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ระบบ “ออยไทย 1.0” 

ระบบ “ออยไทย” รุน 1.0 ทํางานรวมกับโปรแกรม ArcView 3.0 หรือรุนที่
สูงกวา ภายใตระบบปฏิบัติการ Windows 95/98/NT/2000 โดยมีระบบ Graphic 
User Interface (GUI) เปนภาษาไทย การทํางานหลักของระบบฯ ออกแบบใหผูใช
เลือกพ้ืนที่เปาหมาย ซึ่งสามารถกระทําไดทั้งในระดับระดับตําบล  อําเภอ  และ
จังหวัด  หลังการเลือกพ้ืนที่  สามารถเรียกแสดงแผนท่ีตางๆ ไดแก แผนที่พ้ืนที่ปลูก
ออย  ชุดดิน  เขตภูมิอากาศ  ขอบเขตการปกครอง  ถนน  และทางนํ้า เปนตน 

จากสภาพปจจัยสิ่งแวดลอมของพ้ืนที่เปาหมาย ผูใชสามารถประมาณการ
ผลผลิตภายใตสภาวะการจัดการตามท่ีตองการ  เพ่ือทราบถึงศักยภาพในการผลิต
ของพ้ืนที่ตาง ๆ โดยจะแสดงผลในรูปแผนท่ีการกระจายตัวของผลผลิต  พรอมทั้ง
แสดงแผนท่ีตาง ๆ ทั้งที่เปนดานปจจัยการเจริญเติบโตของออยและแผนท่ีสําหรับ
ใชอางอิงตําแหนงในพ้ืนที่ได 

สมรรถนะของคอมพิวเตอรที่ใชกับ ออยไทย 1.0 
อ อ ย ไท ย  1.0 ทํ า ง า น ภ าย ใต ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า รแ บ บ  Windows 

(95/98/NT/2000) Thai Edition  โปรแกรมกลางท่ีขับเคลื่อนระบบเปน ArcView 
project file  ที่พัฒนามาจากภาษา Avenue รวมกับ Dialog box Designer  ดัง
นั้นจําเปนตองทํางานรวมกับโปรแกรม ArcView 3.0 หรือเวอรชันท่ีสูงกวา  ออย
ไทย 1.0  ไดออกแบบใหสามารถใชกับฐานขอมูลในระดับจังหวัด  ที่ประกอบดวย
ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบของ Shape file  ซึ่งขอมูลทุกชั้นขอมูล (layer) จัด
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สรางขึ้นที่มาตราสวน  1:50,000 จึงมีขนาดของขอมูลที่ ใหญ   ดังน้ันเคร่ือง
คอมพิวเตอรที่จะทําการติดต้ัง ออยไทย 1.0 ควรมีคุณสมบัติขั้นตํ่าดังตอไปน้ี 

! มีหนวยประมวลผลกลาง (central processing unit, CPU) ระดับ 
Pentium II 200 MHz ขึ้นไป 

! ใชระบบปฏิบัติการ Windows 95/98/NT/2000 รุนภาษาไทย 
! ตองติดต้ังโปรแกรม ArcView 3.0 หรือที่สูงกวา พรอมทั้ง Dialog box 

Designer Extension 
! หนวยความจําอยางนอย 64 Mb 
! มีระบบการแสดงผลท่ีสนับสนุนการแสดงรายละเอียดไดอยางนอย  

800x640 พิกเซล ที่การแสดงผลอยางนอย 256 สี 
! จอสีระดับ Supter VGA ขนาด 15 นิ้ว รองรับการแสดงสี 16.7 ลานสี ใน 

mode 800x600 พิกเซลขึ้นไป พรอม VDO Card ที่รองรับการทํางานใน
ระดับนี้ได 

! ฮารดดิสกที่มีเน้ือที่วางขนาด 400 MB ขึ้นไป 

ออยไทย 1.0 ประกอบดวย ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (spatial data) ขอมูลตา
รางประกอบ (attribute data) และแฟมขอมูลอื่นๆ เชน โปรแกรมขับเคลื่อนแบบ
จําลอง และเอกสารใหความชวยเหลือ บรรจุอยูในแผน CD-ROM จํานวน 1 แผน  
การติดต้ังใหสําเนาแฟมขอมูลทั้งหมดจากโฟลเดอร \oythai\   ใน CD-ROM drive 
ไปที่ C:\ หรือ ดิสคอื่นที่มีเน้ือที่เพียงพอ  

หลังการติดต้ังแลวภายใต  \OYTHAI sub-directory   จะประกอบไปดวย
ไฟลและโฟลเดอร   ตาง ๆ ดังนี้ 



คูมือการใชงาน �ออยไทย 1.0� - 4 

 
\admin\ 

\climate\ 

\climdata\ 

\crop\ 

\cultivar\ 

\factory\ 

\filex\ 

\help\ 

\logo\ 

\output\ 

\river\ 

\road\ 

\soil\ 

OyThai.apr 

OyThai.ini 

 

ออยไทย 1.0 ประกอบขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลอรรถาธิบายครอบคลุมพ้ืน
ที่ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแก ขอนแกน ชัยภูมิ  เลย  อุดรธานี 
และ หนองบัวลําภู  การใหชื่อแฟมขอมูลโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลเชิงพ้ืนที่  โดย
มากประกอบดวยอักษรยอที่บงบอกถึงชั้นขอมูลนั้นๆ รวมกับรหัสของเขตการปก
ครอง หรือรหัสจังหวัดตามระบบของกรมการปกครอง ดังตัวอยางดานลางนี้ 

จังหวัด รหัสจังหวัด 
ขอนแกน 505 
ชัยภูมิ 510 



คูมือการใชงาน �ออยไทย 1.0� - 5 

 
เลย 552 
อุดรธานี 568 
หนองบัวลําภู 575 

 
ชั้นขอมูล อักษรยอ ตัวอยางชื่อขอมูล 
เขตการปกครอง A A50500 
แปลงออย SC SC505 
ชุดดิน SOIL SOIL505 
ถนน RD RD505 
ทางนํ้า STR STR505 

 

ขอมูลเชิงพ้ืนที่ทั้งหมดอยูในรูปแบบ Shape file ที่โปรแกรม ArcView 
สามารถเรียกใชได  สวนขอมูลอรรถาธิบาย (attribute data) เปนแฟมขอมูล 
dBase  รายชื่อแฟมขอมูล   โครงสรางขอมูล   และคําอธิบายขอมูล  (data 
dictionary) ของออยไทย 1.0 สามารถศึกษารายละเอียดไดจาก พนมศักด์ิ และ
คณะ (2544) 

