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บทคัดย่อ การวิจัยนี้ใช้แนวคิดการใช้แบบจาลองเพื่อนคู่คิด (Companion
Modelling) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และหาแนวทางการจัดการอย่างมีส่วน
ร่วมระหว่างเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งที่เลี้ยงวัวและเจ้าหน้าที่ป่ าไม้ ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและวางแปลงตัวอย่างได้นามาสร้าง
แบบจ าลองในรูป แบบของเกมสวมบาทสมมุ ติ ร่วมกั บ คอมพิ วเตอร์เพื่ อ
ทดสอบสถานการณ์จาลอง โดยเชิญเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ปลูกป่าเข้าร่วม
เล่นเกม พบว่าเกษตรกรเรียนรู้วิธีการเลี้ยงวัวแบบใหม่จากการสังเกตและ
พูดคุยกันและตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนพื้นที่เลี้ยงวัวที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ขณะที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ลู ก ป่ า ได้ เรี ย นรู้ เ รื่ อ งการเลี้ ย งวั ว และสิ่ ง ที่
เกษตรกรต้องการ ทั้งสองฝ่ายได้เสนอให้สร้างเกมเพื่อทดสอบการเลี้ยงวัว
รูปแบบใหม่โดยปลูกหญ้ารูซี่และการหมุนเวียนแปลงเลี้ยงระหว่างฤดู ซึ่งจะ
เป็นงานวิจัยขั้นต่อไป
คำสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้, การเลี้ยงวัวแบบปล่อยป่า, เกมสวมบาทสมมุต,ิ
น่าน, แบบจาลองเพื่อนคู่คิด, พื้นที่สูง, ม้ง
49

แบบจาลองเพื่อนคู่คิดเพื่อการจัดการทรัพยากรทีด่ ินและป่าไม้: กรณีศึกษาเรื่องการเลีย้ งวัว
และการปลูกป่าบนพื้นที่สูง จ.น่าน
พงษ์ชัย ดารงโรจน์วัฒนา และคณะ

Companion Modelling
for Land and Forest Management:
Case Study of Cattle Raising and
Reforestation in Highland of Nan
Province
Pongchai Dumrongrojwatthana
Chulalongkorn University, Thailand

Christophe Le Page
CIRAD, UPR GREEN, Montpellier, France

Nantana Gajaseni
Chulalongkorn University, Thailand

Guy Trébuil

CIRAD, UPR GREEN, Montpellier, France
Abstract This research applied Companion modeling approach to
facilitate collective learning and management plan setting up
between Hmong herders and foresters. Information from
stakeholder interviews and field plot sampling were used to build
a model in form of computer-assisted Role-Playing Game which
applied for scenarios exploration. Herders and foresters were
invited to play the gaming and simulation. We found that herders
learned by observation and discussion. Herders concerned more
on the lack of grazing land problem that might happen in the near
future whereas foresters learned about cattle raising practices and
herders’ needs. Both herders and forester suggested the
researchers to build a new game to test new cattle raising
techniques, Ruzi pasture, and seasonally paddock rotation.

