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บทความรับเชิญ 
การจําลองและวิเคราะหสถานการณในระบบ 

สนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตร 
 

เมธี  เอกะสิงห 1 

 

บทคัดยอ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตรเริ่มเขามามีบทบาทในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย

ในชวงทศวรรษที่ผานมา ระบบดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการองคความรูเกี่ยวกับกระบวนการสําคัญที่กําหนด
คุณสมบัติโดยรวมของระบบเกษตร และเพื่อคาดการณผลลัพธของระบบอันเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบ
สวนตาง ๆ  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร มีองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน ไดแก 
ฐานขอมูล แบบจําลองหรือระบบการวิเคราะหการตัดสินใจ และสวนที่สื่อสารกับผูใช บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทบทวนแนวคิดและสถานภาพการพัฒนาแบบจําลองระบบพืชและการวิเคราะหการตัดสินใจในระดับสากล ซ่ึงถือวา
เปนหัวใจของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ตลอดจนหลักในการพิจารณาเลือกใชวิธีการดังกลาวในลําดับช้ันตาง ๆ 
ของระบบเกษตร พรอมทั้งแสดงตัวอยางการนํามาพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตรและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย 

 
คําสําคัญ:   แบบจําลอง ระบบภูมิสารสนเทศ กระบวนการตัดสินใจ การจัดการทรัพยากร 
                เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คํานํา 

ปญหาทางการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีความซับซอน และเกี่ยวพันกัน
เปนระบบระหวางกิจกรรมของคน พืช สัตว และกระบวนการทางนิเวศวิทยาในระดับตาง ๆ 
นอกจากนี้ยังอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในหลายพื้นที่และเวลา มีผูคาดหวังวาแนวคิด         
เชิงระบบจะเอื้ออํานวยใหเกิดการพัฒนาเครื่องมือที่สนับสนุนผูตัดสินใจที่ทําใหสามารถเขาใจ
ภาพรวมของสถานการณ  และคัดทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณที่ตองการแกไข พรอมทั้ง
ประเมินผลกระทบของทางเลือกในการแกปญหาตอผลลัพธระบบและสภาพแวดลอมในอนาคต 

การตัดสินใจเปนกระบวนการสําคัญที่เกิดขึ้นในระบบเกษตรตั้งแตระดับฟารมจนถึงระดับ
ภูมิภาค ผูตัดสินใจตองการจัดการระบบเกษตรใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ในระดับฟารมเกษตรกร
ตองการเลือกพืชที่จะปลูก ปจจัยการผลิต ทรัพยากร และการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพื่อใหได
ผลตอบแทนตามเปาหมายของการผลิต  ในระดับลุมน้ํากระบวนการตัดสินใจอาจเปนการคัดเลือก
ลุมน้ําที่สมควรไดรับการฟนฟูเปนลําดับแรกในกรอบการทํางานที่มีงบประมาณจํากัด เนื่องจาก
ระบบการเกษตรเปนระบบที่ซับซอน กระบวนการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑเกี่ยวของกับขอมูลเปน
จํานวนมาก จึงตองการเทคโนโลยีและวิธีการวิเคราะหที่สามารถจัดการขอมูลเหลานั้น ใหเปน
สารสนเทศที่สนับสนุนผูมีสวนไดเสียในสถานการณใหสามารถเลือกวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม
ที่สุดภายในเวลาจํากัด 
                                                  
1 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ในทศวรรษที่ผานมา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตร (รสก.) ไดรับการพัฒนา
อยางรวดเร็ว มีความหลากหลาย สามารถอธิบายกระบวนการในระบบเกษตรในลําดับชั้นตาง ๆ ได
อยางละเอียด และสะดวกตอการใชงานมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความเขาใจในหลักการตัดสินใจมีมาก
ขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการวิเคราะหมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด ตลอดจนกระแส  
ธรรมาภิบาลทําใหการวางนโยบายและการตัดสินใจระดับตาง ๆ ตองการใชขอมูลและสารสนเทศ
ประกอบมากขึ้น 

เอกสารนี้จะประมวลความกาวหนาในการพัฒนา รสก. โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิธีการวิเคราะหการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในระดับสากล นอกจากนี้จะกลาวถึง รสก. ซึ่งไดรับการ
พัฒนาขึ้นเพื่อประยุกตใชงานทางการเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อ
ชี้ใหเห็นศักยภาพและขอจํากัดของระบบดังกลาว  อันจะทําใหเกิดการวิจัยและพัฒนา รสก. อยาง
เปนระบบและนําไปสูการใชงานอยางกวางขวางในอนาคต 

 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในทางการเกษตร 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (รสจ.) เปนระบบคอมพิวเตอรที่อํานวยความสะดวกใหผูใช
สามารถใชขอมูล องคความรู และวิธีการวิเคราะหตาง ๆ ในการแกไขปญหาที่ซับซอน  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูทําหนาที่ตัดสินใจมีสวนรวมในการวิเคราะหทางเลือกโดยอาศัยขอมูลและ
หลักการที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ทําใหยนระยะเวลาและทรัพยากรในการตัดสินใจแกปญหาหรือ
วางแผน (Jones et al.,1998) องคประกอบที่สําคัญของ รสจ. ไดแก ระบบจัดการขอมูล ระบบการ
วิเคราะหและคัดทางเลือก และสวนเชื่อมโยงกับผูใช การออกแบบรายละเอียดของแตละสวน
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและกลุมผูใชเปาหมาย หัวใจของ รสจ. คือสวนการวิเคราะห
และการเรียงลําดับทางเลือกที่อาจดําเนินการโดยใชการจําลองระบบเชิงพลวัต (systems 
dynamics) ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert Systems) และการวิเคราะหการตัดสินใจแบบหลาย
หลักเกณฑ (Multi-criteria Decision Making, MCDM) เปนตน 

การจําลองระบบเชิงพลวัต 
การจําลองเชิงพลวัตเปนการบูรณาการองคความรูจากหลายแขนงวิชา โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเพิ่มพูนความเขาใจกระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาไมวาจะเปน
ระยะสั้นหรือระยะยาว และเพื่อทํานายผลลัพธและผลกระทบที่เกิดจากปฏิสัมพันธ (interactions) 
ระหวางองคประกอบในระบบ ในทศวรรษที่ผานมา มีการพัฒนาแบบจําลองเชิงพลวัตสําหรับระบบ
การเกษตรหลายระดับ ตั้งแตระดับแปลงปลูกพืช ฟารม ลุมน้ํา ภูมิภาคและระดับโลก แบบจําลอง
เหลานั้นมีความหลากหลายทั้งในแงการออกแบบโครงสราง ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชพัฒนา ความ
ตองการขอมูล กรอบเวลาที่จําลอง และความยืดหยุนในการเชื่อมโยงกับระบบอื่นเพื่อสรางระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจที่สมบูรณแบบ 

แบบจําลองระบบพืช 
แบบจําลองในกลุมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมโยงกระบวนการที่เกี่ยวของกับการผลิตพืช

และระบบพืช  แบบจําลองระบบพืชมีการพัฒนามายาวนานโดยมี De Wit (1978) เปนผูบุกเบิกและ
เปนตนแบบของแบบจําลองพืชใน "สํานัก Wageningen" เชน LINTUL และ SUCROS (Spitters, 
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1990; Van Delden, 2001) ตอมาไดมีการนําเอาวิธีการจําลองผลผลิตตามแนวคิดของแบบจําลอง 
SUCROS ไปใชในการพัฒนาแบบจําลอง ORYZA2000 (Bouman et al., 2001) แบบจําลองนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อจําลองการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวในที่ลุม และขณะนี้กําลังอยูในระหวางการ
ปรับปรุงใหสามารถใชจําลองผลผลิตขาวในที่ดอน แบบจําลองของ “สํานัก Wageningen” ยัง
ครอบคลุมพืชไร พืชผัก ไมผล และไมยืนตน อีกมากมาย รายละเอียดของแนวคิด โครงสรางของ
แบบจําลอง และการประยุกตใชแบบจําลองเหลานี้ดูไดจากรายงานของ Van Ittersum et al. 
(2003) 

