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บทคัดยอ 

ชนกลุมนอยที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่สูงไดถูกกลาวโทษวา เปนผูทําลายทรัพยากรปาไมมาเปนเวลานาน 

ในชวงทศวรรษที่ 19 ภาครัฐไดเนนการจัดการปาไมโดยจํากัดพื้นที่ทํากินและการใชประโยชนจากปา แตใน

ขณะเดียวกันภาครัฐก็มีนโยบายการกระจายอํานาจการปกครองและเนนการมีสวนรวมของชุมชน จากความขัดแยง

ของนโยบายดังกลาวทําใหเกิดขอพิพาทระหวางเจาหนาที่รัฐและชุมชน ในดานการใชประโยชนที่ดินเพิ่มมากข้ึน ใน

สถานการณเชนนี้จึงมีความจําเปนที่จะตองอาศัยวิธีการจัดการแบบมีสวนรวมที่สามารถสงเสริมการสรางความรวมมือ

ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของที่มีความตองการที่แตกตางกัน แตอยางไรก็ตามหลายโครงการที่นํารูปแบบการจัดการนี้ไปใช 

ไดแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดบางประการ โดยเฉพาะการขาดการสนับสนุนจากหนวยงานระดับสูงและขาดการให

ความสําคัญตอขอมูลดานสังคมและการปกครอง ทําใหผูที่มีอํานาจนอยมักไมไดรับโอกาสใหเขารวมในกระบวนการ

การมีสวนรวม บทความนี้นําเสนอถึงประโยชนของการวิเคราะหสภาพปญหาและการใชแบบจําลองเพื่อนคูคิด 

(Companion Modelling) ซ่ึงเปนหนึ่งแนวคิดของวิธีการจัดการแบบมีสวนรวม เพื่อลดขอดอยของการจัดการแบบมี

สวนรวมดังกลาวขางตน และเพื่อสงเสริมใหเกิดการพูดคุยกันอยางจริงจังระหวางสมาชิกในชุมชนกับหนวยงาน

ระดับสูง โดยประเด็นศึกษาเกี่ยวของกับความขัดแยงระหวางชาวเขาเผาเยาและการจัดตั้งอุทยานแหงชาตินันทบุรี  

จ.นาน ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการวิเคราะหรูปแบบการเกษตรและการวิเคราะหองคกรและกฎเกณฑตางๆ เพื่อ

ประเมินลักษณะของผูมีสวนเกี่ยวของ และความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาที่ตองการแกไข ตลอดจนปฏิสัมพันธระหวางผู

มีสวนเกี่ยวของ จากแนวคิดนี้จะสามารถใชในการจําแนกขอจํากัดตางๆ ที่เปนอุปสรรคของการนําไปสูความเทาเทียม

กันในกระบวนการจัดการแบบมีสวนรวม และการวิเคราะหนี้สามารถใชรวมกับแบบจําลองเพื่อนคูคิดเพื่อลดขอจํากัด

ดังกลาว นอกจากนี้การทราบถึงสภาพการณเร่ิมตนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีความจําเปนอยางยิ่งตอการ

ติดตามการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของกระบวน การการมีสวนรวม 

คําสําคัญ: การวิเคราะหรูปแบการเกษตร, การวิเคราะหองคกรและกฎเกณฑ, การจัดการแบบมีสวนรวม, 

แบบจําลองเพื่อนคูคิด, การเรียนรูรวมกัน 

บทนํา 
ในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา ในประเทศไทยไดมีความตื่นตัวในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ

เปนอยางมาก โดยเฉพาะดานการจัดการพื้นที่ปาไม ซึ่งไดมีการดําเนินนโยบายปดปาและยกเลิกการ
สัมปทานปาไม อยางไรก็ตาม ชนกลุมนอยที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่สูงไดถูกกลาวโทษวาเปนผูทําลาย
ทรัพยากรปาไม ซึ่งภาครฐัไดดําเนินนโยบายการกําหนดขอบเขตพื้นที่ทํากนิที่แนนอนและการใช
                                                 
1 นิสิตปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ กทม. 10330 
2 Ph.D. Student in Department of Geography, University of Paris-X Nanterre, France 
3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ กทม. 10330 
4 CU-CIRAD ComMod Project, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 



การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 4 

 

