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บทคัดยอ
ความจําเปนในการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรเดิมใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่ ม ผลผลิ ต ต อ พื้ น ที่ แ ละเพิ่ ม รายได ที่ ยั่ ง ยื น และมั่ น คงให เ กษตรกร อาจ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อวิเคราะหหาพื้นที่เหมาะสมใน
การปลู กผั ก ซึ่ งงานวิจั ยนี้กําหนดปจ จัยที่ ใช ในการวิเคราะหค วามเหมาะสม
6 ประการ ไดแก 1) การใชที่ดิน 2) ความลาดชัน 3) ระยะหางแหลงน้ํา
4) สมบัติดิน 5) ระยะหางที่อยูอาศัย และ 6) กรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยกําหนดคา
คะแนนและคาถวงน้ําหนักดวยเทคนิค Rank Sum และชาวบานมีสวนรวมการ
ใหคาถวงน้ําหนักปจจัย นําปจจัยทั้งหมดมาซอนทับกันดวยเทคนิคการวิเคราะห
แบบหลายปจจัย ไดพื้นที่เหมาะสมในการปลูกผักเศรษฐกิจ 5 กลุม ไดแก พื้นที่
เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย และพื้นที่
เหมาะสมนอยที่สุด มีขนาดพื้นที่เท ากับ 1,020.30, 3,814.88, 4,338.00,
3,762.00 และ 932.63 ไร ตามลําดับ พื้นที่เหมาะสมมากที่ สุดตั้งอยูใกล ที่อยู
อาศัยหลัก ซึ่งเปนพื้นที่โลงสาธารณะของหมูบาน มีเสนทางน้ําหลักไหลผาน เปนที่
ราบและดินรวนที่เหมาะสมตอการปลูกผัก โดยชาวบานรวมกําหนดและคํานวณ
พื้นที่นํารองขนาด 45 ไร ที่สามารถจัดสรรใหชาวบานได 70 ครัวเรือน พื้นที่
ดังกลาวมีความเหมาะสมและเพียงพอตอปริมาณผลผลิตสําหรับการขนสงดวย
รถบรรทุ กขนาดเล็ก 1 เที่ ยวตอวัน ที่ รับ ประกั นไดว าผลผลิต ที่ไ ดต อวั นจะ
สามารถขนสงไปขายยังตลาดไดหมด สรางรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตให
ชาวบานที่ยั่งยืนตอไป
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, พื้นที่ปลูกผัก, การวิเคราะหแบบหลาย
ปจจัย (Multi Criteria Analysis: MCA), พื้นที่เหมาะสม, การใชที่ดิน, การมี
สวนรวม
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Abstract
To raise productivity in agricultural land area and to farmer
VS income sustainably, various technologies are implemented. This
study implemented as a tool for finding suitable vegetable area
production relevant factors, including 1) land use 2) slope 3)
distance from water 4) soil properties 5) distance from housing and
6) land ownership. The criteria’s weighting is used Rank Sum
technique with public participatory and overlay by Multi-Criteria
Analysis (MCA) for determinate suitability area. The results of
suitable area are classified into five groups, including 1) very high
suitable 2) high suitable 3) medium suitable 4) low suitable and 5)
very low suitable. The suitable areas (in Rai) are 1,020.30, 3,814.88,
4,338.00, 3,762.00 and 932.63 respectively. The most suitable areas
are located near the main residence, which is public land are
closes to water resource flat plan and mold soil are appropriate
for growing vegetables. The villagers define and calculate the pilot
area (45 rais) that can be allocated to 70 households. The pilot
areas are appropriate and sufficient supply for a yield’s truck
transportation per day. The product will be transported to the
market to sell out, which generate revenue and enhance the
quality of life for the villagers in sustainable way.
Keywords: GIS, Vegetable Production Area, Multi-criteria Analysis,
suitable area, land use, participation, Sustainability

