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บทคัดยอ 

 

การวิเคราะหระบบเกษตร เปนขั้นตอนสําคัญในกระบวนการใชแนวทางเชิงระบบในการวิจัย

และพัฒนาการเกษตร ในงานวิจัยระบบการทําฟารม การวิเคราะหระบบจะเนนการใชวิธีการที่สามารถ

ระบุปญหา เรียงลําดับความสําคัญของปญหา และคัดทางเลือกท่ีมีศักยภาพในการแกปญหา  เพ่ือนําไป

ทําการทดสอบรวมกับเกษตรกรในไรนา เม่ือขอบเขตของระบบที่สนใจขยายขึ้นเปนระดับชุมชน งาน

วิเคราะหระบบเกษตรจึงเปลี่ยนมาใชวิธีการวิเคราะหระบบนิเวศเกษตร และการประเมินสภาวะชนบท

แบบเรงดวน หรือวิธีการที่คลายคลึงกันในชื่ออ่ืน วิธีการเหลานี้ ตางประกอบดวยขั้นตอนการวิเคราะห

ขอมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งนําไปสูการระบุปญหาและโอกาส ในแตละระบบยอยในพื้นที่เปาหมาย ดังนั้น จึง

ตองการระบบที่ชวยในการเตรียมขอมูลกอนวิเคราะห มีวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ และการแสดงผล

ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แมนยํา และในรูปแบบที่สนับสนุนใหเกิดปฏิสัมพันธในเชิงความคิดเห็น

ระหวางทีมงานสหสาขาวิชา โดยเฉพาะเมื่อทําการวิเคราะหระบบในลําดับชั้นที่สูงขึ้น เชน ระดับลุมน้ํา

และจังหวัด เปนตน 

รายงานฉบับนี้จะทบทวนรูปแบบของการวิเคราะหระบบเกษตรที่ผานมา พรอมทั้งเสนอแนว

ทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานขอมูลเชิงพ้ืนที่ และวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ ที่เก่ียวของกับ

กระบวนการตัดสินใจ เพ่ือพัฒนาวิธีการวิเคราะหระบบเกษตรในรูปแบบใหม ซึ่งระบบดังกลาว มี

ศักยภาพในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ ของผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาการเกษตรและการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติในลําดับชั้นตางๆ ตั้งแต ฟารม ลุมน้ํา และจังหวัดขึ้นไป ทั้งนี้จะยกตัวอยาง

กรณีศึกษาในประเทศไทย เพ่ือแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและขอจํากัดในการพัฒนาระบบดังกลาว 

 

คํานํา 

การวิเคราะหพ้ืนที่ เปนขั้นตอนลําดับตนของการใชแนวทางเชิงระบบในงานวิจัยและพัฒนาการ

เกษตร ตั้งแตยุคสมัยที่ยังรูจักกันในนามของงานวิจัยระบบการปลูกพืช (Zandstra et al., 1981) ใน

ขั้นตอนดังกลาว นักวิจัยทําคําอธิบายพื้นที่เปาหมายโดยใชขอมูลสภาพแวดลอมตางๆ เชน ดิน แหลงน้ํา 

ภูมิอากาศ ระบบการปลูกพืช และทรัพยากรที่เกษตรกรมีอยูในขณะนั้น ขอมูลเหลานี้ผันแปรในเชิงพ้ืนที่

และเปนตัวกําหนดปญหา รวมทั้งผลิตภาพระบบการปลูกพืช ดังนั้น ความเขาใจตัวแปรที่กําหนด
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สภาพแวดลอมของการผลิต จึงนําไปสูการออกแบบระบบการปลูกพืช หรือเลือกใชเทคโนโลยีและการ

จัดการ ที่ปรับปรุงผลิตภาพของระบบการปลูกพืชที่เกษตรกรปฏิบัติอยู 

ตอมาการใชแนวทางเชิงระบบไดขยายขอบเขตเปนระดับฟารม และไดมีการพัฒนาวิธี

การศึกษาในรูปของงานวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารม (Byerlee and Collinson, 1980) การวินิจฉัย

ปญหายังคงตองการขอมูลเชิงพ้ืนที่ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพ เพ่ือวิเคราะหรวมกับ

ขอมูลทางเศรษฐกิจสังคม ซึ่งจะนําไปสูการจัดลําดับความสําคัญของปญหาที่ตองการวิจัยในไรนารวมกับ

เกษตรกร นอกจากนี้ ขอมูลเชิงพ้ืนที่ยังชวยในการระบุพ้ืนที่เปาหมาย ในการขยายผลของเทคโนโลยีที่

ผานการทดสอบในไรนาเกษตรกรอีกดวย 

เมื่อแนวทางเชิงระบบไดรับการพัฒนาเปนวิธีการวิเคราะหระบบนิเวศเกษตร (Agroecosystem 

Analysis, AA) ขอมูลเชิงพ้ืนที่จึงมีบทบาทเพิ่มขึ้นอยางมาก เนื่องจากการระบุปญหาและศักยภาพใน

พ้ืนที่เปาหมาย ตองอาศัยการวิเคราะหรูปแบบการกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ขององคประกอบตางๆในระบบ 

รวมทั้งความสัมพันธของตัวแปรเชิงพ้ืนที่ที่มีสวนกําหนดผลิตภาพ เสถียรภาพ ความยั่งยืน และความ

เสมอภาคของระบบการเกษตร (Gypmantasiri et al., 1981;  Conway, 1985) เนื่องจากการวิเคราะห

รูปแบบเชิงพ้ืนที่ มักจะเผยใหเห็นถึงขอมูลท่ีสําคัญที่เก่ียวของกับปญหาและการจัดการระบบเกษตรใน

พ้ืนที่เปาหมาย ดังนั้น จึงเปนขั้นตอนหลักขั้นตอนหนึ่งในวิธีการสํารวจภาวะชนบทแบบเรงดวน (Rapid 

Rural Appraisal, RRA) และงานวิจัยเชิงระบบแบบมีสวนรวมในชื่ออ่ืน (Collinson, 1981;  

Hildebrand, 1981;  Rhoades, 1985;  Lightfoot et al., 1988) 

แนวทางเชิงระบบ ไมวาจะเปน “soft system” หรือ “hard system” ตางก็ใหความสําคัญตอ

กระบวนการตัดสินใจ เนื่องจากการแกปญหาโดยการมองภาพเปนองครวมนั้น ตองมีความเขาใจกิจกรรม

ของผูที่เก่ียวของในสถานการณ การวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจ จะนําไปสูการลําดับความสําคัญของ

ทางเลือกที่จะเสนอเพ่ือแกไขปญหาหรือสถานการณไดถูกตองตามเปาหมายยิ่งขึ้น ดังนั้นการวิเคราะห

การตัดสินใจ จึงเปนขั้นตอนหนึ่งในวิธีการ AA และ RRA ในขณะที่การใชวิธีเชิงปริมาณเพื่อเสนอ

ทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด (optimization) เปนขั้นตอนที่สําคัญของการจําลองสถานการณในงานวิจัยและ

พัฒนาระบบเกษตร 

ขอมูลเชิงพ้ืนที่มีบทบาทมากในการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะเมื่อใชใน

แนวทางเชิงระบบ ในงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับที่สูงกวา

ฟารม ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับขอมูลเชิงพ้ืนท่ี เทคนิคการวิเคราะหกระบวนการ

