
ระบบวิเคราะหการตัดสนิใจแบบหลายหลักเกณฑที่ใชขอมลูเชิงพื้นที่1 
เมธี เอกะสิงห2 เฉลิมพล สําราญพงษ2 ชาญชัย แสงชโยสวัสด์ิ2 ประภัสสร พันธสมพงษ2  

และ เทวินทร แกวเมืองมูล2 

บทคัดยอ 

การตัดสินใจคัดทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับสถานการณที่ตองใชขอมูลเชิงพื้นที่เปนงานที่ ตองการระบบที่

เช่ือมโยงวิธีการวิเคราะหการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ (Multicriteria Decision Analysis, MCDA) เขากับระบบ

ภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System, GIS) บทความนี้จะแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาระบบ MCDA-GIS 

ที่มีสวนติดตอกับผูใชเปนภาษาไทยที่ประกอบดวยการโครงสรางการตัดสินใจสําหรับสถานการณที่สนใจ การวิเคราะห

คาน้ําหนักความสําคัญของหลักเกณฑที่ใชในการตัดสินใจ การสรางหนวยแผนที่ซ่ึงใชเปนทางเลือก การประมวลผล

และแสดงแผนที่ผลลัพธของการจัดลําดับความสําคัญของทางเลือก ทั้งนี้ไดใชการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ใน

การผลิตขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตวและลําไยเปนกรณีศึกษา การทํางานของโปรแกรมสามารถอํานวยความสะดวกให

ผูใชทํางานตามขั้นตอนของ MCDA ไดสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การกําหนดหลักเกณฑและขอจํากัดของสถานการณ

หนึ่งๆสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยสะดวก ผูใชอาจสรางสถานการณจําลองโดยการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและ

ขอจํากัดตลอดจนคาที่ใชในการเทียบเคียงมาตรฐานขอมูลที่ใชเปนหลักเกณฑในการตัดสินใจ แลวทําการประเมินผล

กระทบตอการจัดลําดับความสําคัญของทางเลือก จึงทําใหสามารถใชโปรแกรมดังกลาวสนับสนุนกระบวนการ

ตัดสินใจไดหลากหลายสถานการณและสอดคลองกับสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 

คําสําคัญ: การตัดสินใจ ระบบภูมิสารสนเทศ การประเมินคุณภาพที่ดิน MCDA GIS 

บทนํา 
การตัดสินใจเพื่อวางแผนเชิงยุทธศาสตรในทางการเกษตร และจัดการทรัพยากรธรรมชาติมัก

พิจารณาจากเงือ่นไขหลายมิติ จึงตองการเครื่องมือจัดการและวิเคราะหขอมูลหลายหลักเกณฑ เพื่อให
ไดผลลัพธที่งายตอการสรางความเขาใจในสถานการณ และสะดวกตอการพิจารณาตัดสินใจของผูมี
สวนไดสวนเสียในสถานการณเหลานั้น วิธีการวิเคราะหการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ 
(Multicriteria Decision Analysis, MCDA) เปนวธิีการหนึ่งที่นิยมใชกันทั้งในสถานการณทั้งทีไ่มใชและ
ใชขอมูลเชิงพื้นที่ วิธีการ MCDA จึงถูกนํามาใชรวมกับระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information 
System, GIS) อยางกวางขวาง (Boroushaki and Malczewski, 2008; Liu et al., 2007; Malczewski, 
2006a) รวมทั้งประยุกตใชในการเกษตร (Baja et al., 2002; Braimoh et al., 2004; Thapa and 
Murayama, 2008) ระบบภูมิสารสนเทศบางระบบไดรวมเอา MCDA เขาเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะห 
เชน IDRISI (Eastman, 1997) นอกจากนีไ้ดมีการพัฒนา MCDA ใหสามารถวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่
รวมกับโปรแกรม ArcInfo (Hill et al., 2005) ในลักษณะเปนชุดคําส่ัง Arc Macro Language (AML) 

                                                                    
1 สนับสนุนงานวิจัยโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 4 

 

76 

อยางไรก็ตาม ระบบดังกลาวยังมีขอจํากดัในการใชงาน ทั้งในแงความสอดคลองกับระบบภูมิ
สารสนเทศที่ใชงานกันอยางแพรหลายในประเทศไทย และในแงการส่ือสารกับผูใชเปนภาษาไทย 

การบูรณาการวิธกีารวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจแบบ MCDA เขากับระบบภูมิสารสนเทศ
ที่มีระบบเชื่อมโยงกับผูใชเปนภาษาไทยเปนส่ิงจําเปน ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหการใชระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ในการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อจัดการทรัพยากรทางการเกษตรเปนไปอยางกวางขวาง และ
เปนการกระตุนใหมีการประยุกตใช GIS ในการวิเคราะหเชิงพืน้ทีม่ากขึ้น เนื่องจากการใชงาน GIS สวน
ใหญในปจจุบันเปนการใชแสดงแผนที่และสืบคนขอมูลเชิงพื้นที่ ทั้งๆ ที่ GIS มีขีดความสามารถในการ
สนับสนุนการตัดสินใจที่ใชขอมูลเชิงพื้นที่ และตองการชั้นขอมูลผลลัพธที่เกิดจากการวิเคราะหหลาย
หลักเกณฑ เพื่อสนับสนุนการทํางานเชิงบูรณาการ 

บทความนี้จะแสดงใหเห็นถึง การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะหการตดัสินใจ ที่มีหลักเกณฑและ
ทางเลือกเปนขอมูลเชงิพื้นที่ พรอมทั้งแสดงตัวอยางการประยุกตใชงานโปรแกรมดังกลาวในการ
ประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อการเกษตร ซึ่งเปนงานที่จําเปนในการวางแผนการจดัการทรัพยากรทาง
เกษตรในระดับมหภาค 

วิธีการวเิคราะหการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ 

วิธีการ MCDA สามารถดําเนินการโดยบุคคลหรือกลุมของบุคคล ที่มีสวนไดเสียใน
สถานการณหนึง่ๆ วิธีการนี้เริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน วัดได และไดรับการเหน็พอง
ตองกันวาสอดคลองกับความเปนจริง วัตถุประสงคจะนําไปสูการระบุทางเลือก (Alternatives) ที่อาจ
นําไปใชเพื่อแกปญหาใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น ทางเลือกอาจเปนนโยบาย ยุทธศาสตร ชนิดของการใช
ประโยชนที่ดิน หรือการจัดการเฉพาะเรื่อง แลวแตวัตถุประสงคของการตัดสินใจ จํานวนทางเลือกที่อาจ
เปนไปไดขึ้นอยูกับธรรมชาติของสถานการณที่ตองการตัดสินใจ ทางเลือกอาจมีจํานวนไมมากในกรณี
การตัดสินใจที่ไมตองการใชขอมูลเชิงพื้นที่ เชน เลือกโครงการที่จะดําเนินการ หรือเลือกระบบการผลติ
ที่เหมาะสมสําหรับกลุมเกษตรกร อยางไรก็ตามจํานวนทางเลือกอาจทวีจํานวนขึน้อยางมหาศาล เปน
เรือนหมื่นทางเลือกในสถานการณที่ตองอาศัยขอมูลเชิงพื้นที่ในการวิเคราะห เชน หาพื้นที่ที่เหมาะสม
สําหรับปลูกพืชในระดับจังหวัดหรือลุมน้ําหลัก เปนตน 

เนื่องจากจาํนวนทางเลือกมีมาก และแตละทางเลือกมีขอดีขอเสียแตกตางกันในมิติตางๆ ที่
นํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นการเปรียบเทียบทางเลือกจําเปนตองอาศัยหลักเกณฑ 
(Criteria) ที่ผูรวมตัดสินใจตองเห็นพองตองกันวาเปนส่ิงที่นําไปสูการระบุทางเลือกที่เหมาะสมได
หลักเกณฑแตละหลักเกณฑจะตองสามารถวัดคาในเชิงปริมาณได หรือประเมินคาเชิงคุณภาพไดวา 
แตละทางเลือกจะใหผลตามวัตถปุระสงคในระดับใด การวิเคราะหทางเลือกอาจไมใชผลลัพธเชิง
เศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียวเปนตัวชี้ขาด โดยเฉพาะในกระบวนการตัดสินใจที่ประกอบดวยผูมีสวนได
สวนเสียหลายฝาย แตมักจะใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการใหความสําคัญของหลักเกณฑและ
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ทางเลือกในรูปของคะแนน หรอืคาน้ําหนักความสําคัญ (Relative importance) การเรียงลําดับ
ความสําคัญของทางเลือกที่เหมาะสมเปนขั้นตอนสุดทายกอนที่จะตัดสินใจระบุทางเลือกที่ดีที่สุด  

ขั้นตอนสําคัญของวิธีการ MCDA อยูที่กฎเกณฑการตัดสินใจ (Decision rules) ซึ่งเปน
กระบวนการวิเคราะหเพือ่รวมหลกัเกณฑเขาดวยกัน เพื่อใหไดผลลัพธที่สามารถเรียงลําดับความ 
สําคัญทําใหสามารถคัดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับปญหาหนึ่งๆ ไดอยางมีหลักการ ประเด็น
สําคัญที่ตองพิจารณาในกระบวนการนี้คือ คณุลักษณะของหลักเกณฑที่ชวงคามีความแตกตางกัน
อยางมาก และมีหนวยวัดที่อาจไมเหมอืนกัน ดังนั้นกอนที่จะรวมคาหลักเกณฑเหลานั้นอยางมี
ความหมายจะตองมีวิธีการเทียบคาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน (Standardization) 

การรวมหลักเกณฑอาจทําไดหลายวิธีการ Malczewski (2006b) ไดทบทวนและวิเคราะห
บทความที่ตีพิมพระหวางป ค.ศ. 1990-2004 พบวา วิธีการที่นิยมมากที่สุดในการรวมหลักเกณฑที่ใช
ขอมูลเชิงพื้นที่เขาดวยกันไดแกวธิีการรวมหลักเกณฑแบบถวงน้าํหนัก (Simple Additive Weighting, 
SAW) รองลงมาไดแกวิธีการ Ideal Point และ Analytic Hierarchy Process (AHP)  

ในบรรดาวิธีการเหลานี้ วิธีการ SAW เปนวิธกีารที่ซับซอนนอยสุด ผูตัดสินใจกําหนดคา
น้ําหนักความสําคัญของแตละหลักเกณฑที่ใชตัดสินใจ คาความสําคัญโดยรวมของแตละทางเลอืก
คํานวณจาก ผลคูณระหวางคาน้ําหนักความสําคัญของหลักเกณฑ และคาความสําคัญของแตละ
ทางเลือกในแตละหลักเกณฑ แลวจึงรวมผลคูณดังกลาวของทุกหลักเกณฑเขาดวยกัน ทางเลือกที่มี
คาสูงสุดจะถูกเลือกเปนลําดับแรก วิธีการนี้มีขอจํากัดบางประการเนือ่งจากมีสมมติฐานวา ไมมี
ปฏิสัมพันธกันระหวางปจจัยที่ใชชวยการตัดสินใจ  