บูรณาการระบบสารสนเทศภูมศิ าสตรฯ

79

บทนํา
จากรายงานข อมู ล พื้ น ฐานจากการสํ า รวจเบื้ องต น อย า งมี ส ว นร ว ม
ภายใตโครงการอบรมความรูดานเศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจเพื่อจัดการ
ธุรกิจการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ณ หมูที่ 8 บานภักดีแผนดิน ตําบลหนองหมาก
ฝาย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ของฝายบริการชุมชน คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบวาพื้นที่ดังกลาว
ประสบปญหาหลักในการประกอบอาชีพดั้งเดิม ไดแก การทํานา และการปลูกมัน
สําปะหลัง ที่ใหผลผลิตต่ําและรายไดนอย โดยผลผลิตขาวมีพอเพียงสําหรั บ
บริโภคแตไมพอเพียงสําหรับจําหนาย สวนมันสําปะหลังมีรายไดประมาณปละ
5,714 บาทตอไร สอดคลองกับขอมูลของสํานักเศรษฐกิจการเกษตรที่พบวา
จังหวัดสระแกวมีรายไดจากกการปลูกมันสําปะหลังเฉลี่ย (ป พ.ศ.2549-2558)
1.87 บาทตอกิโลกรัม มีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 3,477 กิโลกรัมตอไร หรือคิด
เปนเงิน 6,502 บาทตอไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) เมื่อคาใชจาย
ไมเพียงพอ ชาวบานบางสวนจึงกูยืมเงินจากนายทุนในพื้นที่ในอัตราดอกเบี้ย
ที่สูง สุดทายไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดจึงตองขายที่ดินใหกับนายทุน
เพื่อชําระหนี้สิน ผลกระทบดังกลาวเกิดขึ้นตอเนื่องและนับวันจะทวีความรุนแรง
มากขึ้น นอกจากนั้นการเพิ่มขึ้นของประชากรในชุมชน เกิดปญหาที่ดินทํากินไม
เพียงพอ ชาวบานจึงตองการในการหาอาชีพเสริมอื่นที่สรางรายไดเพิ่มจากเดิม
โดยเฉพาะการเกษตรแบบเขมขนที่ใหผลผลิตและรายไดตอพื้นที่เกษตรสูงกวา
การเกษตรแบบดั้งเดิม จากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นพบวา ชาวบานมี
ความตองการสงเสริมอาชีพปลูกผักที่สรางรายไดสูงตลอดทั้งป แตใชที่ดินนอย
กว า การทํ า เกษตรแบบดั้ ง เดิ ม ในหมู บ า น รวมถึ ง ต อ งการใช พื้ น ที่ ว า งเปล า
โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะในหมูบานมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยกําหนด
พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกผักจากปจจัยดานกายภาพและดานสังคมที่สําคัญ
หาปริ มาณผลผลิ ตที่เหมาะสมที่ สามารถขนสง ไปขายยัง ตลาดไดคุ มคา ผา น
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ระบบการรวมกลุมการจัดการควบคุมปริมาณผลผลิต และจัดสรรทรัพยากร
อยางเหมาะสม สรางรายไดที่มั่นคงและยั่งยืนใหกับชุมชนตอไปในอนาคต
ระบบสารสนเทศภูมิศ าสตร เปน เครื่ องมี ที่มีค วามเหมาะสมในการ
จัด การข อมู ล เชิ ง พื้ น ที่ สามารถใช ใ นการวิ เคราะห หาพื้ น ที่ เหมาะสมในการ
เพาะปลูกไดหลากหลาย เชน สวนยาง หรือขาวหอมมะลิ เปนตน สามารถเลือก
ปจจัยที่เกี่ยวของในการคัดเลือกพื้นที่ไดหลายปจจัย เชน ปจจัยสมบัติดิน ความ
ใกลไกลแหลงน้ํา หรือระดับความสูงของภูมิประเทศ เปนตน สามารถกําหนดคา
ถวงน้ําหนั กของแต ละปจจัย ได นอกจากนั้นยัง สามารถคํานวณขนาดพื้นที่ ที่
เหมาะสมตอปริมาณผลผลิตที่ได เพื่อรักษาปริมาณผลผลิตและระดับราคาสินคา
เกษตรใหสมดุลและเหมาะสม ไมปลูกมากเกินไปจนราคาสินคาตกต่ําหรือไม
นอยเกินไปจนไมคุมกับคาขนสงสินคาไปขาย
ดั ง นั้ น การประยุ ก ต ใ ช ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร ใ นการหาพื้ น ที่
เหมาะสมในการปลูกผักเศรษฐกิจ ที่คํานึงถึงความเหมาะสมทางกายภาพและ
ความคุมคาทางเศรษฐกิจ จึงเปนเครื่องมือที่เหมาะสมที่นํามาใชเพื่อกําหนด
พื้นที่สาธารณะของหมูบานในการจัดสรรแปลงปลูกผัก ยกระดับรายได แกไข
ปญ หาการขายที่ดิ นทํ ากิ น สง เสริม การรวมกลุ มของชาวบ านในการกํ าหนด
โครงการ วางแผน การพัฒนาเทคนิค การกําหนดตลาด โดยชาวบานอยางมี
สวนรวม เพื่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. หาพื้ น ที่ ที่ เหมาะสมในการปลู ก ผั ก เศรษฐกิ จ ด ว ยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรอยางบูรณาการ
2. กําหนดขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกผักเศรษฐกิจที่ตอบสนองการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน
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ขอบเขตของโครงการวิจัย
ศึกษาการใชที่ดินในบานภักดีแผนดิน หมูที่ 8 ตําบลหนองหมากฝาย
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ในการปลูกผักเศรษฐกิจ เชน ถั่วพู ถั่วฝกยาว
เป น ต น โดยการใช ก ารวิ เ คราะห แ บบหลายป จ จั ย ด ว ยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร มีระยะเวลาในการศึกษา 1 ป (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
ทบทวนวรรณกรรม/แนวคิดทฤษฎี
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช ท ฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรมาใชในการวิเคราะหพื้นที่ที่เหมาะสมตามปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ปลูกถั่วพู รวมกับการเก็บขอมูลจริงในพื้นที่เพื่อกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด
แลวจึงนําทฤษฎีการขนสงที่เหมาะสมเพื่อหาปริมาณการปลูกที่เหมาะสมในการ
ขนส งสิ นคา ไปขายตอเที่ย ว โดยมีท ฤษฎี ที่เกี่ยวของได แก ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร การหาความเหมาะสมในการใชที่ดิน การปลูกถั่วพู และทฤษฎีในการ
ขนสงสินคาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. พื้นที่ศึกษา บานภักดีแผนดิน หมู 8 ตั้งอยูในเขตตําบลหนองหมาก
ฝ า ย อํ า เภอวั ฒ นานคร จั ง หวั ด สระแก ว เป น พื้ น ที่ ใ นโครงการพระราชดํ า ริ
ที่ดําเนินการตอเนื่องจากพื้นที่เดิม (บานคลองทราย) ตั้งเปนหมูบานประมาณ
ปพ.ศ. 2530 โดยมีนายทองอินทร โพธิรัช เปนผูใหญบานคนแรก ชาวบานสวน
ใหญมีถิ่นฐานเดิมอยูที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดกาฬสินธุ
ในชวงแรกของการตั้งหมูบาน มีชาวบานประมาณ 70-100 หลังคาเรือน พื้นที่สวน
ใหญเปนพื้นที่ปา สวน นา ไร และที่ราบเชิงเขา ตอมาในระหวางปพ.ศ 25292530 ไดมีการพัฒนาหมูบานอยางจริงจัง โดยจัดตั้งเปนหมูบานเฉลิมพระเกียรติ
ปจจุบันหมู บานภักดี แผนดิน มี ประมาณ 210 ครั วเรือน มีประชากรประมาณ
900 คน มีนางสาวสุพรรณี คนซื่อ เปนผูใหญบาน มีพื้นที่โดยรวมประมาณ
13,948 ไร ดังแสดงในภาพที่ 1
2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ Geographic Information System:
GIS คือกระบวนการทํางานเกี่ยวกับขอมูลในเชิงพื้นที่ดวยระบบคอมพิวเตอร
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ที่ใชกําหนดขอมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพื้นที่ เชน
ที่อยู บานเลขที่ สัมพันธกับตําแหนงในแผนที่ ตําแหนง เสนรุง เสนแวงขอมูล
และแผนที่ ใน GIS เป นระบบข อมู ลสารสนเทศที่ อยู ในรู ปของตารางข อมู ล
และฐานขอมูลที่มีสวนสัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและ
ความสัมพันธของขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนํามาวิเคราะหดวย GIS
และทําใหสื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธกับเวลาได เชน การ
แพร ข ยายของโรคระบาด การเคลื่ อนย า ย ถิ่ น ฐาน การบุ กรุ กทํ า ลาย การ
เปลี่ ยนแปลงของการใช พื้ นที่ ฯลฯ ข อมู ลเหล านี้ เมื่ อปรากฏบนแผนที่ ทํ าให
สามารถแปลและสื่อความหมาย ใชงานไดงาย GIS เปนระบบขอมูลขาวสารที่
เก็บไวในคอมพิวเตอร แตสามารถแปลความหมายเชื่อมโยงกับสภาพภูมิศาสตร
อื่นๆ สภาพทองที่ สภาพการทํางานของระบบสัมพันธกับสัดสวนระยะทางและ
พื้นที่จริงบนแผนที่ ขอแตกตางระหวาง GIS กับ MIS นั้นสามารถพิจารณาได
จากลักษณะของขอมูล คือ ขอมูลที่จัดเก็บใน GIS มีลักษณะเปนขอมูลเชิงพื้นที่
(Spatial Data) ที่แสดงในรูปของภาพ (graphic) แผนที่ (map) ที่เชื่อมโยงกับ
ขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานขอมูล (Database)การเชื่อมโยง
ขอมูลทั้งสองประเภทเขาดวยกัน จะทําใหผูใชสามารถที่จะแสดงขอมูลทั้งสอง
ประเภทไดพรอมๆ กัน เชนสามารถจะคนหาตําแหนงของจุดตรวจวัดควันดํา ควั น ขาวได โ ดยการระบุ ชื่ อ จุ ด ตรวจ หรื อ ในทางตรงกั น ข า ม สามารถที่ จ ะ
สอบถามรายละเอียดของ จุดตรวจจากตําแหนงที่เลือกขึ้นมา ซึ่งจะตางจาก
MIS ที่แสดง ภาพเพียงอยางเดียว โดยจะขาดการเชื่อมโยงกับฐานขอมูลที่
เชื่อมโยงกับรูปภาพนั้น เชนใน CAD (Computer Aid Design) จะเปนภาพ
เพียงอยางเดียว แตแผนที่ใน GIS จะมีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร คือคาพิกัดที่แนนอน ขอมูลใน GIS ทั้งขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิง
บรรยาย สามารถอางอิงถึงตําแหนงที่มีอยูจริงบนพื้นโลกไดโดยอาศัยระบบพิกัด
ทางภูมิศาสตร (Geocode) ซึ่งจะสามารถอางอิงไดทั้งทางตรงและทางออม
ขอมูลใน GIS ที่อางอิงกับพื้นผิวโลกโดยตรง หมายถึง ขอมูลที่มีคาพิกัดหรือมี
ตําแหนงจริงบนพื้นโลกหรือในแผนที่ เชน ตําแหนงอาคาร ถนน ฯลฯ สําหรับ
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ขอมูล GIS ที่จะอางอิงกับขอมูลบนพื้นโลกไดโดยทางออมไดแก ขอมูลของบาน
(รวมถึงบานเลขที่ ซอย เขต แขวง จังหวัด และรหัสไปรษณีย) โดยจากขอมูลที่
อยู เราสามารถทราบไดวาบานหลังนี้มีตําแหนงอยู ณ ที่ใดบนพื้นโลก เนื่องจาก
บานทุกหลังจะมีที่อยูไมซ้ํากัน (ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย, 2558)

