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ปฏิกิริยาสัมพันธระหวางการใชทรัพยากรกับการอพยพยายถิ่น 
ของแรงงาน ของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง: 

เนื้อหา วิธีการ และผลการศึกษาเบื้องตน 
 

วรงศ  นัยวินิจ1 
 

บทคัดยอ  
ลําโดมใหญเปนลุมน้ําสําคัญของแมน้ํามูลต้ังอยูทางตอนใตของจังหวัดอุบลราชธานี ความซับซอนของ

ระบบเกษตรกรรมและสังคมของชุมชนในพื้นที่นี้ เกิดจากปฏิกิริยาสัมพันธระหวางพลวัตทางกายภาพชีวภาพ (ระบบ
เกษตรกรรม น้ําและสภาพภูมิอากาศ) กับพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคม (การอพยพยายถิ่นและกลยุทธทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกร) โดยประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรและมีอายุระหวาง 20-35 ป จะยายถิ่นฐานเพื่อไป
ทํางานในเมือง ในขณะที่ฝายรัฐก็ไดลงทุนกอสรางโครงการชลประทานขนาดเล็กเพื่อสงเสริมกิจกรรมทางการเกษตร
ใหกับประชากรในพื้นที่ แตโครงการชลประทานเหลานั้นดูจะไมบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวมากนัก  งานวิจัยช้ินนี้จึงมุง
ที่จะทําความเขาใจปฏิกิริยาสัมพันธดังกลาวในสวนของการอพยพยายถิ่นที่มีตอการใชประโยชนของทรัพยากรใน
พื้นที่ ทั้งนี้เพื่อจะนําไปสูการปรับปรุงวิธีการและนโยบายการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอประชากรที่
อาศัยในลุมน้ําแหงนี้ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคดังกลาว ผูวิจัยจึงนํานวัตกรรมแบบจําลองเสมือนจริงของตัวแทนที่
หลากหลาย (Multi-Agent Systems: MAS) มาใชทําความเขาใจปฏิกิริยาสัมพันธระหวางพลวัตทางกายภาพชีวภาพ 
กับพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยการสรางสังคมเสมือนจริงที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน MAS 
เปนองคประกอบหนึ่งในกระบวนการสรางแบบจําลองเพื่อนคูคิด “Companion Modeling Approach (ComMod)” 
ที่เนนการทําความเขาใจกระบวนการตัดสินใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียในกรอบของระบบที่กําลังศึกษาแลวนํา
กระบวนการตัดสินใจนั้นไปสรางแบบจําลอง ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
กระบวนการสรางแบบจําลองเพื่อนคูคิด (ComMod) มีลักษณะหมุนวนจากการสรางแบบจําลองที่มีพื้นฐานมาจาก
องคความรูของผูเช่ียวชาญในระบบที่ตองการศึกษา สลับกับการคนหาความรูเพิ่มเติมรวมกับผูที่มีสวนไดสวนเสีย
เพื่อสรางแบบจําลองตนแบบ จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการปรับปรุงแบบจําลองโดยวิธีการวนไปหางานทดลองหรืองาน
ภาคสนาม การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของทุกฝายถือเปนหลักการที่สําคัญมากในกระบวนการสรางแบบจําลองเพื่อน
คูคิด (ComMod) ทุกมุมมองที่มีความเกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษาที่ไดรับจากผูที่มีสวนไดสวนเสียจะตองนําเขาไปใน
โครงสรางของแบบจําลอง 
 เพื่อหาความสัมพันธระหวางการใชทรัพยากรกับการอพยพยายถิ่นของแรงงาน จึงจําเปนที่จะตองทําการ
สํารวจและวิเคราะหขอมูลทั้งดานกายภาพชีวภาพ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําลําโดม
ใหญ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ถูกใชในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน และใชเปนขอมูลเชิง
พื้นที่ (spatial entity) ในแบบจําลอง สวนกระบวนการตัดสินใจของประชากรที่เกิดขึ้นในระดับครัวเรือนถูกใชในการ
สรางพฤติกรรมทางสังคมที่มีตอการใชทรัพยากรของตัวแทนของผูที่มีสวนไดสวนเสีย (agent) ในแบบจําลอง จาก
การศึกษาเบื้องตนพบวา ผลกระทบของการอพยพยายถิ่นของแรงงานมีตอรูปแบบการวิธีการจัดการทรัพยากร
มากกวาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชที่ดินที่ยังคงเปนพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีขาวเปนพืชหลัก งานวิจัยช้ินนี้ยังมี
เปาหมายที่จะพัฒนาปรับปรุงแบบจําลองใหมีความถูกตอง และใชเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับประชากรที่
อาศัยในลุมน้ําแหงนี้ โดยการปรับปรุงแบบจําลองจะทํารวมกันกับทุกฝายที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษา ผลของ

                                                  
1 Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, a doctoral student of Faculty of Science,  
  Chulalongkorn University and Department of Geography, Paris X – Nanterre University 



440                                                สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 
 

แบบจําลองจะสามารถชวยใหเห็นรูปแบบการจัดการทรัพยากรตาง ๆ ที่มีปฏิกิริยาสัมพันธกับพฤติกรรมการอพยพ
ยายถิ่นของแรงงาน 
 
คําสําคัญ:  Multi-agent systems  Companion modeling  การอพยพยายถิ่นของแรงงาน 

การจัดการทรัพยากร ระบบเกษตรกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
 