วิธีการ AHP ไดรับการพัฒนาโดย (Saaty, 1980) เพื่อใชในการตัดสินใจเรียงลําดับ
ความสําคัญของทางเลือกในการบริหารจัดการ แตตอมาไดรับการนําไปใชในงานสาขาอืน่มากมาย 
วิธีการ AHP แยกแยะปญหาออกเปนลําดับชัน้ (Hierarchy) แตละลําดับชั้นมีสวนประกอบยอย 
(Elements) โดยที่วัตถปุระสงคของการตัดสินใจจะถูกจัดอยูในลําดับชั้นสูงสุด รองลงมาเปน
หลักเกณฑ หลักเกณฑยอย (ถามี) และทางเลือก ลดหล่ันลงมาเปนลําดับ หลังจากที่จัดรูปแบบ
โครงสรางของปญหาแลว ผูที่มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเปรียบเทียบคูองคประกอบของแตละ
ลําดับชั้น เพื่อคํานวณหาคาน้าํหนักความสําคัญ หรือคาถวงน้ําหนักขององคประกอบเหลานั้น เมื่อ
พิจารณาองคประกอบหนึ่งๆ ในลําดับชั้นที่อยูสูงขึ้นไปหนึง่ลําดับ จํานวนการเปรียบเทียบทัง้หมด
เทากับ n(n-1)/2 เมื่อ n เปนจํานวนองคประกอบในแตละลําดับชั้นที่จะนํามาเปรยีบเทียบกัน ในการ
เปรียบเทียบความสําคัญเพื่อคํานวณคาถวงน้าํหนกั ผูรวมตัดสินใจจะตองใหคาความสําคัญเชิง
เปรียบเทียบของแตละคูองคประกอบเปนคาตัวเลข 1-9 

คาน้ําหนักความสาํคัญที่ไดจากการเปรียบเทียบคูองคประกอบในแตละลําดับชั้น ไมวาจะใช
วิธีการใดเรียกวาคาน้ําหนักความสําคัญเฉพาะที ่ (Local weight) สวนคาน้ําหนักโดยรวม (Global 
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weight) ของทางเลือกไดจากการคูณคา Local weight ของทางเลือกในแตละหลักเกณฑดวยคา 
Global weight ของหลักเกณฑนั้นกอนที่จะรวมผลคูณของทุกหลักเกณฑเขาดวยกัน (Zhu and Dale, 
2001) 

ในการตัดสินใจทีป่ระกอบดวยหลักเกณฑหรือทางเลือกจํานวนมาก การเปรียบเทียบความ 
สําคัญระหวางคูองคประกอบการตัดสินใจเหลานั้นอาจเกิดความไมคงเสนคงวา (Consistence) ได จึง
ตองคํานวณหาคาอัตราสวนความไมคงเสนคงวา (Inconsistency ratio, CR) ถาคา CR สูงกวาที่
ยอมรับไดจะตองดําเนินการเปรยีบเทียบคูหลักเกณฑหรือทางเลือกใหม วิธกีาร AHP ไดรับความนิยม
และนําไปใชในหลายวงการทัง้ในแงสวนบุคคล และการประยุกตใชในดานสังคมศาสตร อุตสาหกรรม 
รัฐศาสตร วิศวกรรมศาสตร การศึกษา การเกษตร การจัดการทรพัยากรและสิ่งแวดลอม (Vaidya and 
Kumar, 2006) 

วิธีการ TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution) เปน
วิธีการที่พัฒนาโดย Hwang and Yoon (1981) หลักการที่สําคัญของวิธีการนี้คือทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุด ควรเปนทางเลือกทีไ่มเพยีงแตจะอยูหางจากทางเลือกอุดมคติในเชิงบวก (Positive ideal 
solution) เทานั้น แตควรจะอยูหางจากทางเลือกอุดมคติที่ในเชงิลบ(Negative-ideal solution) ดวย 
วิธีการ TOPSIS เริ่มจากการปรับคา (Normalization) ของเมตริกซการตัดสินใจ (Decision matrix) อัน
ประกอบดวยคาของทางเลือกในแตละหลักเกณฑ จากนั้นจึงคํานวณคาอุดมคตใินเชิงบวก และอดุมคติ
ในเชิงลบ กอนที่จะหาวาแตละทางเลือกอยูหางจากคาทั้งสองเทาใดโดยอาศัยคาระยะทางยูคลิเดียน 
(Euclidean distance) แลวจึงคาํนวณเปนคาความใกลชิดจากจดุในอุดมคติของแตละทางเลือก เพื่อ
นําไปเรียงลําดับความสําคัญของทางเลือกตอไป รายละเอียดของแตละขัน้ตอนศึกษาไดจากรายงาน
ของ Jahanshahloo et al., (2006) ผลลัพธจากการวิเคราะหเปนคาดัชนีของแตละทางเลือก ทางเลือก
ที่ใหคาดัชนีสูงที่สุดเปนทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการตัดสินใจในสถานการณนั้น 

การพัฒนาโปรแกรม MCDA-GIS 

โปรแกรม MCDA-GIS เปนการบูรณาการระหวาง MCDA และ GIS โปรแกรมนี้ไดรับการ
ออกแบบและพฒันาขึ้นเพือ่ตอบสนองตอสถานการณที่เกี่ยวของกับขอมูลเชิงพื้นที่ และตองวิเคราะห
ผลของการใชหลักเกณฑที่แตกตางกันในการตัดสินใจ งานในลักษณะดังกลาวจะตองทําการวิเคราะห
ซ้ําหลายครั้งจนกวาผูรวมตัดสินใจจะเห็นพองตองกัน วิธีการดังกลาวกินเวลานานและมีโอกาสเกิด
ความผิดพลาดจากการนําเขาและวิเคราะหขอมูลสูง หากดําเนินการในโปรแกรม GIS ที่ไมมีสวนการ
วิเคราะหการตัดสินใจไว 

