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บทคัดยอ
การวางแผนการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยใชแบบจําลองเชิงเสนที่
คํานึง วัตถุป ระสงคหลายดานพรอมกัน วัตถุป ระสงคแตล ะดานอาจจะมีความขัดแยง กัน การวิเ คราะหการ
ทดแทนกัน (Trade-off analysis) เปนการหาความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคที่ละคู อันจะทําใหทราบวา
ควรมีการปรับลดคาเปาหมายของแตละวัตถุประสงคอยางไรเพื่อใหไดผลลัพธที่เหมาะสมที่สุด บทความนี้แสดง
การวิเ คราะหก ารทดแทนกันของวัตถุป ระสงคย อ ยดานเศรษฐกิ จ สัง คมและสิ่ง แวดลอมเปนคูๆ โดยใช
แบบจําลองการใชประโยชนที่ดินเพื่อ การเกษตรของจัง หวัดลําพูน ซึ่งเปนแบบจําลองหลายเปาหมายและ
ปรับเปลี่ยนได (Interactive Multiple Goal Programming, IMGP) ผลที่ไดแสดงใหเห็นถึงการทดแทนกันที่
คอนขางสูงระหวางวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม การลดการใชสารเคมีลงรอยละ 25 จะสงผล
กระทบทางลบอยางมากตอผลตอบแทนสุทธิรวม ขณะที่การทดแทนกันระหวางวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจ
และสังคมอยูในระดับต่ํา การลดตนทุนเงินสดนอยกวารอยละ 40 จะสงผลกระทบเพียงเล็กนอยตอการใชที่ดิน
และการจางงาน สวนวัตถุป ระสงคดานสัง คมและสิ่งแวดลอมมีก ารทดแทนกันคอ นขางต่ํา การลดการใช
สารเคมีและการใชปุยไนโตรเจนสงผลกระทบเพียงเล็กนอ ยตอ การใชที่ดินและการจางงาน ยกเวนการลด
ปริมาณการใชปุยไนโตรเจนที่ระดับสูงกวารอยละ 10 จะสงผลกระทบเชิงลบคอนขางมากตอการใชที่ดิน
คําสําคัญ: การทดแทนกัน, การวางแผนการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร, แบบจําลองหลายเปาหมาย
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Abstract
In agricultural land use planning to optimize total benefit using multiple goal linear
programming modelling, conflicts between objectives are likely. Trade-off analysis is used to
find the relationships between pairs of objectives. Trade-off relationships will help to
understand how to adjust the target value of each objective in order to find the optimal
outcomes. This article shows results of trade-off analysis of different pairs of sub-objectives
by using interactive multiple goal programming for agricultural land use planning of
Lamphun province. The results show the rather high trade-off rates between economic and
environmental objectives. The reduction of pesticide use by 25 percent will have a high
negative effect on the total net return. The trade-off rates between economic and social
objectives are rather low. The 40 per cent reduction of the total production cash cost will
have only a small negative effect on the total land use and employment. There are also
low trade-off rates between social and environmental objectives. Decreasing use of pesticide
and nitrogen fertilizer will have a small negative effect on the total land use and
employment, except in the case when the use of nitrogen fertilizer is 10 percent higher, it
will have a high negative effect on the total land use.
