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บทคัดยอ
การวางแผนการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมอาจดําเนินการโดยใชแบบจําลองหลายเปาหมายแบบมีสวน
รวม (Interactive Goal Programming, IMGP) หนึ่งในผลลัพธสําคัญที่ไดคือ คาตัวแปรสําหรับการตัดสินใจซึ่งเปน
ตัวเลขแสดงเนื้อที่เพาะปลูกที่เหมาะสมสําหรับแตละระบบพืช ผลลัพธดังกลาวยังไมสามารถระบุเขตการผลิตพืช
เหลานั้นในรูปแผนที่ได จึงทําใหการแสดงแผนการผลิตและการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียในแผนการผลิตตามนโยบาย
ตางๆไมดีเทาที่ควร บทความนี้อธิบายการพัฒนาโปรแกรมจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่ (Spatial Land Allocation, SLA)
เพื่อปรับปรุงการแสดงผลลัพธจากแบบจําลอง IMGP ที่ใชในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสมในจังหวัดลําพูน ให
สามารถนําไปใชในงานวางแผนการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบดังกลาวประกอบดวยขอมูลเชิงพื้นที่
ดัชนีความเหมาะสมของที่ดิน หนวยจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Resource Unit, LRU) และหนวยแผนที่เพื่อการ
จัดสรรที่ดิน (Land Allocation Unit) โปรแกรมที่มีสวนโตตอบกับผูใชเปนภาษาไทย เพื่อนําเขาผลลัพธจาก
แบบจําลอง IMGP และขอมูลเชิงพื้นที่ที่จําเปนตองใชในการจัดสรรที่ดินใหกับระบบพืชเปาหมาย โปรแกรมทําการ
วิเคราะหเชิงพื้นที่โดยเรียกใชคําสั่งในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) เพื่อจัดสรรที่ดินโดยใช 3 วิธีการคือ
วิธีการจัดสรรที่ดินแบบลําดับชั้น (HO) วิธีการที่ใชระยะจากจุดอุดมคติ (IPA) และวิธีการจัดสรรที่ดินแบบหลาย
วัตถุประสงค (MOLA) ผลลัพธของการจัดสรรที่ดินแสดงเปนแผนที่สําหรับแตละสถานการณการผลิตพืชตามที่ผู
รวมกันวางแผนกําหนด ไดเปรียบเทียบสมรรถนะของการจัดสรรที่ดินของ 3 วิธีการดังกลาว โดยอาศัยคาดัชนีความ
เหมาะสมโดยรวมและความเปนกลุมกอน (Compactness) ของแปลงที่จัดสรรใหกับพืช รวมทั้งเวลาที่ใชในการ
ประมวลผลของคอมพิวเตอร ผลการเปรียบเทียบพบวา วิธีการ MOLA มีประสิทธิภาพในการจัดสรรที่ดินมากกวา
วิธีการอื่นไมวาจะใชขอมูลเชิงพื้นที่ประเภทเวคเตอรหรือราสเตอร เนื่องจากสามารถจัดสรรเนื้อที่ใหกับพืชไมต่ํา
กวารอยละ 98.3 ของเนื้อที่เปาหมายที่ไดจากแบบจําลอง IMGP ไดคาดัชนีความเหมาะสมของที่ดินโดยรวมสูงกวา
และแปลงปลูกพืชที่จัดสรรไดเปนกลุมกอนมากกวาวิธีการอื่นนอกจากนี้ยังใชเวลาในการประมวลผลขอมูลประเภท
เวคเตอรนอยที่สุด โปรแกรม SLAที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชในการจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่ในการวางแผนการใชที่ดิน
โดยใชแบบจําลองอื่นได หากผูใชทราบเนื้อที่เปาหมายที่เหมาะสมสําหรับแตละระบบพืชลําดับความสําคัญของพืช
เปาหมาย และดัชนีความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเปาหมายที่มีคาตอเนื่อง ผูใชสามารถจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่ได
แบบอัตโนมัติดวยโปรแกรม SLA โดยจัดเตรียมขอมูลเชิงพื้นที่เปน Shape file ดังนั้นจึงมีประโยชนในการวาง
แผนการผลิตพืชหรือจัดเขตการใชที่ดินเพื่อการเกษตรตามนโยบายการผลิตแบบตางๆ ตั้งแตระดับตําบล จังหวัด
หรือในลุมน้ําระดับตางๆ
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Abstract
Optimization of land use plan may be achieved by employing an Interactive Goal
Programming (IMGP) model. One of key results from such model is a decision variable which
is expressed as optimal acreage of land allocated for each crop or cropping system.
Unfortunately, the results from IMGP model are numeric values that do not show spatial
distribution of the allocated land in form of maps. Consequently, they do not offer proper
information for communication with stakeholders when various planning scenarios are
explored. The paper explains the development of Spatial Land Allocation (SLA) program
aiming for improving the efficiency of representing information derived from results of the
IMGP model for land use planning in Lumphun province. The main components of the
system are spatial data on land suitability index for targeted crops, Land Resource Unit
(LRU), and Land Allocation Unit (LAU). The Thai user interface of SLA facilitates data input
from IMGP results and necessary spatial data for allocating land to different cropping
systems. Users may select three methods of spatial land allocation from SLA interface
namely, Hierarchical Optimization (HO), Ideal Point Analysis (IPA), and Multi-objective Land
Allocation (MOLA). Users may also use vector or raster data for the analyses. The results can
be displayed as maps of optimal land use plan for each scenarios of production created by
stakeholders. Performances of the three analysis methods were compared based on total
land suitability index and compactness of allocated land patches, and computing time.
Results of the comparison revealed that the MOLA method performed better than others in
both vector and raster data models. This method was able to allocate at least 98.3% of
targeted areas generated by IMGP model. The total suitability index and compactness of
allocated land patches were higher than other methods. MOLA also required shortest time
for processing vector data in land allocation for each scenario. Users may use SLA to work
