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ทดแทนอยางยั่งยืนในเขตลุมน้ําลําโดมใหญจังหวดั อุบลราชธานี 1 
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บทคัดยอ 

แบบจําลองเพื่อนคูคิด (Companion Modelling, ComMod) ซึ่งเปนวิธีการแบบมีสวนรวมวิธีหนึ่ง ได
ถูกนํามาใชเพื่อศึกษาความซับซอนของความสัมพันธระหวางการจัดการพื้นที่ การจัดการน้ําและแรงงาน ในระบบ
นิเวศที่ราบลุมนาน้ําฝนของลุมน้ําลําโดมใหญ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหวาง ป พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2551 โดยมี
เกษตรกรจากบานหมากมาย ตําบลกลาง อําเภอเดชอุดม จํานวน 11 ครอบครัวเขารวม ซึ่งแบงเปน 3 รูปแบบตาม
การถือครอง คือ เกษตรกรที่มีที่นาขนาดเล็ก (type A) เกษตรกรที่มีที่นาขนาดปานกลาง (type B) และเกษตรกรที่มี
ที่นาขนาดใหญ (type C) เครื่องมือสําคัญที่ใชในแบบจําลองเพื่อนคูคิด ไดแก เกมสบทบาทสมมุติ (Role-playing 
game = RPG) และ แบบจําลองคอมพิวเตอร (Agent-based model = ABM)  

ในการศึกษาครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยดังกลาวขางตน โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการใชแบบจําลองเพื่อนคูคิดที่มีผลตอผูเขารวม 2) เพื่อทดสอบวิธีการติดตามและประเมินผลแบบตางๆ 
และ 3) เพื่อใหขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงแบบจําลองเพื่อนคูคิดและการประยุกตใชในพื้นที่ ในการเก็บขอมูล
ไดดําเนินการตลอดชวงกิจกรรมของการใชแบบจําลองเพื่อนคูคิด ในระยะเวลา 3 ป (2549 ถึง 2551)โดยใชวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ กลาวคือ การสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณรายบุคคล และการเลาเรื่อง การวิเคราะหใชวิธีเชิง
คุณภาพ โดยเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นตอเกษตรกรแตละครอบครัวในฟารมประเภทเดียวกันและตางประเภทกัน และ
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับตัวแทนองคการบริการสวนตําบลกลาง (อบต.กลาง) และตัวแทนหนวยงานรัฐ              
ผลการศึกษาพบวา 1)แบบจําลองเพื่อนคูคิด ที่ประกอบดวยแบบจําลองคอมพิวเตอรและเกมสบทบาทสมมุติเอื้อ      
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดและความเขาใจแบบมีสวนรวมระหวางเกษตรกรและนักวิจัยได                  
2) แบบจําลองเพื่อนคูคิดชวยใหผูเขารวมเพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับการทําการเกษตรและความเขาใจตอความคิดและ
สถานการณของผูเขารวมคนอื่นดีขึ้น 3) ความรูที่เพิ่มขึ้นในเรื่องน้ํา นําไปสูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตในฟารม
และการปรับปรุงการใชน้ํา 4) สําหรับเครื่องมือที่ใชในแบบจําลองเพื่อนคูคิด พบวา เกมสบทบทบาทสมมุติให
รายละเอียดขั้นตอนของการทํานาและกระตุนการเรียนรูโดยการลงมือทํา อยางไรก็ดีผูเขารวมที่มีอายุมากบางคน 
เห็นวา เกมสบทบาทสมมุติมีความซับซอนและสับสน  5) สวนแบบจําลองคอมพิวเตอร พบวา เปนวิธีการที่ทําใหการ
เชื่อมโยงจินตนาการและการประมวลความคิดของผูเขารวมงายขึ้น แตผูเขารวมบางคนเห็นวาแบบจําลอง
คอมพิวเตอรเปนทฤษฏีมากเกินไป และเหมาะสมกับเกษตรกรที่มีอายุนอย และ 6) ผูเขารวมที่ไมใชเกษตรกร พบวา  

 
 
 
 