บทนํา 

 การทําการเกษตรในประเทศไทยยังคงเปนรูปแบบการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มากที่สุด 
และเปนอาชีพที่มีความยืดหยุนในดานการใชแรงงานสูง แตผูที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมกลับเปน
กลุมประชากรที่มีรายไดนอยเม่ือเทียบกับประชากรที่ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร เนื่องจาก
พื้นที่สวนมากเปนพื้นที่การเกษตร น้ําจึงเปนทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาของประเทศไทย
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พื้นที่สวนใหญยังคงเปนพื้นที่ปลูกขาวที่พึ่งพาน้ําฝนเปน
หลัก (Zeigler and Puckridge, 1995) ถึงแมวาปริมาณน้ําฝนในภูมิภาคนี้จะมีคอนขางมากเมื่อ
เทียบกับภูมิภาคอื่น แตเกษตรกรก็ยังคงตองเผชิญกับปญหาน้ําทวมและภัยแลง เนื่องจากชวงเวลา
และปริมาณของน้ําฝนที่ตกนั้นไมคงที่ รวมทั้งลักษณะของดินที่มีทรายเปนองคประกอบไมสามารถ
อุมน้ําไดดีและขาดความอุดมสมบูรณ ทําใหปญหาการผลิตสินคาเกษตรมีความรุนแรงมากกวา
ภูมิภาคอื่น ๆ  
 ลําโดมใหญ เปนลุมน้ําสําคัญของแมน้ํามูลตั้งอยูทางตอนใตของจังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่
ของลุมน้ําลําโดมใหญสวนใหญถูกใชในการทํากสิกรรม โดยเฉพาะการปลูกขาวในเขตน้ําฝน  ความ
ซับซอนของระบบเกษตรกรรมและสังคมของชุมชนในพื้นที่นี้เกิดจากปฏิกิริยาสัมพันธระหวางพลวัต
ทางกายภาพชีวภาพ (ระบบเกษตรกรรม น้ําและสภาพภูมิอากาศ) กับพลวัตทางเศรษฐกิจและ
สังคม (การอพยพยายถิ่นและกลยุทธทางเศรษฐกิจของเกษตรกร) โดยประชากรที่ประกอบอาชีพ
เกษตรและมีอายุระหวาง 20-35 ป จะยายถิ่นฐานเพื่อไปทํางานในเมืองเนื่องจากไดรับผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ (รายได) ที่ดีกวา ในขณะที่ฝายรัฐก็ไดลงทุนกอสรางโครงการชลประทานขนาดเล็ก
เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางการเกษตรใหกับประชากรในพื้นที่ แตโครงการชลประทานเหลานั้นดูจะไม
บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนัก โดยพิจารณาจากผลของแหลงน้ําที่สรางขึ้นไมสามารถแกปญหา
ใหเกษตรกรไดในระดับที่นาพอใจ รวมทั้งปญหาของการทําการเกษตรและการอพยพยายถิ่นก็ยังคง
มีอยูและดูเหมือนจะรุนแรงและซับซอนขึ้น (Chantawong et al., 2003)  
 นโยบายการพัฒนาใด ๆ จะมีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จ ถารูและเขาใจปฏิกิริยา
ความสัมพันธของพลวัตของคนที่มีตอส่ิงแวดลอมและที่มีตอคนอื่น ๆ ซึ่งมีสวนรวมในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติเดียวกัน โดยที่ความเขาใจดังกลาวนั้นจะตองเกิดจากการที่ผูที่มีสวนไดสวนเสีย
ในพื้นที่ไดมีโอกาสเขารวมกระบวนการวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนส้ินสุด งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุงที่จะทําความ
เขาใจปฏิกิริยาสัมพันธดังกลาวในสวนของการอพยพยายถิ่นกับการใชประโยชนของแหลงทรัพยากร
ในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อจะนําไปสูการปรับปรุงวิธีการและนโยบายการพัฒนาพื้นที่แหงนี้ เพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคดังกลาว กระบวนการที่เรียกวา แบบจําลองเพื่อนคูคิด “Companion Modeling 
(ComMod)” จึงถูกนํามาใช ComMod เปนนวัตกรรมที่ผสมผสานแบบจําลองเสมือนจริงของตัวแทน
ที่หลากหลาย (Multi-Agent Systems: MAS) กับเทคโนโลยี หรือเทคนิคอื่น ๆ เชน ระบบสารสนเทศ
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ทางภูมิศาสตร (GIS) และเกมบทบาทสมมุติ (role-playing games) เพื่อทําความเขาใจความ
ซับซอนของเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ทําการศึกษา 
 
ความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางกายภาพชีวภาพและทางเศรษฐกิจสังคม
ของชุมชนที่มีผลตอการอพยพยายถิ่น 