Keywords: Companion Modelling, Extensive cattle raising, Forest
transition, Highland, Nan, Role-Playing Game
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บทนำ
ช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ภาครัฐได้ดาเนินนโยบายกระจายอานาจสู่
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามความขัดแย้ง
ระหว่ างหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเกษตรกรในด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ยังคง
เกิ ด ขึ้ น โดยมี ส าเหตุ ม าจากมุ ม มองและวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น
(Ganjanapan and Kaosa-ard, 1995; Hares, 2009) ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนข้อ
แตกต่างดังกล่าวผ่านกระบวนการการจั ดการแบบมีส่วนร่วม ที่เสริมสร้างการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหาทางออกที่
เป็ น ที่ ย อมรั บ ร่ ว มกั น จึ งเป็ น สิ่ งที่จ าเป็ น เพื่ อบรรเทาข้อขั ดแย้งของปัญ หาที่
เกิดขึ้น
การศึกษานี้ได้เลือกพื้นที่ระบบนิเวศป่าไม้-เกษตรกรรม บนพื้นที่ต้นน้า
ของ อ.ท่ าวั งผา จ.น่ า น เป็ น ที่ ตั้ ง ของหมู่ บ้ า นดอยติ้ ว มาได้ ป ระมาณ 50 ปี
ชาวบ้านเป็นชาวเขาเผ่าม้งทาอาชีพเกษตรกรรมแบบไร่หมุนเวียนและเลี้ยงวัว
แบบปล่อยป่า และเป็นที่ตั้งของหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้าน้าคาง
และอุทยานแห่งชาตินั นทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ พื้นที่แห่งนี้มี
ประเด็นความขัดแย้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเลี้ยงวัวแบบปล่อยอิสระ
ในเขตป่า และการใช้ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้และปลูกป่า ความพยายามใน
การแก้ไขปัญหาโดยการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผ่านการพูดคุยใน
ที่ป ระชุมหมู่บ้ านในพบว่าไม่ป ระสบผลส าเร็จในการบรรเทาข้อขัดแย้ง จึงมี
ความจาเป็นในการนาวิธีการจัดการอย่างมีส่วนร่วมเข้ามาช่วย การวิจัยนี้ได้ใช้
กรอบแนวความคิ ด ของแบบจ าลองเพื่ อ นคู่ คิ ด (Companion Modelling:
ComMod) ซึ่ งเป็ น แนวคิ ด ด้ า นการใช้ แ บบจ าลองประเภทต่ า ง ๆ และการ
ทดสอบสถานการณ์ จ าลอง (Scenario) เพื่ อท าความเข้าใจปฏิ สั ม พั น ธ์ ของ
ระบบนิ เวศและสั งคม ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ร่ ว มกั น และสนั บ สนุ น การ
ตัดสิ น ใจวางแผนการจั ดการทรั พยากร ธรรมชาติอย่างมีส่ วนร่ว มและเป็น ที่
ยอมรับร่วมกันในพื้นที่แห่งนี้
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
ใช้แบบจาลองเพื่อนคู่คิดเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้บนพื้นที่สูงระหว่างเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งและเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ ต.ท่าวังผา จ.น่าน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แบบจำลองเพื่อนคู่คิด
ปั จ จุ บั น ในหลายประเทศได้ มี ก ารใช้ แ บบจ าลองอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม
(collaborative modeling) เพื่อการแลกเปลี่ยนรู้และเพิ่มขีดความสามารถใน
การปรับตัว (learning model) แต่ในประเทศไทยยังมีการใช้ไม่มากนัก (ส่วน
ใหญ่การใช้แบบจาลองมักเป็นไปในรูปแบบของการคาดการณ์ความเป็นได้ใน
อนาคต (prediction model)) งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนาควบคู่กับการ
รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างมีส่วนร่วม จึงได้เลือกใช้
แบบจ าลองเชิ ง บู ร ณ าการภายใต้ แ นวคิ ด ของแบบจ าลองเพื่ อ นคู่ คิ ด
(Companion Modeling Approach: ComMod) (Barreteau et al., 2003,;
Etienne, 2014; Trébuil, 2008) มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การจั ด การองค์
ความรู้ด้านการเกษตร เนื่องจากแบบจาลองเพื่อนคู่คิดนี้ ให้ความสาคัญต่อองค์
ความรู้ของผู้ใช้ทรัพยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ใช้ทรัพยากรเหล่านั้นได้ผ่าน
การสั่งสมความรู้ความสามารถในการใช้และดูแลทรัพยากรมาหลายชั่วรุ่น ภูมิ
ปัญญาเหล่านั้นจึงมีความสาคัญในการนามาใช้แก้ปัญหาทรัพยากรที่เกิดขึ้นได้
เช่ น กั น แบบจ าลองเพื่ อ นคู่ คิ ด จึ ง มี เ ป้ า หมายเพื่ อ บู ร ณ าการทั ศ นคติ
แนวความคิด องค์ความรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มาพั ฒ นาสร้ า งเป็ น แบบจ าลองที่ ส ามารถใช้ เ ป็ น ตั ว แทน (common
representation) ของระบบที่สนใจศึกษา ร่วมกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการองค์ความรู้รูปแบบหนึ่งผ่านแบบจาลองเชิงบูรณาการ
แนวคิดแบบจ าลองเพื่ อนคู่คิดมีวัตถุประสงค์ในการใช้แบบจาลองที่
สร้างขึ้น 2 ประการ คือ 1) ทาความเข้าใจระบบที่สลับซับซ้อน ผ่านการสร้าง
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ภาพตัวแทนระบบร่วมกัน โดยแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้
ต่าง ๆ และทาความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่หลากหลายในระบบ
และ 2) ใช้แบบจาลองเป็นเครื่องมือสื่อสาร แลกเปลี่ยน/ถ่ายทอดความรู้และ
สนับสนุนการตัดสินใจในการหาทางออกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มีส่วนร่วม ผ่านการทดสอบสถานการณ์จาลองต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้มีการ
อภิปรายถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การตัดสินใจต่าง
ๆ ในวิ ถี ชี วิ ต จริ ง ท าได้ ดี ขึ้ น (Bousquet and Trébuil, 2005) นอกจากนี้
แบบจาลองเพื่อนคู่คิด ถือว่าผู้วิจัยมีหน้าที่หลักในการอานวยความสะดวกตลอด
กระบวนการวิจัย (facilitator) เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เรียนรู้ร่วมกันและสนับสนุนให้
ทุก ฝ่ ายหาทางออกร่ วมกัน รวมทั้ งส่ งเสริม ให้ ผู้ เข้ าร่ว มกระบวนการมี ความ
ยื ด หยุ่ น ในการจั ด การทรั พ ยากร (adaptive management capacity) มาก
ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ หลักการของแนวคิดแบบจาลองเพื่อนคู่คิดได้เน้นการศึกษา
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างพลวัตทางกายภาพชีวภาพกับพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีความไม่แน่นอน ดังนั้น กระบวนการ
สร้ า งและใช้ แ บบจ าลองเพื่ อ นคู่ คิ ด จึ ง เป็ น กระบวนการที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ ย นแปลงได้ และมี ก ารทบทวนกระบวนการต่ าง ๆ ระหว่างทฤษฎี ห รือ
การศึ ก ษาในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและข้ อ มู ล ภาคสนามอยู่ เสมอ (iterative and
evolving process) นอกจากนั้น เครื่องมือที่เป็นรูปภาพและแสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และสังคมจึงมีความจาเป็น เพื่อให้สามารถเป็นสื่อกลาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงภาพความเข้าใจร่วมกั นได้อย่างถูกต้อง การใช้
แบบจาลองเพื่อนคู่คิดจึงใช้เครื่องมือที่เป็นภาพประกอบหรือมีข้อมูลเชิงพื้นที่
อ้างอิง (visual representation) โดยอาจเป็นภาพวาดสองมิติ แผนที่อย่างง่าย
แบบจาลองกายภาพ 3 มิติ หรือแบบจาลองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ภาพตั ว แทนดั ง กล่ า วมั ก มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ความเป็ น จริ ง ประกอบอยู่
(Bousquet and Trébuil, 2005) หลั ง จากนั้ น เมื่ อ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจของ
ระบบที่ ท าการศึ ก ษาแล้ ว ย่ อ มสามารถจ าลองสถานการณ์ จ าลองต่ า ง ๆ
(scenario explorations) ภายใต้ความไม่แน่นอนของสภาพธรรมชาติ นโยบาย
ภาครัฐและสภาพเศรษฐกิจ -สังคมในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อศึกษาแนวโน้มที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งการจาลองสถานการณ์ต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดแบบจาลอง
เพื่อนคู่คิด มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการคาดการณ์อนาคตที่แม่นยา แต่เป็นการ
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นาเสนอความเป็นไปได้ที่หลากหลาย นาไปสู่การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้
และมุมมองต่อภาพอนาคต ทาให้เกิดวามพยายามในการหาแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ตลอดจนส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
ระดับ ปัจเจกบุ คคล (ซึ่งอาจมาก-น้อยไม่เท่ากันในแต่ละคน) และระดับสังคม
อั น จะน าไปสู่ ก ารเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการจั ด การอย่ า งยื ด หยุ่ น (adaptive
management capacity) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วน ทาให้สามารถ
จัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น และเกิดความ
ยั่งยืนของระบบทรัพยากรธรรมชาติและสังคม
แบบจาลองเพื่ อนคู่คิดได้มีการประยุกต์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับ การ
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ในหลายประเทศ รวมถึ ง ในประเทศไทยด้ ว ย
(Barnaud et al., 2007; Barnaud et al., 2008 ; Promburom, 2004)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก http://www.commod.org
และhttp://www.ecole-commod.sc.chula.ac.th

