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 Potential Surface Analysis (PSA) เปนเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหศักยภาพในการ
พัฒนาของพื้นที่ซ่ึงไดรับการพัฒนาเพื่อใชใน “Nottinghamshire/Derbyshire Sub-regional Study” 
ในป 1969 สําหรับการวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาของอนุภาค (Sub-region) อยางเปนระบบ
ดวยขอมูลเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากดัชนี (Index) หรือตัวแปร (Factor) ตาง ๆ ที่เปนตัวกําหนด
ศักยภาพของพื้นที่ นอกจากนี้ ดัชนีหรือปจจัยดังกลาวยังถูกนําไปใชเปรียบเทียบผลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในพื้นที่ภายใตสมมุติฐานการพัฒนาแบบตาง ๆ อีกดวย 
 

 PSA มีขอไดเปรียบเหนือเทคนิคการซอนทับแผนที่แบบดั้งเดิม (Overlay Technique) 
หรือที่ประยุกตตอมาเปน “Sieve Analysis” คือ  
 1.  ขณะที่การซอนทับแผนที่แบบเดิมใชวิธีการแบงศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่
ออกเปน ดี-เลว / เหมาะสม-ไมเหมะสม / มาก-ปานกลาง-นอย / สูง-ปานกลาง-ต่ํา ฯลฯ PSA 
สามารถใหคาเปนคะแนนแสดงศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ยอยแตละพื้นที่สําหรับแตละตัว
แปร ซ่ึงสามารถนํามาบวกลบกันไดโดยตรง ทําใหผลลัพธที่ไดมีความชัดเจนกวา 
 2.  การใชระบบคาน้ําหนัก (weighting System) ทําใหสามารถเนนหรือใหความสําคัญ
กับตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเหนือตัวแปรอื่น ๆ ได 
 3.  สามารถปรับเปลี่ยนคาน้ําหนักเพื่อวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ที่
เปลี่ยนไปเมื่อนโยบายหรือสมมุติฐานในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป ทําใหสามารถเปรียบเทียบ
ศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ภายใตนโยบายหรือสมมุติฐานการพัฒนาที่แตกตางกันได
โดยสะดวก 
 
 ตัวอยางของการประยุกตใช PSA ที่ดีที่สุดไดแก “The Coventry-Solihull-Warwickshire 
Sub-regional Study” ในป ค.ศ. 1971 ซ่ึง PSA ถูกนํามาใชในการกําหนดทางเลือกยุทธศาสตรใน
การพัฒนา (Alternative Development Strategy) โดยการพิจารณาตัวแปรดานตาง ๆ ทั้งทางกายภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคม 
 การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ยอยแตละพื้นที่ของอนุภาค CSW  จัดทําเปน 2 ระดับ 
โดยในชั้นแรกเปนการวิเคราะหพื้นที่บนตารางกริดขนาด 5 x 5 ตารางกิโลเมตร จํานวน 93 บล็อก 



จากนั้นจึงใชตารางกริดที่ละเอียดลงไปขนาด 1 x 1 ตารางกิโลเมตร จํานวน 2,316 บล็อก โดยใชตัว
แปรทั้งจากภายในและภายนอกอนุภาค 
 
 เปาหมายหลัก 4 ดานถูกกําหนดขึ้นและถายทอดออกมาเปนวัตถุประสงค ซ่ึงแยกเปน 2 
กลุม คือ 
 1.  Essential Objectives เปนวัตถุประสงคที่จําเปนสําหรับทุกทางเลือกที่ตองบรรลุถึง
โดยครบถวน เชน จํานวนประชากรที่ตองจัดเตรียมที่อยูอาศัยรองรับ การจางงานและพื้นที่รองรับ 
อาคารที่ตองร้ือถอน และแผนงบประมาณสําหรับการกอสรางทางหลวง 
 2. Discriminatory Objectives เปนวัตถุประสงคที่แตละทางเลือกสามารถบรรลุถึงได
ในสัดสวนที่ตางกันไป จึงสามารถใชวัตถุประสงคในกลุมนี้เปนตัวเปรียบเทียบและจัดลําดับความ 
สําคัญของทางเลือกยุทธศาสตรได วัตถุประสงคในกลุมนี้มีอยู 20 ขอดวยกัน 

 ในการวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ ตัวแปร 11 ตัว ถูกคัดเลือกใหเปน
ตัวแทนของ Discriminatory Objectives และใชในการจัดทําทางเลือกในการพัฒนา ตัวแปรเหลานี้
ประกอบดวย 

• Landscape 

• Agriculture 

• Services 

• Residential Environment 

• Annoyance 

• Job Access 

• Labour Access 

• Shop Access 

• Road Access 

• Rail Access 

• Choices of Transport 
 
 
 
 
 



