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บทคัดยอ 

รอยละ 85 ของพื้นที่ปลูกขาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนพื้นที่นาเขตน้ําฝน ที่ขาดความอุดมสมบูรณ 
โดยเฉพาะสภาพดินทราย และความไมแนนอนของการกระจายตัวของน้ําฝนทั้งในเชิงปริมาณและชวงเวลา ทําใหผล
ผลิตขาวต่ํา และเกษตรกรสามารถทํานาไดเพียงแค 1 ครั้งตอป ส่ิงเหลานี้เปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกษตรกรในภูมิภาค
นี้มีรายไดตอหัวที่ต่ํากวาภูมิภาคอื่น การอพยพยายถิ่นไปทํางานนอกภาคเกษตร เพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัวจึงเปน
การปรับตัวที่สําคัญของเกษตรกรรายยอยที่มีฐานะยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อชวยเหลือเกษตรกร
เหลานี้ใหสามารถขยายเวลาการเพาะปลูก โครงการของรัฐหลายโครงการเชน โครงการผันน้ําจากแมน้ําโขงที่มีมูลคา
กวา 500,000 ลานบาท ไดถูกรางขึ้นโดยขาดความเขาใจปฎิกิริยาสัมพันธระหวางการยายถิ่นของแรงงาน กับการ
จัดการทรัพยากรที่ดิน และแหลงน้ําของเกษตรกรในภูมิภาคนี้  งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะทําความเขาใจ 
ปฎิสัมพันธดังกลาว โดยนําการสรางแบบจําลองแบบมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เรียกวา “แบบจําลอง
เหมือนเพื่อนคูคิด (Companion Modeling: ComMod)” มาใช 
 ComMod เปนกระบวนการคิดและสรางความเขาใจแบบหมุนวน จึงเปนกระบวนการหนึ่งที่สนับสนุน
การศึกษาแบบบูรณาการดวยแบบจําลองที่ยืดหยุนและผานการวิเคราะหจากบุคคลหลายสาขา ทําใหเกิดการพูดคุย
วิเคราะหผานแบบจําลองเสมือนจริง แลวนําเอาขอมูลความรูจากการวิเคราะหที่มีความเกี่ยวของกับระบบที่
ทําการศึกษามาปรับปรุงประกอบเขาเปนแบบจําลองเดียวกัน กระบวนการนี้มีการนําเครื่องมือสองชนิดมาใชรวมกัน
คือ การสวมบทบาทในเกมส (Role-Playing Game: RPG) และแบบจําลองภาคี (Agent-Based Model: ABM) โดย
พัฒนารวมกันกับเกษตรกรที่มีอาชีพทํานาในหมูบานหมากมาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราขธานี  

เกษตรกรที่เขารวมยอมรับวาแบบจําลองภาคีที่รวมกันสรางและใหชื่อวา BanMakMai (บานหมากมาย) 
สามารถเปนตัวแทนของระบบสังคมเกษตรของหมูบานหมากมายได และเกษตรกรสามารถใชแบบจําลองนี้เพื่อ
วิเคราะหผลที่เกิดจากสถานการณสมมุติได เกษตรกรยังสามารถนําเสนอแบบจําลองนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรูกับผูที่
ไมไดเขารวมงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ:  กระบวนการสรางแบบจําลองเหมือนเพื่อนคูคิด, การสวมบทบาทในเกมส, แบบจําลองภาคี, ปฎิสัมพันธ
ของการปลูกขาวในเขตน้ําฝนกับการอพยพยายถิ่นของแรงงาน 
 
 
 
1 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2 Cirad, UPR Green, Montpellier, F34000 France; CU – Cirad ComMod Project, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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บทนํา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มีพื้นที่นาเขตน้ําฝนขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ซี่งสวนมากถูก

ครอบครองและจัดการโดยเกษตรกรรายยอยที่มีฐานะยากจน  (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2548) ขอจํากัดทาง
กายภาพโดยเฉพาะสภาพดินทรายที่ขาดความอุดมสมบูรณ และความไมแนนอนของการกระจายตัวของน้ําฝนทั้งใน
เชิงปริมาณและชวงเวลา ทําใหการจัดการน้ําใหเกิดประสิทธิผลตอการผลิตทางการเกษตรเปนไปไดยาก ประกอบกับ
ปริมาณและราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ต่ํา  ผลักดันให เกษตรกรตองอพยพยายถิ่นออกไปทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรม ที่ใหผลตอบแทนตอหนวยแรงงานสูงกวา (วรงศ นัยวินิจ และคณะ 2551) การอพยพยายถิ่นไป
ทํางานนอกภาคเกษตรเพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัว  จึง เปนการปรับตัวที่ สําคัญของเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แตความสัมพันธระหวางการตัดสินใจยายถิ่นของแรงงานกับการจัดการทรัพยากรที่ดินและน้ํา 
ของเกษตรกรในภูมิภาคนี้ยังคงไมมีการศึกษากันอยางลึกซึ้ง  