ตัดสินใจ ตลอดจนความตองการระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหงานวิจัยและ

พัฒนาดานนี้กาวหนาอยางรวดเร็วในระดับสากล และเปนที่ตระหนักวา มีความสําคัญตองานวิจัยและ

พัฒนาระบบการเกษตร (Patanothai, 1997) 

รายงานนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทบทวนบทบาทของขอมูลเชิงพ้ืนที่ในงานวิจัยเชิงระบบที่ผานมา  

รวมทั้งวิธีการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจ ที่เหมาะสมกับการนํามาประยุกตใชในทางการเกษตรและ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังแสดงแนวคิดและประเด็นสําคัญ ในการพัฒนาระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจที่อิงขอมูลเชิงพ้ืนที่ พรอมทั้งตัวอยางของระบบที่พัฒนาขึ้นในประเทศ เพ่ือให

เห็นขอจํากัดและโอกาสของการดําเนินการวิจัยและพัฒนาในแนวทางนี้  



กระบวนการตัดสินใจทางเกษตร 

กระบวนการตัดสินใจเกิดขึ้นตลอดเวลาในการวางแผนและจัดการระบบเกษตร เพียงแตผูทํา

หนาท่ีตัดสินใจ หลักเกณฑที่ใช และทางเลือก จะแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคและปญหาที่เกิดขึ้นใน

ระดับตางๆ ของระบบการเกษตร ในระดับฟารม เกษตรกรตองตัดสินใจเลือกพืชที่ปลูก เลือกวันปลูกท่ี

เหมาะสมกับชนิดและปริมาณของปจจัยการผลิต ทามกลางความไมแนนอนของสภาพลมฟาอากาศและ

ราคาผลิตผลในอนาคตเมื่อเก็บเก่ียวพืชผล เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรอาจตองตัดสินใจเลือกพ้ืนที่

เปาหมายในการลดพื้นที่ปลูกขาวนาปรัง พรอมทั้งหาพืชทดแทนใหไดครบตามจํานวนเนื้อท่ีที่ตั้งไว  

หรือในกรณีที่เจาหนาท่ีฝายวางแผนในระดับกระทรวง ตองการกําหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจทั่ว

ประเทศ  ลวนแลวแตเปนกระบวนการตัดสินใจที่ตองการขอมูลเชิงพ้ืนที่ วิธีการวิเคราะห และระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ ที่สามารถจัดเปาหมาย หลักเกณฑ และทางเลือกที่ไมมีโครงสรางแนชัด ใหอยูใน

รูปที่สามารถชวยคัดเลือกทางเลือก ที่เหมาะสมกับเงื่อนไขและเปาหมายที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ

ตางๆ ได 

แนวทางการวิจัยระบบการทําฟารม ไดใหความสําคัญกับขั้นตอนการเรียงลําดับความสําคัญ

ของปญหา และคัดทางเลือกท่ีมีโอกาสนําไปสูการแกปญหากอนที่จะไปทดสอบในไรนา (Tripp and 

Wooley, 1989) การวิเคราะหผลกระทบของกรรมวิธีที่จะนําไปปรับปรุงผลผลิตของพืชลวงหนา (ex-

ante analysis) เปนอีกตัวอยางหนึ่งของความพยายามที่จะพัฒนาระบบประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสม ใน

การปรับปรุงผลิตภาพในระดับฟารม 

งานวิจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจในระดับฟารม สวนใหญอาศัยวิธีการทาง

เศรษฐศาสตร โดยเฉพาะโปรแกรมเชิงเสน (linear programming) ในการหาทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด 

สําหรับวัตถุประสงคและขอจํากัดที่กําหนด ตัวอยางของการใชโปรแกรมเชิงเสนในการชวยคัดทางเลือกให

เหมาะสมกับทรัพยากรในครัวเรือนของเกษตรกร ไดแก งานวิเคราะหฟารมขนาดตาง ๆ ในเขต

ชลประทานของ Priebprom (1986) การหาศักยภาพในการขยายพื้นที่ปลูกพืชน้ํามัน (เบญจพรรณ, 

2531) การวิเคราะหการตัดสินใจของเกษตรกรในการเลือกระบบพืช (เบญจพรรณ และคณะ, 2532) 

และโมเดลการวางแผนระบบปลูกพืชยืนตนบนที่สูงของอารีและคณะ (2535) 

วิธีการวิเคราะหระบบนิเวศเกษตร ไดใหความสําคัญตอการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจ

เชนเดียวกัน  แตวัตถุประสงค เ พ่ือทําความเขาใจกระบวนการตัดสินใจของผูที่ เ ก่ียวของกับ 

“สถานการณ” วามีสวนกําหนดผลลัพธของระบบอยางไร มากกวาท่ีจะใหความสําคัญตอการเรียงลําดับ

ทางเลือก ดังนั้น ผลของการศึกษากระบวนการตัดสินใจ จึงออกมาในรูปของแผนภาพมากกวาวิธีการเชิง

ปริมาณ (Conway 1985; เมธี และ พฤกษ, 2528; Limpinuntana, 1987) อยางไรก็ตาม ปญหาที่

เก่ียวของกับการเกษตรและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน มักสัมพันธกับหลายปจจัยและไมมีโครงสรางที่แน

ชัด จึงตองการวิธีการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจและประเมินทางเลือกในเชิงปริมาณ ที่ชวยใหการ

ตัดสินใจเปนไปอยางมีหลักเกณฑ 
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การวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจ 

การตัดสินใจ เปนกระบวนการคัดทางเลือก (alternative) ที่ดีที่สุดสําหรับเปาหมายหนึ่งๆ 

กระบวนการตัดสินใจที่มีระบบ จะตองอาศัยหลักเกณฑ (criteria) ที่สามารถวัดและประเมินผลได เปน  

พ้ืนฐานในการตัดสินใจ หลักเกณฑดังกลาว อาจมีลักษณะเปนขอจํากัด (constraint) ที่เปนตัวจํากัด

ทางเลือก เชน เขตอนุรักษพันธสัตวปา เปนขอจํากัดไมใหเกษตรกรสามารถใชที่ประโยชนที่ดินเพ่ือ

การเกษตร เปนตน หลักเกณฑอีกประเภทหนึ่ง เปนปจจัยประกอบการตัดสินใจ (decision variable) ซึ่ง

เปนตัวแปรที่เพ่ิมหรือลดระดับความเหมาะสมของทางเลือกสําหรับเปาหมายนั้น หลักเกณฑประเภทนี้

สามารถวัดออกมาเปนคาตอเนื่องได เชน คาความลึกของดิน เปนหลักเกณฑหนึ่งที่กําหนดความ

เหมาะสมของพื้นที่ในการปลูกลําไย เปนตน 

เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่เก่ียวของกับการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

มักประกอบดวยหลักเกณฑเปนจํานวนมาก ซึ่งมีทั้งขอจํากัด และปจจัยที่เปนคาตอเนื่อง  จึงจําเปนตอง

มีกฎเกณฑสําหรับตัดสินใจ (decision rule) ในการประเมินการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ 

(Multiple Criteria Decision Making, MCDM) ผลลัพธที่ได เปนคาดัชนีแสดงลําดับความสําคัญหรือ