1 วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาเกษตรผสมผสาน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ตัวแทน อบต.ไดเรียนรูวิธีการใหมสําหรับการตัดสินใจแบบมีสวนรวมที่มีประโยชนสําหรับการวางแผน 
และตัวแทนหนวยงานรัฐไดเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมแบบจําลองเพื่อนคูคิด สําหรับการแลกเปลี่ยนความคิด
แบบมีสวนรวมกับคนในชุมชน  จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใชแบบจําลองเพื่อน
คูคิดสําหรับการเกษตรผสมผสานและการจัดการทรัพยากรทดแทนอยางยั่งยืนใหไดผลยิ่งขึ้น คือ ผูเขารวมจะมีสวน
รวมเพิ่มขึ้น ถาไดเขารวมในชวงการวิเคราะหปญหาและในชวงการเตรียมส่ืออุปกรณ นอกจากนี้ผูเขารวมที่เปนคน
ใหมควรจะเขารวมในเกมสบทบาทสมมุติสองครั้งเปนอยางนอยกอนเขารวมในแบบจําลองคอมพิวเตอร  
 
คําสําคัญ :  แบบจําลองเพื่อนคูคิด การติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวม เกษตรผสมผสาน การเรียนรู 

ความสามารถในการคิด  
 
บทนํา 
 ประเทศไทยใชพื้นที่ 20% ของพื้นที่ทั้งหมดเพื่อทําการเกษตร โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนลาง ที่มีประชากรทําอาชีพเกษตรโดยการปลูกขาวที่อาศัยน้ําฝนเปนอาชีพหลัก ปริมาณผลผลิตขาวในแตละป
ไมสามารถคาดการณได เนื่องจากมีปจจัยหลายประการเขามาเกี่ยวของ ไดแก ปริมาณน้ําฝน ลักษณะดิน ลักษณะ
พื้นที่ที่แตกตางกัน เชน ที่สูง ที่ราบ ที่ราบลุม ที่ราบน้ําทวม ถึงแมจะเผชิญปญหาตางๆดังกลาวขางตน แตเกษตรกร
ในภูมิภาคนี้ ยังคงใชพื้นที่สําหรับการปลูกขาวอาศัยน้ําฝนตลอดมา ในขณะเดียวกัน หนวยงานภาครัฐพยายาม
แกปญหาและยกระดับการผลิตสินคาเกษตร ใหสามารถเปนอาชีพที่สรางรายไดและสรางความมั่นคงใหกับ
เกษตรกร เชน การพัฒนาและสรางแหลงน้ํา การบริหารจัดการทรัพยากรดิน แตการดําเนินการที่ผานมา  ยังไม
ประสบผลสําเร็จมากนัก  สาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาทรัพยากรดังกลาวขางตนไมเหมาะสมและ       
ไมสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร การหารายไดนอกภาคการเกษตร โดยเฉพาะการอพยพแรงงาน จึงมีให
เห็นอยูเสมอในภูมิภาคนี้ และถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการสรางรายไดของเกษตรกรรายยอยในประเทศที่กําลัง
พัฒนา (Mendola, M., 2008) 
 ลุมน้ําลําโดมใหญ เปนลุมน้ําที่สําคัญแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  ที่หนวยงานภาครัฐ  
ไดพยายามพัฒนา เพื่อใหเกษตรกรไดใชประโยชนในการทําอาชีพการเกษตรและเพื่อลดอัตราการอพยพยายถิ่น 
ของแรงงานภาคการเกษตร โดยเฉพาะใน อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี มีการจัดทําโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาแหลง
น้ําธรรมชาติและสรางแหลงน้ําใหม จํานวนไมนอยกวา 4,460 แหง (สํานักงานชลประทานที่ 7 จ.อุบลราชธานี, 