with results from other optimal land use models providing targeted acreage of each
cropping system and relative importance of each cropping system are known, and land
suitability index of targeted crops are available. Users then use SLA to automatically allocate
land to suitable crops by using relevant shape files that have been built for this purpose.
The program is therefore useful for select suitable agricultural production plan in response
to various policies at sub-district, provincial levels or different watershed levels.
Keywords: Decision support system, Land use planning, Geographic Information System, GIS
บทนํา
การวางแผนการใชที่ดินเพื่อการเกษตรที่ดีตองตอบสนองตอนโยบายดานการผลิตอาหาร พลังงาน
ทดแทน การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการจางงานและความเปนอยูของประชาชนในชนบท
ดังนั้นแผนการใชที่ดินที่เ หมาะสม จะตองมีก ารระบุวัตถุประสงคและขอจํากัดที่ชัดเจนและสอดคลอ งกับ
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สถานการณหนึ่งๆ วิธีการที่จะนํามาใชในการหาทางเลือกการใชที่ดินที่เหมาะสมจะตองมีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะจัดการขอมูล วิเคราะหขอมูล และคาดการณผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากแผนการใชที่ดินที่
เปนทางเลือกหนึ่งๆ การจัดเขตการใชที่ดินที่เหมาะสมกับหลายวัตถุประสงคเปนวิธีการที่ใชสนับสนุนการวาง
แผนการใชที่ดินที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวางในระดับสากล ตัวอยางของระบบดังกลาวไดแก SYSNET ที่
นําไปใชในระดับจังหวัด1 ในระดับอําเภอ2, 3 ในระบบนิเวศเกษตรเฉพาะแหง 4 นอกจากนี้มีการพัฒนาเปน
ระบบการสนับสนุนการวางแผนการใชที่ดินในชนบท (Rural Land Exploration System, RULES)3 โดยใช
ขอมูลเชิงพื้นที่ประเภทราสเตอร และวิธีการวิเคราะหการตัดสินใจแบบมีหลายเปาหมายโดยอาศัยโปรแกรม
โตตอบกับผูใช (Interactive Multi-goal Programming, IMGP ) เพื่อสรางและวิเคราะหแบบจําลอง แตมี
ความแตกตางกันในแงการประเมินผลิตภาพของประเภทการใชที่ดิน สมการวัตถุประสงคและขอจํากัด รวมทั้ง
วิธีการจัดแผนการใชที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information Systems, GIS)
งานวิ จั ย ด า นการใช แ บบจํ า ลองหลายเป า หมายในประเทศไทยยั ง มี จํ า นวนจํ า กั ด งานของ
Patcharanuntawat และคณะ5 เปนการหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับพืชเศรษฐกิจแตละชนิดที่ทําการศึกษาโดย
ใชวิธีการ Genetic Algorithm และมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดรายไดสุทธิสูงสุดและมีการสูญเสียธาตุอาหารต่ําสุด
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ใชวิธีการถวงน้ําหนักหลายเปาหมาย (Weighted Goal Programming) ในการวาง
แผนการผลิตสําหรับ ระบบการทําฟารมบนที่สูงในจังหวัดเชียงใหม6 แตไมไดเ ชื่อ มโยงกับ GIS เพื่อแสดง
แผนการใชที่ดินที่เหมาะสมเปนแผนที่ เมธี และคณะ(7) ไดพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการใชที่ดินที่ใช
แบบจําลอง IMGP ในจังหวัดลําพูน โดยจัดทําโปรแกรม IMGP-LPlan เพื่อสนับสนุนการหาทางเลือกในการใช
ที่ดินที่เหมาะสมกับสถานการณการตัดสินใจที่มีหลายวัตถุประสงค ผลลัพธที่ไดจากระบบดังกลาวคือชนิดและ
จํานวนเนื้อที่ของแตละประเภทการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมที่สุดในพื้นที่เปาหมาย อยางไรก็ตาม งาน
ดังกลาวยังไมไดพัฒนาระบบการจัดสรรที่ดินแกระบบพืชที่ใหผลลัพธเปนขอมูลเชิงพื้นที่จากผลลัพธของการ
จําลองโดยวิธีการ IMGP ดังนั้นเพื่อ ใหการวางแผนการจัดเขตที่ดินเปนระบบที่ส มบูรณ และสะดวกตอผู
ตัดสินใจในการใชง านการวางแผนการจัดการที่ดิน จึง มีความจําเปนตองพัฒนาระบบการจัดสรรที่ดินเพื่อ
การเกษตรในเชิงพื้นที่ที่ทํางานรวมกับ GIS ผลลัพธที่ไดยังสามารถจัดทําเปนฐานขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อนําเขาไป
บูรณาการรวมกับฐานขอมูลเชิงพื้นที่อื่น เพื่อประโยชนในการจัดการทรัพยากรที่ดินที่มีประสิทธิภาพในระดับ
จังหวัดตอไป
วัตถุประสงค
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบจัดสรรการใชที่ดินเชิงพื้นที่ (spatial land allocation) โดย
พัฒนาโปรแกรมเพื่อเรียกใชคําสั่ง การวิเคราะหเชิงพื้นที่ของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ในการจัดทํา
แผนการใชที่ดินในระดับจังหวัดที่ตอบสนองตอนโยบายดานการผลิตอาหาร พลังงานทดแทน และการจัดการ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอ ม พรอมทั้งเปรียบเทียบสมรรถนะของวิธีก ารจัดสรรที่ดินเชิง พื้นที่ใหกับระบบพืชที่
เหมาะสม 3 วิธีการ โดยใชใชขอมูลเชิงพื้นที่ประเภทเวคเตอร
วิธีการศึกษา
แนวคิดในการพัฒนาระบบ
ที่ดินที่จ ะนํามาจัดสรรเชิง พื้นที่ใหกับ ระบบพืชตางๆไดม าจากผลลัพธของแบบจําลอง IMGP ซึ่ง
คํานวณหาผลลัพธที่เหมาะสมผานโปรแกรม IMGP-LPlan7 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจดังกลาวได
จากการผสมผสานแนวคิดการวางแผนการใชที่ดินในชนบทของ van Ittersum และคณะ8 ; Lu และคณะ4
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และ Santé-Riveira และคณะ9 การพัฒนาระบบดังกลาวประกอบดวยงาน 4 สวนที่สําคัญ (รูปที่ 1) คือ 1)
การสํารวจภาคสนามเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์การผลิตสําหรับแบบจําลอง IMGP 2) การจัดทําแผนที่ดัชนีความ
เหมาะสมของที่ดินสําหรับแตละประเภทการใชที่ดิน 3) การสรางแบบจําลอง IMGP 4) การพัฒนาโปรแกรม
IMGP-LPlan และ 5) การพัฒนาโปรแกรม Spatial Land Allocation (SLA) งานที่ 1,2,3 และ 4 มี
รายละเอียดในรายงานของ เบญจพรรณ และคณะ10 สวนงานที่ 5 เปนสวนที่จะอธิบายรายละเอียดของการ
ดําเนินงานในบทความนี้

