
การใช โพสพ 1.0 ในการสนบัสนนุการวางแผนผลิตขาวระดับจังหวัด
พนมศักด์ิ  พรหมบุรมย 1

อรรถชัย  จินตะเวช 2

และ  เมธี  เอกะสิงห 2

คํ านํ า
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานการผลิตขาวที่ดีตองมีความสามารถในการประมาณคา

ผลผลิต เสนอแนะพื้นที่เปาหมายเพื่อการปรับปรุงผลผลิต การสงเสริมพันธุขาว  และการลดพื้นที่
ปลูกขาวต้ังแตระดับตํ าบล อํ าเภอ จังหวัด หรือแมกระทั่งระดับประเทศ โดยอาศัยขอมูลที่มีความ
แมนยํ าและถูกตอง

โพสพ 1.0  เปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการผลิตขาวซึ่งประกอบดวยฐานขอมูลเชิง
พื้นที่และขอมูลอรรถาธิบายที่เปนปจจัยสํ าหรับการเจริญเติบโตของขาวและเปนขอมูลประกอบใน
การวิเคราะหสภาพการณตางๆ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและพิษณุโลก รวมกับแบบจํ าลอง
ขาว CERES-Rice ทีเ่ปนโปรแกรมคอมพวิเตอร ท ําหนาทีจ่ ําลองการเจริญเติบโตและคํ านวณผลผลิต
ของขาว ดังน้ันจึงมีความสามารถที่จะประมาณคาผลผลิตของขาวภายใตสภาพแวดลอมของพื้นที่
เปาหมายและเง่ือนไขการเขตกรรมที่ระบุโดยผูใช  รวมทั้งใชวิเคราะหแนวนโยบายหลักที่เกี่ยวของ
กับการผลิตขาว แลวแสดงผลในรูปแผนที่พรอมทั้งขอมูลประกอบอ่ืนๆ

เน่ืองจากผลผลิตขาวถูกกํ าหนดโดยปจจัยทางดานกายภาพ ชีวภาพ และระดับการจัดการ  
ที่มีความแปรปรวนในเชิงพื้นที่และเวลา ดังน้ันจึงจํ าเปนตองทํ าการทดสอบการทํ างานและการ
ตอบสนองของระบบสนับสนุนการตัดสินใจตอความตองการในการใชระบบเพื่อวัตถุประสงคตางๆ 
ในพื้นที่เปาหมายขนาดตางๆ ต้ังแตระดับหนวยแผนที่เพื่อการจํ าลอง (Minimum Simulation 
Mapping Unit, MSMU)  จนถึงระดับจังหวัดซึ่งมีขอมูลเชิงพื้นที่พรอมใชงานอยูแลว รายงานสวนน้ี
จะอธิบายถึงผลการทดสอบการจํ าลองสถานการณการผลิตขาวในระดับจังหวัด การวิเคราะหแนว
นโยบายการลดพื้นที่ปลูกขาวนาปรัง ตลอดจนวิธีการใชงานระบบ

                                                          
1  ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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วิธีการศึกษา
การจํ าลองผลผลิตในระดับการจัดการตางๆ

ผลผลิตขาวนอกจากจะถูกกํ าหนดโดยปจจัยทางกายภาพ เชน คุณสมบัติของดินที่ใชใน
การเพาะปลูก  ภูมิอากาศ  และระดับความเปนประโยชนของน้ํ าที่ใชเพาะปลูก  หากยังข้ึนอยูกับ
พันธุขาวและการเขตกรรมของเกษตรกรโดยเฉพาะระดับการจัดการปุยในนาขาว ดังน้ันการ
จํ าลองผลผลิตขาวในระดับจังหวัดจึงจํ าเปนตองมีขอมูลเชิงพื้นที่ดังกลาวที่ใกลเคียงกับความจริง  
ขอมูลเชิงพื้นที่ของปจจัยทางกายภาพเปนขอมูลที่ไดรับการพัฒนาข้ึนในโครงการวิจัยน้ีโดยวิธีการ
ตางๆ (เมธี และคณะ, 2543) และเปนขอมูลที่เชื่อมโยงกับแตละ MSMU   สํ าหรับการกระจาย
ตัวของพันธุขาวไดมาจากขอมูลการสํ ารวจภาคสนามในป 2540 ของกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่ง
ขอมูลเหลาน้ีเปนขอมูลรายตํ าบล จึงสามารถจัดเก็บเปนขอมูลเชิงพื้นที่ตามขอบเขตของนาขาวใน
แตละตํ าบล โดยใชพันธุขาวที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดเปนพันธุขาวหลักประจํ าตํ าบลน้ัน

เม่ือระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาวไดรับการพัฒนาใหองคประกอบสวนตางๆ 
เชือ่มโยงกนัไดสมบรูณแลว ไดท ําการทดสอบการจ ําลองผลผลิตขาวในระดับจังหวัด ณ สถานการณ
ตางๆ ดังน้ี  (1) จํ าลองผลผลิตเฉล่ียของขาวนาปและนาปรังระดับจังหวัดตามขาวพันธุหลักที่
เกษตรกรปลูก (2) จํ าลองผลผลิตเฉล่ียระดับจังหวัดของขาวนาปในเขตอาศัยน้ํ าฝนและเขตชล
ประทาน  (3)  จํ าลองผลผลิตเฉล่ียระดับจังหวัดของขาวนาปและนาปรังแยกตามพันธุตางๆ ที่ได
ทํ าการศึกษาเพื่อปรับคาสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมแลว การจํ าลองดังกลาวดํ าเนินการโดยแบบ
จ ําลอง CERES-Rice ทํ าการประเมินผลผลิตของแตละหนวยแผนที่เพื่อการจํ าลอง (MSMU) แต
ละหนวย โดยใชขอมูลอากาศรายวันเปนเวลา 20 ป  ผลผลิตของแตละ MSMU ทีไ่ดนํ ามาหาคา
เฉล่ียของจังหวัดโดยการถวงน้ํ าหนักดวยขนาดพื้นที่ของแตละ MSMU

การทดสอบการจํ าลองในระดับจังหวัดไดเปรียบเทียบการจัดการปุย 3 ระดับดังตอไปน้ี 
(1) การใสปุยระดับต่ํ าหรือการจัดการโดยทั่วไปของเกษตรกร  (2) การจัดการปุยตามคํ าแนะนํ า
ของกรมวิชาการเกษตร  และ (3) การจัดการปุยแบบประณีต (intensive) โดยในแตละระดับของ
การจัดการมีความแตกตางกันในดานของปริมาณปุย  จํ านวนคร้ังที่ให  และวันที่ใสปุย

ก ําหนดวนัปลูกขาวพนัธุตางๆ ของจงัหวดัเชยีงใหมตรงกบัวันที่ 5 สิงหาคม โดยใชวิธีปกดํ า  
การกํ าหนดระยะหางของการปกดํ าน้ันใหข้ึนอยูกับพันธุขาว กลาวคือ ขาวพันธุสันปาตอง, ขาว
ดอกมะลิ 105, และ กข6 ปลูกที่ระยะหาง 25 เซนติเมตร (16 กอตอตารางเมตร) สวนขาวพันธุ
ชัยนาท 1 และ  ก.วก.1 ไดกํ าหนดระยะปลูกเปน 20 เซนติเมตร (25 กอตอตารางเมตร)