2549) แตอยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผานมา เกษตรกรในพื้นที่ยังคงมีการอพยพแรงงานอยางตอเนื่อง ทั้ง
อพยพแรงงานแบบไป-กลับ แบบชั่วคราว และอพยพยายถิ่นฐานถาวรเขาไปอยูในเมืองใหญ เพื่อหารายไดนํามา
สนับสนุนการผลิตการเกษตรและเพื่อการดํารงชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น จึงอาจจะกลาวไดวา ความ
พยายามในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดของหนวยงานภาครัฐ ที่ไมสอดคลองกับความ
ตองการของเกษตรกร จึงเปนสาเหตุที่ทําใหการพัฒนาไมประสบผลสําเร็จมากนักในเขตลุมน้ําลําโดมใหญ             
อ. เดชอุดม สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความไมเขาใจความสัมพันธของการจัดการที่ดิน การจัดการน้ําและ
แรงงานของเกษตรกร เนื่องจากมีความซับซอนและยากที่จะเขาใจ ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งและ
พัฒนาการจัดการทรัพยากรใหถูกตองเหมาะสมกับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาคนควา
วิธีการใหมๆและเปนสหวิทยาการในการทําความเขาใจความสัมพันธดังกลาวขางตน 
 แบบจําลองเพื่อนคูคิด (Companion Modeling Approach) ซึ่งเปนวิธีการแบบมีสวนรวมวิธีหนึ่ง ที่ถูก
นํามาใชเพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรมากกวา 30 แหงในพื้นที่ศึกษาตางๆทั่วโลก ในขณะเดียวกันแบบจําลองนี้ 
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ไดถูกนํามาใชเพื่อศึกษาความสัมพันธของการจัดการพื้นที่ น้ําและการจัดการแรงงานของเกษตรกร จํานวน           
11 ครอบครัวของบานหมากมาย ต. กลาง อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี โดยทีมนักวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, และสถาบัน CIRAD ประเทศฝรั่งเศล ใน
ระหวาง ป พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2551 โดยแบงเกษตรกรกลุมเปาหมายเปน 3 ประเภท ตามลักษณะการถือครองที่ดิน 
การอพยพแรงงานของสมาชิกในครอบครัว และรายไดสุทธิ ไดแก เกษตรกรประเภท A หมายถึง เกษตรกรที่มีที่นา  
ขนาดเล็ก (15-20 ไร) สมาชิกมีการอพยพยายถิ่นแบบไป-กลับและแบบถาวร มีรายไดเฉล่ียต่ํา(51,347 บาทตอป) 
เปนเกษตรกรประเภทที่ตองการผูอพยพแรงงานกลับมาชวยทํางาน เพื่อใหเสร็จเร็วขึ้นและสามารถไปรับจางผูอื่นได
เกษตรกรประเภท B หมายถึง เกษตรกรที่มีที่นาขนาดปานกลาง (25 -45 ไร) สมาชิกในครอบครัวไมไดกลับมาชวย
ทําการเกษตร แตสงเงินมาใหเพื่อใชจางแรงงาน มีรายไดเฉล่ียปานกลาง (97,765 บาทตอป) เกษตรกรประเภท C 
หมายถึง เกษตรกรที่มีที่นาขนาดใหญ (50 - 60 ไร) มีรายไดเฉล่ียสูง (218,785 บาทตอป) มีการจัดการแรงงานโดย
การปลูกขาวหลายสายพันธุที่มีอายุการเก็บเกี่ยวตางกัน อาจจะมีการจางแรงงานในกรณีที่ขาวราคาสูง และตองการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตใหเสร็จเร็ว เพื่อใหไดขาวที่มีคุณภาพดี ขายไดในราคาที่สูง สมาชิกในครอบครัวอพยพแรงงาน   
แบบถาวร โดยไปทํางานตางประเทศและสงเงินกลับบาน  