372 

ประโยชนจากปา แตพรอมกันนั้นภาครัฐก็มีนโยบายการกระจายอาํนาจการปกครองและเนนการมีสวน
รวมของชุมชน จากนโยบายซึ่งสวนทางกันดังกลาว ทําใหเกิดขอพิพาทระหวางเจาหนาที่รัฐและชมุชน
ในดานการใชประโยชนที่ดินเพิม่ขึ้น จึงมีความจําเปนที่จะตองอาศัยวิธีการจัดการแบบมีสวนรวม ที่
สามารถสงเสริมการสรางความรวมมือระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ ที่มีความตองการและมมุมองที่
แตกตางกัน แตอยางไรก็ตามหลายโครงการที่นาํรูปแบบการจัดการนี้ไปใช ไดแสดงใหเห็นถึงขอจาํกัด
บางประการ โดยเฉพาะการขาดการสนับสนุนจากหนวยงานระดบัสูง และขาดการใหความสําคัญตอ
ขอมูลดานสังคม และความเทาเทียมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
นอกจากนั้น ผูที่มีอํานาจนอยมักไมไดรับโอกาสใหเขารวมในกระบวน การการมีสวนรวม ซึ่งใน
บทความนีไ้ดแสดงถึงความสําคญัของการวเิคราะหขอมูลสภาพพื้นที่ ระบบการเกษตร ประวตัิการ
เปล่ียนแปลงในสังคม การวิเคราะหองคกร กฎเกณฑ ขนบธรรมเนียมและปฏิสัมพันธระหวางผูมีสวน
เกี่ยวของ ทีค่วามจําเปนตอกระบวนการจัดการอยางมีสวนรวม กอนการนําไปใชประโยชนผาน
แบบจําลองเพือ่นคูคิด ในกรณคีวามขัดแยงดานการใชประโยชนที่ดินระหวางเกษตรกรบานน้าํกิ และ
บานแปง ซึ่งเปนชาวเขาเผาเยากับอุทยานแหงชาตินันทบุรี  

วิธีการศึกษา 
1. กรอบแนวคิดในการวิเคราะหระบบ การวิเคราะหขอมูลสภาพพื้นที่ ประวัติการ

เปล่ียนแปลงในสังคม การวิเคราะหองคกรและปฏิสัมพันธระหวางผูมีสวนเกี่ยวของในการศึกษานี้ ได
ประยุกตใชทฤษฎี 3 ทฤษฎีหลัก ไดแก 1) การวิเคราะหระบบการเกษตร (Mazoyer and Roudart, 
1997) ที่วิเคราะหกระบวนการเปลี่ยนแปลงดานระบบนิเวศเกษตร และระบบเศรษฐกิจ-สังคม ที่มีผลให
เกิดความแตกตางระหวางเกษตรกรในชุมชน และใชจําแนกประเภทเกษตรกร ตามความแตกตางของ
ระบบการเกษตร กลยุทธและขอจํากัดในการผลติดานการเกษตร 2) การวิเคราะห กฎและธรรมเนียม
ตางๆ ซึ่งมีอยูในองคกร (Ostrom, 1994) ซึง่ชวยใหนักวิจัยเขาใจถึงสภาพสังคม-การปกครอง ที่
เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากร กฎและธรรมเนยีมในที่นี้หมายรวมทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและไม
เปนลายลักษณอักษร ที่มีผลตอการควบคุมปฏิสัมพันธและอํานาจระหวางคนในสังคม ซึ่งสามารถแยก
พิจารณาได 2 ระนาบ ไดแก แนวราบ หรือระหวางเกษตรกรในชมุชนเอง รวมถึงเกษตรกรที่ทําหนาอื่น
แตอยูในหมูบาน เชน ผูใหญบาน ตัวแทน อบต. และแนวดิ่ง หรอืระหวางเกษตรกรกับอุทยานฯ และ
เจาหนาที่ปาไม และ 3) ทฤษฎีการเรียนรู (Leeuwis and Van Den Ban, 2004) ซึ่งใชในการติดตามการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติและปฏิสัมพันธระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ หลังจากมีกระบวนการการมีสวนรวม
เกิดขึ้น กรอบแนวคิดในการวิเคราะหนี้สามารถแสดงได ดังภาพที่ 1 จากนั้นขอมูลที่ไดทั้งหมดจะ
วิเคราะหและสังเคราะห เพื่อนาํไปใชประโยชนในกระบวนการของแบบจําลองเพือ่นคูคิดตอไป  

 

 



 เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน 
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ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิเคราะห (บน) และกระบวนการของแบบจําลองเพื่อนคูคิด (ลาง) 

