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การปรับกลยทุธการผลิตขาวในแหลงเพาะปลูกทีส่ ําคัญของประเทศเปนส่ิงจ ําเปน เพือ่ตอบ

สนองตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การขยายการปลูกขาวคุณภาพในที่ดินที่มีความ
เหมาะสมและการลดพืน้ทีเ่พาะปลูกในเขตทีไ่มเอ้ืออํ านวยในการผลิต ตางตองการความถกูตองและ
แมนยํ าทั้งในแงการประเมินผลผลิตและการประมาณพื้นที่เพาะปลูก ระบบขอมูลเชิงพื้นที่ 
(Spatial Information System)  และการจํ าลองระบบการผลิตพืช (crop modeling) สามารถ
สนองตอความตองการขอมูลลักษณะน้ีได  นอกจากจะชวยประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ในการ
ผลิตขาวแลว  เทคโนโลยีดังกลาวยังสามารถใชทํ านายผลผลิตในระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ 
ที่ผันแปรในเชิงพื้นที่และเวลา ตามการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ สภาพแวดลอม และระดับการ
จดัการของเกษตรกร ดังน้ันจงึชวยใหการก ําหนดนโยบายขาวสามารถใชขอมูลที่มีความแมนย ําและ
ทันเวลามากข้ึน

การประเมินความเหมาะสมของที่ดินดังกลาวอาจทํ าได 2 วิธีคือ โดยวิธีเชิงคุณภาพ 
(qualitative method) และวธิเีชงิปริมาณ (quantitative method)  วธิกีารทีใ่ชอยูในประเทศไทยใน
ปจจุบัน (บัณฑิต และ คํ ารณ, 2538) เปนวิธีการเชิงคุณภาพที่อิงกรอบการศึกษาของ FAO
(1976) วธิกีารน้ีเร่ิมจากการประเมินคุณสมบติัตางๆ ของทีดิ่นแตละหนวยแผนทีดิ่น แลวแปลงเปน
คุณภาพของทีดิ่นในแงการผลิตพชื เชน ความสามารถในการลํ าเลียงน้ํ าและธาตุอาหารใหแกพืช 
การค้ํ าจุนรากพืช ระดับความเปนพิษตอพืช ความสะดวกในการเขตกรรม ตลอดจนระดับการ
เสื่อมโทรมของดิน เปนตน จากน้ันจงึนํ าคุณภาพของทีดิ่นแตละหนวยแผนที่ดินไปเปรียบเทียบกับ
ความตองการของพชื แลวจงึประเมินระดับชัน้ความเหมาะสมโดยรวมของหนวยแผนทีดิ่นน้ัน ขอดี
ของวธิกีารน้ีคือมีความตองการขอมูลปานกลาง แมนขอมูลจะไมสมบูรณการประเมินก็ยังคงดํ าเนิน
การไดโดยอาศัยวิธีการทางออมเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลน้ันๆ อยางไรก็ตามวิธีการดังกลาวมีจุดออน
ทีส่ ําคัญคือ ไมสามารถประเมินผลิตภาพของดนิเปนปริมาณของผลผลิตไดโดยตรงและไมสามารถนํ า
คาความเส่ียงจากความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศเขามารวมประเมินคุณภาพของทีดิ่นไดสะดวก
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การประเมินเชิงปริมาณสามารถทํ าไดโดยอาศัยแบบจํ าลองซึ่งไดรับการพัฒนามาจาก
องคความรูและความสัมพันธทางคณิตศาสตรระหวางตัวแปรตางๆ ที่มีสวนกํ าหนดอัตราการ
เจริญเติบโต พัฒนาการ และผลผลิตของพืช ขอมูลที่แบบจํ าลองตองการเปนขอมูลเชิงปริมาณของ
ภูมิอากาศ ดิน ลักษณะเฉพาะบางประการของพืช รวมทั้งการจัดการพืช   เน่ืองจากแบบจํ าลอง
ขาวไดรับการพัฒนามาในระบบนิเวศเกษตรอ่ืนและใชกับพันธุขาวที่มีลักษณะพันธุกรรมตางจาก
พันธุขาวในประเทศไทย  ดังน้ันจึงมีความจํ าเปนตองทํ าการศึกษาและทดสอบแบบจํ าลอง เพื่อให
แนใจวาแบบจํ าลองดังกลาวสามารถประเมินผลผลิตขาวไดใกลเคียงกับความเปนจริง จากน้ันจึง
นํ าไปประยุกตใชไดกับสภาพแวดลอมการผลิตขาวในแหลงเพาะปลูกที่สํ าคัญในภาคเหนือตอไป