การจัดการปุยระดับคอนขางต่ํ า ไดกํ าหนดใหมีการใสปุยคร้ังแรกในวันปลูกเปนปุยเกรด 
16-20-0 ที่อัตรา 13 กิโลกรัมตอไรสํ าหรับขาวพันธุไมไวแสง และอัตรา 10 กิโลกรัมตอไร
สํ าหรับขาวพันธุไวแสง  และการใสปุยคร้ังที่สองใชปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 4 กิโลกรัมตอไร 
โดยใสหลังจากวันปลูก 40 วัน ส ําหรับขาวพนัธุไมไวแสง และอัตรา 3 กโิลกรัมตอไรหลังจากวัน
ปลูก 45 วนัสํ าหรับขาวพนัธุไวแสง
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การจัดการตามคํ าแนะนํ า เปนการจัดการปุยตามคํ าแนะนํ าการผลิตขาวอยางถูกตองและ
เหมาะสมของสถาบันวิจัยขาว กรมวิชาการเกษตร (ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก, 2542) สวนขาวพันธุ
ไมไวแสงกํ าหนดใหใสปุยคร้ังแรกเกรด 16-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไรในวันปลูก  และใสปุย
คร้ังที่สองเปนปุยยูเรียในอัตรา 10 กิโลกรัมตอไรเม่ือขาวมีอายุ 40 วัน  สํ าหรับขาวพันธุไวแสง
กํ าหนดใหใสปุยคร้ังแรกเกรด 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไรในวันปลูก และใสปุยคร้ังที่สอง
ใชปุยยูเรียในอัตรา 6 กิโลกรัมตอไรเม่ือขาวมีอายุ 45 วัน

การจัดการปุยแบบประณีต เปนการจ ําลองผลผลิตในระดับทีเ่กษตรกรพงึไดรับสูงสดุภายใต
การใหปุยยูเรีย 4 คร้ัง  โดยคร้ังแรกใสปุยในอัตรา 7, 7, 15 และ 7  กิโลกรัมตอไรเม่ือขาวมีอายุ
ได 20, 50, 60 และ 80 วัน ตามลํ าดับ สํ าหรับขาวพันธุไวแสง และใสปุยในอัตรา 9, 9, 19 
และ 9 กโิลกรัมตอไร เม่ือขาวมีอายไุด  20, 50, 60 และ 80 วนั ตามลํ าดับ ส ําหรับขาวพนัธุไมไวแสง

ส ําหรับจังหวัดพิษณุโลก กํ าหนดใหปลูกขาวพันธุไมไวแสง ซึ่งไดแก ขาวพันธุชัยนาท 1 
และ ก.วก.1 ในวันที่ 15 กรกฎาคม  สวนขาวพันธุไวแสงกํ าหนดวันปลูกในวันที่ 5 สิงหาคม ทั้งน้ี
ใชวธิปีลูกแบบนาหวานน้ํ าตมซึง่เปนวธิทีีเ่กษตรกรปฏบิติัโดยทัว่ไป และอัตราเมล็ดทีใ่ชส ําหรับหวาน 
300 เมล็ดตอตารางเมตร หรือใชอัตราเมล็ดประมาณ 11 กิโลกรัมตอไร (ที่น้ํ าหนัก 23 กรัมตอ 
1,000 เมล็ด)

การจัดการปุยขาวในจังหวัดพิษณุโลกจึงแตกตางจากที่จังหวัดเชียงใหม กลาวคือในการ
จํ าลองผลผลิตขาวที่ใสปุยระดับคอนขางต่ํ า กํ าหนดใหมีการใสปุยคร้ังแรกเม่ือขาวมีอายุได 20 วัน
โดยใชเกรด 16-20-0 ในอัตรา 13 กิโลกรัมตอไรสํ าหรับขาวพันธุไมไวแสง และอัตรา 10 
กิโลกรัมตอไรสํ าหรับขาวพันธุไวแสง  และใสปุยคร้ังที่สองโดยใชปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 4 
กิโลกรัมตอไรหลังจากวันปลูก 40 วัน  ส ําหรับขาวพนัธุไมไวแสง และอัตรา 3 กิโลกรัมตอไรหลัง
จากวนัปลูก 45 วนัสํ าหรับขาวพันธุไวแสง

การจํ าลองที่มีจัดการปุยตามคํ าแนะนํ าการผลิตขาวอยางถูกตองและเหมาะสม สํ าหรับ
ขาวพันธุไมไวแสงไดกํ าหนดใหใสปุยคร้ังแรกเกรด 16-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไรเม่ือขาวมี
อายุได 20 วัน และใสปุยคร้ังที่สองเปนปุยยูเรียในอัตรา 10 กิโลกรัมตอไรเม่ือขาวมีอายุ 40 วัน  
สํ าหรับขาวพันธุไวแสงกํ าหนดใหใสปุยคร้ังแรกเกรด 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไรเม่ือขาว
มีอายุได 20 วัน และใสปุยคร้ังที่สองเปนปุยยูเรียในอัตรา 6 กิโลกรัมตอไรเม่ือขาวมีอายุ 45 วัน

สํ าหรับการจํ าลองจัดการปุยแบบประณีตมีรายละเอียดเชนเดียวกับการจํ าลองจัดการใน
เชียงใหม

ในการจํ าลองผลผลิตของแตละ MSMU ไดกํ าหนดใหทํ าการจํ าลองอยางตอเน่ืองเปนระยะ
เวลา 20 ป ดวยการใชขอมูลภมิูอากาศทีจ่ ําลองข้ึนโดยชดุโปรแกรมในแบบจ ําลองขาวซึง่อาศัยขอมูล
ลักษณะของภูมิอากาศในแตละเขตที่ไดพัฒนาข้ึนโดยเมธีและจุไรพร (2543)  จากน้ันนํ าผลจาก
การจ ําลองมาคํ านวณหาคาผลผลิตเฉล่ียของแตละ MSMU และท ําการคํ านวณผลผลิตเฉล่ียเชิงพื้นที่
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ของแตละตํ าบลโดยใชผลรวมของผลผลิตในแตละ MSMU ในตํ าบลน้ันซึ่งไดจากผลผลิตเฉล่ีย 20 ป 
คูณกับพื้นที่ของ MSMU จากน้ันหารดวยพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมดของตํ าบลดังกลาว ทั้งน้ีเพื่อให
สามารถนํ าผลไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับรายงานผลผลิตขาวรายตํ าบลที่ไดจากการสํ ารวจของ
กรมสงเสริมการเกษตรในป 2540

นอกจากน้ียังไดทํ าการจํ าลองสถานการณโดยประมาณการผลผลิตขาวของแตละพันธุใน
พื้นที่ทั้งจังหวัด เพื่อใชวิเคราะหเปรียบเทียบผลผลิตระหวางพันธุขาวและวิเคราะหนโยบายการลด
พื้นที่หรือขยายพื้นที่ปลูกขาวพันธุสงเสริม