การศึกษาความสัมพันธของการจัดการดิน น้ําและการจัดการแรงงานของเกษตรกรบานหมากมาย โดยใช
วิธีการของแบบจําลองเพื่อนคูคิด มีเครื่องมือสําคัญที่ใช ไดแก เกมสบทบาทสมมุติ (Role-playing game = RPG) 
และแบบจําลองคอมพิวเตอร (Agent-based model = ABM) การศึกษาครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมเพื่อทําความเขาใจ
ความสัมพันธของการจัดการทรัพยากรและเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูเขารวม จํานวน 5 ครั้ง ดังแสดง
ในภาพที่ 1 
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กรกฎาคม 2548
(RPG 1)

เมษายน 2549
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(RPG 3)

เมษายน 2550
(ABM 2)

พฤษภาคม 2551
(ABM 3: BMM model)
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1 = การวิเคราะหปญหา      2 = การรวมสรางองคความรู       3 = แบบจําลองแบบมีสวนรวม

 
ภาพที่ 1.  แสดงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแบบจําลองเพื่อนคูคิดกับเกษตรกร ที่บานหมากมาย ต. กลาง    
                 อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี 
 อยางไรก็ดี ยังไมมีการประเมินผลแบบจําลองเพื่อนคูคิด ที่ใชเพื่อทําความเขาใจความสัมพันธของการ
จัดการดิน น้ําและการจัดการแรงงานของเกษตรกรบานหมากมายตลอดระยะเวลา 4 ป ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการวิจัยดังกลาวขางตน จึงมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและประเมินผลแบบจําลองเพื่อนคูคิดตอ
ผูเขารวม ทั้งที่เปนเกษตรกรและไมใชเกษตรกร และเพื่อประเมินผลเครื่องมือที่ใช คือ เกมสบทบาทสมมุติและ
แบบจําลองคอมพิวเตอร 
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วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บขอมูลดําเนินการหลังจากจัดกิจกรรมไปแลว 1 เดือน โดยมี
เครื่องมือที่สําคัญ คือ 1) การสังเกตแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดเขารวมสังเกตการณการจัดกิจกรรมกับกลุมเปาหมาย 
จํานวน 4 ครั้ง คือ เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน 2549 จนถึง เดือน พฤษภาคม 2551 ขอมูลที่ไดจากการสังเกตแบบมี 
สวนรวม ถูกนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ และใชเปนแนวทางในการหาตัวแทนผูเขารวมที่จะทําการ
เก็บขอมูลโดยวิธีการเลาเรื่อง 2) การสัมภาษณรายบุคคลโดยใชแบบสัมภาษณคําถามแบบปลายเปด ที่มี
รายละเอียดแตกตางกัน จํานวน 4 ชุด ซึ่งออกแบบจากขอมูลที่ไดจากการสังเกตแบบมีสวนรวมและจากวัตถุประสงค
ของการจัดกิจกรรมแตละครั้ง 3) การเก็บขอมูลดวยวิธีการเลาเรื่อง เปนวิธีที่ใชหลังจากการจัดกิจกรรมของ
แบบจําลองเพื่อนคูคิดจํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในเดือนเมษายน 2549  จากตัวแทนของผูเขารวม จํานวน 5 คน 
โดยคัดเลือกจากผูที่เขารวมกิจกรรมสม่ําเสมอ ตัวแทนผูอพยพแรงงาน ผูที่เขาใจกระบวนการแบบจําลองเพื่อนคูคิด
เปนอยางดี และตัวแทนองคการบริหารสวนตําบลกลาง (อบต.กลาง) ครั้งที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม 2551 เก็บขอมูล
จากตัวแทนผูเขารวมจํานวน 3 คน คือ ผูที่เขารวมกิจกรรมสม่ําเสมอ ผูเขารวมที่เปนสมาชิก อบต. และตัวแทนจาก 
อบต.กลาง  
 ประเด็นในการศึกษา ไดแก 1) การศึกษาลักษณะโดยทั่วไป ไดแก สภาพสังคม  เศรษฐกิจ การประกอบ
อาชีพ การถือครองที่ดิน และขอมูลพื้นฐานของกลุมเปาหมาย 2) สังเกตการณกระบวนการและวิธีการในการใช 
เกมสบทบาทสมมุติและแบบจําลองคอมพิวเตอรเปนส่ือในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ 3) ศึกษา
พัฒนาการของการจัดกระบวนการและการปรับปรุงแบบจําลองเพื่อนคูคิดใหเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเขารวม 
สําหรับการวิเคราะหขอมูล ไดใชวิธีการเชิงคุณภาพและใชเทคนิคการใหรหัสในการวิเคราะห โดยทําการเปรียบเทียบ
ผลที่เกิดขึ้นตอเกษตรกรแตละครอบครัวในฟารมประเภทเดียวกันและตางประเภทกัน และเปรียบเทียบผลที่เกิด
ขึ้นกับตัวแทน อบต.กลาง และตัวแทนหนวยงานรัฐ  
 
