
การคาดการณผลผลิตออยเปนกจิกรรมท่ีสํ าคัญของอตุสาหกรรมออยน้ํ าตาลในประเทศ
ไทย  ซึ่งใชวิธกีารท่ีเหมาะสมของแตละองคกรและใหผลลัพธท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากชนิด
และประเภทของขอมลูท่ีมอียู  แตหลายวิธีการยังไมสามารถนํ าปจจัยแวดลอมพืชเขามา
ประกอบการคาดการณ เชน ปรมิาณน้ํ าฝน ความอุดมสมบูรณของดิน การจดัการ เปนตน

พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศเอือ้ใหผูวิจัยสามารถพัฒนาวิธีการในการคาด
การณผลผลิตออยในพื้นท่ีขนาดใหญอยางเปนระบบ โดยใชแนวทางเชิงระบบ  และเครือ่ง
มือเทคโนโลยีสารสนเทศชนิดตาง ๆ     เชน      แบบจํ าลองออย (sugarcane model)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System) ระบบก ําหนดพิกัด
ดวยดาวเทียม (Global Positioning System) และระบบขอมูลระยะไกล (Remote
Sensing) และสามารถนํ าปจจัยท่ีเก่ียวกับพัฒนาการและการเจริญเติบโตของพืชเขารวม
ทํ าใหการคาดการณผลผลิตออยมคีวามแมนยํ าสูงข้ึนท้ังในดานเวลา (temporal precision)
และเชิงพืน้ท่ี (spatial precision)
     คณะผูวิจัยเสนอวิธีการใหมสํ าหรับผูกํ าหนดนโยบาย ชาวไรออย และนักวิชาการ ใน
การคาดการณผลผลิตออยโดยการผสมผสานเครือ่งมอืดังกลาว ภาคนิทัศนน้ีรายงานผล
การวิจัยท่ีดํ าเนินการในระหวางป 2537-2542 (ส้ินสุดโครงการวันท่ี 14 กรกฎาคม 2542)
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คณะผูวิจัยคณะผูวิจัย
ม.ขอนแกน

ผลผลิต = ผลผลิตเฉล่ีย x ขนาดพ้ืนท่ี    ดิน   อากาศ

ผลผลิตเฉลี่ย   ไดมาจากหลายวิธี เชน

ขนาดของพ้ืนท่ีปลูกออย        ไดมาจากหลายวิธี เชน

• สํ ารวจพ้ืนท่ีสอบถามเกษตรกร
• สุมตัวอยางออย (crop cut)
• ใชแบบจํ าลองท่ีมกีารทดสอบแลว

• ส ํารวจพื้นท่ีสอบถามเกษตรกร
• วัดพืน้ท่ีแปลงจริง
• ใชขอมลูดาวเทียม และหาวธีิการการวิเคราะห

คูมือฝกอบรม การทดสอบเชิงพ้ืนท่ี

ขอมูลพันธุกรรมออย
ขอมูลการจัดการ

แบบจํ าลอง ThaiCane
ใชคาดการณ
ผลผลิตออย

แผนท่ีเขตต ําบล
แผนท่ีภูมิอากาศเกษตร
แผนท่ีชุดดิน
แผนท่ีปลูกออย

ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี
สํ าหรับพ้ืนท่ีปลูกออย

โปรแกรมเช่ือมโยง ThaiSIS 1.0

ฝกอบรม

แบบจ ําลองออย ThaiCane พัฒนาจากแบบจ ําลองออย CANEGRO สามารถคาดการณพัฒนาการ และการเจริญเติบโต
ของออย ตองการขอมูลอากาศเกษตรรายวัน ขอมูลพันธุกรรมของออย ขอมูลดิน และขอมูลการจัดการผลิตออย  ท ําท ําใหใหมีมี
ความแมนย ําความแมนย ําเชิงเชิงเวลา (temporal precision)เวลา (temporal precision)  ปจจุบันก ําลังดํ าเนินการวิจัยเพ่ือเสริมความสามารถของแบบจ ําลองในการ
คาดการณวันออกดอก และการตอบสนองตอระดับปุยไนโตรเจนของออยพันธุสํ าคัญของไทย

พัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นที ่และ เชิงอรรถาธิบายเพื่อใชรวมกับแบบจํ าลองออย ThaiCane
ในการคาดการณผลผลิตออยในพืน้ท่ีขนาดใหญได   ทํ าทํ าใหใหมคีวามแมนยํ ามคีวามแมนยํ าเชิงเชิงพืน้ท่ีพืน้ท่ี
(spatial precision)(spatial precision) ปจจุบันมขีอมูลเพียงพอตอการคาดการณผลผลิตออยในพืน้ท่ีขนาด 1
ระวาง (27x27 กม: ระวางน้ํ าพอง) ก ําลังพัฒนาฐานขอมลูเชิงพ้ืนท่ีของ 5 จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ขอนแกน ชัยภูม ิเลย หนองบัวลํ าภู และอดุรธานี การแปลภาพ
ดาวเทียมเดือนพฤศจิกายน 2540 พบวามีพื้นที่ปลูกออยในพื้นที ่5 จังหวัดประมาณ 1.086
ลานไร เมือ่เทียบกบัการสํ ารวจซึ่งรายงานวามีพื้นที่ปลูกออยประมาณ  1.197 ลานไร

เพ่ือเอ้ือใหผูใชงานสามารถเชือ่มโยงระหวางแบบจํ าลองออย ThaiCane และฐานขอมูลเชงิพ้ืนท่ี และ
เชงิอรรถาธิบาย เพ่ือคาดการณผลผลิตออยในพ้ืนท่ีขนาดใหญได ผลลัพธท่ีไดคือ โปรแกรมเชื่อมโยง
ThaiSIS 1.0 สามารถจัดการขอมูลขนาด 1 ระวางได กํ าลังศึกษาเพ่ือขยายขนาดของพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

คณุภาวิดา จํ าปา ศูนยวิจยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 50200
โทรศพัท 053-221-275   โทรสาร 053-210-000
email: attachai@mcc.aggie.cmu.ac.th
http://www.mcc.aggie.cmu.ac.th
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