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โครงการฝกอบรม 

“แนวคิดการสรางแบบจําลองแบบมีสวนรวมเพื่อการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน” 

(Companion modelling approach for sustainable resource governance) 

1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในแถบอาเซียน สวนหนึ่งไดนําไปสูการใชประโยชนจากฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่มีอยู ซึ่งมีแนวโนมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีภาคสวนที่เกี่ยวของในการใชประโยชน

และบริหารจัดการที่หลากหลายภายใตวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ซึ่งสภาพการณแบบนี้ทําใหเกิดผลสืบเนื่อง

ตามมา ทั้งที่เปนผลกระทบระหวางผูที่บริหารจัดการกันเอง หรือระหวางผูบริหารจัดการกับผูใชประโยชนอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวของ ดังตัวอยางที่เห็นไดชัดจากกรณีของการบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ ในระบบนิเวศอางแมน้ํา 

(Watershed resources management) ที่มีทั้งการจัดการน้ํา (เข่ือน การผลิตกระแสไฟฟา การชลประทาน) และ

การใชประโยชนที่ดินรูปแบบตางๆ เชน การเกษตรกรรม การประมง การเลี้ยงสัตว การทําเหมืองแร รวมทั้ง

ทรัพยากรปาไม ทั้งนี้นําไปสูประเด็นที่เกี่ยวของตางๆ มากมาย เชน ปริมาณน้ําในบริเวณตนน้ํา กลางน้ํา และ

ปลายน้ํา (น้ําทวม-ขาดแคลนน้ํา, flood & drought) การชะลางพังทลายของดิน (soil erosion) การเปลี่ยนแปลง

ของระบบนิเวศน การเปลี่ยนแปลงวิถีการเกษตร (change in agrarian system) การเคลื่อนยายแรงงาน 

(migration) และความเสียหายของสิ่งกอสรางตางๆ เปนตน 

จะเห็นไดวาการบริหารจัดการเพื่อการคุมครองรวมทั้งการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในอางแมน้ํา ควร

จะตองเปนการดําเนินงานที่ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดมีการรวมกันคิดวิเคราะหและวางแผนรวมกัน โดยเริ่มจาก

การระบุภาคสวนที่เกี่ยวของ บทบาทและกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูความตองการหรือวัตถุประสงคไมวาใน

ดานการคุมครองทรัพยากร การบริหารจัดการ และการใชประโยชนของแตละสวน เพื่อทําความเขาใจ

ความสัมพันธ ผลกระทบ หรือผลสืบเนื่องของกิจกรรมตางๆ เหลานั้น เพื่อนําไปสูการวางแผนเพื่อหาแนวทางและ

กลไกสําหรับการบริหารจัดการและการใชประโยชนที่เหมาะสมเพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศอางแมน้ํา 

การสรางและใชแบบจําลองแบบมีสวนรวม (Companion modelling approach, ComMod) เปนแนวคิด

หนึ่งที่สามารถนําไปปรับใชเพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากร ที่มีหลายภาคสวนเขามาเกี่ยวของและมี

วัตถุประสงคที่หลากหลาย โดยมุงเนนไปที่การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อทําความเขาใจบริบทโดยรวม (common 

representation of the system) กอนสรางเปนแบบจําลอง (model) ที่เปนตัวแทนของระบบที่สนใจ เพื่อใชสําหรับ

การเลียนแบบหรือการจําลอง (simulation) สถานการณหรือพลวัติ (dynamics) ของระบบภายใตแนวทางการ

บริหารจัดการรูปแบบตางๆ ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการเลือกแนวทางที่แนวทางที่เหมาะสม ที่สามารถตอบสนองความ

ตองการหรือวัตถุประสงคตางๆ ที่เปนที่ยอมรับของทุกๆ ฝาย ซึ่งแนวทางดังกลาวนี้ไดนําไปใชในประเทศตางๆ ทั่ว

โลกในบริบทที่หลากหลาย เปนเวลากวา 10 ป 
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ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้ที่ไดให

ความสําคัญ และมีเปาหมายที่จะใหมีการคุมครองอางแมน้ําที่จะชวยลดผลกระทบที่มีตอภาคสวนตางๆ เพื่อให

เกิดการใชประโยชนทรัพยากรอางแมน้ําที่ยั่งยืน  โครงการ Research Into Use (RIU project) ซึ่งมีการดําเนินการ

รวมกับหนวยงาน Challenge Program Water for Food (CPWF) ไดเห็นชอบใหมีการจัดฝกอบรมแนวคิด 

ComMod นี้ใหแกผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งทางดานการวิจัย การศึกษา และการพัฒนาดานตางๆ เพื่อเผยแพรแนวคิด 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรวมมือระหวางหนวยงานหรือองคกรตางๆ ในการปรับใช ComMod เพื่อการ

คุมครองทรัพยากรอางแมน้ําที่ยั่งยืนของ สปป. ลาวตอไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค 

การจัดฝกอบรมขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

• เผยแพรแนวคิดใหม (ComMod) แกบุคคลจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากร 

• นําเสนอแนวคิดและเครื่องมือตางๆ ที่สามารถชวยใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และทํางานรวมกัน

ระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของที่มีวัตถุประสงคที่หลากหลาย เพื่อชวยสนับสนุนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่มีความซับซอน 

• เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความรวมมือในการนําแนวคิด ComMod ไปปรับใชในงานหรือ