ระเบียบวิธีวิจัย
เกมสวมบำทสมมุติร่วมกับคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรเชิงลึก การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและการวางแปลงตัวอย่างศึกษาด้านนิเวศวิทยาเกี่ยวกับผลกระทบของการ
เลี้ ยงวัวแบบปล่อยต่อการเปลี่ ยนแปลงพื้น ที่ป่า ได้นามาสร้างแบบจาลองใน
รูปแบบของเกมสวมบาทสมมุติร่วมกับคอมพิวเตอร์ โดยมีการจาลองปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการการตัดสินใจในการวางแผนการเลี้ยงวัวและการปลูกป่าที่มี
ต่ อ การเป ลี่ ย น แป ลงพื้ น ที่ ป่ าไม้ ส าห รั บ รายละเอี ย ดได้ แสดงไว้ ใ น
(Dumrongrojwatthana et al., 2011) และสรุปได้ดังนี้
ผู้ เล่ น เกม ประกอบด้ ว ย 2 กลุ่ ม หลั ก ได้ แ ก่ กลุ่ ม ตั ว แทนเกษตรกร
ประเภทต่าง ๆ ที่มีการเลี้ยงวัวและมีฐานะแตกต่างกัน มีหน้าที่ในการวางแผน
เลี้ยงวัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ป่าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ครัวเรือนในการทารายได้ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยฯ น้าคาง มีหน้าที่
ปลูกป่าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพื้นที่ป่า
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การเล่นเกมมีการนาเข้ากระบวนการตัดสินใจของผู้เล่นสู่คอมพิวเตอร์
ได้แก่ จานวนวัว ตาแหน่งพื้นที่เลี้ยงวัวในพื้นที่แบบต่าง ๆ (ภาพที่ 1) จานวนวัว
ที่ตัดสินใจซื้อ-ขาย และตาแหน่งพื้นที่ปลูกป่า เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
พื้ น ที่ ป่ าตามกฎเกณฑ์ ที่ ส ร้างขึ้ น ตาม State transition diagram (ภาพที่ 2)
จากนั้นผู้เล่นทาการตัดสินใจวางแผนการเลี้ยงวัวหรือปลูกป่าตามสภาพพื้นที่ที่มี
การเปลี่ ย นแปลงไป ส าหรั บ ระยะเวลาในการเล่ น เกม 1 รอบ เที ยบเท่ ากั บ
ระยะเวลาการเลี้ยงวัว 1 ปี จานวนรอบที่เล่นขึ้นอยู่กับข้อจากัดต่าง ๆ แต่โดย
ปกติจะเล่นประมาณ 3-5 รอบต่อสถานการณ์จาลองหนึ่ง
ขั้นตอนกำรเกมสวมบำทสมมุติร่วมกับคอมพิวเตอร์
การจั ด กิ จ กรรมครั้ ง นี้ ใช้ ร ะยะเวลาด าเนิ น การ 2 วั น แต่ ล ะวั น มี
เป้ าหมายที่ต่างกัน คือ วันแรกจัดที่โรงเรียนบ้านดอยติ้ว เน้นการสร้างความ
เข้าใจเกมระหว่างเกษตรกรผู้เล่นเกม (จานวน 17 คน) และเตรียมความพร้อม
เกษตรกร เนื่ องจากนั กวิจั ยเล็งเห็ น ว่าเกษตรกรอาจจะต้องใช้เวลาในการทา
ความเข้าใจ