การวิเคราะหสวนเหล่ือมของผลผลิต

สวนเหล่ือมของผลผลิต (yield gap) เปนขอมูลที่สํ าคัญที่สามารถบงบอกศักยภาพในการ
ปรับปรุงผลผลิตของขาวในพื้นที่น้ันๆ ขอมูลดังกลาวน้ีเปนที่ตองการของนักวิชาการเกษตรที่ใช 
แนวทางระบบการทํ าฟารมในสํ านักวิจัยและพัฒนา กรมวิชาการเกษตร รวมทั้งเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรในระดับจังหวัด

การแสดงสวนเหล่ือมของผลผลิตที่การจัดการระดับตางๆ มีวัตถุประสงคเพื่อระบุพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการปรับปรุงการผลิตและเพิ่มผลผลิต โดยพัฒนาระบบการทํ างานของ โพสพ 1.0  ให
ทํ าการเปรียบเทียบผลผลิตของแตละ MSMU ระหวางผลผลิตที่ไดจากการใสปุยตามคํ าแนะนํ า
และการจัดการปุยที่ดีมากกับผลผลิตเฉล่ียที่ไดจากการสํ ารวจภาคสนามของกรมสงเสริมการ
เกษตรในปเพาะปลูก 2540 ทั้งน้ีไดทํ าการเปรียบเทียบผลผลิตสองวิธี คือ (1) เปรียบเทียบใน
ระดับ MSMU และ (2) เปรียบเทียบผลผลิตเฉล่ียเชิงพื้นที่ในระดับตํ าบล แลวแสดงผลในลักษณะ
สวนเหล่ือมของผลผลิตเปนแผนที่ในพื้นที่เปาหมาย

การใช โพสพ 1.0 ในการวิเคราะหเชิงนโยบาย

ความสามารถอีกประการหน่ึงของระบบ โพสพ 1.0 ที่ไดพัฒนาข้ึนคือการวิเคราะหในเชิง
นโยบายเพือ่ระบุพืน้ทีเ่ปาหมายสํ าหรับลดหรือขยายการผลิตขาว ซึง่ทีผ่านมาเปนนโยบายทีรั่ฐบาล
ใชเพื่อปรับเปล่ียนกลยุทธในการผลิตใหสอดคลองกับสภาวะการผลิตและการตลาด หรือเพื่อให
สอดคลองกับปริมาณน้ํ าตนทุนในแหลงกักเก็บน้ํ าเพื่อการเกษตรที่มีอยูในแตละป ในการศึกษา
คร้ังน้ีไดจํ าลองการวิเคราะหเชิงนโยบายการลดพื้นที่ปลูกขาวนาปรังในเขตโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ เพื่อลดปริมาณการใชน้ํ าจากชลประทานซึ่งมีอยางจํ ากัด

ในระบบ โพสพ 1.0 ไดเพิ่มการทํ างานในสวนของการวิเคราะหเชิงนโยบาย โดยอนุญาต
ใหผูใชกํ าหนดขนาดของพื้นที่ขาวนาปรังที่ตองการลดการปลูก จากน้ันสกัดเอาพื้นที่ที่มีผลผลิตต่ํ า
ออกใหครบตามขนาดพืน้ทีท่ีผู่ใชก ําหนดและแสดงพืน้ทีเ่หลาน้ีในรูปแผนที่ พรอมทั้งแสดงชั้นขอมูล
ประกอบตางๆ โดยการซอนทับ เพื่ออางอิงตํ าแหนงและขอบเขตของพื้นที่น้ัน
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ผลการศึกษา

การจํ าลองผลผลิตเฉล่ียเชิงพ้ืนที่ของขาวนาปพันธุหลัก

จากขอมูลการสํ ารวจของกรมสงเสริมการเกษตร พบวาพันธุขาวหลักที่เกษตรกรปลูกตาม
ตํ าบลตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม คือ กข6, สันปาตอง และขาวดอกมะลิ 105   สวนในจังหวัด
พิษณุโลกคือ กข6,  ชัยนาท 1  และขาวดอกมะลิ 105  (รูปที่ 10-1 และ 10-2)

รูปท่ี 10-1 พนัธุขาวหลักท่ีปลูกในพื้นท่ีนาปของตํ าบลตางๆ จังหวัดเชียงใหม ป 2540

รูปท่ี 10-2 พนัธุขาวหลักท่ีปลูกในพื้นท่ีนาปของจังหวัดพิษณุโลก ป 2540



244    !"##$%&#$%'%()!*&+$,%-.()!/0,*12)3

จากการใชระบบ โพสพ 1.0 จํ าลองสถานการณการผลิตขาวนาปพันธุหลักโดยใชระดับ
การจัดการปุย 3 ระดับคือ (ก) การจัดการในระดับคอนขางต่ํ า (ข) การจัดการตามคํ าแนะนํ าของ
กรมวิชาการเกษตร และ (ค) การจัดการปุยแบบประณีต  พบวาขาวนาปในจังหวัดเชียงใหมและ
พษิณุโลกประกอบดวยหนวยจํ าลองการผลิตที่ไมซํ้ ากัน (Unique Minimum Simulating Unit, 
UMSMU) ทัง้สิน้ 437 และ 821 หนวย ตามลํ าดับ  ใชเวลาจํ าลองผลผลิตประมาณ  30 และ 90 
นาที ตามลํ าดับ ในการจํ าลองเปนระยะเวลา 20 ป สวนขาวนาปรังในจังหวัดเชียงใหมและ
พิษณุโลกที่มี UMSMU ทัง้หมด 124 และ 320 หนวย ตามลํ าดับ ใชเวลาในการจํ าลองผลผลิต
ประมาณ 10 และ 25 นาที  ตามลํ าดับ

ผลจากการจํ าลองแสดงใหเห็นวาผลผลิตเฉล่ียแบบถวงน้ํ าหนักดวยพื้นที่เพาะปลูกของ  
ขาวนาปในจังหวัดพิษณุโลกมีคาต่ํ ากวาผลผลิตเฉล่ียของจังหวัดเชียงใหมในทุกระดับการจัดการ
ปุย  กลาวคือในระดับการจัดการปุยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ  ระบบฯ ประมาณคาผลผลิตเฉล่ียของ
ขาวนาปในจังหวัดเชียงใหมและพิษณุโลกไดเทากับ 702+44 และ 667+60 กิโลกรัมตอไร ตาม
ลํ าดับ (ตารางที่ 10-1) หากใชระดับการจัดการปุยสูงข้ึนตามคํ าแนะนํ าของกรมวิชาการเกษตร  
ผลผลิตของขาวนาปในจังหวัดทั้งสองเพิ่มข้ึนเปน 874+69 และ 845+85 กิโลกรัมตอไร ตาม
ลํ าดับ  ถาทํ าการใสปุยใหดินทุกหนวย 4 คร้ังในปริมาณที่ระบุไวขางตน  พบวาผลผลิตเฉล่ียของ
ขาวนาปทั้งจังหวัดเชียงใหมและพิษณุโลกเพิ่มข้ึนเปน 1,438+72 และ 1,239+73 กิโลกรัมตอไร 
ตามลํ าดับ

