กระบวนการสรางแบบจําลองแบบมีสว นรวมกับเกษตรกร
ในระบบการปลูกขาวเขตน้ําฝน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
วรงศ นัยวินิจ1, Christophe Le Page2, มาณิชรา ทองนอย3 และ Guy Trebuil2
บทคัดยอ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มีพื้นที่นาเขตน้ําฝนขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ซี่งถูกครอบครอง
และจัดการโดยเกษตรกรรายยอยที่มีฐานะยากจน ขอจํากัดทางกายภาพโดยเฉพาะสภาพดินทรายที่ขาดความอุดม
สมบูรณ และความไมแนนอนของการกระจายตัวของน้ําฝนทั้งในเชิงปริมาณและชวงเวลา ทําใหการจัดการน้ําใหเกิด
ประสิทธิผลตอการผลิตทางการเกษตรเปนไปไดยาก ประกอบกับปริมาณและราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ต่ํา ผลักดัน
ใหเกษตรกรตองอพยพยายถิ่นเขาทํางานในภาคอุตสาหกรรม ที่ใหผลตอบแทนตอหนวยแรงงานสูงกวา การอพยพยาย
ถิ่นไปทํางานนอกภาคเกษตรเพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัว จึงเปนการปรับตัวที่สําคัญของเกษตรกรในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ แตความสัมพันธระหวางการตัดสินใจยายถิ่นของแรงงานกับการจัดการทรัพยากรที่ดินและน้ํา ของ
เกษตรกรในภูมิภาคนี้ยังคงไมมีการศึกษากันอยางลึกซึ้ง
งานวิจัยนี้ไดนําการสรางแบบจําลองแบบมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เรียกวา ”แบบจําลองเพื่อน
คูคิด (Companion Modeling)” มาใชเพื่อทําความเขาใจถึงปฏิกิริยาสัมพันธระหวางการยายถิ่นของแรงงานกับการ
จัดการทรัพยากรที่ดินและน้ําของเกษตรกร และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวของเกษตรกรตอความเปลี่ยนแปลง
ของระบบ ที่รวมความเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพ, สังคมและเศรษฐกิจ ผานการเรียนรูและวิวัฒนาการองคความรูไป
พรอมกัน กระบวนการนี้มีการนําเครื่องมือสองชนิดมาใชรวมกันคือ การสวมบทบาทในเกมส (Role-Playing Game:
RPG) และแบบจําลองภาคี (Agent-Based Modeling: ABM) บทความนี้นําเสนอกระบวนการออกแบบและสราง
แบบจําลองแบบมีสวนรวม จากการสรางแบบจําลองตนแบบ (Conceptual model) ที่ใชสราง RPG และการนํา RPG
มาใชเพื่อปรับปรุงแบบจําลองตนแบบรวมกันกับเกษตรกร แลวนําไปใชสรางแบบจําลอง ABM รวมทั้งนําเสนอผลวิจัย
เบื้องตนของการทดสอบแบบจําลอง ABM ที่นําไปใชรวมกับเกษตรกร
คําสําคัญ: กระบวนการสรางแบบจําลองเพื่อนคูคิด, การสวมบทบาทในเกมส, แบบจําลองภาคี, ปฏิกิริยาสัมพันธ
ระหวางการยายถิ่นของแรงงานกับการจัดการทรัพยากรที่ดิน และน้ําของเกษตรกรในระบบการปลูกขาว
เขตน้ําฝน