การใชงาน ออยไทย 1.0 
ภายหลังจากการติดต้ังระบบเสร็จสิ้นแลว  กอนท่ีจะใชงาน ออยไทย 1.0 

ตองใหแนใจวาไดติดต้ังโปรแกรม ArcView GIS 3.0 หรือรุนที่สูงกวาแลว  โดยจะ
สังเกตุไดเม่ือใช Windows Explorer ตรวจสอบดูภายใน C:\OyThai จะเห็นวาไฟล
ที่ชื่อ OyThai.apr มีสัญญลักษณ icon เปน  จากน้ันผูใชสามารถ
เร่ิมใชงานโดยใช Windows Explorer เปด folder ที่ไดติดต้ัง ออยไทย 1.0 ไว  ใน 
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root directory ใหใชเมาสดับเบิลคลิกที่  ซึ่งเปน ArcView project 
file  เพ่ือเขาสูระบบ  รอสักครู window ของออยไทย1.0 จะปรากฏบนหนาจอ
พรอมโลโก  พรอมทั้งเมนูหลักดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 

รูปที่ 1  เม่ือเร่ิมเขาสูระบบ ออยไทย 1.0 
 

เมนูหลักของ ออยไทย 1.0 ประกอบดวย 3 รายการหลัก ไดแก (1) เมนู
สําหรับเลือกพ้ืนที่เปาหมาย  (2) เมนูเกี่ยวกัยระบบฯ จะมีเมนูยอย 3 รายการเพ่ือ 
(ก) แสดงรายละเอียดของศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรซึ้งเปนผูพัฒนา
ระบบฯ  (ข) แสดงเรื่องราวของการพัฒนาระบบออยไทย 1.0  และ (ค) เปนราย
ละเอียดเกี่ยวกับกลุมผูพัฒนาระบบฯ  และ (3) เมนูสําหรับออกจากระบบดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2  เมนูหลักและเมนูยอยของ ออยไทย 1.0 
 
 
 

เมนู  ใชสําหรับระบุพ้ืนท่ีเปาหมายตามขอบเขตการปกครอง
ระดับตาง ๆ  ซึ่งจะนําไปสูการใชงานระบบฯ ที่มีขั้นตอนและรายละเอียดมากมาย  
ซึ่งจะไดอธิบายในภายหลัง  ดานเมนู .   ใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะผูพัฒนาและระบบฯ  เม่ือใชเมาสคลิกที่เมนูยอย “ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ทางเกษตร” ระบบฯจะเปดแฟมขอมูลแบบ HTML ที่กลาวถึงศูนยวิจัยฯ เนื้อหา
งานวิจัยและหลักสูตรการศึกษา และสามารถจะลิงค (link) ตอไปยัง home page 
ของศูนยวิจัยได  หากมีการตอเชื่อมเขากับระบบอินเตอรเน็ต ดังนั้นผูใชตองทําการ
ติดต้ัง web browser กอนที่จะมีเรียกใชเมนูนี้ 
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ถาผูใชเลือกเมนูยอย “เกี่ยวกับโปรแกรมออยไทย 1.0”  ระบบฯ ก็จะ

แสดง HTML กลาวถึงรายละเอียดการพัฒนาระบบฯ  สวนเมนูยอย (รูปที่ 3) 
“เสร็จสิ้นการทํางาน” ใชสําหรับออกจากระบบออยไทย 1.0 

 

รูปที่ 3  HTML แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบออยไทย 1.0 
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เลือกพื้นที่เปาหมาย 

กอนเขาสูการเรียกใชฐานขอมูลและแบบจําลองออย  ผูใชตองเลือกพ้ืนที่
เปาหมายโดยใชเมนู  จากนั้นใชเมนูยอยเลือกชนิดของพ้ืนที่ที่ตองการ 
(รูปที่ 4)  ซึ่งผูใชสามารถทําการเลือกไดดังนี้  

! เลือกตามขอบเขตการปกครอง ตามจังหวัด  อําเภอ  หรือตําบล 
! เลือกตามเขตการผลิต  ของโรงงานน้ําตาลตาง ๆ ซึ่งในระบบออยไทย 1.0 

ยังไมมีขอมูลในสวนน้ี  แตไดออกแบบไวเพ่ือใหสามารถพัฒนาเพ่ือใชกับ
พ้ืนที่ที่อยูในเขตความรับผิดชอบของเขตการผลิตตาง ๆ ไดในอนาคต  เชน 
เขตการผลิตของโรงงานนํ้าตาล  หรือเขตการผลิตของในพ้ืนที่รับผิดชอง
ของสํานักงานออยและน้ําตาลเขตตาง ๆ เปนตน 

 

 

รูปที่ 4  เมนูเลือกพ้ืนที่ 
 

ในกรณีที่เลือกพ้ืนท่ีตามขอบเขตการปกครอง  จะมี dialog box  แสดง
รายชื่อจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดเพ่ือใหผูใชเลือก (รูปที่ 5)  ในกรณีที่ผูใชตองการเลือก
พ้ืนที่ทั้งจังหวัด  ใหเลื่อนเมาสไปคลิกท่ีชื่อจังหวัดนั้น ๆ ถาหากตองการเลือกอําเภอ
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ในจังหวัดใดเม่ือเลือกจังหวัดใด  ใหผูใชชี้เมาสไวที่ชื่อจังหวัดที่ตองการแลวกดดับ
เบิลคลิก (double click) จะปรากฏรายชื่ออําเภอขึ้นมาแทน  การเลือกอําเภอก็ใช
วิธีการเดียวกันกับการเลือกจังหวัด  และการเลือกพ้ืนที่ระดับตําบลก็สามารถใชวิธี
การเดียวกันนี้ได   ในขณะที่ผูใชเลือกแสดงรายชื่ออําเภอ  หรือตําบล  ผูใชสามารถ
ยอนกลับมาแสดงรายชื่ออําเภอ หรือจังหวัดได  โดยใชเมาสกดที่ปุม   ใน
ขณะท่ีทําการเลือกอําเภอหรือตําบล  ดานบนของ dialog box จะแสดงชื่อของ
จังหวัด  หรืออําเภอของพ้ืนที่เปาหมายท่ีสนใจดวย รูปที่ 6 

 

รูปที่ 5  dialog box สําหรับเลือกพ้ืนที่ 
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(ก) (ข) 

รูปที่ 6  Dialog box ในการเลือกพ้ืนที่ระดับอําเภอ(ก)  และตําบล(ข) 

 