อยางไรก็ตามเพื่อใหฐานขอมูล ระบบการประมาณผลผลิตขาว และการแสดงผล สามารถ
เชื่อมโยงกันไดดีและเปนประโยชนตอผูใชสูงสุด การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจึงเปนสิ่ง
ที่จํ าเปน เอกสารฉบบัน้ีแสดงใหเหน็ถึงแนวคดิและกระบวนการพฒันาระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ
การผลิตขาว (Rice Decision Support System, RDSS) โดยจะเนนใหเหน็ถึงบทบาทของระบบขอมูล
เชงิพืน้ทีใ่นการวางแผนการผลิตขาวในระดับจงัหวดั ตลอดจนหลักการเชือ่มโยงระหวางระบบขอมูล
เชิงพื้นที่และแบบจํ าลองการผลิตขาว ซึ่งเปนหัวใจในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน
การผลิตขาว

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในทางการเกษตร

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System, DSS) เปนระบบคอมพิวเตอร
ที่อํ านวยความสะดวกใหผูใชสามารถใชขอมูล องคความรู และวิธีการวิเคราะหตางๆ  ในการแกไข
ปญหาที่ซับซอน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผูทํ าหนาที่ตัดสินใจ ทํ าใหยน
ระยะเวลาและใชบุคลากรนอยลงในกระบวนการวิเคราะห เพื่อตัดสินใจแกปญหาหรือวางแผน 
(Jones et al., 1998)  ความกาวหนาของเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร  ตลอดจนแนวคิดเชิงระบบใน
ทางการเกษตรในชวงเวลาที่ผานมาน้ัน ทํ าใหการพัฒนา DSS กาวหนาไปอยางรวดเร็ว โดยมีการ
ประยุกตใชในระดับแปลง (Kropff et al., 1998) ทั้งในระดับฟารมและภูมิภาค (Teng et al., 
1998)

องคประกอบที่สํ าคัญของ DSS  ไดแก ระบบจัดการขอมูล ระบบการวิเคราะหประมวลผล 
สวนของการแสดงผลและโตตอบกับผูใช การออกแบบรายละเอียดแตละสวนแตกตางกันไปข้ึนอยู
กับวัตถุประสงคและกลุมผูใชที่เปนเปาหมาย ในอดีตระบบการวิเคราะหและประมวลผลของ DSS 
ดํ าเนินการโดยอาศัยแบบจํ าลองและการจํ าลองสถานการณ (modeling and simulation) หรือ
ระบบผูชํ านาญการ (expert system)  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืชที่ไดรับการพฒันา
และทดสอบอยางกวางขวาง ไดแก DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology 
Transfer) ซึ่งเปนโปรแกรมที่รวบรวมเอาแบบจํ าลองพืช ฐานขอมูล และโปรแกรมประยุกตใชงาน
เขาดวยกัน (IBSNAT, 1989)  ผูใช DSSAT สามารถเรียกใชขอมูลดิน พืช ภูมิอากาศ เลือกแบบ
จ ําลองพชืทีต่องการ เพือ่จ ําลองภมิูอากาศ สมดุลของน้ํ า การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชที่เลือก
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รวมทั้งวิเคราะหผลของการจัดการน้ํ า ปุย และการเขตกรรมระดับตางๆ ตอพืชที่ปลูกในแปลง  
พรอมทั้งแสดงผลลัพธในรูปของตารางและกราฟตามที่ผูใชตองการ  ตอมาในป 1994 ไดมีการ
พัฒนา DSSAT version 3  โดยเพิ่มขีดความสามารถในการใชงานใหงายข้ึน ครอบคลุมพืชมาก
ชนิดข้ึน อํ านวยความสะดวกในการปรับแกและประเมินแบบจํ าลองไดดีข้ึน  พรอมทั้งเพิ่มเติมการ
วิเคราะหความเส่ียงในแงความแปรปรวนของผลผลิตและทางดานเศรษฐกิจ (Tsuji et al., 1994; 
Jones et al., 1998)

สํ าหรับการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใชระบบผูเชี่ยวชาญเปนหลักน้ันเปนไป
อยางจ ํากดักวาในกรณีการใชแบบจ ําลองเปนหลัก เทาที่ผานมามีการประยุกตใชระบบผูเชี่ยวชาญ
ในการพฒันา DSS  เพือ่ปรับปรุงดิน (Yost, 1988) จดัการพชื (Mohan and Arumujam, 1994) 
และการจัดการระบบวนเกษตร (Robotham, 1997) เปนตน