ผลการศึกษา 
 จากการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผูเขารวมในกิจกรรมของแบบจําลองเพื่อนคูคิด พบวาเปนวิธี 
การแบบมีสวนรวม ที่เอื้อใหเกิดการพัฒนากระบวนการคิด การปรับเปล่ียนการปฏิบัติของเกษตรกร และเอื้อใหเกิด
การรวมกันสรางความรูใหม ดังตอไปนี้ 
 1. ผลที่เกิดขึ้นกับผูเขารวมที่เปนเกษตรกร  
     1.1 การตระหนักถึงเรื่องที่เกี่ยวของกับตัวเอง แบบจําลองเพื่อนคูคิด ถูกออกแบบเพื่อใชทําความ
เขาใจกระบวนการผลิตขาวและการจัดการแรงงาน และกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น ระหวาง
เกษตรกรและนักวิจัย จากการศึกษาพบวากระบวนการลักษณะดังกลาว สามารถกระตุนกระบวนการคิด การ
ตระหนักและสรางความเขาใจเพิ่มขึ้นกับเกษตรกรในเรื่องตางๆ ไดแก  

     (1) การตระหนักเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบจากการอพยพแรงงาน กลาวคือ การอพยพแรงงาน
อาจจะทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานขึ้นไดในชุมชน และสงผลกระทบกับเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร
ประเภท C ที่มีพื้นที่นาขนาดใหญและมีความตองการจางแรงงาน 

 (2) การสมมุติสถานการณในแบบจําลองเพื่อนคูคิด โดยใหผูเขารวมใชน้ําจากสระน้ําสาธารณะ
รวมกัน ทําใหเขาใจถึงสาเหตุของความขัดแยงของคนในชุมชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจใชน้ําพรอมกัน      
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ในการปลูกขาว เนื่องจากทุกคนมีความคิดวาน้ําจะหมดจึงตองรีบใช ซึ่งความคิดลักษณะนี้จะตางกันกับการ
ตัดสินใจใชน้ําในสระน้ําสวนตัว ที่ตัดสินใจใชน้ําเมื่อมีความจําเปนที่จะตองสูบน้ําใสแปลงกลาขาว 

 (3) แบบจําลองที่แสดงความแปรปรวนของปริมาณน้ําฝนในแตละวัน แตละสัปดาหและแตละเดือน 
ที่นํามาใชเปนส่ือในการแลกเปลี่ยนความรู กระตุนใหเกษตรกรคิดและตระหนักถึงวิธีการทํานาน้ําฝน   ใหเหมาะสม
กับความเปนจริง นั่นคือ ปริมาณน้ําฝนในแตละปมีความแปรปรวน ดังนั้น การตัดสินใจปลูกขาวตองคํานึงถึง
ปริมาณน้ําฝนเปนองคประกอบ ไมใชคํานึงถึงเฉพาะวันหรือเดือนเพียงอยางเดียวเหมือนที่เคยทํามา  
 1.2  การมีความรูเพ่ิมขึ้น การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณโดยใชเกมสบทบาทสมมุติและ
แบบจําลองคอมพิวเตอร ชวยใหผูเขารวมไดความรูเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ดังนี้  

 (1) การเรียนรูระบบนิเวศนการเกษตร ผูเขารวมเขาใจวิธีการจัดการปลูกขาวนาน้ําฝนที่แตกตางของ
กันและกัน กลาวคือ การตัดสินใจปลูกขาวจะขึ้นอยูกับลักษณะของพื้นที่ลุมและที่ดอน  และลักษณะที่ตั้งของฟารมที่
มีลักษณะทั้งเปนที่ลุมและที่ดอน ทําใหเปนไปไดยากที่จะมีการจัดระบบน้ําใหเพียงพอและทั่วถึง สําหรับใชใน
การเกษตร 

 (2) การเรียนรูเทคนิคการปลูกขาว ในระหวางการเขารวมกิจกรรมแบบจําลองเพื่อนคูคิด ไดเกิด
กระบวนการถายทอดความรูโดยตรง ระหวางผูเขารวมที่มีประสบการณมากและมีความรูในการทํานาแตกตางกันกับ
ผูเขารวมที่มีประสบการณนอย ทําใหเกิดการเรียนรูเทคนิคการจัดการฟารมรวมกัน ไดแก  

 การเพาะกลาขาวในเดือนพฤษภาคมเปนเทคนิคที่ดี และทําใหระยะเวลาในการทํานานานขึ้น 
 ควรดํานาเมื่อตนกลาอายุ 20 วัน เพราะตนกลากําลังเติบโต  
 ในกรณีที่ฝนแลง การปลูกขาวโดยการทํานาหวานจะเปนวิธีการที่ดีกวาการทํานาดํา เพราะมี
ความเสี่ยงนอยกวา 