บทนํา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มีพื้นที่ทํานาในเขตน้ําฝนขนาดใหญที่สุด ประชากรโดย
สวนใหญประมาณรอยละ 50 ของประชากรทัง้ หมด ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเปนเกษตรกรราย
ยอย มีพื้นที่ครอบครองประมาณ 20 ไร/ครัวเรือน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2548) ผลผลิตขาว
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อยูในระดับที่ต่ําทั้งที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศ สาเหตุที่สําคัญคือการกระจายตัวของน้ําฝนที่ไม
แนนอน ดินมีทรายเปนองคประกอบหลักจึงไมสามารถอุมน้ําไดดี และขาดความอุดมสมบูรณ ทําให
ปญหาการผลิตขาวมีความรุนแรงมากกวาภูมภิ าคอื่นๆ ลักษณะดังกลาวสงผลใหปริมาณขาวทีไ่ ดต่ํา
และประกอบกับราคาสินคาทางการเกษตรไมแนนอน ทําใหประชากรในภูมิภาคนี้มีฐานะยากจนเมื่อ
เทียบกับภูมิภาคอื่น และไมสามารถพึ่งพารายไดจากการขายสินคาเกษตรแตเพียงอยางเดียว ในขณะที่
หนวยงานภาครัฐไดลงทุนกอสรางโครงการชลประทานเพื่อสงเสริมกิจกรรมทางการเกษตร ใหมีความ
หลากหลายมากขึ้นใหกับประชากรในพื้นที่ แตโครงการเหลานัน้ ดูจะไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวมาก
นัก
จํานวนแรงงานภาคการเกษตรยังคงมีการยายถิ่นฐานเพือ่ ไปทํางานนอกชุมชนอยางตอเนื่อง
เนื่องจากไดรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดีกวามากกวาทุกภูมภิ าค (ภาพที่ 1) การพัฒนาระบบน้ํา
เพื่อการเกษตรทีผ่ านมาของรัฐ ดูเหมือนยังไมสอดคลองกับความตองการของเกษตรกรมากนัก ซึ่ง
สาเหตุสวนหนึ่งนาจะมาจาก การขาดความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับปฏิกิริยาสัมพันธระหวางการใชที่ดิน
น้ํา และการจัดการแรงงาน ของเกษตรกรในระบบการปลูกขาวเขตน้ําฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และการมีสวนรวมของเกษตรกรในการกําหนดแนวทางการพัฒนาตามที่ตองการยังทําไดไมมาก ดังนั้น
การทําความเขาใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาสัมพันธดังกลาวผานการมีสวนรวมของเกษตรกร จึงนับวาเปน
ประเด็นที่สําคัญที่ควรทําการศึกษา
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ภาพที่ 1 จํานวนผูยายถิ่นออก จําแนกเปนรายภาค; 2548
ที่มา: รายงานการสํารวจแรงงาน (4/2548) สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
กรุงเทพมหานคร

การทําความเขาใจปฏิกิริยาสัมพันธระหวางการใชที่ดินการใชน้ํา และการจัดการแรงงานของ
เกษตรกรสามารถเกิดขึ้นไดโดยใชกระบวนการทีม่ ีการเรียนรูแบบมีสวนรวม ผานการสรางแบบจําลอง
รวมกันระหวางเกษตรกรกับนักวิจัย และบนพืน้ ฐานความเขาใจรวมกันดังกลาว แบบจําลองจะถูก

เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน
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ทดสอบโดยเกษตรกรผานการสรางสถานการณสมมุติ
ซึ่งจะเปนการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของ
เกษตรกร เพือ่ เตรียมความพรอมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บทความนี้
จะกลาวถึง กระบวนการสรางแบบจําลองเพื่อนคูคิด (Companion Modeling: ComMod) และ
เครื่องมือที่ถูกสรางขึ้นมาใชในกระบวนการพรอมทั้งผลการศึกษาเบื้องตน
วิธีการศึกษา/วิเคราะห
กระบวนการที่มกี ารรวมกันคิดและรวมกันทํา (Participatory Approach) เปนรูปแบบวิธีการ
ที่สรางความเขาใจระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยผานทางสื่อแบบตางๆ ที่ทุกคนที่เกี่ยวของไดรสู าระ
และขอคิดเห็นตางๆ จากมุมมองของคนอื่นที่มีสวนในการใชหรือบริหารจัดการทรัพยากรเดียวกัน การมี
สวนรวมนี้นาจะนําไปสูขอตกลงที่ทุกคนยอมรับในที่สุด (Röling and Wagmaker 1998) นอกจากนั้น
กระบวนการแบบนี้ ยังทําใหสามารถเขาถึงความรูและขอมูลที่อาจจะไมสามารถหาไดจากกระบวนการ
แบบอื่นๆ และสิ่งสําคัญประการหนึ่งคือ การนํามาซึ่งการยอมรับผลที่ตัดสินใจรวมกันอันจะนําไปสูก าร
ปฏิบัติจริง (Gilbert, Maltby, and Asakawa 2002)
กระบวนการสรางแบบจําลองเพื่อนคูคิด (Companion Modeling)
แบบจําลองเพือ่ นคูคิด (ComMod) เปนรูปแบบหนึ่งของกระบวนการศึกษาแบบมีสวนรวม ที่
ใชกับกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียในทรัพยากรเดียวกัน
ผานการสรางและใชแบบจําลองรวมกัน
ComMod เปนกระบวนการคิดและสรางความเขาใจแบบหมุนวน จึงเปนกระบวนการหนึ่งที่สนับสนุน
การศึกษาแบบบูรณาการ ดวยแบบจําลองที่ยืดหยุนและผานการวิเคราะหจากบุคคลหลายสาขา ทําให
เกิดการพูดคุยวิเคราะหผานแบบจําลองเสมือนจริง แลวนําเอาขอมูลความรูจากการวิเคราะห ที่มีความ
เกี่ยวของกับระบบที่ทําการศึกษามาปรับปรุงประกอบเขาเปนแบบจําลองเดียวกัน
ComMod นําเอาสื่อตางๆ มาเปนเครื่องมือในสรางการเรียนรูรว มกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แบบจําลองภาคี (Agent Based Model: ABM) และการสวมบทบาทในเกมส (Role-playing Game:
RPG) มาปรับใชในสวนที่เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจใชสาธารณสมบัติ หรือการกระตุนใหเกิดความ
รวมมือรวมใจของคนในชุมชน
การนําเอาแบบจําลองและสื่อแบบการละเลนมาใชในนัยนีช้ วยให
วิเคราะหและเขาถึงปญหาไดอยางลึกซึ้งและรอบดาน อีกทั้งยังชวยใหเขาใจความยุงยากซับซอนของ
สภาพที่ศึกษาอยู ซึ่งเปนที่มาของการสรางแบบจําลองตามเงื่อนไขสมมุติ แนวความคิดที่สําคัญอันหนึ่ง
ของ ComMod คือระบบพหุภาคี (Multi-Agent System: MAS) ที่เกิดจากการสรางแบบจําลองภาคี
MAS ตั้งอยูบนพื้นฐานความคิดที่วา เราสามารถสรางใหโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เรียกวา
ตัวแทน (Agent) มีพฤติกรรมที่เปนอิสระตอกันเชนเดียวกับมนุษยได และโปรแกรมนี้สามารถทําความ
เขาใจในพฤติกรรมที่อยูในระดับปจเจกวา จะมีผลอยางไรตอพฤติกรรมของสวนรวม หรือมีผลทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในระบบสังคมอยางไร (Ferber 1999) ดังนั้นปฏิกิริยาสัมพันธระหวางตัวแทนกับ
ตัวแทน และระหวางตัวแทนกับสิ่งแวดลอม ถือเปนสวนที่สําคัญมากในการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร
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ตามแนวคิดของ MAS โดยตัวแทนจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัว และมีพฤติกรรมของตนเองสามารถ
ตอบสนองตอสิ่งเราตางๆ
ทัง้ จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
และจากการติดตอสื่อสารกัน
(Bousquet 2002)
ระบบที่ผูวิจัยกําลังทําการศึกษาเปนระบบที่มีความซับซอน อันเนือ่ งมาจากปฏิกิรยิ าสัมพันธ
ระหวางการใชที่ดิน น้ํา และการจัดการแรงงานของเกษตรกร ทีส่ งผลใหกระบวนการตัดสินใจมีความ
แตกตางกันไปตามศักยภาพและขอจํากัดที่ไมเทากัน เพื่อสรางความเขาใจปฏิกริ ิยาสัมพันธดังกลาว
ผูวิจัยจําเปนจะตองใชกระบวนการที่สนับสนุนการศึกษาแบบหมุนวนและแบบสหวิทยาการ ที่ผูสวนได
สวนเสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นรวมกัน ดังนั้น ลักษณะของ ComMod ตามที่กลาวมาขางตน จึง
เปนกระบวนการที่มีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการศึกษา เพื่อทําความเขาใจระบบสังคมเกษตร
แหงนี้
การสรางและใชเครื่องมือ การสวมบทบาทในเกมส และแบบจําลองภาคี รวมกัน
งานวิจัยนี้ เริ่มตั้งแตป 2547 โดยเริ่มจากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในชวง
ระยะเวลา 30 ป โดยใชภาพถายดาวเทียม Landsat ในป 2516, 2532 และ 2545 เพื่อกําหนดลักษณะ
การใชที่ดินที่พบในปจจุบัน และทําความเขาใจถึงปจจัยจากอดีตที่ทําใหเกิดลักษณะการเปลี่ยนแปลง
การใชที่ดินในพืน้ ที่ศึกษา จากนัน้ ไดทําการสํารวจครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ เพื่อเก็บขอมูลความสัมพันธ
ระหวางการตัดสินใจของการผลิตขาวกับการตัดสินใจยายถิ่น ผลของการสํารวจคือ เกษตรกรมีปจ จัย
การผลิตและกระบวนการตัดสินใจคลายคลึงกัน ดังนั้น ในการสรางแบบจําลองลักษณะการใชที่ดินที่
พบ จึงถูกนํามาใชเปนพื้นฐานขององคประกอบเชิงพื้นที่ สวนกระบวนการตัดสินใจถูกใชเพื่อสรางเปน
กฎเกณฑของตัวแทน ที่จะมีปฏิกิริยาสัมพันธตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระบบที่ทําการศึกษา
จากนั้นไดนําภาษา Unified Modeling Language (UML) มาใชสรางแบบจําลองตนแบบ
(Conceptual model) เพื่อที่จะแสดงถึงองคประกอบและความสัมพันธระหวางกัน แบบจําลองตนแบบ
ถูกนําไปใชแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจระหวางผูเชี่ยวชาญดานตางๆ เพือ่ ปรับปรุงในสมบูรณมาก
ขึ้น แตอยางไรก็ตามแบบจําลองตนแบบนี้ยังคงมีเฉพาะองคความรูในมุมมองนักวิจัยเทานั้น ดังนั้น
แบบจําลองตนแบบจึงถูกนําไปใชเปนพื้นฐานสําคัญในการสรางเปนเกมสบทบาทสมมุติ
และ
แบบจําลองภาคี เพื่อที่จะนําไปใชเปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรูระหวางเกษตรกรกับนักวิจัย และ
ระหวางเกษตรกรดวยกัน อีกทั้งเปดโอกาสใหเกษตรกรเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแบบจําลองและ
เสนอสิ่งใหมๆ ที่สนใจอยากเรียนรู
ลักษณะการดําเนินงานวิจัยจะเปนแบบหมุนวน คือ 1) ทําความเขาใจระบบทีศ่ ึกษาและ
วิเคราะหปญ
 หา 2) ปรับปรุงแบบจําลอง และ 3) นําแบบจําลองสถานการณไปใชเพื่อประมวลความคิด
ของทุกฝาย (ภาพที่ 2) เกษตรกรจะมีสวนรวมอยางสมบูรณในขัน้ ตอนที่ 3 หลังจากนั้นจะนําขอมูลที่
ผูเขารวมเสนอจากขั้นตอนที่ 3 มาปรับปรุงและวนกลับไปที่ขั้นตอนที่ 1 ทั้งนี้วัตถุประสงคของการนํา
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เครื่องมือมาใชแตละครั้ง จะแตกตางกันขึ้นอยูกบั ผลของการนําแบบจําลองสถานการณไปใช (ตาราง
ที่ 1) แตมีจุดมุงหมายคือเพือ่ ทําความเขาใจปฏิกิริยาสัมพันธระหวางการใชที่ดิน น้ํา และการจัดการ
แรงงานของเกษตรกรใหดียิ่งขึ้น ทําใหเกษตรกรมีความเขาใจและคุนเคยกับขั้นตอน, กฎเกณฑที่มีใน
แบบจําลอง และสามารถใชแบบจําลองที่สรางรวมกันได