จากการวางแผนการผลิตระดับแปลงไปสูพ้ืนที่เพาะปลูกระดับจังหวัด

การประยุกตใชงานโปรแกรม DSSAT สํ าหรับการวางแผนการผลิตที่กวางขวางกวาแปลง
เพาะปลูกไมสามารถทํ าไดสะดวก เพราะโปรแกรม DSSAT ไดรับการออกแบบมาใชกับการจํ าลอง
สถานการณระดับแปลงทดลองซึ่งมีความผันแปรและความสลับซับซอนนอยกวาในพื้นที่เพาะปลูก
ขนาดใหญในระดับจังหวัด  ประเด็นปญหาที่สํ าคัญในการนํ า DSSAT ไปใชงานในระดับจังหวัดคือ
พื้นที่เปาหมายจะขยายข้ึนเปนลานเทา (ตารางที่ 1-1)  สภาพพื้นที่เปล่ียนจากเรียบสม่ํ าเสมอใน
แปลงทดลองไปเปนสลับซับซอน และสภาพแวดลอมมีความผันแปรสูง ชั้นขอมูลที่เกี่ยวของในการ
จํ าลองและวิเคราะหระบบการผลิตจะมีมากข้ึนเพราะตองครอบคลุมระบบนิเวศการผลิต รวมทั้ง
หนวยวางแผนการผลิตและการจัดการที่ไมมีในสภาพแปลงทดลอง  ทํ าใหความตองการขอมูลเชิง
พื้นที่มีมากข้ึน  ตองจัดการฐานขอมูลซึ่งมีขนาดใหญและมีการเชื่อมโยงมากข้ึน ในขณะเดียวกัน
ขอมูลที่ตองนํ าเขาเพื่อการจํ าลองสามารถสะทอนปญหาที่เกิดข้ึนจริง ผลลัพธที่ไดจากการจํ าลอง
สถานการณสามารถนํ าไปประกอบการตัดสินใจเพื่อวางแผนพัฒนาการผลิตทางเกษตรไดดีข้ึน

ตารางท่ี 1-1 ขอแตกตางระหวางการวางแผนการผลิตขาวระดับแปลงและระดับจังหวัด

ระดับแปลง ระดับจังหวัด

พื้นท่ีเพาะปลูก 0.1-1.0 เฮกตาร 2-4 ลานเฮกตาร
สภาพภูมิประเทศ สม่ํ าเสมอ หลากหลายและซับซอน
ตัวแปรท่ีกํ าหนดผลผลิต นอย มาก
ความแปรปรวนเชิงพื้นท่ี ต่ํ า สูง
บทบาทของขอมูลเชิงพื้นท่ี นอย มาก
ขอมูลท่ีตองจัดการ นอย มาก
การเชื่อมโยงกับนโยบาย นอย มาก
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ดังน้ัน ระบบ DSS ที่จะพัฒนาใหใชงานในระดับจังหวัดไดน้ัน จะตองประกอบดวยฐาน 
ขอมูลเชิงพื้นที่ที่สามารถใหรายละเอียดสภาพแวดลอมของแหลงเพาะปลูก เพื่อเปนขอมูลนํ าเขา
ในแบบจํ าลองการผลิตขาวที่ไดรับการทดสอบวาใชงานไดดีในภูมิภาคน้ัน ระบบเรียกใชและแสดง
ผลเปนองคประกอบที่สํ าคัญที่จะตองไดรับการออกแบบใหเปนภาษาไทย และมีประสิทธิภาพใน
การเลือกพื้นที่เปาหมายและระดับการจัดการ รวมทั้งเชื่อมโยงกับแบบจํ าลองและแสดงผลการ
จ ําลองในรูปแบบตางๆ ได

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาวตองการขอมูลเชิงพื้นที่หลายประเภทในรูปแบบ
และจากแหลงที่มาของขอมูลที่แตกตางกัน ขอมูลเหลาน้ีไดแก แผนที่ดินระดับชุดดิน (soil 
series) พืน้ทีเ่พาะปลูกขาว พืน้ทีช่ลประทาน แผนทีภ่มิูอากาศ ขอบเขตการปกครอง ความลาดชัน
ของพื้นที่ และแผนที่โครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน  ตํ าแหนงของโรงสีขาว เปนตน  ขอมูลเหลาน้ี
สามารถนํ าไปใชในการเลือกพื้นที่เปาหมาย ประเมินพื้นที่เพาะปลูกขาวและผลผลิตขาว  ประเมิน
ความเหมาะสมของที่ดินในการผลิตขาว ตลอดจนระบุพื้นที่ที่สมควรลดหรือขยายการปลูกขาวเพื่อ
ใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