Keywords: Trade-off, Agricultural Land Use Planning, Multiple GoalProgramming
บทนํา
งานวิจัยนี้เ ปนสวนหนึ่ง ของโครงการวิจัยเชิง บูร ณาการเพื่อ จัดเขตการใชที่ดินในจังหวัดลําพูนให
สามารถใชท รัพ ยากรทางเกษตรใหเ กิดประโยชนสูง สุดโดยใชแบบจําลองเชิงเสนทางคณิตศาสตร (linear
programming) ที่คํานึง5ถึงวัตถุประสงคหลายดานไปพรอมๆ กัน ทั้งวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม บางวัตถุประสงคมีความขัดแยงกัน การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะหที่ทันสมัยโดยเปดโอกาสใหผูใชมี
สวนรวมในการพิจารณาผลลัพ ธเบื้องตนและสามารถปรับเปาหมายของแตละวัตถุประสงคใหยืดหยุนตาม
สภาพความขัดแยงของวัตถุประสงคได จะชวยใหไดผลลัพธที่ทุกฝายยอมรับไดวาเปนผลลัพธที่เหมาะสมที่สุด
คณะผูวิจัยภายใตโครงการดังกลาวไดพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการหาทางเลือกในการใชที่ดินที่เหมาะสมกับ
สถานการณการตัดสินใจที่มีหลายวัตถุประสงคและใหผูใชสามารถปรับเปลี่ยนเปาหมายไดหลายเปาหมายซึ่งมี
ชื่อเรียกวา Interactive Multiple Goal Programming for Land Use Planning (IMGP-LPlan) ขึ้น
โปรแกรม IMGP-LPlan มีองคประกอบหลายสวน ตั้งแตการจัดทําหนวยแผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรและ
ประเมินศัก ยภาพของทรัพยากรที่ดินในการผลิตพืชที่สําคัญ ในพื้นที่เปาหมาย การสํารวจภาคสนามเพื่อ
รวบรวมขอมูลและจัดทําคาสัมประสิทธิ์การผลิตของแบบจําลองเชิงเสนหลายเปาหมาย การประเมินคุณภาพ
ที่ดินเพื่อใชในการจัดสรรประเภทการใชประโยชนที่ดิน 1
บทความนี้นําเสนอการวิเคราะหการทดแทนกัน ซึ่งเปนการวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวาง
วัตถุประสงคสองวัตถุประสงคซึ่งมีความขัดแยงกัน โดยใชหลักตนทุนคาเสียโอกาส (opportunity cost) ทาง
เศรษฐศาสตรในการอธิบาย กลาวคือ ถาตองการใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตอ งการมากขึ้นตองแลกดวยการ
สูญ เสียวัตถุประสงคที่ตอ งการอีกอยางหนึ่ง ไปหรือ ตอ งแลกดวยการไดรับในสิ่ง ที่ไมตองการมากขึ้น เชน
เพื่อใหมีผลตอบแทนมากขึ้นตองแลกดวยการเกิดการชะลางพังทลายของดินมากขึ้น เปนตน ผลลัพธที่ไดจาก
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การวิเคราะหจะชวยใหผูที่ตองตัดสินใจ (decision maker) เขาใจความสัมพันธของตัวชี้วัดตางๆ เชน ชวยให
เขาใจวาถาตองการใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้นจะสงผลกระทบตอการใชทรัพยากรอื่นๆ อยางไรบาง อัน
จะทําใหทราบวาควรมีการปรับลดคาเปาหมายของแตละวัตถุประสงคอยางไรเพื่อใหไดผลลัพธที่เหมาะสมและ
เปนที่พอใจของผูตัดสินใจที่สุด
วัตถุประสงค
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาอัตราการทดแทนกันของวัตถุประสงคยอยทางดานเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอมที่มีความขัดแยงกัน โดยใชโปรแกรม IMGP-LPlan (Interactive Multiple Goal
Programming for Land Use Planning) ที่ไดพัฒนาขึ้นโดยคณะผูวิจัยโครงการวิจัย “การจัดที่ดินเพื่อใช