ในประเทศไทยการอพยพยายถิ่นคือ ผลการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางทางเศรษฐกิจ ที่
นําไปสูการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวิธีการทําการเกษตรของสังคมเกษตรกรรม เนื่องจากการ
อพยพยายถิ่นมีความเกี่ยวของอยางมากกับปริมาณแรงงานที่ใชในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร 
(Shinawatra and Pitackwong, 1996) การยายถิ่นเพื่อหางานทําดูเหมือนจะเปนกลยุทธที่ใชสราง
ความสมดุลทางเศรษฐกิจระหวางชุมชนในเขตเมืองกับชุมชนในเขตชนบท โดยเฉพาะชวงทายของป 
พ.ศ. 2523 เปนชวงเวลาที่เริ่มมีการอพยพยายถิ่นของแรงงานภาคการเกษตรเพื่อหางานที่มี
คาตอบแทนสูงกวาในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ดีในขณะนั้น 
ถึงแมวาฝายรัฐจะพยายามลดปญหาการอพยพแรงงานเขาสูกรุงเทพดวยการสงเสริมใหแตละ
ภูมิภาคมีจุดศูนยกลางทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับแรงงานแตกลับไมประสบความสําเร็จอยางที่ตั้งไว 
เพราะชองวางของรายไดและโอกาสไดงานที่ยังคงมากอยู และไมสามารถลดชองวางนี้ลงไดดวย
แผนพัฒนาชนบทที่ไดวางไว  (Matsumura et al., 2003) การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเกิดขึ้นอีกครั้ง 
เมื่อประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 เมื่อความตองการแรงงานของ
ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมลดลงอยางรุนแรง มีการปลดแรงงานออกเปนจํานวนมาก ซึ่งสราง
ผลกระทบตอครอบครัวของแรงงานที่ถูกปลด เนื่องจากคนเหลานั้นพึ่งพารายไดจากการขายแรงงาน
มากกวารายไดจากผลผลิตทางการเกษตรและแรงงานเหลานี้จําเปนจะตองกลับถิ่นฐานเดิมซึ่งเปน
การเพิ่มภาระของครอบครัว สวนใหญของแรงงานในกลุมที่ถูกปลดออกจากงานนี้กลับสูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Subhadhira et al., 2000) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสาน  เปนภูมิภาคที่มีพื้นที่ขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย 
โดยลักษณะทางกายภาพจะประกอบดวยดินทรายที่มีธาตุอาหารนอย และมีความสามารถในการ
อุมน้ําต่ํา รวมทั้งรูปแบบของฝนที่ชวงเวลาที่ตก และปริมาณของน้ําฝนไมแนนอน  ตั้งแตป พ.ศ. 
2503 หนวยงานรัฐไดลงทุนปรับปรุงพัฒนาและสรางแหลงน้ําขนาดเล็กเพื่อสงเสริมใหเกษตรกร
สามารถทําการเกษตรไดตลอดปเปนการชวยลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่ไมแนนอน และลด
การอพยพยายถิ่นเพื่อหางานในเมือง แตผลสําเร็จของโครงการตางๆ คอนขางนอย จากรายงานของ 
The Small Water Resource Development (SWRD) ที่ทําโดยสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 
ในป พ.ศ. 2521 กลาววาประมาณรอยละ 80  ของประชากรในชนบทของอีสานยังคงไมสามารถ
เขาถึงเพื่อใชน้ําจากแหลงน้ําตาง ๆ ได ประชากรเหลานี้ตองพึ่งพาน้ําฝนเปนหลักและใชน้ําจาก
แหลงกักเก็บน้ําที่ถูกสรางกันเองโดยชาวบาน ซึ่งน้ําในแหลงน้ําเหลานี้ก็ไมเพียงพอตอการอุปโภค
บริโภค โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่ในภาคอีสานประชากรมากกวารอยละ 80  ปลูกขาวในเขตน้ําฝน 
เกษตรกรเหลานี้พบกับปญหาที่ปริมาณผลผลิตของขาวที่ต่ํา (1.8 tha-1) ซึ่งสงผลใหพวกเขายังคง
เปนกลุมประชากรที่มีรายไดนอยเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในภูมิภาคอื่น (Somrith, 1997) ดวย
คุณลักษณะทางกายภาพชีวภาพที่มีคุณสมบัติต่ํา ทําใหไดผลผลิตทางการเกษตรที่ต่ํา นําไปสูความ



442                                                สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 
 

ยากจนของประชากร  ส่ิงตางๆ เหลานี้เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหภูมิภาคนี้ยังคงเปนสวนที่ยากจน 
และมีการพัฒนานอยที่สุด 

ความยากจน การจางงานที่ไดรายไดตอบแทนคอนขางนอย และปญหาการวางงานเปน
ปจจัยที่สําคัญที่ทําประชากรในภูมิภาคนี้อพยพยายถิ่นเพื่อหางานที่มีคาตอบแทนสูงกวา เนื่องจาก
การกระจายรายไดของประเทศที่ไมเทาเทียมกันตั้งแตป พ.ศ. 2523 ทําใหเกษตรกรจํานวนมากเลิก
ทําการเกษตรและหันมารับจางทํางานอื่นที่มีรายไดดีกวา และเมื่อแรงงานในภาคการเกษตรลดลง 
เกษตรกรที่เหลือมีความจําเปนที่จะตองปรับเปล่ียนกลยุทธการใชทรัพยากรใหสมดุลกับจํานวน
แรงงานที่มีอยู แตการศึกษาเพื่อทําความเขาใจกระบวนการตัดสินใจวาจะเลือกกลยุทธอะไรและ   
กลยุทธนั้นมีลักษณะอยางไรยังคงไมมี 

การสํารวจแรงงานที่ทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ.2539 แสดงใหเห็นวารอยละ 
59.21 ของจํานวนประชากรทั้งหมดของอีสาน ยายถิ่นไปหางานในภูมิภาคอื่น Guest (1998) กลาว
วา การอพยพยายถิ่นเพื่อหางานของคนในภาคอีสานชวยลดความไมเทาเทียมกันในดานรายไดของ
ครอบครัว โดยรายไดจากสมาชิกครอบครัวที่สงกลับมาให แตทางฝายรัฐกลับพยายามหยุดการ
อพยพยายถิ่นนี้ อยางไรก็ตามสิ่งที่รัฐพยายามทําก็ไมประสบความสําเร็จมากนัก (Yang, 2003) 
ถึงแมวารูปแบบการอพยพยายถิ่นจะสามารถแบงออกไดคอนขางชัดเจน เปนการยายถิ่นตาม
ฤดูกาลและการยายถิ่นแบบถาวร แตกระบวนการตัดสินใจที่จะอพยพรวมทั้งการตัดสินใจเลือก
รูปแบบใดยังคงเปนส่ิงที่มีการศึกษากันนอย  

