
การวางแผนก
การลดหรือขยาย
การผลิตและการ
วิเคราะห และแ
อยางถูกตองรวด
พัฒนาระบบดังกล
การผลิต โดยใชแ
ระดับประเทศ ซ
ผลิตขาว

การประยุกตใ
การวางแผนการผ
สะดวกเพราะโปร
จํ าลองสถานการ
สลับซับซอนนอย
ประเด็นปญหาท่ีส
คือพื้นท่ีเปาหมาย
เปล่ียนจากเรียบส
สภาพแวดลอมมีค
และวิเคราะหระบ
นิเวศนการผลิต 
ในสภาพแปลงทด
information) ม
การเชื่อมโยงกันม
จํ าลองสามารถสะ
สถานการณสา
พัฒนาการผลิตท

ตารางที่ 1. ข
แป

ประเด็น
พื้นที่เพาะปลูก
สภาพภูมิประเทศ
ตวัแปรที่กํ าหนดผล
ความแปรปรวนเชิง
บทบาทของขอมูลเ
ขอมูลที่ตองจัดการ
การเชื่อมโยงกับนโ

 *
ความตองการแ

จากการจํ าลองร
เมธี  เอกะสิงห*   พนมศักด์ิ  พรหมบุรมย**   อรรถชัย  จินตะเวช*  และ  ศักดา  จงแกววัฒนา***

ภาควชิาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร  **ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร ***ภาควิชาพืชไร
ระบบสนบัสนนุการตัดสินใจการผลติขาว : แนวคดิและกระบวนการพัฒนา
ารผลิตขาวระดับจังหวัดและประเทศ ไมวาจะเปน
พื้นที่เพาะปลูกขาว รวมท้ังการวางแผนจดัการปจจัย
ตลาดขาว ตางตองการระบบเรียกใช จัดการ 
สดงผลขอมูลท่ีชวยใหกระบวนการตัดสินใจเปนไป
เร็ว และอยูในรูปท่ีเขาใจไดงาย ปญหาของการ
าว คือ ทํ าอยางไรจึงจะขยายผลการคาดคะเนผล
บบจํ าลองขาว จากระดับแปลงไปสูระดับจังหวัด และ
ึ่งเปนระดับท่ีเปนเปาหมายของการวางนโยบายการ

ชงานโปรแกรม DSSAT (Tsuji et.al, 1994) ใน
ลิตที่กวางขวางกวาแปลงเพาะปลูกไมสามารถทํ าได
แกรม DSSAT ไดรับการออกแบบมาใชกับการ
ณระดับแปลงทดลอง ซึ่งมีความผันแปรและความ
กวาในพื้นท่ีเพาะปลูกขนาดใหญเชนระดับจังหวัด 
ํ าคัญในการนํ า DSSAT ไปใชงานในระดับจังหวัด 
จะขยายข้ึนเปนลานเทา (ตารางที่1) สภาพพื้นที่
ม่ํ าเสมอในแปลงทดลองไปเปนสลับซับซอน และ
วามผันแปรสูง ช้ันขอมูลท่ีเกี่ยวของในการจํ าลอง
บการผลิตจะมีมากขึ้นเพราะจะตองครอบคลุมระบบ
รวมท้ังหนวยวางแผนการผลิตและการจดัการท่ีไมมี
ลอง ทํ าใหความตองการขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (spatial 
ีมากข้ึน ตองจัดการฐานขอมูลซึง่มีขนาดใหญและมี
ากข้ึน ในขณะเดียวกันขอมูลท่ีตองนํ าเขาเพื่อการ
ทอนปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ผลลัพธที่ไดจากการจํ าลอง
มารถนํ  าไปประกอบการตัดสินใจเพื่อวางแผน
างเกษตรไดดีช้ึน