ภำพที่ 1: รูปวาดแสดงพื้นที่ในระบบนิเวศป่าไม้-เกษตร (ซ้าย) และภาพ
จาลองการใช้ประโยชน์ที่ดินของระบบนิเวศป่าไม้-เกษตรที่ใช้เล่นเกม
(1 ช่อง = 20 ไร่) โดยมีความสมมาตรกันเพื่อใช้เปรียบเทียบผลลัพธ์อันเกิดจาก
การตัดสินใจของเกษตรกร 2 กลุ่ม ที่มีการจัดการที่แตกต่างกัน (ขวา)
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No cattle, no fire
Reforestation
Reforestation+ low cattle

Transition by:

Low cattle density
High cattle density

UplandRice
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6
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Maize
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2
1
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1
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1
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3
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1

1

3

2
ShrFal

1

3

1

1

2

1
5

1

4

2
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5
4
6
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หมายเหตุ: DF = ป่าทึบ, SecF = ป่าฟื้นตัว ShrFal = ไม้พุ่ม, ChroFal = สาบเสือ,
ThyImpFal = หญ้าก๋งผสมหญ้าคา, ChroImpFal = สาบเสือผสมหญ้าคา, ImpFal =
หญ้าคา, Maize = ข้าวโพด, Upland rice = ข้าวไร่, Orchard = ไม้ผล

ภำพที่ 2: การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ (State transition diagram) ในพื้นที่
ศึกษา (ตัวเลขบนลูกศรแสดงจานวนปีที่ใช้ในการเปลี่ยนจากสภาพพื้นที่หนึ่งไป
เป็นอีกแบบหนึ่ง และลูกศรแบบต่าง ๆ แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน)
ส าหรั บ วัน ที่ ส อง ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารพู ด คุ ย เพื่ อแลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น
ประสบการณ์ ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้
(จานวน 3 คน) และเกษตรกร (จานวน 8 คน) โดยช่วงเช้าเป็นการนาเสนอผล
ของกิจกรรมวันแรก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปลูกป่าได้ทราบรายละเอียดอุปกรณ์และ
เกม จากนั้นนักวิจัยได้แสดงการทางานและผลของแบบจาลอง ผ่านสถานการณ์
สมมุติที่ 3 ในคอมพิวเตอร์ คือ “ไม่ให้ มีการเลี้ยงวัวในแปลงปลูกป่า ” เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมเล่นเกมทั้งหมดทราบว่าการใช้คอมพิวเตอร์ทางานอย่างไร ช่วงบ่ายมี
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การเล่นเกมภายใต้สถานการณ์สมมุติที่ 4 คือ “เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเกษตรกร
ร่วมกันจัดการพื้นที่ระบบนิเวศป่าไม้-เกษตร” หลังจากเกมยุติลงแล้ว ได้ทาการ
เปรีย บเทีย บผลของแต่ล ะกลุ่ม ทั้ งด้านการปลู กป่ าของเจ้าหน้าที่ ฯ และการ
ตัดสินใจของเกษตรกรเมื่อมีการปลูกป่า ต่อจากนั้นทาการสรุปและเสนอแนะ
แนวทางที่แต่ละฝ่ายสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