โครงการพัฒนาระดับภูมิภาคเชน การผันน้ําจากแมน้ําโขงที่มีมูลคากวา 500,000 ลานบาทไดถูกรางขึ้น 
โดยขาดความเขาใจปฎิสัมพันธระหวางการยายถิ่นของแรงงาน กับการจัดการทรัพยากรที่ดินและแหลงน้ําของ
เกษตรกรในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะการปลูกขาวที่เปนอาชีพหลักและเปนระบบการเกษตรที่มีการใชทรัพยากรน้ํามาก 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะทําความเขาใจปฎิสัมพันธดังกลาว โดยนําการสรางแบบจําลองแบบมีสวนรวม
ของผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เรียกวา “แบบจําลองที่เหมือนเพื่อนคูคิด (Companion Modeling: ComMod)” มาใช โดย
คําถามของงานวิจัยชิ้นนี้คือ  

- กระบวนการสรางแบบจําลองที่เหมือนเพื่อนคูคิดสามารถชวยใหผูรวมวิจัยเขาใจปฎิกิริยาสัมพันธของ
การปลูกขาวในเขตน้ําฝนกับการอพยพยายถิ่นของแรงงานไดดีขึ้นหรือไม 

- เกษตรกรที่เขารวมสามารถชวยออกแบบแบบจําลองภาคีรวมทั้งทดสอบและใชแบบจําลองที่สราง
รวมกันกับนักวิจัยระหวางกระบวนการสรางแบบจําลองที่เหมือนเพื่อนคูคิดไดหรือไม  

บทความนี้จะเริ่มที่คําจํากัดความและคุณลักษณะของแบบจําลองเหมือนเพื่อนคูคิด และกลาวถึงการนํา
แบบจําลองเหมือนเพื่อนคูคิด มาใชในกรณีศึกษาในลุมน้ําโดมใหญ สวนสุดทายของบทความจะกลาวถึงผลของการ
นําแบบจําลองภาคี “บานหมากมาย” ไปใหเกษตรกรทดสอบใช และการวิเคราะหผลที่เกิดจากสถานการณสมมุติที่
กําหนดขึ้นรวมกันกับเกษตรกร  
 
วิธีการศึกษา/วิเคราะห 
แบบจําลองที่เหมือนเพื่อนคูคิด (Companion Modeling approach) 

แบบจําลองที่เหมือนเพื่อนคูคิด (ComMod) เปนรูปแบบหนึ่งของกระบวนการศึกษาแบบมีสวนรวมที่ใชกับ
กลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียในการใชทรัพยากรสาธารณะผานการสรางและใชแบบจําลอง   ComMod เปนกระบวนการ
คิดและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรใหลึกซึ้งดวยวิธีการดําเนินกระบวนการแบบหมุนวนและเปน
กระบวนการที่สนับสนุนการศึกษาแบบบูรณาการดวยการพัฒนาแบบจําลองจากมุมมองและการวิเคราะหของบุคคล
หลายสาขา โดยแบบจําลองที่ผานกระบวนการนี้จะเปนตัวแทนของระบบที่ทําการศึกษาและใชในการสรางความ
เขาใจรวมกันในการใชทรัพยากรสาธารณะ (Bousquet and Trébuil, 2005; Barreteau, 2003) ComMod นําเอา
เครื่องมือตางๆ มาสงเสริมการเรียนรูรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสวมบทบาทในเกมส (Role-playing Game: 
RPG) และ การนําแบบจําลองภาคี (Agent Based Model: ABM) มาปรับใชเพื่อใหเขาใจกระบวนการตัดสินใจใช 
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สาธารณสมบัติของกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียไดชัดเจน และกระตุนใหเกิดความรวมมือกันเพื่อนําไปสูการจัดการ
ทรัพยากรรวมกัน  การนําเอาแบบจําลองและสื่อแบบการละเลนมาใชในนัยนี้ชวยใหวิเคราะหและเขาถึงปญหาได
อยางลึกซึ้งและรอบดาน อีกทั้งยังชวยใหเขาใจความยุงยากซับซอนของสภาพที่ศึกษาอยู ซึ่งเปนที่มาของการสราง
แบบจําลองตามเงื่อนไขสมมุติ (Barreteau 2003) 