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา บานภักดีแผนดิน ต.หนองหมากฝาย
อ.วัฒนานคร จ.สระแกว
3. การหาความเหมาะสมในการใชที่ดิน การใชประโยชนที่ดินเพื่อ
การเกษตรจํ า เป น ต อ งเลื อ กชนิ ด พื ช ที่ จ ะทํ า การเพาะปลู ก ให เ หมาะสมกั บ
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสม โดยใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อกําหนดน้ําหนักของปจจัย นํามาวิเคราะหหาความ
เหมาะสมในการใชประโยชนที่ดิน (Ahamed, et al., 2000) เทคนิคการวิเคราะห
แบบหลายป จจัย (Multi-Criteria Analysis: MCA) เปนเทคนิ คที่ใชอยา ง
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แพรหลายในการหาความเหมาะสมของที่ดิน (El, 2016; Romano, et al., 2015;
Zolekar & Bhagat, 2015; Mendas & Delali, 2012) โดยเลือกปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการพิจารณาความเหมาะสม เชน ความลาดชัน, ความลึกของดิน, การกษัยการ,
ความชื้ นและเนื้ อดิ น เป นต นการวิ เคราะห แบบหลายป จจัยคื อการกํ าหนดค า
คะแนนของแต ละป จจั ยและการหาค าถ วงน้ํ าหนั กของแต ละป จจั ย โดยการ
ซอนทับขอมูลทุกปจจัยเขาดวยกันเพื่อหาคาคะแนนนรวมที่ใชในการพิจารณา
ความเหมาะสมตอไป
4. ถั่วพู ภาษาอังกฤษ Winged bean, Goa bean, Asparagus pea,
Four-angled bean, Winged pea ถั่วพูชื่อวิทยาศาสตร Psophocarpus
tetragonolobus (Linn) DC. จั ดเป นพื ชในตระกู ลถั่ ว (Leguminosae)
เชนเดียวกันกับถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดํา ถั่วแดง ถั่วลันเตา ถั่วลิสง และถั่วฝกยาว
ฯลฯ และถั่วพูยังมีชื่ออื่นๆ อีกเชน ถั่วพูใหญ ถั่วพูตะขาบ ถั่วพูจีน เปนตน ถั่วพู
จั ด เป น พื ช ในเขตร อ น ที่ มี ถิ่ น กํ า เนิ ด ในแถบประเทศเอเชี ย ใต แ ละเอเชี ย
ตะวั นออกเฉี ยงใต ซึ่ งได แก ประเทศไทย ลาว พม า อิ นเดี ย ฟ ลิปป นส และ
ปาปวนิวกินี และในปจจุบันถั่วพูยังสามารถปลูกไดในฟลอริดาของอเมริกา ตน
ถั่วพูจัดเปนไมเลื้อย ไมมีเนื้อไมแตมีอายุหลายป ลําตนเลื้อยพัน เปนพืชที่มีลํา
ตนสีเขียวและเขียวปนมวง สวนของรากเปนรากที่สะสมอาหารอยูใตดิน มีปมซึ่ง
เปนที่อยูของเชื้อไรโซเบียมจํานวนมาก ถั่วพูเปนพืชที่ปลูกงายและเจริญเติบโตได
ดีในดินทุกชนิด ยกเวนในดินที่มีน้ําขัง ขึ้นไดในระดับน้ําทะเลจนถึงระดับความ
สูงที่ 2,300 เมตร ขยายพันธุและเพาะปลูกดวยวิธีการใชเมล็ดและการเพาะกลา
(บานพอเพียง, 2558)
5. แนวทางในการลดตนทุนสินคาเกษตร สภาพการแขงขันในศตวรรษ
ใหม การจัดการโลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน ไดเขามามีบทบาท
สนับสนุนการดําเนินงานกลยุทธของธุรกิจ เพื่อรักษาสวนแบงตลาดและการ
สรางผลกําไรใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง หากจะตองการลดตนทุนสินคาการเกษตร
จะตองมีการแกไขปญหาตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง ควรมีแนวทาง
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ในการลดตนทุน คือ 1) ตองมีการควบคุมผลผลิตทางการเกษตรตั้งแตตนทาง
โดยทําความตกลงกับนายหนาและเกษตรกร ในการที่จะคัดเกรดคุณภาพสินคา
และจํานวนผลผลิตที่จะนําออกสูทองตลาด เนื่องจากมีผลผลิตของแตละพื้นที่
ออกมาพรอมๆ กันจะทําใหราคาถูกลงได จึงควรหาแนวทางในการเพิ่มมูลคา
สินคาเกษตรในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เชน แปรรูป สงเสริมใหผลิตปริมาณ
น อย แต ต ามความต องการของตลาดมี ม าก สามารถตั้ ง ราคาสู ง ได เป น ต น
2) จัดกลุมลูกคาแบงตามพื้นที่โดยแบงเปนกลุมลูกคากรุงเทพฯ และกลุมลูกคา
ตางจังหวัด 3) เลือกประเภทของรถขนสงสินคาใหเหมาะสมกับพื้นที่ในการ
ขนสงโดยพิจารณาเงื่อนไขการจํากัดชวงเวลาในการเดินรถ และคํานวณและ
ศึกษาระยะทางวาเสนทางไหนที่จะสะดวก และสั้นที่สุด 4) ถาบรรทุกสินคาได
เต็ ม คั น สามารถลดต น ทุ น ในการขนส ง ได แ น น อน เมื่ อ รถมาเร็ ว ขึ้ น สิ น ค า ก็
จําหนายไดเร็ว รวมทั้งสามารถตั้งราคาขายไดกอน และ 5) การเปนพันธมิตร
ทางการคา (Partner) กันจริงๆ มิใช ผูคาขายระหวางกัน ในการตรวจสอบและ
สงตอของขอมูลพืชผลทางการเกษตรในแตละพื้นที่ผานระบบเทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสารในการทําการเกษตร ไมวาจะเปนเฟสบุค ทวิตเตอร อินเตอรเน็ท หรือ
โซเซียลเน็ทเวิรค ซึ่งจะชวยใหการไหลของขอมูลในเครือขายทั้งระบบโลจิสติกส
และซั พ พลายเชนเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดยได รั บ
ผลประโยชนเชิงธุรกิจรวมกันอยางลงตัว (สิทธิชัย ฝรั่งทอง, 2558)
6. การมีสวนรวม (Participatory) แนวคิดการมีสวนรวม คือ การที่ฝาย
หนึ่งฝายใดที่ไมเคยไดเขารวมในกิจกรรมตางๆ หรือเขารวมการตัดสินใจหรือเคย
มาเขารวมดวยเล็กนอยไดเขารวมดวยมากขึ้น เปนไปอยางมีอิสรภาพ เสมอภาค
มิใชมีสวนรวมอยางผิวเผินแตเขารวมดวยอยางแทจริงยิ่งขึ้น และการเขารวมนั้น
ตองเริ่มตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทายของโครงการ (นรินทรชัย พัฒนาพงศา, 2546)
6.1 ขั้นตอนการมีสวนรวม
1) การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาของ
แตล ะทองถิ่น กล าวคื อ ถ าหากชาวชนบทยั งไม สามารถทราบถึง ปญหาและ
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เขาใจถึงสาเหตุของปญหา ในทองถิ่นของตนเปนอยางดีแลว การดําเนินงาน
ตางๆ เพื่อแกปญหาของทองถิ่นยอมไรประโยชน เพราะชาวชนบทจะไมเขาใจ
และมองไมเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานเหลานั้น
2) การมี ส ว นร ว มในการวางแผนดํ า เนิ น กิ จ กรรม เพราะการ
วางแผนดําเนินงาน เปนขั้นตอนที่จะชวยใหชาวชนบทรูจักวิธีการคิด การตัดสินใจ
อยางมีเหตุผล รูจักการนําเอาปจจัยขาวสารขอมูลตางๆ มาใชในการวางแผน
3) การมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แมชาวชนบท
สวนใหญจะมี ฐานะยากจน แตก็มีแรงงานของตนที่สามารถใชเขารวมได การ
รวมลงทุนและปฏิบัติงาน จะทําใหชาวชนบทสามารถคิดตนทุนดําเนินงานได
ดวยตนเอง ทําใหไดเรียนรูการดําเนินกิจกรรมอยางใกลชิด
4) กา รมี ส ว นร วม ใ นก าร ติ ด ตา มแ ล ะป ระ เมิ นผ ลง า น
ในกระบวนการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนตองใชการมีสวนรวมของ
คนในพื้นที่ เพื่อใหเกิดความเขาใจและรวมรับรูรวมกัน โดยเฉพาะคนในพื้นที่จะ
ทราบถึงผลดีหรือผลดีหรือไดรับประโยชนหรือไมอยางใด