ผลกำรวิจัย
เกมวันแรกช่วงเช้ำ
จากการใช้ภาพวาดแทนพื้นที่แบบต่าง ๆ ในความเป็นจริง พบว่าผู้เล่น
ส่วนใหญ่ มีความเข้าใจและบอกว่าสามารถใช้แทนสภาพพื้นที่ระบบนิเวศป่าไม้ เกษตรในความเป็นจริงได้ ผู้เล่นสามารถลาดับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าภายใต้
ข้อกาหนดได้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสบการณ์การเลี้ยงวัวที่แตกต่างกัน
ทาให้ จ ากสภาพพื้ น ที่ตั้งต้น เหมือนกัน ทั้งด้านซ้าย-ขวา มีการเปลี่ ยนแปลงที่
แตกต่ างกั น ไปในแต่ ล ะกลุ่ ม นั ก วิจั ย จึ งจั ด ให้ ผู้ เล่ น ทั้ งหมดพู ด คุ ย เพื่ อ ตกลง
ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า ที่ทุกคนต่างยอมรับร่วมกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้
ได้ใช้เพื่อปรับแก้แบบจาลองในคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในภาคบ่าย
เกมวันแรกช่วงบ่ำย
สถานการณ์จาลองที่ 1 เกษตรกรแต่ละกลุ่มได้พูดคุยและตัดสินใจเลือก
พื้นที่และจานวนวัว ภายใต้การยอมรับภายในกลุ่ม สภาพการเปลี่ยนแปลงของ
พื้ น ที่ แ ต่ ล ะปี เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ เกษตรกรทั้ ง 2 กลุ่ ม (ภาพที่ 3) ต้ อ ง
ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารเลี้ ย ง ทั้ ง นี้ เกษตรกรสามารถเชื่ อ มโยงความคิ ด หรื อ
จินตนาการเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของหญ้าระหว่างเกมกับความเป็นจริงได้ ทา
ให้เกิดวิธีการเลี้ยงแบบใหม่ เช่น เลี้ยงแบบรวมกลุ่มในพื้นที่เดียวกัน หรือขยาย
แนวคอก ซึ่งเป็นการขยายพื้นที่กินหญ้าให้กับวัว และสร้างความสมดุลระหว่าง
ขนาดพื้นที่กับจานวนวัว นอกจากนี้เกษตรกรบางคนเลือกที่จะเปลี่ยนพื้นที่ป่า
ให้เป็นพื้นที่เกษตร โดยให้เหตุผลว่า ปีที่ผ่านมาได้ขายวัวออกไป ทาให้ต้องการ
เงินรายได้จากแหล่งอื่นเพิ่ม ซึ่งพฤติกรรมนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของ
การเลี้ยงวัวและความจาเป็นของเกษตรกร และอาจกล่าวได้ว่าถ้าเกษตรกรไม่
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สามารถเลี้ยงวัวต่อไปได้ จะต้องมีการสร้างรายได้อื่นทดแทน ซึ่งอาจเป็นไปใน
รูปแบบที่สร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่า (ในมุมมองของนักนิเวศวิทยา) และไม่
สามารถบอกได้ว่าการตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกจะสร้างรายได้ให้เกษตรกร
อย่างยั่งยืนหรือไม่

หมายเหตุ: จุดสีต่าง ๆ แทนวัวของเกษตรกรแต่ละคนบนพื้นที่เลี้ยงที่แตกต่างกัน
หรือเลีย้ งรวมกัน