เน่ืองจากขอมูลเชิงพื้นที่เหลาน้ีมาจากหลายแหลงขอมูลซึ่งมีทั้งตีพิมพเปนแผนที่ของ
หนวยราชการตางๆ และที่โครงการจะตองวิเคราะหจากขอมูลที่มีอยูและขอมูลที่ไดจากงานภาค
สนาม  ดังน้ันจึงจํ าเปนตองมีการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด เพื่อ
ใหมีมาตรฐานเดียวกันและสามารถแลกเปลี่ยนไดกับฐานขอมูลที่หนวยงานอ่ืนกํ าลังพัฒนาอยู 
ในบทตอไปของรายงานฉบับน้ีจะแสดงใหเห็นถึงการออกแบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่สํ าหรับชั้นขอมูล
ตางๆ ในระบบ GIS รวมทั้งวิธีการสรางชั้นขอมูลบางประเภทข้ึนใหม เพื่อนํ าไปใชในแบบจํ าลอง
พืชและระบบเรียกใชและแสดงผลขอมูล

บทบาทและการพัฒนาฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่
ฐานขอมูลเชงิพืน้ทีเ่ปนองคประกอบที่สํ าคัญของ RDSS ดวยเหตุผลสามประการดังตอไปน้ี

(1) เปนขอมูลที่นํ าไปใชสรางหนวยแผนที่เพื่อการจํ าลอง (Simulation Mapping Unit, SMU) ใน
โครงการวิจัยน้ีการสราง SMU ดํ าเนินการโดยวิเคราะหเชิงซอนทับระหวางชั้นขอมูลเขตภูมิอากาศ
ชุดดิน และพื้นที่ปลูกขาว แตละ SMU สามารถเชื่อมโยงกับตารางสัมพันธเพื่อระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับแฟมขอมูลภูมิอากาศและแฟมขอมูลดิน ตลอดจนนิเวศวิทยาของพื้นที่ปลูกขาว เชน ปลูก
ในเขตชลประทานหรือไม โอกาสเกิดน้ํ าทวมเปนเทาใด ขาวที่ปลูกสวนใหญเปนพันธุอะไร
เปนตน โปรแกรมเชือ่มโยงของ RDSS จะเรียกขอมูลเหลาน้ีไปสกดัเปนขอมูลนํ าเขาตามโครงสราง
ขอมูลที่แบบจํ าลองขาวตองการ  (2) เปนขอมูลที่อํ านวยความสะดวกใหผูใชเลือกพื้นที่เปาหมาย
ตรวจสอบทรัพยากรดินและน้ํ า ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานที่ใชหรือสนับสนุนการผลิตขาวในพื้นที่
เปาหมาย ซึ่งขอมูลเชิงพื้นที่กลุมน้ียังมีประโยชนในการใชเปนจุดอางอิงตํ าแหนงในแผนที่แหลง
เพาะปลูกและแผนทีป่ระมาณการณผลผลิตขาวหลังจากการจ ําลองสถานการณในรูปแบบตางๆ แลว
(3) เปนขอมูลพื้นฐานที่สามารถนํ าไปวิเคราะหรวมกับขอมูลอ่ืนตามวัตถุประสงคที่นอกเหนือจาก
โครงการวิจัยน้ี  ชั้นขอมูลเหลาน้ันไดแก ขอมูลขอบเขตการปกครอง ถนน ทางน้ํ า โรงสีขาว ที่ต้ัง
และขอบเขตโครงการชลประทาน เขตน้ํ าทวมและขอมูลภูมิประเทศเชิงตัวเลข (Digital Elevation
Model, DEM)
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ขอมูลเชิงพื้นที่ในโครงการวิจัยน้ีครอบคลุมจังหวัดเชียงใหมและพิษณุโลก (รูปที่ 1-1) 
ซึ่งไดรับการพัฒนาและจัดเก็บทั้งในรูปแบบเวกเตอร (vector) และรูปแบบราสเตอร (raster) ใน
ระบบ GIS ข้ึนอยูกับลักษณะของขอมูลและวัตถุประสงคในการนํ าไปใชประโยชน ขอมูลเหลาน้ัน
ไดรับการนํ าเขา วิเคราะห และสรางข้ึนใหมดวยวิธีการตางๆ กัน ดังมีรายละเอียดในรายงานของ
เมธีและคณะ (2543) แตในที่สุดชั้นขอมูลเหลาน้ีจะถูกจัดเก็บเปน shapefile หรือ grid ที่
โปรแกรมใน RDSS สามารถเรียกใชและนํ าไปวิเคราะหตอได