ตารางท่ี 10-1 ผลผลติเฉลีย่เชิงพื้นท่ีของขาวนาปพันธุหลักท่ีไดจากการจํ าลองสถานการณ
การผลิตขาวระดับจังหวัด  โดยใชการจัดการปุยระดับตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม

ผลผลิตขาวนาป (กิโลกรัม/ไร)  ระดับการจัดการปุย

  เชียงใหม พิษณุโลก
  คอนขางต่ํ า   702+44   677+60
  ตามคํ าแนะนํ า   874+69   845+85
  แบบประณีต 1,438+72 1,239+73

ผลผลิตเฉล่ียของขาวนาประดับจังหวัดที่ไดจากการสํ ารวจของสํ านักงานเศรษฐกิจการ
เกษตรระหวางป 2537-2540 เปนไปในทางเดียวกัน กลาวคือผลผลิตเฉล่ียของจังหวัดเชียงใหม 
(503+25 กิโลกรัมตอไร) มีคาสูงกวาจังหวัดพิษณุโลก (432+20 กิโลกรัมตอไร) เม่ือไดเปรียบ
เทียบกับผลผลิตเฉล่ียจากการจํ าลองในระดับการจัดการปุยของเกษตรกรดังกลาวขางตน พบวา  
ผลผลิตจากการจํ าลองมีคาสูงกวาจากการสํ ารวจประมาณรอยละ 28-35 ซึง่สาเหตุสํ าคัญ 2 
ประการที่ทํ าใหผลผลิตจากการจํ าลองสูงกวาที่ไดจากการสํ ารวจคือ ประการแรก ผลผลิตที่ไดจาก
การจํ าลองยังไมมีสวนการจํ าลองผลกระทบของการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช และความ
เสียหายจากตนขาวหักลมที่จะมีผลตอผลผลิตขาวที่จํ าลองได และในการปฏิบัติจริงของเกษตรกร
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ทํ าใหผลผลิตบางสวนไดรับความเสียหายอันเน่ืองมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวดวย ประสานและ
คณะ (2516ก) ไดประเมินความสูญเสียผลผลิตขาวเน่ืองจากวัชพืชในนาดํ าในบริเวณภาคกลาง
ของประเทศไทย พบวาอาจมีคาสูงถึงรอยละ 2-33 หากไมมีการกํ าจัดวัชพืช  สํ าหรับนาหวานน้ํ า
ตมในบริเวณเดียวกันมีความสูญเสียจากการไมกํ าจัดวัชพืชประมาณรอยละ 15-47 (ประสาน 
และคณะ, 2516ข)  ดังน้ันถาเกษตรกรไมมีการกํ าจัดวัชพืชหรือกํ าจัดวัชพืชไมเต็มประสิทธิภาพ  
ผลผลิตขาวจากการสํ ารวจจะต่ํ ากวาที่ไดจากการจํ าลอง  นอกจากน้ีวินิตและคณะ (2543) ไดทํ า
การศึกษาความสูญเสียของขาวที่เกิดข้ึนระหวางและหลังกระบวนการเก็บเกี่ยวในพื้นที่ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  พบวามีการสูญเสียของผลผลิตขาวจากข้ันตอนตางๆ อันไดแก 
การเกี่ยว การตากแผ การมัดฟอน การขนยาย และการนวดโดยใชแรงงานคน โดยเฉล่ียทั้งสิ้น
ประมาณรอยละ 6.0 และหากใชเคร่ืองจักรเกี่ยวนวดและคัดแยก การสูญเสียจะลดลงเหลือรอยละ 
3.7  ประการที่สอง คือผลผลิตเฉล่ียที่ไดจากการจํ าลองเปนการเฉล่ียแบบถวงน้ํ าหนักเชิงพื้นที่ 
กลาวคือนํ าผลผลิต (กิโลกรัมตอไร) ของแตละ MSMU คูณกับเน้ือที่เพาะปลูกของแตละ MSMU 
กอนที่จะนํ าไปหาคาผลผลิตเฉล่ียทั้งจังหวัด การคํ านวณในลักษณะน้ีจะมีความแมนยํ ามากกวา
การนํ าขอมูลเฉพาะจุดหรือตํ าแหนงมาคํ านวณหาคาเฉล่ีย โดยเฉพาะในกรณีที่ผลผลิตขาวมีความ
แปรปรวนสูง เน่ืองจากสภาพแวดลอมในการผลิต เชน ดิน  สภาพภูมิประเทศ  น้ํ าทวมขาว และ
น้ํ าที่เปนประโยชนตอพืช  ผลจากการพัฒนาระบบขอมูลเชิงพื้นที่ในโครงการวิจัยน้ีแสดงใหเห็นวา
ความหลากหลายของพื้นที่ปลูกขาวในจังหวัดพิษณุโลกและเชียงใหมมีผลทํ าใหผลผลิตขาวมีความ
แปรปรวนสงู โดยข้ึนอยูกบัวาแหลงเพาะปลูกขาวอยูในเขตชลประทานหรือเขตน้ํ าฝน น้ํ าทวมหรือไม  
และอยูบนดินเน้ือละเอียดหรือดินหยาบ  ดังน้ันการนํ าผลผลิตที่ไดจากการสุมตัวอยางในแปลงนา
เฉพาะจุดหรือไดจากการสอบถามเกษตรกรตัวอยางจํ านวนจํ ากัด แลวนํ ามาหาคาผลผลิตเฉล่ีย
โดยไมไดถวงน้ํ าหนักดวยเน้ือที่เพาะปลูก อาจทํ าใหการประเมินผลผลิตเฉล่ียในระดับจังหวัด
คลาดเคล่ือนได  นอกจากปจจัยดังกลาวน้ีแลว ในกระบวนการจํ าลองผลผลิตโดย CERES-Rice 
ยังมีสมมติฐานวาปุยที่ใสมีปริมาณธาตุอาหารที่ครบถวนสมบูรณตามที่ระบุไวขางถุงบรรจุ

ผลของสภาพแวดลอมในการผลิตตอการคิดคาเฉล่ียของผลผลิตระดับจังหวัดสามารถเห็น
ไดชัดเจนเม่ือแสดงผลของการกระจายผลผลิตของขาวนาปของแตละ MSMU ที่มีระดับการจัดการ
แบบที่เกษตรกรใชปฏิบัติ ผลผลิตขาวนาปในจังหวัดเชียงใหมที่ไดจากการจํ าลองผลผลิตเปนเวลา 
20 ป โดยมีจํ านวนทั้งสิ้น 8,740 ผลการจํ าลอง การกระจายตัวของผลผลิตมีลักษณะ Bimodel 
(รูปที่ 10-3(ก)) ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลผลิตขาวที่ปลูกในเขตอาศัยน้ํ าฝนและเขตชลประทานเปน
ประชากรตางกลุมกัน และเม่ือแสดงการกระจายตัวของผลผลิตแยกกันพบวาผลผลิตขาวนาปที่
ปลูกโดยอาศัยน้ํ าฝนในจังหวัดเชียงใหมมีคาเฉล่ียแบบไมใชพื้นที่เพาะปลูกถวงน้ํ าหนักเทากับ 
480 กิโลกรัมตอไร (รูปที่ 10-3(ค)) ในขณะที่ขาวนาปปลูกบนพื้นที่รับน้ํ าชลประทานมีผลผลิต
เฉล่ีย 737 กิโลกรัมตอไร (รูปที่ 10-3(ง))
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(ก) รวมท้ังจังหวัดเชียงใหม   (ข) รวมท้ังจังหวัดพิษณุโลก