 การวิเคราะหศักยภาพโดยใชตัวแปรทั้ง 11 ตัว แบงเปน 3 คร้ังดวยกัน คือ 
1. ศักยภาพบนตารางกริดขนาด 5 x 5 ตารางกิโลเมตร โดยใชขอมูลปจจุบัน (Existing,  
 1969) และโครงขายทางหลวงที่มีโครงการกอสรางแนนอนแลว (Committed  
 Highway Network) 
2. ศักยภาพบนตารางกริดขนาด 5 x 5 ตารางกิโลเมตร โดยใชขอมูลคาดการณใน

อนาคต (1991)  
3. ศักยภาพบนตารางกริดขนาด 1 x 1 ตารางกิโลเมตร โดยใชขอมูลปจจุบันและ  
 โครงขายทางหลวงที่มีโครงการกอสรางแนนอนแลว 
 

 เนื่องจากหนวยวัดคะแนนของแตละตัวแปรแตกตางกัน เชน พื้นที่เปนเฮคตาร 
ระยะทางเปนไมล ฯลฯ จึงตองมีการปรับคะแนนใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงในกรณีของ CSW 
ใชวิธีปรับคาคะแนนของแตละตัวแปรใหมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 100 คะแนน โดยใหคาคะแนนต่ําสุด
เปน 0 และคาสูงสุดเปน 100 จากนั้นจึงใหคาน้ําหนักตัวแปรแตละตัว จากแบบสอบถามเจาหนาที่
ของหนวยงานวางแผน 3 หนวยงาน และ “Shortlist” ที่กําหนดไว ทําใหไดคาน้ําหนักตัวแปรถึง 42 
ชุด เมื่อนําคาน้ําหนักไปคูณกับคะแนนที่ปรับใหอยูในมาตรฐานเดียวกันแลว จะไดรูปแบบศักยภาพ
การพัฒนาพื้นที่ที่เรียกวา “Development Potential Surface” ซ่ึงแสดงผลเปนกราฟกไดถึง 42 
Surfaces จากนั้นจึงเอา “Development Potential Surface” ทั้งหมดไปวิเคราะหตอโดยแยกเปน 2 ชุด
ดวยกัน ชุดแรกรวมเอาพื้นที่ปลูกสรางอาคารในปจจุบันเขาไวดวย สวนชุดที่สองพิจารณาเฉพาะที่
วางที่ยังไมไดพัฒนาจนถึงป ค.ศ. 1976 
 จากการวิเคราะหตารางกริดที่ไดคะแนนสูงจาก 42 Potential Surfaces พบวามีตาราง 
กริดขนาด 5 x 5 ตารางกิโลเมตร จํานวน 13 บล็อกที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูงที่สุด ผลลัพธ
ดังกลาวถูกสังเคราะหใหเปนยุทธศาสตรการพัฒนา (Development Strategy) 3 ทางเลือก บวกกับ 
“Trend Strategy” ที่เพิ่มพิเศษเขาไปรวมเปน 4 ทางเลือก คาน้ําหนักอีก 2 ชุดถูกเพิ่มเขามา ชุดแรก
ใหความสําคัญกับภูมิทัศน (Landscape) สวนอีกชุดใชกับ “Trend Strategy” โดยเฉพาะ คาน้ําหนัก 5 
ชุดถูกนํามาปรับโดยรวมเอาชุดที่เหมือนกันเขาดวยกันจนเหลือเพียง 4 ชุด ซ่ึงนํามาใชทํา
รายละเอียดของทางเลือกยุทธศาสตร 4 ทางเลือก โดยสวนใหญใชการวิเคราะหบนตารางกริดขนาด 
1 x 1 ตารางกิโลเมตร ทั้ง 4 ทางเลือกไดรับการประเมินและคัดเลือกเพื่อเอาทางเลือกที่ดีที่สุดไป
ปฏิบัติ 
 
 



 
การประยุกตใช Potential Surface Analysis 
 
 แมวาจะมีขอจํากัดในเรื่องระบบการใหคาน้ําหนัก ซ่ึงสวนใหญไดจากความคิดเห็น
สวนบุคคลอยูบาง และมีขั้นตอนการทํางานที่คอนขางยุงยากซับซอน แต PSA ก็เปนเทคนิคที่
สามารถนํามาประยุกตใชวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ขนาด
ใหญไดไมยากนัก ทั้งนี้ เราสามารถปรับลดขั้นตอนที่ยุงยากใหเหลือข้ันตอนการวิเคราะหหลัก ๆ 
ดังนี้  

1. กําหนดตัวแปรที่เปนตัวแทนของ “Discriminatory Objectives” และคาน้ําหนักของ
แตละตัวแปร ซ่ึงอาจเปนชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได 

2. แบงพื้นที่ศึกษาออกเปนบล็อกโดยใชตารางกริดขนาดที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ขนาดของพื้นที่  โปรแกรมการใชพื้นที่ในอนาคต และความชัดเจนของผลลัพธที่
ตองการ 