ชวยเหลือ

6.2 ระดับของการมีสวนรวม แบงเปน 5 ระดับ คือ
1) การมีสวนรวมเปนผูใหขอมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน
2) การมีสวนรวมรับขอมูลขาวสาร
3) การมีสวนรวมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีสวนไดเสีย
4) การสวนรวมทํา คือรวมในขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด
5) มีสวนรวมสนับสนุน คืออาจไมมีโอกาสรวมทํา แตมีสวนรวม

วิธีการวิจัย
1. กําหนดปจจัยทางกายภาพเพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกผัก ปจจัย
ทางกายภาพที่ใชในการวิเคราะหหาพื้ นที่เหมาะสมในการปลูกผักรวบรวมจาก
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งานวิจัยที่เกี่ยวของไดแก การใชที่ดิน ความลาดชัน เสนทางน้ํา/แหลงน้ํา สมบัติ
ดินและปจจัยที่อยูอาศัย รวมปจจัยทางกายภาพ 5 ปจจัย มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ปจจัยการใชที่ดิน ดวยวิธีการแปลภาพถายดาวเทียมในพื้นที่
ศึกษาจําแนกการใชที่ดินตามมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดินระดับที่ 1 และระดับที่
2 ดวยสายตาและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยวิธีการสํารวจในพื้นที่จริง
(Ground Truth) โดยกําหนดคาคะแนนความเหมาะสม (ตารางที่ 1)
1.2 ปจจัยความลาดชัน (Slope) ความลาดชันสงผลตอพืชที่จะใช
ปลู ก เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ศึ ก ษาเป น พื้ น ที่ ที่ มี ลั ก ษณะพื้ น ที่ ส ลั บ ซั บ ซ อ น (Slope
Complex) มีทั้งพื้นที่ลาดชันสูงจนถึงพื้นที่ราบ แบงความลาดชันเปน 5 ชวง เทาๆ
กันตามความลาดชัน ใหคาคะแนนสูงสุดเทากับ 1 และคาคะแนนต่ําสุดเทากับ 0
(ตารางที่ 1)
1.3 ป จ จั ย เส น ทางน้ํ า /แหล ง น้ํ า น้ํ ามี ค วามสํ า คั ญ ในการทํ า
เกษตรกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการปลูก ผักที่ตองใชน้ําในการลดผักอยา ง
สม่ําเสมอ ปจจัยเสนทางน้ํา/แหลงน้ําในพื้นที่กําหนดดวยระยะหางจากแหลงน้ํา
โดยกําหนดใหระยะใกลเสนทางน้ํา/แหลงน้ํามากที่สุดมีคาคะแนนเทากับ 1 และ
อยูหางมากที่สุดมีคาคะแนนเทากับ 0 (ตารางที่ 1)
1.4 ปจจัยสมบัติดิน (Soil Texture) ดินมีความสําคัญในการปลูก
พืชมาก เชน เนื้อดินที่สงผลตอการระบายน้ําของดิน หรือธาตุอาหารในดินที่
เหมาะสม เปนตน ในการศึกษานี้เนนปจจัยสมบัติดินในดานเนื้อดิน โดยเนื้อดิน
ที่เหมาะสมที่สุดไดแก ดินรวน ดินเหนียวและดินทราย ตามลําดับ มีคาคะแนน
เทากับ 0.7, 0.5 และ 0.3 ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
1.5 ปจจัยดานที่อยูอาศัย จากการศึกษางานวิจัยและการสอบถาม
ชาวบานพบวาการปลูกผักเปนการทําการเกษตรที่ตองเอาใจใสดูแลอยางสม่ําเสมอ
ทุกวัน ดังนั้นพื้นที่ที่อยูใกลที่พักอาศัยมากที่สุดจึงมีคาคะแนนมากที่สุดเทากับ 1
และพื้นที่ไกลที่พักอาศัยมากที่สุดมีคาคะแนนเทากับ 0 (ตารางที่ 1)
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2. กําหนดปจจัยทางดานเศรษฐกิจ-สังคมเพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการ
ปลูกผัก ปจจัยดานเศรษฐกิจ-สังคม เกี่ยวของกับสิทธิหรือกรรมสิทธิ์การถือครอง
ที่ดินในหมูบาน และขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการเรื่องน้ํา โดยปจจัย
ดังกลาวสามารถนําไปรวมกับปจจัยดานกายภาพเพื่อกําหนดพื้นที่เหมาะสมในการ
ปลูกผัก ดังนี้
2.1 ปจจัยกรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากพื้นที่ในหมูที่ 8 บานภักดีแผนดิน
เป นหมู บ านจั ดตั้ ง ที่ มี กรรมสิ ทธิ์ ที่ ดิ นหลากหลาย เช น ที่ จั ดสรรโดย ส.ป.ก.
(เพื่ อทํ ากิ นและอยู อาศั ย) พื้ นที่ ส.ป.ก. (พื้ นที่ สาธารณะประโยชน ) พื้ นที่ ที่ มี
เอกสารสิ ทธิ์ (โฉนดหรื อนส.3) และพื้ นที่ อนุ รักษ ตามกฏหมาย ค าคะแนน
กรรมสิทธิ์ที่ดิน (ตารางที่ 1)

2.2 ปจจัยขนาดพื้นที่ ขนาดพื้นที่เปนปจจัยที่ใชในการพิจารณา
หลั งจากได พื้ น ที่ เ หมาะสมแล ว โดยคั ด เลื อกพื้ น ที่ ที่ สั มพั น ธ กั บ ปริ มาณ
ปริมาณผลผลิตที่ไมมากเกินไปจนลนตลาด หรือนอยเกินไปจนไมคุมกับคา
ขนสงไปขายตลาด นอกจากนั้นยังคํานึงถึงพื้นที่แปลงใหญที่สะดวกในการ
บริหารจัดการ เชน การจัดการน้ํา การเก็บและการขนสงผลผลิต เปนตน
ตารางที่ 1 เกณฑและคาคะแนนปจจัยในการหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกผักฯ
ปจจัย
ปจจัยดานกายภาพ
1. การใชที่ดิน

2. ความลาดชัน
3. เสนทางน้ํา/แหลงน้ํา

เกณฑ
ที่อยูอาศัย
นาขาว
พืชไร
ไมยืนตน
พื้นที่โลง
ปาไม
แหลงน้ํา
มากที่สุด - นอยที่สุด
ไกล – ใกล

คาคะแนน
0.14
0.18
0.21
0.11
0.25
0.07
0.04
0–1
0–1
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4. สมบัติดิน
5. ที่อยูอาศัย
ปจจัยดานเศรษฐกิจ-สังคม
6. กรรมสิทธิ์ที่ดิน

7. ขนาดพื้นที่
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คาคะแนน
0.70
0.50
0.30
0-1

ที่ดินสาธารณะประโยชน
ที่จัดสรร ส.ป.ก.
ที่ดินสวนบุคคล
ที่ดินหนวยงานรัฐ
พิจารณาหลังจากไดพื้นที่เหมาะสมแลว