(ค) ในพ้ืนท่ีอาศัยน้ํ าฝนจังหวัดเชียงใหม   (ง) ในพืน้ท่ีรับน้ํ าชลประทานจังหวัดเชียงใหม

(จ) ในพ้ืนท่ีอาศัยน้ํ าฝนจังหวัดพิษณุโลก   (ฉ) ในพื้นท่ีรับน้ํ าชลประทานจังหวัดพิษณุโลก

รูปท่ี 10-3  การกระจายตัวของผลผลิตขาวของหนวยการจํ าลอง (MSMU) เม่ือจ ําลองการผลิตขาวนาป
ในพืน้ท่ีรบัน้ํ าชลประทานและอาศัยน้ํ าฝน ท่ีระดับการจัดการของเกษตรกร เปนเวลา 20 ป
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สํ าหรับขาวนาปในจังหวัดพิษณุโลก เม่ือทํ าการจํ าลองเปนเวลา 20 ป โดยมีผลลัพธที่ได
รวมทัง้สิน้ 20,280 ผลการจ ําลอง แลวคํ านวณคาผลผลิตเฉล่ียแบบไมใชพืน้ทีเ่พาะปลูกถวงน้ํ าหนัก  
พบวาผลผลิตเฉล่ียเทากับ 573 กิโลกรัมตอไร (รูปที่ 10-3(ข)) ซึ่งนอยกวาการคิดผลผลิตเฉล่ีย
แบบถวงน้ํ าหนักดวยพื้นที่โดยไดคาผลผลิตเฉล่ีย 667 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 10-1)  สาเหตุที่
ผลผลิตเฉล่ียแบบไมถวงน้ํ าหนักมีคานอยกวาน้ัน เน่ืองจากมี MSMU จ ํานวนมากที่ผลผลิตขาวมีคา
เทากับศูนย (รูปที่ 10-3(ข)) ซึ่งเปนผลเน่ืองมาจากน้ํ าทวมเสียหาย แตการที่ MSMU มีขนาด
พื้นที่เล็กเม่ือเปรียบเทียบกับ MSMU อ่ืน เม่ือทํ าการคํ านวณคาเฉล่ียโดยไมถวงน้ํ าหนักดวยขนาด
พื้นที่  ผลลัพธที่ไดจึงมีคาต่ํ ากวาการนํ าขนาดพื้นที่ไปคํ านวณคาเฉล่ีย

การตอบสนองของแบบจํ าลองตอการใหน้ํ าชลประทานเห็นไดชัดเจนจากการกระจายตัว
ของผลผลิตขาวนาปที่ปลูกในเขตชลประทานจังหวัดพิษณุโลก (รูปที่ 10-3(ฉ)) เม่ือเทียบกับ
การกระจายตัวของผลผลิตขาวนาปในพื้นที่อาศัยน้ํ าฝน (รูปที่ 10-3(จ)) พบวาผลผลิตเฉล่ียโดย
ไมถวงน้ํ าหนักดวยเน้ือที่เพาะปลูกของขาวนาปที่ปลูกในพื้นที่รับน้ํ าชลประทานมีคาเทากับ 732 
กโิลกรัมตอไร ซึง่สงูกวาผลผลิตเฉล่ียในเขตอาศัยน้ํ าฝนทีเ่ทากบั 469 กโิลกรัมตอไร อยางไรก็ตาม
ผลผลิตเฉล่ียดังกลาวมีคาต่ํ ากวาผลผลิตเฉล่ียที่ไดจากการถวงน้ํ าหนักดวยขนาดพื้นที่เพาะปลูก
(ตารางที ่10-2) เปนทีน่าสงัเกตวาเม่ือแยกการค ํานวณผลผลิตขาวนาปเฉล่ียตามพืน้ทีอ่าศัยน้ํ าฝน
และพื้นที่รับน้ํ าชลประทาน  ปรากฏวาผลผลิตขาวนาปเฉล่ียของทั้งสองระบบการผลิตในจังหวัด
พิษณุโลกมีคาสูงกวาจังหวัดเชียงใหม ซึ่งไมสอดคลองกับผลผลิตเฉล่ียทั้งจังหวัดโดยไมแยกเขต
การผลิต  (ตารางที่ 10-1)  ทั้งน้ีเน่ืองจากวาในจังหวัดเชียงใหมมีสัดสวนของพื้นที่ขาวนาปใน
เขตรับน้ํ าชลประทานและพื้นที่ขาวนาปอาศัยน้ํ าฝนเทากับรอยละ 66 และรอยละ 34 ตามลํ าดับ  
ในขณะที่ในจังหวัดพิษณุโลกเทากับรอยละ 34 และรอยละ 66 ตามลํ าดับ  ดังน้ันเม่ือคํ านวณ  
ผลผลิตรวมทั้งจังหวัดจึงไดผลผลิตขาวนาปในจังหวัดเชียงใหมสูงกวาจังหวัดพิษณุโลกดังตารางที่ 
10-1

ตารางท่ี 10-2  ผลผลติเฉลี่ยเชิงพื้นท่ีของขาวนาปพันธุหลักในเขตอาศัยน้ํ าฝนและเขตชลประทานไดจาก
การจ ําลองสถานการณท่ีการจัดการปุยระดับตางๆ

ผลผลิตขาว (กิโลกรัม/ไร)
เชียงใหม พิษณุโลก

ระดับการจัดการปุย

อาศัยนํ้ าฝน รับนํ้ าชลประทาน อาศัยนํ้ าฝน รับนํ้ าชลประทาน
คอนขางต่ํ า 520+124 774+24 563+91 863+22
ตามคํ าแนะนํ า 720+199 935+39 732+131 1,062+32
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การจํ าลองผลผลิตเฉล่ียเชิงพ้ืนที่ของขาวนาปรังพันธุหลัก