ประโยชนทางการเกษตรใหเหมาะสมกับหลายวัตถุประสงค” 2
วิธีการศึกษา
แบบจําลอง IMGP
แบบจําลองพื้นฐานในดานการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดลําพูนที่ใชในการศึกษานี้ประกอบดวยตัว
แปรตัดสินใจทั้งหมด 200 ตัวแปรเปนตัวแปรดานระบบพืชตามหนวยทรัพยากรที่ดิน (Land Resource Unit,
LRU) 159 ตัวแปร ตัวแปรดานการจางแรงงานราย 10 วัน 36 ตัวแปรและตัวแปรการกูยืม 5 ตัวแปร
แบบจําลองมีขอจํากัดทั้งหมด 536 ขอจํากัด เปนขอจํากัดดานวัตถุประสงค 8 ขอจํากัด นอกนั้นเปนขอจํากัด
ดานทรัพ ยากรตางๆ ประกอบดวย ขอจํากัดดานพื้นที่ป ลูก ในแตละระบบพืช 82 ขอจํากัด ขอจํากัดดาน
แรงงาน 36 ขอจํากัด ขอจํากัดดานเงินทุน การจางงานและการบริโภคขาวอยางละ 1 ขอจํากัด ขอจํากัดดาน
แหลงกูยืมเงิน 5 ขอจํากัด ขอจํากัดดานพื้นที่ในหนวยทรัพยากรที่ดิน 27 ขอจํากัด ขอจํากัดดานปริมาณน้ํา
ตามแหลงน้ําเปนราย 10 วันจํานวน 220 ขอจํากัด และขอจํากัดดานความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการปลูก
ระบบพืชอีก 155 ขอจํากัด คาสัมประสิทธิ์ตางๆ ที่ใชสรางแบบจําลองไดจากการคํานวณขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณเกษตรกรแยกตามรายพืช รวมทั้งหมด 1,444 ตัวอยาง และไดจากการวิเคราะหเชิงพื้นที่ในระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร 2
ผูมีสวนไดสวนเสียและนักวางแผนระดับจังหวัดไดกําหนดวัตถุประสงคที่สําคัญในการวางแผนการใช
ที่ดินเพื่อการเกษตรของจังหวัดลําพูนไว 3 ดานหลัก คือ ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยในแตละ
ดานจะมีวัตถุประสงคยอยมากกวาหนึ่งขอ มีการใหคาน้ําหนักของแตละวัตถุประสงคโดยใชโปรแกรมรวม
ตัดสินใจ (รตส.) ซึ่งใชหลัก Analytical Hierachy Process (AHP)3 มาเปนเครื่องมือชวยในการจัดลําดับ
ความสําคัญของวัตถุประสงค ทําใหไดคาน้ําหนักของแตละวัตถุประสงคดังแสดงใน Table 1
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Table 1. Objective variables, their units and weights
Aspects
Economics

Objective variables and their optimization
Unit
Maximization of total net agricultural return
baht
Minimization of total cash production cost
baht
man-day
Social
Maximization of total employment in
agriculture
Maximization of total agricultural land use
rai
Environment Maximization of irrigation water use productivity
Baht-rai/m3
Minimization of pesticide use
kg. of active ingredients
Minimization of chemical fertilizer use
kg.of N/rai
Minimization of soil erosion
ton/year

Weight
0.486
0.162
0.102
0.230
0.104
0.086
0.029
0.011

วิธีการคํานวณเสนการทดแทนกัน
ในการวิเคราะหการทดแทนกันระหวางคูวัตถุประสงค เชน ใหวัตถุประสงคหนึ่งคือผลตอบแทนสุทธิ
สูงสุด และวัตถุประสงคที่สองคือการชะลางพังทลายของดินต่ําสุด เพื่อใหไดเสนการทดแทนกัน โปรแกรมตอง