ภาพที่ 2. กระบวนการ ComMod ที่มีลักษณะหมุนวน และเรียนรูแบบตอเนื่อง
ตารางที่ 1 วิวัฒนาการของเครื่องมือที่ถูกสรางเพือ่ นําไปใชตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
กระบวนการ ComMod ในพื้นที่ลุมน้าํ ลําโดมใหญ; 2548-2551
เครื่องมือที่ใช
RPG 1

ว/ด/ป
9-10
ก.ค. 48

วัตถุประสงค
นําเสนอและแลกเปลี่ยน
องคความรูเกี่ยวกับการ
จัดการฟารม (ผลิตขาว)
ระหวางนักวิจัยกับ
เกษตรกรเพื่อยืนยันความ
ถูกตองของแนวความคิด
จากมุมมองของนักวิจัย
โดยเกษตรกร

RPG 2 and
ABM 1

20-21
พ.ย. 49

เพื่อตรวจสอบการตัด
สินใจของเกษตรกรเมื่อ
พบกับวิกฤติภัยแลง และ
การปรับตัวของเกษตรกร
เพื่อรับเหตุการณสมมุติ
วามีคลองชลประทาน
รวมทั้งนําเสนอ
computer simulation
เพื่อใชชวยในการแลก
เปลี่ยนความคิด