พื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรังทั้งหมดสามารถรับน้ํ าชลประทานจากโครงการชลประทาน
ขนาดตางๆ ทั้งที่อยูในความรับผิดชอบดูแลของกรมชลประทาน การพลังงานแหงชาติ และที่
เกษตรกรจัดหาและดูแลรักษาเอง  ดังน้ันผลผลิตที่ไดจากการจํ าลองจึงใกลเคียงกับการจํ าลองผล
ผลิตขาวนาปในเขตชลประทาน (ตารางที ่10-2 และตารางที ่10-3) รูปที ่10-4(ก) และรูปที่ 
10-4(ข) แสดงการกระจายตัวของผลผลิตจากการจํ าลอง MSMU ที่อยูในเขตพื้นที่ชลประทานใน
จงัหวดัเชยีงใหมและพษิณุโลก ตามลํ าดับ ทีร่ะดับการจดัการปุยคอนขางต่ํ า เชน ในแปลงเกษตรกร 
ผลผลิตเฉล่ียแบบไมถวงน้ํ าหนักดวยพื้นที่ของขาวนาปรังในจังหวัดเชียงใหมและพิษณุโลกเทากับ 
799 และ 789 กโิลกรัมตอไร ตามลํ าดับ ถาเกษตรกรใสปุยตามคํ าแนะนํ าของกรมวิชาการเกษตร
ผลผลิตเฉล่ียขาวนาปรังในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดพิษณุโลกจะเพิ่มข้ึนเปน 960 และ 1,001 
กิโลกรัมตอไร ตามลํ าดับ (รูปที่ 10-4(ค) และรูปที่ 10-4(ง))

 ตารางท่ี 10-3 ผลผลติเฉลีย่เชิงพื้นท่ีของขาวนาปรังพันธุหลักท่ีไดจากการจํ าลองสถานการณ
การผลติขาวระดับจังหวัด โดยใชการจัดการปุยระดับตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม

ผลผลิตขาวนาปรัง(กิโลกรัม/ไร)ระดับการจัดการปุย
เชียงใหม พิษณุโลก

คอนขางต่ํ า 850+9   992+16
ตามคํ าแนะนํ า 1,004+25 1,235+20
แบบประณีต 1,473+61 1,401+73

การจํ าลองผลผลิตเฉล่ียเชิงพ้ืนที่ของขาวพันธุตาง ๆ

เม่ือประมาณการณผลผลิตขาวของแตละพันธุที่ไดปรับคาสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมใน
โครงการวิจัยน้ี (จิรวัฒน และคณะ, 2543) อันไดแก ชัยนาท 1, ก.วก.1, ขาวดอกมะลิ 105  
และสันปาตอง ในพื้นที่ทั้งสองจังหวัดทั้งขาวนาปและนาปรัง ซึ่งไดผลลัพธผลผลิตเฉล่ียแบบถวง
น้ํ าหนักดวยพื้นที่เพาะปลูกแสดงในตารางที่ 10-4 และ 10-5 การจํ าลองสถานการณในลักษณะ
น้ีถึงแมวามีจํ านวน USMU นอยกวาการจํ าลองตามพันธุหลัก แตระยะเวลาที่ใชในการจํ าลองไมมี
ความแตกตางกัน

ผลการจํ าลองผลผลิตขาวพันธุตางๆ ในตารางที่ 10-4 และตารางที่ 10-5 แสดงใหเห็น
ถึงบทบาทของระบบ โพสพ 1.0 ในการใชเปนเคร่ืองมือที่ชวยยนระยะเวลาและลดคาใชจายในการ
ทดสอบการตอบสนองของพันธุขาวตอสภาพแวดลอมการผลิต อันไดแก สภาพดินและภูมิอากาศ
ที่แตกตางกันในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองจังหวัด ทั้งในสภาพอาศัยน้ํ าฝนและน้ํ าชลประทาน
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(ก)  ขาวนาปรังจังหวัดเชียงใหมท่ีระดับการจัดการ
ของเกษตรกร

(ข)  ขาวนาปรังจังหวัดพิษณุโลกท่ีระดับการจัดการ
            ของเกษตรกร

(ค) ขาวนาปรังจังหวัดเชียงใหมท่ีระดับการจัดการ
ตามคํ าแนะนํ า

(ง) ขาวนาปรังจังหวัดพิษณุโลกท่ีระดับการจัดการ
          ตามคํ าแนะนํ า

รูปท่ี 10-4 การกระจายตัวของผลผลิตขาวของหนวยการจํ าลอง (MSMU) ท่ีไดจากการจํ าลองการผลิตระดับ
จงัหวัดของขาวพันธุหลัก

ในการจํ าลองผลผลิตขาวนาปของจังหวัดเชียงใหมพบวาขาวพันธุชัยนาท 1 และ ก.วก.1 
ใหผลผลิตสูงกวาขาวพนัธุขาวดอกมะลิ 105 และสันปาตอง ประมาณ 17% และ 14% ตามลํ าดับ
เม่ือมีการจัดการปุยระดับต่ํ า แตถาเกษตรกรใสปุยเพิ่มข้ึนในระดับที่กรมวิชาการเกษตรแนะนํ า   
ผลผลิตของขาวพันธุชัยนาท 1, ก.วก.1, ขาวดอกมะลิ 105  และสันปาตอง จะมีผลผลิตเพิ่มข้ึน 
31%, 24%, 22% และ 22% ตามลํ าดับ ในสภาพแวดลอมการผลิตหลากหลายที่พบในจังหวัด
เชยีงใหม การจ ําลองผลผลิตในจงัหวดัพษิณุโลกใหผลในท ํานองเดียวกนั กลาวคือผลผลิตเฉล่ียของ
พันธุขาวดังกลาวเพิ่มข้ึน 36%, 36%, 13% และ 30% ตามลํ าดับ
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ตารางท่ี 10-4  ผลผลติเฉลีย่ (กิโลกรัมตอไร) ถวงน้ํ าหนักดวยขนาดเน้ือท่ีเพาะปลูก จากการจํ าลองผลผลิต
ขาวนาปพันธุตางๆ ในพ้ืนท่ีปลูกขาวท้ังจังหวัดเชียงใหมและพิษณุโลก

ระดับการจัดการปุย ชัยนาท 1 ก.วก.1 ขาวดอกมะลิ 105 สันปาตอง
เชียงใหม
คอนขางต่ํ า    784   766  664   666
ตามคํ าแนะนํ า 1000   923   792   797
แบบประณีต 1,591 1,058 1,177 1,314
พิษณุโลก
คอนขางต่ํ า    707    672    480    464
ตามคํ าแนะนํ า   972    919    644    626
แบบประณีต 1,439 1,202    924    805

ตารางท่ี 10-5 ผลผลติเฉลี่ย (กิโลกรัมตอไร) ถวงน้ํ าหนักดวยขนาดเน้ือท่ีเพาะปลูก
จากการจ ําลองผลผลิตขาวนาปรังพันธุตางๆ ในพ้ืนท่ีปลูกขาวท้ังจังหวัดเชียงใหม
และพิษณุโลก

ระดับการจัดการปุย ชัยนาท 1 ก.วก.1
เชียงใหม
คอนขางต่ํ า    907    936
ตามคํ าแนะนํ า 1,113 1,116
แบบประณีต 1,702 1540
พิษณุโลก
คอนขางต่ํ า 1,009    946
ตามคํ าแนะนํ า 1,299 1,186
แบบประณีต 1,626 1,502