คํานวณหาผลลัพธที่เหมาะสม (Optimization runs) หลายครั้ง ในการคํานวณแตล ะครั้ง โปรแกรมจะ
คํานวณหาคา restriction value (RV) สําหรับวัตถุประสงคที่สอง จากสมการทายดังนี้ 4
RV = MRV + ¦ x (ORV-MRV)
(1)
โดยที่ MRV คือ คาต่ําสุดของวัตถุประสงคที่สองที่ไดจากการคํานวณโดยไมไดกําหนดขอจํากัดใดๆ ใน
วัตถุประสงคอื่น
ORV คือ คาของวัตถุประสงคที่สองเมื่อวัตถุประสงคที่หนึ่งบรรลุคาสูงสุดหรือต่ําสุดที่ตองการของ
วัตถุประสงคที่หนึ่ง
¦ คือ คาสัดสวนที่มีคาระหวาง 0-1 เชน 0.1, 0.2, 0.9 เปนตน
จากสมการขางตน เนื่องจากคา MRV และ ORV ของแตละวัตถุประสงคจะมีคาคงที่ สามารถดูไดจาก
ตาราง Pay-off เปนตารางที่เก็บผลลัพธที่ไดจากการ Maximize หรือ Minimize วัตถุประสงคหนึ่งๆ โดยไม
คํานึงถึงวัตถุประสงคอื่นๆ (Figure 1) ดังนั้นคา RV จะเปลี่ยนแปลงไปตามคา ¦
คา RV สําหรับวัตถุประสงคที่สองและผลลัพธที่เหมาะสม (optimized value: OV) ของวัตถุประสงค
ที่หนึ่งในแตละครั้งที่ไดจากการคํานวณจะถูกนํามาคิดเทียบเปนรอยละกับคา ORV และคาสูงสุด (maximum
value: MOV) ของวัตถุประสงคที่หนึ่ง ตามลําดับ ดังสมการทายนี้
rsv = (RV/ORV) x 100
(2)
obv = (OV/MOV) x 100
(3)
โดยที่ rsv คือ คา RV ของวัตถุประสงคที่สองในหนวยรอยละของ ORV
obv คือ คา OV ของวัตถุประสงคที่หนึ่งในหนวยรอยละของ MOV
คา rsv และ obv ที่แตละคูที่ไดจะถูกนําไปสรางเสนกราฟสองมิติ เรียกวา เสนการทดแทนกัน
(Tradeoff curve) ซึ่งแสดงการทดแทนกันระหวางสองวัตถุประสงค
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Figure 1 Pay-off table from the IMGP-LPlan for agricultural land use planning of
Lamphun province
ในโปรแกรม IMGP-LPlan ไดมีก ารออกแบบใหผูใชส ามารถทําการวิเคราะหก ารทดแทนกันของ
วัตถุประสงคแตละคูไดอยางงายๆ โดยหลังจากเปดไฟลขอมูลที่ตองการแลว ที่เมนูใหเลือก “วิเคราะห” และ
กดปุมใหโปรแกรมมีการตรวจสอบแบบจําลอง หลังจากตรวจสอบเสร็จ ปุม “Trade-off” จะปรากฏขึ้นใหผูใช
กดเลือกและเขาไปเลือกวัตถุประสงคที่ตองการวิเคราะหหาการทดแทนกัน เมื่อกดปุมคํานวณ โปรแกรมจะทํา
การคํานวณและแสดงผลการวิเคราะหเปนกราฟเสนแสดงการทดแทนกันของสองวัตถุประสงค (Figure 2) ผูใช
สามารถกดปุมที่เมนูเพื่อเลือกใหแสดงขอมูลในรูปตารางได (Figure 3) และสามารถบันทึกขอมูลเก็บไวในรูป
ของ Excel file ได

Figure 2 Window showing trade-off analysis using the IMGP-LPlan
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Figure 3 Window showing a result table of trade-off analysis
ผลการศึกษา
ในการวิเคราะหการทดแทน ไดทําการวิเคราะหการทดแทนกันระหวางวัตถุประสงคทั้งสามดานทีละคู
คือ การทดแทนกันระหวางวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจกับดานสิ่งแวดลอม วัตถุประสงคดานเศรษฐกิจกับดาน
สังคม และวัตถุประสงคดานสังคมกับดานสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาเลือกวัตถุประสงคยอยบางคูของแตละดาน
มาพิจารณาหาคาการทดแทนกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้
การทดแทนกันระหวางวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
การวิเคราะหการทดแทนกันของวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ไดเลือกผลตอบแทนสุทธิ
รวมสูงสุดซึ่งเปนวัตถุประสงคยอยดานเศรษฐกิจมาคํานวณหาคาการทดแทนกับวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม
3 วัตถุประสงคยอย คือ การชะลางพังทลายของดินรวมต่ําสุด ปริมาณการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชรวมต่ําสุด
และปริมาณการใชปุยไนโตรเจนรวมต่ําสุด
ผลการวิ เ คราะห ก ารทดแทนกั น พบว า ผลตอบแทนสุ ท ธิ ร วมสู ง สุ ด มี ค วามสั ม พั น ธ เ ป น บวกกั บ
วัตถุประสงคยอยดานสิ่งแวดลอมทั้ง 3 วัตถุประสงค กลาวคือ ถาลดการชะลางพังทลายของดินหรือปริมาณ
การใชส ารเคมีกําจัดศัตรูพืชหรือปริมาณการใชปุยไนโตรเจนลงจะมีผ ลทําใหผลตอบแทนสุท ธิล ดลงดวย
อยางไรก็ตาม การทดแทนกันระหวางผลตอบแทนสุทธิรวมกับการชะลางพังทลายของดินมีอัตรานอยมากใน
ชวงแรกแตจะมีอัตราการทดแทนกันเพิ่มขึ้นมากในชวงหลัง กลาวคือ ในชวงแรกการลดการชะลางพังทลาย
ของดินจากคาสูงสุดลงประมาณ 10-20% จะทําใหผลตอบแทนลดลงจากคาสูงสุดเพียง 1-4% โดยประมาณ
แตถาลดการชะลางพังทลายไปอีกเพียงเล็กนอยจะทําใหผลตอบแทนสุทธิลดลงอยางมาก โดยการลดการชะ
ลางพังทลายอีก 5% หรือ เปน 25% จากคาสูง สุด จะทําใหผลตอบแทนสุทธิลดลงจากคาสูงสุดกวา 20%
โดยประมาณ (Figure 4 a) สวนการทดแทนกันระหวางผลตอบแทนสุทธิกับปริมาณการใชสารเคมีเพื่อกําจัด
ศัตรูพืชและการใชปุยไนโตรเจนใหผลที่คลายคลึงกัน โดยมีอัตราการทดแทนกันที่คอนขางสูง กลาวคือ การลด
ปริมาณการใชสารเคมีจากคาสูงสุดลง 10% และ 20% จะทําใหผลตอบแทนสุทธิรวมลดลง 3% และ 18%
ตามลําดับ และอัตราการทดแทนกันเพิ่มสูง ขึ้นมากถาลดปริมาณการใชส ารเคมีลง 25% โดยจะทําให
ผลตอบแทนสุทธิรวมลดลงมากถึง 37% ในขณะที่การลดปริมาณการใชปุยไนโตรเจนลง 10% และ 20% จะ
ทําใหผลตอบแทนสุทธิรวมลดลง 2% และ 7% ตามลําดับ และถาลดปริมาณการใชปุยไนโตรเจนลงไปถึง 30%
จะสงผลใหผลตอบแทนสุทธิรวมลดลงถึง 25% แสดงใหเห็นวาเกษตรกรไมสามารถลดการชะลางพังทลายของ
ดิน การใชส ารเคมีกําจัดศัตรูพืชและปุยไนโตรเจนลงไดม ากนัก เพราะจะสง ผลกระทบคอนขางมากต อ
ผลตอบแทนที่จะไดรับ (Figure 4 b and c)
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(a)
(b)

(c)
Figure 4 Trade-offs between economic and environmental objectives (a) total net
return and total soil loss (b) total net return and total pesticide uses (c) total
net return and total N fertilizer uses
การทดแทนกันระหวางวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจและสังคม
การวิเคราะหการทดแทนกันของวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจและสังคม ไดเลือกตนทุนเงินสดที่ใชใน
การผลิตรวมต่ําสุดซึ่งเปนวัตถุประสงคยอยดานเศรษฐกิจมาคํานวณหาคาการทดแทนกับวัตถุประสงคดาน