และผลของการนําไปใชใน

ผลที่ไดรับ
- แนวความคิดของนักวิจัยใกลเคียงกับสิ่งที่
เกิดขึ้นจริง ขอเสนอของเกษตรกรถูกนํามา
ปรับปรุงแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ฟารม (ผลิตขาว) ใหตรงกับมุมมองของ
เกษตรกร
- ความหลากหลายของระบบฟารมมีความ
สําคัญตอกระบวนการแลกเปลี่ยนแรงงานใน
พื้นที่ เนื่องจากทําใหมีความหลากหลายของ
ปฏิทินการเพาะปลูกขาว
- วิกฤติภัยแลงทําหมีการยายถิ่นเพิ่มขึ้น แต
ในสถานการณสมมุติคลองชลประทานพบวา
เกษตรกรรายยอยมีแนวโนมที่จะมีการยาย
ถิ่นนอยลงเพื่อนําแรงงานมาใชประโยชนจาก
คลองชลประทานมากกวาเกษตรกรกลุมอื่น
- การเลน RPG ชวยใหเกษตรกรเขาใจขั้น
ตอนและกฎเกณฑที่อยูใน ABM simulation
ใน ขณะที่ ABM ชวยใหมองเห็นการตัดสินใจ
ของคนอื่น ซึ่งนําไปสูการแลกเปลี่ยนความ
คิด เหตุผลที่ตัดสินใจแตกตางกัน

ผูเขารวม
คณะนักวิจัย,
11 ครัวเรือน
เกษตรกร,
1 นักวิชาการ,
1 NGO และ
สมาชิก อบต.

เหมือนกับ
RPG 1
ยกเวน NGO
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เครื่องมือที่ใช
RPG 3

ว/ด/ป
10-11
ต.ค. 49

วัตถุประสงค
เพื่อความเขาใจองค
ความรูเกี่ยวกับพลวัตของ
น้ําในสระและในที่นา
รวมทั้งการตัดสินใจใชน้ํา
จากสระในมุมมองของ
เกษตรกร เมื่อพบกับ
ปริมาณน้ําฝนที่แตกตาง
กัน รวมทั้งการสมมุติใหมี
สระน้ําชุมชนแทนคลอง
ชลประทาน
นําเสนอและแลกเปลี่ยน
องคความรูเกี่ยวกับการ
ผลิตขาว ที่สัมพันธกับ
พลวัตของน้ํา กับการ
จัดการแรงงาน โดยผาน
สื่อ ABM simulation

ABM 2

24
เม.ย. 50

ภาพวาดแสดง
ขึ้นตอนวิธี
(algorithms)
การตัดสินใจ
ของ agent

5-6
ส.ค. 50

รวมกันออกแบบ ปรับปรุง
แบบจําลองกับเกษตรกร
โดยใชภาพวาดซึ่งแปล
จากขั้นตอนวิธี
(algorithms) การ
ตัดสินใจของ agent เปน
สื่อกลาง

ABM 2

5-6 ก.พ.
และ 1920 มี.ค.
51

รวมกันออกแบบ ปรับปรุง
แบบจําลองกับเกษตรกร
เกี่ยวกับการตัดสินใจ
ตางๆ ในการผลิตขาว
รวมทั้งการจางแรงงาน
และการยายถิ่นโดยใช
Lam DomeYai model
(LDY model) เปน
สื่อกลาง

ผลที่ไดรับ
- กลุมเกษตรกรรายยอยมีแนวโนมที่เก็บน้ํา
ในสระไวใชในกรณีที่เกิดสภาวะฝนทิ้งชวงใน
ตนฤดูทํานา ในขณะที่เกษตรกรอื่นจะใชน้ํา
จากสระบอยครั้งเพื่อใหตนกลาสมบูรณ
สําหรับการดํานาหลังจากตกกลาแลว 30 วัน
(สวนใหญถาฝนขาดชวง 5-7 วัน ไมวา
ปริมาณน้ําฝนกอนหนาจะเปนอยางไร)
- ผลของการสมมุติใหมีสระน้ําชุมชนไม
แตกตางจากการที่มีคลองชลประทาน