0.40
0.30
0.10
0.20

ดินรวน
ดินเหนียว
ดินทราย
ไกล – ใกล

3. กําหนดคาถวงน้ําหนักปจจัยอยางมีสวนรวม ปจจัยทางกายภาพ
และปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ปจจัยการใชที่ดิน ความลาดชัน
เสนทางน้ํา/แหลงน้ํา สมบัติดิน ที่อยูอาศัยและปจจัยเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน รวม 6
ปจจัย นํามาหาคาถวงน้ําหนักของแตละปจจัยโดยการสอบถามชาวบานอยางมี
สวนรวม พรอมการใหคาถวงน้ําหนักจากผูเชี่ยวชาญประกอบการพิจ ารณา
คาถวงน้ําหนักรวมมีคาเทากับ 1
4. วิเคราะหขอมูลแบบหลายปจจัยดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
นําปจจัยทั้งหมดคูณกับคาถวงน้ําหนัก แลวทําการซอนทับขอมูลทั้งหมดเพื่อหา
คาคะแนนรวม นําคาคะแนนรวมที่ไดมาจัดกลุมขอมูลใหมเปน 5 ชวง ไดแก
เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสม เหมาะสมนอย เหมาะสมนอยที่สุด
ดวยวิธีการทางสถิติในการกําหนดอันตภาคชั้น
5. กําหนดขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกผักอยางมีสวนรวมและ
ยั่งยืน เมื่อไดพื้นที่ที่เหมาะสมจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแลวจึงนําขอมูล
ดั ง กล า วมาสอบถามชาวบ า นเพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ งและเลื อ กพื้ น ที่
เหมาะสมที่ สุ ด โดยการประชุ ม ชาวบ า นอย า งมี ส ว นร ว ม (Community
Meeting) และรวมกําหนดรูปแบบการจัดสรรที่ดินใหเหมาะสมกับความตองการ
ของชาวบาน
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ผลการศึกษา
1. ปจจัยที่เหมาะสมในการปลูกผัก ปจจัยที่เหมาะสมในการปลูกผัก 6
ปจจัย มีคาคะแนะสูงสุดเทากับ 1 คาคะแนนต่ําสุด เทากับ 0 คูณคาถวงน้ําหนักที่
ไดจากผูเชี่ยวชาญและชาวบาน พบวา ปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ (กรรมสิทธิ์
ที่ดิน) มีความสําคัญมากที่สุ ด มีคาถวงน้ํ าหนั กเทากับ 0.29 เนื่องจากความ
ตองการหลักของหมูบานคือตองการนําพื้นที่สวนกลางของหมูบานมาสรางงาน
สรางอาชีพและสรางรายไดใหกับชาวบานที่ขาดแคลน ทั้งที่ดินทํากินและรายได
ในการดํารงชีพ ปจจัยการใชที่ดินมีความสําคัญรองลงมา มีคาคะแนนเทากับ 0.24
ปจจัยระยะหางแหลงน้ํา ปจจัยที่อยูอาศัย ปจจัยความลาดชัน มีคาถวงน้ําหนัก
เทากับ 0.19, 0.14 และ 0.10 ตามลําดับ โดยปจจัยสมบัติดินมีคาถวงน้ําหนักนอย
ที่สุด มีคาเทากับ 0.05 เนื่องจากคุณสมบัติของดินในพื้นที่ศึกษามีความแตกตาง
กันนอย (ตารางที่ 2) ผลการวิเคราะหขอมูลทั้ง 6 ปจจัย ไดแก
1.1 ปจจัยการใชที่ดิน มีคาถวงน้ําหนักเทากับ 0.24 แบงการใช
ที่ดินออกเปน 7 ประเภท ไดแก ที่อยูอาศัย นาขาว พืชไร ไมยืนตน ที่โลง ปาไม
และแหลงน้ํา โดยการแปลภาพถายทางอากาศดวยสายตาและตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลภาคสนาม จากตัวอยางทั้งหมด 28 ตัวอยาง จากการใชที่ดิน
7 ประเภทๆ ละ 4 ตัวอยาง มีคาความถูกตองรวม (Overall Accuracy) เทากับ
รอยละ 89.29 โดยพื้นที่ปลูกพืชไรมากที่สุดรอยละ 74.44 และพื้นที่มีสัดสวน
นอยที่สุดไดแกที่อยูอาศัยคิดเปนรอยละ 1.77 การใชที่ดินประเภทพื้นที่โลงมีคา
คะแนนมากที่สุด รองลงมาไดแกพื้นที่นาขาว และพืชไร เนื่องจากพื้นที่ดังกลาว
เปนพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเปนพื้นที่การเกษตรไดงายที่สุด และสงผลกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด สวนพื้นที่มีคาคะแนนนอยที่สุดไดแกพื้นที่แหลงน้ํา
และพื้นที่ปาไมซึ่งเปนพื้นที่ที่มีขอจํากัดมากที่สุดในการปลูกผัก ขนาดพื้นที่และ
รอยละของพื้นที่ทั้งหมดแสดงใน ตารางที่ 3 ภาพที่ 2
1.2 ปจจัยความลาดชัน ความลาดชันในพื้นที่ศึกษามีคารอยละ
ความลาดชั น ต่ํ า สุ ด เท า กั บ 0 และค า สู ง สุ ด เท า กั บ ร อ ยละ 19.59 ซึ่ ง พื้ น ที่
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เหมาะสมในการปลูกผักควรเปนที่ราบที่สามารถเก็บกักน้ําไวในดินไดดี ดังนั้น
ความเหมาะสมจึงลดลงเมื่อความลาดชันเพิ่มขึ้น คาคะแนนความเหมาะสม
สูงสุดมีคาเทากับ 1 เมื่อรอยละความลาดชันเทากับ 0 และคาความเหมาะสม
นอยที่สุดมีคาเทากับ 0 เมื่อรอยละความลาดชันเทากับ 19.59 แสดงใน ภาพที่ 3
ตารางที่ 2 เกณฑคาคะแนนปจจัยและคาถวงน้ําหนักปจจัยในการหาพื้นที่
เหมาะสมในการปลูกผักฯ
ปจจัย
ปจจัยดานกายภาพ
1. การใชที่ดิน

2. ความลาดชัน
3. เสนทางน้ํา/แหลงน้ํา
4. สมบัติดิน
5. ที่อยูอาศัย
ปจจัยดานเศรษฐกิจ-สังคม
6. กรรมสิทธิ์ที่ดิน

เกณฑ

คาคะแนน คาถวงน้ําหนัก

ที่อยูอาศัย
นาขาว
พืชไร
ไมยืนตน
พื้นที่โลง
ปาไม
แหลงน้ํา
มากที่สุด - นอยที่สุด
ไกล – ใกล
ดินรวน
ดินเหนียว
ดินทราย
ไกล – ใกล

0.14
0.18
0.21
0.11
0.25
0.07
0.04
0–1
0-1
0.70
0.30
0–1

0.24

ที่ดินสาธารณะประโยชน
ที่จัดสรร ส.ป.ก.
ที่ดินสวนบุคคล
ที่ดินหนวยงานรัฐ

0.40
0.30
0.10
0.20

0.29

0.10
0.19
0.05
0.14
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ตารางที่ 3 สัดสวนการใชที่ดนิ และคาคะแนนความเหมาะสมในพื้นที่ศึกษา
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ประเภทการใชที่ดิน
ที่อยูอาศัย
นาขาว
พืชไร
ไมยืนตน
ที่โลง
ปาไม
แหลงน้ํา
รวม