ภำพที่ 3: การเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และจานวนวัวในแต่ละปีของผู้เล่น
ที่ใช้วิธีในการจัดการที่ต่างกันภายใต้สถานการณ์
“การเลี้ยงวัวในพื้นที่ที่ไม่มีแปลงปลูกป่า”
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เกมวันที่สองช่วงเช้ำ
เป็นการนาเสนอผลของกิจกรรมในวันแรก สิ่งที่น่าสนใจสาหรับช่วงนี้
คือ ตัวแทนเกษตรกรแต่ล ะกลุ่ มออกมาอธิบายถึงผลลั พ ธ์และเหตุผ ลในการ
ตัดสินใจของเขาให้กับเจ้าหน้าที่ฯ ฟังด้วยความมั่นใจ พบว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มี
ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่า
เกมวันที่สองช่วงบ่ำย
ในแต่ละปี เจ้าหน้าที่ฯ ทาการกาหนดพื้นที่ในการปลูกป่าและอายุ ของ
แปลงปลู ก ป่ า (0 = ปลู ก ใหม่ , 2, 5 และ 10 ปี ) เจ้ า หน้ า ที่ ฯ มั ก จะปลู ก ป่ า
บริเวณพื้นที่ที่ไม่มีคอกวัวและใช้วิธีการปลูกป่าเช่นเดียวกับที่ได้ทาจริงกล่าวคือ
ขยายแปลงใหม่ออกไปจากแปลงเก่าที่ได้เคยปลูกไว้แล้ว และพบว่ามีการอนุโลม
ให้นาวัวเข้าไปเลี้ยงในแปลงปลูกป่าที่มี อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปได้ แต่เนื่องจากมี
การขยายพื้นที่เลี้ยงวัวทาให้ในปีที่ 3 เจ้าหน้าที่ฯ ต้องทาการเจรจากับเกษตรกร
เพื่อขอพื้นที่ปลูกป่า ซึ่งจากการพูดคุยเจรจาต่อรองพบว่าเกษตรกรได้ให้พื้นที่
บางส่วนให้กับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อใช้ปลูกป่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่ ทั้งสองฝ่ายมี
ความต้องการในการจัดการและบรรเทาข้อขัดแย้งร่วมกัน สาหรับเกษตรกร
พบว่า มีกลุ่มหนึ่งสามารถใช้เกมเพื่อนาเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการปลูกป่าให้แก่
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ด้วยความมั่นใจ โดยเริ่มจากเลี้ยงวัวด้านบนของสภาพพื้นที่ โดย
ใช้ จ านวนวั ว ที่ พ อเหมาะ (ภาพที่ 5) ท าให้ ต้ น ไม้ โ ตเองโดยธรรมชาติ แ ละ
เกษตรกรเองก็ได้รายได้จากวัว โดยทางป่าไม้ไม่จาเป็นต้องใช้งบประมาณใด ๆ
จากนั้นปีที่ 3 เกษตรกรได้ย้ายวัวไปยังพื้นที่ใหม่ทางด้านล่างซึ่งไม่เคยเลี้ยงวัวมา
ก่ อ น จึ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ ต้ น ไม้ โ ตช้ า และยั ง มี ห ญ้ า ให้ วั ว กิ น ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ว่ า
เกษตรกรเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เกมเป็นสื่อในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
แม้ว่าเคยเล่นเกมเพียงครั้งเดียวในวันแรก
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หมายเหตุ: จุดสีต่าง ๆ แทนวัวของเกษตรกรแต่ละคนบนพื้นที่เลี้ยงที่แตกต่างกันหรือเลี้ยง
รวมกัน