อแตกตางระหวางการวางแผนการผลิตขาวระดับ
ลง และระดบัจังหวัด

การผลิตระดับแปลง การผลิตระดับจังหวัด
0.1 – 1.0 เฮกตาร 2 – 4 ลานเฮกตาร

สม่ํ าเสมอ หลากหลายและซับซอน
ผลติ นอย มาก
พื้นที่ ตํ่ า สูง
ชิงพื้นที่ นอย มาก

นอย มาก
ยบาย นอย มาก

ละปญหา

ะบบระดับแปลงไปสูการจํ าลองระดับจังหวัด

)
องคประกอบของระบบ RDSS (Rice Decision Support System
โครงสรางหลักของ RDSS ประกอบดวยฐานขอมูลเชิงพื้นที่และ
ฐานขอมูลอรรถาธิบายท่ีจํ าเปนในการแสดงรายละเอียดแหลงเพาะ
ปลูกขาว ดิน ภูมิอากาศ ของเขตการปกครอง เขตชลประทาน แหลง
นํ้ า ภูมิประเทศ ถนน และโรงสี เปนตน (รูปท่ี 1 ) ฐานขอมูลน้ีเปน
ฐานขอมูล GIS ประเภทเวคเตอร โดยมีช้ันขอมูลนํ าเขาและผลลัพธท่ี
เกี่ยวของกับการจํ าลองผลผลิตขาว องคประกอบสวนท่ีสาม คือ 
โปรแกรมเชื่อมโยงและแสดงผลในรูปแบบท่ีสามารถโตตอบกลับผูใช
ดวยกราฟฟค (Graphic User Interface, GUI) โปรแกรมนี้เขียนขึ้น
ดวยภาษา Avenue ซ่ึงเปนภาษาคอมพิวเตอรท่ีใชกํ าหนดการทํ างาน
ของโปรแกรม ArcView อันเปนระบบ GIS หลักท่ีใชในการวิเคราะห 
และแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่

เนื่องจากขอมูลเชิงพื้นท่ีมาจากหลายแหลงขอมูล ซึ่งมีทั้งตีพิมพ
เปนแผนท่ีจากหนวยราชการ และท่ีจะตองวิเคราะหจากขอมูลท่ีมีอยู 
รวมท้ังขอมูลท่ีไดจากภาคสนาม ดังนั้นจึงจํ าเปนตองมีการออกแบบ
และพัฒนาใหมีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถแลกเปล่ียนไดกับฐาน
ขอมูลที่หนวยงานตางๆ กํ าลังพัฒนาอยู

ขอมูลเหลานี้สามารถนํ าไปใชในการเลือกพื้นท่ีเปาหมาย เรียก
แสดงสภาพแวดลอมในแหลงปลูกขาว สรางหนวยแผนที่เล็กสุดเพื่อ
การจํ าลอง (Minimum Simulation Mapping Unit, MSMU) และ
ประกอบการแสดงผลเปนแผนที่ปฏิบัติงาน

การพฒันาฐานขอมูลเชิงพื้นที่

รูปที่ 1 องคประกอบของระบบ RDSS
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เนื่องจากเขตการผลิตขาว แผนท่ีภูมิอากาศ และแผนที่ดินเปนขอ
มูลเชิงพื้นที่ที่จัดเก็บในระบบ GIS จึงสามารถนํ ามาวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ี
รวมกันเพื่อสรางเปน MSMU แตละหนวย MSMU สามารถจัดเก็บ
รหัสแสดงเขตการผลิตขาว เขตภูมิอากาศ และรหัสชนิดของดิน ในรูป
ของรายการ ในตารางอรรถาธิบายประกอบช้ันขอมูล MSMU (รูปท่ี 
2) รายการขอมูลเหลานี้จะเชื่อมโยงกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธท่ีจัด
เก็บรายละเอียดตางๆ ของเขตการผลิตขาว (RICEZONE.DAT) คา
พารามิเตอรทางพันธุกรรมของพันธุขาวตางๆ (GENETIC.COF) เขต
ภูมิอากาศ (CLIMATE.CLI) และขอมูลดิน (SOIL.SOL) ทํ าใหความ
สะดวกในการนํ าเขาขอมูลท่ีจํ าเปนตองใชในการประมวลผลในแบบ
จ ําลอง CERES-Rice โดยผานโปรแกรมเช่ือมโยงขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนใน
โครงการวจิยันี้
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ThaiRice เปนโปรแกรมเชื่อมโยงและแสดงผลในรูปแบบท่ี
สามารถโตตอบกับผูใชดวยระบบกราฟฟค โปรแกรมน้ีเขียนข้ึนดวย
ภาษา Avenue ซึ่งใชกํ าหนดการทํ างานของโปรแกรม ArcView  อัน
เปน GIS หลักท่ีใชในการวิเคราะหและแสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนท่ี