โครงการที่ผูเขารับการฝกอบรมรับผิดชอบ หรือมีความสนใจที่จะนําไปใชปฏิบัติจริง 

3. กลุมเปาหมาย 

เปาหมายผูเขารวมการฝกอบรมรวมทั้งสิ้น 50 คน จากหนวยงานและภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดังตอไปนี้ 

• นักวิจัย นักวิชาการ ในมหาวิทยาลัยแหงชาติของลาว 

• หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการทรัพยากร 

• องคกรภาคประชาน  

4. ระยะเวลาและสถานท่ีจัดฝกอบรม 

การฝกอบรมจัดแบงออกเปน 2 ครั้งๆ ละ 25 คน โดยครั้งแรกจะจัดขึ้นในระหวางวันที่ 24-25 กันยายน 

2555 ที่มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว วิทยาเขตดงโดก และครั้งที่ 2 ในระหวางวันที่ 27-28 กันยายน 2555 ที่คณะ

วิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตโสกปาหลวง 
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5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

• ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเกี่ยวกับแนวคิด ComMod เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรแบบที่

ยั่งยืน 

• ผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการ

ดําเนินงานแบบมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ 

• ผูเขารับการฝกอบรมสามารถมองเห็นแนวทางการนําแนวคิด ComMod ไปปรับใชกับการ

ดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนาที่ตนเองสนใจ 

6. แนวทางความรวมมือในอนาคต 

การฝกอบรมในครั้งนี้ เปนเพียงแคการนําเสนอแนวคิด ComMod และตัวอยางของการนําไปใชในเบื้องตน 

ซึ่งทางผูจัดฝกอบรมมีความคาดหวังเปนอยางยิ่งวา จะมีผูเขารับการฝกอบรมทีส่นใจที่จะนําแนวคิดนี้ไปปรบัใช

จริงในงานหรือโครงการที่ตนเองไดดําเนินการ หรือสนใจที่จะรเิริ่มดําเนินการ ทั้งนี้สามารถพฒันาไปสูความรวมมือ

ทางดานการพัฒนาศักยภาพขององคกรหรือหนวยงานดานการวิจัยและการพัฒนาโดยใชแนวคิด ComMod 

ระหวางหนวยงานของ สปป. ลาว และโครงการ RIU ตอไปในอนาคต เชน การฝกอบรมใหความรู หรือการศึกษา

ตอในระดับทีสู่งขึ้นทางดาน ComMod  

7. ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

• มหาวิทยาลัยแหงชาติของลาว โดยคณะวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

• โครงการ Research Into Use โดยสถาบันวิจัยการเกษตรและการพัฒนาของประเทศฝรั่งเศส 

(CIRAD) และ สถาบนัวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประเทศไทย โดยมี

วิทยากรฝกอบรมดังนี ้

1. ดร.พนมศักด์ิ พรหมบุรมย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

2. ดร.วรงค นัยวินิจ (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 

3. ดร.พงษชัย ดํารงโรจนวัฒนา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 

--------------------------- 
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กําหนดการฝกอบรม 

“แนวคิดการสรางแบบจําลองแบบมีสวนรวมเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมแบบยัง่ยืน” 

(Companion modelling approach for sustainable resource governance) 

วันอังคารท่ี 25 กันยายน 2555, วันพฤหัสบดีท่ี 27 กันยายน 2555 

8:30 – 9:00 ลงทะเบียน 

9:00 - 9:20 กลาวรายงานการจัดการฝกอบรม โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

9:20 - 9:45 กลาวตอนรับและกลาวเปดการฝกอบรมโดยทานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแหงชาติของลาว  

9:45 – 10:15 แนะนําโครงการ CPWF-Research Into Use (RIU) Project [พนมศักด์ิ] 

10:15 – 10:30 พักรับประทานอาหารวาง 

10:30 - 11:00 ความซับซอนของการบริหารจดัการทรัพยากร และความสําคัญของกระบวนการมีสวนรวม [พนมศักด์ิ] 

11:00 - 11:30 แบบจําลอง [พนมศักด์ิ] 

11:30- 12:00 ความเปนมาและแนวคิด Companion Modelling Approach (ComMod), [พงศชัย] 

12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 – 13.45 ตัวอยางกรณีศึกษาการใช ComMod ในการบรหิารจัดการทรัพยากร [วรงค] 

13:45 – 16:00 การสวมบทบาทสมมติ (Role-playing game, RPG) [group exercise] 

16:00 - 16:30 สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

วันพุธท่ี 26 กันยายน 2555, วันศุกรท่ี 28 กันยายน 2555 

9:00 – 9:45 การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสยี (Stakeholder analysis) ใน ComMod [พนมศักด์ิ] 

9:45 – 10:30 System analysis and contextualization: PARDI [พงศชัย] 

10:30 – 11:00 พักรับประทานอาหารวาง 

11:00 – 12.30 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเพิ่มเติมความเขาใจในบริบท: PARDI exercise [group exercise] 

12:30 - 13:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:30 - 14:00 แบบจําลองพหุภาคี (Multi-agent based modelling) [พนมศักด์ิ] 

14:00 - 15:00 ตัวอยางแบบจําลองพหุภาคี (FireModel) [วรงค] 

15:00 - 15:30 พักรับประทานอาหารวาง 

15:30 – 16:00 ตัวอยางการใชแบบจําลองเพื่อทดสอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร [พนมศักด์ิ] 

16:00 - 16:45 - แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในประเด็นที่ผูเขารับการฝกอบรมสนใจหรือกําลังดําเนินการ 

- สรุปบทเรียน ความรวมมือ/การสนับสนุนในอนาคต 

 