การเชื่อมโยง MCDA เขากับ GIS เขาดวยกันเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที ่ 
(Spatial Decision Support System, SDSS) อาจดําเนินการไดหลายแบบ (Goodchild et al., 1992; 
Malczewski, 2006b)  แบบแรกเปนการเชื่อมกันอยางหลวม (Loose-coupling) โดยระบบ MCDA และ 



 เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน 

 

79 

GIS เพียงแตแลกเปลี่ยนแฟมขอมูลกันได นั่นคือระบบหนึง่สามารถใชขอมูลจากอกีระบบหนึง่เพื่อเปน
ขอมูลนําเขาเทานั้น สวนการทาํงานอืน่แยกกันโดยอิสระ แบบที่สองเปนการเชื่อมโยงแบบแนบแนน 
(Tight-coupling) กลาวคือทั้งสองระบบนอกจากจะใชแฟมขอมูลชุดเดียวกันแลว ยังมีโปรแกรม
เชื่อมโยงกับผูใช (User interface) รวมกันดวย สวนการเชื่อมโยงแบบที่สามเปนการบูรณาการแบบเต็ม
ขั้น (Full integration) โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นใหมแลวผนวกเขากับชุดคําส่ังของโปรแกรม GIS  
จากการสํารวจบทความที่ผานมา Malczewski (2006b) พบวา การเชื่อมโยงสวนใหญเปนประเภท
เชื่อมโยงแบบหลวม อาศัยโปรแกรม GIS เปนหลัก โดยมีการเคลื่อนของขอมูลเปนแบบทางเดียวเขาหา
โปรแกรม GIS อยางไรก็ตามมีงานจํานวนไมนอยที่มีการเชื่อมโยงแบบแนบแนนโดยใชโปรแกรม 
MCDA เปนฐาน สําหรับการเชื่อมโยงแบบบูรณาการเต็มขั้นยังมีเปนจํานวนนอยกวารอยละ 4.5 ของ
บทความทัง้หมด ไมวาจะเปนการบูรณาการโดยใช GIS หรือ MCDA เปนโปรแกรมหลัก  

โปรแกรม MCDA-GIS ไดรับการพัฒนาโดยใชภาษา Visual Basic และ แบบจาํลองวัตถุที่
เปนองคประกอบ (Component Object Model, COM) ของระบบ ArcGIS โปรแกรมนี้มีสวนติดตอกับ
ผูใชเปนภาษาไทย สามารถวิเคราะหขอมูลไดทั้งประเภทเวคเตอรและราสเตอร ผูใชสามารถกําหนด
วัตถุประสงค หลักเกณฑ ขอจํากัด และคาน้ําหนักความสําคัญของหลักเกณฑ จากนั้นจึงนําเขาและ
เทียบเคียงมาตรฐานขอมูล เพือ่แกปญหาหนวยวัดและชวงคาขอมูลหลักเกณฑที่มีความแตกตางกัน
มาก โดยมีแบบจาํลองใหเลือกตามความเหมาะสมกับหลักเกณฑที่ใชในการตัดสินใจ 

การกําหนดคาความสําคัญของหลักเกณฑอาจทําไดโดยระบบ รตส. (เมธี และคณะ, 2550) 
แลวสงผานหลักเกณฑและคาน้ําหนักความสําคญัมายังโปรแกรม MCDA-GIS การวิเคราะหการ
ตัดสินใจเชิงพื้นที่อาศัยขีดความสามารถของระบบภูมิสารสนเทศ ผูใชอาจเลือกวิธีการ SAW หรือ 
TOPSIS ในการวิเคราะหการตดัสินใจ ทั้งสองวิธีเปนวิธีการมาตรฐานที่นิยมใชวิเคราะหการตัดสินใจ
แบบหลายหลักเกณฑ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถแสดงผลลัพธเปนแผนที่เพือ่นําไปใชในการบรูณา
การรวมกับขอมูลอื่นได 

โปรแกรม MCDA-GIS ไดรับการออกแบบใหมีขีดความสามารถทํางานในทุกขัน้ตอนของ 
MCDA โดยมีการดําเนินการผานเมนูหลักและเมนูยอยเพื่อใหสะดวกในการใชงาน เมนหูลัก
ประกอบดวย 4 สวน ไดแก โครงงาน ขอมูลโครงงาน กําหนดชั้นขอมูล และวเิคราะหการตัดสินใจ (ภาพ
ที่ 1) 
 

 
ภาพที่ 1 เมนูหลักของโปรแกรม MCDA-GIS 
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การสรางโครงงานใหมใน MCDA-GIS 
การสรางโครงงานใหมจากโปรแกรม MCDA-GIS ดําเนินการผานเมนูยอยที่ทําหนาที่จัดการ

โครงงาน ในกรณีที่ผูใชสามารถระบุหลักเกณฑที่เปนขอมูลเชิงพื้นที่ไดอยางแนชัด รวมทั้งทราบคา
น้ําหนักความสําคัญจากแหลงอื่น และตองการใช MCDA-GIS เพื่อวิเคราะหการตัดสินใจเชิงพื้นที่ ผูใช
สรางโครงงานใหมโดยเริ่มจากกําหนดชื่อโครงการ และวัตถุประสงค พรอมทั้งกําหนดตําแหนงจัดเก็บ
รายละเอียดโครงงานและขอมูลผลลัพธในเครื่องคอมพิวเตอร   