ดังนั้นในลักษณะการเลือกแบบน้ีทําใหผูใชสามารถเลือกพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
เปนรายอําเภอ  หรือรายตําบลได   อยางไรก็ดีรายช่ือตําบลและอําเภอท่ีปรากฏใน
ระบบ ออยไทย 1.0  อาจจะไมครอบคลุมตําบลและอําเภอที่จัดต้ังขึ้นใหมในเร็วๆ 
นี้  เน่ืองจากเปนฐานขอมูลขอบเขตการปกครองเดิมที่จัดทําโดยกรมพัฒนาที่ดิน 

เม่ือตัดสินใจเลือกพ้ืนที่เปาหมายไดแลว  ผูใชตองตรวจสอบดูวาตองการที่
จะแสดงแผนที่ในระบบพิกัดโซนท่ี 47 หรือ โซน 48 เน่ืองจากวาพ้ืนที่ของ 5 จังหวัด
ที่มีในระบบออยไทย 1.0 ตกอยูในระบบพิกัด โซน 47 และ 48  ถาหากไมมีการ
เลือกระบุโซน  ระบบฯจะแสดงแผนท่ีในระบบพิกัดโซน 48  ซึ่งครอบคลุมพทนท่ี
โดยสวนใหญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หากตองการท่ีจะใหแสดงแผนที่ใน
ระบบพิกัดโซน 47  ใหใชเมาสเลือกท่ี     จากน้ันใหกดปุม    
ระบบจะเขาสูสวนของการเรียกใชและแสดงขอมูล  และการจําลองผลผลิตตอไป  
ถาหากตองการยกเลิกการเลือกพ้ืนที่ใหใชเมาสคลิกท่ีปุม  



คูมือการใชงาน �ออยไทย 1.0� - 12 

 
รูปที่ 8 แสดงตัวอยางกรณีที่ผูใชเลือกพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ  ระบบฯจะแสดง

แผนท่ีขอบเขตการปกครองภายในจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งถาหากผูใชเลือกพ้ืนท่ีระดับ
อําเภอ  ระบบฯก็จะแสดงขอบเขตการปกครองในระดับตําบลของอําเภอน้ัน ๆ  ใน
สวนของการแสดงผลที่เรียกวา “View”   โดยแถบดานบนของ View (View title) 
จะมีชื่อของพ้ืนที่เปาหมายปรากฏอยู 

 

 

รูปที่ 8  สวนการแสดงผลขอมูลและการจําลองผลผลิต 
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องคประกอบของ View 

ภายในสวนของการแสดงแผนที่  จะประกอบดวยเมนูหลักท่ีอยูดานบนสุด
ของ window ถัดลงมาจะมีแถบ icon ของ buttons และ tools สําหรับชวยในการ
จัดแตงการแสดงผลในรูปแบบตาง ๆ   ผูใชสามารถเลื่อนเมาสมาวางบน icon 
เหลานี้  เพ่ือแสดงคําอธิบายโดยยอของเคร่ืองมือนั้น ๆ   โดยคําอธิบายจะแสดงอยู
บน status bar ที่เปนแถบดานลางของ View  (รูปที่ 9) ถาใชเมาสคลิกท่ี icon ก็จะ
เขาสูการทํางานเฉพาะอยางท่ีแตกตางกันไป  เชน การลบช้ันขอมูล  การวัดระยะ
ทาง  การเพ่ิมกราฟฟกตัวอักษรลงบนแผนที่ เปนตน  รายละเอียดของการใชงาน
เคร่ืองมือตาง ๆ เหลานี้จะไดกลาวในภายหลัง   หรือสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจาก
คูมือการใชงาน ArcView GIS (ESRI, 1996) 

สวนดานบนของ View จะแสดงชื่อพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีเลือก  และดานซาย
เปนสวนแสดงชื่อและคําอธิบายหนวยแผนท่ีของชั้นขอมูลที่เรียกวา Table of 
Content (TOC) ในแตละแถบ (tab) ใน TOC เปนตัวแทนของแตละชั้นแผนท่ีที่
แสดงอยูใน View (รูปที่ 9) 
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View title

Table of Content

View

Status bar

Tools

Buttons

 

รูปที่ 9  องคประกอบของสวนการแสดงผลและ View  
 

ถึงขั้นตอนน้ีรายการของเมนูหลักจะเปล่ียนไปเปนเมนูที่ใชเพ่ือสนับสนุน
การประมาณผลผลิตออยของแปลงออยในพ้ืนที่เปาหมาย  พรอมทั้งเมนูที่ใชแกไข
เพ่ิมเติมองคประกอบของแผนที่และกราฟฟกตาง ๆ  ดังแสดงไวในรูปที่ 10 

 

รูปที่ 10  เมนูหลักในสวนการแสดงผลขอมูลและการจําลองผลผลิต 
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แสดงขอมูลเชิงพื้นที่ 

ในสวนของ View  ซึ่งขณะน้ีมีเพียงแผนที่ขอบเขตการปกครองท่ี  ผูใช
สามารถเรียกแสดงแผนท่ีของชั้นขอมูลอื่น ๆ เพ่ิมเติมไดโดยใชเมาสคลิกท่ีเมนูหลัก 

 แลวเลือกชั้นขอมูลที่ตองการซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้นขอมูลดวยกัน 
(รูปที่ 11) ไดแก 

 

รูปที่ 11 เมนูยอยสําหรับเรียกแสดงขอมูลเชิงพ้ืนที่ 

 
! พื้นที่ปลูกออย แสดงชั้นแผนท่ีที่ไดจากการแปลภาพดาวเทียม 

LANDSAT 5 TM การแสดงแผนท่ีแปลงออยน้ีเปนขั้นตอนท่ีตองดําเนิน
การทุกคร้ังที่มีการใชงานโปรแกรมเชื่อมโยงออยไทย โดยเฉพาะในการ
ประมาณการผลผลิตออย (รูปที่ 12) 
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รูปที่ 12 แผนที่พ้ืนที่ปลูกออยในจังหวัดชัยภูมิป พ.ศ.2540 
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! ชุดดิน แสดงชั้นแผนท่ีชุดดิน (รูปที่ 13) 

 

รูปที่ 13 แผนที่ชุดดินในจังหวัดชัยภูมิ 
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! เขตภูมิอากาศ ใชแสดงชั้นแผนท่ีเขตภูมิอากาศ (รูปที่ 14) 

 

รูปที่ 14 แผนที่เขตภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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! ถนน  แสดงชั้นแผนท่ีถนนและเสนทางคมนาคม (รูปที่ 15) 