รูปที่ 1 กรอบการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดเขตการใชที่ดินแบบหลายเปาหมายอยางมีสวนรวม
การสรางแผนที่ดัชนีความเหมาะสมของที่ดิน
การหาคาดัชนีความเหมาะสมของที่ดินใชวิธีก ารวิเคราะหแบบหลายหลัก เกณฑ (Multi-criteria
Decision Making Analysis, MCDA) และดําเนินการในโปรแกรม MCDA-GIS11 พืชเปาหมายในจังหวัดลําพูน
ในฤดูฝนไดแก ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝ น ถั่วเหลืองฤดูฝน และออย พืชฤดูแลงไดแก ขาวนาปรัง
ขาวโพดฝกออน หอมหัวใหญ กระเทียม ถั่วเหลือง มันฝรั่ง และยาสูบ ไมยืนตนประกอบดวย ลําไย มะมวง
และยางพารา สวนพืชพลังงานที่อาจเปนทางเลือกใหมคือปาลมน้ํามัน และสบูดํา
การกําหนดโครงสรางการตัดสินใจเปนไปตามกรอบการประเมินของ FAO12 และกรมพัฒนาที่ดิน13, 14
คาน้ําหนักความสําคัญของแตละหลักเกณฑที่ใชประเมินคุณภาพที่ดินไดจากการเปรียบเทียบความสําคัญทีละคู
หลักเกณฑตามวิธีการ Analytic Hierarchy Process, AHP15 โดยอาศัยโปรแกรม รตส.11 สวนขอจํากัด
(constraints) ที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้ไดแก พื้นที่ปาไม และพื้นที่ที่ไมใชดิน เชน แหลงน้ํา พื้นหิน และพื้นที่
ลาดชันเชิงซอน (slope complex) พื้นที่เหลานี้ไมมีขอมูลดินสําหรับใชในการประเมิน การจัดทําชั้นขอมูล
ดัชนีความสําคัญ (criterion map) ดําเนินการโดยแปลงคาขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน (standardization)
โดยใชฟงกชันที่เหมาะสมสําหรับแตละหลักเกณฑ เนื่องจากแตละหลักเกณฑมีชวงคาที่แตกตางกันมากและ
หนวยวัดไมเหมือนกัน จึงใชโปรแกรม MCDA-GIS เพื่อใหผูใชเลือกฟงกชันจํานวน 8 แบบเพื่อแปลงคาขอมูล
ดังกลาวใหสามารถเปรียบเทียบกันได11
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การวิเคราะหหาคาดัชนีความเหมาะสมโดยรวม (S) ของหนวยแผนที่ดินใชวิธีการ Simple Additive
Weighting (SAW) โดยคิดจากการรวมผลคูณระหวางดัชนีความสําคัญสําหรับหลักเกณฑ (xi ) และคาน้ําหนัก
ความสําคัญ (wi ) ของแตละหลักเกณฑ (S = Swi * xi ) คาดัชนีความสําคัญของแตละหนวยแผนที่ในแตละ
ชั้นขอมูลมีคาระหวาง 0-1.0 ผูใชสามารถเรียกชั้นขอมูลเหลานี้มาตรวจสอบได โดยใชเครื่องมือแสดงแผนที่
โปรแกรมจะเรียกชั้นขอมูลเหลานี้ไปประมวลผลเพื่อคํานวณหาคาดัชนีความสําคัญโดยรวมของแตละหนวย
แผนที่ตอไป
การสรางหนวยแผนทีเพื่อการจัดสรรที่ดิน
ในขั้นตนไดใชหนวยการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Resource Unit, LRU) ซึ่งสรางขึ้นจากการ
วิเคราะหเชิงซอนทับ (Overlay analysis) ระหวางพื้นที่เกษตรจําแนกตามแหลงน้ําชลประทานและความลาด
ชันของที่ดินใน GIS10 อยางไรก็ตามแตละหนวยของ LRU ที่ไดมีพื้นที่ขนาดใหญและจํานวนหนวยแผนที่นอย
ถาขนาดของรูปหลายเหลี่ยมมีขนาดใหญเปนจํานวนมาก การจัดสรรที่ดินใหกับพืชจะเกิดปญหาเมื่อคาเนื้อที่ที่
ทําการจัดสรรเขาใกลคาเนื้อที่เปาหมาย รูปหลายเหลี่ยมที่เหลือสําหรับจัดสรรอาจมีขนาดใหญเกินไป ทําใหไม
สามารถจัดสรรรูปหลายเหลี่ยมใหกับพืชเปาหมายได ทําใหไดผลลัพธของการจัดสรรไมครบตามเปาหมายอยาง
สมบูรณ ดังนั้นจึงจําเปนตองสรางหนวยแผนที่เพื่อการจัดสรร (Land Allocation Unit, LAU) ขึ้นใหม โดย
นําเอา LRU ไปวิเคราะหเชิงซอนทับกับชั้นขอมูลดิน การใชประโยชนที่ดิน ขอบเขตตําบล และเสนทางน้ํา
เพื่อใหได LAU ที่ประกอบดวยรูปหลายเหลี่ยมที่มีขนาดเล็กลง และมีคาดัชนีความเหมาะสมของที่ดินสําหรับ
แตละพืชเปนขอมูลอรรถาธิบาย (Attributes) ของแตละ LAU
เนื้อที่เปาหมายของการผลิตพืชเพื่อใชในการจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่
จํานวนเนื้อ ที่เปาหมายสําหรับ พืชแตละระบบพืชไดจากผลลัพธของแผนการผลิตพืชที่เ หมาะสม
สําหรับจังหวัดลําพูนที่ใชแบบจําลอง IMGP และโปรแกรม IMGP-LPlan(10) วัตถุประสงคในการใชที่ดินเพื่อ
การเกษตรในงานวิจัยดังกลาวกําหนดโดยผูมีสวนรวมในการวางแผนระดับจังหวัด ซึ่งมี 3 ดานหลัก ไดแก
วัตถุป ระสงคดานเศรษฐกิจ ดานสัง คม และ ดานสิ่ง แวดลอม วัตถุป ระสงคทั้ง หมดมี 8 ขอโดยมีลําดับ
ความสําคัญจากมากไปนอยดังนี้ ผลตอบแทนสุทธิรวมสูงสุด ตนทุนเงินสดที่ใชในการผลิตรวมต่ําสุด ผลิตภาพ
น้ํารวมสูงสุด การใชปริมาณสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืชรวมต่ําสุด การใชปริมาณปุยไนโตรเจนรวมต่ําสุด การชะ
ลางพังทลายของดินรวมต่ําสุด การจางแรงงานในการผลิตรวมสูงสุด และการใชที่ดินเพื่อการเกษตรรวมสูงสุด
ตอไปนี้เรียกวานโยบายตามผูใชกําหนด
อยางไรก็ตาม เพื่อใหผูตัดสินใจเห็นผลลัพธในการวางแผนการใชที่ดินในสถานการณที่แตกตางกัน ได
กําหนดภาพสถานการณที่เปนไปไดอีก 3 รูปแบบคือ 1) เศรษฐกิจ>สังคม>สิ่งแวดลอม เปนสถานการณที่ผูวาง
แผนการใชที่ดินใหความสําคัญตอวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจมากที่สุดรองลงมาเปนดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ตามลําดับ ดัง นั้นน้ําหนัก ความสําคัญของวัตถุป ระสงคจ ะเรียงลําดับความสําคัญ จากมากไปหานอ ยดัง นี้
ผลตอบแทนสุทธิรวมสูงสุด > ตนทุนเงินสดรวมที่ใชในการผลิตต่ําสุด > การใชประโยชนจากพื้นที่เกษตรกรรม
รวมสูงสุด > การจางงานรวมสูงสุดในการผลิตตามการใชประโยชนที่ดิน > ผลิตภาพน้ําชลประทานโดยรวม
สูงสุด > การใชสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืชต่ําสุด > การใชปุยไนโตรเจนในปริมาณที่ต่ําสุด > การชะลางพังทลาย
ของดินต่ําสุด 2) สังคม>เศรษฐกิจ>สิ่งแวดลอม เปนภาพเหตุการณเชิงนโยบายที่ใหลําดับความสําคัญของ
วัตถุประสงคเรียงกันดังนี้คือ การจางงานสูงสุด > ใชประโยชนจากพื้นที่เกษตรกรรมรวมสูงสุด > ผลตอบแทน
สุทธิรวมสูงสุด >ตนทุนเงินสดที่ใชในการผลิตรวมต่ําสุด > ผลิตภาพน้ําชลประทานโดยรวมสูงสุด > ใชสารเคมี
เพื่อกําจัดศัตรูพืชรวมต่ําสุด > ใชปุยไนโตรเจนในปริมาณรวมที่ต่ําสุด > การชะลางพังทลายของดินรวมต่ําสุด
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และ 3) สิ่งแวดลอม>สังคม>เศรษฐกิจ เปนสถานการณที่มีการเรียงลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคดังนี้คือ
ผลิตภาพน้ําชลประทานโดยรวมสูงสุด > ใชสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืชรวมต่ําสุด > ใชปุยไนโตรเจนในปริมาณ
รวมที่ต่ําสุด > การชะลางพัง ทลายของดินรวมต่ําสุด > การจางงานรวมสูงสุด > ใชประโยชนจากพื้นที่
เกษตรกรรมรวมสูงสุด > ผลตอบแทนสุทธิรวมสูงสุด > ตนทุนเงินสดที่ใชในการผลิตรวมต่ําสุด แตละนโยบาย
ประกอบดวย 8 สถานการณซึ่ง มีความแตกตางกันที่การใหคาผอนปรนของเปาหมายในวิธีก ารวิเ คราะห
แบบจําลอง IMGP แบบ STEP 16, 3 สําหรับนโยบายการผลิตที่ผูใชกําหนด ไดจากการที่ผูมีสวนรวมในการการ
วางแผนการผลิตเปนผูกําหนดคาผอนปรนเอง โปรแกรม IMGP-LPlan ไดคํานวณผลลัพธที่เปนพื้นที่เปาหมาย