คาคะแนน
0.14
0.18
0.21
0.11
0.25
0.07
0.04

พื้นที่ (ไร)
246.30
530.39
10,382.71
1,051.48
728.56
269.69
739.35
13,948.48

รอยละ
1.77
3.80
74.44
7.54
5.22
1.93
5.30

1.3 ปจจัยระยะหางทางน้ํา/แหลงน้ํา กําหนดคาระยะหางจากแหลง
น้ํ าได แก เส นทางน้ํ าหลั ก อ างเก็ บน้ํ าและบ อน้ํ าภายในหมู บ าน โดยกํ าหนด
ระยะหางทุกๆ 100 เมตร พื้นที่ที่อยูใกลแหลงน้ํามากที่สุดมีคาคะแนนความ
เหมาะสมสูงสุดเทากับ 1 และพื้นที่ที่อยูไกลแหลงน้ํามากที่สุด (1,000 เมตร) มีคา
คะแนนความเหมาะสมนอยที่สุดเทากับ 0 ดังแสดงใน ภาพที่ 4
1.4 ปจจัยสมบัติดิน ปจจัยสมบัติดินใหความสําคัญกับลักษณะ
เนื้อดินที่จัดทําขอมูลโดยกรมพัฒนาที่ดิน โดยในพื้นที่ศึกษาประกอบดวยชุดดิน
4 ชุดดิน ไดแก ชุดดินที่ 17, 35, 44 และ 59 จัดกลุมเนื้อดินได 2 กลุม คือชุด
ดินทรายหนามีพื้นที่เทากับ 1,040.90 ไร คิดเปนรอยละ 7.46 ของพื้นที่ศึกษา
และชุดดินรวนละเอียดมีพื้นที่เทากับ 12,329.08 ไร คิดเปนรอยละ 88.39 ของ
พื้นที่ศึกษา พื้นที่สวนที่เหลือคือพื้นที่อางเก็บน้ํามีพื้นที่เทากับ 578.50 ไร หรือ
คิดเปนรอยละ 4.15 ของพื้นที่ศึกษา คาคะแนนของปจจัยสมบัติดินมี 3 คา
ไดแก ดินรวน ดินทราย และแหลงน้ํา มีคาคะแนนเทากับ 0.7, 0.3 และ 0.0
ตามลําดับ ปจจัยสมบัติดินมีคาถวงน้ําหนักปจจัยนอยที่สุด (0.05) เนื่องจากดิน
ที่พบในพื้นที่มีคุณสมบัติเพียงพอใหการเพาะปลูกพืช โดยตองมีการบํารุงดิน
เชนเดียวกันในทุกชนิดดิน ภาพที่ 5
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1.5 ปจจัยที่อยูอาศัย กําหนดแนวกันชนทุกๆ 100 เมตร จากที่อยู
อาศัย โดยระยะทางไกลที่สุดที่อยูหางจากที่อยูอาศัยคือ 3,300 เมตร กําหนดคา
คะแนนดวยเทคนิค Fuzzy Membership มีคาคะแนนความเหมาะสมเทากับ 0
และระยะใกลที่สุด (100 เมตร) มีคาคะแนนเทากับ 1 ดังแสดงใน ภาพที่ 6 การ
ปลูกผักเปนการเกษตรที่ตองการการเอาใจใสดูแลอยางมาก ซึ่งแตกตางจากการ
ปลู ก พื ชชนิ ด อื่ นที่ ต องการการดู แ ลน อย เช น มั น สํ า ปะหลั ง เป น ต น ดั ง นั้ น
ระยะหางของแหลงที่อยูอาศัยจึงสงผลตอการดูแลรักษาแปลงผัก ถาแปลงผักอยู
ใกลที่อยูอาศัยของชาวบานจะเพิ่มโอกาสในการดูแลรักษาแปลงผักไดมากกว า
แปลงผักที่อยูหางจากที่อยูอาศัยฯ
1.6 ปจจัยกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปนปจจัยดานเศรษฐกิจ-สังคมปจจัย
เดี ยว มี คาถวงน้ํ าหนั กป จจั ยมากที่สุ ดเท ากั บ 0.29 เปนปจจั ยที่ เน นการลําดั บ
ความสําคัญของสิทธิ์ในที่ดินทํากินของชาวบาน เนื่องจากที่ดินที่ไดรับจัดสรรมาใน
อดี ตไม เพี ย งพอจากการขยายตั วของประชากรในหมู บ า นในป จ จุ บั น โดยมี
ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 150 ครอบครัว เปน 200 ครอบครัวในปจจุบัน (เพิ่มขึ้นรอย
ละ 75) ในขณะที่พื้นที่ทํากินมีเทาเดิม ดังนั้นชาวบานจึงมีความตองการจัดหา
พื้ น ที่ เพิ่ ม เติ ม ในการประกอบอาชี พ สํ า หรั บ ครอบครั ว ใหม ที่ เกิ ด ขึ้ น โดยให
ความสํ าคัญต อพื้ นที่ ยังไม มี การครอบครองและสามารถเขาไปใช ประโยชน ได
คาคะแนนที่ไดจากการประชุมกลุมชาวบานอยางมีสวนรวม ดังแสดงในตารางที่
4 และภาพที่ 7
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ภาพที่ 2 แสดงปจจัยการใชที่ดิน

ภาพที่ 3 แสดงคาคะแนนปจจัยรอยละความลาดชัน ปรับคาคะแนนดวยเทคนิค
Fuzzy Membership (Linear)
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ภาพที่ 4 แสดงคาคะแนนปจจัยระยะหางแหลงน้ําทุกๆ 100 เมตร ปรับคาคะแนน
ดวยเทคนิค Fuzzy Membership (Linear)

ภาพที่ 5 แสดงคาคะแนนปจจัยสมบัติดิน (เนื้อดิน) จําแนกตามกลุมชุดดิน
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ภาพที่ 6 แสดงคาคะแนนปจจัยระยะหางทีอ่ ยูอาศัย (ระยะหางทุกๆ 100 เมตร)
คาสูงสุดเทากับ 1

ภาพที่ 7 ปจจัยกรรมสิทฺธิ์ทดี่ ิน (ปจจัยดานเศรษฐกิจ-สังคม)
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ตารางที่ 4 แสดงคาคะแนนปจจัยกรรมสิทธิ์ที่ดินทีไ่ ดจากการประชุมชาวบาน
อยางมีสวนรวม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทสิทธิ์
ที่จัดสรร (ส.ป.ก.)
ที่ดินสาธารณะประโยชน
ที่ดินสวนบุคคล
ที่ดินหนวยงานของรัฐ
แหลงน้ํา

คาคะแนน
0.30
0.40
0.10
0.20
0.00

ขนาดพื้นที่ (ไร)
2,687.61
490.46
9,345.80
685.26
739.35

รอยละ
19.27
3.52
67.00
4.91
5.30

2. การวิเคราะหแบบหลายปจจัย (MCA) จากปจจัยทั้ง 6 ปจจัย ไดแก
ปจจัยการใชที่ดิน ความลาดชัน ระยะหางแหลงน้ํา สมบัติดิน ระยะหางที่อยูอาศัย
และปจจัยกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยใหคาถวงน้ําหนักปจจัยโดยการประชุมชาวบานแบบ
มีสวนรวมเพื่อจัดลําดับความสําคัญของปจจัยดวยวิธี Rank sum ดวยสมการ
𝑛−𝑟𝑗 +1

𝑤𝑗 = ∑(𝑛−𝑟

𝑘 +1)

เมื่อ 𝑤𝑗 = คาถวงน้ําหนักของปจจัย j
𝑛 = จํานวนปจจัย (𝑘 = 1, 2,…,𝑛)
𝑟𝑗 = คาลําดับความสําคัญของปจจัย

ผลการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยรวมกับชาวบานไดคาถวงน้ําหนัก
ดัง ตารางที่ 5 โดยชาวบานมีความเห็นวาปจจัยเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความสําคัญ
มากที่สุดเทากับ 0.29 รองลงมาคือปจจัยการใชที่ดิน ปจจัยระยะหางแหลงน้ํา
ปจจัยระยะหางที่อยูอาศัย ปจจัยความลาดชันและปจจัยสมบัติดิน ตามลําดับ
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ตารางที่ 5 คาถวงน้าํ หนักปจจัยการหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกผักฯ โดยวิธี
Rank sum
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปจจัย
การใชที่ดิน
ความลาดชัน
ระยะหางแหลงน้ํา
สมบัติดิน
ระยะหางที่อยูอาศัย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
รวม

ลําดับ
ความสําคัญ (rJ)
2
5
3
6
4
1

(n-rJ+1)

คาถวงน้ําหนัก

5
2
4
1
3
6
21

0.24
0.10
0.19
0.05
0.14
0.29
1.00

คาถวงน้ําหนักที่ไดนํามาคูณกับคาคะแนนปจจัยทั้งหมด 6 ปจจัย ดวย
เทคนิคการวิเคราะหแบบหลายปจจัย MCA ดังสมการ
S =

(R1 W1 )+(R2 W2 )+(R3 W3 )+(R4 W4 )+(R5 W5 )+(R6 W6 )