ในการสรางแบบจําลองการอพยพยายถิ่นของแรงงานที่มีผลตอการใชทรัพยากร เราพบวา
การศึกษาวิจัยที่นําเอาขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมไปเชื่อมโยงกับขอมูลทางกายภาพชีวภาพ 
ยังคงมีจํานวนไมมาก (Wang and Zhang, 2001) อาจจะมีงานวิจัยหลายโครงการที่สราง
แบบจําลองทางเศรษฐกิจที่มีการอพยพยายถิ่นเปนตัวแปรสําคัญ แตมีนอยที่เนนถึงปฏิกิริยาสัมพันธ
ของการอพยพยายถิ่นที่มีตอการใชทรัพยากร และไมมีงานวิจัยที่นําเอาแบบจําลองเสมือนจริงของ
ตัวแทนที่หลากหลาย (Multi-Agent Systems: MAS) มาใชทําความเขาใจปฏิกิริยาสัมพันธดังกลาว
ภายใตองครวมของลักษณะทางกายภาพชีวภาพและทางเศรษฐกิจสังคม ตัวอยางแบบจําลองที่มี
ความเกี่ยวของกับการอพยพยายถิ่นของแรงงานเชน แบบจําลองของ Berger (forthcoming) ที่ใช 
MAS รวมกับ mathematical programming เพื่อศึกษาความสัมพันธของการกระจายตัวและการ
ยอมรับนวัตกรรมกับการอพยพยายถิ่นของสังคมในชนบทของประเทศชิลี เปนแบบจําลองที่มี
จุดประสงคในการหานโยบายที่เหมาะสมและใชในการคาดคะเนจํานวนผูอพยพยายถิ่นออกจากเขต
ชนบท รวมทั้งศึกษาการทดแทนแรงงานดวยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอื่น ๆ  Laine and Busemeyer 
(2004) ใช agent-based learning เพื่อความเขาใจการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใชที่ดินที่เกิด
จากลักษณะของผูอพยพไปหางานตางถิ่น ที่มีกระบวนการตัดสินใจที่แตกตางกันระหวางการทํา
เกษตรและปาไมที่ดูจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรกรรมเปรียบเทียบกับพื้นที่ปาไม กับการจางงาน
นอกภาคการเกษตรโดยดูจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ที่ถูกทิ้งไววางเปลา แบบจําลองดังกลาวเปน
แบบจําลองที่มีความเปนเอกภาพของตัวเองสูง และเหมาะสมกับลักษณะและสถานการณที่เกิด
เฉพาะที่ ซึ่งแตกตางอยางมากกับเงื่อนไขทั้งดานกายภาพชีวภาพ และทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
ของพื้นที่ที่ทําการศึกษา อยางไรก็ตามการศึกษาแนวคิดของแบบจําลองเหลานี้ ชวยสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธ ระหวางการอพยพยายถิ่นที่มีตอการใชพื้นที่และทรัพยากรมากขึ้น 
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กระบวนการสรางแบบจําลองเพื่อนคูคิด (companion modeling approach)  

 กระบวนการที่มีการรวมกันคิดและรวมกันทํา (participatory approach) เปนรูปแบบ
วิธีการที่สรางความเขาใจระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยผานทางสื่อแบบตางๆ เปนกระบวนการที่
ทุกคนที่เกี่ยวของไดรูสาระและขอคิดเห็นตาง ๆ จากมุมมองของคนอื่นที่มีสวนในการใชหรือบริหาร
แหลงทรัพยากรเดียวกัน และการมีสวนรวมนี้จะนําไปสูขอตกลงที่ทุกคนยอมรับในที่สุด (Roling 
and Wagmaker, 1998) ในรูปแบบของกระบวนการผูที่มีสวนไดสวนเสียจะชวยกันคิดและชวยกัน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน กระบวนการแบบนี้ยังทําใหสามารถเขาถึงความรูและขอมูลที่
อาจจะไมสามารถหาไดจากกระบวนการแบบอื่นๆ และสิ่งสําคัญมากคือ การยอมรับผลที่ตัดสินใจ
รวมกันที่จะนําไปสูการปฏิบัติจริง (Gilbert et al., 2002)  

แบบจําลองเพื่อนคูคิด companion modeling (Bousquet et al., 1999) เปนรูปแบบหนึ่ง
ของกระบวนการศึกษาแบบมีสวนรวมกันในกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสีย ที่นําเอาแบบจําลองเสมือน
จริงของตัวแทนที่หลากหลาย (MAS) มาผสมผสานแบบบูรณาการกับวิธีการแบบอื่น ๆ เชน  ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) และบทบาทสมมติ (Role-Playing Games: RPG) เพื่อจะไดเขาใจ
กระบวนการตัดสินใจของบุคคลตาง ๆ ที่มีสวนไดสวนเสียในระบบที่ทําการศึกษา พฤติกรรมของ
บุคคลเหลานี้จะมีผลกระทบตอระบบโดยรวม แลวนํากระบวนการตัดสินใจนั้นไปสรางแบบจําลอง 
ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ComMod เปนกระบวนการคิดและ
สรางความเขาใจแบบวงกลม (ภาพที่ 1) ที่จําเปนจะตองนําเอาแนวคิดใหมหรือความรูใหม ที่พบ
ขณะทํางานในภาคสนามหรือในการทดลองมาปรับปรุงรูปแบบจําลองใหถูกตองมากขึ้น และส่ิงที่
คนพบจากแบบจําลองก็จะสรางแนวคิดและคําถามใหมๆ ขึ้นมา และเพื่อตอบคําถามเหลานั้นเรา
จะตองใชการทดลองหรือคนหาคําตอบจากผูที่มีประสบการณในสภาพแวดลอมจริง จากนั้นก็นํา
คําตอบที่ไดมาใชปรับปรุงแบบจําลอง ดวยวิธีนี้ผูสรางแบบจําลองจะมีความเขาใจระบบที่กําลัง
ศึกษาดีมากยิ่งขึ้นตามลําดับและจะทําใหแบบจําลองมีความทันสมัยอยูเสมอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1   โครงสรางกระบวนการคิดและสรางความเขาใจแบบวงกลมในกระบวนการสราง

แบบจําลองเพื่อนคูคิด (companion modeling approach) 

งานในภาคสนาม หรืองานทดลอง
(Field Work or Experiment)

การสรางแบบจําลอง
(Model Implemetation)