ระบบสังคมเกษตรแบบรวมสมัยที่ทําการศึกษานี้มีความซับซอนสูงโดยเฉพาะผลของปฏิสัมพันธระหวาง
การใชที่ดิน น้ํา และการจัดการแรงงานของเกษตรกรที่ทําใหเกิดความแตกตางกันของกระบวนการตัดสินใจในระดับ
ครวัเรือนอันเนื่องมาจากปจจัยพื้นฐานที่ไมเหมือนกันและสงผลตอเนื่องสูระบบเกษตรกรรมในระดับชุมชน เพื่อสราง
ความเขาใจปฏิกิริยาสัมพันธดังกลาวผูวิจัยจําเปนจะตองใชกระบวนการที่สนับสนุนการศึกษาแบบหมุนวนและ
แบบสหวิทยาการที่ผูสวนไดสวนเสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นรวมกัน ดังนั้นคุณลักษณะของ ComMod ตามที่
กลาวมาขางตน จึงเปนกระบวนการที่มีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการศึกษา เพื่อทําความเขาใจระบบสังคม
เกษตรแหงนี้ 

 
การนําแบบจําลองที่เหมือนเพื่อนคูคิดมาใชในกรณีศึกษาลุมน้ําลําโดมใหญ จังหวัดอุบลราชธานี 

พื้นที่ศึกษาตั้งอยูที่สวนกลางของลุมน้ําลําโดมใหญ ในงานวิจัยนี้กระบวนการ ComMod ถูกนํามาใชกับ
เกษตรกรที่ทํานาเขตน้ําฝน หมูบานหมากมาย ตําบลกลาง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผูเขารวมวิจัยคือ 
เกษตรกรอาชีพทํานาจํานวน 22 คนจาก 11 ครัวเรือน คัดเลือกโดยใชผลการศึกษาระบบฟารมและการจัดกลุมฟารม 
(Agricultural Production System Analysis and Farmer typology)เปนเกณฑเพื่อใหครอบคลุมลักษณะฟารมที่
พบในระบบเกษตรแหงนี้ (Naivinit et al., 2008) 

ภาพที่ 1 แสดงใหเห็นถึงกระบวนการ ComMod ที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนี้ โดยเริ่มจากการวิเคราะหระบบ
การเกษตรในป 2547 (Naivinit and Trébuil, 2004) ซึ่งใชเปนพื้นฐานสราง แบบจําลองกรอบความคิด 
(Conceptual model) ที่เปนเสมือนแบบพิมพเขียวใชสรางเกมสบทบาทสมมุติ (RPG) ที่มีโครงสรางและกฏกติกา
ของเกมสคลายกับสภาพความเปนจริงของเกษตรกรที่เขารวม (11 ฟารมโดยขนาดและที่ตั้งของที่นา รวมทั้งจํานวน
แรงงานจะตรงกับสภาพความเปนจริง) และนําไปใชกับเกษตรกรครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2547 จากนั้น
แบบจําลองกรอบความคิดไดถูกปรับปรุงเพื่อนําไปสรางเกมสบทบาทสมมุติอีกสองเกมสดวยวัตถุประสงคการใชงาน
ที่แตกตางกัน  ในขณะเดียวกันแบบจําลองภาคีก็ไดถูกพัฒนาไปพรอมกันดวย แบบจําลองภาคีถูกนํามาใชเพื่อ
ปรับปรุงแบบจําลองกรอบความคิดรวมกันกับเกษตรกรโดยตรงตั้งแต เมษายน 2550 เครื่องมือทั้งสองนี้ถูกใชเพื่อ
เสริมความสมบูรณของแบบจําลองกรอบความคิดและมีลักษณะที่สงเสริมความเขาโครงสรางของกันและกัน โดยที่
การสวมบทบาทในเกมสจะเนนที่การสรางความเขาใจสถานการณของการใชที่ดิน น้ํา และแรงงานรวมกัน พรอมทั้ง
ชวยกันสรางความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสมมุติสถานการณ ที่จําเปนตอความเขาใจการทํางานของแบบจําลอง
คอมพิวเตอร ในขณะที่แบบจําลองภาคีใชในขั้นตอนการออกแบบ และใชทดสอบสถานการณสมมุติที่รวดร็วและ
หลากหลายมากกวาการสวมบทบาทในเกมส  

แบบจําลอง “บานหมากมาย” มีรูปแบบเชิงพื้นที่ที่คอนขางเปนนามธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับการสวม
บทบาทในเกมส โดยลดจํานวนฟารมจาก 11 ฟารมเหลือ 4 ฟารมและปจจัยการผลิตไมเหมือนกับของเกษตรกรที่เขา
รวมแตจะมีพื้นฐานมาจากผลการศึกษาเรื่องการจัดกลุมฟารม แบบจําลองนี้ถูกนํามาใชเพื่อวิเคราะหผลของ
ปฏิสัมพันธระหวางน้ําและแรงงานรวมกันกับเกษตรกรในเดือนพฤษภาคม 2551 
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ภาพที่ 1 กระบวนการแบบจําลองที่เหมือนเพื่อนคูคิดมาใชกับเกษตรกร 22 รายของหมูบานหมากมาย ตําบลกลาง 

อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ผลการศึกษา 
แบบจําลองภาคี “บานหมากมาย”  

แบบจําลองภาคีตนแบบชื่อ “ลําโดมใหญ หรือ LamDomeYai (LDY) Agent-Based Model” (วรงศ และ
คณะ 2551) ไดถูกปรับปรุงรวมกันกับเกษตรกรในหมูบานหมากมายเพื่อใหตรงกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริงและ
สมบูรณพอที่จะใชเปนตัวแทนของระบบสังคมเกษตรของหมูบานนี้ ดังนั้นแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นจึงใชชื่อวา “บาน
หมากมาย” หรือ “BanMakMai (BMM) Agent-Based Model”  

วัตถุประสงคการใชแบบจําลอง “บานหมากมาย (BMM model)” คือใชเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยน
มุมมองและองคความรูที่เกี่ยวของกับปฎิสัมพันธระหวางการยายถิ่นของแรงงาน กับการจัดการทรัพยากรที่ดิน และ
แหลงน้ําของเกษตรกรระหวางผูเขารวมวิจัยทั้งหมด ซึ่งจะทําให BMM model กลายเปนเครื่องมือบูรณาการ 
(Knowledge integration tool) ระหวางภูมิปญญาทองถิ่นของเกษตรกรกับความรูเชิงทฤษฏีของคณะวิจัย 

โครงสรางและองคประกอบหลักของ BMM model ประกอบขึ้นดวย 5 กลุมคือ Member (Individual), 
Household, Land use types, Crop, and Water tanks แตละกลุมจะมีความสัมพันธดังแสดงใน Unified 
Modeling Language (UML) Class diagram ภาพที่ 2 
 
 



 
การประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติคร้ังที่ 5 : พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนษุยชาต ิ
 

369

Non-Glutinous KDML105 MorePermanentMigrant

WaterStorageTank

SeasonalMigrant

Cell
Field

Glutinous RD6

PondingTank

Crop Stage

Household

Dependent

WaterTank

Member

Climate

MigrantFarmer

City

Farm

Market

Village

Block

House

Rice

Crop
Role

< own

1

1

< occupy

1

1

< own

1

1

has>
{landuseType=pond}

feed daily climatic data >

assign price >

< belong to1 1..*

has>
{landuseType=paddyField}

< evolve
< perform1

1
< occupy

< grow rice

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

11..*

1

1..*

 
ภาพที่ 2 UML Class diagram แสดง 5 กลุมขององคประกอบยอย และความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ 

ของ BMM model 
 

ครัวเรือน (Household) เปนตัวแทนของกลุมเกษตรกรที่พบในพื้นที่ศึกษา ที่มีความหลากหลายในดาน
ปจจัยการผลิต คาของตัวแปรตางๆของ Household ถูกกําหนดขึ้นโดยใชผลการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมฟารมที่
พบในพื้นที่ศึกษา (วรงศ, 2547)  กระบวนการตัดสินใจของ Household จะแบงได 3 สวนโดยใชรูปแบบการปลูกขาว
ในเขตน้ําฝนเปนเกณฑ คือ 1) การเตรียมที่นา การตกกลา และการปกดํา (แบบจําลองนี้มีเฉพาะการปกดํานาซึ่งพบ
มากในพื้นที่ศึกษา), 2) การเก็บเกี่ยวขาว, 3) คํานวณรายไดหลักของครัวเรือนที่ไดจากการขายขาวและคาจาง
แรงงาน ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการทํางานของ BMM model ในรูปของ UML Sequence diagram 