ของระบบพืชตางๆของทุกสถานการณและจัดเก็บเปนไฟล xml พรอมที่จะนํามาใชในโปรแกรม SLA ที่จะ
อธิบายในรายละเอียดตอไป
วิธีการจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่
ไดทดสอบสมรรถนะในการทํางานโดยใชขอมูลประเภทเวคเตอรใน GIS ของ 3 วิธีการจัดสรรที่ดินเชิง
พื้นที่ ไดแก วิธีจัดสรรแบบลําดับชั้นอยางเหมาะสม (Hierarchical Optimization, HO) วิธีการวิเคราะหคา
อุดมคติ (Ideal Point Analysis, IPA) และวิธีการจัดสรรที่ดินแบบหลายวัตถุประสงค (Multi-objectives
Land Allocation, MOLA) ผลลัพธที่ไดเปนชั้นขอมูลเชิงพื้นที่แสดงแผนการใชที่ดินในจังหวัดลําพูน ซึ่งอาจ
นําไปแสดงผลรวมกับชั้นขอมูลเชิงพื้นที่อื่นๆไดในระบบ รสทก.17 หรือในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทั่วไป
วิธีการจัดสรรแบบจัดลําดับชั้นอยางเหมาะสม (HO)
วิธีการนี้เปนการจัดสรรที่ดินที่เหมาะสมใหกับพืชโดยอาศัยคาดัชนีความเหมาะสมของที่ดินของแตละ
พืช โปรแกรม SLA จะทําการวิเคราะหเพื่อจัดสรรพืชใหกับที่ดินทีละ LAU โดยพิจารณาไมผลและไมยืนตน
กอนเนื่องจากตองใชที่ดินตลอดปและปลูกเปนระยะเวลานาน จากนั้นจึงเปนพืชฤดูฝนที่ผูใชกําหนดใหมีลําดับ
ความสําคัญสูง เชน ขาวนาป และพืชไรที่ปลูกในฤดูฝน ใน LAU หนึ่งๆพืชใดที่มีลําดับความสําคัญสูง จะไดรับ
การจัดสรรใหกับ LAU นั้นกอนตามคาดัชนีความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินจากสูงมาหาต่ําตามลําดับ แต
ตองมีคาไมต่ํากวา 0.7 จนครบพื้นที่เปาหมายหรืออยูภายในระดับคาผอนปรน (tolerance) จากคาเนื้อ ที่
เปาหมายที่ผูใชกําหนด กระบวนการจะดําเนินไปจนกระทั่งโปรแกรมจัดสรรที่ดินครบตามจํานวนพืชและเนื้อที่
ปลูกที่เปนเปาหมาย(9) การจัดสรรที่ดินใหกับพืชฤดูแลงจะดําเนินการหลังจากที่ไดจัดสรรที่ดินใหกับไมผลและ
พืชฤดูฝนแลว และพืชฤดูแลง จะถูก จัดสรรลงบนที่ดินที่ไดรับ การจัดสรรใหผ ลิตขาวนาปในฤดูฝ นเทานั้น
เนื่องจากในจังหวัดลําพูนพืชฤดูแลงเปนพืชไรและพืชผักที่เกษตรกรมักปลูกตามหลังขาวนาป พืชหนาแลงที่
ไดรับการจัดสรรกอนจะเปนพืชที่ผูใชกําหนดลําดับความสําคัญสูงในบรรดาพืชฤดูแลงดวยกัน กระบวนการ
จัดสรรจะดําเนินการเชนพืชฤดูฝนจนครบตามเนื้อที่เปาหมายทุกพืชในทุก LAU
วิธีการวิเคราะหจากจุดอุดมคติ (Ideal Point Analysis)
วิธีการนี้ใชขั้นตอนการทํางาน (algorithm) ของโปรแกรมตามวิธีการของ Santé-Riveira และ คณะ9
คาความเหมาะสม 1.0 เปนจุดอุดมคติ สวน คา 0 เปนคาที่แสดงวามีความเหมาะสมนอยสุด (ไกลจากจุดอุดม
คติที่สุด) การจําลองโดยวิธีนี้ตองการแผนที่ดัชนีความเหมาะสมเชิงกายภาพ และคาน้ําหนักสําคัญของแตละ
ประเภทการใชประโยชนที่ดิน ในทางปฏิบัติโปรแกรมจะเริ่มทํางานโดยคํานวณคาระยะทางจากจุดอุดมคติ (Li)
สําหรับแตละประเภทการใชประโยชนที่ดิน จากนั้นจัดสรรการใชประโยชนที่มีคา Li นอยสุดใหกับแตละรูป
หลายเหลี่ยม และคํานวณพื้นที่ที่ไดจัดสรรใหกับแตละประเภทการใชประโยชนที่ดินไปแลว ถาพื้นที่ที่จัดสรรได
มากกวาพื้นที่เปาหมาย ใหจัดสรรรูป หลายเหลี่ยมที่เหมาะสมที่สุดใหกับประเภทการใชประโยชนที่ดินนั้น
(พื้นที่ๆมีคา Li นอยสุด) จนกระทั่งไดครบจํานวนพื้นที่เปาหมายทุกประเภทการใชประโยชนที่ดิน ถายัง มี
ประเภทการใชประโยชนที่ดินที่ไดรับการจัดสรรยังไมครบพื้นที่เปาหมาย ใหถอนพื้นที่ๆไดจัดสรรไปแลวออกไป
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แลวยอนกลับไปดําเนินการจัดสรรใหมจนไดใกลเคียงกับเปาหมายที่สุด ในการจัดสรรพื้นที่โดยวิธีนี้ ผูใชจะตอง
จัดเตรียมแผนที่ดัชนีความเหมาะสมของที่ดิน และคาน้ําหนักความสําคัญของแตละพืช
วิธีการจัดสรรที่ดินแบบหลายวัตถุประสงค (Multiobjective Land Allocation Model, MOLA)
วิธีการ MOLA ไดรับการพัฒนาใหแกปญหาการขัดแยงในการจัดสรรที่ดินที่มีหลายวัตถุประสงค และ
ถูกบรรจุไวเปนโปรแกรมยอย (module) หนึ่งใน IDRISI18 ซึ่งเปน GIS ระบบราสเตอรที่ใชกันแพรหลายระบบ
หนึ่ง วิธีการ MOLA ทําการจัดสรรที่ดินโดยอาศัยคาดัชนีความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชที่นํามาจัดสรร
วิธีการ MOLA แตกตางจากวิธี HO ตรงที่ใชคาน้ําหนักความสําคัญของพืช และจัดสรรพืชที่มีความเหมาะสม
มากที่สุดใหกับที่ดินแตละ LAU จนครบจํานวนเปาหมายสําหรับที่ดินหนวยนั้นกอน จากนั้นจึงจัดสรรใหกับพืช
ที่มีความเหมาะสมรองลงมาจนครบจํานวนพื้นที่เปาหมาย ทั้งนี้ไดทําการจัดสรรใหกับพืชฤดูฝนกอนแลวจึง
จัดสรรใหกับพืชฤดูแลง วิธีการ MOLA เปนวิธีการจัดสรรที่ดินที่ไมซับซอนจึงถูกนําไปใชในการจัดสรรทีด่ ินใน
งานวิจัยของSanté-Riveira และคณะ19
การเปรียบเทียบผลลัพธจากการจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่
หลังจากไดทําการวิเคราะหเ ชิงพื้นที่เพื่อทําการจัดสรรที่ดินแตละ LAU ใหกับพืชที่เหมาะสมตาม
วิธีการขางตนแลว ผลลัพธจะถูกเก็บไวในฐานขอมูลซึ่งสามารถเรียกมาเพื่อวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบผลของการ
จัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่ของแตละวิธีการได ขอมูลที่ใชในการเปรียบเทียบไดแก 1) รอยละของพื้นที่จัดสรรไดเมื่อ
เทียบกับเนื้อที่เปาหมายสําหรับแตละระบบพืชซึ่งคํานวณจากผลลัพธของการจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่ของแตละ
วิธีการ 2) คาดัชนีความเหมาะสมรวมของแผนที่ผลลัพธซึ่งคํานวณจากผลรวมของคาดัชนีความเหมาะสมของ
พืชที่ไดรับการจัดสรรในทุก LAU 3) ความเปนกลุมกอนของพื้นที่จัดสรรใหกับระบบพืชตางๆ ประเมินไดจาก
คาเนื้อที่เฉลี่ยของผืนที่ดิน(mean patch size) ที่จัดสรรใหกับระบบพืช คาความยาวรวมของขอบเขตที่ดิน
(use patch boundary) ที่จัดสรรใหกับระบบพืชทั้งหมด จํานวนแปลงทั้งหมดที่จัดสรรใหกับระบบพืช และ
สถิติเชิงพื้นที่เกี่ยวกับแปลงที่จัดสรรใหกับระบบพืช เชน คาสูงสุด ต่ําสุดของขนาดแปลงและของขอบเขตแปลง
ที่จัดสรรใหกับ ระบบพื ช19 เปน ตน ขอ มูล เหล านี้ไดจ ากการวิเ คราะหส ถิติ เ ชิง พื้น ที่โ ดยใช GIS และ 4)
ระยะเวลาที่ใชในการประมวลผลของวิธีการจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่
การพัฒนาระบบจัดเขตการใชที่ดินเชิงพื้นที่
การออกแบบ GUI สําหรับ สนับ สนุนการจัดสรรที่ดินเพื่อการผลิตพืชสามารถทําไดโ ดยใชภาษา
VisualBasic.NET ในการเขียนโปรแกรมเรียกใช object จากโปรแกรม MapWindows GIS ซึ่งเปนซอฟทแวร
ประเภท Open source ขอดีคือผูใชไมตองจัดซื้อ GIS เพื่อทําการวิเคราะหเชิงพื้นที่ สําหรับสวนการสราง
ปฏิสัมพันธกับผูใชไดพัฒนาโดยใช Visual Basic.NET โดยมีเมนูและหนาตางโตตอบกับผูใชเปนภาษาไทย เพื่อ
นําเขาขอมูลที่ไดจากผลลัพธของโปรแกรม IMGP-LPlan ตามนโยบายและสถานการณแบบตางๆที่ผูใชกําหนด
มาจากโปรแกรม IMGP-LPlan มาวิเคราะหตามความตองการของวิธีการจัดสรรที่ดินแบบตางๆ
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ผลการศึกษาและวิจารณ
ผลการสรางหนวยแผนที่เพื่อการจัดสรรที่ดิน