ความเหมาะสม ของทางเลือกแตละทางเลือก 

กฎเกณฑการตัดสินใจอาจสรางขึ้นจากวิธีการหลายแบบ แตที่นิยมใชกันคือ วิธีการรวมแบบ

ถวงน้ําหนัก (Weighted Linear Combination, WLC) วิธีการใชคาหรือฟงกชัน (Value/Utility 

Approach) และวิธีการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจแบบระดับชั้น (Analytic Hierarchy Process, 

AHP)  นอกจากนี้ ในกรณีที่กระบวนการตัดสินใจมีหลายเปาหมายหรือวัตถุประสงค (Multi-Objective 

Decision Model, MODM)  กฎเกณฑในการตดัสินใจมักใชวิธีการที่ตองอาศัยฟงกชันทางคณิตศาสตรที่

ซับซอนขึ้น เชน วิธีการ Goal Programming, Interactive Programming และ Compromise 

Programming เปนตน รายละเอียดของวิธีการดังกลาวขางตนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจาก Malezewski 

(1999) 

ในบรรดาวิธีการที่พัฒนาขึ้นสําหรับสรางกฎเกณฑในการตัดสินใจนั้น วิธี AHP (Saaty, 

1980) เปนวิธีที่ไดรับความนิยมใชในหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะในดานบริหารธุรกิจและวิศวกรรม

อุตสาหการ เนื่องจากวิธีการ AHP เปนวิธีการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจแบบมีสวนรวม และไม

ตองการขอมูลและองคความรูเก่ียวกับปญหานั้นๆ อยางสมบูรณ จึงเหมาะสําหรับนํามาประยุกตใชกับ

การประเมินทางเลือกในการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมักประสบกับปญหาท่ีไมมี

โครงสรางชัดเจน 

จุดเดนของวิธีการประเมินแบบ AHP คือ การแตกปญหาออกมาเปนสวนๆ แลวจัดโครงสราง

ของปญหาที่ตองการตัดสินใจใหเปนระดับชั้น (hierarchy) โดยมีวัตถุประสงคอยูระดับชั้นสูงสุด ตาม

ดวยวัตถุประสงคยอย (ถามี)  หลักเกณฑ  และทางเลือกเปนระดับชั้นที่ยอยลงมาตามลําดับ (ภาพท่ี 1) 

การกําหนดโครงสรางของปญหาตลอดจนการประเมินทางเลือกตามวิธี AHP ดําเนินการโดยผู

ที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ ผูชํานาญการ และผูมีประสบการณในงานที่เก่ียวของกับปญหาดังกลาว การ

ประชุมระดมความเห็น เริ่มตนดวยการเปรียบเทียบหลักเกณฑทีละคู โดยแสดงความสําคัญเชิง

เปรียบเทียบเปนระดับตั้งแต 1-9 พรอมทั้งสรางเมทริกซเปรียบเทียบระหวางคูของหลักเกณฑ เพ่ือ



คํานวณคาถวงน้ําหนัก (weight) ของแตละหลักเกณฑ โดยใชคา eigenvector ของเมทริกซนี้ (Saaty, 

1980) 

เม่ือไดคาถวงน้ําหนักหรือความสําคัญเชิงปริมาณเปรียบเทียบของแตละหลักเกณฑแลว จึงทํา

การประเมินคาความสําคัญหรือความเหมาะสมของแตละทางเลือกในแตละหลักเกณฑ สวนคะแนน

โดยรวมของแตละทางเลือก (Ri) สามารถคํานวณไดจาก   R
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ขอดีอีกประการหนึ่งของวิธี AHP คือ ผูประเมินสามารถทราบวาการวิเคราะหแบบมีสวนรวมนี้

มีความไมคงเสนคงวาเพียงใด โดยพิจารณาจากคา Consistency Ratio (CR) ซึ่งคํานวณไดจากเมทริกซ

เปรียบเทียบเชนกัน เมื่อพบวาคา CR มีคาสูงเกินกวาที่ยอมรับได จะตองรวมกันทําการประเมินใหม 

จนกระทั่งผลลัพธที่ไดมีโอกาสเกิดขึ้นโดยบังเอิญนอย (Saaty, 1980) 

การประยุกตใช AHP ในการตัดสินใจทางการเกษตร สามารถทําไดหลากหลาย  Alphonce 

(1997) ไดทบทวนหลักการและขั้นตอนการวิเคราะหตามวิธีการ AHP พรอมทั้งยกตัวอยางการใช 

AHP เพ่ือชวยในการตัดสินใจเลือกระบบการปลูกพืช เลือกเทคโนโลยีในการผลิต และจัดสรรทรัพยากร

ที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยอาศัยขอมูลท่ีมีอยางจํากัด ซึ่งหากใชวิธีการโปรแกรม

ทางคณิตศาสตร (mathematical programming) แลว ผูตัดสินใจจะตองมีพ้ืนความรูทางคณิตศาสตรที่ดี

และตองมีขอมูลที่สมบูรณเพียงพอ 

ขอมูลเชิงพื้นที่ 

ขอมูลเชิงพ้ืนที่ เปนขอมูลท่ีสามารถอางอิงตําแหนงทางภูมิศาสตรได นอกเหนือไปจากขอมูลท่ี

อธิบายคุณลักษณะในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ ของสรรพสิ่งหรือปรากฏการณที่เราสนใจ ณ ตําแหนงนั้น    

ตัวอยางของขอมูลเชิงพ้ืนที่ซึ่งมีการใชงานอยางกวางขวางไดแก แผนที่ประเภทตางๆ โดยการใชจุด 

(point) เสน (line) และรูปเหลี่ยมปด (polygon) และสัญลักษณตางๆ เปนตัวแทนของสรรพสิ่งและ

ปรากฏการณ ที่ปรากฏในพื้นที่จริงบริเวณที่แผนที่นั้นๆครอบคลุม  ผูใชสามารถอางอิงตําแหนงทาง

ภูมิศาสตรไดจากเสนกริดแสดงคาพิกัดทางภูมิศาสตร (เสนรุงและเสนแวง) หรือคาอางอิงระบบอื่นที่มี

หนวยวัดระยะทางเปนเมตร เชน ในระบบพิกัด Universal Traverse Mercator (UTM) ได ขอมูล

ดังกลาว นอกจากจะสามารถใชในการระบุตําแหนงของปรากฏการณที่สําคัญแลว ยังสามารถสรางขอมูล

ใหมจากการวิเคราะหเชิงพ้ืนที่ เชน หาระยะทางพื้นที่ ความลาดชัน หรือการวิเคราะหที่สลับซับซอนมาก

ขึ้น เชน การวิเคราะหหาพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะทาง การวิเคราะหเครือขายการขนสง 

และการจําลองสถานการณ เปนตน 

การวางแผนทางการเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตองการขอมูลเชิงพ้ืนที่เปนอยาง

มาก เพราะสามารถระบุการกระจายตัวของทรัพยากรและโครงการสรางพ้ืนฐานที่มีอยูในพ้ืนที่เปาหมาย การ

วิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ สามารถนําไปสูการระบุปญหาและแหลงตนตอของปญหา รวมทั้งสามารถ

จัดสรรโครงการพัฒนาตลอดจนทรัพยากรและงบประมาณ ไปยังบริเวณที่มีลําดับความสําคัญตนๆ ได

อยางถูกตอง 
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การใชขอมูลเชิงพื้นที่ในการวิเคราะหระบบเกษตร 