ผูเขารวม
เหมือนกับ
RPG 1
ยกเวน NGO
และ
นักวิชาการ
เกษตร

- ระบบอุทกศาสตรของแบบจําลองสามารถ
เปนตัวแทนของที่นาที่มีดินทรายเปน
องคประกอบหลักได
- การตัดสินใจตกกลาของเกษตรกรมี
ความสัมพันธกับความสูง-ต่ํา และปริมาณ
น้ําที่มีในขณะที่การตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดํานาและการเก็บเกี่ยวจะมีความสัมพันธกับ
ปริมาณน้ําที่มีและจํานวนแรงงาน
- ขั้นตอนวิธี (algorithms) การตัดสินใจของ
agent ในสวนของการผลิตขาว ไมแตกตาง
จากการตัดสินใจของเกษตรกร
- เกษตรกรไมคอยเขาใจขั้นตอนวิธี
(algorithms) การตัดสินใจของ agent
เกี่ยวกับการอพยพยายถิ่น เนื่องจากความ
ซับซอนของกฎเกณฑและความหลากหลาย
ของรูปแบบการตัดสินใจ

เหมือนกับ
RPG 3

ปรับแตง LDY model ใหตรงกับการตัดสินใจ
ที่แทจริงของเกษตรกรที่ถูกเสนอโดยเกษตร
ในระหวางการพบปะพูดคุย โดยมี LDY
model เปนสื่อกลาง

คณะนักวิจัย,
เกษตรกรกลุม
เดิม แบงเปน
3 กลุมยอย
จําแนกตาม
ชนิดครัวเรือน
เกษตรกร การ
พบปะพูดคุย
เปนกลุมเล็ก
3 ครั้ง
เหมือนกับครั้ง
ที่ใชภาพวาด
แสดงขั้นตอน
วิธี
(algorithms)
การตัดสินใจ
ของ agent
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ในงานวิจัยนี้กระบวนการ ComMod ถูกนํามาใชกับเกษตรกรทีท่ ํานาเขตน้ําฝน บานหมาก
มาย ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี และผานลักษณะหมุนวนมาแลว 5 รอบ แบบจําลองตนแบบ
ถูกเปลี่ยนเปนเกมสบทบาทสมมุติและแบบจําลองภาคี โดยการสวมบทบาทในเกมสจะเนนที่การสราง
ความเขาใจสถานการณของการใชที่ดิน น้ํา และแรงงานรวมกัน พรอมทั้งชวยกันสรางความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการสมมุติสถานการณ
ที่จําเปนตอความเขาใจการทํางานของแบบจําลองคอมพิวเตอร
ในขณะทีแ่ บบจําลองภาคีใชในขั้นตอนการออกแบบ
และใชทดสอบสถานการณสมมุติรวมกันกับ
เกษตรกรดวยเชนกัน
ผลการศึกษา
แบบจําลองตนแบบ (Conceptual model): แผนผัง UML หลายแบบ เชน Class
diagram และ Activity diagram ถูกนํามาใชสราง Conceptual model ดังแสดงในภาพที่ 3 ซึ่งเปน
ภาพรวมของระบบเกษตรโดย UML Class diagram มีองคประกอบที่สําคัญคือ 1) สวนของโครงสราง
แบบจําลองเชิงพืน้ ที่ (Spatial setting) มีคุณสมบัติ (attributes) ประกอบดวย ความสูง การใชที่ดิน
ชนิดของดิน และติดตั้งสวนระบบอุทกศาสตร ทีม่ ีคุณสมบัติ ประกอบดวย ponding tank, root zone
tank, subsoil tank, และ water storage tank ไวดวย โดยมี Climate เปนที่เก็บขอมูลของปริมาณ
น้ําฝนรายวันและสงขอมูลสูระบบอุทกศาสตร และสวนของ Rice ที่เปนสวนดําเนินกระบวนการ
เจริญเติบโตของขาวในแบบจําลอง สวนกระบวนการตัดสินใจตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตขาวในเขต
น้ําฝน และการตัดสินใจยายถิ่นจะอยูใน Household

