
ปญหาและความตองการ
แบบจํ าลองขาว CERES-Rice ถูกพัฒนาข้ึนโดยมีเปาหมายเพ่ือใช

คาดการณผลผลิตขาวในระดับแปลงทดลองภายใตเงื่อนไขการผลิตท่ี
เฉพาะเจาะจง และเกี่ยวของกับตัวแปรดานสิ่งแวดลอมและการจัดการที่
มีความผันแปรไมมากนกั  แตเม่ือพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีตองการคาดการณ
ผลผลิตมีระดับใหญมากขึ้นดังเชนพื้นที่ศึกษาในระดับจังหวัด สงผลให
ความผันแปรของปจจัยและเงื่อนไขการผลิตมีเพิ่มมากขึ้น  ทํ าใหเกดิ
ความไมสะดวกในการกํ าหนดเงื่อนไขการผลิตโดยใชระบบเมนูแบบเดิม
ของโปรแกรม DSSAT (Tsuji et.al 1994)  ดังนั้นจํ าเปนตองพัฒนา
ระบบท่ีสามารถสงผานขอมูลนํ าเขาท่ีผันแปรในพื้นท่ีไปยังแบบจํ าลอง
โดยอัตโนมัติ  และสามารถนํ าเสนอขอมูลและผลการจํ าลองที่จะนํ าไปสู
กระบวนการตัดสินใจท่ีถูกตองและรวดเร็ว

เปาหมาย
เพื่อจัดการระบบฐานขอมูลปจจัยการผลิตขาวท่ีพัฒนาข้ึนใหอยูใน

รูปแบบท่ีสามารถเช่ือมโยงเขากับแบบจํ าลอง CERES-Rice แลวทํ าการ
ประมวลผลเพ่ือคาดการณผลผลิตตามเง่ือนไขและปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนอยู
จริงในพื้นที่ศึกษา  พรอมท้ังแสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและผลการวิเคราะห
ในรูปของแผนท่ีและตาราง  รวมท้ังสามารถวิเคราะหในเชิงนโยบายได
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การสรางแผนที่เขตการผลิตขาว
ไดนํ าแผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกขาวฤดูกาลตาง ๆ  ท่ีไดจากการแปลขอมูล

ภาพดาวเทียม มาวิเคราะหเชิงซอนทับใน GIS (overlay) รวมกับขอมูล
พื้นท่ีชลประทาน และขอมูลพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงตอการเกิดน้ํ าทวม เพ่ือใหไดขอ
มูลเชิงพื้นท่ีเขตการผลิตขาวท่ีมีขอมูลอรรถาธิบาย (attributes) ดานฤดู
ปลูก การจดัการนํ้ า และความเสี่ยงตอการถูกนํ้ าทวมผนวกรวมอยูดวย
กัน  ซึ่งสามารถนํ ามาใชกํ าหนดแยกประเภทหรือเขตการผลิตขาว

การสรางหนวยแผนที่สํ าหรับการจํ าลองผลผลิต
นํ าขอมูลเชิงพ้ืนท่ีเขตการผลิตขาวมา overlay รวมกับฐานขอมูลขอ

มูลชุดดิน  จากนั้นทํ าการวเิคราะหแบบ summarize zone กับขอมูลเขต
ภูมิอากาศของท้ังสองฤดูปลูก เพื่อใหไดหนวยแผนที่ยอยสํ าหรับการ
จ ําลอง (minimum simulating mapping unit, MSMU) ท่ีมี attributes
ดานสภาพแวดลอมและปจจัยในการกํ าหนดผลผลิตขาวตางๆไดแก เขต

การผลิตขาว ฤดูปลูก ชุดดิน การจดัการนํ้ า เขตภูมิอากาศ และความ
เสีย่งตอความเสียหายจากน้ํ าทวม  ซึ่ง attributes เหลาน้ีจํ าเปนสํ าหรับ
การสรางแฟมขอมูลควบคุมการจํ าลอง FILEX ท่ี CERES-Rice ใชในการ
จ ําลองผลผลิต
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• rice zone code
• climate zone JJ
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การพัฒนาโปรแกรม
 โปรแกรมสรางแฟมขอมูลคุณสมบัติชุดดิน
ชุดโปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นจากภาษา Avenue และ FORTRAN ออก

แบบใหทํ าหนาท่ีสกัดเอารหัสชุดดินของพ้ืนท่ีศึกษา แลวเช่ือมโยงเขากับ
ฐานขอมูลอรรถาธิบายชุดดินท่ีไดพัฒนาข้ึน เพ่ือดึงเอาคุณสมบัติของชุด
ดินนํ ามาสรางเปนแฟมขอมูล SOIL.SOL และ SOIL.INI ซ่ึงมีโครงสรางขอ
มูลท่ี CERES-Rice สามารถนํ าไปใชในการจํ าลอง

MSMU

MSMU Attribute
• rice zone code
• climate zone JJ
• climate zone JD
• soil code

Soil series database

 ชดุโปรแกรมสรางแฟมขอมูล
ควบคุมการจํ าลอง 

โปรแกรมสรางแฟมขอมูล
SOIL.SOL SOIL.SOL SETSOIL2.EXE SOIL.INI

FILEX

EXP.LST

GISRUN.BAT

.DAT

CULTIVAR

 โปรแกรมสรางแฟมขอมูลควมคุมการจํ าลอง
เปนโปรแกรมท่ีสรางจากภาษา Avenue เพื่อทํ าหนาท่ีสรางแฟม