ในงานวิจัยระบบเกษตร ขอมูลเชิงพ้ืนที่ถูกนํามาใชในขั้นตอนการวิเคราะหพ้ืนที่ เพ่ือวินิจฉัย

ปญหาและโอกาส ตามวิธีการ AA หรือ RRA นักวิเคราะหระบบจะสรางแผนที่ลําลองขึ้นจากแผนที่ภูมิ

ประเทศ (topographic map) การเดินสํารวจภาคสนาม และจากการสัมภาษณเกษตรกร  นอกจากนี้ ยัง

ตองสรางภาพตัดขวางของภูมิประเทศ แลวพยายามหาความสัมพันธระหวางสภาพภูมิประเทศกับชนิด

ของดิน ระบบการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว ปญหาและโอกาสในเขตการใชประโยชนที่ดินตางๆ (Conway, 

1985; Limpinuntana, 1987; Lightfoot et al., 1988, 1989) 

ในการวิเคราะหพ้ืนที่ที่ผานมา มีขอจํากัดที่สําคัญคือการจัดการและวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่  

เนื่องจากนํามาจากแหลงขอมูลท่ีตางกัน ทําใหมีมาตราสวนและรายละเอียดแตกตางกัน การนําขอมูล

เหลานี้มาวิเคราะหเชิงซอนทับ (overlay analysis) เพ่ือคนหาความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงพ้ืนที่ ทํา

ไดไมงายนัก กินเวลานาน และทําใหความถูกตองของผลการวิเคราะหลดลง ดังนั้น นอกจากตองการ

ระบบจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่ดีแลว การวิเคราะหเชิงพ้ืนที่ยังตองการระบบที่สามารถอํานวยความสะดวก

ในการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ ชวยในการเลือกพ้ืนที่เปาหมาย ไมวาระดับชั้นของระบบเกษตรใดๆ และ

สามารถเรียกชั้นขอมูลเชิงพ้ืนที่ใดๆ มาวิเคราะหรวมกัน เพ่ือหาความสัมพันธของตัวแปรดังกลาวได 

ในปจจบัุน ขอมูลเชิงพ้ืนที่ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ ตามความกาวหนาอยางรวดเร็วของ

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ทั้งในดานฮารดแวร ซอฟตแวร และลักษณะของขอมูล คือ ระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System, GIS) การประมวลผลขอมูลภาพจาก

ระยะไกล (Remote Sensing and Image Processing) และระบบกําหนดพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม 

(Global Positioning System, GPS) เทคโนโลยีดังกลาวเริ่มมีบทบาทมากขึ้น ในการเก็บรวบรวม นําเขา 

วิเคราะห และแสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนที่ เม่ือนําไปเชื่อมโยงกับการจําลองสถานการณ (Modeling and 

Simulation) สามารถที่จะพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในการวางแผนการเกษตรและจัดการ

ทรัพยากรได 

ความสามารถของ GIS ในดานการจัดการวิเคราะหและแสดงผลขอมูลตามที่ผูใชตองการ ทํา

ให GIS ไดรับการนํามาใชในขั้นตอนตางๆ ของงานวิจัยระบบการทําฟารม  Hassan et al. (1998a) ได

ใช GIS ในการวิเคราะหเชิงซอนทับชั้นขอมูลภูมิอากาศ ประชากร และความหนาแนนในการปลูก

ขาวโพด เพ่ือชวยในการแบงเขตและสุมตัวอยาง ในขั้นตอนการออกแบบการสํารวจสภาพปญหาและ

ระบบการเขตกรรมของเกษตรกรปลูกขาวโพดในเคนยา  นอกจากนี้ ความถูกตองในเชิงตําแหนงของ

ขอมูลทางกายภาพใน GIS เมื่อเชื่อมโยงกับขอมูลทางเศรษฐกิจสังคม ทําใหสามารถสรางขอมูลประกอบ

เขตการผลิตขาวโพดที่ละเอียดขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการออกแบบงานวิจัยเชิงกลยุทธ เพ่ือแกปญหา

และปรับปรุงระบบการผลิต ใหตรงตอสภาพแวดลอมของเกษตรกรไดดีขึ้น  (Hassan et al., 1998b; 

Barreto and Hartkamp, 1999)    ระบบขอมูลเชิงพ้ืนที่ ยังมีบทบาทในการวิเคราะหเชิงระบบระดับลุม

น้ําและใหญกวาระดับลุมน้ํา เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชที่ดินและ

ระบบการเกษตรของชุมชนในลุมน้ํา (พงษสันต และคณะ, 2533; ศรีสอางค และคณะ, 2535; เมธี 

และคณะ, 2539)  



กระบวนการตัดสินใจและขอมูลเชิงพื้นที่ 

ทั้งปจจัยและขอจํากัดที่ใชเปนหลักเกณฑในการประเมินทางเลือก มักจะเก่ียวของกับขอมูลเชิง

พ้ืนที่ไมมากก็นอย การตัดสินใจในระดับฟารมอาจมีเงื่อนไขที่ตองการขอมูลเชิงพ้ืนที่ไมมาก เนื่องจาก

ความแปรปรวนเชิงพ้ืนที่ภายในฟารม มีนอยกวาในระดับชั้นของระบบเกษตรที่สูงขึ้นไป อยางไรก็ตาม

เมื่อใชวิธีการเชิงระบบเพื่อวิเคราะหระบบเกษตรในระดับที่ใหญกวาฟารม  เชน  ลุมน้ํา หรือจังหวัด  

ขอมูลเชิงพ้ืนที่จะมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจเปนอยางมาก ระบบ GIS บางระบบ เชน IDRISI 

(Eastman, 1999) ไดผนวก MCDM เขาเปนสวนหนึ่งของภาคการวิเคราะห ตัวอยางการผสมผสาน 

AHP เขากับ GIS เพ่ือนําไปประเมินความเหมาะสมของที่ดิน ไดแก งานของ Eastman et al. (1992), 

Pereira and Duckstein (1993), เมธี และคณะ (2539), Triwari et al. (1999), Nisar et al. 

(2000) และ Mendoza and Prabhu (1999) ความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการตัดสินใจและขอมูลเชิง

พ้ืนที่ และศักยภาพของการประยุกตใชระบบนี้ ในการวางแผนทางการเกษตรและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ (Spatial Decision Support 

System, SDSS) เกิดขึ้นไลเลี่ยกับวิวัฒนาการของ GIS (Densham, 1991). 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในทางการเกษตร 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System, DSS) เปนระบบคอมพิวเตอรที่

อํานวยความสะดวก ใหผูใชสามารถใชขอมูล องคความรู และวิธีการวิเคราะหตางๆ ในการแกไขปญหา

ที่ซับซอน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผูทําหนาที่ตัดสินใจ ทําใหยนระยะเวลาและใช

บุคลากรนอยลง ในกระบวนการวิเคราะหเพ่ือตัดสินใจแกปญหาหรือวางแผน (Jones et al., 1998)  

ความกาวหนาของเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร ตลอดจนแนวคิดเชิงระบบในทางการเกษตรในชวงเวลาที่

ผานมานั้น ทําใหการพัฒนา DSS กาวหนาไปอยางรวดเร็ว โดยมีการประยุกตใชในทั้งระดับแปลง 

(Kropff et al., 1998) ในระดับฟารม และภูมิภาค (Teng et al., 1998)  