ขอควรพิจารณาอีกประการหน่ึงในการเลือกรูปแบบที่ใชเพื่อจัดเก็บและแสดงผลขอมูลเชิง
พื้นที่คือ การเผยแพรขอมูลเชิงพื้นที่แกผูใชในหนวยงานที่ไมสามารถจัดหาระบบ GIS เปนของ  
ตนเองได โดยเฉพาะหนวยงานระดับจังหวัดและเล็กกวาจังหวัด ดังน้ันโครงการวิจัยน้ีจึงไดศึกษา
และพัฒนาวิธีการเผยแพรขอมูลเชิงพื้นที่โดยใชโปรแกรม ArcExplorer (www.esri.com) ใหผูใช
สามารถเรียกขอมูลเชิงพื้นที่ คนหาขอมูลเชิงพื้นที่ และจัดพิมพเปนแผนที่ตามตองการ โดย
พยายามดัดแปลงระบบการเรียกชื่อไฟลและเน้ือหาขอมูลบางประการใหสามารถแสดงผลเปน
ภาษาไทยสวนใหญ ตามรายละเอียดในรายงานของเมธีและคณะ (2543) คาดวาระบบดังกลาว 
จะอํ านวยความสะดวกใหผูใชที่ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดถึงตํ าบลมีโอกาสใชขอมูลเชิงพื้นที่ได
อยางแพรหลายข้ึน เน่ืองจากไมตองใชงบประมาณในการจัดหาซอฟตแวร GIS เพิ่มเติม

รูปท่ี 1-1  แผนท่ีภาคเหนือของประเทศไทยแสดงขอบเขตพื้นท่ีศึกษา
ท่ีใชในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี

เชียงใหม

พิษณุโลก

20 0 20 40 กม.

น

#Y

#Y
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แนวคิดและหลักการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาว

ข้ันตอนที่สํ าคัญของการพัฒนา RDSS คือการเลือกใชกลยุทธในการเชื่อมโยง GIS เขากับ
แบบจํ าลอง  Hartkamp et al. (1999) ไดทบทวนผลงานวิจัยที่ไดมีความพยายามเชื่อมโยงระบบ
ดังกลาวเขาดวยกันในการประยุกตใชงานที่หลากหลาย พบวาสามารถจัดกลไกการเชื่อมโยงได 3
ประเภท คือ (1) การเชื่อมโยงอยางหลวม (Linking) โดยใชการทํ างานของ GIS  ในการสราง
แฟมขอมูลเพื่อนํ าเขาสูแบบจํ าลอง และใหแบบจํ าลองประมวลผลและสงผลลัพธเขาแสดงใน GIS
ดังน้ันจึงตองการเพียงการโอนรูปแบบขอมูลใหเขากับความตองการของระบบทั้งสอง โดยอาจมี
โปรแกรมอํ านวยความสะดวกในการโตตอบกับผูใช (Graphic User Interface, GUI) ของแตละ
ระบบแยกจากกัน การเชื่อมโยงประเภทน้ีจึงมีจุดออนที่ไมไดใชความสามารถของ GIS ในการ
วิเคราะหเชิงพื้นที่อยางเต็มที่  (2) การเชื่อมโยงแบบผนวกระบบ (Combining) โดยอาศัย GIS
เปนระบบหลักในการประมวลผลเพือ่สรางขอมูลทีแ่บบจ ําลองตองการโดยอัตโนมัติและแสดงผลลัพธ
ทีไ่ดจากแบบจ ําลอง โดยอาศัยความสามารถของ GIS ในการสราง GUI ของระบบทีผ่นวกเขาดวยกัน
โปรแกรมการเชื่อมโยงในลักษณะน้ีตองการการเขียนโปรแกรมที่ซับซอนข้ึน  เพื่อใชความสามารถ
ในการวิเคราะหเชิงพื้นที่ใหเปนประโยชนตอระบบมากที่สุด  ตัวอยางเชน ระบบ AEGIS  (Engel
et al.,1997) ที่เชื่อมระหวางแบบจํ าลองพืชในระบบ DSSAT เขากับ ArcView GIS   (3) การ
เชื่อมโยงแบบบูรณาการ (Integrating) เปนการนํ าเอาระบบ GIS เขาไปไวเปนสวนหน่ึงของแบบ
จํ าลองหรือนํ าแบบจํ าลองเขาเปนสวนหน่ึงของระบบ GIS  ดังน้ันการสงผานขอมูลและการแปลง
ขอมูลระหวางกนัจงึเปนไปโดยอัตโนมัติโดยทีผู่ใชไมเห็น   แตการเชื่อมโยงในลักษณะน้ีตองการการ
สรางระบบข้ึนมาใหมทัง้หมด จงึตองการผูพฒันาทีมี่ความรูและประสบการณสงูในการเขียนโปรแกรม
ทั้งในดาน GIS และการจํ าลองระบบพืช  ตัวอยางของโปรแกรมที่ใชกลยุทธแบบตางๆ ถูกแจกแจง
ไวอยางละเอียดใน Hartkamp et al. (1999)