อยางไรก็ตาม แบบจําลองที่มีการนําไปทดสอบอยางกวางขวางทั่วโลกรวมทั้งในประเทศ
ไทยไดแก DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology Transfer) อันเปนผลพวงของ
ความรวมมือระหวางนักวิจัยนานาชาติที่เขารวมโครงการ International Benchmark Sites 
Network for Agrotechnology Transfer, IBSNAT (Uehara and Tsuiji, 1998) แบบจําลอง 
DSSAT ใชแนวคิดเชิงระบบในการบูรณาการองคความรูดาน ดิน พืช ภูมิอากาศ และการจัดการเพื่อ
ตัดสินใจขยายผลการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งที่มีลักษณะ
ดินและภูมิอากาศที่คลายคลึงกัน  แบบจําลอง DSSAT ไดรับการพัฒนาเปนลําดับจนปจจุบัน
ครอบคลุมพืช 16 ชนิด และสามารถเชื่อมโยงกับระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information 
System, GIS) เพื่อใชงานในระดับภูมิภาค รายละเอียดของโครงสรางของ DSSAT รวมทั้งระบบยอย
และการนําไปใชประโยชนลาสุดปรากฏในรายงานของ Jones et al. (2003) 

แบบจําลองระบบพืชที่ใชประโยชนจากความกาวหนาของการออกแบบทางดานวิศวกรรม
ซอฟตแวร ไดแก แบบจําลอง APSIM (Agricultural Production Systems Simulator) แบบจําลองนี้
พัฒนาขึ้นในออสเตรเลียเพื่อจําลองการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชหรือระบบพืช มากกวา 20 
ชนิด (Wang et al., 2002) จุดเดนของ APSIM คือมีการออกแบบโครงสรางเปนสวนยอย (module) 
แตละสวนทําหนาที่จําลองกระบวนการสําคัญที่เกิดขึ้นในดินและพืช สวนตาง ๆ เหลานี้เปนชุดคําส่ัง
ของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชซ้ําได และสามารถเชื่อมตอหรือถอนออกจากโปรแกรมขับเคล่ือน
สวนกลาง (APSIM Engine) ที่ทําหนาที่เชื่อมโยงชุดคําส่ังตาง ๆ เขาดวยกัน การเชื่อมตอหรือถอน
สวนยอยเหลานี้ออกทําไดสะดวก ดังนั้นจึงทําใหเพิ่มแบบจําลองพืชชนิดใหมหรือสรางแบบจําลอง
ระบบพืชตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมตองเสียเวลาเขียนโปรแกรมใหมมากมายเพราะ
สามารถใชชุดคําส่ังเดิมซ้ําอีกได  ดังนั้นจึงงายตอการบํารุงรักษาชุดคําส่ังที่เปนองคประกอบของ
แบบจําลองในอนาคต สวนยอยของแบบจําลอง APSIM ไดแก พืช เศษเหลือของพืช แสงสวาง 
ไนโตรเจนในดิน น้ําในดิน การเซาะกรอนของดิน การจัดการ และการรายงานผลการจําลอง ผูใชอาจ
เลือกจําลองทางเลือกในการผลิตพืชตามความตองการโดยเลือกจากชุดดังกลาวขางตน ในปจจุบันมี
การทดสอบการใชงานของ APSIM กับพืชหลายชนิดในหลายประเทศ 

CropSyst (Stockle et al., 1994) เปนแบบจําลองพืชที่ไดรับการออกแบบเปนชุดคําส่ัง
คลายกับแบบจําลอง APSIM โดยเนนการจําลองผลิตภาพและผลกระทบของระบบพืชตอ
ส่ิงแวดลอมในระดับแปลงถึงลุมน้ําหรือกวางขวางกวานั้น เนื่องจากมีชุดคําส่ังที่สามารถเชื่อมโยงกับ 
GIS โดยรับหนวยแผนที่เพื่อการจําลองจาก GIS ผานตารางอรรถาธิบายขอมูลเชิงพื้นที่ ผลจากการ
จําลองถูกจัดเก็บเปนเขตขอมูล (field) ใหมในตารางเดียวกัน เพื่อนําไปสรางเปนแผนที่ดวย
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โปรแกรม GIS รายละเอียดโครงสรางและการใชงาน CropSyst ศึกษาเพิ่มเติมไดจากรายงานของ 
Stockle et al. (2003)  

การใชงานแบบจําลองพืชในประเทศไทยในทศวรรษที่ผานมาเปนการทดสอบแบบจําลอง
พืชในตระกูล DSSAT เปนสวนใหญ โดยเฉพาะการหาคาสัมประสิทธิ์ของสายพันธุพืชเศรษฐกิจ เชน 
ขาว (Jintrawet, 1995; จิรวัฒน และคณะ, 2543) ออย (Promrit and Jintrawet, 2001) ถั่วเหลือง 
(สุนทร และเมธี, 2537) ถั่วลิสง (Banterng et al., 2004) ถั่วแดงหลวง (สุนทร และอรรถชัย, 2541) 
นอกจากนี้มีการทดสอบแบบจําลองถั่วเหลืองและการจัดการน้ําในสภาพการปลูกหลังนาขาวในเขต
ชลประทาน (วิถี และเมธี, 2533) และมีการเชื่อมโยงแบบจําลองพืชเขากับระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
ประมาณผลผลิตพืชในระดับจังหวัดกับหลายพืช เชน ขาว (เมธี และคณะ, 2543; พนมศักดิ์ และ
คณะ, 2543) ออย (พนมศักดิ์ และคณะ, 2545) และมันสําปะหลัง (Sarawat et al, 2004) ในดาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไดมีการใชแบบจําลอง DSSAT ในการประมาณคากาซมีเทนที่ถูก
ปลดปลอยจากการใชประโยชนที่ดินประเภทตาง ๆ (Buddaboon et al., 2001) และผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอผลผลิตขาว (อรรถชัย และคิม, 2545) 

แบบจําลองระบบหลายเอเจนต (multi-agent systems) 
แบบจําลองพืชดังกลาวมาแลวขางตนเนนกระบวนการทางดานกายภาพและชีวภาพที่

เกิดขึ้นในดิน พืช และสภาพแวดลอม โดยไมมีสวนที่เปนปฏิสัมพันธระหวางคนในระบบ จึงมี
ขอจํากัดในการนําไปใชงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ปญหามักจะเกี่ยวของกับความ
ขัดแยงในการใชทรัพยากรระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในสถานการณหนึ่ง ๆ  แบบจําลองเชิงพลวัตที่
เอื้ออํานวยใหสามารถจําลองระบบทางสังคมไดแก แบบจําลองระบบหลายเอเจนต (Multi-agent 
Systems, MAS) แบบจําลองประเภทนี้ไดรับการพัฒนามาจากงานวิจัยดานปญญาประดิษฐ 
(artificial intelligent) และแบบจําลองประเภท cellular automata ที่แบงพื้นที่แบงออกเปนเซลล แต
ละเซลลมีการเปลี่ยนสถานภาพ ณ เวลาตาง ๆ พรอมกัน ตามคุณสมบัติของเซลลหรือกลุมของเซลล
ที่อยูใกลเคียงโดยอาศัยฟงกชันการเปลี่ยนแปลงที่กําหนด (Gilbert and Troizsch, 1999) 

ในแบบจําลอง MAS เอเจนตเปนชุดคําส่ังและขอมูลที่จําเปนในการทํางานเฉพาะอยาง   
เอเจนตสามารถรับรู จดจํา แลกเปลี่ยนขาวสาร รองขอบริการ และเจรจากับเอเจนตตัวอื่นผาน
ชุดคําส่ังในภาษาคอมพิวเตอร  เอเจนตจึงทํางานไดดวยตัวเองและสรางกิจกรรมตาง ๆ ในระบบ
ขึ้นมาใหมได เนื่องจากผูพัฒนา MAS สวนใหญใชโปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented 
programming) เอเจนตจึงเปนวัตถุ (object) ที่อางอิงตําแหนงไดในสภาพแวดลอมหรือพื้นที่
เปาหมาย ในการจําลองสถานการณดวยระบบคอมพิวเตอร เราอาจกําหนดใหเอเจนตเปนตัวแทน
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่อยูในพื้นที่เปาหมาย และมีขีดความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง     
เอเจนตมีกิจกรรมในระดับยอยสุดของหนวยพื้นที่ เพื่อตอบสนองตอส่ิงเราทั้งทางธรรมชาติและทาง
เศรษฐกิจสังคม ตัวอยางของเอเจนตในระบบเกษตรไดแก เกษตรกร เจาหนาที่สงเสริม พืช สัตว และ
แมลง เปนตน 