การกําหนดหลักเกณฑ และชั้นขอมูลเชิงพื้นที่ของแตละหลักเกณฑ ดําเนินการผานเมนูที่มี
สวนการทํางานยอยประกอบดวย การกําหนดรายละเอียดของหลกัเกณฑสําหรับการวิเคราะห เชน 
ชนิดของขอมูล และตําแหนงจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ที่ใชเปนหลกัเกณฑ ผูใชอาจเลือกขอมูลประเภท
เวคเตอรในรูปแบบของ Geodatabase และ Shape file หรือขอมูลราสเตอรในรูปของกริด (Grid)  
อยางหนึ่งอยางใดในแตละโครงงานเพื่อใชเปนหลกัเกณฑ ระบบฯ มีสวนของการจดัการหลักเกณฑเพื่อ
ชวยในการกาํหนดชื่อ คาน้ําหนักความสําคัญ และหนวยวัดของขอมูลใหแตละหลกัเกณฑ (ภาพที่ 2) 
ผูใชสามารถเพิ่มหลักเกณฑจํานวนเทาใดกไ็ด เมื่อตองการแกไขอาจลบบางหลักเกณฑหรือทั้งหมด 
เมื่อมีการเพิ่มหลักเกณฑในแตละครั้งระบบจะทําการคํานวณผลรวมของคาน้าํหนักความสําคัญ ซึ่งมี
คารวมเทากับ 1.0 ผูใชอาจกําหนดขอจํากัดหรือบริเวณที่จะไมนํามาใชในการวิเคราะหการตัดสินใจ ใน
โครงงานนั้นๆ ซึ่งจะชวยใหขอบเขตการวิเคราะหแคบลง และการประมวลผลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 
ภาพที่ 2 หนาตางแสดงหลักเกณฑและช้ันขอมูลเชิงพื้นทีห่ลังจากถูกกําหนดแลว 

 
การสรางโครงงานจากระบบ รตส. 
การสรางโครงงานใหมอาจทําไดจากระบบรวมตดัสินใจ (รตส.) ซึ่งเปนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

เพื่อวิเคราะหการตัดสินใจที่ไมใชขอมูลเชิงพื้นที่ (เมธี และคณะ, 2550) โปรแกรม รตส. มีเมนูภาษาไทย
ที่อํานวยความสะดวกใหผูใชรวมกันกําหนดโครงสรางของสถานการณอยางเปนลําดับชั้น เริ่มจากการ
กําหนดวัตถุประสงค ตามดวยหลักเกณฑ หลักเกณฑยอย และทางเลือก การเปรียบเทียบความสําคัญ
ระหวางหลักเกณฑอยูในรูปแบบของกราฟกและตารางที่งายตอการใชงานและตรวจสอบผลตามวิธีการ 
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AHP (Saaty, 1980) พรอมทั้งมีสวนการวิเคราะหความออนไหวของหลักเกณฑ เพื่อประเมินผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงคาถวงน้ําหนักที่มีผลตอการจัดลําดับความสําคัญของทางเลอืก MCDA-GIS มี
ปุมใหผูใชเปดโปรแกรม รตส. พื่อกําหนดวัตถุประสงค หลักเกณฑและวิเคราะหคาถวงน้ําหนักแตละ
หลักเกณฑ ชื่อหลักเกณฑและคาถวงน้ําหนักจะถูกสงผานเขามาเก็บไวในโปรแกรม MCDA-GIS เพื่อ
การวิเคราะหการตัดสินใจในเชิงพืน้ที่ตอไป  

การวิเคราะหการตดัสินใจ 
การวิเคราะหการตัดสินใจ เปนการประเมินทางเลอืกโดยการรวมหลายหลักเกณฑเขาดวยกัน

เปนคาดัชนีแสดงระดับความสําคัญโดยรวมของแตละทางเลือก เนื่องจากแตละหลักเกณฑมีชวงคาที่
แตกตางกันมากและหนวยวัดไมเหมือนกัน จึงตองสรางชั้นขอมูลดัชนีความสําคัญของหลักเกณฑ 
(Criterion map) ซึ่งสามารถเทยีบเคียงมาตรฐานกันไดโดยใชแบบจําลองทางคณติศาสตรที่เหมาะสม
สําหรับแตละหลกัเกณฑ   

โปรแกรม MCDA-GIS มีวิธีการรวมหลักเกณฑอยู 2 วิธีไดแก SAW และ TOPSIS แตละ
วิธีการมีหนาตางที่ใหผูใชเลือกแบบจําลองเพือ่แปลงคาขอมูลดังกลาว ประกอบดวยชุดเสนตรง ไดแก 
แบบยิ่งมากยิ่งสําคัญ แบบยิ่งมากยิ่งไมสําคัญ แบบเหลี่ยมคางหมูและแบบสามเหลี่ยม สําหรับเสนโคง
แบงไดเปน 2 ลักษณะคือ แบบ J-Shape และแบบ Sigmoidal โดยมีหนาตางใหผูใชกําหนด
แบบจําลอง และคาพารามิเตอรที่กําหนดรูปรางของกราฟการตอบสนองของแตละหลักเกณฑ (ภาพที ่
3) โปรแกรมจะทําการคํานวณและสรางชั้นขอมูลใหมที่จัดเก็บคาหลักเกณฑที่ปรับมาตรฐานแลว เปน
คาดัชนีความสําคัญของแตละหนวยแผนที่ในแตละชั้นขอมูลและมีคาระหวาง 0-1.0 ผูใชสามารถเรียก
ชั้นขอมูลเหลานีม้าตรวจสอบได โดยใชเครื่องมือแสดงแผนที่ กอนนําไปประมวลผลเพื่อคํานวณหาคา
ดัชนีความสําคัญโดยรวมของแตละหนวยแผนทีต่อไป 