 

2. แบบจําลองเพ่ือนคูคิด (Companion modelling: ComMod) แบบจําลองเพือ่นคูคิด
เปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง มีพัฒนาการ และเปนการศกึษาที่ประยุกตทั้งการศึกษาภาคสนาม
และในหองปฏิบตัิการ (Bousquet et al., 1999; Barreteau et al., 2003) โดยมี 3 กระบวนการ ไดแก 
1) การวิเคราะหสภาพปญหา 2) การใชแบบจาํลองอยางมีสวนรวม และ 3) การทดสอบสถานการณ
สมมุติตางๆ เพื่อหาแนวทางการจัดการรวมกันระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ (Bousquet et al., 2005) 
สําหรับเครื่องมือที่ใชเปนแบบจําลองเพื่อคูคิด มี 2 ประเภท ไดแก การเลนเกมสวมบทบาทสมมุติ 
(Role-playing games: RPG) และแบบจาํลองระบบภาคีในคอมพิวเตอร (Agent-based models: 
ABM) สําหรับ RPG เปนวิธีการที่สามารถนําผูมีสวนรวมตางๆ มาแสดงออกถึงมุมมองที่มีตอปญหา
และสงเสริมกระบวนการเรียนรูผานการลงมือกระทําและสังเกตจากผูเลนคนอื่น ขณะที ่ABM มีบทบาท
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เขามาชวยลดขอบกพรองของ RGB ในดานการประหยัดเวลา โดย ABM สามารถจําลองผลของ RPG 
และทดสอบสถานการณสมมุติหลังจากที่ไดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นรวมกัน ซึ่งแบบจาํลอง
เพื่อนคูคิดไดมีการประยุกตใชในการศึกษาเกี่ยวกบัการจัดการทรพัยากรธรรมชาตใินหลายประเทศ ซึ่ง
ไดแสดงรายละเอียดไวใน http://www.commod.org  

ผลการศึกษา  
ระบบการเกษตรและองคกรในหมูบานเยาที่ศึกษา 
1. ประวัติระบบการเกษตร ในอดีตกวารอยปสภาพพื้นทีห่มูบานน้ํากิและน้ําแปงมีการตั้ง

บานเรือนกระจัดกระจาย ระบบการเกษตรเปนแบบยังชีพ ทําไรหมุนเวียน โดยทิ้งใหไรเหลาฟนตัวเปน
ระยะเวลามากกวา 10 ป การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรในหมูบาน เริ่มจากนโยบายการปราบปราม
ขบวนการโจรผูกอการรายคอมมิวนิสต โดยมีการอพยพชาวบานลงไปยังพื้นราบชั่วคราว จากนั้นมกีาร
สรางถนนเขาสูหมูบาน ไดทยอยอพยพชาวบานกลับและจัดตั้งหมูบานอยางเปนทางการ ผลจากการ
สรางถนนทําใหมีนายทุนเขามาลักลอบตัดไม ในเวลาใกลเคียงกันภาครัฐไดมีนโยบายสงเสริมการปลูก
ขาวโพดแทนการปลูกฝน ทําใหระบบนิเวศปาไมเปล่ียนแปลง พื้นที่ปาลดลงอยางรวดเรว็ ระบบ
การเกษตรเปลี่ยนเปนระบบการเกษตรที่เนนเศรษฐกิจ จากนั้นไมนานไดมีนโยบายการจํากัดพื้นที่ทํา
กินและอนุรักษปาไม ทําใหเกษตรกรตองปลูกพืชซ้ําในที่ดินเดิม อายุไรเหลาส้ันลงเหลือประมาณ 2-3 
ป ตองพึ่งพาปจจัยการผลิตจากภายนอกมากขึน้ โดยเฉพาะปุยและสารกําจัดวชัพืช เกษตรกรเริ่มมี
ภาวะหนี้สินและตองทํางานนอกภาคการเกษตร อยางไรก็ตาม ไมพบความขัดแยงรุนแรงระหวาง
เจาหนาที่รัฐและเกษตรกรใน 2 หมูบานนี้ เนื่องจากมีกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมโดยโครงการ
จัดการลุมน้ํานานตอนบน ระหวางป 2539-2546 (Hoare et al., 2001)  