ความนาสนใจของ MAS อยูที่วาเราสามารถจําลองใหเอเจนตเปนปจเจกบุคคลที่เปนผู
ตัดสินใจหรือเปนกลุมของบุคคลที่มีพฤติกรรมในการตัดสินใจคลายกัน ผูพัฒนาระบบจะตองหา
วิธีการระบุคุณสมบัติของเอเจนตที่เปนตัวแทนของผูตัดสินใจใหเหมาะสมกับสถานการณที่ตองการ
จําลอง ดังนั้นการระบุวาในระบบที่เราสนใจมีเอเจนตอะไรบาง แตละเอเจนตมีคุณสมบัติอยางไร 
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และมีพฤติกรรมในการตัดสินใจอยางไร จึงเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนาแบบจําลอง MAS  ขอมูลนี้
อาจไดจากความรูของผูเชี่ยวชาญ การสํารวจ หรือวิเคราะหดวยวิธีการตาง ๆ เชนการเลนเกมสกับผู
มีสวนไดสวนเสียในสถานการณ (Barreteau, 2003; Promburom, 2004) เราอาจกําหนดคุณสมบัติ
ของเอเจนตจากพฤติกรรมที่แสดงออก เชน เปาหมายในการผลิต สิทธิทํากิน จิตสํานึกดานอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม เปนตน เอเจนตมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันโดยผานกลไกสองประการคือ อิทธิพลของ
เพื่อนบานในกระบวนการตัดสินใจ และการเปนสมาชิกขององคกรที่มีวัตถุประสงคขององคกรเปน
ตัวกํากับการตัดสินใจในบางเรื่อง 

การจําลองระบบหลายเอเจนตใชแนวทางจากลางขึ้นบน (bottom-up approach) เพื่อ
จําลองสถานการณและสรางผลลัพธที่สะทอนความเปนจริง ดังนั้นผูพัฒนา MAS จึงตองเขียน
ชุดคําส่ังเพื่อระบุพฤติกรรมของสวนที่ยอยสุดของระบบที่ตองการศึกษา โดยไมตองกําหนด
พฤติกรรมโดยรวมของแบบจําลอง แตปลอยใหพฤติกรรมรวมของระบบมีการกําเนิดขึ้นเอง 
(emergence) จากปฏิสัมพันธของเอเจนตและส่ิงแวดลอม 

ในปจจุบัน นักวิจัยไดเริ่มใช  MAS ในระบบการตัดสินใจทางการเกษตรหลายดานดวยกัน 
ตั้งแตการตัดสินใจดานการจัดการน้ําชลประทาน (Barreteau et al., 2004) การจัดการศัตรูพืช 
(Woodford et al., 1999) การจัดการดานเศรษฐกิจเกษตรและนโยบายการเกษตร (Berger, 2001) 
การจัดการอุตสาหกรรมโคนม (Parrott et al., 2003) ในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีการใช 
MAS ในการจัดการลุมน้ําขนาดเล็ก (Becu et al., 2003) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินอันเนื่องมาจากปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม (Evans and Kelly, 2004) เปนตน 

Bousquet and Le Page (2004) ไดทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือที่ใชใน
การพัฒนา ตลอดจนการใชงาน MAS ในการจัดการระบบนิเวศน พบวาจุดเดนของ MAS คือการ 
บูรณาการมิติทางสังคมศาสตรกับมิติเชิงพื้นที่และกระบวนการตัดสินใจรวมกัน ผลลัพธที่กําเนิดจาก
ปฏิสัมพันธระหวางเอเจนตตอเอเจนต และเอเจนตตอส่ิงแวดลอม นําไปสูกระบวนการเจรจาเพื่อลด
ปญหาความขัดแยง ชวยใหเกิดกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียที่
จะตองรวมกันตัดสินใจแกปญหาหรือดําเนินกิจกรรมรวมกัน พรอมกับสรุปวาแนวทางตอไปในการ
วิจัยและพัฒนา MAS ควรใหความสนใจตอการศึกษาความเชื่อมโยงของเอเจนตในเชิงพื้นที่และ
ลําดับชั้น 

นักวิจัยหลายคนพบวาแบบจําลอง MAS เหมาะกับการใชสนับสนุนการตัดสินใจในดาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากการรูปแบบการใชที่ดินที่ปรากฏอยูในปจจุบันเปนผลพวง
จากการที่มีคน (เอเจนต) เขาครอบครองหรือควบคุมการใชที่ดินในระดับแปลง เพื่อใหสนองตอ
ความตองการของครัวเรือน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือนโยบายของรัฐ ตัวอยางแบบจําลอง 
MAS ที่ไมซับซอน ไดแก กรณีจําลองการตัดสินใจของเจาของที่ดินเพื่อคาดคะเนการเปลี่ยนแปลง
การใชที่ดินอันเนื่องมาจากผลประโยชนที่ไดรับทั้งในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงิน (Laine and 
Busemeyer, 2004) ในกรณีนี้ที่ดินถูกแบงออกเปนเซลล แตละเซลลจึงเปนหนวยยอยสุดที่มีการ
ตัดสินใจเกิดขึ้น เอเจนตในกรณีนี้คือเจาของที่ดินที่มีแหลงรายไดเพียงอยางเดียวคือที่ดิน คาเริ่มตน
ของการจําลองสําหรับที่ดินคือ  ถาที่ดินไมใชปาไมและมีความลาดชันไมมากจะมีสถานภาพเปน
พื้นที่เกษตร แตถามีความลาดชันสูงกวาคาเฉลี่ยจะเปนที่ถูกทิ้งราง เอเจนตจะตองตัดสินใจทุกปวา
จะจัดสรรแรงงานใหกับกิจกรรมอะไรบาง และจะทํากิจกรรมดังกลาวบนสวนใดของพื้นที่ กิจกรรมที่
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เปนทางเลือกไดแก ปลูกพืชไร หารายไดนอกฟารม ตัดไมและปลูกตนไม ดังนั้นการใชประโยชนที่ดิน
ที่เปนผลลัพธจากกิจกรรมดังกลาวจึงไดแก พืชไร ที่ดินทิ้งราง และปาไม ผลการจําลองจะเปนการใช
ประโยชนที่ดินประเภทใดขึ้นอยูกับกระบวนการตัดสินใจของเอเจนตซึ่งขึ้นอยูกับขอมูลดานรายได
จากกิจกรรมตาง ๆ ในปที่ผานมา คุณภาพที่ดินที่มีความแปรปรวนในพื้นที่ ผลลัพธที่ไดสามารถ
แสดงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินไดชัดเจนในรูปกราฟก 

สถานการณในระดับลุมน้ํามีความซับซอนมากกวาระดับแปลงหรือฟารม องคประกอบ
ของ MAS จึงมีความซับซอนมากยิ่งขึ้นตามไปดวย Becu et al., (2003) ไดพัฒนาแบบจําลอง 
CATCHSCAPE เพื่อชวยในการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยใหแปลงปลูกพืชเปนวัตถุเชิงพื้นที่ และมี  
เอเจนต 2 ประเภท ประเภทแรกไดแก เอเจนตที่สามารถรับรูได (Cognitive agent) ไดแก เกษตรกร 
และผูมีหนาที่จัดสรรน้ําชลประทานระดับฝายและคลองชลประทาน  ประเภทที่สองคือ เอเจนต
ตอบสนอง (Reactive agent) ประกอบดวย พืชที่ปลูก ลําน้ํา คลองชลประทาน และหมูบาน เอเจนต
เหลานี้คือองคประกอบของระบบการผลิต เกษตรกรตัดสินใจเลือกพืชฤดูแลงที่ใหผลตอบแทนดีที่สุด
จากขอจํากัดดาน เงินสด แรงงาน และความพอเพียงของน้ําสําหรับปลูกพืช  แบบจําลองนี้สามารถ
อธิบายและทํานายการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของระบบการปลูกพืช และรายไดของเกษตรกรภายใต
สถานการณที่แตกตางกันดานการจัดการน้ําชลประทาน ตั้งแตสถานการณในปจจุบัน เมื่อมีการ
ขัดแยงเรื่องน้ํา เมื่อมีการลักลอบใชน้ํา และเมื่อมีการขาดน้ําในปที่แหงแลงสุด ผลของการจําลอง
สามารถนําไปพูดคุยกับเกษตรกรเพื่อใหเห็นผลกระทบของความขัดแยงในการใชน้ํา และผลดีที่จะ
เกิดขึ้นหากมีการเจรจาหรือหาทางออกรวมกันเพื่อลดความขัดแยงในอนาคต 

Berger (2001) ใช MAS เพื่อบูรณาการแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรเขากับแบบจําลอง
อุทกวิทยา  เพื่อทํานายพฤติกรรมทางดานเศรษฐกิจและการตอบสนองตอนโยบายทางดาน
การเกษตรจากระดับครัวเรือน ทําใหสามารถประเมินอัตราการแพรกระจายของนวัตกรรมทาง
การเกษตร เชน การเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน เทคโนโลยีการประหยัดน้ํา และผลกระทบในแงการ
เปล่ียนแปลงในการใชทรัพยากร รายไดและผลประโยชนตอการเลือกนโยบายทางการคาระหวาง
ประเทศมาปฏิบัติ 

เนื่องจากแบบจําลองระบบหลายเอเจนตมีการพัฒนาไมยาวนานเทาแบบจําลองการปลูก
พืช ซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้น เชน CORMAS (Bousquet et al., 1998) Ascape (Parker, 2001) 
Swarm (http://wiki.swarm.org) RePast (http://repast.sourceforge.net) จึงยังมีขีด
ความสามารถจํากัดในการประมวลผลและแสดงผลเชิงพื้นที่ อีกทั้งยังตองการงานวิจัยที่สนับสนุน
ความเขาใจในกระบวนการรวมกลุมและการตัดสินใจของเอเจนตที่เปนกลุมอีกระยะหนึ่ง ดังนั้นการ
ใช MAS ในทางการเกษตรในประเทศไทยยังอยูในระยะเริ่มตน ตัวอยางไดแกการใช MAS ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําทางภาคเหนือของประเทศไทย (Becu et al., 2003; 
Promburom, 2004) 

การวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ 
นอกจากจะใชการจําลองสถานการณในการวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสมแลว เรายัง

สามารถใชวิธีการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว วิธี
นี้นิยมใชในงานวิจัยเชิงดําเนินการ (operation research) และตอมานํามาใชในการจัดทรัพยากร
เพื่อการเกษตร (Hayashi, 2000) วิธีการนี้ใชไดกับการตัดสินใจเกี่ยวของกับหลายปจจัยแตมี
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วัตถุประสงคเดียว (Multi-attribute Decision Making, MADM) หรือหลายปจจัยหลายวัตถุประสงค 
(Multi-objective Decision Making, MODM) ขอแตกตางระหวางการวิเคราะหทั้งสองประเภทคือ
วิธีการ MADM จะคัดทางเลือกที่ตองการตามวัตถุประสงคจากทางเลือกที่มีอยูจํานวนหนึ่ง โดยการ
วิเคราะหคุณสมบัติของแตละทางเลือกวาตรงตามหลักเกณฑ (criteria) มากนอยเพียงใด จากนั้นจึง
ทําการเรียงลําดับทางเลือกตามระดับความเหมาะสมของทางเลือกเพื่อใหผูตัดสินใจเลือกที่ตองการ 
แตวิธี MODM ใชวิธีการวิเคราะหเพื่อใหไดทางเลือกที่ดีที่สุดที่เขากับวัตถุประสงคหลายวัตถุประสงค
และขอจํากัดที่ระบุเปนสมการทางคณิตศาสตร 

ในวิธีการ MADM จุดสําคัญของการวิเคราะหการตัดสินใจอยูที่กฎเกณฑการตัดสินใจ 
(decision rules) ซึ่งเปนกระบวนการเรียงลําดับหรือคัดทางเลือกที่ใชไดดีที่สุดสําหรับปญหาหนึ่งๆ 
การวิเคราะหอาจทําไดหลายวิธีการ เชน การรวมแบบถวงน้ําหนัก (Simple additive weighting, 
SAW), Value/utility function, Analytic Hierarchy Process (AHP), Ideal point และ 
concordance เปนตน (Malczewski, 1999) ในบรรดาวิธีการเหลานี้ วิธีการ SAW เปนวิธีการที่งาย
ที่สุด ผูตัดสินใจเปนผูกําหนดคาถวงน้ําหนัก (weights) ของแตละหลักเกณฑ (ปจจัย) ที่ใชตัดสินใจ  
คะแนนรวมของแตละทางเลือกคํานวณจากผลคูณของคาถวงน้ําหนักและคาความเหมาะสมของแต
ละปจจัย แลวรวมผลคูณดังกลาวของปจจัยทั้งหมดเขาดวยกัน ทางเลือกที่ไดคะแนนสูงสุดจะถูก
เลือกเปนลําดับแรก วิธีการนี้มีขอจํากัดบางประการเนื่องจากมีสมมติฐานวา ไมมีปฏิสัมพันธกัน
ระหวางปจจัยตัดสินใจ  เพื่อขจัดขอจํากัดดังกลาว Jiang and Eastman (2000) ไดเสนอใหใช
วิธีการ Ordered Weighted Average (OWA) โดยใชคาถวงน้ําหนักสองประเภท คือ คาถวงน้ําหนัก
แสดงความสําคัญของแตละหลักเกณฑ และคาถวงน้ําหนักที่ใชเรียงลําดับ (Ordered weight) ซึ่ง
แสดงระดับของการประนีประนอม (Trade-off) ระหวางหลักเกณฑที่ใชในการตัดสินใจ ดังนั้น OWA 
จึงสามารถใชในการวางแผนการใชที่ดินดวยกลยุทธที่ระดับความเสี่ยงตาง ๆ 

วิธีการทาง MADM ที่นิยมใชกันมากกับการตัดสินใจดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ไดแก AHP เนื่องจากเปนวิธีการที่มีโครงสรางของปญหาที่ตองใชกระบวนการตัดสินใจชัดเจน ตั้งแต
วัตถุประสงค หลักเกณฑ หลักเกณฑยอย จนถึงทางเลือกที่มีอยู คาถวงน้ําหนักคํานวณจากคา 
Eigenvector ของเมตริกซที่สรางขึ้นจากการเปรียบเทียบหลักเกณฑทีละคู กอนที่จะนําไปคํานวณ
คาคะแนนความเหมาะสมของแตละทางเลือกเชนเดียวกับวิธี SAW ตัวอยางการใชงาน AHP ทาง
การเกษตรและการจัดการทรัพยากรไดแกงานของ Alphone (1997) เมธี และคณะ (2539) และ 
ธวัชชัย และวนัชัย (2542) 