การพัฒนา RDSS ในโครงการวิจัยน้ีไดเลือกใชการเชื่อมโยงระหวาง GIS และแบบจํ าลอง
ขาวประเภทผนวกระบบ โดยใช ArcView GIS (ESRI, 1996) เปนโปรแกรมหลักในการเรียกใช
และแสดงผล ระบบ RDSS ตองการโปรแกรมเรียกใชที่ทํ าหนาที่โตตอบอยางเปนกันเองกับผูใช
โดยอาศัยฟงกชันของ ArcView GIS และภาษา Avenue ในการเรียกดูขอมูลเชิงพื้นที่และหนวย
แผนที่สํ าหรับการจํ าลอง สวนแบบจํ าลองขาวที่เลือกนํ ามาใชงานคือ CERES-Rice ซึ่งเปนสวน
หน่ึงของระบบ DSSAT (Tsuji et al., 1994)  ใน RDSS มีโปรแกรมที่ทํ าหนาที่สรางขอมูลนํ าเขา
จากขอมูลเชิงพื้นที่และรายละเอียดการจํ าลองที่ผูใชกํ าหนดใหในรูปแบบที่ตรงกับความตองการ
ของ DSSAT เพื่อสงผานไปประมวลผลในแบบจํ าลอง CERES-Rice และเชื่อมโยงผลลัพธจากการ
จ ําลองเขากับ SMU เพื่อแสดงผลใน ArcView ในรูปของแผนที่ ตาราง หรือแผนภูมิได (รูปที่ 1-2)
รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมเหลาน้ีแสดงไวในพนมศักด์ิและคณะ (2543ก)
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รูปท่ี 1-2  องคประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการผลิตขาว

การเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่และแบบจํ าลองขาว

แบบจ ําลองขาว CERES-Rice ตองการขอมูลภมิูอากาศรายวันซึง่ประกอบดวยปริมาณน้ํ าฝน
จ ํานวนวันฝนตก อุณหภมิูต่ํ าสุด อุณหภมิูสงูสดุ และรังสอีาทติย  ขอมูลคุณสมบติัทางกายภาพและ
เคมีของแตละชัน้ดิน  รายละเอียดการจดัการปลูกขาว  เชน วนัปลูก ความหนาแนนในการปลูก
พนัธุขาว รวมทัง้วธิกีารปลูกขาว เพือ่ใชในการคาดคะเนการเจริญเติบโตและผลผลิตขาว

เน่ืองจากแหลงเพาะปลูก พืน้ทีรั่บน้ํ าชลประทาน พืน้ทีเ่สีย่งตออุทกภยั แผนทีภ่มิูอากาศ
และแผนทีดิ่น เปนขอมูลเชงิพืน้ทีท่ีไ่ดรับการจดัเกบ็ในระบบ GIS จงึสามารถนํ ามาวเิคราะหเชงิพืน้ที่
รวมกนัเพือ่สรางเปน SMU ได แตละหนวยของ SMU สามารถจดัเกบ็รหสัแสดงเขตการจดัการน้ํ า   
เขตภมิูอากาศ และรหสัชนิดของชดุดินในรูปของรายการ (item) ในตารางอรรถาธิบายประกอบชัน้
ขอมูล  รายการขอมูลเหลาน้ีจะเชือ่มโยงกบัฐานขอมูลเชงิสมัพนัธทีจ่ดัเกบ็รายละเอียดตางๆ ของคา
พารามิเตอรทางพันธุกรรมของพันธขาวตางๆ  เขตภูมิอากาศ และขอมูลดิน ฐานขอมูลเชิง
สัมพันธดังกลาวสามารถอํ านวยความสะดวกในการสงผานขอมูลที่จํ าเปนตองใชในการประมวลผล
ในแบบจํ าลอง CERES-Rice โดยผานโปรแกรมเชื่อมโยงขอมูลที่พัฒนาข้ึนเฉพาะกิจในโครงการ
วิจัยน้ี (พนมศักด์ิ และคณะ, 2543ก)

ตารางประกอบ

ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี

แสดง
แผนท่ี  ตาราง แผนภูมิ

โปรแกรมเรียกใช

โป
รแ
กร
มเ
ชื่อ
มโ
ยง

แฟมขอมูล

แบบจํ าลอง
CERES-Rice

ผลลัพธ

โปรแกรม
เช่ือมโยง

ArcView DSSAT

ผูใช

หนวยแผนที่เพ่ือการจํ าลอง  (SMU)
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การปรับคาและทดสอบแบบจํ าลองขาว