3. ใสคะแนนดิบของแตละตัวแปรลงในแตละบล็อกจนครบทุกตัวแปรและทุกบล็อก 
โดยแยกคะแนนของแตละตัวแปรออกจากกันเปนคนละตารางหรือคนละชั้นขอมูล 

4. แปลงคะแนนดิบในแตละบล็อกของแตละตัวแปรใหอยูในมาตรฐานเดียวกันโดยใช
สูตร:  

  
                                                              Xi - Xmin 
    Xi = Wj*K                                 ……… [ 1 ] 
                                                            Xmax - Xmin 
                                 
 
 โดยที่  Xi = คะแนนในบล็อก i  ที่ปรับใหอยูในมาตรฐานเดียวกันแลว 
        Xmin = คะแนนดิบในบล็อกที่มีคาต่ําสุด 
            Xmax = คะแนนดิบในบล็อกที่มีคาสูงสุด 
                                       Wj = คาน้ําหนักของตัวแปร 
    K = คะแนนสูงสุดที่ตองการปรับมาตรฐาน โดยคา Xi จะอยู 
      ระหวาง 0 กับ K (กรณีของ CSW Study คา K = 100) 
 5.   รวมคะแนนปรับมาตรฐานถวงน้ําหนักในแตละบล็อกของทุกตัวแปรเขาดวยกัน 
 6. นําคะแนนรวมปรับมาตรฐานถวงน้ําหนักที่ไดมาแจกแจงและแบงกลุมเพื่อหาพื้นที่ 
       ที่มีศักยภาพในการพัฒนาระดับตาง ๆ (Development Potential Surface) 



 
  
 
 ในทางปฏิบัติ เราสามารถใชชุดคาน้ําหนักของตัวแปรหลายชุดภายใตใชสมมุติฐานหรือ
นโยบายการพัฒนาที่ตางกันไป ซ่ึงจะทําใหได “Potential Surface” หลาย ๆ รูปแบบ สามารถนําไป
สังเคราะหเปนทางเลือกในการพัฒนาที่แตกตางกันไดหลายทางเลือกในทํานองเดียวกับกรณีของ 
CSW Study   
 อนึ่ง สําหรับในสมการดังกลาวขางตนนั้น เปนการปรับคะแนนทางตรง คือใหคา
คะแนนดิบที่มากที่สุดของแตละตัวแปรเปน K และนอยที่สุดเปน 0 ซ่ึงในบางครั้งคะแนนดิบที่มีคา
มากอาจแสดงถึงศักยภาพที่นอยก็ได เชน ตัวแปรการเขาถึงแหลงงาน ถาเราใชระยะหางจากแหลง
งานมาเปนคะแนนดิบ จะพบวายิ่งมีระยะหางมากขึ้น ศักยภาพในการพัฒนาจะยิ่งลดนอยลง ดังนั้น
เราจึงตองปรับทิศใหคะแนนดิบของแตละตัวแปรเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงก็ทําไดงาย ๆ โดยใส
เครื่องหมายลบหนาคะแนนดิบในแตละบล็อกสําหรับตัวแปรที่มีทิศทางของคะแนนสวนทางกับตัว
แปรทั่วไป หรืองายกวานั้นโดยการปรับคาน้ําหนักของตัวแปรใหเปน + หรือ -  ตามทิศทางที่
เหมาะสม 
     
 

 ภาพขางลางนี้เปนตัวอยางของการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ซ่ึงแบงออกเปน 400 
บล็อกดวยกัน โดยใชตัวแปร 3 ตัวดวยกัน คือ  “Shopping Access” มีคาน้ําหนัก ( Wj ) เทากับ 1  
“School Access”  มีคาน้ําหนัก ( Wj ) เทากับ 1.5 และ “Road Access”  มีคาน้ําหนัก ( Wj ) เทากับ 
2  เนื่องจากใชระยะทางจากที่ตั้งเปนคะแนนดิบ ซ่ึงระยะทางยิ่งมากยิ่งแสดงถึงคาศักยภาพที่ต่ํา จึง
ใหคาน้ําหนักเปนลบ  โดยกําหนดให K เทากับ 10  (คะแนนปรับมาตรฐานที่ไดกอนคูณดวย
น้ําหนักจะอยูระหวาง 0 กับ 10)   
 ตารางที่ 1-3 แสดงคะแนนดิบของแตละตัวแปร และขอมูลตาง ๆ ที่ใชคํานวณตาม
สมการ [ 1 ]  สวนตารางที่ 1A-3A  แสดงคะแนนที่ปรับมาตรฐานและคูณดวยน้ําหนักแลว หลังจาก
นั้นจึงเอาคะแนนจากตารางที่ 1A-3A  มารวมกันดังแสดงในตารางที่ 4  ซ่ึงแสดงถึงศักยภาพรวมใน
การพัฒนาของพื้นที่ 
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 



 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