 

รูปที่ 15 แผนที่ถนนในจังหวัดขอนแกน 
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! เสนทางน้ํา  เรียกแสดงแผนท่ีเสนทางนํ้า (รูปที่ 16) 

 

รูปที่ 16 แผนที่ทางนํ้าในจังหวัดขอนแกน 
 
 
! ที่ต้ังโรงงานนํ้าตาล แสดงแผนที่ตําแหนงที่ต้ังโรงงานน้ําตาลในบริเวณ

ใกลเคียงกับพ้ืนที่ที่เลือก  ซึ่งจะแสดงในรูปของสัญลักษณตรงตําแหนงที่
ต้ังโรงงาน (รูปที่ 17) 

! พื้นที่โรงงานในรัศมี 50 ก.ม.  แสดงแผนที่พ้ืนที่การผลิตที่อยูในเขตรัศมี 
50 ก.ม. จากตําแหนงที่ต้ังของโรงงานน้ําตาล (รูปที่ 17) 
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รูปที่ 17 แผนที่ที่ต้ังโรงงานน้ําตาลและพ้ืนที่ในรัศมี 50 ก.ม. บริเวณจังหวัดขอนแกน 
 

ภายหลังจากท่ีผูใชเลือกชั้นขอมูลแผนท่ีตองการแลว View จะนําชั้นขอมูล
นั้นมาแสดงเปนแผนท่ีวางซอนอยูดานบนของแผนที่ที่แสดงอยูเดิม  โดยท่ีใน TOC 
จะมีรายชื่อของชั้นขอมูลเหลาน้ีวางเรียงซอนกันสอดคลองกับลําดับการเรียงตัว
ของแผนที่ใน View ลําดับของการซอนทับแผนท่ีสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได  โดย
การใชเมาสเลื่อนไปยัง tab ที่เปนตัวแทนของชั้นขอมูลนั้น  แลวกดปุมเมาสดาน
ซายคางไวพรอมกับลาก (whole and drag) tab ของชั้นขอมูลนั้นเลื่อนขึ้นลงไปยัง
ตําแหนงหรือลําดับชั้นที่ตองการ 
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โดยสวนมากแลวมักกําหนดชั้นขอมูลที่มีหนวยแผนท่ีเปนรูปหลายเหลี่ยม

ทรงปด (polygon) ที่มีการกําหนดการระบายสีแบบทึบ (solid color) เชน แผนท่ี
ชุดดิน วางไวชั้นลาง  ในขณะเดียวกันจะวางชั้นขอมูลที่เปนลายเสน (line) และจุด 
(point) เชน  ถนน  ทางนํ้า  หรือตําแหนงที่ ต้ังโรงงาน  ไวดานบน   ทั้งนี้ เพ่ือให
สามารถแสดงแผนที่หลาย ๆ ชั้นพรอมกันโดยไมเกิดการปดทับกัน (รูปที่ 18) 

 

รูปที่ 18 ตัวอยางการจัดเรียงแผนที่ที่มีหลายชั้นใน View 
 

ในกรณีที่ผูใชไมตองการแสดงแผนท่ีของชั้นขอมูลใด ๆ ที่มีอยูใน View 
สามารถกระทําไดหลายวิธีคือ (1) เลื่อนชั้นขอมูลลงไปอยูดานลางของชั้นขอมูลที่
เปน polygon แบบ solid color  (2) ใชเมาสคลิกไปท่ีเช็คบอกซ (check box) ของ
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ชั้นขอมูลนั้น  เพ่ือทําใหเคร่ืองหมาย #หายไปและไมมีการแสดงผลช้ันขอมูลนั้น  
(รูปที่ 19)  หรือ (3) ใชเมาสเลือกชั้นขอมูลนั้นโดยการคลิกท่ี tab ของชั้นขอมูลแลว
คลิก button ที่มีเคร่ืองหมาย   เพ่ือลบชั้นขอมูลนั้นออกจาก View 

 

 

$ 

 

รูปที่ 19  การซอนการแสดงผลของชั้นขอมูล 

 

การเรียกแสดงชั้นขอมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือแสดงเปนแผนท่ี  โดยใชเมนูหลัก 
  ในขณะท่ีชั้นขอมูลใดไดมีการแสดงผลใน View แลว  ถามี

การเรียกเมนูนี้เพ่ือเรียกแสดงชั้นขอมูลอีก  เมนูยอยของชั้นขอมูลดังกลาวจะเลือน
ไปและไมสามารถเลือกไดอีก  จนกวาจะมีการลบชั้นขอมูลนั้นออกจาก View หรือ
กลับเขาสูขั้นตอนการเลือกพ้ืนท่ีเปาหมายใหมอีกคร้ังหน่ึง  ทั้งน้ีเพ่ือปองกันการ
เรียกแสดงชั้นขอมูลที่ซ้ําซอนกัน 

ขอมูลเชิงพ้ืนที่ในออยไทย 1.0 ทั้งหมดไดรับการนําเขาและจัดเก็บใน
มาตราสวน 1: 50,000 ดังนั้นการเรียกใชขอมูลในสําหรับพ้ืนที่เปาหมายขนาดใหญ
จะใชเวลาในการอานขอมูลและแสดงเปนแผนท่ีคอนขางนาน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิด
ของชั้นขอมูลและขนาดของพ้ืนที่เปาหมายนั้น ๆ  ชั้นขอมูลที่มีขนาดใหญและใช
เวลาในการเขาถึงและแสดงผลนานท่ีสุดคือชั้นขอมูลหนวยแผนที่จําลองการผลิต 
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(simulating mapping unit, SMU)  ทั้งน้ีเปนเพราะมีโครงสรางท่ีคอนขางซับซอน
ซึ่งเกิดจากกระบวนการวิเคราะหแบบซอนทับ (overlay analysis) ของชั้นขอมูลเชิง
พ้ืนที่หลายชั้นขอมูล (พนมศักด์ิ  และอรรถชัย, 2544) 

เครื่องมือชวยเหลือ 

เคร่ืองมือชวยเหลือมีไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหผูใชจัดรูปแบบและ
รายละเอียดของการแสดงผลชั้นขอมูลตาง ๆ   การเพ่ิมเติมและแกไของคประกอบ
แผนท่ี  ซึ่งเคร่ืองมือเหลาน้ีสามารถเรียกใชจาก buttons  tools และจากเมนูหลัก 