กระบวนการสุดทายคือการรวมคาหลักเกณฑตามวิธีการที่เลือก ผลลัพธเปนคาดัชนีแสดง
ความสําคัญของแตละทางเลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดทุกขั้นตอนของการประมวลผล (ภาพที ่ 4) 
เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและติดตามการประมวลผลในโครงงานหนึ่งๆ ผลลัพธของการวิเคราะหการ
ตัดสินใจจะถูกจัดเก็บเปนชั้นขอมูลเชิงพื้นที่ ผูใชสามารถเรียกแสดงผลหนาจอภาพเปนแผนที่เพือ่การ
ตรวจสอบได 

ตัวอยางการใชงาน: การประเมินคุณภาพทีด่นิเพื่อการผลิตพืช 
การประเมินคุณภาพที่ดินในประเทศไทยอาศัยหลกัการที่ปรับปรุงจาก กรอบการประเมินของ 

FAO (1976) และกรมพัฒนาที่ดนิ (บัณฑิต และคํารณ, 2542; พันธุ, 2547) โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ของที่ดินวา สอดคลองกับความตองการของพืชในดานการเจริญเติบโตและใหผลผลิต ดานการจัดการ
แปลงปลูกพืช และดานการอนุรักษที่ดินเพื่อความยั่งยืนของระบบการผลิตในระดับใด ดังนั้นจึงอาจ
ดําเนินการโดยวธิีการ MCDA ในกรณีนี้คุณภาพที่ดินที่ใชเปนหลักเกณฑผันแปรเชิงพื้นที่ตามชนิดของ
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ดิน ภูมิอากาศ รวมทั้งทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในระบบการผลิตพืชเปาหมาย (Baja et al., 2002; 
Braimoh et al., 2004) อยางไรก็ตาม การประเมินคุณภาพทีด่ินในพื้นที่ขนาดใหญตองจัดการและ
วิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่จํานวนมาก ทําใหตองใชเวลาในการประมวลผลนานและอาจเกิดความ
ผิดพลาดได หากดําเนินการทีละขั้นตอนโดยไมมีแบบจําลองเขาชวย ขั้นตอนการเตรียมขอมูลและ
วิเคราะหการตัดสินใจจะมีประสิทธิภาพมากกวาหากดําเนินการในโปรแกรม MCDA-GIS 
 

 
ภาพที่ 3 หนาตางการปรับคาช้ันขอมูลหลักเกณฑเพื่อเทียบเคียงมาตรฐาน 

 

 
ภาพที่ 4 หนาตางแสดงกระบวนการวิเคราะหขอมูล 
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กรณีศึกษานี้มีวตัถุประสงคเพื่อ ทดสอบกระบวนการตัดสินใจในสถานการณทีต่องใชขอมูล
เชิงพื้นที่ โดยจัดทําเปนโครงงานในโปรแกรม MCDA-GIS การประเมินเนนการผลิตพืชที่มีความ
ตองการทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดลอมในการผลติตางกันไดแก ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว และลําไย 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําปงตอนบนครอบคลุมพืน้ที่ 25,203 ตร.กม. 

การกําหนดโครงสรางการตัดสินใจ ดําเนินการโดยการระดมความเห็นของผูมีประสบการณ
ในการประเมินคณุภาพที่ดินโดยใชโปรแกรม รตส. ตามวิธีการ AHP โครงสรางการตัดสินใจของการ
ประเมินคุณภาพที่ดินทั้ง 2 พืชคลายคลึงกัน ตัวอยางในภาพที่ 5 เปนโครงสรางการตัดสินใจอยางเปน
ลําดับชั้นของการประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับขาวนาป หลักเกณฑที่กําหนดความเหมาะสมของพื้นที่
ในการปลูกพืชเปาหมายประกอบดวย 3 หลักเกณฑ ไดแก หลักเกณฑดานที่เกี่ยวกับการเจรญิเติบโต
และผลผลิต ประกอบดวย 6 หลักเกณฑยอย ไดแก อุณหภูมิ น้ําที่เปนประโยชนตอพืช ความลึกของดิน 
การระบายน้ําของดิน ความเปนกรด-ดางของดิน ความอุดมสมบูรณของดิน หลักเกณฑที่เกี่ยวกับการ
จัดการแปลงปลูกพืช ประกอบดวย 2 หลักเกณฑยอย คือ ความลาดชันของพื้นที่ และปริมาณกรวด
และเศษหินในดิน และหลักเกณฑที่เกี่ยวกับการอนุรักษดิน ประเมินจากปริมาณการชะลางพงัทลายดิน
และไมมีหลักเกณฑยอย  

 

 
ภาพที่ 5  โครงสรางการตัดสินใจของการประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับขาวนาป 
 

ถึงแมโครงสรางการตัดสินใจในการประเมินคุณภาพที่ดิน ของพชืทั้งสองประเภทคลายคลึง
กัน แตน้ําหนักความสําคัญของแตละหลักเกณฑและหลักเกณฑยอยไมเหมือนกันสําหรับแตละพืช 
ดังนั้น จึงตองวิเคราะหหาคาน้ําหนักความสําคญัของหลักเกณฑยอย เปนโครงงานแยกกันสําหรับแต
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ละพืช เริ่มจากเปรียบเทียบหลักเกณฑกอนแลวจงึเปรียบเทียบหลักเกณฑยอยโดยใชโปรแกรม รตส. 
ภาพที ่ 6 เปนตัวอยางเมตริกซเปรียบเทียบความสําคัญของหลักเกณฑยอยดานการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของขาวนาปในโปรแกรม รตส. และผลสรุปคาน้ําหนักความสําคัญของหลกัเกณฑยอยทั้งหมด
แสดงในตารางที่ 1 

 

 
ภาพที่ 6  คาน้ําหนักความสําคัญของหลักเกณฑยอยดานการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวนาป 
 

ตารางที่ 1  คาน้ําหนักความสําคัญของหลักเกณฑยอยสาํหรับขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว และลําไย 