 (3) การเรียนรูดานเศรษฐศาสตร ผูเขารวมไดเรียนรูโดยเปรียบเทียบผลดี ผลเสียและรายไดที่จะ
ไดรับ ระหวางการใหสมาชิกในครอบครัวอพยพแรงงานไปทํางานในเมืองกับการทําเกษตรในฟารม เรียนรูแนวทาง 
ในการคํานวณประมาณการรายรับที่จะไดจากการขายผลผลิตขาวในแตละป โดยดูจากปริมาณน้ําฝนเปน
องคประกอบ  

 (4) การเรียนรูเกี่ยวกับระบบสังคมของชุมชน กิจกรรมของแบบจําลองเพื่อนคูคิดชวยใหเห็นภาพรวม
ของคนในชุมชน ที่ยังคงมีการอพยพแรงงานออกจากภาคการเกษตร เนื่องจากไมมีงานที่สามารสรางรายไดประจํา
และมีน้ําไมเพียงพอสําหรับทําการเกษตรตลอดทั้งป นอกจากนั้นยังเห็นวา การอพยพแรงงานทําใหในชุมชนมีแตเด็ก
และคนแก ซึ่งไมสามารถชวยทํางานในฟารมได จึงสงผลใหเกษตรกรแตละครอบครัว ตองหาวิธีการจัดการฟารมให
เหมาะสมและสอดคลอง เชน ใหสมาชิกที่อพยพแรงงานกลับมาชวยในชวงปกดําและเก็บเกี่ยว หรือจางแรงงานเพิ่ม 
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ภาพที่ 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเกมสบทบาทสมมุติ (บนซาย : การสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลกอนการออกแบบ 
                เกมส บนกลาง : ไดอะแกรมที่ออกแบเพื่อนํามาสรางเกมส บนขวา : การสุมหยิบการดปริมาณน้ําฝน  

  ลางขวา : การตัดสินใจทําการปลูกขาวเมื่อทราบปริมาณน้ําฝน ลางกลาง: การบันทึกผลการตัดสินใจของ 
  เกษตรกรแตละราย ลางซาย : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังการจัดกิจกรรม  

 
1.3  การเห็นโอกาสของการสรางรายไดในฤดูแลง การแลกเปลี่ยนประสบการณการทําเกษตร ทําใหมี

ผูเขารวมหลายราย เห็นโอกาสที่จะสรางรายไดเสริมใหเกิดขึ้น โดยเฉพาะในชวงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว 
เนื่องจากผู เขารวมบางรายปลูกพืชเพื่อขายเปนรายไดเสริม ผลจากการแลกเปลี่ยนทําใหเกษตรกรที่ไมมี
ประสบการณทําเกษตรในฤดูแลง มีความตองการที่จะทําเกษตรผสมผสาน ซึ่งเปนทางเลือกหนึ่งของการสรางรายได
ที่ไมใชการอพยพแรงงานเพียงอยางเดียว  

1.4 การเขาใจความคิดและการตัดสินใจของคนอื่นดีขึ้น ตลอดชวงของการดําเนินกระบวนการ
แบบจําลองเพื่อนคูคิด ความคิดเห็นในประเด็นตางๆ การตัดสินใจของเกษตรกรแตละรายและแตละประเภทฟารม
ถูกนํามาเสนอโดยใชคอมพิวเตอร เพื่อใหผูเขารวมทุกคนไดเห็นการตัดสินใจของแตละคน และไดแลกเปลี่ยนซักถาม
ถึงเหตุผลของการตัดสินใจ จึงทําใหเกิดความเขาใจระหวางกันมากยิ่งขึ้น ไดแก  

 คนหนุมสาวและวัยทํางาน คือสมาชิกในครอบครัวที่มีการอพยพแรงงานหลังปกดํานาและ
หลังเก็บเกี่ยวขาว เนื่องจากตองการมีรายไดเพิ่มเพื่อนํามาใชในครอบครัว 

 เกษตรกรประเภท B เขาใจเกษตรกรประเภท A และ C ที่เริ่มตนทํานาเร็วกวาคนอื่น เนื่องจาก
ตองการเพิ่มระยะเวลาในการทํานานานขึ้น สามารถใชแรงงานของคนในครอบครัวทํางานใน
ฟารมได ซึ่งจะทําใหคาใชจายการจางแรงงานลดลง  