2. การจําแนกครัวเรือนเกษตร ในอดีตการอพยพกลับหมูบานของเกษตรกรทีไ่มพรอมกัน 
สงผลใหเกิดความแตกตางของการบุกเบิกพื้นที่ทําการเกษตร หลังจากนั้นนโยบายการสงเสริมการปลูก
ขาวโพดของภาครัฐ เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางของเกษตรกรในชุมชน โดยเฉพาะครัวเรอืน
เกษตรที่มีแรงงานและพืน้ที่มาก พบวาสามารถสะสมเงินไดมาก กอนจะมีนโยบายการจํากัดพื้นที่ถือ
ครอง สําหรับระบบเกษตรในปจจุบัน ปจจัยที่สงผลใหเกิดความแตกตางของเกษตรกรไดแก 
ความสามารถในการลงทุนขายน้ําเตาหูในเมือง ซึ่งเปนงานนอกภาคการเกษตรทีใ่หกําไรสูง 

จากระบบการเกษตรในปจจุบัน สามารถจําแนกเกษตรกรออกเปน 3 ประเภท ตามวิธีการทํา
การเกษตร ตนทนุ และแรงงาน (ภาพที่ 2) ไดแก ครัวเรือนเกษตรประเภท A B และ C ซึ่งมีความ
แตกตาง ดังนี้ ครัวเรือนเกษตรประเภท A มีพื้นที่ถือครองนอย ตองพึ่งพาทรัพยากรของปาจากพื้นที่
อนุรักษ เชน การเก็บตาวเพื่อขายเปนรายได และการเก็บของปาเพื่อบริโภคในครัวเรอืน และตองรับจาง
นอกภาคการเกษตรเพื่อหารายไดเพิ่มเติม ครัวเรือนเกษตรประเภท B มีพื้นที่ถือครองเพียงพอกับการทํา
การเกษตร แตทั้งนี้รายไดจากการเก็บของปายังมคีวามสําคัญ ขณะที่ครัวเรอืนเกษตรประเภท C เปน
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เกษตรที่มีฐานะดี มีความสามารถในการลงทนุ โดยเฉพาะการขายน้ําเตาหูในตัวเมือง และเมื่อไดกําไร
มากก็สามารถนาํกลับมาลงทุนดานการเกษตรเพิม่เติม เชน การตอน้ําเขาสวนลิ้นจี ่เปนตน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 ประเภทของครัวเรือนเกษตรที่ไดจากการจําแนก 

 

3. ประเด็นอุทยานแหงชาตินนัทบุรี: มุมมองและปฏิสัมพันธของผูมีสวนเกี่ยวของ 
ระหวางชวงที่ทําการศึกษา (กุมภาพันธ-พฤษภาคม 2549) พบวา ยังขาดความชดัเจนในการประกาศ
แนวเขตของอทุยานฯ และความไมชัดเจนในกฎระเบียบของการใชพื้นที่ปา การเกบ็ของปาและการทํา
การเกษตร ในดานการวิเคราะหองคกรและกฎเกณฑนั้น ไดมีการประเภทผูที่มีสวนเกี่ยวของ ตาม
ความสําคัญและอิทธิพลในการสงผลกระทบตอปญหา ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดไดดังภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3 ความสําคัญและอิทธิพลของผลกระทบตอปญหา ในกรณีความขัดแยงเรื่องแนวเขตอุทยานฯ  

 

เจาหนาที่อุทยานฯ มีความตองการอนุรักษพื้นที่ปาและไมตองการใหมีการทาํกิจกรรมใดๆ 
โดยเฉพาะการขยายพื้นที่เกษตรของชนกลุมนอย ในชวงเริ่มตนการศึกษาพบวาการพูดคุยซึ่งหนา
ระหวางเจาหนาที่กับชุมชนยังมีนอยมาก ขณะทีเ่จาที่หนวยจัดการตนน้ําน้ําแหนซึ่งชาวบานมักเรียกวา
เจาหนาที่ปาไม มีความสัมพันธอันดีกับเกษตรกรมากกวา เนื่องจากมีการสรางกฎระเบียบในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมกันกับชาวบาน ดานทัศนคติ พบวาไมตองการใหผลกระทบของขัดแยง
จากประเด็นอุทยานฯ นี้สงผลกระทบถึงความสมัพันธอันดีที่ไดสรางรวมกันมานานระหวางเจาหนาที่
หนวยฯ กับชุมชน ซึ่งพิจารณาไดวาทางหนวยฯ มีความตองการรักษาความเปนกลางเนื่องจากเปน
เจาหนาทีภ่าครัฐเชนกัน แตมีบทบาทในดานการประสานงานกับชุมชนมากกวาทางอุทยานฯ  