  ซึ่งในที่นี้จะอธิบายรายละเอียดของเคร่ืองมือที่จําเปนบาง
อยางเทานั้น  สวนวิธีการใชงานเคร่ืองมืออื่น ๆ ที่ไมไดกลาวในท่ีนี้สามารถศึกษา
รายละเอียดการใชงานไดจากคูมือการใชงานของ ArcView GIS  เคร่ืองมือชวย
เหลือแบงตามลักษณะการใชงานไดสองประเภทหลัก ๆ คือ 

1. เครื่องมือชวยงานดานตัวอักษรและกราฟฟก 

เปนเคร่ืองมือชวยในการจัดการวัตถุ (object) ประเภทกราฟฟกตาง ๆ รวม
ไปถึงตัวอักษรดวย  ผูใชสามารถใชเคร่ืองมือในกลุมนี้สําหรับเพ่ิมรายละเอียดใน
สวนของ View เชน ใสตัวอักษรและกราฟฟกลงบนแผนท่ี  ปรับแกลักษณะและ
ขนาดของตัวอักษร  กําหนดสีและคุณสมบัติตาง ๆ ของ object เปนตน 

เม่ือผูใชตองการเพ่ิมกราฟฟกหรือตัวอักษรลงบนแผนที่ใน View ตองเลือก
ใชเคร่ืองมือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือ object ที่ตองการใสเพ่ิมเติม  ใน
กรณีของการใสตัวอักษร  ใหใชเมาสคลิกที่   แลวเลือกลักษณะของวางตัว
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อักษรที่มีอยู 4 ลักษณะดวยกัน  จากน้ันเลื่อนเมาสไปยังตําแหนงที่ตองการวางตัว
อักษรแลวคลิกที่ปุมดานซาย  จะมี dialog box ชื่อ Text properties เพ่ือใหผูใช
พิมพขอความหรือตัวอักษรที่ตองการ พรอมทั้งสามารถกําหนดขนาด  ลักษณะตัว
อักษร  และคุณสมบัติตาง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 20  จากน้ันกดปุม OK ตัวอักษรก็จะ
ปรากฏลงบนแผนท่ีตามลักษณะตาง ๆ ที่ตองการ (รูปที่ 21) 

 

รูปที่ 20 dialog box สําหรับใสขอความลงบนแผนที่ 
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$ 
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$ 

 

 
$ 

 

รูปที่ 21 ลักษณะของการตัวอักษรที่สรางจากเครื่องมือแบบตาง ๆ 
 

ในแตละชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่นั้น  โดยมากจะมีขอมูลอรรถาธิบาย (attribute 
data) กํากับอยูดวย  ซึ่งใชเปนคําอธิบายหรือเปนตัวบงบอกคุณสมบัติของหนวย
แผนท่ีจัดเก็บแยกเปนรายการ (items) ตาง ๆ   เชน  ชั้นขอมูลชุดดินจะมี item ที่
อธิบายชื่อของชุดดินในหนวยแผนที่นั้น ๆ กํากับอยู   ผูใชสามารถที่จะใสคําอธิบาย
นี้ลงบนหนวยแผนที่ตาง ๆ ได  กอนอื่นตองระบุชั้นขอมูลที่ตองการโดยใชเมาสคลิก
ที่ tab ของชั้นขอมูลนั้น  ใชเมาสคลิกท่ี icon  แลวเลือกลักษณะของการวางคํา
อธิบายซึ่งสามารถเลือกไดสี่รูปแบบคลายกับการเลือกลักษณะของตัวอักษรท่ี
กลาวมาขางตน (รูปที่ 22)  จากนั้นเลื่อนเมาสไปยังหนวยแผนท่ีที่ตองการใสคํา
อธิบายแลวคลิกเมาสดานซาย  ก็จะปรากฏคําอธิบายบนหนวยแผนท่ีนั้นตาม
ลักษณะท่ีตองการ  
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รูปที่ 22  ลักษณะของคําอธิบายท่ีสามารถเลือกใสในหนวยแผนที่ได 
 

ในกรณีที่ตองการวาดกราฟฟกลงบนแผนที่  ใหเลือกเคร่ืองมือที่ปรากฏใน
รูปที่ 23  โดยเร่ิมจากใชเมาสคลิกท่ี icon ดานบนสุด  ก็จะปรากฏ icon ยอย 
สําหรับใชวาดกราฟฟกแบบตาง ๆ  ผูใชก็สามารถเลือกใชตามที่ตองการโดยการ
คลิกเลือกที่ icon แลวใชเมาสวาดกราฟฟกชนิดนั้น ๆ ลงบนแผนที่ 

 

รูปที่ 23 Tools สําหรับวาดกราฟฟกลงบนแผนท่ี 
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หลังจากที่ไดเพ่ิมเติม object ที่เปนตัวอักษรและกราฟฟกตาง ๆ ลงบน
แผนที่ใน View แลว  หากผูใชตองการที่จะแกไข object เหลานี้ กอนอื่นตองทําการ
เลือก object กอนโดยการใชเมาสคลิกท่ี icon   จากน้ันใชเมาสคลิก object ที่
ตองการแกไข  ซึ่งสามารถเลือกไดหลาย object  จากน้ันถาหากผูใชตองการเลื่อน
หรือเปลี่ยนตําแหนง  ใหใชเมาส click and drag วัตถุนั้นไปวางยังตําแหนงที่
ตองการ 

ภายใตเมนูหลัก   มีเคร่ืองมือที่ใชจัดการกับ object ที่
เลือก ไดแก การตัด  คัดลอก  ลบ เลือก object ทั้งหมด  และ dialog box ที่ใชปรับ
แตงคุณสมบัติของ object (รูปที่ 24) 

 

รูปที่ 24 เมนูสําหรับเครื่องมือชวยเหลือ 

 

สําหรับเมนู   ชวยเพ่ิมความสะดวกในการปรับ
แกคุณลักษณะของ object ชนิดตาง ๆ ไดแก ชนิด ขนาด และสี  เม่ือผูใชเลือกเมนู
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ยอยนี้  จะปรากฏ dialog box สําหรับชวยแกไข object ซึ่งแบงออกเปน 5 ประเภท
ดวยกัน 

(1) Fill Palette  ใชกําหนดลักษณะของการระบายสีใน  object 
ประเภท polygon เชน ทรงกลม  สี่เหลี่ยม  และรูปหลายเหลี่ยม  โดย
มีรูปแบบใหเลือกดังแสดงในรูปที่ 25 

 

รูปที่ 25 Fill Palette 

 

(2) Pen Palette  ใชกําหนดลักษณะของ object ประเภท line เชน
เสนทึบ  เสนประ  และความหนาของเสน   โดยมีรูปแบบใหเลือกดัง
แสดงในรูปที่ 26 
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รูปที่ 26 Pen Palette 