1.5  การตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําการเกษตรในฟารมและการปรับปรุงการใช
น้ํา การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเรื่องการจัดการที่ดิน น้ําและแรงงานที่แตกตางกันของเกษตรกรตลอด
ระยะเวลาของการจัดกิจกรรม สงผลใหเกษตรกรมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการทําเกษตรที่แตกตางกัน ไดแก 
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เกษตรกรประเภท A ตัดสินใจลงทุนขุดบอบาดาล และปรับปรุงสระน้ําของตนเอง เพื่อใหมีน้ําใชทํากิจกรรมเกษตร
ตลอดทั้งป ในขณะที่เกษตรกรประเภท B มีการเปลี่ยนพันธขาวที่ใชปลูกในฤดูกาลผลิตถัดไป เริ่มตนปกดํานาเร็วขึ้น 
มีการจดบันทึกคาใชจายในการทําฟารม เพื่อใชเปนแนวทางในการลดตนทุนการผลติ 

 

 
ภาพที่ 3. สัญลักษณที่ใชแทนปริมาณน้ําฝนในเกมสบทบาทสมมุติ บนซาย : ฝนแลง บนขวา : ปริมาณฝนเล็กนอย  
                ลางซาย : ปริมาณฝนมาก ลางขวา : ฝนตกหนักและอาจจะทําใหน้ําทวมถาตกติดตอกัน 

 
2.  ผลที่เกิดขึ้นกับผูเขารวมที่ไมใชเกษตรกร  
     การจัดกระบวนการแบบจําลองเพื่อนคูคิด มีผูที่ไมใชเกษตรกรเขารวมดวย คือ ตัวแทน อบต.กลาง ซึ่ง

ใหความเห็นวา เปนวิธีการใหมในการกระตุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบมีสวนรวม ที่ทุกฝายไดเขาใจความคิด
ของกันและกัน โดยดูจากแบบจําลองคอมพิวเตอร ลักษณะดังกลาว จะเปนประโยชนมากตอการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล เพราะทําใหเห็นภาพรวมของการพัฒนาตําบล ในขณะที่ตัวแทนหนวยงานรัฐ ใหความเห็นวา แบบจําลอง
เพื่อนคูคิดเปนกระบวนการที่สามารถระดมและกระตุนใหผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางทั่วถึง ผูที่พูด   
ไมเกงสามารถแลกเปลี่ยนกับผูอื่นไดโดยการเขียน ซึ่งความคิดเห็นจะถูกนําเสนอบนคอมพิวเตอรใหคนอื่นไดรับรู 
แบบจําลองเพื่อนคูคิดจึงเปนวิธีการที่เปนประโยชนอยางมากในการที่หนวยงานรัฐจะนําไปประยุกตใช สําหรับการ
จัดกระบวนการเรียนรูกับเกษตรกร 

3.  ความคิดเห็นของผูเขารวมตอเกมสบทบาทสมมุติและแบบจําลองคอมพิวเตอร  
    เกมสบทบาทสมมุติและแบบจําลองคอมพิวเตอร คือ เครื่องมือสําคัญที่ใชในกระบวนการแบบจําลอง

เพื่อนคูคิด ผูเขารวมเห็นวาเครื่องมือทั้งสองเกื้อหนุนกันและกัน กลาวคือ เกมสบทบาทสมมุติทําใหผูเขารวมเขาใจ
หลักการ และวิธีการทํางานของแบบจําลองคอมพิวเตอร ในขณะที่แบบจําลองคอมพิวเตอรชวยประมวลขอมูลของ
เกมสบทบาทสมมุติใหผูเขารวมเขาใจงายและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และใชเวลาในการจัดกระบวนการนอยลง อยางไรก็ดี
ถึงแมเกมสบทบทบาทสมมุติจะเปนเครื่องมือที่มีรายละเอียดขั้นตอนของการทํานาที่ทําใหเขาใจงาย และเปนวิธีที่
กระตุนการเรียนรูโดยการคิดและลงมือปฏิบัติ ยังมีผูเขารวมที่มีอายุมากบางคนเห็นวา เกมสบทบาทสมมุติมีความ
ซับซอนและสับสน  สวนแบบจําลองคอมพิวเตอร เปนวิธีการที่ทําใหการเชื่อมโยงจินตนาการและการประมวล
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ความคิดของผูเขารวมงายขึ้น เนื่องจากสามารถแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นซึ่งกันและกันได จากการดู
แบบจําลองบนคอมพิวเตอร แตผูเขารวมบางคนเห็นวาแบบจําลองคอมพิวเตอร เปนทฤษฏีมากเกินไปและเปน
เครื่องมือที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีอายุนอย เนื่องจากมีพื้นฐานความรูเรื่องคอมพิวเตอรและไมมีปญหาเรื่อง
สายตา 