องคประกอบที่สําคัญของ DSS  ไดแก ระบบจัดการขอมูล ระบบการวิเคราะหประมวลผล 

สวนของการแสดงผลและโตตอบกับผูใช การออกแบบรายละเอียดแตละสวนแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ

วัตถุประสงคและกลุมผูใชที่เปนเปาหมาย ระบบการวิเคราะหและประมวลผลของ DSS  ดําเนินการโดย

อาศัยแบบจําลองและการจําลองสถานการณ (modeling and simulation) หรือระบบผูชํานาญการ 

(expert system)  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช ที่ไดรับการพัฒนาและทดสอบอยาง

กวางขวาง ไดแก DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology Transfer) ซึ่งเปนโปรแกรม

ที่รวบรวมเอาแบบจําลองพืช ฐานขอมูล และโปรแกรมประยุกตใชงานเขาดวยกัน (IBSNAT, 1989)  

ผูใช  DSSAT  สามารถเรียกใชขอมูลดิน พืช ภูมิอากาศ เลือกแบบจําลองพืชที่ตองการ เพ่ือจําลอง

ภูมิอากาศ สมดุลของน้ํา การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชที่เลือก รวมทั้งวิเคราะหผลของการจัดการ

น้ํา ปุย และการเขตกรรมระดับตางๆ ตอพืชที่ปลูกในแปลง พรอมทั้งแสดงผลลัพธในรูปของตารางและ

กราฟตามที่ผูใชตองการ  ตอมาในป 1994 ไดมีการพัฒนา DSSAT version 3  โดยเพิ่มขีด

ความสามารถในการใชงานใหงายขึ้น ครอบคลุมพืชมากชนิด อํานวยความสะดวกในการปรับแกและ
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ประเมินแบบจําลองไดดีขึ้น พรอมทั้งเพ่ิมเติมการวิเคราะหความเสี่ยงในแงความแปรปรวนของผลผลิต

และทางดานเศรษฐกิจ (Tsuji et al., 1994; Jones et al., 1998) 

สําหรับการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใชระบบผูเชี่ยวชาญเปนหลักนั้น เปนไปอยาง

จํากัดกวาในกรณีการใชแบบจําลองเปนหลัก เทาที่ผานมามีการประยุกตใชระบบผูเชี่ยวชาญ ในการ

พัฒนา DSS  เพ่ือปรับปรุงดิน (Yost, 1988) จัดการพืช (Mohan and Arumujam, 1994) และการ

จัดการระบบวนเกษตร (Robotham, 1997) เปนตน 

ทําไมจึงตองพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ 

การวางแผนการผลิตที่กวางขวางกวาแปลงเพาะปลูก จะตองเผชิญกับความผันแปรและความ

สลับซับซอนของพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ เชน ในระดับจังหวัด ซึ่งพ้ืนที่เปาหมายจะขยายขึ้นเปนลานเทา 

(ตาราง ที่ 1)  สภาพพ้ืนที่เปลี่ยนจากเรียบสม่ําเสมอในแปลงทดลอง ไปเปนสลับซับซอน และ

สภาพแวดลอมมีความผันแปรสูง ชั้นขอมูลที่เกี่ยวของในการจําลองและวิเคราะหระบบการผลิต จะมี

มากขึ้นเพราะตองครอบคลุมระบบนิเวศ รวมทั้งหนวยวางแผนการผลิตและการจัดการ ที่ไมมีในสภาพ

แปลงทดลอง ความตองการขอมูลเชิงพ้ืนที่จึงมีมากขึ้น ตองจัดการฐานขอมูลซึ่งมีขนาดใหญ และมีการ

เชื่อมโยงมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ขอมูลท่ีตองนําเขาเพ่ือการจําลอง จะตองสะทอนปญหาที่เกิดขึ้นจริง 

ผลลัพธที่ไดจากการจําลองสถานการณ จึงสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจเพื่อวางแผนพัฒนาการ

ผลิตทางเกษตรไดดีขึ้น 

ดังนั้น ระบบ DSS ที่จะพัฒนาใหใชงานในระดับจังหวัดไดนั้น จะตองประกอบดวยฐานขอมูล

เชิงพ้ืนที่ ที่สามารถใหรายละเอียดสภาพแวดลอมของแหลงเพาะปลูก การจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ และ

แสดงผล เปนองคประกอบที่สําคัญที่จะตองเปนระบบ GIS ที่มีระบบเชื่อมโยงที่ใหผูใชการเลือกพ้ืนที่

เปาหมายและทางเลือก รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับแบบจําลอง เพ่ือจําลองสถานการณในรูปแบบตางๆ 

ได ระบบดังกลาวนี้ เรียกวาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ (Densham, 1991) 

ระบบ SDSS ที่ใชสนับสนุนการตัดสินใจผลิตพืช ตองการขอมูลเชิงพ้ืนที่หลายประเภท ใน

รูปแบบและจากแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีแตกตางกัน ขอมูลเหลานี้ ไดแก แผนที่ดินระดับชุดดิน (soil 

series) พ้ืนที่เพาะปลูกขาว พ้ืนที่ชลประทาน แผนที่ภูมิอากาศ ขอบเขตการปกครอง ความลาดชันของ

พ้ืนที่ และแผนที่โครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน ตําแหนงของตลาดพืชผล เปนตน  ขอมูลเหลานี้สามารถ

นําไปใชในการเลือกพ้ืนที่เปาหมาย ประเมินศักยภาพในการผลิตพืชของพื้นที่เปาหมาย ประเมินความ

เหมาะสมของที่ดินในการผลิตพืช ตลอดจนระบุพ้ืนที่ที่สมควรลดหรือขยายการปลูกพืชบางชนิด เพ่ือให

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

องคประกอบของ SDSS  

โครงสรางของ SDSS ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 สวน คือ  (1) ฐานขอมูลเชิงพื้นที่      

(2) แบบจําลองหรือโปรแกรมวิเคราะหทางเลือก   และ (3) ระบบโตตอบกับผูใชในรูปกราฟก  ภาพที่ 

2  แสดงการเชื่อมโยงขององคประกอบทั้ง 3 สวนของ SDSS และผูตัดสินใจ 

ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ เปนองคประกอบที่สําคัญของ SDSS ดวยเหตุผลสามประการคือ ประการ

แรก เปนขอมูลท่ีนําไปใชสรางหนวยแผนที่เพ่ือการจําลอง (Simulation Mapping Unit, SMU) โดย



วิเคราะหเชิงซอนทับระหวางชั้นขอมูลเขตภูมิอากาศ ชุดดิน และพื้นที่ปลูกพืช แตละ SMU สามารถ

เชื่อมโยงกับตารางสัมพันธเพ่ือระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแฟมขอมูลภูมิอากาศและแฟมขอมูลดิน 

ตลอดจนนิเวศวิทยาของพื้นที่ปลูกพืช เชน ปลูกในเขตชลประทานหรือไม โอกาสเกิดน้ําทวมเปนเทาใด 

พืชที่ปลูกสวนใหญเปนพันธุอะไร เปนตน  ประการที่สอง เปนขอมูลท่ีอํานวยความสะดวกใหผูใชเลือก

พ้ืนที่เปาหมาย ตรวจสอบทรัพยากรดินและน้ํา ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานที่ใชหรือสนับสนุนการผลิต