ภาพที่ 3 Class diagram แสดงองคประกอบ และความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ในระบบการทํานาเขต
น้ําฝน บานหมากมาย ตําบลกลาง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
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การสวมบทบาทในเกมส (RPG): Conceptual model ถูกปรับใหมีความซับซอนนอยลง
เพื่อใชสรางเกมสที่จะใชเปนเครือ่ งมือในการบูรณาการความรู ผานการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
รูปแบบการสวมบทบาทในเกมส โดยเกษตรกรที่เขารวมจะตองสวมบทบาทเปนตัวเองที่ตองตัดสินใจ
ผลิตขาว ตัดสินใจใชน้ําและจัดการแรงงาน โดยมีพื้นฐานโครงสรางของปจจัยการผลิตที่เหมือนจริง
ผานขั้นตอนการผลิตขาว ปจจัยของสภาวะน้ําฝนถูกกําหนดโดยนักวิจัย 1 รอบของเกมสจะเทากับ 1 ป
การผลิตขาว ซึง่ เริ่มจาก 1 เมษายน ทุกรอบ นอกจากนี้เกมสยังถูกปรับแตง เพื่อใชเก็บขอมูล
ความสัมพันธระหวางการตัดสินใจใชน้ําจากสระ กับการเปลี่ยนแปลงระดับของน้าํ ในที่นาและในสระใน
มุมมองของเกษตรกรอีกดวย ผลของการใชการสวมบทบาทในเกมส พบวา ความหลากหลายของ
ครัวเรือนเกษตร มีความสําคัญตอการคงอยูข องระบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน และการจางแรงงานใน
ระดับชุมชน ในสวนของการตัดสินใจใชน้ําจากสระพบวา กลุมเกษตรกรรายยอยที่มีที่นาขนาดไมเกิน
20 ไร จะมีการตัดสินใจใชน้ําจากสระเฉพาะในกรณีที่มีสภาวะแลงตอเนื่อง ในขณะที่เกษตรกรกลุมอื่น
จะตัดสินใจใชนา้ํ เพื่อตกกลาเร็วขึ้นเมื่อสภาพฝนยังไมเหมาะสม เพื่อใหมีเวลาในการปกดํานานขึน้ แต
ที่เหมือนกันทั้งสองกลุมคือ จะตัดสินใจใชน้ําจากสระเมื่อปริมาณน้ําในสระมีมากกวา 50% ของ
ปริมาตรน้ําทั้งหมดในสระ ผลของการใชการสวมบทบาทในเกมสที่นํามาใชในกระบวนการ ComMod
แสดงในตารางที่ 1 ดังนั้น จึงอาจจะสรุปในเบื้องตนไดวาการสวมบทบาทในเกมสชวยใหเกษตรกรไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรูรวมกัน รวมทั้งเปดโอกาสใหนักวิจัยไดเก็บองคความรูท ี่เกิด
จากการรวมกันคิด ในขณะเดียวกันเกษตรกรยังสามารถเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงเกมส เพือ่
นําไปใชในการสรางแบบจําลองภาคีที่ถูกตองมากที่สุด
แบบจําลองภาคี (ABM): แบบจําลองที่สรางชือ่ วา LamDomeYai model (LDY model)
ประกอบดวย 5 สวนสําคัญคือ Climate, Hydrology, Spatial setting (city, road, village, house,
pond, and paddy), Rice และ Household โดยพื้นที่ 1 cell เทากับ 1 งาน ซึ่งจะมีความสูง และชนิด
ของดินกําหนดไวในแตละ cell หลายๆ cell รวมกันเปน 1 field (กระทงนา) และ หลายๆ field รวมกัน
เปน 1 ฟารม ในแบบจําลองนี้ ไดจําลองฟารมทัง้ หมด 4 ฟารม เปนฟารมขนาดเล็ก (21 ไร) 2 ฟารม
และ ฟารมขนาดใหญ (41 ไร) 2 ฟารม โดยแตละฟารมจะมีจํานวนแรงงาน และขนาดสระน้ําทีแ่ ตกตาง
กัน (ภาพที่ 4) ทุกๆ field จะมีระบบอุทกศาสตร (Hydrology) ซึ่งถูกใชในการคํานวณปริมาณน้าํ ในที่นา
และในสระ โดยสัมพันธกับปริมาณน้ําฝนรายวัน (Lacombe and Naivinit 2005). แบบจําลองนี้
กําหนดใหมี Time step เทากับ 1 วัน
ครัวเรือน (Household agent) เปนตัวแทนของกลุมเกษตรกรทีพ่ บในพืน้ ที่ศึกษาที่มีความ
หลากหลายในดานปจจัยการผลิต ในครัวเรือนจะมีสมาชิก (Member agent) ที่มีความแตกตางกันใน
ดานลักษณะทางประชากรศาสตร (อายุ เพศ การศึกษา) โดยครัวเรือนที่ 1 มีแรงงาน 4 คน ครัวเรือนที่
2 มี 4 คน ครัวเรือนที่ 3 มี 2 คน และครัวเรือนที่ 4 มี 4 คน แตละครัวเรือนก็มีความแตกตางกันทางดาน
รายได ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลตอการจัดการแรงงานในการผลิตขาว และการตัดสินยายถิ่นไปทํางานนอก
หมูบาน กระบวนการตัดสินใจของ Household agent จะแบงได 3 สวนหลัก คือ 1) การเตรียมที่นา การ
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ตกกลา และการปกดํา (แบบจําลองนี้มีเฉพาะการปกดํานาซึ่งพบมากในพืน้ ที่) 2) การเก็บเกี่ยวขาว
และ 3) การตัดสินใจยายถิ่น นอกจากนี้ในแตละครัวเรือนสามารถตัดสินใจจางแรงงานเพิ่มเพื่อชวยใน
การผลิตขาว กระบวนการตัดสินใจในสวนที่ 1 และ 2 จะมีความสัมพันธกับปริมาณน้ํา ระยะการเจริญ
ของขาว และจํานวนแรงงานที่มีในแตละครัวเรือน ในขณะที่การตัดสินใจยายถิ่นจะมีความสัมพันธกับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร และรายไดของครัวเรือนจากการรับจางงาน และการขายขาว ซึ่งทั้งสาม
สวนตางก็เชื่อมโยงถึงกันผานการจัดการแรงงาน และรายไดของครอบครัว