 

(3) Marker Palette   ใชกําหนดลักษณะของ object ประเภท Point 
หรือ Marker เชน จุด และสัญญลักษณรูปแบบตาง ๆ ดังแสดงในรูป
ที่ 27 

 

รูปที่ 27 Marker Palette 
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(4) Font Palette  ใชกําหนดคุณลักษณะของตัวอักษร ไดแก ชนิด 
(Font type) ขนาด (Size)  รูปแบบ (Style) ดังแสดงในรูปที่ 28 

 

รูปที่ 28 Marker Palette 

 

(5) Color Palette  ใชกําหนดสีของ object ที่เลือกไมวาจะเปนตัว
อักษร  polygon  line และ marker ในสวนของการกําหนดสีของ 
polygon สามารถ เลื อกกํ าหนดสี พ้ื น  (foreground) สี พ้ื นหลั ง 
(background)  ละสีขอบเสนดานนอก (outline) ไดดังแสดงในรูปที่ 
29 และนอกเหนือจากสีที่มีใหในถาดสีแลว  ผูใชสามารถท่ีจะผสมสี
เองตามที่ตองการไดโดยการเลือก  
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รูปที่ 29 Color Palette 

 

2. เครื่องมือชวยงานดานการแสดงผลแผนที่ 

เคร่ืองมือตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกําหนดการแสดงแผนที่ตาง ๆ ใน View 
สวนใหญจะอยูในสวนของ Buttons และ Tools  โดยสวนมากแลวกอนที่จะใช
เคร่ืองมือเหลานี้  ผูใชตองระบุชั้นขอมูลเปาหมายกอน  เคร่ืองมือชวยเหลือตาง ๆ ท่ี
ยังมิไดกลาวถึงรายละเอียดในขางตน  มีวิธีการใชสรุปโดยยอดังตอไปน้ี 

เครื่องมือ ลักษณะการใชงาน 

 เลือกที่จะระบายสีหรือไมระบายสีในหนวยแผนที่ที่เปน polygon 

 เลือกแสดงหรือซอนรายละเอียด legend ของชั้นขอมูลใน TOC 

 แสดงคําอธิบายหนวยแผนที่ลงบนชั้นขอมูลที่เลือก เชน ชื่อชุดดิน ชื่อเขตการ
ปกครอง เปนตน 
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 ลบคําอธิบายหนวยแผนที่ออกจากชั้นขอมูลที่เลือก 

 ลบชั้นขอมูลที่เลือกออกจาก View 

 ขยายภาพใหครอบคลุมทุกชั้นขอมูลใน View 

 ขยายภาพใหครอบคลุมเฉพาะชั้นขอมูลที่แสดงภาพใน View เทานั้น 

 ขยายภาพเขาไปยังหนวยแผนที่ที่ถูกเลือก 

 ขยายการแสดงภาพ ณ จุดศูนยกลางของแผนที่ 

 ยอการแสดงภาพ ณ จุดศูนยกลางของแผนที่ 

 ยอนกลับไปแสดงภาพกอนหนานี้ 

 แสดงภาพตามมาตราสวนท่ีกําหนดโดยการพิมพตัวเลขลงในชองดานขวา 

 แสดงรายละเอียดขอมูลของหนวยแผนที่ ณ จุดที่ใชเมาสคลิก 

 เลือกและและเคลื่อนยายกราฟกตางๆ ใน View  

 ขยายภาพ ณ จุดที่เมาสคลิก หรือตาม window ที่ใชเมาสสราง 

 ยอภาพ ณ จุดที่เมาสคลิก หรือตาม window ที่ใชเมาสสราง 

 เลื่อนการแสดงภาพไปในทิศทางที่ตองการ 

 วัดระยะทางจริง (เมตร) ระหวางสองตําแหนงที่กําหนดโดยการคลิกเมาส   ตัว
เลขระยะทางจะแสดงอยูบน Status bar ดานลางของ View 
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การสรุปขนาดพื้นที่ 

  ใชคํานวณขนาดพ้ืนที่แปลงออยท่ีปรากฏอยูในบริเวณพ้ืนที่ที่เลือก  แลว
แสดงเปนตารางสรุป  เมนูนี้จะเรียกใชไดก็ตอเม่ือไดเรียกแสดงชั้นแผนท่ีพ้ืนที่ปลูก
ออยแลวเทานั้น (รูปที่ 30) 

 

 

รูปที่ 30 แสดงตารางสรุปขนาดพ้ืนที่แปลงปลูกออยในจังหวัดชัยภูมิ 
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การสรุปขนาดพื้นท่ีจะสรุปตามหนวยของเขตการปกครองระดับยอยของ

พ้ืนที่เปาหมาย เชน  ถาผูใชเลือกพ้ืนที่เปาหมายในระดับจังหวัด  ตารางสรุปขนาด
พ้ืนที่จะสรุปเปนรายอําเภอ  และในลักษณะเดียวกันถาหากพ้ืนท่ีเปาหมายเปน
อําเภอ  ก็จะสรุปขนาดพ้ืนท่ีปลูกออยเปนรายตําบล 

ในสวนของการแสดงผลตารางจะมีเมนูใหเลือกใชในหลายลักษณะดวยกัน 
ไดแก การบันทึกตาราง  การจัดเรียงขอมูล  การเลือกขอมูล และการออกจากการ
แสดงผลตาราง (รูปที่ 31) 

 

รูปที่ 31 เมนูหลักในสวนของการแสดงตารางสรุปขนาดพ้ืนที่ 
 

รายละเอียดการใชงานเมนูและเครื่องมือชวยเหลือในสวนของการแสดงผล
ตารางมีดังตอไปน้ี 

   ใชสําหรับบันทึกขอมูลในตารางเก็บเปนแฟมขอมูล
ประเภท dBase เพ่ือใชในภายหลัง  โดยระบบฯ จะทําการ
บันทึกขอมูลทั้งหมดของตาราง  แผูใชสามารถเลือกบันทึก
เฉพาะสวนของขอมูลที่ตองการไดโดยการใชเมาสคลิกท่ี
แถว  (row) ของขอมูล  (record) ที่ตองการ และถาหาก
ตองการเลือกหลาย ๆ record ใหกด Shift พรอมกับการกด
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ปุมเมาส   หรือใช icon    เพ่ือทําการเลือกทุก record 
จากน้ันใชการกดแปน Shift รวมกับเมาสเพ่ือเลือก record 
ที่ ไม ต องการออกไป  หากตองการสลับกัน  (reverse) 
ระหวาง record ที่เลือกกับไมเลือก ใหใชเมาสคลิกที่ icon  