พืชในพื้นที่เปาหมาย ซึ่งขอมูลเชิงพ้ืนที่กลุมนี้ ยังมีประโยชนในการใชเปนจุดอางอิงตําแหนง ในแผนที่

แหลงเพาะปลูก และแผนที่ประมาณการผลผลิตหลังจากการจําลองสถานการณในรูปแบบตางๆ แลว  

ประการสุดทาย เปนขอมูลพ้ืนฐานที่สามารถนําไปวิเคราะหรวมกับขอมูลอ่ืน ตามวัตถุประสงคตางๆ ชั้น

ขอมูลเหลานั้นไดแก ขอมูลขอบเขตการปกครอง ถนน ทางน้ํา ตลาดพืชผล ที่ตั้งและขอบเขตโครงการ

ชลประทาน เขตน้ําทวม และขอมูลภูมิประเทศเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model, DEM) เปนตน 

องคประกอบที่ทําหนาท่ีจําลองสถานการณหรือวิเคราะหการตัดสินใจ ไดแก แบบจําลองหรือ

โปรแกรมวิเคราะหทางเลือก ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการพัฒนาระบบ SDSS ในกรณีที่ตองการใช 

SDSS เปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตขาว แบบจําลองขาว เชน CERES-Rice จะตองเปนสวน

หนึ่งของ SDSS  ในทํานองเดียวกัน ถาตองการพัฒนา SDSS เพ่ือประเมินคุณภาพที่ดิน องคประกอบ

สวนนี้จะเปนโปรแกรมที่ทําหนาท่ีวิเคราะหการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ (MCDM) เพ่ือจัดลําดับ

ความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับประเภทการใชประโยชนที่ดินที่ตองการ 

การเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูลเชิงพื้นที่และแบบจําลองพืช 

ขั้นตอนที่สําคัญของการพัฒนา SDSS คือการเลือกใชกลยุทธในการเชื่อมโยง GIS เขากับ

แบบจําลอง Hartkamp et al. (1999) ไดทบทวนผลงานวิจัยที่ไดมีความพยายามเชื่อมโยงระบบ

ดังกลาวเขาดวยกัน ในการประยุกตใชงานที่หลากหลาย พบวา สามารถจัดกลไกการเชื่อมโยงได 3 

ประเภท คือ  (1) การเชื่อมโยงอยางหลวม (Linking) โดยใชการทํางานของ GIS ในการสราง

แฟมขอมูลเพ่ือนําเขาสูแบบจําลอง และใหแบบจําลองประมวลผลและสงผลลัพธเขาแสดงใน GIS  

ดังนั้น จึงตองการเพียงการโอนรูปแบบขอมูลใหเขากับความตองการของระบบทั้งสอง โดยอาจมี

โปรแกรมอํานวยความสะดวกในการโตตอบกับผูใช (Graphic User Interface, GUI) ของแตละระบบ

แยกจากกัน  การเชื่อมโยงประเภทนี้ จึงมีจุดออนท่ีไมไดใชความสามารถของ GIS ในการวิเคราะหเชิง

พ้ืนที่อยางเต็มที่  (2) การเชื่อมโยงแบบผนวกระบบ (Combining) โดยอาศัย GIS เปนระบบหลักใน

การประมวลผล เพ่ือสรางขอมูลท่ีแบบจําลองตองการโดยอัตโนมัติ และแสดงผลลัพธที่ไดจาก

แบบจําลอง และใชความสามารถของ GIS ในการสราง GUI ของระบบ ที่ผนวกเขาดวยกัน โปรแกรม

การเชื่อมโยงในลักษณะนี้ ตองการการเขียนโปรแกรมที่ซับซอนขึ้น เพ่ือใชความสามารถในการวิเคราะห

เชิงพ้ืนที่ หเปนประโยชนตอระบบมากที่สุด ตัวอยางเชน ระบบ AEGIS (Engel et al.,1997) ที่เชื่อม

ระหวางแบบจําลองพืชในระบบ DSSAT เขากับ ArcView GIS    (3) การเชื่อมโยงแบบบูรณาการ 

(Integrating) เปนการนําเอาระบบ GIS เขาไปไวเปนสวนหนึ่งของแบบจําลอง หรือนําแบบจําลองเขา

เปนสวนหนึ่งของระบบ GIS ดังนั้น การสงผานขอมูลและการแปลงขอมูลระหวางกัน จึงเปนไปโดย

อัตโนมัติโดยที่ผูใชไมเห็น แตการเชื่อมโยงในลักษณะนี้ ตองการการสรางระบบขึ้นมาใหมทั้งหมด จึง

ตองการผูพัฒนาที่มีความรูและประสบการณสูง ในการเขียนโปรแกรม ทั้งในดาน GIS และการจําลอง
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ระบบพืช   ตัวอยางของโปรแกรมที่ใชกลยุทธแบบตางๆ ไดมีการแจกแจงไวอยางละเอียดใน Hartkamp 

et al. (1999) 

ระบบเรียกใชงานและโตตอบกับผูใช (Graphic User Interface, GUI) 

การออกแบบและพัฒนาระบบ GUI มีสวนสําคัญเปนอยางมากในการกําหนดประสิทธิภาพการ

ใชงานของ SDSS ลักษณะท่ีดีของ GUI คือตองอนุญาตใหผูใชมีบทบาทในการควบคุมการทํางานได

พอสมควร งายตอการใช มีความคงเสนคงวา (consistency) ในการใชเมนู ปุมกด และสวนที่โตตอบกับ

ผูใช ตลอดจนมีคําอธิบายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นแกผูใช (Acock, 1999) ตัวอยางของระบบ GUI 

ที่ไดรับการพัฒนาเพ่ือใชงานรวมกับโปรแกรม DSSAT ไดแก AEGIS/WIN (Engel et al., 1997) 

ระบบนี้เขียนขึ้นโดยใชภาษา Avenue ของโปรแกรม ArcView (ESRI, 1996) 

ถึงแมวา AEGIS/WIN จะไดรับการบรรจุเขาเปนสวนหนึ่งของคูมือการใช DSSAT V.3.5 

(Hoogenboom et al.,1999) แตลักษณะการทํางานหลายประการ ไมเหมาะกับวัตถุประสงคของการ

นํามาใชในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช ที่มีวัตถุประสงคในการใชงานระดับ

จังหวัด ซึ่งกินบริเวณกวางขวาง ครอบคลุมสภาพภูมิอากาศและดินที่มีความแปรปรวนสูง ประกอบกับ

สภาพน้ําชลประทาน อุทกภัย และพันธุพืชที่ใชอยางหลากหลาย ทําใหเกิดหนวยแผนที่เพ่ือใชในการ

จําลอง SMU เปนจํานวนมาก AEGIS/WIN ไมไดรวมความสามารถในการสราง SMU และรายละเอียด

ของ SMU โดยอัตโนมัติ  ทําใหผูใชจะตองใชเวลาในการนําเขาขอมูลดังกลาวมาก  นอกจากนี้  

AEGIS/WIN ยังมีความเชื่อมโยงกันกับ DSSAT คอนขางสูง การเลือกระดับการจัดการและการวิเคราะห

ยังตองพ่ึงพา GUI ของ DSSAT  ดังนั้นผูใชจึงตองมีความเขาใจโปรแกรม DSSAT และ ArcView  อยาง