ภาพที่ 4 ลักษณะของ Simulation interface ที่จําลองขึ้นใน 2 ชวงเวลา a) ระยะการปกดํา และ b) ระยะเก็บเกี่ยว

สมาชิกในครัวเรือน (Member agent) จะสามารถเปลี่ยนบทบาทของตนเองได โดยจะเปน
เกษตรกร (Farmer) เมื่อกลับมาทํานาที่บาน และจะเปนผูยายถิ่น (Migrant) เมื่ออยูที่เมือง Member
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agent ที่มีอายุนอยกวา 10 ป หรือ มากกวา 65 ป จะเปนกลุมคนที่ไมอยูในวัยแรงงาน (Dependent)
และจะอยูที่บาน เกษตรกรจะถูกแบงเปนสองกลุมคือ Active farmer ซึ่งเปนเกษตรกรที่กําลังทํางานใน
ที่นา และ Inactive farmer เปนเกษตรกรที่เสร็จภารกิจในขั้นตอนการทํานานั้น เชน ปกดําเสร็จ หรือ
เก็บเกี่ยวเสร็จ จะอยูในพื้นที่ Village เพื่อรอการวาจาง แบบจําลองนีไ้ ดถูกนําไปใชเปนสื่อในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางเกษตรกรกับนักวิจัยในขั้นตอนการออก แบบและปรับปรุงแบบจําลอง
รวมกัน
เกษตรกรที่เขารวมยอมรับวาแบบจําลองนี้สามารถเปนตัวแทนของระบบสังคมเกษตรของ
ตนเองได ในประเด็นการใชที่ดิน น้ํา และการจัดการแรงงานของเกษตรกร รวมทั้งการยายถิ่น
สรุปผล
ComMod เปนกระบวนการที่ทําใหเขาใจปฏิกิริยาสัมพันธระหวางการใชที่ดิน แหลงน้ํา และ
การจัดการแรงงานของเกษตรกรผานกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยใชสื่อการเลนสวมบทบาท และ
แบบจําลองที่ออกแบบ และถูกสรางขึ้นเปนตัวแทนของสังคมเกษตรรวมกัน โดยลักษณะทางกายภาพ
ของพืน้ ที่การเกษตร
กระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรเพื่อทําการผลิตขาวที่สัมพันธกับความ
เปลี่ยนแปลงของอากาศโดยเฉพาะน้ําฝน และการจัดการแรงงานใหสอดคลองกับการผลิตที่ถูกจําลอง
ใน LDY model ไดรับการยอมรับจากเกษตรกรทีเ่ ขารวมวาสามารถเปนตัวแทนของระบบสังคมเกษตร
ของหมูบานหมากมายได เนื่องจาก ComMod เปนกระบวนการเรียนรูรวมกันแบบตอเนื่อง LDY model
ที่ปรับปรุงใหมีความสมบรูณจะถูกนําไปใชในการวิเคราะห สถานการณสมมุติเพื่อเรียนรู และคนหา
แนวทางแกไขสถานการณสมมุตนิ ั้นรวมกันกับเกษตรกร
ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของ
เกษตรกร ในการจัดการทรัพยากรดิน, น้ํา และ แรงงานใหดียิ่งขึน้
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