 ถาผูใชตองการยกเลิกการเลือก record ทั้งหมดใหใช
เมาสคลิกท่ี icon   หลังจากที่ผูใชเลือกเมนูนี้แลว  จะตอง
ระบุชื่อแฟมขอมูลและสถานท่ีเพ่ือจัดเก็บขอมูลตารางน้ีดวย 
เพ่ือระบบจะไดทําการบันทึกขอมูลตอไป 

  ใชเรียงขอมูลของ item ที่ตองการตามลําดับจากมาก
ไปหานอย  หรือเรียงจากนอยไปหามาก  ผูใชสามารถเลือก
การทํางานจากเมนูหรือเคร่ืองมือชวยเหลือในแถบของ 
Buttons ไดโดยเลือกใช  icon  หรือ   แตกอนที่จะใช
เคร่ืองมือนี้  ผูใชตองใชเมาสคลิกท่ีแถบของ item ที่ตองการ
กอนเสมอ  โดยจะสังเกตุเห็นวาแถบ item ที่ถูกเลือกจะถูก
กดยุบลงไป 

  ใชลบตารางท่ีแสดงอยู  และออกจากระบบเพ่ือกลับไปสู
สวนของการแสดงแผนที่ตอไป 
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การแสดงตัวอยางผลของการจําลอง 

เมนูในสวนน้ีไดถูกออกแบบเพ่ือแสดงผลของการจําลองภายใตการจัดการ
เฉพาะอยางที่ผูพัฒนาระบบฯ สนใจ  ซึ่งไดจัดเก็บเปนแฟมขอมูลแบบ dBase และ
ผูใชสามารถเรียกแสดงผลการจําลองของพ้ืนที่เปาหมายไดโดยไมตองทําการ
จําลองเอง  ซึ่งในบางครั้งใชเวลาในการจําลองนานมาก  ทั้งนี้เพ่ือยนระยะเวลา
ของผูใชเองและเพ่ือใชเปนตัวอยางของผลผลิตภายใตการจัดการเฉพาะอยาง 

เม่ือเลือกใชเมนู   จะมีเมนูยอยแสดงประเภท
ของผลการจําลองใหผูใชทําการเลือก (รูปที่ 32) เพ่ือใชแสดงผลการจําลองภายใต
การจัดการผลิตตาง ๆ  ออยไทย 1.0  ณ ปจจุบันสามารถแสดงไดเฉพาะผลผลิต
เทานั้น   สวนผลผลัพธในดานอื่น ๆ เชน องคประกอบพืช  สมดุลยน้ํา นั้นกลุมผู
พัฒนาจะไดพิจารณาพัฒนาตอไป 

 

 

รูปที่ 32 เมนูใชแสดงตัวอยางผลของการจําลอง 
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เม่ือผูใชเลือกเมนูนี้เพ่ือเลือกแสดงผลผลิตออยท่ีไดจากการคํานวณในแบบ

จําลองออยและจัดเก็บไวในฐานขอมูลแลว  จะมี dialog box ใหผูใชเลือกแสดง
ประเภทของผลผลิตชนิดตาง ๆ (รูปที่ 33) แลวแสดงเปนแผนท่ีดังแสดงในรูปที่ 34 

 

 

รูปที่ 33  dialog box สําหรับเลือกแสดงตัวอยางผลผลิตออยท่ีไดจากการจําลอง 
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รูปที่ 34  แสดงตัวอยางผลผลิตน้ําหนักลําตนสดของแปลงออยตาง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ 
 
 
การจัดการและประมาณการผลผลิต 

ระบบออยไทยรุน 1.0 นี้ มีความสามารถในการสนับสนุนการคาดการณ
ผลผลิตออยเม่ือการจัดการบางอยางเปลี่ยนไป เชน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงวันปลูก 
พั น ธุ ป ลู ก  ร ะ ย ะ ป ลู ก   โ ด ย ผู ใ ช ง า น ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก เ ม นู 

  และเลือก กําหนดการจัดการผลิตออย  (รูปที่ 
35) 
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รูปที่ 34  การเมนูกําหนดการจัดการผลิตออยเพ่ือคาดการณผลผลิต 
 

หลังจากที่ไดเลือกเมนูแลว ระบบฯ จะเรียกโปรแกรม XCREATE (รูปที่ 35) 
ใหผูใชกําหนดการจัดการผลิตออย  เพ่ือสรางเปน FILEX (พนมศักด์ิ  และอรรถชัย, 
2544) 

 

รูปที่ 35  ระบบออยไทยเรียกใช XCREATE 
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การกําหนดการจัดการผลิตเพื่อสราง FILEX 

หลังจากผูใชเลือกชนิดของ FILEX ใหเลือกแบบ Experiment แลวกดปุม 
OK  แ ล ว ต อ ง เลื อ ก  Template ร า ย ก า ร ท่ี  1 ชื่ อ  CMMCANE SNX RSC 
sugarcane โดยการกดปุม Select (รูปที่ 36) จากนั้นโครงสราง (template) ของ 
FILEX จะถูกอานเขามาใน XCREATE เพ่ือใหผูใชกําหนดรายละเอียดการจัดการ 

 

รูปที่ 36  เลือก template ของ FILEX 

 

ในเมนูหลักของ XCREATE ประกอบดวยเมนูสําหรับจัดการแฟมขอมูล  
และการกําหนดสิ่งแวดลอมและการจัดการปลูกพืชตาง ๆ (รูปที่ 37) 

 

รูปที่ 37  ผูใชกําหนดรายละเอียดการจัดการการผลิตออยเพ่ือสราง FILEX 
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ตัวอยางตอไปนี้จะเปนการทดลองกําหนดการจัดการเพ่ือจําลองการปลูก
ออยพันธุอูทอง 2  ในวันที่ 1 พ.ย. แลวเก็บเกี่ยวเม่ืออายุ 1 ป  โดยเปนการปลูกโดย
อาศัยน้ําฝนในพ้ืนที่หนองบัวลําภู  จากเมนูหลักของ XCREATE ใหเลือกมนู 
Management แลวเลือก Cultivar (รูปที่ 38 )  จากน้ันจะเขาสูหนาตางที่ใชกําหนด
พันธุออยท่ีตองการปลูก (รูปที่  )  ใหกําหนดพันธุออยโดยการกดคีย Tab เพ่ือเลื่อน
เคอรเซอรไปยังบรรทัดที่ใชกําหนด Cultivar name  จากนั้นกด F2 แลวเลือกพันธุที่
มีรหัส UT2 (รูปที่  ) เสร็จแลวเลือก OK เพ่ือกลับเขาสูเมนูหลัก 