เมือ่เปรยีบเทยีบผลผลติเฉลีย่ทัง้จังหวดัของขาวนาปและขาวนาปรงัทีไ่ดจากการจํ าลอง พบวา
ขาวนาปรังใหผลผลิตสูงกวาขาวนาปในทุกพันธุที่ใชปลูก นอกจากนี้ถาเพิ่มระดับการจัดการปุยจาก
ระดับต่ํ าไปเปนการจัดการปุยตามคํ าแนะนํ า ผลผลิตขาวนาปรังจะเพิ่มขึ้นประมาณ 24-25% ถา
พันธุที่ใชปลูกเปนพันธุชัยนาท 1

ผลจากการจํ าลองยังแสดงใหเห็นวาการใสปุยแบบประณีตโดยแยกใส 4 ครั้งตามระยะเวลา
การเจริญเติบโตของขาว สามารถใหผลผลิตสูงกวาการใหปุยในปริมาณเดียวกันแตใสเพียง 2 ครั้ง
มาก ซ่ึงจะเห็นไดจากความแตกตางระหวางผลผลิตในการจัดการปุยตามคํ าแนะนํ าและแบบประณีต 
ทั้งนี้เพราะการใสปุยเปนปริมาณมากแตนอยครั้งทํ าใหธาตุอาหารมีการสูญเสียไปกอนที่ตนขาวจะ
สามารถนํ าไปใชประโยชนในชวงของการเจริญเติบโตที่ตองการ ดังนั้นการจัดการใสปุยที่เหมาะสม
สามารถยกระดับผลผลิตขาวได และยังเปนการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพ ลดคาใชจายในการผลิต
อีกดวย แตอยางไรก็ดีการแยกใสปุยหลายครั้งตองใชแรงงานเพิ่มขึ้นซ่ึงถือวาเปนคาใชจายในการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้นเชนกัน
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ระบบเมนูและการใชงานโดยท่ัวไปของ โพสพ 1.0

การจํ าลองสถานการณการผลิตขาวระดับจังหวัดดังกลาวขางตนสามารถดํ าเนินการไดใน
ระบบ โพสพ 1.0  โดยเม่ือเร่ิมเขาสูระบบ จะปรากฏเมนูหลักเปนภาษาไทยสํ าหรับใหผูใชเลือกพื้นที่
เปาหมายในจังหวัดเชียงใหมหรือพิษณุโลก โดยการระบุชื่อตํ าบล อํ าเภอ หรือทั้งจังหวัด (รูปที่ 
10-5) จากน้ันระบบจะแสดงชั้นขอบเขตการปกครองของพื้นที่เปาหมาย พรอมกับเมนูเพื่อเลือก
ใชงาน (รูปที่ 10-6)

ข้ันตอนตอมาผูใชสามารถเรียกแสดงชั้นขอมูลพื้นที่ปลูกขาว (MSMU) และชั้นขอมูล
ประกอบอ่ืนๆ ซอนทับกันเปนแผนที่  (รูปที่ 10-7)

รูปท่ี 10-5  เมนูหลักและการเลือกพื้นท่ีเปาหมายใน โพสพ 1.0

รูปท่ี 10-6 แสดงชั้นขอมูลขอบเขตการปกครองในพื้นท่ีเปาหมาย
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รูปท่ี 10-7 แสดงชั้นขอมูล MSMU รวมกับชั้นขอมูลทางน้ํ าและตํ าแหนงโรงสีขาว

ภายใตเมนู �.; )0<8$=)%()!>?� มีเมนูยอยใหผูใชเรียกแสดงผลผลิตจากการจํ าลองภายใต
การจดัการปุยทีร่ะดับตางๆ รวมทัง้อนุญาตใหผูใชเลือกเปล่ียนพนัธุขาวจากเดิมที่เกษตรกรใชปลูก
เปนหลักเปนพันธุที่สนใจได แลวแสดงผลเปนแผนที่ (รูปที่10-8 และ 10-9)

รูปท่ี 10-8 การใชเมนูเพื่อแสดงผลจากการจํ าลองท่ีไดวิเคราะหไวแลว

นอกจากน้ีภายใตเมนู �.; )0<8$=)%()!>?� ผูใชสามารถจํ าลองผลผลิตของพื้นที่เปาหมาย
โดยระบุรายละเอียดการเขตกรรมตามตองการ  เร่ิมต้ังแตพันธุขาว  วันปลูก  วิธีการปลูก จํ านวน
คร้ังในการใสปุย  ชนิดของปุย  และวันที่ใสปุย รวมถึงการกํ าหนดจํ านวนปที่จะทํ าการจํ าลอง  
โดยการเลือกเมนู �(; ):%+()!.&+()!90".; )0<8/0/0,*12)3� แลวกํ าหนดรายละเอียดในหนาตาง 
GUI (รูปที่ 10-10) จากน้ันระบบจะทํ าการจํ าลองผลผลิตตามเง่ือนไขที่ระบุ  (รูปที่ 10-11) 
เม่ือการจ ําลองเสร็จสิน้ ผูใชสามารถเลือกเมนู �$!'@/0/0,*� เพือ่แสดงผลการกระจายตัวของผลผลิต
ในพื้นที่พรอมทั้งจํ านวนผลผลิตเฉล่ียและผลผลิตรวมทั้งหมด (รูปที่ 10-12)
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รูปท่ี 10-9  แผนท่ีผลผลิตขาวนาปจากการจํ าลองภายใตการจัดการโดยท่ัวไป
และใชพันธุขาวหลักของแตละพ้ืนท่ีในจังหวัดพิษณุโลก

รูปท่ี 10-10 การใชระบบเพือ่จํ าลองผลผลิตขาวโดยใหผูใชกํ าหนดรายละเอียดการเขตกรรม
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รูปท่ี 10-11 แสดงการทํ างานของ CERES-Rice ขณะทํ าการจ ําลองผลผลติขาวของพ้ืนท่ีเปาหมาย

รูปท่ี 10-12 แสดงผลของการจํ าลองเปนแผนท่ี พรอมสรุปผลผลิตโดยเฉลี่ย
และผลผลิตท้ังหมดของพื้นท่ีเปาหมาย

การวิเคราะหสวนเหล่ือมของผลผลิต

โพสพ 1.0 มีเมนู �3,AB!)":?B3)CA:0DE<C1<8/0/0,*� เพื่อใหผูใชเลือกวิเคราะหประเภทของ
สวนเหลื่อมระหวางการจัดการตามคํ าแนะนํ าหรือการจัดการปุยที่ดีมากกับขอมูลผลผลิตเฉลี่ยราย
ตํ าบล (รูปที่ 10-13)  แลวแสดงผลเปนแผนที่ (รูปที่ 10-14) จากผลการวิเคราะหพบวาสวน
เหลื่อมของผลผลิตระหวางการจัดการตามคํ าแนะนํ ากับขอมูลผลผลิตเฉลี่ยรายตํ าบลในบางแหงมีคา
ติดลบ ทั้งนี้เปนเพราะขอมูลผลผลิตรายตํ าบลเปนคาเฉลี่ยรวมทั้งหมดของพื้นที่ปลูกขาวทั้งตํ าบลซ่ึง
ในบางแหงอาจจะใหผลผลิตที่สูงต่ํ าแตกตางกัน เมื่อนํ ามาเปรียบเทียบกับผลผลิตของ MSMU ซ่ึงเปน
หนวยการผลิตที่ยอยกวา ในบางแหงจึงมีคานอยกวาคาเฉลี่ยรายตํ าบลและบางแหงมีคาสวนเหลื่อม  
ที่สูงกวามาก อยางไรก็ตามการวิเคราะหสวนเหลื่อมนี้สามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนและ  
สงเสรมิเพือ่ยกระดับผลผลติขาว ซ่ึงจะสงผลถึงการเพิม่ผลผลติขาวของเกษตรกรและเพิม่ประสิทธิภาพ
ของการใชปุยไดอีกดวย
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รูปท่ี 10-13 เมนูเลือกแสดงสวนเหลื่อมผลผลิต