สําหรับเกษตรกรนั้น ผลจากความแตกตางในชุมชนทําใหการใหความสําคัญตอปญหา
อุทยานฯ มีความแตกตางกัน โดยในเริ่มตนของการศึกษา เกษตรกรประเภท A มีความกลัวอุทยานฯ 
โดยเฉพาะดานสทิธิในการเขาไปใชประโยชนจากของปา เพราะไดยินไดฟงมาวาจะบังคับใชกฎหมาย 
และเกษตรกรกลุมนี้มักไมคอยมีสวนรวมรับรูขาวสารตางๆ ตลอดจนการตัดสินใจ สําหรับเกษตรกร
ประเภท B พบวามีการรับรูขาวสารดีกวา แตมีความไมแนใจเรื่องเกษตรที่ติดแนวเขตหรืออยูในเขต
อุทยานฯ วาจะสูญเสียไปหรอืไม ขณะที่เกษตรกรประเภท C มีการรับรูขาวสารดี แตความตระหนกัถึง
ปญหาอุทยานฯ นอย เนื่องจากไมคอยไดใชประโยชนจากปาไมมากนัก 

4. การจําแนกขอจํากัดที่สําคัญซึ่งนําไปสูความไมเทาเทียม จากความแตกตางของ
เกษตรกร และมุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของตอปญหาดังทีไ่ดกลาวมาแลว สามารถจําแนกขอจาํกัด 
อันนําไปสูความไมเทาเทียมได 6 กระบวนการ ตามปฏิสัมพันธในแนวราบและแนวดิ่ง ดังนี้  

ขอจํากัดในแนวราบหรือระหวางกลุมเกษตรกรในชมุชน ไดแก 1) ความไมเทาเทยีมในการ
รับรูขาวสารเกี่ยวกับอุทยานฯ ในเกษตรกรกลุมตางๆ 2) ความแตกตางดานความสามารถในการมีสวน
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รวมและการตัดสินใจ เชน เกษตรกรบางกลุม ไมมีเวลาเขารวมประชุมหรือขาดความสามารถดานการ
ส่ือสารที่ดี เชนเปนคนพูดไมเกง ไมกลาแสดงออก เปนตน 3) ความแตกตางของผลประโยชนทีไ่ดจาก
ทรัพยากรปาไม ในชุมชน และ 4) การใหความสาํคัญตอปญหาของผูนําชุมชนที่มักเปนผูที่มีฐานะอยู
แลว ดังนั้นการใหความสําคัญตอผูที่ดอยฐานะในหมูบานอาจถูกละเลยไป  

ขอจํากัดในแนวดิ่ง หรือระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับปญหา ไดแก 1) ผูนําชุมชน ขาดความ
ตระหนักถึงบทบาทของตนที่สามารถเจรจาตอรองกับทางอุทยานฯ และขาดความพรอมในการเจรจา
โดยเฉพาะบานน้าํกิ และ 2) ทัศนคติ ในดานการใชอํานาจการบริหารจัดการจากบนลงลางของทาง
อุทยานฯ ซึ่งคอนขางยากในการปรับเปล่ียนทัศนคตินี้ใหเปนทัศนคติแบบสงเสริมการมีสวนรวม 

ผลจากการวิเคราะหสภาพปญหาเบ้ืองตนสูแบบจําลองเพ่ือนคูคิด 
จากผลการวิเคราะหทั้งหมดทีไ่ดกลาวมา เปนขอมูลที่สําคัญในการวางแผนการจัดกิจกรรม

ตางๆ ที่อาศัยกระบวนการการมีสวนรวม ซึ่งในการศึกษานี้ ไดใชแนวคิดของแบบจําลองเพื่อนคูคิด  
1. การใชแบบจําลองเพ่ือนคูคิดเพ่ือลดขอจํากัดในดานความเทาเทียม จาก

การศึกษาเบือ้งตนเกี่ยวกับสภาพปญหานั้น ทาํใหสามารถเลือกผูที่จะเขามารวมในกระบวนการไดตรง
ตามวัตถุประสงค เชนการเลือกเกษตรกรประเภทตางๆ เพือ่ใหเกดิความตระหนักถึงปญหารวมกัน อัน
นําไปสูการเตรียมความพรอมของเกษตรกรและผูนําชุมชนใหตระหนักถึงความจําเปนในการแกไข
ปญหา เปนตน  