แบบจํ าลองขาวที่นํ ามาประกอบเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจคือ แบบจํ าลอง CERES-
Rice ซ่ึงบรรจุอยูในโปรแกรม DSSAT ถึงแมแบบจํ าลองนี้ไดรับการออกแบบใหสามารถใชไดกับทุก
สภาพแวดลอม เปนอิสระจากสถานที่ ฤดูกาล และระบบการจัดการ (Jones et al., 1998) แต
ตองการขอมูลคาสัมประสิทธ์ิทางพันธุกรรม (genetic coefficients) ของขาวพันธุที่ตองการจะจํ าลอง
การเจริญเติบโตและผลผลิต เนื่องจากคาสัมประสิทธ์ิของขาวบางพันธุที่ปลูกแพรหลายในภาคเหนือ 
เชน เหนยีวสันปาตอง, ชัยนาท 1 และขาวดอกมะลิ 105  ยังไมไดถูกรวบรวมไว จึงจํ าเปนตองดํ าเนิน
การวิจัยในภาคสนามเพื่อประมาณคาสัมประสิทธ์ิดังกลาว นอกจากนี้ยังมียังมีความจํ าเปนตองทํ า
การทดสอบแบบจํ าลองในสภาพแวดลอมและการจัดการที่พบแพรหลายในภาคเหนือ เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและความถูกตองของแบบจํ าลอง ซ่ึงจะนํ าไปสูการปรับปรุงแบบจํ าลองใหสามารถ
ทํ างานไดดีขึ้น ผลของการประเมินคาสัมประสิทธ์ิทางพันธุกรรมและการทดสอบแบบจํ าลองมีราย
ละเอียดในรายงานฉบับนี้ (จิรวัฒน และคณะ, 2543)

ระบบเรียกใชงานและโตตอบกับผูใช (Graphic User Interface, GUI)
การออกแบบและพฒันาระบบ GUI มสีวนสํ าคัญเปนอยางมากในการกํ าหนดประสิทธิภาพ

การใชงานของ RDSS ลักษณะที่ดีของ GUI คือตองอนุญาตใหผูใชมีบทบาทในการควบคุมการทํ างาน
ไดพอสมควร งายตอการใช มีความคงเสนคงวา (consistency) ในการใชเมนู ปุมกด และสวนที่
โตตอบกับผูใช ตลอดจนมีคํ าอธิบายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นแกผูใช (Acock, 1999) ตัวอยาง
ของระบบ GUI ทีไ่ดรบัการพฒันาเพือ่ใชงานรวมกับโปรแกรม DSSAT ไดแก AEGIS/WIN (Engel et al.,
1997) ระบบนี้เขียนขึ้นโดยใชภาษา Avenue ของโปรแกรม ArcView

ถึงแมวา AEGIS/WIN จะไดรับการบรรจุเขาเปนสวนหนึ่งของคูมือการใช DSSAT V.3.5
(Hoogenboom et al.,1999) แตลกัษณะการทํ างานหลายประการไมเหมาะกับวัตถุประสงคของการ
น ํามาใชในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาวในโครงการนี้ เหตุผลประการแรกคือ
ระบบ RDSS ในโครงการนี้มีวัตถุประสงคในการใชงานระดับจังหวัดซ่ึงกินบริเวณกวางขวางครอบ
คลมุสภาพภูมิอากาศและดินที่มีความแปรปรวนสูง ประกอบกับสภาพนํ้ าชลประทาน อุทกภัย และ
พนัธุขาวที่ใชอยางหลากหลาย ทํ าใหเกิดหนวยแผนที่เพื่อใชในการจํ าลอง SMU เปนจํ านวนมาก
AEGIS/WIN ไมไดรวมความสามารถในการสราง SMU และรายละเอียดของ SMU โดยอัตโนมัติ
ท ําใหผูใชจะตองใชเวลาในการนํ าเขาขอมูลดังกลาวมาก   ประการที่สอง AEGIS/WIN ยังมีความ
เช่ือมโยงกันกับ DSSAT คอนขางสูง การเลือกระดับการจัดการและการวิเคราะหยังตองพึ่งพา GUI
ของ DSSAT  ดังนั้นผูใชจึงตองมีความเขาใจโปรแกรม DSSAT และ ArcView  อยางดี  จึงสามารถใช
งานไดตามตองการ ผูใชที่เก่ียวของกับการวางแผนการผลิตขาวระดับจังหวัดอาจไมจํ าเปนตองเขาใจ
ในรายละเอียดของส่ิงทดลองทั้งหมดที่โปรแกรม DSSAT มีอยู  แตตองการ GUI ที่อนุญาตใหเลือก
พืน้ทีเ่ปาหมาย พันธุขาว ระดับปุย และวันปลูกที่ตองการ หลังจากนั้น GUI จะชวยในการนํ าเขาขอมูล
ทีจํ่ าเปนเพื่อจํ าลองสถานการณและแสดงผล และประการสุดทายนั้น ผูใชในระดับจังหวัดตองการ
GUI เปนภาษาไทยและระบบที่แสดงผลลัพธเปนภาษาไทยเพื่อประโยชนในการนํ าไปปฏิบัติงาน
ดังน้ันจึงมีความจํ าเปนตองพัฒนา GUI เปนภาษาไทยในระบบ GIS ที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตน
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โปรแกรมโพสพ 1.0 (พนมศักด์ิ และคณะ, 2543) ที่พัฒนาข้ึนในโครงการวิจัยน้ีมีองค
ประกอบที่เปน GUI ทํ างานบนโปรแกรม  ArcView   ซึ่งพัฒนาจากภาษา Avenue ทีมี่ชุดคํ าสั่งที่
ประมวลผลและแสดงขอมูลเชิงพื้นที่ไดในระบบ ArcView GIS  โปรแกรมโพสพ 1.0 จะทํ างานรวม
กับโปรแกรมเชื่อมโยงและแปลงขอมูลโดยผูใชไมจํ าเปนตองใช GUI ของโปรแกรม DSSAT ดังน้ัน
การจํ าลองการผลิตขาวจึงทํ างานอยูเบื้องหลัง ทํ าใหผูใชสามารถโตตอบกับระบบไดงายและ
สะดวกข้ึนเม่ือผูใชตองการจํ าลองสถานการณเพื่อประมาณการผลิตขาวของพื้นที่ที่เลือก โปรแกรม
จะอํ านวยความสะดวกใหผูใชระบุชนิดของพันธุขาวและระดับของการจัดการโดยผานทาง GUI  
จากน้ันโปรแกรมจะสงผานตัวแปรเหลาน้ีที่ผูใชกํ าหนดพรอมกับขอมูลอรรถาธิบายที่ไดเชื่อมโยง
เขากับ SMU ตางๆ ไปยังฐานขอมูลแบบจํ าลองเพื่อทํ าการประมาณการณผลผลิต พรอมทั้งตรวจ
สอบวาแตละหนวย SMU ในพื้นที่เปาหมายใชแฟมขอมูลภูมิอากาศใด จากน้ันจะสงผานหมายเลข
รหัสของสถานีไปยังฐานขอมูลภูมิอากาศรายวันเพื่อเรียกไปประมวลผลในแบบจํ าลองไดถูกตอง