 

รูปที่ 38  เมนู Management 
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รูปที่ 35  เลือกพันธุออยอูทอง 2 (UT2) 

 

จากเมนูหลัก Management  เลือกเมนูยอย Planting เพ่ือกําหนดวันปลูก  
เลื่ อนเคอรเซอรไปที่ แถวแรก  Planting date ให พิมพ วัน เดือนที่ที่ ปลูก เปน 
01/11098 ซึ่งหมายถึงวันที่ 1 November 1998 แลวเลือก OK (รูปที่ 39) 

 

รูปที่ 39  กําหนดวันปลูกออย 
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จากเมนูหลัก Management  เชนเดียวกัน  ใหเลือกเมนูยอย Harvest  
เพ่ือกําหนดวันเก็บเกี่ยวออย  เลื่อนเคอรเซอรไปที่แถวแรก Harvest date ใหพิมพ
วันเดือนที่ตองการเก็บเกี่ยวเปน 01/11/99 ซึ่งหมายถึงวันท่ี 1 November 1999 
แลวเลือก OK (รูปที่ 40) 

 

รูปที่ 40  กําหนดวันเก็บเกี่ยว 

 

ขั้นตอนตอไปเปนการกํากําหนดเง่ือนไขใหการปลูกออยอยูในสภาวะอาศัย
น้ําฝน  ไมมีการใหน้ําชลประทาน  โดยเลือกเมนูหลัก Controls แลวเลือกเมนูยอย 
Management (รูปที่ 41 ) เพ่ือเขาสูหนาตางการการกําหนดเง่ือนไขการปลูก   
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รูปที่ 41  ผูใชกําหนดรายละเอียดการจัดการการผลิตออยเพ่ือสราง FILEX 

เลื่อนเคอรเซอรไปยังบรรทัดที่สอง Water / Irrigation Management  ให
กําหนดรหัสเปน R แลวเลือก OK (รูปที่ 42 ) 

 

รูปที่ 42  กําหนดการจัดการนํ้าเปนแบบอาศัยนํ้าฝน 
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เม่ือถึงขั้นตอนนี้  การกําหนดการจัดการปลูกออยไดเสร็จสิ้นแลว  ผูใชตอง

ทําการบันทึก FILEX โดยไปที่เมนูหลัก Fils แลวเลือก Save Current Work จาก
นั้นตอบ Yes  (รูปที่ 43 ) จากน้ันออกจากโปรแกรม CREATE 

 
 

รูปที่ 43  บันทึกแฟมขอมูล FILEX 
 

การเชื่อมโยงโปแกรม XCREATE เขากับออยไทยทําใหสะดวกตอผูใชงาน
ในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงการจัดการผลิตออยท่ีจะทําการคาดการณผลผลิต
ทั้งพ้ืนที่ที่เลือกต้ังแตตอนตน หากผูใชตองการปรับเปล่ียนวิธีการจัดการและเงื่อน
ไขการปลูกออยท่ีนอกเหนือไปจากตัวอยางขางตน ใหศึกษาวิธีการใช XCREATE 
โดยละเอียดไดจากคูมือการใชงาน DSSAT Version 3 (Tsuji et. al., 1994) 

เม่ือทําการกําหนดวิธีการจัดการไดตามตองการแลว ผูใชงานสามารถให
แบบจํ าลองคํานวณ และคาดการณ ผลผลิตอ อยได   โดยจาก เม นูหลั ก 

 ใ ห ผู ใ ช ง า น เ ลื อ ก ร า ย ก า ร 
  หลังจากนั้นระบบโปรแกรมเชื่อมโยงออยไทยจะทําหนา

ที่เรียกแบบจําลองออยและฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับการคาดการณผลผลิตออย
ของพ้ืนที่ที่ถูกเลือก (รูปที่ 44)  จากน้ันระบบฯ จะเร่ิมจําลองผลผลิตออยตามเง่ือน
ไขการจัดการท่ีผูใชไดกําหนดไวขางตน (รูปที่ 45 ) 
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รูปที่ 44  ทําการเร่ิมจําลองผลผลิต 
 

การทํางานของแบบจําลองจะทําการคํานวณผลผลิตของแตละหนวย
จําลองการผลิต (USMU) ในพ้ืนที่เปาหมายเปนเวลาจํานวน 20 ป  จนเสร็จสิ้นครบ
ทุก USMU  ซึ่งในระหวางการทํางานของแบบจําลองนี้  ผูใชควรปลอยใหระบบ
ทํางานโดยไมมีการรบกวน  ระยะเวลาท่ีใชในการจําลองผลผลิตนี้คอนขางนานพอ
สมควร  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกจําลองผลผลิตในพ้ืนท่ีทั้งจังหวัดอาจจะใช
เวลาถึงหนึงชั่วโมงหรือมากกวา  แตทั้ ง น้ีก็ขึ้นอยูกับสมรรถนะของเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชดวย 
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รูปที่ 45  แบบจําลองกําลังคํานวณผลผลิต 
 

เม่ือแบบจําลองทําการคํานวณผลผลิตเสร็จสิ้นแลว หนาจอที่แสดงการ
ทํางานของแบบจําลองจะปดลง จากน้ันผูใชงานสามารถแสดงผลการคาดการผล
ผลิตออย  โดยการเลือก   จากน้ันผูใชสามารถเลือกประเภทของ
ผลผลิตจากผลจําลองออยไดทั้งผลผลิตลําออยสด หรือผลผลิตน้ําตาล (รูปที่ 46)  
เพ่ือแสดงเปนแผนท่ีการกระจายตัวของผลผลิตตามแปลงออยตาง ๆ ในพ้ืนท่ีที่
เลือกไวแตตอนตน  (รูปที่ 47) 
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รูปที่ 46  การเลือกแสดงผลผลิตที่ไดจากการจําลอง 
 
 

 

รูปที่ 47  แผนที่การกระจายตัวของผลผลิตออยท่ีไดจากการจําลองใน จ.ชัยภูมิ 
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เม่ือเสร็จสิ้นการใชงานในสวนของการจําลองผลผลิต  ผูใชสามารถใชเมนู 

  เพ่ือออกจากระบบ  หรือกลับสูเมนูหลักเพ่ือเลือกพ้ืนที่เปาหมาย
ใหมตอไป 
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