ขอจํากัดของ MADM คือในกรณีที่หลักเกณฑไมสามารถทําการวัดเปนตัวเลขไดแนชัด 
การแปลงคาจากขอมูลที่เปนขอความไปเปนคะแนนยังไมมีมาตรฐานที่แนนอน ทําใหผลการประเมิน
แตกตางกัน ดังนั้นจึงมีผูเสนอใหบูรณาการ MADM เขากับเทคนิคการวิเคราะหอื่น เชน ลอจิกแบบ
ฟซซี (fuzzy logic) เปนตน ลอจิกแบบฟซซีทํางานกับเซตฟซซีซึ่งเปนเซตที่ปราศจากขอบเขตที่
ชัดเจน และสมาชิกของเซตมีระดับความเปนสมาชิกภาพตั้งแต 0 ถึง 1 ถามีคาเปน 0 หมายถึงไม
เปนสมาชิกของเซต ถาคาเขาใกล 1 มากเทาใดความเปนสมาชิกภาพของเซตนั้นจะเพิ่มมากขึ้น 
ดังนั้นจึงใชแสดงขอมูลที่กํากวม ไมครบถวน ไมแมนยํา หรือมีความจริงบางสวนได มีผูนําแนวคิด
ดานฟงกชันสมาชิกภาพมาผสมผสานกับ MADM ในการประเมินทางเลือกมากมาย เชน ใชในการ
ประเมินความเหมาะสมของที่ดินในการเพาะปลูก (Hall et al., 1992; Banai, 1993; Burrough and 
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McDonnell,l 1998; Jiang and Eastman, 2000) และเพื่อจัดการปาไม (Mendoza and Prabhu, 
2000) เปนตน 

สําหรับวิธีการตัดสินใจแบบหลายวัตถุประสงค (multiobjective methods) นั้น การสราง
เซตของทางเลือกทําไดจากแบบจําลองการตัดสินใจที่ประกอบดวยฟงกชันวัตถุประสงค (objective 
function) ตั้งแต 2 ฟงกชันขึ้นไป รวมกับเซตของขอจํากัดสําหรับตัวแปรที่ใชในการตัดสินใจ จากนั้น
จึงหาทางเลือกที่เหมาะสมโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตรไดแก linear programming, goal 
programming, compromise programming, และ data envelopment เปนตน ถึงแมวาวิธีการ
เหลานี้จะมีประสิทธิภาพในการหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเมื่อมีตัวแปรการตัดสินใจจํานวนไมมาก
นัก แตในกรณีที่เปนปญหาขนาดใหญที่มีตัวแปรตัดสินใจมีจํานวนมาก วิธีการเหลานี้จะมีขอจํากัด
เนื่องจากการคํานวณซับซอน โดยเฉพาะถาตองการเชื่อมโยงกับ GIS เพื่อการตัดสินใจที่เกี่ยวของ
กับการวิเคราะหการจัดรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน นอกจากนี้ยังบูรณาการกับ GIS ไดลําบากกวา
วธิีการ MADM (Malczewski, 2004) 
 
การวิเคราะหเชิงพ้ืนที่โดยใชระบบภูมิสารสนเทศ 

หลักเกณฑและทางเลือกในการแกปญหาที่ซับซอนในทางการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญเกี่ยวของกับขอมูลเชิงพื้นที่ ทรัพยากรดิน น้ํา ภูมิอากาศ การใช
ประโยชนที่ดิน ปจจัยเหลานี้ลวนผันแปรในเชิงพื้นที่และเปนขอมูลที่จําเปนตองนําเขาในแบบจําลอง 
ขอมูลดังกลาวสามารถนําเขา จัดการ วิเคราะห และแสดงผลไดอยางมีประสิทธิภาพใน GIS ซึ่งเปน
ชุดโปรแกรมที่ไดรับการออกแบบใหสามารถจัดการขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลอธิบายรายละเอียด
ประกอบทั้งในรูปแบบเวคเตอร (vector) และ ราสเตอร (raster) ระบบภูมิสารสนเทศในปจจุบัน
ไดรับการออกแบบเปนวัตถุ (object) และมีฟงกชันมากมายที่สามารถทําการจําลองสถานการณ
และวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ ดังนั้นการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจจึงเกิดจากการบูรณาการระหวาง GIS และแบบจําลองระบบพืช หรือแบบจําลองหลายเอ
เจนต หรือการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ การเชื่อมโยงเครื่องมือเหลานี้เขาดวยกันทําใหเกิดเปน
ระบบการตัดสินใจเชิงพื้นที่ (spatial decision support system) ในระบบดังกลาว GIS ทําหนาที่
เปนตัวขับเคล่ือนในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับแบบจําลองหรือวิธีการวิเคราะหการตัดสินใจอื่น 
ประมวลผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ และแสดงผลการคัดทางเลือกในการตัดสินใจ และ
ผลกระทบเมื่อใชทางเลือกเหลานั้นเปนแผนที่ ตารางหรือกราฟกรูปแบบตาง ๆ (เมธี, 2544) 

การเชื่อมโยงระหวางแบบจําลองพืชและ  GIS สามารถทําไดหลายรูปแบบ        
(Hartkamp et al., 1999) ตัวอยางการบูรณาการระหวางแบบจําลองพืชและ GIS ที่พัฒนาใน
ประเทศไทย ไดแก ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตขาวหรือโพสพ 1.0 (Jintrawet, 1995; เมธี และ
คณะ, 2543; พนมศักดิ์ และคณะ, 2543) ออยหรือเอราวัณ 1.0 (พนมศักดิ์ และคณะ, 2545)       
มันสําปะหลังหรือมันไทย 1.0 (Sarawat et al, 2004) และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
อากาศ (อรรถชัย และคิม, 2545)  การบูรณาการระหวาง GIS และ MADM ทําไดสะดวกกวา
เนื่องจากสามารถเขียนระบบเชื่อมโยงใหผูมีสวนไดสวนเสียในสถานการณสามารถรวมกันกําหนด
หลักเกณฑและคาถวงน้ําหนัก สวนระบบ GIS ทําหนาที่เรียกใชและจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ตาม
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หลักเกณฑดังกลาว รวมทั้งคํานวณคาถวงน้ําหนัก คาคะแนนหรือดัชนีโดยรวมของแตละทางเลือก 
เพื่อจัดลําดับความสําคัญของแตละทางเลือกกอนจะแสดงผลเปนแผนที่ กระบวนการขางบน
สามารถทําซ้ําจนกระทั่งไดผลลัพธเปนที่พอใจของทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสียในสถานการณ 
ตัวอยางของระบบที่มีบูรณาการดังกลาวไดแก ASSESS (Hill et al., 2004) LUPAS (Van Ittersum 
et al., 2004) LandSuit (เฉลิมพล และคณะ, 2545) AgZone (เฉลิมพล และเมธี, 2544) โดย
ธรรมชาติแลวการบูรณาการระหวาง GIS และ MAS นาจะมีการพัฒนามากกวาที่เปนไปในปจจุบัน 
เนื่องจากทั้งเอเจนตและสิ่งแวดลอมใน MAS จะตองอางอิงตําแหนงในพื้นที่เปาหมาย ดังนั้นจึง
สามารถจําลองและแสดงผลใน GIS ประเภทราสเตอรได อยางไรก็ตามขอจํากัดของ GIS คือการ
จําลองสถานการณในเชิงเวลายังไมมีประสิทธิภาพเทากับการจําลองในเชิงพื้นที่ ในขณะที่ซอฟตแวร
ที่พัฒนาเพื่อใชกับ MAS มีประสิทธิภาพในการจําลองปฏิสัมพันธระหวางเอเจนตดวยกันเอง และ
ระหวางเอเจนตกับส่ิงแวดลอมที่เวลาตางๆ มากกวาการแสดงผลเปนแผนที่หรือภูมิทัศนที่ ส่ือ
ความหมายกับผูตัดสินใจ 

การบูรณาการผานระบบเชื่อมโยงกับผูใช 
การออกแบบและพัฒนาระบบเรียกใชงานในรูปแบบกราฟก (Graphic User Interface, 

GUI) มีสวนสําคัญเปนอยางมากในการกําหนดประสิทธิภาพการใชงานของ รสจ. ลักษณะที่ดีของ 
GUI คือตองใหผูใชมีบทบาทในการควบคุมการทํางานไดดี งายตอการใช มีความคงเสนคงวา 
(consistency) ในการใชเมนู ปุมกด และสวนที่โตตอบกับผูใช ตลอดจนมีคําอธิบายความผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นแกผูใช (Acock et al., 1999) 