ขอมูลท่ีจํ าเปนสํ าหรับแบบจํ าลอง CERES-Rice จํ านวน 3 แฟมขอมูล
ซึ่งเปนประเภท ASCII  คือ FILEX,  EXP.LST และ *.DAT

 โปรแกรมขับเคล่ือนแบบจํ าลอง (driver)
ไดพัฒนาจากตนแบบที่สรางจากภาษา FORTRAN ชื่อ

GISDRV22.EXE เพื่อทํ าหนาท่ีเช่ือมโยงและสงผานแฟมขอมูลท่ีกลาวมา
ขางตนเพื่อขับเคลื่อนใหแบบจํ าลองทํ าการคาดการณผลผลิต

การเชื่อมโยงระหวางขอมูลเชิงพื้นที่และแบบจํ าลองขาวในระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาว
พนมศักดิ์  พรหมบุรมย  ศนูยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

อรรถชัย  จนิตะเวช  และ  เมธ ี เอกะสิงห  ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
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 โปรแกรมแสดงแผนท่ีผลผลิตจากการจํ าลอง
เปนโปรแกรมท่ีพัฒนาจากภาษา Avenue ทํ าหนาท่ีสรุปขอมูลผล

ผลิตที่ไดจากการจํ าลองท่ีอยูในแฟมขอมูล *.SNS  สงยอนกลับไปเชื่อม
โยงกับขอมูลเชิงพื้นที่ MSMU โดยใชรหัสของเขตการผลิตขาว  ชุดดิน
และเขตภูมิอากาศประกอบรวมกันเพื่อใชเปนรหัสในการจับคูเชื่อมโยง  
จากนั้นควบคุมการทํ างานของโปรแกรม ArcView ใหแสดงผลในรูปของ
แผนที่

 เลอืกพื้นที่เปาหมาย

 โปรแกรมโตตอบกับผูใช
พัฒนาจากภาษา Avenue เพื่อสรางระบบโตตอบกับผูใชดวยระบบ

กราฟฟก (Graphic User Interface, GUI) เปนภาษาไทย  เพื่อประสาน
การทํ างานกับชุดโปรแกรมตาง ๆ ของระบบฯ และกํ าหนดการทํ างาน
ของโปรแกรม ArcView
ThaiRice และสมรรถนะ

ฐานขอมูลปจจัยการผลิตและชุดโปรแกรมตาง ๆ ท่ีพัฒนาข้ึน  ได
นํ ามารวมเขาดวยกนัเปนระบบ ThaiRice มีสมรรถนะท่ีสํ าคัญบาง
ประการ คือ

1. มีระบบเมนูและ GUI เปนภาษาไทย
2. อนุญาตใหผูใชเลือกพื้นท่ีเปาหมายพรอมท้ังเรียกแสดงขอมูล

เชิงพื้นท่ีตาง ๆ ในรูปของแผนท่ี เชน ชุดดิน ภูมิอากาศ เขตชลประทาน
และพื้นท่ีปลูกขาว เปนตน  รวมท้ังสามารถเลือกแสดงชุดดินตามเง่ือน
ไขที่กํ าหนดได

3. สามารถประเมินผลผลิตขาวพันธุตาง ๆ ภายใตการจดัการปุย
ท่ีผูใชกํ าหนด  แลวแสดงผลเปนแผนที่ หรือพิมพออกทางเคร่ืองพิมพใน
ขนาดตาง ๆ ได

 แสดงขอมูลเชิงพื้นที่  กํ าหนดพันธุขาวและระดับการจัดการปุย

4. ผูใชสามารถเลือกวเิคราะหเชิงนโยบาย เชน ผลของการลด
หรือขยายพื้นที่ปลูกขาว  โดยกํ าหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย  พันธุขาว และ
ระดับการจัดการตลอดจนนํ าแสดงผลการวเิคราะหในสถานการณตาง ๆ
เพื่อเปรียบเทียบกัน

สรุป
ระบบ ThaiRice อย

เชิงพ้ืนท่ีปจจัยการผลิตเพ
โปรแกรมเพื่อเชื่อมโยงปจ
แสดงผลการจํ าลองท่ีไดใ
เทคโนโลยสีารสนเทศภูม
สามารถใชสนับสนุนการ
ข้ึน  และตอบสนองนโยบ
เอกสารอางอิง
Tsuji, G.Y., G. Uehara an

of Hawaii, Honolulu, 

งานนี้เปนสวนหนึ่งของโ
ผลิตพืช : ขาวในภาคเห

การสนับสนุนจากส

แสดงผลการจํ าลอง
เปนแผนที่และตาราง
ู ในระหวางการพฒันาดานการจดัการฐานขอมูล
ือ่สรางแผนท่ีเขตการผลิตขาว  และพัฒนาชุด
จัยเหลานี้เขากับแบบจํ าลองขาว   พรอมท้ัง
นรูปแบบตาง ๆ  ซ่ึงท้ังหมดเปนการผสมผสาน
ศิาสตรกับแบบจํ าลอง  เพ่ือนํ าไปสูระบบที่
ผลิตขาวในระดับจังหวัดหรือระดับท่ีกวางขวาง
ายการผลิตขาวในอนาคต

d S. Balas (eds.). 1994. DSSAT v3. University 
Hawaii.

ครงการวิจัย .”ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการ
นือ”  ทีศ่นูยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรไดรับ
ํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
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