หลักเกณฑ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ลําไย 

อุณหภูมิเฉลี่ยชวงฤดูปลูก (องศาเซลเซียส) 0.032 0.050 - 

อุณหภูมิเฉลี่ยชวงระหวางออกดอก (องศาเซลเซียส) - - 0.100 

ปริมาณน้ําฝนชวงฤดูปลูก (มิลลิเมตร) 0.303 0.200 0.250 

ช้ันการระบายน้ํา  0.184 0.250 0.200 

ช้ันความอุดมสมบูรณ  0.066 0.150 0.100 

ความลึกของดิน (เซนติเมตร) 0.021 0.050 0.100 

ความเปนกรด-ดางของดิน  0.031 0.050 0.050 

ช้ันความลาดชัน  0.194 0.050 0.100 

ช้ันการชะลางพังทลาย  0.105 0.100 0.050 

ช้ันปริมาณหิน-กรวด  0.065 - - 

ช้ันการหยั่งราก - 0.100 0.050 
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เมื่อหาคาน้ําหนกัความสําคัญของของหลักเกณฑยอยใน รตส. แลว โปรแกรม MCDA-GIS 
จะรับหลักเกณฑยอยและน้ําหนักความสําคัญจากโปรแกรม รตส. แลวทําการประเมินคุณภาพทีด่ิน
ของแตjละหนวยแผนที่ ในกรณีนี้เลือกใชวิธีการรวมหลักเกณฑแบบถวงน้ําหนัก (SAW) เพื่อคํานวณคา
ดัชนีความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดิน 

โปรแกรม MCDA-GIS ใชขอมูลหลักเกณฑไดทั้งแบบเวคเตอรและราสเตอร ในกรณีศึกษานี้ 
ไดเลือกใชขอมูลประเภทเวคเตอร ขอมูลเชิงพื้นทีอุ่ณหภูมิที่ใชมีสองแบบ กรณีของการปลูกขาวนาป
และขาวโพดใชอุณหภูมิเฉล่ียในชวงฤดูปลูก แตสําหรับลําไยซึ่งเปนพืชที่ตองการความเย็นสะสมเพื่อ
การพัฒนาดอกในชวงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ ใชอุณหภูมิเฉล่ียในชวงเวลาดังกลาวแทน ในการ
วิเคราะหน้าํที่เปนประโยชนใชปริมาณน้ําฝนที่พืชนําไปใชได (Effective rainfall) ในชวงฤดูปลูกจากการ
วิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ (ชาญชยั และคณะ, 2548) สําหรับในพืน้ที่เขตชลประทานใหดัชนีความชืน้ที่
เปนประโยชนมีคาเทากับ 1.0 

หลักเกณฑความลึกของดิน การระบายน้าํ ความเปนกรด-ดาง (pH) ความอุดมสมบูรณของ
ดิน ความลาดชันของพืน้ที่ ตลอดจนปริมาณกรวดและเศษหนิในดิน สามารถสรางขึ้นจากขอมูล
อรรถาธบิายกลุมชุดดินซึ่งเชื่อมโยงกับขอมูลเชิงพื้นที่กลุมชุดดิน การชะลางพงัทลายดินเปนชั้นขอมูลที่
ใช เปนหลักเกณฑดานการอนรัุกษดินเพื่อความยั่งยืนของระบบการผลิตพืช ไดจากรายงานของ  
ชาญชัย และคณะ (2548)  

เมื่อโปรแกรม รตส. สงขอมูลคาน้ําหนักความสําคัญของแตละหลักเกณฑยอยที่คํานวณได 
แลวโปรแกรม MCDA-GIS จะรับขอมูลดังกลาวและแสดงรายการหลกัเกณฑและคาน้าํหนัก
ความสําคัญ จากนั้นจึงทําการสรางหนวยแผนที่เพื่อการประเมิน แลวปรับคาของชั้นขอมูลหลักเกณฑ
ยอยใหสามารถเทียบเคียงกันได โดยใชแบบจําลองและคาคงที่สําหรับแตละหลักเกณฑยอยดังใน
ตารางที่ 2 

ผลการศึกษาพบวา โปรแกรม MCDA-GIS สามารถรับขอมูลโครงสรางการตัดสินใจ และคา
น้ําหนักความสําคัญของหลักเกณฑจากโปรแกรม รตส. และสามารถเขาสูกระบวนการวิเคราะหการ
ตัดสินใจเชิงพื้นที่ในระบบภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ  ผลการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่
เพื่อการปลูกขาวนาป (ภาพที ่ 7ก) สอดคลองกับสภาพการเพาะปลูกจริงในพืน้ที่ศึกษา โดยพื้นที่
เหมาะสมสําหรับปลูกขาวสวนใหญปรากฏในพืน้ที่ราบลุมเขตชลประทาน ของทั้งจังหวัดเชียงใหมและ
ลําพูน สวนพื้นที่เหมาะสมสําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพื้นที่ดอนในจังหวัดลําพูน และเชียงใหม (ภาพ
ที่ 7ข) สําหรับกรณีของลําไยพบวา หากจําลองสถานการณใหมีการจัดการดนิเพื่อขจัดปญหาการ
ระบายน้าํของดนิบริเวณที่ราบลุมเชียงใหม-ลําพูน โดยปรับคาคงที่ในแบบจําลองเทียบเคียงคา
มาตรฐานของชัน้หลักเกณฑการระบายน้าํ จะทาํใหดัชนีความเหมาะสมสําหรับการปลูกลําไยใน
บริเวณที่ราบลุมมีคาสูงขึ้น (ภาพที่ 8ข) เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพการระบายน้ําเดมิของดิน (ภาพที ่8ก) 
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ในความเปนจริงพบวาพื้นที่ปลูกลําไยในจังหวัดเชียงใหมและลําพูนมีการขยายเพิ่มขึ้นจาก 127,812 ไร
เปน 447,150 ไรระหวางป 2534-2544 (เบญจพรรณ และคณะ, 2548) ซึ่งพื้นที่เหลานี้จํานวนมากเปน
ที่นาเดิมที่ไดมีการปรับปรุงการระบายน้าํ โดยการยกรองหรือเคลื่อนยายดินรอบโคนตนลําไยใหสูงกวา
ระดับเดิม   