(ก.)

(ข.)

รูปที่ 2 การกระจายตัวของหนวยแผนที่เพื่อการจัดสรรที่ดิน (LAU) ในจังหวัดลําพูน (ก.) แสดงการ
กระจายตัวเชิงพื้นที่ และ (ข.) แสดงการกระจายตัวตามขนาดแปลง
เมื่อทดลองใช LRU เพื่อเปนหนวยแผนที่เพื่อการจัดสรรที่ดิน พบวาจะไดหนวยแผนที่เพื่อการจัดสรร
จํานวน 13,980 รูป หนวยแผนที่ที่มีขนาดตั้งแต 100 ไรขึ้นไปมีเปนจํานวนมาก อาจกอใหเกิดปญหาในการ
จัดสรรพืชที่เหมาะสมใหมีเนื้อที่เทากับเปาหมายที่ตองการได เนื่องจากเนื้อที่ผืนสุดทายที่จะตองจัดสรรใหกับ
พืชมีคานอย การจัดสรรที่ดิน เมื่อเทียบกับเนื้อที่ของ LRU ที่เหลืออยู ทําใหจัดสรรไดไมครบตามเปาหมาย
ดังนั้นจึงไดแบงหนวยแผนที่ใหยอยลงไปอีกโดยการนําเอาชั้นขอมูลชุดดิน การใชประโยชนที่ดิน ขอบเขตตําบล
และทางน้ํามาวิเคราะหเชิงซอนทับกับ LRU เพื่อสราง LAU ที่มีขนาดเล็กลง พบวาชั้นขอมูล LAU ใหมมี
จํานวนรูปหลายเหลี่ยมเพิ่มขึ้นเปน 32,264 หนวย (รูปที่ 2 ก.) จากการกระจายตัวของขนาดของ LAU ที่ได
(รูปที่ 2 ข.) นอกจากนี้ยังพบวา LAU ที่มีขนาดเล็กมีจํานวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ LAU ขนาด 2000-5000 ไร มี
จํานวนลดลงจากเหลือ 9 หนวย และไมมี LAU ใดที่มีขนาดเกิน 5000 ไร ดังนั้นการใช LAU ที่สรางขึ้นใหม
เพื่อจัดสรรการใชประโยชนที่ดินนาจะมีโอกาสไดผลลัพธที่ใกลเคียงกับเปาหมายมากกวาการใช LRU ในการ
จัดสรรที่ดิน
ผลการพัฒนาโปรแกรม SLA
เนื่องจากการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรเปนกระบวนการวิเคราะหเชิงพื้นที่ที่มีการคํานวณซ้ําในแตละ
LAU และประเภทการใชประโยชนที่ดิน ผูใชจะตองปอนคาพารามิเตอร คาน้ําหนัก หรือเรียงลําดับความสําคัญ
ของประเภทการใชประโยชนที่ดิน ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาโปรแกรม SLA เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
วิเคราะห เมื่อเปดโปรแกรม SLA หนาหลักของโปรแกรมมีเมนูหลักประกอบดวย “โครงงาน” “วิเคราะห”
“แสดงผล” “เกี่ยวกับโปรแกรม” และ “ออกจากโปรแกรม” เมื่อเปดเมนู “โครงงาน” จะมีปุมชวยนําไปสู
กระบวนการทํางานที่เ กี่ยวกับ การ “นําเขาโครงงานจาก IMGP-LPlan” “เปดโครงงานใหม” “การเปด
โครงงานที่สรางไวแลว” “การจัดเก็บโครงงานที่สรางใหม” “การจัดเก็บขอมูลเปนไฟล Excel” และ “การปด
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โครงงาน” เมื่อกดปุม “นําเขาโครงงานจาก IMGP-LPlan” โปรแกรมจะแสดงหนาตางเพื่อเปดไฟลผลลัพธ
จากโปรแกรม IMGP-LPlan ในรูปของไฟล XML โปรแกรมจะอานไฟล นี้แลวแปลงเปนตารางดังตามหนาตาง
ในรูปที่ 3 ตารางนี้ประกอบดวย ชนิดการใชประโยชนที่ดิน พื้นที่ดัชนีความเหมาะสมที่มากกวา 0.7 และพื้นที่
เปาหมายของแตละ LRU สําหรับพื้นที่จัดสรรไดยังมีคาเปนศูนยเนื่องจากยังไมไดผานกระบวนการวิเคราะหเชิง
พื้นที่

รูปที่ 3 การแสดงผลลัพธจากโปรแกรม IMGP-LPlan ในรูปตารางกอนทําการจัดสรรที่ดิน
ผูใชสามารถเลือกวิธีการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรในโปรแกรม SLA ได 3 วิธีการไดแก HO, IPA,
และMOLA เมื่อเลือกกดปุมวิธีการที่ตองการโปรแกรมจะเปดหนาตางเพื่อใหผูใชกรอกคาลําดับความสําคัญของ
พืชที่ปลูกในฤดูฝนและในฤดูแลงรวมทั้งคาพารามิเตอรที่วิธีนั้นตองการเพื่อใชในการวิเคราะห การจัดลําดับ
ความสําคัญจะตองดําเนินการแยกกันระหวางพืชฤดูฝน (รูปที่ 4 ก.) และพืชฤดูแลง (รูปที่ 4 ข.) สําหรับไมผล
และไมยืนตนใหจัดลําดับ

(ก.)

(ข.)

รูปที่ 4 หนาตางแสดงการกําหนดลําดับความสําคัญของพืชที่ปลูกในฤดูฝน (ก) และฤดูแลง (ข)
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ความสําคัญรวมกับพืชที่ปลูกในฤดูฝน เนื่องจากเมื่อจัดสรรพื้นที่ใหแลวที่ดินผืนนั้นจะนําไปใชจัดสรรใหกับพืช
ฤดูแลงอีกไมได เมื่อกดปุมประมวลผล โปรแกรมจะทําการวิเคราะหเชิงพื้นที่ตามขั้นตอนของแตละวิธีการที่
เลือก และจะแสดงผลลัพธของการจัดสรรที่ดินสําหรับแตละระบบพืชในแตละ LAU เปนตาราง รูปที่ 5 เปน
ตัวอยางของผลลัพธที่ไดจ ากการจัดสรรที่ดินตามวิธีก าร HO โดยใชนโยบายที่เ นน เศรษฐกิจ >สัง คม>
สิ่งแวดลอม ตามสถานการณที่ 1 และวิเคราะหแบบจําลอง IMGP ตามวิธีการ STEP ผูใชอาจเลือกแสดง
นโยบายและสถานการณอื่นที่ตองการไดจากเมนูในหนาตางวิเคราะห (รูปที่ 6) เนื่องจากไฟล xml ที่นําเขา
จากผลลัพธจากโปรแกรม IMGP-LPlan ประกอบดวยทุกสถานการณในแตละนโยบายการผลิตพืชที่นําไป
วิเคราะหหาแผนการผลิตที่เหมาะสมในโปรแกรม IMGP-LPlan

รูปที่ 5 หนาตางแสดงผลการจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่เพื่อการเกษตรในรูปตารางในโปรแกรม SLA

รูปที่ 6 เมนูเลือกสถานการณตามนโยบายของโครงงานที่นําเขามาวิเคราะหในโปรแกรม SLA
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ผลการจัดสรรที่ดินเพื่อการผลิตพืช
วิธีการจัดสรรเปนลําดับชั้น
ในกรณีศึกษาจังหวัดลําพูนไดกําหนดความสําคัญของพืชฤดูฝนเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังรูปที่ 4
ก. ซึ่งไดใหความสําคัญของไมผลมากกวาพืชไรยกเวนขาวนาป เนื่องจากเกษตรกรตองลงทุนกับไมผลในระยะ
ยาวการเปลี่ยนแผนการผลิตทําไดยากกวาพืชไร ในกรณีที่แผนการผลิตไมมีพืชพลังงาน ไดตัดปาลมน้ํามันและ
สบูดําออกจากรายการ สําหรับลําดับความสําคัญของพืชฤดูแลงเปนไปตามรูปที่ 4 ข. การจัดลําดับความสําคัญ
ในฤดูแลงอาศัยเนื้อที่เพาะปลูกในป 2552 ชวย พืชที่เกษตรกรปลูกกันมากจะกําหนดใหมีลําดับความสําคัญสูง
กวาพืชที่เกษตรกรปลูกเปนจํานวนนอย
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลการจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่โดยใชวิธีการตางๆ และใชขอมูลประเภท
เวคเตอร

นโยบาย

รวมพื้นที่
เปาหมาย
(ไร)

วิธีการจัดสรร
แบบลําดับชั้น
พื้นที่
พื้นที่
จัดสรร
จัดสรรได
ได
(ไร)
(%)

วิธีการจัดสรรแบบใช
ระยะจากจุดอุดมคติ

วิธีจัดสรรแบบ
หลายวัตถุประสงค

พื้นที่จัดสรร
ได

พื้นที่
จัดสรรได

พื้นที่
จัดสรรได

พื้นที่
จัดสรรได

(ไร)

(%)

(ไร)

(%)