รูปท่ี 10-14 การแสดงสวนเหลื่อมผลผลิตในรูปแผนท่ี

การใช โพสพ 1.0 ในการวิเคราะหเชิงนโยบาย

ผูใชงานสามารถใชระบบ โพสพ 1.0 เพื่อชวยในการวิเคราะหนโยบายการผลิตขาวใน
หลายประเด็น เชน การกํ าหนดตํ าแหนงของพื้นที่นาปรังที่ตองการลดการปลูก ผูใชสามารถเลือก
เมนู �()!3,AB!)":?A4,8%5F#)F� แลวระบบจะแสดงหนาตางโตตอบเพื่อใหผูใชระบุขนาดของพื้นที่
ปลูกขาวที่ตองการจะลด (รูปที่ 10-15)  จากน้ันระบบจะเชื่อมโยงขอมูลผลผลิตขาวที่ไดจากการ
จํ าลองภายใตการใหปุยในระดับต่ํ า แลวสกัดเอาหนวยแผนที่การผลิตที่ไดผลผลิตต่ํ าสุดจนครบ
ตามจํ านวนพื้นที่ที่ผูใชระบุและแสดงผลในรูปของแผนที่ ดังตัวอยางรูปที่ 10-16

รูปท่ี 10-15  การใชระบบเพื่อวิเคราะหหาพื้นท่ีเปาหมาย
ตามนโยบายการลดพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปรัง



256    !"##$%&#$%'%()!*&+$,%-.()!/0,*12)3

รูปท่ี 10-16  ผลการวเิคราะหเพือ่ระบุพื้นท่ีเปาหมายสํ าหรับลดการปลูกขาวนาปรังจํ านวน
50,000 ไร ในจังหวัดพิษณุโลก

การใชงานในสวนน้ีเชื่อวาจะมีประโยชนอยางมากสํ าหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติ
งานตามแนวนโยบายลดหรือขยายพื้นที่ปลูกขาวในพื้นที่ตางๆ เน่ืองจากสามารถกํ าหนดขนาด
ของพืน้ทีต่ามทีไ่ดรับมอบหมาย รวมทัง้ทราบตํ าแหนงและขอบเขตของพืน้ทีเ่ปาหมายไดอยางชดัเจน  
ทํ าใหสามารถตัดสินใจดํ าเนินการไดอยางมีหลักเกณฑและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพื้นที่
ส ําหรับการผลิตขาว

สรุป
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาวที่มี โพสพ 1.0 เปนโปรแกรมเชื่อมโยง ทํ างาน

บนเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรภายใตระบบปฏิบัติการ Windows ภาษาไทย มีระบบเมนูและ GUI 
ตางๆ ใหผูใชเลือกพื้นที่เปาหมายในจังหวัดเชียงใหมและพิษณุโลก และเรียกแสดงชั้นขอมูลเชิง
พื้นที่ พรอมทั้งมีผลการจํ าลองผลผลิตของการจัดการตางๆ ที่ไดวิเคราะหไวแลว เพื่อแสดงผลหรือ
เปรียบเทียบสวนเหล่ือมของผลผลิตในรูปของแผนที่ รวมถึงผลการวิเคราะหนโยบายลดพื้นที่ปลูก
ขาวนาปรังหรือขยายขาวพันธุสงเสริม นอกจากน้ีผูใชสามารถเลือกจํ าลองผลผลิตภายใตเง่ือนไข
การจัดการแบบตางๆ ที่สนใจไดอีกดวย

ระบบดังกลาวน้ีสามารถแสดงถึงผลิตภาพและศักยภาพในการผลิตของพื้นที่ตางๆ ชวย
สนองตอบความตองการของผูใช ไมวาจะเกี่ยวของในดานการศึกษาวิจัย การสงเสริมการผลิต 
การวางนโยบายการผลิตและการตลาดขาว ซึ่งจะมีผลกระทบตอตัวเกษตรกรในวงกวาง นอกจาก
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น้ีสามารถนํ าไปใชประโยชนในงานอ่ืนอีกหลายดาน เชน สามารถนํ าไปตรวจสอบศักยภาพและ
ปญหาของพืน้ทีใ่นการผลิตขาวพันธุตางๆ ชวยในการเสนอแนะพืน้ทีเ่ปาหมายเพื่อขยายพื้นที่เพาะ
ปลูกขาวพันธุที่ตองการสงเสริม ลดคาใชจายในการทดสอบพันธุขาวหรือการจัดการปุยในบริเวณ
กวางระดับจงัหวัด  ระบบ โพสพ 1.0 สามารถใชเปนพืน้ฐานส ําหรับการพฒันาระบบการพยากรณ
ผลผลิตขาวเพื่อเปนประโยชนในการกํ าหนดนโยบายการผลิตและการตลาดในอนาคตได แตทั้งน้ี
ตองอาศัยการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานขอมูลดังเชนที่พัฒนาข้ึนในโครงการวิจัยน้ีใหครอบคลุม
พื้นที่ปลูกขาวหลักของประเทศเพิ่มข้ึน  และการพัฒนาระบบเครือขายขอมูลภูมิอากาศใหสามารถ
รายงานการบันทึกขอมูลรายวันเขาสูศูนยปฏิบัติการได เพื่อใหขอมูลที่นํ ามาใชจํ าลองผลผลิตขาว
เปนขอมูล ณ ปจจบุนั สงผลใหการคาดการณผลผลิตขาวของฤดูปลูกที่สนใจสามารถดํ าเนินการได 
เน่ืองจากเปนการจํ าลองจากขอมูลภูมิอากาศในฤดูปลูกน้ัน ทํ าใหสามารถพยากรณผลผลิตขาว
ลวงหนากอนที่จะถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากตอการวางแผนการผลิตและ
การตลาดขาวของประเทศ

จะเห็นไดวาระบบ โพสพ 1.0 สามารถใชเปนแนวทางใหนักวิจัยทํ าการศึกษาและปรับปรุง
เพิ่มเติมเพื่อใชในระดับละเอียดหรือขยายผลเพื่อใชในพื้นที่อ่ืนๆ และพืชเศรษฐกิจอ่ืนตอไปใน
อนาคตได
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