สมาชิกในครัวเรือน (Member) จะสามารถเปลี่ยนบทบาท (Role) ของตนเองได โดยจะเปนเกษตรกร 
(Farmer) เมื่อกลับมาทํานาที่บาน และจะเปนผูยายถิ่น (Migrant) เมื่ออยูที่เมือง Member ที่มีอายุนอยกวา 10 ป 
หรือ มากกวา 65 ป จะเปนกลุมคนที่ไมอยูในวัยแรงงาน (Dependent) และจะอยูที่บาน เกษตรกรจะถูกแบงเปนสอง
กลุมคือ Active farmer ซึ่งเปนเกษตรกรที่กําลังทํางานในที่นา และ Inactive farmer เปนเกษตรกรที่เสร็จภารกิจใน
ขั้นตอนการทํานานั้น เชน ปกดําเสร็จ หรือเก็บเกี่ยวเสร็จ จะอยูในพื้นที่ Village เพื่อรอการวาจาง รายไดที่คํานวณ
เปนรายปจะมีผลตอการจัดการแรงงานในการผลิตขาว และถูกใชพิจารณารวมกับคุณลักษณะของ Member เชน 
อายุ เพศ ในการตัดสินยายถิ่นไปทํางานนอกหมูบานดังแสดงใน UML Activity diagram ภาพที่ 4 การยายถิ่นใน
แบบจําลองนี้แบงเปนสองแบบ คือ การยายถิ่นตามฤดูกาล (Seasonal migration) ที่ผูยายถิ่นจะกลับมาบานเพื่อ
ชวยปลูกขาวกับการยายถิ่นแบบกึ่งถาวร (More-permanent migration) ที่ผูยายถิ่นจะไมกลับมาชวยครอบครัวปลูก
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ขาว ผลของการใชเกมสบทบาทสมมุติและแบบจําลองภาคีเปนส่ือกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทําใหเกษตรกรและ
คณะวิจัยสามารถตกลงรวมกันถึงคาของตัวแปรพื้นฐานที่สําคัญที่นํามาใชใน BMM model ดังแสดงในตาราง 1 
 

household member paddies villagerice city

establish nurseries1: 

call back seasonal migrants4: 

transplant rice seedlings6: 

harvest rice11: 

calculate household income14: 

provide updated household data (income, number of dependents)15: 

hire extra farm workers if needed7: 

hire extra farm workers if needed12: 

seasonal migrants return home5: 

make migration decision16: 

update members' age and migration experience19: 

migrate18: 

do not migrate17: 

activate rice growing cycle2: 

rice seedlings are transplanted8: 

rice is harvested13: 

rice seedlings are 30 day old3: 

rice is ripe (rice growing stage change to mature)10: 

change rice-growing stage from seedling to growth and development9: 

 
 

ภาพที่ 3 UML Sequence diagram แสดงขั้นตอนการทํางานและความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ระหวางการ
ทํางานของแบบจําลองภาคี “บานหมากมาย”  
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ตารางที่ 1 รายการตัวแปรพื้นฐานที่ใชใน BMM model โดยแสดงคาที่เลือก (Default value) และแหลงที่มา 
Entity Parameter Default value Unit Source & main tool used

Minimum age of farmer villagers 15 years

Maximum age of farmer villagers 65 years

Minimum age of migrant villagers 17 years Authors' farm survey in 2004

Maximum age of migrant villagers 45 years

RLR transplanted area 1.00 rai/day

RLR harvested area 0.50 rai/day

RLR transplanted area by young farmers 1.00 rai/day

RLR transplanted area by old farmers 0.50 rai/day

Age threshold for RLR transplanting 50 years

Beginning of RLR nursery establishment 11th May day Field workshop based on RPG1

Average annual net income per household 20,000 baht NSO, 2007

Average farm input cost excluding labour cost 3,750 baht/rai OAE, 2007

Average annual consumption expenditure 9,600 baht/per capita NSO, 2007

Paddy for self-consumption 350 kg/person/year Authors' farm survey in 2004

Daily rainfall threshold to initiate RLR nursery establishment 30 mm

Daily rainfall threshold to start transplanting 20 mm

Daily rainfall threshold to stop harvest for one day 10 mm

Daily wage at RLR transplanting 120 baht/labour

Daily wage at RLR harvest 150 baht/labour

Minimum daily rainfall of a wet day at nursery stage 10 mm Field workshop based on ABM2

Duration of dry spell for water stress to occur in RLR nurseries 12 day Field workshop based on ABM1

Average RLR paddy yield in Ubon Ratchathani province 315 kg/rai OAE, 2007

Age of RLR seedlings ready for transplanting 30 day Field workshop based on RPG1

Duration of transplanting after rice seedlings reach 30 days 21 day Field workshop based on ABM2

Last week to establish RLR nurseries 3rd week of July week

Last week for RLR transplanting 2nd week of September week

Starting date for harvesting of glutinous rice (RD6) 10th November day

Starting date for harvesting of non-glutinous rice (KDML105) 21st November day

Maximum harvesting date to get high quality paddy 1st December day

Maximum harvesting date to get fair quality paddy 10th December day

Farmgate price of high quality paddy 18 baht/kg

Farmgate price of fair quality paddy 12 baht/kg

Farmgate price of low quality paddy 9 baht/kg

Water quantity needed to establish a 0.04 ha RLR nursery 80 m3

Water quantity needed to supply a 0.04 ha RLR nursery 40 m3

Depth of water storage tanks (farm ponds) 3 m

Height of ponding tanks (paddy fields) 20 cm

Minimum depth of water level needed in water storage tanks as 
percentage of water storage tank depth 10 % Field workshop based on RPG1