เศรษฐกิจ>สังคม>สิ่งแวดลอม
สังคม>เศรษฐกิจ>สิ่งแวดลอม

687,549
701,118

676,710
685,207

98.4
97.7

673,216
690,201

97.9
98.4

687,549
689,283

98.2
98.3

สิ่งแวดลอม>สังคม>เศรษฐกิจ

700,501

688,532

98.3

663,200

94.7

687,491

98.1

ผูใชกําหนด

676,805

658,671

97.3

668,429

98.8

666,928

98.5

ผูใชกําหนดขยายพืชพลังงาน

686,118

669,662

97.6

680,595

99.2

677,882

98.8

คาเฉลี่ย

97.9

97.8

อยางไรก็ตามผูใชสามารถปรับการเรียงลําดับความสําคัญไดจากหนาตางการจัดลําดับความสําคัญของ
พืชไดตามตองการ กฎเกณฑที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการจัดสรรที่ดินโดยวิธีการ HO คือ พืชฤดูแลงจะถูก
จัดสรรลงบนที่ดินที่ใชปลูกขาวนาปมากอนเทานั้น ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับการเขตกรรมของเกษตรกรใน
จังหวัดลําพูน
ผลลัพธของการจัดสรรที่ดินใหแกระบบพืชโดยใชนโยบายที่เนน เศรษฐกิจ>สังคม>สิ่งแวดลอมตาม
สถานการณที่ 1 และคิดรวมทุก LAU พบวา โดยเฉลี่ยวิธีการจัดสรรเปนลําดับชั้นสามารถจัดสรรที่ดินใหกับทุก
ระบบพืชเทากับรอยละ 98.4 ของเปาหมายที่เปนผลลัพธจากแบบจําลอง IMGP พืชสวนใหญที่ปลูกในฤดูฝน
ไดรับการจัดสรรที่ดินครบตามเนื้อที่เปาหมาย ยกเวนขาวโพดฝกออนในฤดูฝนที่จัดสรรไดรอยละ 78.0 ของ
เนื้อที่เปาหมาย (ตารางที่ 1)การจัดเขตที่ดินตามสถานการณที่ 1 ในนโยบาย สังคม>เศรษฐกิจ>สิ่งแวดลอม
จัดสรรพื้นที่การเกษตรโดยรวมไดรอยละ 97.7 ของเนื้อที่เปาหมาย พืชฤดูฝนไดรับการจัดสรรเกือบครบตาม
เนื้อที่เปาหมายทุกพืชยกเวนขาวโพดฝกออนที่จัดสรรไดรอยละ 78.0 ของเนื้อที่เปาหมาย พืชฤดูแลงไดรับการ
จัดสรรครบเนื้อที่เปาหมายเกือบทุกระบบพืช ยกเวน ขาวนาป+ยาสูบที่ไดรับการจัดสรรเทากับรอยละ 53.5
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98.4

ของเนื้อที่เปาหมาย แตมีเนื้อที่เปาหมายเพียง 2833 ไร ผลของการจัดสรรที่ดินที่เหมาะสมใหกับระบบพืช
ตางๆตามนโยบาย สิ่งแวดลอม>สังคม>เศรษฐกิจ และ ตามผูใชกําหนดเอง แสดงใหเห็นวาการใชวิธีการจัดสรร
เปนลําดับชั้นในโปรแกรม SLA สามารถจัดสรรที่ดินโดยรวมไดรอยละ 98.3 ของเนื้อที่เปาหมาย และ 97.3
ตามลําดับ
ผลลัพธของการจัดสรรที่ดินแบบลําดับชั้นอาจสรุปไดวา ใหผลแตกตางกันเล็กนอยเมื่อใชนโยบายการ
ผลิตที่แตกตางกัน โดยที่นโยบาย เศรษฐกิจ>สังคม>สิ่งแวดลอม ใหคาพื้นที่จัดสรรโดยรวมสูงสุด (98.4%) ซึ่ง
ใกลเคียงกับผลลัพธจากนโยบาย สิ่งแวดลอม>สังคม>เศรษฐกิจ (98.3%) แตแตกตางที่พื้นที่ไดรับการจัดสรร
รายพืช สวนนโยบายที่จัดสรรที่ดินไดใกลกับเนื้อที่เปาหมายนอยสุดไดแกนโยบายที่ผูรวมวางแผนระดับจังหวัด
เปนผูกําหนดคาความสําคัญของแตละวัตถุประสงค (97.3%) เปนที่นาสังเกตวา ระบบพืชทีสําคัญคิดตามเนื้อที่
เพาะปลูก เชน ลําไย และ ขาวนาป (รวมระบบพืชที่มีขาวนาปเปนหลัก) ไดรับการจัดสรรเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ย
เกือบครบพื้นที่เปาหมายในสถานการณจําลองของทุกนโยบาย สวนระบบพืชที่ไดรับการจัดสรรที่ดินเพื่อการ
เพาะปลูกเปนปริมาณที่นอยไดแกพืชที่มีลําดับความสําคัญต่ําหรือมีเนื้อที่เปาหมายนอย เชน ออย และ ระบบ
ขาว+ยาสูบ
เมื่อทํ าการทดสอบสถานการณที่ผูใ ชกําหนดเองและตองการจัด สรรพื้ นที่เ พื่ อ ปลูก พืชพลั ง งาน
ทางเลือกไดแก ปาลมน้ํามันจํานวน 42,191 ไร (ผลลัพธที่เหมาะสมจากแบบจําลอง IMGP) และสบูดําจํานวน
20,000 ไร พบวา โปรแกรม SLA สามารถจัดสรรพื้นที่ใหกับระบบพืชตางๆไดรอยละ 97.6 โดยจัดสรรปาลม
น้ํามันได 41,685 ไร หรือรอยละ 98.8 ของเนื้อที่เปาหมาย และจัดสรรที่ดินใหสบูดําได 19,209 ไร หรือรอย
ละ 96.1 ของเนื้อที่เปาหมาย
วิธีการจัดสรรโดยใชระยะทางจากจุดอุดมคติ
การจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่ดวยวิธีการ IPA สามารถจัดสรรที่ดินที่เหมาะสมโดยรวมไดไมต่ํากวารอยละ
97.4 (ตารางที่ 1) นโยบายที่ทําใหจัดสรรที่ดินใกลเคียงกับเปาหมายมากที่สุด (98.8%) ไดแกนโยบายที่ผูใช
กําหนดเอง สวนนโยบายสังคม>เศรษฐกิจ> สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ>สังคม>สิ่งแวดลอม และ นโยบายเนน
สิ่งแวดลอม >สังคม>เศรษฐกิจ จัดสรรที่ดินไดรอยละ 98.4 97.9 และ 94.7 ตามลําดับ สําหรับสถานการณที่
ผูใชกําหนดเองและตองการจัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกพืชพลังงานทางเลือกไดแก ปาลมน้ํามันจํานวน 42,191 ไร
และสบูดําจํานวน 20,000 ไร พบวา วิธีการ IPA สามารถจัดสรรพื้นที่ใหกับระบบพืชตางๆไดรอยละ 99.2 โดย
จัดสรรปาลมน้ํามันได 41,199 ไร หรือรอยละ 97.7 ของเนื้อที่เปาหมาย และจัดสรรที่ดินใหสบูดําได 19,381
ไร หรือรอยละ 96.9 ของเนื้อที่เปาหมาย
ผลลัพธจากวิธีการจัดสรรที่ดินแบบหลายวัตถุประสงค
พบวาวิธีการนี้สามารถจัดสรรที่ดินไดโดยรวมไดรอยละ 98.5 ในนโยบายการผลิตที่ผูใชรวมกันกําหนด
และรอยละ 98.3 สําหรับสถานการณตามนโยบาย สังคม>เศรษฐกิจ>สิ่งแวดลอม และรอยละ 98.2 ตามดาน
นโยบายเศรษฐกิจ>สังคม>สิ่งแวดลอม สวนนโยบายสิ่งแวดลอม>สังคม>เศรษฐกิจ สามารถจัดสรรที่ดินไดรอย
ละ 98.1 ของเนื้อที่เปาหมาย (ตารางที่ 1) วิธีการ MOLA ยังจัดสรรที่ดินตามนโยบายที่ผูใชกําหนดเองไดไมต่ํา
กวารอยละ 98.3 ใหแกพืชที่มีเนื้อที่เปาหมายมากในฤดูฝน เชน ขาว ลําไย ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ตารางที่ 2) และ
สามารถจัดสรรพืชฤดูแลงไดเกือบครบตามเปาหมายเปนสวนใหญยกเวนยาสูบ เนื่องจากที่ดินดังกลาวบริเวณ
นั้นมีคาดัชนีความเหมาะสมสําหรับพืชอื่นสูงกวายาสูบ ดังนั้นยาสูบจึงไดรับการจัดสรรเพียงรอยละ 0.6 ของ
เนื้อที่เปาหมาย ผลลัพธของการจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่
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ตารางที่ 2 ผลสรุปการจัดสรรที่ดินแกประเภทการใชที่ดินในทุก LRU สําหรับนโยบายที่ผูใชกําหนด ตาม
สถานการณแบบที่ 1 และใชวิธีการจัดสรรที่ดินแบบหลายวัตถุประสงค (MOLA)
ชนิดการใชที่ดิน
ลําไย
ขาวนาป
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ถั่วลิสง
มะมวง
ยางพารา
ขาวโพดฝกออนฤดูฝน
ขาวโพดขาวเหนียวฤดูฝน
ออย
ขาวนาป+ หอมแดง
ขาวนาป+ พืชผัก
ขาวนาป+ ขาวนาปรัง
ขาวนาป+ ขาวโพดเมล็ดพันธุ
ขาวนาป+ ยาสูบ
ขาวนาป+ ถั่วเหลือง
ขาวนาป+ มันฝรั่ง
ขาวนาป+ ขาวโพดฝกออน
ขาวนาป+ กระเทียม
รวม

