0.0666
Average Error
0.00914

รูปที่ 7 โปรแกรมการประมาณคาความเขมสีใบขาว
ตารางที่ 3 ผลการประมาณค า สี ใ บข า ว 10 ใบเพื่ อ กํ า หนด
ปริมาณปุยไนโตรเจนที่ตองใสในนาขาว
Output from Program Output from Expert
Sequence
Color
Add
Color
Add
Rice Leaf
Band Fertilizer Band Fertilizer
1
0.9460 1.8921
2
4
2
2.091
4.1820
2
4
3
1.3023 2.6046
2
4
4
2.6963 5.3926
3
6
5
1.6274 3.2548
2
4
6
2.0587 4.1174
2
4
7
2.7001 5.4002
3
6
8
2.6299 5.2598
3
6
9
2.8779 5.7558
3
6
10
2.7905 5.5810
3
6
Amount Fertilizer kg/ha 4.34403
5

จากชุดขอมูลฝกสอนที่ทําการทดสอบระบบทั้งหมดพบวาคา
ผิดพลาดเฉลี่ยรวมในแตละรอบการทดลองมีคานอยมาก ซึ่งเกิด
จากการทดลองในการปรั บแต งค าพารามิ เตอร ของซั พพอร ต
เวกเตอร ทําใหสามารถนํ าชุดขอมู ลฝ กสอนระบบทั้งหมด 180
ไฟลภาพแถบสี ไปทําการประมาณคาความเขมของสีใบขาวจริงได
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Amount Fertilizer kg/ha

จากผลการทดลองที่ไดในตารางที่ 3 พบวาปริมาณปุยที่
ต อ งใส ใ นนาข า ว (การแปลผลจากความเข ม สี ใ บข า วเป น
ปริมาณปุย ทําไดโดยการประมาณคาเทียบจากอัตราสวนของ
การเติ ม ปริ ม าณปุ ย จากสี ใ บข า วที่ อา นจากแผ น เที ย บสี ต าม
หัวขอที่ 2.2) มีปริมาณเทากับ 4.3 กก./ไร ซึ่งมีปริมาณลดลง
เมื่ อ เที ย บกั บ ปริม าณปุ ยที่ ตอ งใส เ มื่ อ ใช แ ผ น เที ย บสี อ า นค า
เทากับ 5 กก./ไร ที่เปนเชนนี้เพราะวาชวงของการประมาณคา
แถบสี จากซั พ พอร ต เวกเตอร สํา หรั บ การถดถอยมี ชว งของ
ขอมูลที่มากกวาการอานแถบสีที่มีชวงขอมูลเพียง 4 แถบสี
เมื่อใชคาวัดความถูกตองเปนเปอรเซนตคาผิดพลาดสัมบูรณ
เฉลี่ยเทียบกับการอานจากแผนเทียบสีมีคาเทากับ 15.7205%
นอกจากนี้แลวภายในตารางที่ 3 ยังพบวาคาที่ประมาณไดจาก
ใบขาวที่ 2 และใบขาวที่ 6 ผลลัพธการประมาณคาแถบสีจาก
โปรแกรมมีคามากกวาคาแถบสีที่อานไดจากผูเชี่ยวชาญ แต
เมื่อรวมผลเฉลี่ยแถบสีแปลผลเปนปริมาณปุยที่ตองเติมแลวมี
คานอยกวาผลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ
จากผลที่ไดทําใหสามารถประมาณคาไดวาเมื่อนําระบบ
ดั ง กล า วไปใช ใ นการประมาณค า ความเข ม ของสี ใ บข า ว
สามารถช ว ยเกษตรกรตั ด สิ น ใจการกํ า หนดปริ ม าณปุ ย
ไนโตรเจนที่ตองใสในนาขาว ใหมีความแมนยําขึ้นพรอมกับ
ปริมาณปุยที่มีความใกลเคียงกับการอานคาความเขมสีใบขาว
เทียบกับแผนเทียบสี เปนการประหยัดตนทุนปุยที่ตองใสใน
นาขาว โดยสามารถแสดงผลความสัมพันธของการกําหนด
ปริมาณปุยในรูปแบบของกราฟ ดังรูปที่ 8

4. สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ไดนําหลักการของซัพพอรตเวกเตอรสําหรับการ
ถดถอยมาประยุกตใชในการประมาณคาความเขมของสีใบ
ขาว โดยใชไฟลแถบสีของแผนเทียบสีจํานวน 180 ไฟลภาพ
เปนชุดฝกสอนระบบ เพื่อชวยเพิ่มความแมนยําของเกษตรกร
ในการกําหนดปริมาณปุยไนโตรเจนที่ตองใสในนาขาว โดย
การทดลองได เ ลื อ กใบข า วสุ พ รรณบุ รี 1 ที่ มี ช ว งระยะ
เจริญเติบโต 30 วัน จํานวน 10 ใบมาทําการทดสอบประมาณ
คาความเขมสีใบขาว จากระบบที่ออกแบบเทียบกับการอานคา
จากแผนเทียบสีของผูเชี่ยวชาญ จากการทดลองพบวาปริมาณ
ปุยแตกตางกันระหวางระบบที่ออกแบบและการอานคาแถบสี
จากผูเชี่ยวชาญประมาณ 15.7% ซึ่ งสัดสวนปริ มาณปุยที่ ได
จากโปรแกรมมี ผ ลกระทบต อ การเจริ ญ เติ บ โตของต น ข า ว
อยางไรเปนสิ่งที่ตองทําการวิจัยตอไป
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