สังคม 2 วัตถุประสงคยอย คือ การใชที่ดินรวมสูงสุดและการจางแรงงานในการผลิตรวมสูงสุด
ผลการวิเคราะหการทดแทนกัน พบวา ถามีการลดลงของตนทุนเงินสดในการผลิตมากกวา 35% จะ
สงผลกระทบตอปริมาณการใชที่ดินรวม โดยจะทําใหปริมาณการใชที่ดินรวมลดลงเพียงประมาณ 2-3% ถามี
การลดตนทุนเงินสดในการผลิตรวมลงจากคาสูงสุด 40% แตการใชที่ดินรวมจะลดลงอยางมากถามีการลด
ตนทุนเงินสดลงไปอีก โดยจะลดการใชที่ดินรวมลงประมาณเกือบ 40% ถาตนทุนเงินสดในการผลิตรวมลดลง
มากถึง 50% (Figure 5 a) สวนการทดแทนกันของการจางแรงงานในการผลิตรวมกับตนทุนเงินสดในการผลิต
รวม พบวา ถามีการลดตนทุนเงินสดในการผลิตรวมมากกวา 10% จะเริ่มสงผลใหมีการจางแรงงานในการผลิต
รวมลดลงอยางชาๆ และมีอัตราการลดลงที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีการลดตนทุนเงินสดในอัตราที่มากขึ้น โดยถาลด
ตนทุนเงินสดในการผลิตรวมลง 20% และ 30% จะสงผลใหการจางแรงงานในการผลิตรวมลดลงเพียง 2%
และ 5% ตามลําดับ แตถายังคงลดตนทุนเงินสดในการผลิตรวมลงไปอีกเปน 40-50% จะทําใหการจางแรงงาน
ในการผลิตรวมลดลงจากคาสูงสุด 10-25% (Figure 5 b)
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จะเห็นไดวาตนทุนเงินสดในการผลิตรวมสามารถลดลงไดมากถึง 30-40% โดยสงผลกระทบเพียง
เล็กนอยตอการใชที่ดินรวมและการจางแรงงานในภาพรวม แตถาตองการจะลดตนทุนเงินสดลงไปมากกวา
40% แลวจะสงกระทบอยางมากตอการใชที่ดินและการจางแรงงาน

(a)
(b)
Figure 5 Trade-offs between economic and social objectives (a) total production cash cost
and total land use (b) total production cash cost and total employment
การทดแทนกันระหวางวัตถุประสงคดานสังคมและสิ่งแวดลอม
การวิเคราะหการทดแทนกันของวัตถุประสงคดานสังคมและสิ่งแวดลอม ใชวัตถุประสงคยอยทั้งสอง
ขอของวัตถุประสงคดานสังคม ซึ่งไดแก การจางแรงงานในการผลิตรวมสูงสุดและการใชที่ดินรวมสูงสุด ในการ
คํานวณหาคาการทดแทนกันกับวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม 3 วัตถุประสงคยอย คือ การชะลางพังทลายของ
ดินรวมต่ําสุด ปริมาณการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชรวมต่ําสุดและปริมาณการใชปุยไนโตรเจนรวมต่ําสุด
ผลการวิเคราะหการทดแทนกัน พบวา การลดการชะลางพังทลายของดินลงในอัตราที่ไมเกิน 15% จะ
สงผลกระทบตอการจางแรงงานในการผลิตรวมเพียงเล็กนอยไมเกิน 4% และไมสงผลกระทบตอการใชที่ดิน
รวมเลย ในขณะที่ถาตองการลดการชะลางพังทลายของดินในอัตรา 20% และ 25% จะสงผลใหการจาง
แรงงานในการผลิตรวมลดลง 8% และ 34% ตามลําดับ และสงผลใหการใชที่ดินรวมลดลงประมาณ 10%
และ 15% ตามลําดับ (Figure 6)
สวนการทดแทนกันระหวางการจางแรงงานในการผลิตหรือการใชที่ดินรวมและปริมาณการใชสารเคมี
เพื่อกําจัดศัตรูพืช พบวา การจางแรงงานในการผลิตรวมจะออนไหวตอการลดลงของปริมาณการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชมากกวาการใชที่ดินในชวงแรกๆ ซึ่งอาจเปนเพราะสวนใหญเกษตรกรจะใชแรงงานจางในการฉีด