Daily volume of water deducted from a ponding tank  by the soil-
plant system 10 mm BMM model calibration

W
at

er
 T

an
k Authors' farm survey in 2004

R
ic

e 

Field workshop based on RPG1

Bureau of Rice Research and 
Development, 1999

Field workshop based on BMM 
model in 2007

Thai Rice Mills Association, 2008

Field workshop based on BMM 
model in 2007

In
di

vi
du

al
 (M

em
be

r)

Field workshop based on BMM 
model in 2007

Field workshop based on BMM 
model in 2007

H
ou

se
ho

ld

Field workshop based on RPG3

V
ill

ag
e Field workshop based on BMM 

model in 2008

 
Notes: OAE = ศูนยสถิติการเกษตร, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
 NSO = สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 RLR = Rainfed Lowland Rice 
 

 
 



 
การประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติคร้ังที่ 5 : พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนษุยชาต ิ
 

372

migrate to city without returning home to produce rice

migrate to city during the dry season

do not migrate

Note: i = inverse

[i]

[i]

[married]

[age between 17 and 45]

[i]
[i]

[female]

[have migration experience]

[age <= 40]

[single]

[male]

[i]

[last yearannual household income  > 
Average annual net income per household]

[there is a dependent at home]

 
ภาพที่ 4 ชุดคําส่ังที่สรางสําหรับการตัดสินใจยายถิ่นของ Member แสดงในรูป UML Activity diagram 
 

BMM model เปนแบบจําลองเชิงพื้นที่ (Spatially explicit ABM) ที่แสดงลักษณะของฟารมที่แตกตางกัน 
4 ฟารม (ภาพที่ 5) เปนฟารมขนาดเล็ก (21 ไร) 2 ฟารม และ ฟารมขนาดใหญ (41 ไร) 2 ฟารม แตละฟารมจะมี
จํานวนแรงงาน และขนาดสระน้ําที่แตกตางกัน (ตารางที่ 2) น้ําในสระมีระดับตั้งตนที่ 50 ซ.ม.โดยพื้นที่ 1 cell ใน
แบบจําลอง (รูปทรงหกเหลี่ยม) เทากับ 1 งาน ซึ่งจะมีความสูง และชนิดของการใชที่ดินกําหนดไวในแตละ cell โดย
ที่หลายๆ cell รวมกันเปน 1 field (กระทงนา) และ หลายๆ field รวมกันเปน 1 ฟารม คุณลักษณะของฟารมและ
รูปแบบเชิงพื้นที่นี้ถือเปน Baseline scenario ที่จะใชในการเปรียบเทียบกับการตั้งคาคุณลักษณะของฟารมและ
รูปแบบเชิงพื้นที่ที่แตกตางจาก Baseline scenario 
 

 
ภาพที่ 5 ลักษณะพื้นที่เสมือนที่สรางขึ้นใน BMM model เปนตัวแทนของฟารมขนาดเล็ก (A1 และ A2) และตัวแทน
ของฟารมขนาดใหญ (B และ C) ในภาพเปนชวงที่ดํานาขาวหอมดอกมะลิ105 (KDML105) 
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะของฟารมที่กําหนดใหในขั้นตน (Initialization) ใน BMM model 

Farmer Seasonal 
migrant

More-
permanent 

migrant
A1 21 no pond 3 1 0 2
A2 21 no pond 3 0 1 2
B 41 7,200 2 0 0 1
C 41 4,800 2 1 0 4

Household Farm size 
(rai)

Pond volume 
(m3)

Family labour
Family 

dependent

 
 

BMM model เปนแบบจําลองที่ทํางานแบบ Discrete time โดยกําหนดใหมี Time step เทากับ 1 วัน และ
เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคที่สรางแบบจําลองนี้เพื่อเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ดังนั้น  BMM model จึง
ไมมีคุณสมบัติการสุมคา (Stochasticity) ที่อาจจะสรางความสับสนและยากตอการวิเคราะหสําหรับเกษตรกร 
แบบจําลองนี้จึงเปน Deterministic model  นอกจากนี้ BMM model ยังแสดงปริมาณน้ํารายวัน (Daily rainfall) ที่
ใชปริมาณน้ําฝนจริงบันทึกโดยศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี และปฏิทินน้ําฝนที่
บอกปริมาณน้ําฝนที่แตกตางกันในแตละสัปดาหดวยรูปที่แตกตางกัน (ภาพที่ 5) ปฏิทินนี้เปนตัวชวยใหเกษตรกร
สามารถวิเคราะหและวิจารณ ความสัมพันธของกิจกรรมที่  Household ตัดสินใจทํากับชวงเวลาที่แสดงบนปฏิทิน
และปริมาณน้ําฝนรายวัน เชน Household ไมควรจะเริ่มตกกลาถายังคงไมมีน้ําฝนเพียงพอ (ยกเวนฟารมที่มีน้ําใน
สระมากซึ่งแสดงระดับน้ําในสระดวยภาพและการขึ้นลงของระดับน้ํา) หลังจาก BMM model ไดถูกปรับปรุงหรือ
เรียกไดวา เกษตรกรและคณะวิจัยไดรวมกันออกแบบและสรางแบบจําลอง “บานหมากมาย” แบบจําลองนี้จึงถูก
นําไปใหเกษตรกรทดสอบใชวิเคราะหเหตุการณสมมุติ (Scenario exploration) ในเดือนพฤษภาคม 2551 