Simulations

แนวความคิดท่ีใชตอบ
สมมุติฐานที่มี

การเดินเครื่อง (run) แบบจําลอง

วิเคราะหพูดคุย
สมมุติฐานและแนวคําถามใหมถูกสรางขึ้น
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ComMod  ยังเปนกระบวนการที่สนับสนุนการศึกษาแบบบูรณาการดวยรูปแบบจําลองที่
ยืดหยุนและสนับสนุนใหเกิดการพูดคุยวิเคราะหผานแบบจําลองเสมือนจริง แลวนําเอาขอมูลความรู
จากการวิเคราะหของบุคคลหลากหลายสาขาที่มีความเกี่ยวของกับระบบที่ทําการศึกษามาปรับปรุง
ประกอบเขาเปนแบบจําลองเดียวกัน วิธีการนี้เปนการนําเอาความรูที่หลากหลายเหลานั้นมาสราง
องครวมของความรูที่ตรงกับประเด็นปญหาที่ตั้งไวและสามารถใชตอบคําถามตางๆ ที่มีไดครบถวน  

กระบวนการคิดแบบ ComMod นี้จะเนนที่การทําความเขาใจกระบวนการตัดสินใจของผูที่
มีสวนไดสวนเสียในกรอบของระบบที่กําลังศึกษา ซึ่งกระบวนการตัดสินใจนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง
ในรูปแบบของการศึกษาปฏิกิริยาสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันและระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม 
เพราะเปนส่ิงที่จะกําหนดรูปแบบของการจัดการแหลงทรัพยากรของประชากรในแตละส่ิงแวดลอม 
โดยทั่วไปแลวกระบวนการ ComMod จะเริ่มจากการสรางแบบจําลองที่มีพื้นฐานมาจากองคความรู
ของผูเชี่ยวชาญในระบบที่ตองการศึกษาสลับกับการคนหาความรูเพิ่มเติมในงานภาคสนามเพื่อ
สรางแบบจําลองตนแบบ จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการปรับปรุงแบบจําลองโดยวิธีการวนไปหางาน
ทดลองหรืองานภาคสนาม  ดังที่กลาวไวขางตน ComMod ไดใชแนวความคิดการสรางแบบจําลอง
ความจริงเสมือนของตัวแทนที่หลากหลาย (MAS) เปนเครื่องมือที่สําคัญ การสรางแบบจําลอง
เสมือนจริงเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถใชทําความเขาใจส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น (Gilbert and Troitzsch, 
1999)  MAS ถือเปนนวัตกรรมที่ใชสรางสังคมเสมือนในคอมพิวเตอรที่ชวยใหนักวิจัยสามารถเขาใจ
ระบบที่มีความซับซอนมาก เชน สังคมมนุษยได (Lim et al., 2002) MAS ตั้งอยูบนความคิดที่วาเรา
สามารถสรางใหโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เรียกวา ตัวแทน (agent) มีพฤติกรรมที่เปนอิสระตอกัน
เชนเดียวกับมนุษยได จุดมุงหมายคือทําความเขาใจในพฤติกรรมที่อยูในระดับปจเจกชนวาจะมีผล
อยางไรตอพฤติกรรมของสวนรวม หรือมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคมอยางไร  
(Drogoul, 2002) ดังนั้นปฏิกิริยาสัมพันธระหวางตัวแทน (agent) และระหวางตัวแทนกับ
ส่ิงแวดลอมถือเปนสวนที่สําคัญมากในการสรางแบบจําลอง MAS โดยตัวแทน (agent) จะมี
คุณสมบัติเฉพาะตัวและมีพฤติกรรมของตนเองสามารถตอบสนองตอส่ิงเราตางๆ ทั้งจากการ
เปล่ียนแปลงสิ่งแวดลอมและจากการติดตอส่ือสารกัน (Bousquet, 2002)  

การพัฒนาการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) นับวาเปนจุดสําคัญที่เปดโอกาส
ใหนักวิจัยสามารถใช GIS กับเทคโนโลยีอื่น ๆ ได (Gimblett, 2002)  GIS เปนเครื่องมือหนึ่งที่ถูกใช
ในการสรางแบบจําลองโดยเฉพาะในเรื่องการจัดการพื้นที่ การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่และการแสดง
ออกมาเปนภาพของพื้นที่นั้นๆ (Mitasova and Mitas, 1998) อยางไรก็ตาม GIS สามารถทําในสิ่ง
ตาง ๆ ที่กลาวไดเพียงจุดหนึ่งของเวลาเทานั้น และดวยขอจํากัดนี้ทําใหเราไมสามารถใช GIS เพื่อ
สรางแบบจําลองที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (dynamic model) เพื่อใหเกิดความเขาใจปฏิกิริยา
สัมพันธระหวางพลวัตทางกายภาพชีวภาพกับพลวัตทางดานเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการ
ตัดสินใจของเกษตรกร คือองคประกอบหลักอันหนึ่งที่จะตองนํามาใสไวในรูปแบบจําลอง  และใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) วิเคราะหระบบการเกษตรเชิงพื้นที่โดยเนนที่ 
ความสัมพันธของการใชพื้นที่ และการอพยพยายถิ่นของแรงงาน  การผสมผสาน GIS เขากับ MAS 
จึงเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สามารถนําเอา “เวลา และกระบวนการตัดสินใจของผูที่มีสวนไดสวนเสีย
ในระบบนั้น” ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเขามาอยูในแบบจําลองเดียวกันได 
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ระบบที่ผูวิจัยกําลังทําการศึกษาเปนระบบที่มีความซับซอน เนื่องจากปฏิกิริยาสัมพันธ
ระหวางการอพยพยายถิ่นของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษากับการใชทรัพยากร เกษตรกรเหลานี้มี
กระบวนการตัดสินใจที่แตกตางกันไปตามศักยภาพและขอจํากัดที่แตกตางกัน เพื่อสรางความเขาใจ
ปฏิกิริยาสัมพันธดังกลาว ผูวิจัยจําเปนจะตองใชกระบวนการที่สนับสนุนการศึกษาแบบหมุนวน 
แบบที่ผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นรวมกัน และแบบสหวิทยาการ ดังนั้น ComMod 
จึงเปนกระบวนการที่มีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการศึกษาระบบสังคมเกษตรกรรมแหงนี้ 
 