การสื่อสารกับผูใชและการมีสวนรวมของผูตัดสินใจเปนส่ิงสําคัญที่ผูพัฒนาระบบการ
ตัดสินใจควรใหความสําคัญ  เนื่องจากผูใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีหลายประเภท  
ผูปฏิบัติงานในสนามตองการระบบฯ ที่ซอนความซับซอนของการจําลองสถานการณหรือการ
วิเคราะหทางเลือกไวเบื้องหลัง แตมี GUI ที่เปนกันเองตอผูใชและอนุญาตใหผูใชสรางเหตุการณ
จําลองเอง โดยการปอนขอมูลที่จําเปน เชน การเลือกพื้นที่ การกําหนดเปาหมาย ระดับการจัดการ 
หลักเกณฑ และความสําคัญของแตละหลักเกณฑ เปนตน การแสดงผลควรอยูในรูปแบบที่งายตอ
ความเขาใจและสามารถโยงกับส่ิงที่เกิดขึ้นจริงในภูมิทัศนของพื้นที่เปาหมายและพื้นที่อื่นที่ไดรับ
ผลกระทบจากกระบวนการตัดสินใจ 

ผูใช รสจ. ที่เปนนักวิจัยอาจตองการ รสจ. ที่อธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบที่ตนเอง
สนใจอยางเปนวิทยาศสตร และผานกระบวนการตรวจสอบมาเรียบรอยแลว นอกจากนี้ยังตองการ
ระบบที่มีเครื่องมือชวยในการวิเคราะหอยางสมบูรณ เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐานที่ตนเองสนใจ 
หรือสามารถจําลองสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ระดับความไมแนนอนตาง ๆ  ในขณะที่ผูใช 
รสจ. เพื่อการวางแผนการเกษตรและจัดการทรัพยากร อาจไมตองการเนนรายละเอียดในดาน
กระบวนการ แตตองการระบบที่สามารถบูรณาการขอมูลหลายรูปแบบเพื่อใหเห็นภาพรวมในแง
สถานภาพการใชทรัพยากร ศักยภาพในการผลิต และปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแยงในการใช
ทรัพยากรที่ดินและน้ํา ตัวอยางของระบบดังกลาวไดแกระบบสนับสนุนการวางแผนและจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการเกษตร (รสทก.) ที่ไดรับการออกแบบใหสามารถบูรณาการขอมูลดานทรัพยากร
ที่ดิน น้ํา และระบบการเกษตรที่สําคัญในภาคเหนือตอนบน (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1  ระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยาการเพื่อการเกษตร (รสทก.) 
 

ระบบ รสทก. ทําหนาที่เชื่อมโยงฐานขอมูลเชิงพื้นที่เขากับสวนการวิเคราะหผลเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดิน น้ํา ระบบการผลิตพืช และการบริการ  
ระบบดังกลาวไดรับการพัฒนาใหทํางานรวมกับระบบภูมิสารสนเทศ ArcGIS ทั้งนี้ไดคํานึงถึงความ
สะดวกและประสิทธิภาพในการดัดแปลงระบบ รสทก. ใหมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคและ
ความตองการของผูใชที่มีความซับซอนแตกตางกัน ระบบ รสทก. สามารถเรียกใชขอมูลเชิงพื้นที่
ประเภท จุด เสน และพื้นที่ พรอมทั้งแสดงสัญลักษณและคําอธิบายสัญลักษณเหมือนกับที่ผูพัฒนา
ขอมูลเชิงพื้นที่จัดเตรียมมา ดังนั้นระบบ รสทก. จึงสามารถรองรับการแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ 
ในอนาคตโดยไมจําเปนตองออกแบบสัญลักษณของขอมูลเชิงพื้นที่ใหม เนื่องจากระบบ รสทก. 
ทํางานโดยอาศัยขีดความสามารถของ ArcGIS ดังนั้นจึงสามารถใชฟงกชันของ ArcGIS ในการ
แสดงผล สืบคน และวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่อีกหลายประการ รวมทั้งเครื่องมือเพื่ออํานวยความ
สะดวกตอผูใชที่ไมมีพื้นฐานการใชงานระบบ GIS ใหสามารถใชประโยชนจากฐานขอมูล             
ภูมิสารสนเทศดานทรัพยากรเกษตรในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบูรณาการ  ระบบ รสทก. 
สามารถแสดงผลขอมูลประเภทราสเตอรที่ ไดจัดเก็บในฐานขอมูลภูมิสารสนเทศแลว เชน 
แบบจําลองภูมิประเภทเชิงตัวเลข (DEM) ขอมูลภาพดาวเทียม ขอมูลภูมิอากาศ และขอมูลที่ไดจาก
การวิเคราะหของระบบยอย เชน การชะลางพังทลายของดิน และผลจากการประเมินที่ดินแบบ
อัตโนมัติ เปนตน ผูใชระบบนี้สามารถสืบคนขอมูลเชิงพื้นที่จากขอมูลอรรถาธิบาย ทําใหการใช
ขอมูลเชิงพื้นที่สามารถสนับสนุนยุทธศาสตรทางการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ระดับจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนเว็บไซต 
การเชื่อมโยงผานเว็บไซตเปนอีกวิธีการหนึ่งที่ รสจ. สามารถเขาถึงผูใชไดอยางกวางขวาง 

ขอดีที่สําคัญคือผูใชไมตองเสียคาใชจายในการจัดหาซอฟตแวรที่ใชในการจัดการขอมูล วิเคราะห 
และแสดงผลขอมูลภูมิสารสนเทศ หรือในการจําลองสถานการณ เพราะสามารถใชซอฟตแวร
ประเภทบราวเซอรที่ใชแสดงขอมูลและภาพทางอินเตอรเนตที่ดาวนโหลดไดฟรีอยูแลว โดยที่การ
ประมวลผลขอมูลในแบบจําลองหรือ GIS เปนหนาที่ของผูใหบริการขอมูลและการวิเคราะห ขอดีอีก
ประการหนึ่งคือผูใชที่มีประสบการณในการสืบคนขอมูลผานอินเตอรเนตสามารถใชระบบ รสจ. ที่
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พัฒนาบนอินเตอรเนตไดโดยไมยาก เนื่องจากคุนเคยกับระบบสืบคนและเชื่อมโยงกับหนาเว็บตาง ๆ 
ดีอยูแลว ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตรและจัดการทรัพยากรหลายระบบไดเริ่มใหบริการ
ผูใชบนเว็บไซต ตัวอยางของแบบจําลองที่ใชงานบนอินเตอรเนตไดแกแบบจําลองการผลิตถั่วเหลือง  
WebGrow (Paz and Batchelor, 2003) และแบบจําลอง L-THIA Web (Engel et al., 2003) 
สําหรับจําลองน้ําไหลบาและตะกอนในลุมน้ําขนาดเล็ก เปนตน 

ระบบ WebGIS กําลังไดรับความสนใจจากนักวิจัยหลายกลุมที่ประสงคจะใหมีการใช
ขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและสนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตรและจัดการทรัพยากร
อยางกวางขวาง ดวยวิธีการนี้ผูใชไมตองจัดหาซอฟตแวร GIS เนื่องจากฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ
และโปรแกรมใหบริการขอมูลเชิงพื้นที่ถูกจัดเก็บไวในเครื่องแมขายของหนวยที่ใหบริการ ผูที่เขามา
ใชบริการบนเว็บไซตสามารถทองไปในแผนที่บนหนาจอภาพ เลือกชั้นขอมูลเพื่อสืบคน แสดงผลใน
รูปแผนที่ ตาราง หรือพิมพออกทางเครื่องพิมพ ในปจจุบันหนวยงานบางหนวยในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดจัดทําเว็บไซตเพื่อใหบริการสืบคน 
ขอมูลเชิงพื้นที่แกผูใชทั่วไป เชน เว็บไซตดินลานนา (http://mccweb.agri.cmu.ac.th/dinlanna/ 
index.html) ซึ่งเปนเว็บไซตทรัพยากรดินและการใช ประโยชนที่ดินในภาคเหนือของประเทศ ที่
พัฒนาขึ้นในโครงการความรวมมือระหวางกรมพัฒนา ที่ดินและศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระบบนี้มี ขีดความสามารถในการแสดงแผนที่ สืบคน 
แสดงปญหาดินแตกําเนิดและปญหาดินที่เกิดจากการ     ใชประโยชนที่ดิน (ภาพที่ 2) 