ดี  จึงสามารถใชงานไดตามตองการ ผูใชที่เก่ียวของกับการวางแผนการผลิตพืชระดับจังหวัด อาจไม

จําเปนตองเขาใจในรายละเอียดของสิ่งทดลองทั้งหมดที่โปรแกรม DSSAT มีอยู  แตตองการ GUI ที่

อนุญาตใหเลือกพ้ืนที่เปาหมาย พันธุพืช ระดับปุย และวันปลูกท่ีตองการ หลังจากนั้น GUI จะชวยในการ

นําเขาขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือจําลองสถานการณและแสดงผล และประการสุดทาย ผูใชในระดับจังหวัด

ตองการ GUI เปนภาษาไทย และระบบที่แสดงผลลัพธเปนภาษาไทย เพ่ือประโยชนในการนําไป

ปฏิบัติงาน  

ตัวอยางของ SDSS ที่พัฒนาขึ้นในประเทศ 

ระบบสนับสนุนการประเมินคุณภาพที่ดิน 

การประเมินคุณภาพที่ดิน (FAO, 1976) เปนตัวอยางหนึ่งของการวางแผนทางเกษตรที่ตอง

อาศัย SDSS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสะดวกตอผูประเมิน ในการเลือกพ้ืนที่เปาหมาย ประเภท

ของการใชประโยชนที่ดิน (land utilization type) คุณภาพของท่ีดิน (land quality) และวิธีการประเมิน

ทางเลือกที่จะใชการแสดงผลทางกราฟกในรูปแผนที่และตาราง ซึ่งจะชวยใหผูทําหนาท่ีตัดสินใจ เห็น

ลําดับความสําคัญหรือความเหมาะสมของทางเลือกตางๆ ทําใหสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกไดอยาง

มั่นใจมากขึ้น 



การพัฒนา SDSS สําหรับประเมินทางเลือกในการใชที่ดินเพ่ือการเกษตรรุนแรกๆ (เมธี และ

คณะ, 2536) มีโปรแกรมเชื่อมโยงที่ทํางานในระบบปฏิบัติการ Dos และทําหนาท่ีเชื่อมโยงฐานขอมูล

เชิงพ้ืนที่เขากับระบบวิเคราะหทางเลือก ที่อาศัยฟงกชันฟซซี (fuzzy function) ตามวิธีการของ Wang 

(1990) การแสดงผลการวิเคราะหในระบบนี้ ใชสวนการแสดงผลของโปรแกรม IDRISI  ระบบ SDSS 

นี้ ไดเปนตนแบบในการพัฒนาโปรแกรม LandSuit ซึ่งเปน SDSS ที่สามารถประเมินความเหมาะสมทั้ง

ทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ (เมธี และคณะ, 2542)  โปรแกรม LandSuit เปน SDSS ที่ทํางาน

ภายใตโปรแกรม ArcView GIS สวนของการประเมินทางเลือกใชหลักการวิเคราะหความเหมาะสมทาง

กายภาพโดยวิธีการ FAO (1976) และการวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐกิจตามวิธีการของ 

Rossiter (1995) โดยที่ผูใชสามารถปอนราคาของปจจัยการผลิตและผลผลิต รวมทั้งเปาหมายที่แสดง

เปนผลตอบแทนสุทธิตามตองการ โปรแกรมจะประเมินความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของที่ดินแตละ

หนวย พรอมทั้งแสดงผลเปนแผนที่ทั้งทางหนาจอเครื่องพิมพ (ภาพท่ี 3) ผูตัดสินใจสามารถจําลอง

สถานการณตามการเปลี่ยนแปลงของราคาปจจัยการผลิตและผลผลิตได ทําใหการตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ที่

เหมาะสมตอการปลูกพืช สอดคลองกับความเปนจริงตามเปาหมายในการผลิตของเกษตรกรที่ไม

เหมือนกันและตามพลวัตของระบบเศรษฐกิจ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช 

โปรแกรมโพสพ 1.0 (พนมศักดิ์ และคณะ, 2543) เปน SDSS สําหรับสนับสนุนการตัดสินใจ

ผลิตขาว ทํางานบนโปรแกรม  ArcView  ซึ่งพัฒนาจากภาษา Avenue ที่มีชุดคําสั่งท่ีประมวลผลและ

แสดงขอมูลเชิงพ้ืนที่ไดในระบบ ArcView GIS  โปรแกรมโพสพ 1.0 จะทํางานรวมกับโปรแกรม

เชื่อมโยงและแปลงขอมูล โดยผูใชไมจําเปนตองใช GUI ของโปรแกรม DSSAT   ดังนั้น การจําลองการ

ผลิตขาวจึงทํางานอยูเบ้ืองหลัง ทําใหผูใชสามารถโตตอบกับระบบไดงายและสะดวกขึ้น เม่ือผูใชตองการ

จําลองสถานการณเพ่ือประมาณการผลิตขาวของพื้นที่ที่เลือก โปรแกรมจะอํานวยความสะดวกใหผูใช

ระบุชนิดของพันธุขาวและระดับของการจัดการ โดยผานทาง GUI (ภาพที่ 4) จากนั้นโปรแกรมจะ

สงผานตัวแปรเหลานี้ที่ผูใชกําหนด พรอมกับขอมูลอรรถาธิบายที่ไดเชื่อมโยงเขากับ SMU ตางๆ ไปยัง

ฐานขอมูลแบบจําลอง เพ่ือทําการประมาณการณผลผลิต พรอมทั้งตรวจสอบวา แตละหนวย SMU ใน

พ้ืนที่เปาหมายใชแฟมขอมูลภูมิอากาศใด จากนั้นจะสงผานหมายเลขรหัสของสถานีไปยังฐานขอมูล

ภูมิอากาศรายวัน เพ่ือเรียกไปประมวลผลในแบบจําลองไดถูกตอง 

โปรแกรม CERES-Rice จะทําการประมาณผลผลิตของขาวทุกๆ หนวย SMU ที่ปรากฏอยูใน

พ้ืนที่ที่เลือก ผลผลิตที่ไดจะแตกตางกันตามคุณสมบัติที่อธิบายอยูในขอมูลอรรถาธิบาย นอกจากนี้

โปรแกรมยังประมาณการคาอ่ืนๆ เชน กระบวนการพัฒนาการ (phenology) การเจริญเติบโต (growth) 

และพลวัตของน้ําในดินและพืช (soil and crop water balance) ผลลัพธที่ไดจากแบบจําลองนี้ จะถูก

สงกลับไปยังโปรแกรม ArcView เพ่ือใหผูใชเลือกแสดงผลในรูปแบบตางๆ เชน  แผนท่ี  ตารางสรุป 

หรือแผนภูมิ  ทั้งบนจอภาพและทางเครื่องพิมพ ในรูปแผนที่ขนาดตางๆ ซึ่งรายละเอียดของการพัฒนา

และการใชงานโปรแกรมโพสพ 1.0  ปรากฏในรายงานของพนมศักดิ์และคณะ (2543ก, 2543ข)  

โปรแกรมเชื่อมโยงเอราวัณ 1.0 (พนมศักดิ์ และคณะ, 2543ค) เปนอีกตัวอยางหนึ่งของ SDSS ที่

ออกแบบมา เพ่ือใชรวมกับแบบจําลองออยในการประมาณการณผลผลิตออย 
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โอกาสและขอจํากัดในการใชงาน SDSS 