วิธีการศึกษา 

พื้นที่ที่ทําการศึกษาตั้งอยูในลุมน้ําลําโดมใหญทางตอนใตของจังหวัดอุบลราชธานี (ภาพที่ 
2) พื้นที่ในลุมน้ําแหงนี้ สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม และอาชีพเกษตรถือเปนแหลงรายไดที่สําคัญ
ของประชากรสวนมากที่อาศัยในพื้นที่โดยมีขาวเปนพืชหลัก ดวยหลักการของกระบวนการสราง
แบบจําลองเพื่อนคูคิด (ComMod) เปนรูปแบบหมุนวน ดังนั้นงานวิจัยภาคสนามเพื่อเก็บขอมูลที่
เกี่ยวกับปฏิกิริยาสัมพันธของการใชทรัพยากรกับการอพยพยายถิ่นของแรงงาน โดยการพูดคุยเชิง
ลึกในประเด็นที่สนใจกับเกษตรกรจํานวน 20 คนที่อาศัยอยูใน 5 ตําบล ซึ่งครอบคลุมทั้งความ
หลากหลายทางกายภาพชีวภาพ และความหลากหลายของเกษตรกรในแงของระบบเกษตรกรรม 
และการจัดการทรัพยากรดิน น้ํา รวมทั้งแรงงาน หัวขอของการพูดคุย (guideline) ถูกคิดขึ้นโดยมี
พื้นฐานจากขอมูลงานวิจัยความสัมพันธของกลไกระบบการผลิตที่ถูกทําขึ้นในป พ.ศ. 2537 และ 
2544 โดยการพูดคุยเชิงลึกครั้งนี้ก็ยังคงเลือกเกษตรกรชุดเดิมเพื่อที่จะสามารถวิเคราะหการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังไดเพิ่มเติมทฤษฎีจิตวิทยาทางสังคมที่ถูกใชในการศึกษา
กระบวนการตัดสินใจในการอพยพยายถิ่นคือ ทฤษฎี planed behavior (DeJong, 1997) ซึ่งใชใน
การอธิบายกลไกที่ผลักดันใหเกิดการอพยพยายถิ่น เขาไปในหัวขอของการพูดคุยดวย ขอมูลปฐม
ภูมิที่ไดรวมกับขอมูลทุติยภูมิถูกนําไปใชวินิจฉัยความสัมพันธของกลไกตาง ๆ ในระบบ เพื่อ
กล่ันกรองใหไดสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาสัมพันธระหวางการอพยพยายถิ่นของแรงงานใน
พื้นที่ศึกษากับการใชทรัพยากร 
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ภาพที่ 2  พื้นที่ที่ทําการศึกษา ครอบคลุม 5 ตําบลในเขตอําเภอเดชอุดมและอําเภอนาจะหลวย 

จังหวัดอุบลราชธานี 
ที่มา:  กรมพัฒนาที่ดิน, 2535 
 

ขอมูลเชิงพื้นที่ถูกวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรโดยใชรวมกับภาพถายทาง
อากาศที่ถายในป พ.ศ. 2516  2527 และ 2539 เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา
โดยเฉพาะจํานวนของแหลงน้ํา เนื่องจากในพื้นที่ที่ทําการศึกษามีแหลงน้ําชลประทานนอยมาก การ
ปลูกขาวและการเกษตรอื่นๆ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพึ่งพาน้ําฝน น้ําจึงเปนปจจัยสําคัญปจจัย
หนึ่งที่ถูกนํามาพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ 
วิธีการ และชวงเวลา สําหรับงานในภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร ขอมูลทางอุตุนิยมถูก
นํามาวิเคราะหเพื่อตรวจดูความสัมพันธระหวางชวงเวลาและปริมาณน้ําฝนกับการจัดการ
การเกษตรโดยเฉพาะการปลูกขาวซึ่งเปนพืชหลัก และเปนรูปแบบการเกษตรที่ตองการแรงงานมาก
ที่สุดของเกษตรกรในพื้นที่นี้ นอกจากนี้ยังมีปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความสัมพันธอยาง
ใกลชิดกับการใชทรัพยากร เชน จํานวนแรงงานในครัวเรือน ทักษะความสามารถของเกษตรกร 
สภาพทางเศรษฐกิจ และลักษณะทางวัฒนธรรม ก็ถูกนํามาใชพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจของ
เกษตรกรดวยเชนกัน ขอมูลทางกายภาพชีวภาพเชน ระบบอุทกศาสตร (hydrological system) 
รูปแบบการใชที่ดิน (land use and land cover) จะถูกนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงพื้นที่กับ
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ขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม สวนกระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรจะถูกนํามาใชสราง
พฤติกรรมของตัวแทน (agent) ที่มีตอการใชทรัพยากร โดยเนนที่ปฏิกิริยาสัมพันธกับการอพยพยาย
ถิ่นของแรงงาน ลักษณะทางกายภาพชีวภาพจะใชสรางขอมูลเชิงพื้นที่ (spatial entity) ใน
แบบจําลอง ในขณะที่ตัวแทน (agent) จะถูกนําเขาไปในแบบจําลองเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใน
แบบจําลอง ส่ิงที่สําคัญคือแนวคิดของแบบจําลองและการสรางโครงสรางของระบบนิเวศนและ
สังคมแหงนี้ เพราะโครงสรางนี้จะถูกใชเปนแนวทางในการสรางแบบจําลองเสมือนจริง และในเวลา
เดียวกันก็จะถูกนํามาเปลี่ยนรูปแบบเชน สรางเกมบทบาทสมมุติ เพื่อนําไปใชกับเกษตรกรโดยมี
วัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) ใหเกษตรกรเกิดความเขาใจในระบบนิเวศนและสังคมแหงนี้รวมกัน 
และจะนําไปสูความเขาใจแบบจําลองความจริงเสมือน 2) เปนวิธีการเรียนรูปฏิกิริยาสัมพันธที่
เกิดขึ้น แลวนําส่ิงที่คนพบใหมไปปรับปรุงแบบจําลองเสมือนจริงรวมกันกบัเกษตรกร 
 