2. การเลนเกมสวมบทบาทสมมุติ แบบจําลองเพื่อนคูคิดในการศึกษาครั้งนี้ ไดจําแนก
เปน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสภาพพื้นที่ มาสรางเกมการสวมบทบาท
สมมุติ ซึ่งเลนรวมกันระหวางระหวางเกษตรกรในหมูบาน โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการ คือ  
1) เพื่อทําความเขาระบบที่ศึกษามากขึ้น ทั้งดานระบบการเกษตร กระบวนการตัดสินใจรวมกันตอ
ปญหาของชุมชน และตรวจสอบปญหาที่สําคญัของเกษตรกร ผานการสังเกตพฤติกรรมของผูเลนและ
การสอบถามเพิม่เติม และ 2) เพื่อเสริมขอมูลใหเกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญของปญหาผานการ
แลกเปลี่ยนมุมมองและพูดคุยกัน สําหรับระยะที่ 2 เปนการนําเสนอผลการเลนเกมใหกับทางเจาหนาที่
อุทยานฯ และหนวยจัดการตนน้ําน้ําแหนผานแบบจําลองระบบภาคีในคอมพวิเตอร เพื่อแสดงถึง
ผลกระทบของชาวบานตอการประกาศแนวเขตอุทยานฯ และการบงัคับใชกฎหมาย และระยะที่ 3 เปน
การเลนเกมระหวางตัวแทนเกษตรกรของทั้งสองหมูบาน ตัวแทนเจาหนาที่อุทยานฯและตัวแทนหนวย
จัดการตนน้ําน้ําแหน เพือ่รวมเรียนรูและหาทางออกของขอขัดแยงรวมกัน 

3. ส่ิงที่เกิดขึ้นระหวางการเลนเกมและการสอบถามเพิ่มเติม จากการเลนเกมครั้งที่
หนึ่งระหวางเกษตรกร ทําใหเกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญของปญหามากขึ้น และมีความยินดีหาก
ผูชวยวิจัยจะเปนส่ือกลางในการจัดเวทีเพื่อใหไดพดูคุยกับทางอุทยานฯ มากขึ้น และจากการเลนเกม
ครั้งที่ 2 ทําใหเกษตรกรและเจาหนาที่อุทยานฯ เขาใจกันมากขึ้นและมีการลงนามในเอกสารความ
รวมมือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติรวมกนั ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนอันดีของการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตใินพื้นที่นี้ 
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4. การติดตามผลที่เกิดจากการใชแบบจําลองเพื่อนคูคิด และส่ิงที่ไดเรียนรู 
กระบวนการติดตามผลนับวาเปนส่ิงที่จําเปนในกระบวนการ จากการสอบถามเพิ่มเติมหลังจากจัด
กิจกรรม พบวามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เชน ผูรวมกิจกรรมรอยละ 85 กลาวถึงเกมวาสามารถ
เพิ่มความตระหนักตอปญหาอุทยานฯ มากขึน้ และรอยละ 40 ของเกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพูดคุยเจรจากับทางอุทยานฯ นอกจากนั้นกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ สามารถทําใหเกษตรกรได
แลกเปลี่ยนความรู โดยเฉพาะดานการทําการเกษตรระหวางกันอีกดวย โดยเฉพาะเกษตรกรจากตาง
หมูบาน  

สรุปผลการศึกษา  
 การใหความสําคัญกับการวิเคราะหสภาพเบือ้งตนของระบบเกษตร องคกร และกฎเกณฑ
ตางๆ ของพื้นที่ศกึษา ทําใหมีความเขาใจประวัติ ขอจํากัด ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่
ศึกษามากขึน้ และมีความสําคญัตอกระบวนการการจัดการอยางมีสวนรวม นอกจากนี้ การพิจารณา
ถึงความเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีความจําเปน ดังผล
การศึกษาทีแ่สดงใหเห็นวา หากไมนาํกลุมคนที่ฐานะยากจนมีความจาํเปนตองการใชทรัพยากร 
ธรรมชาติมารวมกระบวนการ แนวทางการจัดการที่ไดอาจจะไมตรงจุด เนื่องจากกลุมคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี มักมีสนใจตอทรัพยากรธรรมชาตินอยลง ทําใหขาดความสนใจในการรกัษาผลประโยชนให
กลุมคนที่ดอยโอกาส ซึ่งอาจนําไปสูปญหาสังคมของชุมชนในอนาคตได  
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