 

  
ภาพที่ 4. การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณแบบมีสวนรวมโดยใชแบบจําลองคอมพิวเตอร (บนซาย : 

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู บนขวา : แบบจําลองคอมพิวเตอรที่แสดงพื้นที่ที่ยังไมปลูกขาว ลาง
ซาย : แบบจําลองคอมพิวเตอรแสดงการปกดํานา ลางขวา : แบบจําลองคอมพิวเตอรแสดงการจาง
แรงงานตางถิ่นจํานวนมากในการเกี่ยวขาว 

 
สรุปผลการศึกษา 
 แบบจําลองเพื่อนคูคิด เปนวิธีการมีสวนรวมวิธีหนึ่ง ที่ใชเกมสบทบาทสมมุติและแบบจําลองคอมพิวเตอร
จําลองสถานการณที่เกิดจากชีวิตจริงของเกษตรกรในพื้นที่ และการสมมุติสถานการณตางๆที่นาจะเกิดขึ้น เพื่อเปน
ส่ือในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณซึ่งกันและกัน วิธีการดังกลาวทําใหผูเขารวม ไดรวมกันสรางความรูและ
เทคนิควิธีการใหมๆ ในการจัดการทรัพยากรดิน น้ํา และการจัดการแรงงาน ที่นําไปสูการพัฒนากระบวนการผลิต
ของเกษตรกร ซึ่งเปนเทคนิคและวิธีการที่มาจากคนในพื้นที่เดียวกัน จึงมีความสอดคลองและเหมาะสม นอกจากนั้น 
ยังเปนวิธีการที่ทําใหเกษตรกรไดทบทวนในสิ่งที่ตนเองเคยปฏิบัติในการเกษตร และคิดคนวิธีการใหมที่เหมาะสม 
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาแบบจําลองเพื่อนคูคิด จะสามารถใชเปนส่ือในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณได แต
ยังมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มการมีสวนรวม ของกลุมเปาหมายในการออกแบบและพัฒนาแบบจําลอง โดยเฉพาะ
การมีสวนรวมในการเลือกประเด็นการจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวของและตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย  

นอกจากนี้ แบบจําลองเพื่อนคูคิด ใหความสําคัญตอการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ โดยใชส่ือ   
ที่เปนสหวิทยาการ ดังนั้น ความหลากหลายของผูเขารวมที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรนั้นๆ ทั้งภาคประชาชน 
ภาครัฐและเอกชน  เปนส่ิงที่ควรคํานึงถึง โดยควรจะมีสัดสวนผูเขารวมไมต่ํากวา 2-3 รายตอกลุม และมีความจําเปน
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ที่จะตองเขารวมในเกมสบทบาทสมมุติอยางนอย 2 ครั้งกอนเขารวมในแบบจําลองคอมพิวเตอร อีกประการหนึ่งคือ 
ยังคงมีความจําเปนที่จะตองขยายผลวิธีการมีสวนรวมวิธีนี้ ไปสูภาคสวนอื่นๆ เนื่องจากกระบวนการดังกลาว เปน
กระบวนการที่ทําใหไดความคิดจากกลุมเปาหมายที่จะเสนอตอผูที่เกี่ยวของกับการจัดทํานโยบาย ดังนั้น ถามีการ
ขยายผลวิธีการนี้ จะทําใหการจัดทํานโยบายเรื่องการจัดการทรัพยากร ที่คํานึงถึงความสัมพันธของการจัดการดิน 
น้ํา และแรงงานของคนในพื้นที่ ประสบผลสําเร็จและเพิ่มการมีสวนรวมใหกับผูที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น 
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