พื้นที่
ปลูกปจจุบัน
(ไร)
235,576
128,832
93,407
694
23,816
4,879
117
24,048
5,083
10,240
71
36
3,299
1,804
1,605
1,059

พื้นที่ดัชนี
เหมาะสม>0.7
(ไร)
434,541
398,581
99,523
192,351
240,031
22,322
36,928
5,681
323
275,111
143,282
33,239
65,321
14,919
228,345
11,728
152,089
234,105

พื้นที่เปาหมาย
(ไร)
277,989
109,439
68,173
89,950
8,318
18,491
36,928
5,681
99
20,393
13,682
8,693
7,375
5,019
2,799
1,524
1,355
895
676,805

พื้นที่
จัดเขตได
(ไร)
276,465
107,796
68,043
89,698
8,270
18,217
35,967
5,660
97
20,391
13,682
8,665
7,375
29
2,798
1,524
1,354
895
666,928

พื้นที่
จัดเขตได
(%)
99.5
98.5
99.8
99.7
99.4
98.5
97.4
99.6
98.3
100.0
100.0
99.7
100.0
0.6
100.0
100.0
99.9
99.9
98.5

โดยวิธีก าร MOLA เมื่อใชสถานการณที่ 1 ตามนโยบาย เศรษฐกิจ>สัง คม>สิ่งแวดลอม นโยบาย สัง คม>
เศรษฐกิจ>สิ่งแวดลอม และนโยบาย สิ่งแวดลอม>สังคม>เศรษฐกิจ และสถานการณที่ผูใชกําหนดเอง แสดง
เปนแผนที่การผลิตระบบพืชสําหรับจังหวัดลําพูนไดดังแสดงในรูปที่ 7 ก., 7 ข., 7 ค. และ 7 ง.ตามลําดับ
พบวาการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของการผลิตพืชตามสถานการณที่ 1 ของทุกนโยบายรวมทั้งสถานการณที่ผูใช
กําหนดเองมีความคลายคลึงกัน แตกตางกันเล็กนอยที่การกระจายตัวของระบบพืชใน LRU ที่เปนพื้นที่รับน้ํา
ของโครงการชลประทานขนาดใหญ
สําหรับ สถานการณที่ผูใชกําหนดเองและตองการจัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกพืชพลังงานทางเลือ กไดแก
ปาลมน้ํามันจํานวน 42,191 ไร และสบูดําจํานวน 20,000 ไร พบวา วิธีการ MOLA สามารถจัดสรรพื้นที่ใหกับ
ระบบพืชตางๆไดรอยละ 98.8 โดยจัดสรรปาลมน้ํามันได 41,259 ไร หรือรอยละ 97.8 ของเนื้อที่เปาหมาย
และจัดสรรที่ดินใหสบูดําได 19,019 ไรหรือรอยละ 95.1 ของเนื้อที่เปาหมาย
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(ก.)

(ข.)

(ค.)

(ง.)

รูปที่ 7 ผลการจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่ตามนโยบาย เศรษฐกิจ >สังคม>สิ่งแวดลอม (ก.) สังคม>เศรษฐกิจ >
สิ่งแวดลอม (ข.) สิ่งแวดลอม>สังคม>เศรษฐกิจ (ค.) และ ผูใชกําหนด (ง.)
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การเปรียบเทียบผลลัพธการจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่
ผลลัพธของการจัดสรรที่ดินดังที่แสดงขางบน อาจใชเปรียบเทียบวาแตละวิธีการจัดสรรที่ดินบรรลุ
ตามเนื้อที่เปาหมายเพียงใด โดยใชคารอยละของเนื้อที่เปาหมายที่จัดสรรไดเปนคาเปรียบเทียบ อยางไรก็ตาม
สมรรถนะของแตล ะวิธีก ารยังสามารถวัดไดดวยคาดัชนีความเหมาะสมโดยรวมของพื้นที่ทุก ผืนแปลงที่ได
จัดสรรใหกับทุกระบบพืช ขอมูลนี้สามารถคํานวณไดจากฐานขอมูลผลลัพธของการวิเคราะหเมื่อใชวิธีการ
จัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่ซึ่งแตกตางกัน ในกรณีที่นักวางแผนการใชที่ดินตองการเปรียบเทียบความเปนกลุมกอน
(compactness) ของการใชประโยชนที่ดินหลังการจัดสรร การวิเคราะหชั้นขอมูลแผนการผลิตดังในตัวอยาง
รูปที่ 7 เพิ่มเติมใน GIS จะทําใหทราบคาสถิติของผืนแปลงที่จัดสรรใหกับระบบพืชตางๆ เชน เนื้อที่ผืนแปลง
เฉลี่ย เนื้อที่ผืนแปลงใหญที่สุดและเล็กที่สุด ระยะทางรอบทุกผืนแปลง ระยะทางรอบผืนแปลงเฉลี่ย ระยะทาง
ยาวที่สุดและสั้นที่สุดรอบผืนแปลง และจํานวนผืนแปลง คาเหลานี้เปนสิ่งบงบอกความเปนกลุมกอน (การไม
กระจายตัว) ของแปลงที่จัดสรรใหกับระบบพืชเปาหมาย การจัดสรรที่ดินที่ใหพื้นที่เพาะปลูกที่เปนกลุมกอนไม
กระจัดกระจาย จะใหเนื้อที่แปลงเฉลี่ยสูง ระยะทางรอบทุกผืนแปลงต่ํา และจํานวนผืนแปลงนอย นอกจากนี้
เวลาที่ใชในการประมวลผลตอสถานการณเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ใชในการพิจารณาเลือกวิธีการ
จัดสรรที่จะนํามาใชในองคกรที่มีทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตางกัน วิธีการที่ใชเวลาในการ
ประมวลผลสั้นสุดจะเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในกรณีที่พื้นที่เปาหมายมีขนาดใหญ ทั้งนี้ระยะเวลาที่ใชใน
การประมวลผลยังขึ้นอยูกับขีดความสามารถของอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชประมวลผลดวย
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลการประมวลผลเพื่อจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่โดยวิธีการตางๆ
คาที่ใชเปรียบเทียบ
พื้นที่จัดสรรได (% เนื้อที่เปาหมาย)
คาดัชนีความเหมาะสมรวม (หนวย)
เนื้อที่ตอผืนแปลงเฉลี่ย (ไร)
เนื้อที่ผืนแปลงใหญที่สุด (ไร)
เนื้อที่ผืนแปลงเล็กที่สุด (ไร)
ระยะทางรอบทุกผืนแปลง (กม.)
ระยะทางรอบผืนแปลงเฉลี่ย (กม.)
ระยะทางยาวสุดรอบผืนแปลง (กม.)
ระยะทางสั้นสุดรอบผืนแปลง (กม.)
จํานวนผืนแปลง
เวลาที่ใชประมวลผลตอสถานการณ (ชั่วโมง)

วิธีการ HO
97.9
24,007.6
55.0
12,088.1
1.0
17,805.3
1.4
162.7
0.2
12,811
1.49

วิธีการ IPA
97.8
23,691.2
52.4
19,097.8
1.0
18,091.4
1.4
151.0
0.2
13,409
2.10

วิธีการ MOLA
98.4
24,074.2
56.6
12,091.8
1.0
17,587.4
1.4
162.8
0.2
12,445
1.85

ตารางที่ 3 เปนผลการจัดสรรพื้นที่ใหกับระบบพืชในสถานการณที่ 1 ของแตละนโยบายการผลิตพืช
รวมทั้งนโยบายที่ผูใชกําหนดเอง พบวาถาใชพื้นที่จัดสรรไดเปนเกณฑในการเปรียบเทียบวิธีการจัดสรรแบบ
ตางๆ วิธีการจัดสรรแบบ MOLA จัดสรรพื้นที่ไดสูงสุดเทากับรอยละ 98.3 รองลงมาไดแกวิธีการ HO และ IPA
ซึ่งจัดสรรพื้นที่ไดรอยละ 97.9 และ 97.4 ของเนื้อที่เปาหมายตามลําดับ วิธีการ MOLA ยังใหคาดัชนีความ
เหมาะสมรวมสูงสุดเทากับ 24,074 หนวย (ตารางที่ 3.) ซึ่งมากกวาวิธีการ HO รอยละ 0.28 และมากกวา
วิธีการ IPA รอยละ 1.62 นอกจากนี้ ถาใชเกณฑการรวมตัวเปนผืนของพื้นที่จัดสรรไดโดยพิจารณา พบวา