เมื่อ R1 W1 = คาคะแบบปจจัยการใชที่ดิน x คาถวงน้ําหนักปจจัยการใชที่ดิน
R2 W2 = คาคะแบบปจจัยความลาดชัน x คาถวงน้ําหนักปจจัยความลาดชัน
R3 W3 = คาคะแบบปจจัยระยะหางแหลงน้ํา x คาถวงน้ําหนักปจจัย
ระยะหางแหลงน้ํา
R4 W4 = คาคะแบบปจจัยสมบัติดิน x คาถวงน้ําหนักปจจัยสมบัติดิน
R5 W5 = คาคะแบบปจจัยระยะหางที่อยูอาศัย x คาถวงน้ําหนักปจจัย
ระยะหางที่อยูอาศัย
R6 W6 = คาคะแบบปจจัยกรรมสิทธิ์ x คาถวงน้ําหนักปจจัยกรรมสิทธิ์

ได พื้นที่เหมาะสมในการปลู กผักเศรษฐกิ จ มี คาความเหมาะสมสูงสุ ด
เทากับ 0.63 และคาต่ําสุดเทากับ 0.19 ดังแสดงในภาพที่ 8 พื้นที่เหมาะสมฯ ที่ได
นํามาจัดกลุมขอมูลใหม 5 กลุม ไดแก พื้นที่เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน อ ย และพื้ น ที่ เ หมาะสมน อ ยที่ สุ ด มี พื้ น ที่
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1,020.30, 3,814.88, 4,338.00, 3,762.00 และ 932.63 ไร ตามลําดับ หรือคิด
เปนรอยละ 7.36, 27.51, 31.28, 27.13 และ 6.73 ตามลําดับ
พื้นที่เหมาะสมมากที่สุดมีขนาดพื้นที่เทากับ 1,020.30 ไร ไดแกพื้นที่
บริเวณรอบที่อยูอาศัยหลักที่ไดรับจัดสรรของหมูบาน ที่เปนพื้นที่โลงซึ่งเป น
พื้นที่สาธารณะของหมูบานโดยตั้งอยูใกลเสนทางน้ําหลัก 2 สาย คือ คลองสงน้ํา
คลองเกลือและคลองเกลือ มีลักษณะดินเปนดินรวน นําแผนที่พื้นที่เหมาะสมฯ
ที่ ไ ด ใ ห ช าวบ า นใช ป ระกอบการตั ด สิ น ใจร ว มกั น กํ า หนดพื้ น ที่ เ ป า หมายที่
สอดคลองกับปจจัยเชิงพื้นที่และเหมาะสมกับวิถีชีวิตและความตองการที่แทจริง
ของชาวบานผานกระบวนการมีสวนรวมที่ถูกตองและชัดเจน
3. เลือกพื้นที่และกําหนดขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกผักฯ อยาง
มีสวนรวม ที่ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน การเลือกพื้นที่
เหมาะสมในการปลูกผักเศรษฐกิจโดยการนําแผนที่ความเหมาะสมที่ไดจากการ
วิเคราะหขอมูลแบบหลายปจจัยมาเลือกเฉพาะพื้นที่เหมาะสมมากที่สุด (คา
ความเหมาะสม 0.54-0.63) ที่มีขนาดพื้นที่เทากับ 1,020.30 ไร จัดทําแผนที่
เพื่อประชุมชาวบาน โดยกําหนดเกณฑในการเลือกดังนี้
3.1 พื้นที่เหมาะสมควรเปนพื้นที่ที่ชาวบานสามารถรวมกลุมจัดการ
ดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทรัพยากรน้ํา การขนสง การตลาด เปนตน
ดังนั้นพื้นที่ดังกลาวควรอยูใกลศูนยกลางชุมชน เพื่อสะดวกตองการจัดการดาน
ตางๆ เปนตนชาวบานเลือกพื้นที่ตามหลักการการมีสวนรวมที่เหมาะสม
3.2 ขนาดของพื้นที่ที่เลือกควรไดผลผลิตรวมเพียงพอ เพื่อใหคุมคา
การขนสงผลผลิตไปขายยังตลาด โดยคํานวณจากจํานวนผลผลิตขั้นต่ําตอการ
ขนส งต อเที่ ยว โดยรถกระบะทั่ วไปมี น้ํ าหนั กบรรทุ กเฉลี่ ยปกติ เท ากั บ 2 ตั น
เมื่อเทียบกับผลผลิตจากการปลูกถั่วพูเฉลี่ยไรละ 60 กิโลกรัมตอวัน ดังนั้นพื้นที่
เพาะปลูกควรมีขนาดเทากับ 35 ไร (60 x 35 = 2,100 กิโลกรัม) การกําหนดพื้นที่
เพาะปลู กถั่ วพู ที่ เหมาะสมจึ งควรกํ าหนดขนาดแปลงเพาะปลู กต อฤดู กาลให
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เหมาะสม โดยหากความตองการปลูกถั่วพูมีมากขึ้นตองกําหนดเงื่อนไขการจัดการ
พื้นที่ตามสัดสวนผลผลิตตอรอบการขนสง เชน ถาจะเพิ่มพื้นที่ปลูกถั่วพูชาวบาน
ตองรวมกลุมกันปลูกใหไดพื้นที่อยางนอย 35 ไร เพื่อใหไดผลผลิตเพียงพอตอการ
ขนสงไปขายยังตลาด สามารถควบคุมราคา และปองกันผลผลิตลนตลาดได
4. ผลการประชุมชาวบานอยางมีสวนรวม ไดขอสรุปวาชาวบานเลือก
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดจากพื้นที่สาธารณะประโยชนของหมูบาน ที่ตั้ง
อยูระหวางคลองสงน้ํากลางหมูบานและคลองเกลือที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 45 ไร
ซึ่งสามารถจัดสรรเปนแปลงผักขนาด 2 งาน ประมาณ 35 ไร พื้นที่สวนที่เหลือ
(10 ไร) จัดการเปนถนนที่สามารถเขาดูแล จัดการระบบจายน้ําและระบบการ
ขนสงผลผลิตในแปลงเกษตร ที่สามารถรองรับครอบครัวเกษตรกรไดประมาณ
70 ครัวเรือน สามารถสรางผลผลิตไดเพียงพอตอการขนสงผลผลิตไดยังตลาด
(ผลผลิตน้ําหนัก 2 ตัน) ภาพที่ 9
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ภาพที่ 8 แสดงพื้นที่เหมาะสมในการปลูกผักเศรษฐกิจที่ไดจากวิเคราะหขอมูล
แบบหลายปจจัย (สีแดงเหมาะสมมากที่สุด สีเขียวเหมาะสมนอยที่สุด)
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ภาพที่ 9 แสดงพื้นที่เปาหมายที่เลือกโดยชาวบานอยางมีสวนรวมที่เหมาะสมใน
การปลูกผัก (สีแดงเหมาะสมมากที่สุด สีเขียวเหมาะสมนอยที่สุด)
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
1. ในการศึกษาเพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกผัก (ถั่วพู) ศึกษาจาก
ปจจัย 6 ปจจัย ไดแก ปจจัยการใชที่ดิน ความลาดชัน ระยะหางแหลงน้ํา สมบัติ
ดิน ระยะหางที่อยูอาศัยและปจจัยกรรมสิทธิ์ที่ดิน พบวาปจจัยกรรมสิทธิ์ที่ดินซึง่
เปนปจจัยทางดานสังคม-เศรษฐกิจ มีความสําคัญมากที่สุดสอดคลองกับความ
ต องการของชาวบ า นที่ ต องการเลื อ กที่ ดิ น สาธารณะประโยชน ม าใช ใ ห เกิ ด
ประโยชนสูงที่สุดแกชุมชน นอกจากนั้นปจจัยการใชที่ดินซึ่งมีความสําคัญของ
ปจจัยอันดับที่ 2 ยังชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกพื้นที่เหมาะสมควร
คํานึงถึงการใชที่ดิน โดยมีคาคะแนนการใชที่ดินประเภทที่โลงสูงสุด ปจจัยที่มี
ความสําคัญรองลงมาคือปจจัยแหลงน้ํา เนื่องจากน้ําเปนปจจัยที่จําเปนในการ
ปลูกผัก การที่มีแหลงน้ําอยูใกลพื้นที่เปาหมายจึงงายตอการจัดการน้ํามาใชรด
ผักไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง สวนปจจัยระยะที่อยูอาศัย ปจจัยความ
ลาดชันและปจจัยสมบัติดินมีความสําคัญรองลองมาตามลําดับเนื่องจากทั้ง 3