ผลการศึกษาเบ้ืองตน 

จากการสํารวจและพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่ที่ทําการศึกษาพบวา การใชที่ดินของ
เกษตรกรไมไดเปล่ียนแปลงมากนักจาก ป พ.ศ. 2537 ที่ไดมีการวิจัยระบบกลไกการเกษตร พื้นที่
สวนใหญยังคงปลูกขาวเปนพืชหลัก แมวาจะมีการพัฒนาแหลงน้ํามากขึ้น โดยเฉพาะแหลงน้ําขนาด
เล็กขนาดไมเกิน 1,260 ม3 ที่ดําเนินการโดยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แตก็
ยังไมเพียงพอ เกษตรกรยังคงตองพึ่งพาน้ําฝนในการทําเกษตรกรรมอยู ส่ิงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจนคือการปรับกลวิธีการทําการเกษตรของเกษตรกรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่  

เกษตรกรจํานวนหนึ่งที่ไมมีที่ดินเปนของตัวเองไดเลิกทําการเกษตร และเปลี่ยนเปนอาชีพ
รับจางตามโรงงานที่ตั้งใกลหมูบาน และกลายเปนแรงงานรับจางในชวงฤดูทํานา ที่ดินจึงเปนปจจัย
แรกที่กําหนดสถานภาพของคนในหมูบานวาจะประกอบอาชีพใดเปนอาชีพหลัก การเขาถึงและ
สามารถใชน้ําจากแหลงน้ําตางๆ มีบทบาทที่สําคัญมากตอการกําหนดชวงเวลาการทํานาของ
เกษตรกรในพื้นที่แหงนี้ โดยทั่วไปน้ําจากแหลงน้ําเหลานี้ถูกใชประกอบเสริมแหลงน้ําหลัก คือน้ําฝน 
เกษตรกรที่มีแหลงน้ําในที่นา หรือที่นาอยูใกลแหลงน้ําสาธารณะหรือใกลระบบชลประทานจะมี
ความยืดหยุนในการจัดการการผลิตขาวที่สูงกวา  โดยจะเริ่มการผลิตขาวปลายเดือนเมษายนและ
เก็บเกี่ยวขาวในเดือนปลายกันยายนถึงตุลาคม เพื่อเหตุผล 2 ประการ คือ 1) ขายขาวชวงแรกขณะที่
ราคาขาวยังสูงอยู 2) ชวงการดํานาและเก็บเกี่ยวเปนชวงที่มีความตองการแรงงานสูง การเริ่มทํานา
กอนจะมีโอกาสจางแรงงานในอัตราคาจางที่ต่ําเนื่องจากมีจํานวนแรงงานมากจากกลุมเกษตรกรที่
ไมมีแหลงน้ําที่ยังคงตองรอจนสภาพพื้นที่เหมาะสมตอการปลูกขาวซึ่งขึ้นกับปริมาณน้ําฝน และชวง
เดียวกันนี้จะมีการอพยพยายถิ่นของแรงงานกลับเพื่อชวยครอบครัวทํานา ซึ่งนาจะเปนลักษณะทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของอยางใกลชิดกับความมั่นคงทางดานอาหารของครอบครัว อยางไรก็ตามแหลง
น้ําที่มีอยูก็ไมสามารถชวยใหเกษตรกรทําการเกษตรไดในชวงฤดูแลง รวมทั้งรายไดจากการเกษตรก็
ต่ํามาก ดังนั้นการอพยพยายถิ่นของแรงงานชวงฤดูแลง เพื่อหางานที่ใหรายไดสูงกวาในเมืองจึง
ยังคงมีอยู และเมื่อขาดแรงงาน การทํางานภาคการเกษตรใดๆ ในหมูบานก็ไมสามารถทําได  
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ขอมูลที่ไดจากเกษตรกรไดถูกแปลงใหอยูในแผนภาพสภาวะและเงื่อนไขของระบบการ
ผลิตที่สัมพันธกับการอพยพยายถิ่นของแรงงาน ขอมูลจากแผนภาพไดถูกนํามาประมวลและสราง
ตารางความสัมพันธระหวางรายไดสุทธิรายปของเกษตรกรกับจํานวนแรงงานในครัวเรือน ตาราง
ความตองการแรงงานสําหรับการผลิตขาวมีจุดประสงคเพื่อที่จะไดเห็นภาพของขั้นตอนการผลิตขาว
ขั้นใดมีความตองการแรงงานเสริม (ตารางที่ 1) สวนวิธีการที่เกษตรกรใช (ตารางที่ 2) เปนขอมูล
วิธีการที่เกษตรกรนํามาใชภายใตความสัมพันธของเงื่อนไขที่สําคัญ 2 ประการที่กลาวขางตน ตาราง
ความสัมพันธทั้งสองถูกนํามาใชชวยในการวิเคราะหหาความสัมพันธรวมกับขอมูลทางอุตุนิยมและ
ขอมูลของแหลงน้ําที่เกษตรกรสามารถนําน้ํามาใชไดในชวงฤดูการทํานา รวมทั้งรูปแบบการทํานา 
ปฏิทินการทํานา เพื่อใหเกิดความเขาใจระบบสังคมเกษตรกรรมของชุมชนแหงนี้ใหดีขึ้น และชวยใน
การวิเคราะหหากระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรภายใตเงื่อนไขการใชทรัพยากรกับการอพยพ
ยายถิ่นของแรงงานของประชากร กระบวนการตัดสินใจนี้จะเปนพื้นฐานที่สําคัญของพฤติกรรมของ
ตัวแทน (agent) ในแบบจําลอง 