 

 
 

ภาพที่ 2  เว็บไซตดินลานนาสําหรับสืบคนขอมูลภูมิสารสนเทศดินและการใชประโยชนที่ดิน 
 

นอกจากนี้ยังแสดงทางเลือกในการแกปญหาดินตามคําแนะนําของกรมพัฒนาที่ดิน 
ระบบฯ มีเครื่องมือที่ผูใชสามารถจัดการแสดงแผนที่และขอมูลไดในระดับที่เหมาะสมกับผูใช เชน 
การยอ/ขยายแผนที่ การเคลื่อนแผนที่ การวัดระยะทาง เลือกพื้นที่สําหรับสืบคนขอมูลในลักษณะ
ตาง ๆ รวมทั้งการเชื่อมโยงกันระหวางขอมูลขอมูลกลุมชุดดิน การใชประโยชนที่ดิน และขอบเขต
พื้นที่ ทําใหผูใชสามารถเลือกพื้นที่ตามขอบเขตการปกครองถึงระดับตําบล เขตสํานักงานพัฒนา
ที่ดินถงึสถานีพัฒนาที่ดิน และเขตลุมน้ําถึงระดับลุมน้ําสาขา ดังนั้นระบบดินลานนาสามารถสงเสริม
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ใหประชาชนทั่วไปไดใชประโยชนจากขอสนเทศและองคความรูดานดินและการใชประโยชนที่ดินที่
กรมพัฒนาที่ดินดําเนินการวิจัยและพัฒนามาเปนระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังมีเว็บไซตของกรม
ประมงที่ใหขอมูลภูมิสารสนเทศดานทรัพยากรประมงน้ําจืด ทรัพยากรประมงชายฝงทะเล และ
ทรัพยากรประมงทะเล (http://gis.fisheries.go.th/gis/index.jsp) สวนเว็บไซตของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น มีระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรปาไม ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง  ทรัพยากรน้ํา  ทรัพยากรแร  และทรัพยากรน้ําบาดาลให ผู ใช สืบคนที่ เว็บไซต 
http://map.mnre.go.th 
 
การเลือกแบบจําลองและวิธีการวิเคราะหเพ่ือใชในการสนับสนุนการตัดสินใจ 

กระบวนการตัดสินใจเกิดขึ้นในระบบการเกษตรตั้งแตระดับแปลงจนถึงระดับประเทศ ทํา
ใหปญหาและทางเลือกมีขนาดและความซับซอนที่แตกตางกัน ไมมีวิธีการวิเคราะหทางเลือกใดที่
ใชไดในทุกสถานการณ อยางไรก็ตามแนวทางตอไปนี้อาจเปนประโยชนตอการเลือกแบบจําลองและ
วิธีการที่เหมาะสมในการสนับสนุนการตัดสินใจ 

ระดับแปลง 
ผูตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีการผลิตในระดับแปลงอาจเปนเกษตรกร นักสงเสริม หรือ

นักวิชาการ ปญหาที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจมักจะอยูในกรอบ “จะปลูกพืชอะไร? เมื่อใด? จัดการ
อยางไรจึงจะใหผลผลิตสูงและคุมคาตอการลงทุน?” ประเภทและระดับของเทคโนโลยีที่เกษตรกร
อาจเลือกใชไดในการผลิตพืช ตั้งแตไถพรวนจนถึงเก็บเกี่ยวมีจํานวนมหาศาล หากใชวิธีการการ
วางแผนทดลองทางสถิติเพื่อใหไดทางเลือกที่ดีที่สุดจะตองเปลืองทั้งเวลาและคาใชจายเปนจํานวน
มาก นอกจากนี้ยังไมสามารถครอบคลุมความผันแปรอันเนื่องมาจากปฏิสัมพันธระหวางพืชและ
สภาพแวดลอมไดอีกดวย ปญหานี้อาจแกไขไดโดยใชแบบจําลองพืชที่มีการทดสอบภาคสนามใน
สภาพแวดลอมที่ใชปลูกพืชนั้น ๆ การจําลองสถานการณตามทางเลือกจํานวนมากสามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จในเวลาอันส้ัน ผลลัพธที่ไดจากการจําลองทางเลือกในการใชเทคโนโลยีเหลานั้น
สามารถนํามาจัดลําดับตามผลผลิต ที่ระดับตาง ๆ ทําใหงายตอการตัดสินใจเลือกใชตามทรัพยากร
ที่เกษตรกรมีอยู 

ระดับฟารม 
ในระดับฟารม คําถามหลักที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจอาจจะเปน “ถามีพื้นที่อยู 25 ไร จะ

ทําฟารมผสมผสานอยางไรจึงจะไดผลตอบแทนดีที่สุดและเสี่ยงนอยที่สุด?” ในสถานการณเชนนี้ 
การใช MODM จะมีประสิทธิภาพมากกวาการใชแบบจําลองพืช เนื่องจาก MODM สามารถจําลอง
ทางเลือกที่มีหลายวัตถุประสงคจากตัวแปรที่ใชในการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับปจจัยการผลิตพืชและ
สัตว ทรัพยากรและขอจํากัดของเกษตรกรที่ มีอยู และคัดทางเลือกที่ดีที่ สุดที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคขางบน 

ระดับลุมน้ํา 
กระบวนการตัดสินใจในระดับลุมน้ํามักเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน “ลุมน้ํายอย

ใดมีปญหาและตองการฟนฟูมากที่สุด ถามีงบประมาณจํากัด” ปญหาที่ตองตัดสินใจในลักษณะนี้
เหมาะกับการใชวิธีการ MADM ในการจัดเรียงลําดับความสําคัญของลุมน้ํา โดยใชหลักเกณฑที่
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ไดมาจากการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสีย การบูรณาการระหวาง MADM และ GIS เปน
ส่ิงจําเปน เนื่องจากขอบเขตลุมน้ํารวมทั้งคุณสมบัติทางดานกายภาพและเศรษฐกิจสังคมของลุมน้ํา
สามารถจัดเก็บเปนฐานขอมูลภูมิสารสนเทศใน GIS นอกจากนี้ กอนการเรียงลําดับความสําคัญ
จะตองทําการจําแนกลุมน้ําและใหรหัสลุมน้ําอยางเปนระบบ โดยเฉพาะในกรณีพื้นที่เปาหมาย
กวางขวางขนาดลุมน้ําสาขา (ปนเพชร และเมธี, 2547) การจัดลําดับความสําคัญของลุมน้ําสามารถ
ดําเนินการไดทั้งในระบบภูมิสารสนเทศประเภทราสเตอรและเวคเตอร 

ในกรณีที่ตองการจัดสรรทรัพยากรที่ดินหรือน้ําชลประทานเพื่อลดความขัดแยงระหวาง
ชุมชนในลุมน้ํา เครื่องมือที่ชวยการตัดสินใจไดดีนาจะเปน MAS เนื่องจากไดรับการออกแบบให
สามารถจําลองกิจกรรมทางสังคม เชน การรวมกลุม การเจรจาระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ปฏิสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกับส่ิงแวดลอม ผานเอเจนตที่จําลองดวยโปรแกรมเชิงวัตถุใน
ระบบคอมพิวเตอร สามารถสรางภาพเหตุการณในอนาคตซึ่งจะเปนประโยชนในการเจรจาหา
ขอตกลงในการใชทรัพยากรรวมกันในสถานการณจริงได ประเด็นสําคัญที่จะตองพิจารณาคือทํา
อยางไรที่จะใชประโยชนจากความสามารถของ GIS ดานการจัดการ วิเคราะหและแสดงผลเพื่อ
บูรณาการกับ MAS ในการสรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เปนกันเองกับผูใช และแสดงผลการ
จําลองที่แสดงการเปลี่ยนแปลงการใชทรัพยากรในพื้นที่เปาหมายไดสมจริงกวาซอฟตแวรที่ใชในการ
จําลองแบบหลายเอเจนตเชนในปจจุบัน ตัวอยางของการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน
แนวทางนี้ปรากฏใน Gimblett  (2002) และ Barreteau et al. (2004) 