พื้นที่จัดสรรไดจากวิธีการ MOLA มีเนื้อที่ตอแปลงเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 56.6 ไร รองลงมาไดแกวิธีการ HO และ
IPAซึ่งไดเนื้อที่เฉลี่ยตอแปลงเทากับ 55.0 และ 52.4 ไรตามลําดับ ทั้งนี้สอดคลองกับคาจํานวนผืนแปลงเฉลี่ยที่
จัดสรรไดซึ่งวิธีการ MOLA จัดสรรไดนอยสุดเทากับ 12,445 ผืน ในขณะที่วิธีการ HO และ IPA จัดสรรได
12,811 และ 13,409 ผืนตามลําดับ ดังนั้นอาจสรุปไดวาวิธีการ MOLA จัดสรรที่ดินแลวไดแปลงปลูกพืชเปน
กลุมกอนมากกวาหรือกระจายตัวนอยกวาวิธีการ HO และ IPA
เกณฑที่ใชในการเปรียบเทียบอีกประการหนึ่งคือเวลาที่ใชในการประมวลผล ในการประมวลผลใน
โครงการวิจัยนี้ไดใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะที่มีหนวยประมวลผลแบบ Core I-5 ที่มีความเร็วในการ
ประมวลผล 3.2 GHz และมีหนวยความจําขนาด 4.0 GB ผลจากการเปรียบเทียบแสดงใหเห็นวาเวลาที่ใช
ประมวลผลตอสถานการณของวิธีการ HO สั้นสุดคือ 1.49 ชั่วโมง รองลงมาคือวิธีการ MOLA (1.85 ชั่วโมง)
สําหรับ วิธีก าร IPA ใชเวลาประมวลผลตอ สถานการณทั้ง จัง หวัดลําพูนนานสุดเทากับ 2.10 ชั่วโมง ทั้ง นี้
เนื่องจากวิธีการ IPA มีการคํานวณระยะทางจากจุดอุดมคติ นอกเหนือจากการคํานวณคาดัชนีความเหมาะสม
แบบถวงน้ําหนักความสําคัญของพืชดังที่ใชในวิธีการ MOLA สวนวิธีการ HO ไมมีการคํานวณทั้งสองขั้นตอน
ดังนั้น ในการเลือกวิธีการจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่โดยใชขอมูลประเภทเวคเตอรโดยพิจารณาจากหลักเกณฑทั้งสี่
ประการดังที่กลาวมาแลว อาจสรุปไดวา วิธีการ MOLA เปนวิธีการที่นาจะเหมาะสมมากที่สุด เพราะใหผลลัพธ
ที่มีคาเนื้อที่จัดสรรไดสูงสุด และใหคาดัชนีความเหมาะสมรวมของทุกแปลงที่ไดรับการจัดสรรมากกวาวิธีการ
HO และ IPA นอกจากนี้แปลงที่ไดรับการจัดสรรใหแกระบบพืชดวยวิธีการ MOLA เปนกลุมกอนมากที่สุด
อยางไรก็ตาม วิธีการ MOLA ใชเวลาในการประมวลผลสั้นกวาวิธีการ IPA รอยละ 13.5 แตมากกวาวิธีการ
HO รอยละ 24.2
บทสรุป
แผนการผลิตทางการเกษตรระดับ จัง หวัดที่จัดทําจากแบบจําลอง IMGP ระบุพื้นที่เพาะปลูก ที่
เหมาะสมสําหรับสถานการณการผลิตหนึ่งๆ ขอมูลนี้ไดจากการคํานวณของแบบจําลองที่สรางขึ้นในโปรแกรม
IMGP-LPlan7 อยางไรก็ตาม ผลลัพธดังกลาวเปนคาตัวเลขที่ไมสามารถระบุเขตการผลิตที่เหมาะสมได ดังนั้น
จึงไดพัฒนาโปรแกรม SLA เพื่อสนับสนุนการจัดสรรที่ดินใหกับพืชเปาหมาย โปรแกรมนี้จะรับ ขอมูลจาก
โปรแกรม IMGP-LPlan และใชขีดความสามารถของการวิเคราะหเชิงพื้นที่ของ GIS เพื่อจัดสรรที่ดินแตละ
หนวยแผนที่เพื่อการจัดสรร (LAU) ใหส อดคลอ งกับ เนื้อที่เ ปาหมายที่เปนผลลัพ ธจากการวิเ คราะหดวย
แบบจําลอง IMGP ผูใชสามารถสรางโครงงานในโปรแกรม SLA ผาน GUI เปนภาษาไทย เพื่อนําเขาเปาหมาย
การผลิต จัดลําดับความสําคัญของระบบพืชที่จะผลิต และสั่งใหโปรแกรมวิเคราะหเขตการผลิตตามนโยบาย
และสถานการณตางๆตามตองการ โปรแกรมจะแสดงผลลัพธการจัดสรรที่ดินทั้งในรูปตารางและแผนที่ ผูใช
อาจนําชั้นขอ มูลเชิงพื้นที่อื่นๆเขามารวมแสดงกับเขตการผลิตเพื่อประโยชนในการวางแผนหรือเสนอตอ ผู
ตัดสินใจในการเห็นชอบกับแผนการผลิตที่เหมาะสมที่สุดตอไป
คณะนักวิจัยไดเปรียบเทียบการจัดสรรที่ดินใหแตละระบบพืชโดยใชวิธีการวิเคราะหแตกตางกันคือ
วิธีการจัดสรรที่ดินแบบลําดับชั้น (HO) วิธีการที่ใชระยะจากจุดอุดมคติ (IP) และวิธีการจัดสรรที่ดินแบบหลาย
วัตถุประสงค (MOLA) พบวา ถาใชวิธีการวิเ คราะหเชิงพื้นที่โดยใชขอมูล ประเภทเวคเตอร วิธีการ MOLA
จัดสรรพื้นที่ไดเฉลี่ยรอยละ 98.3 ซึ่งมากกวาวิธีการจัดสรรแบบ HO และวิธีการ IPA รอยละ 0.4 และ0.9
ตามลําดับ วิธีการ MOLA ใหคาดัชนีความเหมาะสมรวมสูงสุดเทากับ 24,074 หนวย ซึ่งมากกวาวิธีการ HO
รอยละ 0.28 และมากกวาวิธีการ IPA รอยละ 1.62 พื้นที่จัดสรรไดจากวิธีการ MOLA มีเนื้อที่ตอแปลงเฉลี่ย
เทากับ 56.6 ไร ซึ่งสูงกวาวิธีการ HO และ IPA ซึ่งไดเนื้อที่เฉลี่ยตอแปลงเทากับ 55.0 และ 52.4 ไรตามลําดับ
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นอกจากนี้วิธีการ MOLA ใหแปลงจัดสรรที่เปนกลุมกอนมากที่สุด และใชเวลาในการประมวลผลสั้นกวาวิธีการ
IPA รอยละ 13.5 แตมากกวาวิธีการ HO รอยละ 24.2
การประมวลผลโดยใชขอมูลเวคเตอรทําใหผูใชสามารถวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ไดโดยใชโปรแกรม
SLA ที่ทํางานรวมกับ MapWindows GIS และไมตองเสียคาใชจายในการจัดหาระบบ GIS มาใชในการวาง
แผนการใชที่ดินที่เหมาะสม นอกจากนี้ ผูใชอาจใชเนื้อที่เปาหมายสําหรับแตละระบบพืชที่ไดจากแบบจําลอง
อื่น แลวนํามาจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่แบบอัตโนมัติดวยโปรแกรม SLA โดยจัดเตรียมขอมูลเชิงพื้นที่เปน Shape
file แลวเลือกวิธีการวิเคราะหแบบ MOLA จะไดผลลัพธโดยรวมที่พึงประสงคมากกวาการใชวิธีการวิเคราะห
แบบ HO และ IPA จึงเปนประโยชนตอการจัดทําแผนการใชที่ดินที่เหมาะสมในลําดับชั้นตางๆของระบบ
เกษตร
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