 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 ขั้นตอนตอไปของงานวิจัยชิ้นนี้คือการทําความเขาใจระบบสังคมเกษตรกรรมในพื้นที่ใหดี
ยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสรางแผนภาพกระบวนการตัดสินใจของเกษตรกร (decision-making diagrams) 
และแผนภาพโครงสรางของแบบจําลองดวย Unified Modeling Language (UML): class 
diagrams and sequential diagrams ซึ่งจะถูกใชเปนแนวความคิดในการสรางแบบจําลองดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชสรางแบบจําลองการใชทรัพยากรรวมกัน เรียกวา 
cormas (common-pool resource and multi-agent systems) และในขณะเดียวกันก็ใชสราง
แบบจําลองอีกรูปแบบหนึ่งเรียกวา เกมบทบาทสมมติ (Role-Playing Games: RPG) ทั้งสอง
แบบจําลองจะมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน ซึ่งผูที่มีสวนไดสวนเสียจะมีโอกาสไดรวมกันเลนเกม 
(RPG) เพื่อทําความเขาใจในระบบสังคมเกษตรที่ตนเองอยู และผูวิจัยก็สามารถสังเกตการณและ
บันทึกปฏิกิริยาสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางการเลนเกมเพื่อนําไปใชปรับปรุงแบบจําลองใหดีขึ้น 
นอกจากนี้การเลนเกมบทบาทสมมติยังชวยสรางความรูสึกคุนเคยที่สามารถทําใหผูที่เลนเกม
สามารถเขาใจแบบจําลองที่ถูกสรางดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรไดเร็วเมื่อผูวิจัยนําเสนอแบบจําลอง 
ซึ่งจะนําไปสูการพูดคุยแสดงความคิดเห็นผานแบบจําลองในคอมพิวเตอรในที่สุด 
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ตารางที่ 1  ความตองการแรงงานเพิ่มในขั้นตอนการผลิตขาว โดยพิจารณาจาก ความสัมพันธของ
รายไดสุทธิตอปกับจํานวนแรงงานในครัวเรือน    (FL ratio) 

 
รายไดสทุธิตอป 

มาก ปานกลาง นอย 
 

ความตองการแรงงานเพิม่ในขั้นตอนการผลติขาว 
มากกวา 80,000 บาท ระหวาง 20,000 บาท ถึง 

80,000 บาท 
นอยกวา 20,000 

บาท 
FL ration ต่ํา 

ปานกลาง 
สูง 

นอยกวา 40 ไร 
ระหวาง 10 ไร ถึง 20 ไร 
มากกวา 20 ไร 

ถอนกลา, เก็บเกี่ยวขาว 
ถอนกลา, เก็บเกี่ยวขาว 
ถอนกลา, ดํากลา, เก็บเกี่ยวขาว 

เก็บเกี่ยวขาว 
ถอนกลา, เก็บเกี่ยวขาว 
ถอนกลา, เก็บเกี่ยวขาว 

ไมตองการแรงงานเพิ่ม 
เก็บเกี่ยวขาว 
เก็บเกี่ยวขาว 

หมายเหตุ: FL ration = อัตราพื้นที่เพาะปลูก (ไร) ตอแรงงาน 1 คน 
 
ตารางที่  2  วิธีการที่เกษตรกรใชภายใตความสัมพันธระหวางรายไดสุทธิรายปของเกษตรกรกับ

จํานวนแรงงานในครัวเรือน (FL ratio) 
 

รายไดสทุธิตอป 
มาก ปานกลาง นอย 

ตารางแสดงวิธีการที่เกษตรกรใช 

มากกวา 80,000 บาท ระหวาง 20,000 บาท ถึง 
80,000บาท 

นอยกวา 20,000 บาท 

ต่ํา นอยกวา 10 ไร - เชาที่ดินเพิ่มเพื่อผลิตขาว 
- จางแรงงานเพิ่มในการ
ผลิตขาว 
- ใ ช เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ลทา ง
การเกษตร 
- เพิ่มชนิดของแรงงานใน
ภาคการเกษตรเพื่อกระจาย
แรงงานใหมีประสิทธิผล
สูงขึ้น 

- จางแรงงานเพิ่มในการ
ผลิตขาว 
- ใ ช เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ลทา ง
การเกษตร 
- ทําการเกษตรผสมผสาน 

- ไมมีการจางแรงงานเพิ่ม 
 
- เปนแรงงานรับจ างใน
หมูบาน 

ปานกลาง ระหวาง 10 ไร 
ถึง 20 ไร 

- เชาที่ดินเพิ่มเพื่อผลิตขาว 
- จางแรงงานเพิ่มในการ
ผลิตขาว 
- ใ ช เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ลทา ง
การเกษตร 
- เพิ่มชนิดของแรงงานใน
ภาคการเกษตรเพื่อกระจาย
แรงงานใหมีประสิทธิผล
สูงขึ้น 
- อาจจะเลือกทํานาหวาน 

- จางแรงงานเพิ่มในการ
ผลิตขาว 
- ใ ช เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ลทา ง
การเกษตร 
- ทําการเกษตรผสมผสาน 

- จางแรงงานเพิ่มในการ
ผลิตขาว 
- ใ ช เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ลทา ง
การเกษตร 

F L ra
tion

 

สูง มากกวา 20 ไร - เปนผูใหเชาที่ดิน หรือผู
ลงทุน 
- จางแรงงานในการผลิต
ขาว 
- เพิ่มชนิดของแรงงานใน
ภาคการเกษตร 
- ใ ช เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ลทา ง
การเกษตร 

- จางแรงงานเพิ่มในการ
ผลิตขาว 
- ใ ช เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ลทา ง
การเกษตร 
- ใหเชาที่ดินบางสวน โดย
ขนาดที่ดินที่ใหเชาจะขึ้นอยู
กับสุขภาพของเจาของที่ดิน 

- ใหเชาที่ดินบางสวน 
โดยขนาดที่ดินที่ใหเชาจะ
ขึ้ น อ ยู กั บ สุ ข ภ า พ ข อ ง
เจาของที่ดิน 
- ใ ช เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ลทา ง
การเกษตร 
- ทิ้งที่ดินบางสวนวางเปลา 

หมายเหตุ: FL ration = อัตราพื้นที่เพาะปลูก (ไร) ตอแรงงาน 1 คน 
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