พนสารเคมี โดยถาลดการใชสารเคมีลง 10% และ 20% จะทําใหการจางแรงงานลดลง 1% และ 5%
ตามลําดับ ในขณะที่การลดลงของปริมาณสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืชที่ไมเกิน 30% โดยประมาณจะไมสงผล
กระทบตอการใชที่ดินรวมเลย แตถามีการลดปริมาณการใชสารเคมีลงอีกเล็กนอย เชน ที่ระดับ 35% จะสงผล
ใหการใชที่ดินรวมตองลดลงประมาณ 10% และถายังลดการใชสารเคมีลงอีก 3-4% จะมีผลทําใหการใชที่ดิน
ลดลงมากกวา 30% (Figure 7)
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(a)
(b)
Figure 6 Trade-offs between (a) total employment and total soil loss (b) total land use and
total soil loss

(a)
(b)
Figure 7 Trade-offs between (a) total employment and total pesticide uses (b) total land
use and total pesticide uses
เสนการทดแทนกันของปริมาณการใชปุยไนโตรเจนและการจางแรงงานในการผลิต พบวา สามารถลด
ปริมาณการใชปุยไนโตรเจนไดสูงถึง 40% โดยไมสงผลกระทบตอการจางแรงงานในการผลิต แตถาลดการใช
ปุยไนโตรเจนมากกวา 40% การจางแรงงานในการผลิตจะคอยๆไดรับผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่การ
ลดปริมาณการใชปุยไนโตรเจนลงนอยกวา 10% จะไมคอยสงผลกระทบตอการใชที่ดินมากนัก แตถามีการลด
การใชปุยมากกวา 10% อีกเพียงเล็กนอยจะสงผลใหการใชที่ดินรวมลดลงอยางมาก (Figure 8)
จากผลการวิเคราะหการทดแทนกันระหวางวัตถุประสงคดานสังคมและสิ่งแวดลอม แสดงใหเห็นวา
ถามีการลดลงของการผลิตและปจจัยการผลิตที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไมเกินรอยละ 15 จะสงผลกระทบ
ตอประเด็นดานสังคมนอยมาก ยกเวนกรณีการลดปริมาณการใชปุยไนโตรเจนที่ระดับสูงกวา 10% จะสงผล
กระทบคอนขางมากตอการใชที่ดินรวม
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(a)
(b)
Figure 8 Trade-offs between (a) total employment and total N fertilizer uses (b) total land
use and total N fertilizer uses
วิจารณและสรุปผล
ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นถึงความขัดแยงกันอยางมากของวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจและดาน
สิ่งแวดลอมโดยพิจารณาจากอัตราการทดแทนกันที่คอนขางสูงระหวางผลตอบแทนรวมสุทธิกับวัตถุประสงค
ยอ ยดานสิ่ง แวดลอมทั้ง 3 วัตถุป ระสงค โดยเฉพาะการลดปริม าณการใชส ารเคมีล งรอยละ 25 จะสงผล
กระทบทางลบอยางมากตอผลตอบแทนสุทธิรวม โดยจะทําใหผ ลตอบแทนสุทธิร วมลดลงไปถึงรอยละ 37
จากคาสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได แสดงใหเห็นวาภายใตเทคโนโลยีการผลิตที่เกษตรกรใชอยู ถาภาครัฐดําเนิน
นโยบายดานสิ่งแวดลอมโดยการรณรงคลดการใชสารเคมีในภาคการเกษตรจะบรรลุผลสําเร็จไดยากเพราะ
เกษตรกรจะไมยอมรับเนื่องจากจะสงผลตอปริมาณผลผลิตและรายไดของเกษตรกรในที่สุด นอกเสียจากจะมี
การแนะนําเทคโนโลยีใหมที่มีการใชสารเคมีนอยแตผลผลิตไมลดลงใหแกเกษตรกร สวนผลการวิเคราะหการ
ทดแทนกันของวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจและสังคมแสดงใหเห็นวาวัตถุประสงคทั้งสองดานมีความขัดแยงกัน