ปจจัยมีความแตกตางและความความผันแปรของขอมูลนอย เชน ปจจัยความ
ลาดชันที่มีคาความลาดชันสูงสุดไมเกินรอยละ 19.59 ซึ่งถือวามีความแตกตาง
เชิงพื้นที่นอย เปนตน
2. เมื่อนําปจจัยทั้งหมดมาวิเคราะหรวมกันดวยเทคนิค MCA พบวา
พื้นที่เหมาะสมในการปลูกผักมากที่สุดมีพื้นที่ 1,020.30 ไร หรือคิดเปนรอยละ
7.36 ของพื้นที่หมูบาน พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่เหมาะสมเนื่องจากอยูในเขตไม
ไกลจากที่ อ ยู อ าศั ย อยู ใ กล แ หล ง น้ํ า และป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ อยู ใ นพื้ น ที่
สาธารณะประโยชนของหมูบาน ประชาคมหมูบานเห็นตรงกันใหจัดสรรพื้นที่
เพื่อทําการเกษตร เพื่อชวยเหลื อครอบครัวที่ขาดที่ดิ นทํ ากิ นและมีรายได นอย
สอดคลองกับการสรางอาชีพใหมในการปลูกผักที่สามารถสรางรายไดใหมากกวา
การเกษตรเชิงเดี่ยวแบบเดิม ไดแก ใชพื้นที่นอยกวาแตรายไดสูงกวา ยกตัวอยาง
เชน รายไดจากการปลูกมันสําปะหลังพื้นที่ 7 ไร มีรายไดประมาณ 40,000 บาท
ตอป แต การปลู กผักใชพื้ นที่ 2 งาน (ครึ่ งไร ) สามารถสรางรายได ประมาณ
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100,000 บาทตอป หรือการปลูกผักใชพื้นที่เพาะปลูกนอยกวาปลูกมันสําปะหลัง
14 เทา แตสามารถสรางรายไดไดมากกวา 2.5 เทา ดังนั้นจึงสรุปไดวาพื้นที่
เหมาะสมในการปลูกผักที่ไดมีความเหมาะสมทัง้ ดานกายภาพและดานเศรษฐกิจ
สังคม โดยชาวบานมีสวนรวมในการกําหนดปจจัย คาถวงน้ําหนักและใหความ
รวมมือในดานตางๆ อยางบูรณาการ เพื่อบรรลุเปาหมายในการเพิ่มที่ทํากิน
เพิ่มรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตอไป
3. พื้นที่เหมาะสมมากที่สุดในการปลูกผักมีพื้นที่ประมาณ 1 พันไร แต
มีชาวบานที่มีความพรอมและแสดงความจํานงในการปลูกผักฯ เพียงสวนหนึ่ง
ดังนั้นในการประชุมชาวบานจึงรวมสรุปความเห็นเลือกพื้นที่ทายหมูบานบริเวณ
ทิศใตของโรงเรียนบานภักดีแผนดิน ที่เปนที่สาธารณะประโยชนของหมูบานเนื้อที่
45 ไร เปนพื้นที่นํารองจัดสรรเปนแปลงเกษตรเพื่อปลูกผักขนาด 2 งาน จํานวน
70 แปลง ใหชาวบานเชา พรอมจัดการระบบขนสงและระบบน้ําที่เหมาะสมใหกับ
พื้นที่ดังกลาวตอไป โดยหลักการเบื้องตนที่เลือกพื้นที่แปลงดังกลาวคือ จํานวน
ผลผลิตการเกษตรที่ไดตองไมมากหรือนอยเกินไปที่จะนําไปขายสูตลาด ซึ่งจาก
การคํานวณขนาดพื้นที่นํารองไดผลผลิตผักตอวันเทากับ 2.1 ตัน ที่เพียงพอตอการ
ขนสงสินคาโดยรถบรรทุกขนาดเล็กไปสูตลาด คุมคาตอการขนสง ไมมีผลผลิต
สวนเกินที่อาจจะทําใหเกิดการตัดราคาขายระหวางกลุมเกษตรกร หรือลดความ
เสี่ยงที่ผลผลิตผักจะไมเพียงพอตอการขนสงตอเที่ยวที่ทําใหตนทุนการขนสง
สินคาสูงขึ้นหรือไมคุมคาในการขนสง เปนตน แนวทางการจัดการดังกลาวเปน
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน ปรับปรุงการทําการเกษตรแบบ
ดั้งเดิมโดยการมีสวนรวมของชุมชน
4. งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ รวมกับการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพในการตอบปญหาเชิงพื้นที่ ผานกระบวนการมีสวนรวม โดยชาวบานได
มีสวนรวมตั้งแตเริ่มตนคนหาปญหา กําหนดปจจัยที่เกี่ยวของพรอมทั้งใหคาถวง
น้ําหนักปจจัยในการหาพื้นที่เหมาะสมและมีสวนรวมในการนําผลการศึกษาไป
ใชประโยชนในการสรางระบบควบคุมผลผลิตที่เหมาะสม สามารถใชเทคโนโลยี
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เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได ลดความขัดแยงทางสังคมในการแยงที่ดิน
ทํากิน สรางจิตสํานึกการมีสวนรวมใหรูจักการแบงปนและเสียสละ ยึดถือหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงใหพัฒนาพื้นที่ตามความเหมาะสม ปลูกปริมาณที่พอดีแกการ
บริ โ ภคและเหลื อเพื่ อจํ า หน า ยโดยคํ านึ ง ถึ ง ปริ ม าณที่ เหมาะสมในการขนส ง
ผลผลิตไปยังตลาด เปนตน นอกจากนั้นรายไดตอพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นชวยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชาวบาน ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
และช ว ยแก ไ ขปญ หาภาระหนี้ สิน ลดอั ต ราการว า งงาน พรอมสร า งสั ง คมที่
เขมแข็งเพื่อพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไปอยางยั่งยืน
ขอเสนอแนะ
การศึ กษาดั งกล าวเน นการใช ที่ ดิ นการเกษตรในการปลู กผั กเท านั้ น
ในอนาคตชาวบานที่สนใจปลูกพืชชนิดอื่นๆ เชน ไมผล ไมยืนตนหรือไมประดับ
สามารถใชหลักการเดียวกันในการวางแผนหาพื้นที่เหมาะสมผานการประชุมอยาง
มีสวนรวม เพื่อกําหนดขนาดพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม สรางผลผลิตในปริมาณ
พอดีที่สามารถตอรองและกําหนดราคาที่เหมาะสมไดโดยชาวบาน สรางรายไดและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืนในอนาคต
นอกจากนั้นหากชาวบานสามารถสรางผลผลิตไดสม่ําเสมอ มีคุณภาพ
เปนที่ตองการของตลาด ชาวบานอาจสรางโอกาสในการรวมกลุมเปนผูคาโดยตรง
ตอผูบริโภคในรูปแบบของสหกรณ เปนตน ลดขั้นตอนการคาผานพอคาคนกลาง
เปนการเพิ่มรายไดและลดรายจายที่จะใหประโยชนสูงสุดกับทุกคนในหมูบาน
ในดานการจัดสรรพื้นที่สาธารณะประโยชนของหมูบาน ควรจัดการใน
รูปแบบการหมุนเวียนเขาใชประโยชนอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยการประชุม
คัดเลือกครอบครัวที่มีความตั้งใจจริงในการหารายไดเลี้ยงครอบครัว กําหนดเกณฑ
ในการพิจารณาเกษตรกร จั ดลําดั บความสํ าคัญของแตละครอบครัวตามความ
จําเปนเรงดวน พรอมทั้งสรางระบบการออมที่เหมาะสมใหชาวบานสามารถลงทุน
สรางพื้นที่ปลูกผักในพื้นที่ของตนเองได โดยมีการควบคุมผลผลิตไมใหมากหรือ
นอยเกินไป
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