ภำพที่ 4: การเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่, คอกวัว และจานวนวัวในแต่ละปี
ของเกษตรกร 2 กลุ่มย่อย ที่ใช้วิธีการจัดการที่ต่างกัน ภายใต้สถานการณ์
จาลอง “เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเกษตรกรจัดการพื้นที่ระบบนิเวศป่าไม้-เกษตร
ร่วมกัน” และมีการพูดคุย เจรจากัน
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อภิปรำยผลกำรวิจัย
สิ่งที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้
ส าหรั บ เกษตรกรพบว่าได้ เรี ย นรู้ ผ่ านการพู ดคุ ย สั งเกตผู้ เล่ น คนอื่ น
เกษตรกรบางคนได้ทดสอบวิธีการเลี้ยงแบบใหม่ผ่านเกม เช่น การเลี้ยงรวมกัน
เป็นกลุ่ม ซึ่งเกษตรกรบางคนไม่เคยทดลองเลี้ยง หรือการลองเลี้ยงวัวจานวน
มาก ซึ่งไม่มีโอกาสในชีวิตจริง และได้เรียนรู้ว่าควรเลี้ยงวัวให้พอเหมาะกับขนาด
และสภาพพื้นที่ที่ตนเองมีอยู่ นอกจากนี้เกษตรกรได้ปรึกษาแลกเปลี่ยนแนวคิด
เรื่ องการปลู กหญ้ าเสริม ซึ่งสรุป ว่าจะต้องปรึกษากับทางปศุสั ตว์ห รือเกษตร
อาเภอ เพื่อขอคาแนะนา และพบว่าเกษตรกรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวมากขึ้น โดยในเกมได้แสดงให้ เห็ นถึงการเกิดการ
ฟื้น ฟูส ภาพป่ าอัน เนื่ องมาจากการเลี้ ย งวัวและเมื่อระยะเวลาผ่ านไป 4-5 ปี
สภาพพื้ น ที่ ถูก ปกคลุ ม ด้ วยป่ า ท าให้ วัวเริ่ มผอมและการเลี้ ยงวัว เริ่ม ประสบ
ปัญหา ทาให้ต้องขายวัวออกไปเพื่อให้วัวมีหญ้าพอกิน ทาให้เกษตรกรตระหนัก
ถึ ง อนาคตที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น และเริ่ ม คิ ด เตรี ย มความพร้ อ มเผชิ ญ ปั ญ หา เช่ น
“เกษตรกรได้ถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่า หากพื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้ ต่อไปเกษตรกร
จะทาอย่างไร”
สาหรั บ เจ้าหน้ าที่ป่ าไม้ พบว่าได้แสดงให้ เห็ นถึงรูปแบบ วิธีการที่ใช้
ปลูกป่าต่อเกษตรกร และมีความเข้าใจความจาเป็นของเกษตรกรมากขึ้น และ
ต้ อ งการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรให้ มี วิ ธี ก ารเลี้ ย งวั ว ที่ เหมาะสมยิ่ งขึ้ น โดยยิ น ดี
สนับสนุนพื้นที่บางส่วนเพื่อทดลองปลูกหญ้า หรือหมุนเวียนแปลงเลี้ยงวัว
สิ่งที่นักวิจัยได้เรียนรู้
ผลการเล่นเกมแสดงให้เห็นว่าแบบจาลอง อุปกรณ์ที่ใช้ ไม่ซับซ้อนหรื
อยากเกินไปสาหรับเกษตรกรชาวเขาและเจ้ าหน้าที่รัฐในการทาความเข้าใจและ
ใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยกัน ดังจะเห็นได้จากการตัดสินใจ
ของผู้แล่น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเลี้ยงวัว
หรือรูปแบบวิธีการปลูกป่า โดยการขยายออกจากแปลงเดิมที่เคยปลูกมาก่อน
ซึ่งในการศึกษาโดยใช้เกมลักษณะนี้ในประเทศไทยกับเกษตรกรชาวเขาเผ่าอา
ข่า กระเหรี่ยง เมี่ยน (เย้า) และม้ง พบว่าเกษตรกรสามารถทาความเข้าใจได้
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รวดเร็วเช่นเดียวกัน และสามารถใช้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
การพู ด คุ ย กั น ระหว่ า งเกษตรกรและเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เนื่องจากมีการจาลองสถานการณ์ต่าง ๆ ทาให้ ผู้เข้าร่วมต้องตัดสินใจร่วมกัน
และแสดงออกผ่ านเกมเพื่ อลดข้อขัดแย้ ง (Barnaud et al., 2007; Barnaud
et al., 2008; Becu, Neef, Schreinemachers, and Sangkapitux, 2008)
และจุ ด เด่ น ประการหนึ่ งของการเล่ น เกมนี้ คื อ สามารถใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ใน
การศึกษาและรวบรวมกระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ป่าไม้
โดยรู ป แบบการตั ด สิ น ใจนี้ พ บว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามสภาพของพื้ น ที่ ที่
เปลี่ยนไป ซึ่งการสัมภาษณ์ไม่สามารถรวบรวมในส่วนนี้ได้
ผลการสั ม ภาษณ์ ห ลั ง เล่ น เกม พบว่ า เกมท าให้ ผู้ เ ล่ น ได้ เห็ น ถึ ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทาหรือกาตตัดสินใจของตนเองและผลของการ
ตัดสินใจของผู้เล่นคนอื่นที่ส่งผลต่อระบบนิเวศทั้งหมด ทาให้เกษตรกรตระหนัก
ถึงความสาคัญของการพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งการ
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจของแต่ละบุคคลนี้ มีส่วนทาให้เพิ่มพูนความสามารถ
ในการมองปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้ไกลออกไปจากปกติที่ไม่เคยวางแผนมาก่อน
และเตรียมความพร้อมในการเผชิญปัญหาในอนาคตได้ดีขึ้นหลังจากนักวิจัยออก
จากพื้นที่ไปแล้ว และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มีส่วนร่วม (Lambin,2005)
นอกจากนี้นักวิจัยได้ข้อสรุปของระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่
อันเนื่องมาจากกิจกรรมการเลี้ยงวัว จากมุมมองของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ป่า
ไม้ และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแบบจาลอง ซึ่งเป็นวิธีการปรับแก้แบบจาลอง
ร่ว มกัน กับ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง (Barreteau, Bousquet and Attonaty, 2001)
นักวิจัยวางแผนจัดกิจกรรมการเล่นเกมครั้งที่ 2 โดยคานึงถึงสถานการณ์จาลอง
ที่เกษตรกรต้องการทดสอบ ได้แก่ เทคนิ คการเลี้ ยงวัวแบบใหม่ ๆ เช่น การ
หมุ น เวี ย นแปลงเลี้ ย ง การปลู ก หญ้ า รู ซี่ การเล่ น เกมเป็ น ฤดู ก าล การเชิ ญ
ผู้เกี่ยวข้องภาครัฐอื่น ๆ เช่น ตัวแทนจากอุทยานแห่งชาติ ตัวแทนจากสานักงาน
ปศุสัตว์อาเภอ เป็นต้น ซึ่งนักวิจัยจะได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาเนินการต่อไป
เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและวางแผนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ต่อไป
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สรุปผลกำรศึกษำ
จากกระบวนการใช้แ บบจ าลองเพื่ อ นคู่ คิด ในการศึกษาครั้งนี้ พ บว่า
วิธี ก ารนี้ ส ามารถใช้ เสริ ม สร้ างการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น และส่ งเสริ ม การพู ด คุ ย กั น
ระหว่างผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งต่ าง ๆ ได้อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เนื่ อ งจากเป็ น การ
จ าลองสภาพการณ์ ของข้ อ ขั ด แย้ ง และปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ส าคั ญ ของระบบ
กระบวนการตัดสินใจในเกมมาจากตัวผู้เล่นเองซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จึงเป็นผลที่มา
จากการตั ด สิ น ของตนเองและปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ เล่ น คนอื่ น ท าให้ เกิ ด ความ
ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันและร่วมกันคิด พูดคุยเพื่อแสวงหาแนวทาง
ในการลดข้อขัดแย้ง ดังจะเห็นได้จากการที่เกษตรกรต้องการทดสอบเทคนิคการ
เลี้ยงวัวแบบใหม่ ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีการ
พั ฒ นาการเลี้ ย งวัว ที่ ดียิ่ งขึ้ น แต่อ ย่ างไรก็ ตามการพั ฒ นาเกมให้ ป ระมวลผล
บางส่ ว นได้ จ ากคอมพิ ว เตอร์ จ ะช่ ว ยลดระยะเวลาที่ ใช้ ในการเล่ น เกมและ
สามารถเพิ่มเวลาในการพูดคุยระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
การใช้เกมสวมบทบาทสมมุตินี้มีข้อจากัด บางประการ ได้แก่ การใช้
ทรัพยากรบุคคลจานวนมากโดยเฉพาะผู้ช่วยระหว่างการเล่นเกม การเตรียม
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เกมบอร์ด คาอธิบาย และเครื่องพิมพ์ เป็นต้น ระยะเวลาที่
ใช้ เล่ น เกมโดยอาศั ย การตั ด สิ น ของผู้ เล่ น แต่ ล ะรอบต้ อ งใช้ ร ะยะเวลานาน
ประมาณ 10-15 นาที ตลอดจนระยะเวลาที่ ใ ช้ ในการกรอกข้ อ มู ล ลงใน
คอมพิวเตอร์ ดังนั้น ส่วนหนึ่งของการวิจัยในอนาคตที่สามารถช่วยลดข้อด้อยดัง
กล่ า วคื อ การสร้ า งแบบจ าลองภาคี (Agent-based model) โดยจ าลอง
กระบวนการการตัดสินใจของผู้เล่นมาไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถใช้ทดสอบ
สถานการณ์จาลองได้หลายสถานการณ์อย่างรวดเร็ว และไม่จาเป็นต้องใช้ผู้ช่วย
จ าน วน มาก (Becu et al., 2008; Castella, Trung and Boissau, 2005)
นอกจากนี้ งานวิ จั ย ด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ โ ดยใช้ แ นวคิ ด
แบบจ าลองเพื่ อนคู่คิดและใช้เกมสวมบทบาทสมมุติเป็น เครื่องมื อนี้ ยังคงมี
การศึกษาน้อยเนื่องจากเป็นแนวคิดใหม่ (Bousquet and Trébuil, 2005) จึง
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มีความเป็นในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และสร้างเครือข่ายสหสาขาวิชา เพื่อทา
วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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