ตารางที่ 2  คาคงที่ของแบบจําลองในการเทียบมาตรฐานของหลักเกณฑยอยในการผลิตพืช 

คาคงที่ 
หลักเกณฑ แบบจําลอง* 

a b c d 

อุณหภูมิเฉลี่ยชวงฤดูปลูก  8 20 22 30 33 

ปริมาณน้ําที่เปนประโยชน  5 350 650 - - 

ช้ันการระบายน้ํา  2 - - 3 6 

ช้ันความอุดมสมบูรณ  1 1 3 - - 

ความลึกของดิน  2 - - 25 50 

ความเปนกรด-ดางของดิน  8 4 5.6 7.3 8.4 

ช้ันความลาดชัน  2 - - 1 3 

ช้ันการชะลางพังทลาย  6 - - 2 12 

ช้ันปริมาณหิน-กรวด  2 - - 1 4 

แบบจําลอง* 1 = เสนตรง ยิ่งมากยิ่งสําคัญ  2 = เสนตรง ยิ่งมากยิ่งไมสําคัญ  5 = เสนโคง แบบยิ่งมากยิ่งสําคัญ 6 

= เสนโคง แบบยิ่งมากยิ่งไมสําคัญ  8 = เสนโคง ระฆังคว่ํากวางแบบสมมาตร  

 

 (ก)  (ข) 

ภาพที่ 7 ดัชนีความเหมาะสมทางกายภาพสําหรับการผลิตขาวนาป (ก) และขาวโพดเลี้ยงสัตว (ข) 
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 (ก) (ข) 

ภาพที่ 8 ดัชนีความเหมาะสมสําหรับการผลิตลําไย (ก) และลําไยที่แกไขปญหาการระบายน้ําของดิน (ข) 
 

ผลลัพธของการประเมินคุณภาพที่ดินดวยวิธีนี้ เปนดัชนีความเหมาะสมซึ่งเปนคาตอเนื่อง 
ดังนั้น จึงอาจนําไปประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของที่ดนิสําหรับระบบการผลิตตางๆ ตอไปได 
ทําใหสามารถจดัเขตการผลิตพชืที่มีพลวัตสูงตามการเปลี่ยนแปลงของความตองการอาหาร พลังงาน 
และสภาพทางเศรษฐกิจสังคมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

โปรแกรม MCDA-GIS อาจนําไปใชในสถานการณอื่นที่ใชขอมูลเชิงพื้นที่เปนหลักเกณฑ เชน 
การหาพื้นทีเ่หมาะสมสําหรับวตัถุประสงคเฉพาะเรื่องอื่นๆ การจัดลําดับความสําคัญของลุมน้ํายอย 
การกําหนดเขตสําหรับการผลิตทางเกษตร และการจัดลําดับพืน้ที่เส่ียงตออาหารขาดแคลน หรือ 
ภัยพิบัติ เปนตน เนื่องจากการกําหนดหลักเกณฑและขอจํากัดของสถานการณหนึ่งๆ สามารถ
เปล่ียนแปลงแกไขไดสะดวก ดังนั้นจึงเหมาะตอการสรางสถานการณจาํลองโดยการเปลีย่นแปลง
หลักเกณฑและขอจํากัด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แลวประเมินผลกระทบตอลําดับความสําคญัของ
ทางเลือก ทาํใหกระบวนการตัดสินใจมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณที่อาจเกิดขึน้ใน
อนาคตได 

สรุป 

ความแตกตางทีสํ่าคัญระหวางกระบวนการตัดสินใจที่ใช และไมใชขอมูลเชิงพืน้ที่ประการ
สําคัญคือจํานวนทางเลือกที่เกี่ยวของ ในสถานการณที่การตัดสินใจขึ้นอยูกับหลักเกณฑที่เปนขอมูล
เชิงพื้นที ่ จํานวนทางเลือกเปนหนวยที่ดินซึ่งมีจํานวนมากเกินกวาที่จะนํามาเปรียบเทียบกันเปนคูตาม
วิธีการ AHP โดยลําพัง ดังนั้นโปรแกรมเชื่อมโยงระหวาง MCDA และGIS จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
การวิเคราะหเพื่อจัดลําดับความสําคัญของทางเลอืกที่มีจํานวนมหาศาล ใหสําเรจ็ภายในเวลาอันส้ัน
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ดวยความเที่ยงตรงเมื่อดําเนินการประมวลผลซ้ํา ระบบ MCDA-GIS ที่พัฒนาขึ้นใชองคประกอบ 
เชิงวัตถุของโปรแกรม ArcGIS และมีสวนเชื่อมโยงกับผูใชเปนภาษาไทยเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานตามขัน้ตอนของวธิีการวิเคราะหการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ นอกจากนี้ยังชวยในการ
นําเขาชั้นขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อสรางหนวยแผนที่ทีใ่ชเปนทางเลือก และแสดงผลลัพธของการประเมินเปน
แผนที่ดัชนีเพื่อสะดวกในการจัดลําดับความสําคญั โปรแกรมนี้ไมไดพัฒนาขึ้นสําหรับสถานการณหนึ่ง
ใดโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงอาจนําไปประยุกตใชกับงานหลายดานที่เกีย่วกับการวางแผนจัดการทางเกษตร 
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
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