คุณสมบัติท่ีสํ าคัญบางประการของโปรแกรม ThaiRice คือ (1) มี
เมนู และเคร่ืองชวยงานเปนภาษาไทย (2) อนุญาตใหผูใชเลือกพ้ืนท่ี
เปาหมายและแสดงคุณลักษณะของดินในบริเวณดังกลาวในรูปแบบ
ของแผนท่ี รวมท้ังสามารถเลือกแสดงเฉพาะชุดดินตามเงื่อนไขท่ีท่ี
กํ าหนด และแสดงตารางขอมูลอรรถาธบิาย พรอมท้ังเรียกฐานขอมูล
ชั้นอ่ืนๆ มาแสดงประกอบได เชน แผนท่ีภูมิอากาศ โครงสรางพ้ืน
ฐาน พ้ืนท่ีชลประทาน และพื้นที่ปลูกขาว เปนตน (3) ผูใชสามารถ
เลือกประเมินผลผลิตของขาวพันธุตางๆ ทางจอภาพ และหรือพิมพ
ออกทางเคร่ืองพิมพขนาดตางๆ ได (4) ผูใชสามารถเลือกวิเคราะห
เชิงนโยบาย เชน ผลของการลดหรือขยายพ้ืนท่ีปลูกขาว โดยกํ าหนด
พื้นท่ีเปาหมาย กํ าหนดนโยบาย เลือกพันธุขาว และระดับการจัดการ 
ตลอดจนนํ าแสดงผลการวิเคราะหในสถานการณตางๆ เพื่อเปรียบ
เทียบกัน

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาว เปนระบบท่ีอยู ใน
ระหวางการพัฒนาเพื่อใชในการวางแผนการผลิตขาวระดับจังหวัด
และกวางขวางข้ึนไป โดยผสมผสานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
เขากับแบบจํ าลองการผลิตขาว CERES-Rice โดยมีระบบเรียกใชและ
แสดงผลขอมูลเปนภาษาไทย แนวคิดท่ีสํ าคัญของระบบนี้คือ การ

แบ

สรุป

ระบบเรียกใชและแสดงผล ThaiRiceการเชือ่มโยงระหวางฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีและแบบจํ าลองขาว
รูปที่ 2 หนวยแผนที่เพื่อการจํ าลองและขอมูลอรรถาธิบาย
แบบจํ าลองท่ีจะนํ ามาใชในการคาดคะเนผลผลิตขาวไดแก 
RES-Rice (Ritchie et. al., 1986) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโปรแกรม 
SAT แบบจํ าลองขาวนีต้องการขอมูลภูมิอากาศรายวัน ประกอบ
ยปริมาณนํ้ าฝน จํ านวนวันฝนตก อุณหภูมิต่ํ าสดุ อุณหภูมิสูงสดุ
ะรังสีอาทิตย ขอมูลคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแตละชั้น
 รายละเอียดการจัดการปลูกขาว เชน วันปลูก ความหนาแนนใน
รปลูก พันธุขาว และวิธีการปลูกขาว เปนตน

กอนจะนํ าแบบจํ าลองไปใชงานจริงจํ าเปนตองหาคาพารา
ตอรทางพันธุกรรมของขาวพันธุสํ าคัญท่ีปลูกในภาคเหนือ และ
สอบความแมนยํ าในการจํ าลองการเจริญเติบโต และผลผลิตขาว
ยใตFigure 1การจัดการนํ้ า ปุย และการเขตกรรมตางๆ เพ่ือใหแน
วาแบบจํ าลองสามารถทํ างานไดดีในสภาพแวดลอมท่ีแตกตางจาก
ดรับการพฒันามา

พัฒนาวิธีการสรางหนวยแผนท่ีเพื่อการจํ าลองจากเขตการผลิตขาว 
ซ่ึงไดจากการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีระหวางช้ันขอมูลเชิงพ้ืนท่ีตางๆ ขอมูล
อรรถาธิบายของแตละหนวยแผนท่ีจะถูกสงเปนขอมูลนํ าเขาในแบบ
จํ าลองขาว เพื่อทํ าการประมาณผลผลิตขาว ผลลัพธที่ไดสามารถ
แสดงผลเปนแผนท่ีขนาดตางๆ ได
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