โปรแกรม CERES-Rice จะทํ าการประมาณผลผลิตของขาวทุกๆ หนวย SMU ที่ปรากฏ
อยูในพื้นที่ที่เลือก ผลผลิตที่ไดจะแตกตางกันตามคุณสมบัติที่อธิบายอยูในขอมูลอรรถาธิบาย 
นอกจากน้ีโปรแกรมยังประมาณการคาอ่ืนๆ เชน กระบวนการพัฒนาการ (phenology) การเจริญ
เติบโต (growth) และพลวัตของน้ํ าในดินและพืช (soil and crop water balance) ผลลัพธที่ไดจาก
แบบจํ าลองน้ีจะถูกสงกลับไปยังโปรแกรม ArcView  เพื่อใหผูใชเลือกแสดงผลในรูปแบบตางๆ เชน  
แผนที่  ตารางสรุป  หรือแผนภูมิ  ทั้งบนจอภาพและทางเคร่ืองพิมพในรูปแผนที่ขนาดตางๆ ซึ่ง
รายละเอียดของการพัฒนาและการใชงานโปรแกรมโพสพ 1.0 ปรากฏในรายงานของพนมศักด์ิ 
และคณะ (2543ก, 2543ข)

สรุป
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาวเปนตัวอยางหน่ึงของความพยายาม  

ที่ใชวิธีการเชิงระบบในการจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ใหอยูในรูปแบบที่สามารถนํ าไปใชรวมกับแบบ
จํ าลองพืช เพื่อประโยชนในการคาดคะเนผลผลิตขาวในพื้นที่เปาหมายภายใตสภาพแวดลอมใน
การผลิตที่มีความแปรปรวนทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา ระบบน้ีประกอบดวยฐานขอมูลดิน ภูมิอากาศ 
การจัดการพืช และโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการผลิตขาวในพื้นที่เปาหมาย ซึ่งฐานขอมูล
ดังกลาวไดรับการจัดเก็บเปนชั้นขอมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร สามารถเรียกใชและนํ า
เขาในแบบจํ าลองการผลิตขาว  ผูใชสามารถกํ าหนดพื้นที่เปาหมาย วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และ
ระดับการจัดการตางๆ เพื่อใหระบบน้ีจํ าลองการเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณน้ํ าที่ใชในการ
ผลิต และสามารถแสดงผลการจํ าลองสถานการณในรูปของแผนที่และตาราง โดยอาศัยระบบ
เรียกใชและแสดงผลเปนภาษาไทยที่มีลักษณะสื่อสารกับผูใชผานทางกราฟก ระบบน้ีมีขีดความ
สามารถในการสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาวระดับจังหวัดโดยมีขอมูลครอบคลุมแหลงเพาะ
ปลูกขาวทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหมและพิษณุโลก
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