 
การใชแบบจําลองภาคี “บานหมากมาย” จําลองสถานการณสมมุติ และวิเคราะหผลรวมกับเกษตรกร 
(Field-based simulation and participatory analysis) 

เกษตรกรที่เขารวมมีความสนใจที่จะใช BMM model เพื่อรวมกันวิเคราะหผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากน้ําและแรงงานรับจาง โดยกําหนดสถานการณสมมุติlสองแบบคือ 1) สถานการณสมมุติโดยใหมีน้ําอยาง
เพียงพอสําหรับทุกครัวเรือน, 2) สถานการณสมมุติโดยมีแรงงานรับจางจากประเทศเพื่อนบาน 

สถานการณสมมุติโดยใหมีน้ําอยางเพียงพอสําหรับทุกครัวเรือน 
ในสถานการณสมมุตินี้ ทุกครัวเรือนใน BMM model ถูกกําหนดใหมีสระน้ําและมีน้ําเต็มสระ และเนื่องจากไมมี
ขอจํากัดเรื่องน้ําที่จะนํามาใชตกกลา ทุก Household จึงเริ่มตกกลาตั้งแตตนฤดูฝน (หลังพิธีแรกนาขวัญ) แตปแรก
ในสถานการณสมมุตินี้ถูกกําหนดใหเปนปที่มีการกระจายตัวของน้ําฝนที่ไมดี ดังนั้นจึงเกิดฝนขาดชวงที่ยาวนาน นี
Household ตองรอใหความชื้นในแปลงนาพอเพียงตอการปกดําเปนผลใหชวงเวลาการปกดําส้ันเพราะตนกลานั้น
กําลังจะแกเกินที่จะนํามาใชปกดํา (เกิน 51 วัน) ทําให Household B ที่มีแรงงานในบานนอยไมสามารถดํานาให
เสร็จกอนที่กลาจะแก บางสวนของที่นาจึงถูกเวนวางไว 

หลังจากเห็นผลที่เกิดขึ้นเกษตรกรรวมกันวิจารณวาเหตุการณแบบที่เกิดขึ้นในแบบจําลองไมเคยเกิดขึ้นจริง 
เพราะเกษตรกรสามารถตกกลาเพิ่มได เมื่อพิจารณาแลววาตนกลาที่มีนั้นไมสามารถใชไดหรืออาจจะซื้อตนกลาเพิ่ม
จากเพื่อนบาน  อยางไรก็ตามเกษตรกรตะหนักถึงความเสี่ยงของการที่เกษตรกรมีน้ําพอใชตกกลาไดเร็ว แตอาจจะ
ตองลงทุนมากขึ้นถาตองเผชิญกับฝนที่ทิ้งชวง เมื่อเปรียบเทียบกับ Baseline scenario ที่ Household จะรอจน
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สภาพฝนมีความเหมาะสมที่จะตกกลา ทําใหเริ่มตกกลาชากวา แตไมพบปญหาตนกลาแกเกินจะนํามาใชปกดํา ขอ
สังเกตุของเกษตรกรถูกนําไปใชปรับปรุงแบบจําลองกรอบความคิด (Conceptual model) โดยเพิ่มเติมชุดคําส่ังที่
สรางสําหรับการตัดสินใจตกกลาครั้งที่สองเขาไปในแบบจําลอง 

สถานการณสมมุติโดยมีแรงงานรับจางจากประเทศเพื่อนบาน 
แรงงานรับจาง 30 คนถูกนําเขามาในการสรางสถานการณสมมุตินี้  แรงงานรับจางที่เพิ่มมากขึ้นมีผลกระทบโดยตรง
ตอรายไดของ Household โดยพบวา Household B และ C มีรายไดจากการขายขาวมากขึ้นเนื่องจากสามารถเก็บ
เกี่ยวขาวไดเร็วโดยการจางแรงงานเพิ่ม ทําใหไดเมล็ดขาวที่มีคุณภาพสูง ราคาดี แมวาจะตองจายคาจางแรงงาน
มากขึ้น รายไดสุทธิของ Household B และ C ก็ยังสูงกวารายไดสุทธิใน Baseline scenario  ในขณะที่รายไดสุทธิ
ของ Household A1 และ A2 ลดลง แมวารายไดหลักจากขาวจะไมมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรายไดหลักจาก
ขาวใน Baseline scenario แต Household A1 และ A2 เสียรายไดจากการรับจาง Household B และ C ในชวงปก
ดําและเกี่ยวขาว 

เกษตรกรวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นวาไมนาจะมากอยางที่เกิดขึ้นในแบบจําลองเนื่องจากเกษตรกรใน
หมูบานหมากมายไมนิยมที่จะจางแรงงานนอกหมูบานโดยเฉพาะแรงงานตางดาวเนื่องจากทักษะในการปลูกขาวไม
ดีพอทําใหไดผลผลิตขาวและคุณภาพเมล็ดขาวต่ํา ส่ิงที่ไมไดคาดหมายจากผลของการวิเคราะหรายไดสุทธิของ 
Household ในแบบจําลองผานสถานการณสมมุตินี้คือการกระตุนใหเกษตรกรคิดที่จะเริ่มทําบัญชีครัวเรือนเพื่อ
ตรวจสอบรายรับ รายจายของครัวเรือน 
 
อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา 

การบูรณาการสิ่งที่เกษตรกรแนะนําวิจารณลงไปในแบบจําลองกรอบความคิดทําใหเกษตรกรรูสึกวา
เกษตรกรเองก็เปนเจาของและผูสรางแบบจําลอง “บานหมากมาย” เชนกัน ความคิดนี้คอยๆ เพิ่มขึ้นจากการ
แลกเปลี่ยนมุมมองระหวางการเลนเกมสและความรูสึกเปนเจาของเห็นไดชัดเมื่อเปล่ียนสื่อกลางจากเกมสมาเปน
แบบจําลองภาคีที่เกษตรกรชวยออกแบบและสรางแบบจําลองโดยตรง โดยเฉพาะคาตัวแปรและรายละเอียดตางๆ ที่
ไมสามารถระบุไดชัดเจนในชวงการเลนเกมส นอกจากนี้จะเห็นไดวาความเปนเจาของที่เกษตรกรมีตอแบบจําลองนี้
คอนขางสูงจากการที่เกษตรกรนําเสนอแบบจําลองนี้ระหวางการสัมมนาพิเศษ ที่คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วันที่ 18 ตุลาคม 2551 และสามารถใชแบบจําลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทที่เขารวมสัมมนาจํานวน 70 คน ความมั่นใจในการใชแบบจําลอง
ระหวางการสัมมนาพิเศษนี้ยังใชเปนตัวชี้วัดวาเกษตรกรยอมรับวาแบบจําลอง “บานหมากมาย” มีความถูกตอง
เที่ยงตรงเพียงพอที่จะเปนตัวแทนของระบบสังคมเกษตรในหมูบานหมากมาย อยางไรก็ตามการฝกใหเกษตรกร
เหลานี้ใหมีศักยภาพพอที่จะนําเอากระบวนการแบบจําลองที่เหมือนเพื่อนคูคิดและสามารถสรางเครื่องมือเพื่อคนหา
คําตอบดวยตัวเองยงัคงเปนส่ิงที่ทาทายของคณะวิจัย 

กระบวนการสรางแบบจําลองที่เหมือนเพื่อนคูคิดสามารถชวยใหผูรวมวิจัยเขาใจปฎิสัมพันธของการปลูก
ขาวในเขตน้ําฝนกับการอพยพยายถิ่นของแรงงานไดดีขึ้น การทดลองนี้ยังพบวา เกษตรกรที่เขารวมสามารถชวย
ออกแบบแบบจําลองภาคีรวมทั้งทดสอบและใชแบบจําลองที่สรางรวมกันกับนักวิจัยระหวางกระบวนการสราง
แบบจําลองที่เหมือนเพื่อนคูคิดได  
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เกษตรกรที่เขารวมงานวิจัยยังคงตองการที่จะใชแบบจําลองนี้เพื่อเพิ่มความรูเกี่ยวกับตลาดผลผลิตทาง
การเกษตร โดยเฉพาะตลาดขาว และพบวาแบบจําลอง “บานหมากมาย” มีศักยภาพที่จะนําไปขยายใชงานกับ
เกษตรกรกลุมอื่น (Out-scaling) ที่มีลักษณะคลายกับหมูบานหมากมาย หรือนําไปใชส่ือสารแลกเปลี่ยนมุมมอง
ระหวางเกษตรกรกับหนวยงานรัฐ (Up-scaling) เพื่อกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการน้ําและแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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