ระดับจังหวัดและประเทศ 
มีสถานการณหลายรูปแบบในทางการเกษตรที่รอการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ที่สามารถจัดการกับขอมูลขนาดใหญและสามารถวิเคราะหทางเลือกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวอยางเชน การระบบพยากรณผลผลิตพืชระดับประเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกําหนด
เขตพืชเศรษฐกิจ ระบบการประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อการเพาะปลูก เปนตน 

ระบบการพยากรณผลผลิตพืชเปนส่ิงที่ผูวางนโยบายประสงคที่จะมีไวใชงาน การพัฒนา
ระบบการตัดสินใจในลักษณะนี้ตองการบูรณาการในหลายมิติ ทั้งดานการรวบรวมและจัดการขอมูล 
วิธีการวิเคราะห และสวนเชื่อมโยงกับผูใช ตัวอยางเชน ถาตองการพัฒนาระบบพยากรณผลผลิต
ขาว ระบบฯ จะตองมีองคประกอบที่สําคัญสามสวนคือ 1) ระบบติดตามสถานการณพื้นที่เพาะปลูก
ขาว ซึ่งควรจะใชขอมูลภาพดาวเทียมเพื่อสรางแผนที่เพาะปลูกขาวใหมีความทันสมัยและถูกตอง  
2) ระบบรายงานและจัดการขอมูลอุตุนิยมวิทยาประจําวันเพื่อเปนขอมูลนําเขาในแบบจําลองขาว  
3) แบบจําลองขาวที่ไดรับการทดสอบกับขาวพันธุหลักในระบบนิเวศเกษตรที่สําคัญทั่วประเทศ     
4) ระบบเชื่อมโยงกับผูใชที่ควรทํางานบน GIS เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูใชเลือกพื้นที่เพื่อติดตาม
สถานการณการผลิตขาวไดสะดวก ถึงแมวาไดมีการพัฒนาระบบดังกลาวในระดับจังหวัดในประเทศ
ไทยสําหรับพืชสําคัญบางพืช เชน ขาว (Jintrawet, 1995; พนมศักดิ์ และคณะ, 2543; เมธี และ 
พนมศักดิ์, 2545; อรรถชัย และคิม, 2545) ออย (พนมศักดิ์ และคณะ, 2545) มันสําปะหลัง 
(Sarawat et al, 2004) อยางไรก็ตาม ระบบดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อประมาณผลผลิตพืชใน
สภาพแวดลอมตาง ๆ โดยใชขอมูลอุตุนิยมวิทยาในอดีตหรือในฤดูปลูกในขณะดําเนินการวิจัยแต
ไมไดเปนขอมูลวันตอวันดังเชนตองใชในการพยากรณผลผลิต อีกทั้งยังไมไดทดสอบแบบจําลองกับ
พันธุพืชและสภาพแวดลอมทั่วประเทศ ดังนั้นจึงมีความตองการงานวิจัยที่นําไปสูการสรางชั้นขอมูล
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พื้นที่เพาะปลูกพืชที่แมนยําโดยอาศัยขอมูลการใชประโยชนที่ดินที่มีอยูลาสุดผสมผสานกับการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงในระดับสนามโดยใชเครือขายกลุมเกษตรกร หมอดิน หรือเจาหนาที่ระดับ
ตําบลของหนวยงานตาง ๆ เพื่อลดคาใชจายและเวลาในการวิเคราะหขอมูลดาวเทียมซ่ึงจะตองใช
งบประมาณมหาศาลถาจะตองจัดหาทุกป 

ความตองการระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระดับประเทศอีกประการหนึ่งคือ การจัดเขต
(โซน) พืชเศรษฐกิจ มีทางเลือกในการพัฒนาระบบดังกลาว 2 วิธีการคือ วิธีแรก ใชแบบจําลองพืช
เปนตัวขับเคลื่อนเพื่อประมาณผลผลิตพืช แลวจึงใช GIS ในการวิเคราะหเชิงพื้นที่เพื่อใหไดเขตที่
เหมาะสมสําหรับพืชเศรษฐกิจ วิธีการนี้มีขอจํากัดบางประการ เชน แบบจําลองสําหรับไมผลที่เปน
พืชเศรษฐกิจ อาทิ ลําไย ทุเรียน มังคุด กาแฟ รวมทั้งพืชลมลุกบางชนิดไดแก สับปะรด ยังไมมีการ
พัฒนาและทดสอบในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑที่ใชกําหนดเขตพืชเศรษฐกิจเปนการ
วิเคราะหเชิงพื้นที่ เชน ระยะทางจากโรงงาน ไมสามารถผนวกเขากับการจําลองพืชได วิธีที่สอง ใช
วิธีการ MCDM ซึ่งทํางานรวมกับ GIS เพื่อการประเมินคุณภาพที่ดินและหลักเกณฑอื่นที่เปนขอมูล
เชิงพื้นที่ เชน  ระยะทางจากโรงงาน ไมเปนพื้นที่ปาสงวน เขตอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุ 
สัตวปา เปนตน การวิเคราะหโดยใช MADM นอกจากสามารถใชคาถวงน้ําหนักความสําคัญของ
หลักเกณฑจากผูตัดสินใจแลว ยังประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพใน GIS ทําใหพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงที่เปนกันเองกับผูใชไดดี ตัวอยางระบบสนับสนุนการจัดเขตพืชเศรษฐกิจที่พัฒนาแลวไดแก 
AgZone (เฉลิมพล และเมธี, 2544) และระบบ Land Use Planning and Analysis System, 
LUPAS (Van Ittersum et al., 2004) ที่ใชวิธีการ Multiple Goal Programming รวมกับ GIS ในการ
วางแผนการใชที่ดิน 
 
สรุป 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในดานฮารดแวรและซอฟตแวร ทําใหการ
พัฒนาแบบจําลองและการวิเคราะหสถานการณเปนไปอยางรวดเร็วและมีหลากหลายประเภท 
ครอบคลุมระบบการเกษตรตั้งแตแปลงปลูกพืชจนถึงระดับภูมิภาค ทําใหสามารถบูรณาการขอมูล
ประเภทตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจตามสถานการณที่เกดิขึ้นในทางการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากแบบจําลองและการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจเปนองคประกอบที่
สําคัญของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ดังนั้นการเลือกแบบจําลองหรือวิธีการวิเคราะหมาใชใน
ระบบการตัดสินใจจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญ แบบจําลองแตละระบบมีการออกแบบและวัตถุประสงค
แตกตางกัน การเลือกระบบใดระบบหนึ่งควรคํานึงถึงลําดับชั้นในทางเกษตร ผูใชทรัพยากรที่มีอยู 
และความตองการขอมูลของแตละระบบ ในสถานการณที่มีขอมูลสมบูรณและผูใชมีความเขาใจใน
กระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบดีพอ อาจใชแบบจําลองเชิงพลวัตในระบบสนับสนุนการตัดสินใจได 
อยางไรก็ตามหากสถานการณที่ตองการแกปญหาเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียที่มีหลาย
วัตถุประสงคและความเห็นไมตรงกัน อีกทั้งขอมูลในเชิงปริมาณมีจํานวนจํากัด การใชวิธีการ
วิเคราะหการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑจะเหมาะสมกวา เนื่องจากเอื้ออํานวยใหเกิดการมีสวน
รวมของผูตัดสินใจในการกําหนดวัตถุประสงค หลักเกณฑ และความสําคัญของแตละหลักเกณฑ 
ยังผลใหการวิเคราะหมีโอกาสที่จะไดรับการยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของ อยางไรก็ดี ไมวาจะใช
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แบบจําลองหรือวิธีการวิเคราะหใด การส่ือสารกับผูใชใหงายและเปนกันเองเปนส่ิงที่ชวยใหมีการใช
งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจมากขึ้น ดังนั้นการบูรณาการแบบจําลองและวิธีการวิเคราะหเขากับ
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