การนํา SDSS ไปใชประโยชนในการวิเคราะหและวางแผนระบบเกษตรไดมีประสิทธิภาพ

เพียงใด ขึ้นอยูกับความตองการของผูทําหนาท่ีตัดสินใจ ทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความ

สมบูรณในการพัฒนาระบบ SDSS ประเด็นแรกถามองในแงความตองของผูใช ในปจจุบันการแขงขันใน

ดานสินคาเกษตร ปญหาการแกงแยงทรัพยากรที่มีจํากัด ตลอดจนการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสู

ทองถ่ิน ทําใหความตองการนําขอมูลเชิงพ้ืนที่ไปใชในการวางแผนเชิงกลยุทธทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ 

และตําบล มีเพ่ิมมากขึ้น ผูตัดสินใจตองการระบบที่สามารถสรางทางเลือกและประเมินทางเลือกเองได 

สามารถดูผลการประเมินไดหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแผนที่ ตาราง และผลสรุปทางสถิติที่รวดเร็ว ซึ่ง

สามารถนําไปทําแผนปฏิบัติการหรือดําเนินงานได ดังนั้นความตองการระบบ SDSS จึงนาจะมีมากใน

ปจจุบัน 

สําหรับทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหนวยงานที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาการ

เกษตร ไมไดมีอยูอยางจํากัดดังเชนในอดีต นับวันอุปกรณและบุคคลากรมีความรูความเขาใจในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น หากมีการพัฒนาระบบ SDSS ในประเทศ ใหสามารถสนับสนุนการ

ตัดสินใจในประเด็นปญหาตางๆ ที่หลากหลาย  โอกาสท่ี SDSS จะไดรับการนําไปใชงานแพรหลายจะมี

มากขึ้น 

ความเชื่อมั่นตอระบบ SDSS จะมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับความสมบูรณในการพัฒนา

องคประกอบสวนตาง ๆ ของ SDSS  ความทันสมัย ความถูกตอง และการเขาถึงขอมูลท่ีหนวยงานตางๆ 

รับผิดชอบ เปนตัวกําหนดประสิทธิภาพของการนํา SDSS ไปใชงาน ผลของการวิจัยและพัฒนา SDSS 

อาจไดวิธีการเชื่อมโยงสวนตางๆ ของระบบ ที่สามารถโตตอบกับผูใชไดสะดวกและงายตอการใชงาน แต

ความถูกตองของประเมินทางเลือก ยังตองขึ้นอยูกับความถูกตองของขอมูลนําเขาที่ไดมาจากแหลงตางๆ 

ในสวนของการพัฒนาแบบจําลองเพ่ือใชประเมินทางเลือกนั้น ยังมีความจําเปนตองมีการ

พัฒนาและทดสอบ เพ่ือใหสามารถใชงานในประเทศไดแมนยําขึ้น การประเมินทางเลือกในการผลิตพืช

ที่ตองอาศัยแบบจําลองพืชนั้น มีประเด็นตางๆที่ตองการงานวิจัยและพัฒนาเชิงระบบอีกมาก ตาม

รายละเอียดในรายงานของอรรถชัยและคณะ (2543) ที่เสนอในการสัมมนาครั้งนี้ สําหรับการประเมิน

ทางเลือกในปญหาที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้น ตองอาศัยผลงานวิจัยที่ใชวิธีการ

วิเคราะหการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ (MCDM) สนับสนุน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเชิงระบบใน

แนวทางนี้มากขึ้น 

สรุป  

งานวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรในระดับชั้นที่กวางขวางกวาฟารม ตองการเครื่องมือและ

วิธีการที่ชวยในการวินิจฉัยปญหา และประเมินทางเลือกในการแกไขปญหา หรือปรับปรุงระบบการผลิต

ในสภาพที่มีความแปรปรวนสูง ความกาวหนาในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหระบบขอมูลเชิงพ้ืนที่

ไดรับการพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว และสามารถนํามาชวยในการวิเคราะหพ้ืนที่ไดรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพกวาในอดีตมาก เมื่อนําระบบนี้ไปเชื่อมโยงกับแบบจําลองหรือวิธีการวิเคราะหการตัดสินใจ

แบบหลายหลักเกณฑ พรอมทั้งมีระบบโตตอบกับผูใชที่งายและสะดวกตอการใชงาน จะทําให



กระบวนการตัดสินใจที่ตองอาศัยขอมูลเชิงพ้ืนที่ ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว และมีความยืดหยุนสูง 

เนื่องจากผูใชสามารถกําหนดทางเลือกท่ีจะประเมิน และพิจารณาเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุดจากการผลการ

ประเมิน ที่สามารถแสดงออกมาในรูปแบบตางๆ ที่งายตอความเขาใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิง

พ้ืนที่ในประเทศไทยกําลังอยูในระยะเริ่มตน จึงยังตองการงานวิจัยเชิงระบบเพื่อศึกษาวิธีการประเมิน

ทางเลือกโดยใชแบบจําลอง และวิธีการวิเคราะหการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ ในปญหาที่เก่ียวของ

กับการพัฒนาการเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่และฐานขอมูล

ประการอื่นๆ ใหมีความถูกตอง ทันสมัย และมีมาตรฐาน ที่สามารถแลกเปลี่ยนระหวางหนวยงานตางๆ 

และกลุมผูใช เปนสิ่งจําเปน ทั้งนี้เพ่ือสรางความมั่นใจวา ระบบ SDSS ที่จะพัฒนาขี้นในอนาคต เปน

ระบบที่สามารถสนับสนุนระบบการตัดสินใจในระดับตางๆ ของระบบการเกษตรไดจริง 
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ตารางท่ี 1 ขอแตกตางระหวางการวางแผนการผลิตพืชในระดับแปลงและระดับจังหวัด 

 

รายการ ระดับแปลง ระดับจังหวัด 

พ้ืนที่เพาะปลูก <1.0 ไร > ลานไร 

สภาพภูมิประเทศ สม่ําเสมอ หลากหลายและซับซอน 

ตัวแปรที่กําหนดผลผลิต นอย มาก 

ความแปรปรวนเชิงพ้ืนที่  ต่ํา สูง 

บทบาทของขอมูลเชิงพ้ืนที่ นอย มาก 

ขอมูลที่ตองจัดการ นอย มาก 

การเชื่อมโยงกับนโยบาย  นอย มาก 

 

 

 

 

�หลักเกณฑ

��หลักเกณฑยอย

ทางเลือก

�วัตถุประสงค

 

ภาพที่ 1  โครงสรางการวิเคราะหการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑโดยวิธี 

                      Analytic Hierarchy Process (Saaty, 1980) 

 



ผูตัดสินใจ

กําหนดและประเมิน

ทางเลือก

ทางเลือกท่ีได

โปรแกรมเช่ือมโยง

กับผูใช

ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ แบบจําลอง

 

ภาพท่ี 2  องคประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ (SDSS) ดัดแปลง

จาก Densham (1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ตัวอยางการแสดงผลบนจอภาพของระบบสนับสนุนการประเมินคุณภาพที่ดิน

เพ่ือการเพาะปลูก (เมธี และคณะ, 2543) 
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ภาพท่ี 4 การกําหนดทางเลือกและผลการประเมินทางเลือกในระบบการสนับสนุน

การตัดสินใจผลิตขาว “โพสพ 1.0” (พนมศักดิ์  และคณะ, 2543)  
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