คอนขางนอย อัตราการทดแทนกันระหวางตนทุนเงินสดในการผลิตและการใชที่ดินรวมหรือการจางงานรวมมี
อยูในระดับต่ํา การลดตนทุนเงินสดในการผลิตรอยละ 30-40 จะสงผลใหการใชที่ดินรวมและการจางงานรวม
ลดลงจากคาเปาหมายที่ตั้งไวเพียงเล็กนอย สวนวัตถุประสงคดานสังคมและสิ่งแวดลอมมีความขัดแยงกันไม
มากนัก อัตราการทดแทนกันของวัตถุประสงคทั้งสองดานยังอยูในระดับที่คอนขางต่ํา โดยการลดการชะลาง
พังทลายของดินและการลดปริมาณการใชสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืชในอัตราไมเกินรอยละ 20 จะสงผลกระทบ
เพียงเล็กนอยตอการใชที่ดินรวมและการจางงานรวม ยกเวนการลดปริมาณการใชปุยไนโตรเจนที่คอนขางจะมี
อัตราการทดแทนที่สูง โดยการลดปริมาณการใชปุยไนโตรเจนในระดับที่สูงกวารอยละ 10 จะสงผลกระทบเชิง
ลบคอนขางมากตอการใชที่ดินรวม
ผลการวิเ คราะหก ารทดแทนกั นระหวา งคู วัต ถุป ระสงค แสดงให เ ห็ นว าการยอมใหผ ลลั พ ธ ของ
วัตถุประสงคใดๆ มีคาเบี่ยงเบนไปจากคาเปาหมายที่กําหนดไวไดจะสงผลตอผลลัพธที่ไดของวัตถุประสงคอื่น
อยางไร บางครั้งการยอมใหผลลัพธของวัตถุประสงคหนึ่งเบี่ยงเบนไปจากคาเปาหมายเพียงเล็กนอยอาจทําให
ผลลัพธของวัตถุประสงคอื่นดีขึ้นอยางมาก ในขณะที่การพยายามทําใหผลลัพธของวัตถุประสงคหนึ่งเขาใกลคา
เปาหมายมากขึ้นอาจสงผลกระทบอยางมากตอผลลัพธของวัตถุประสงคอื่นได เชน ถากําหนดใหผลตอบแทน
สุทธิรวมสามารถเบี่ยงเบนไปจากคาเปาหมายสูงสุดได 5% จะทําใหสามารถลดปริมาณการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชไดถึง 12% หรือสามารถลดปริมาณการใชปุยไนโตรเจนไดกวา 33% แตถาตองการลดปริมาณการใช
สารเคมีไปมากกวานั้นจะสงผลกระทบอยางมากตอผลตอบแทนสุทธิรวม ดังนั้น ถาผูใชไดทําการวิเคราะหการ
ทดแทนกันของคูวัตถุป ระสงคตางๆ กอน จะชวยทําใหเ ขาใจมากขึ้นวาควรกําหนดใหวัตถุป ระสงคตางๆ
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สามารถเบี่ยงเบนไปจากคาเปาหมายที่กําหนดไวไดมากนอยเพียงใด เพื่อทําใหภาพรวมของทุกวัตถุประสงคได
ผลลัพธเ ปนที่นาพอใจที่สุด นอกจากนี้ ผลที่ไดจากการวิเ คราะหก ารทดแทนกันนี้สามารถนําไปใชสราง
สถานการณตางๆ (scenarios) ในแบบจําลองเพื่อวางแผนการใชที่ดินใหเหมาะสมตามสถานการณเชิงนโยบาย
ได เชน ถาการวิเคราะหการทดแทนกันทําใหทราบวาวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจมีความขัดแยงที่สูงมากกับ
วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม ดังนั้นการกําหนดนโยบายที่เนนดานเศรษฐกิจนําตองการวางแผนการใชที่ดินโดย
เนนใหดานเศรษฐกิจนําตามดวยสังคมและสิ่งแวดลอมควรมีการกําหนดใหวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจสามารถ
เบี่ยงเบนไปจากคาเปาหมายไดมากนอยเพียงใด
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดที่ดินเพื่อใชประโยชนทางเกษตรใหเหมาะสมกับหลาย
วัตถุประสงค” ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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