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บทคัดยอ
ปญหาความไมสมดุลและความขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง เกิดจากเปาหมายที่แตกตาง
กันของผูมีสวนไดสวนเสียหลายฝาย ที่เนนเพื่อการผลิตทางเกษตรเพื่อสรางรายได และเพื่อการจัดการเพื่อความยั่งยืน
ของทรัพยากร และลดผลกระทบตอชุมชนเมืองดานลาง การแกปญหาโดยการสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยน
มุมมองระหวางผูมีบทบาทรวม จะชวยนําไปสูการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวิถีทางการใชประโยชนและจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสมได
บทความนี้อธิบายขั้นตอนการศึกษาที่มุงเนนใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการทําความเขาใจบริบทและพลวัตรของระบบ อันเปนผลจากการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมใดๆ ของผูมีสวนได
สวนเสีย โดยใชวิธีการสวมบทบาทสมมติ (Role-Playing Game: RPG) การรวมวิเคราะหปญหาและวิธีการแกไข
รวมกับชุมชน เพื่อใชองคความรูที่ไดจากกระบวนนี้สําหรับการพัฒนาแบบจําลองระบบพหุภาคี (Multi-Agent
Systems model: MAS) เพื่อจําลองรูปแบบความสัมพันธของระบบ ใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถนําไปใชทดสอบ
สถานการณสมมติ ในการที่จะจัดการทรัพยากรในรูปแบบตางๆ อันจะนําไปสูวิถีเกษตรและการคงอยูของทรัพยากรลุม
น้ําบนที่สูงที่ยั่งยืนตอไป
คําสําคัญ: การสวมบทบาทสมมติ, แบบจําลองเพื่อนคูคิด, แบบจําลองระบบพหุภาคีแบบมีสวนรวม,
การจัดการทรัพยากรเกษตรในลุมน้ํา, การเรียนรูทางสังคม

บทนํา
ปญหาการใชประโยชนและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุมน้ําในภาคเหนือ
ของประเทศไทยมีความสลับซับซอน เนื่องจากเกี่ยวของกับผูม ีสวนไดสวนเสียหลากหลาย และ
เปลี่ยนแปลงตามปจจัยแวดลอมอยูตลอดเวลา แนวทางการจัดการจําเปนตองใชวิธีการเรียนรูรวมกัน
เพื่อสรางความเขาใจถึงปญหา ความสัมพันธระหวางบทบาทและการกระทําของสวนตางๆ ที่นําไปสู
การเปลี่ยนแปลงของระบบที่เปนองครวม ซึ่งสามารถนําไปสูแนวทางการตัดสินใจในการใชประโยชน
และจัดการทรัพยากรแบบยืดหยุน ผอนปรน ตามสภาพที่ซับซอน (adaptive management) รวมกัน
อันเปนแนวทางการเรียนรูที่จะปรับตัวเพื่อดํารงชีวิตอยูแบบยั่งยืน
นักวิชาการในสายวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ดพัฒนาแนวคิดการสรางแบบจําลองพหุ
ภาคี (Multi Agents System Model: MAS model) ที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาดานพฤติกรรมและ
ปฏิสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอม และระหวางมนุษยดวยกันเอง ตอมาไดนําการสวมบทบาทสมมติ
(Role-playing Games: RPG) มาใชรวมกันกับ MAS model เพื่อปรับกระบวนการตัดสินใจในการใช
และจัดการทรัพยากรฟนสภาพ (renewable resources) โดยใชชื่อแนวคิดกระบวนการนี้วา
1

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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“แบบจําลองที่เหมือนเพื่อนคูคิด” หรือ Companion Modeling Approach: Commod
(http://cormas.cirad.fr/ComMod/en/index.htm; Barreteau, 2003) ซึ่งตอมา ไดมีนักวิจัยนําไปปรับ
ใชในการศึกษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ (Bousquet et al., 2007)
การศึกษานี้ประยุกตใชแนวคิด “แบบจําลองทีเ่ หมือนเพื่อนคูคิด” เพื่อชวยสรางการเรียนรู
รวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียของระบบเกษตรที่สูงที่ผูกพันกับทรัพยากรที่ดิน ปา และน้าํ ในลุม น้ํา
ภาคเหนือของไทย อันนําไปสูการพัฒนาแบบจําลองพหุภาคีที่สามารถใชจําลองภาพอนาคตที่คาดวา
จะเกิดขึ้นภายใตทางเลือกจัดการทรัพยากร (management scenario) รูปแบบตางๆ
กระบวนการศึกษาวิจัย
ชวงเริ่มตนไดตรวจสอบรายงานการศึกษาวิจัย และขอมูลทุติยภูมิที่ไดดําเนินการในพืน้ ที่
แมแฮ สํารวจพื้นที่เพื่อรวบรวมขอมูลทางกายภาพนํามาประมวลผลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
พรอมกับสัมภาษณเกษตรกรและผูรูในชุมชน เพือ่ วิเคราะหบริบททางสังคม และความสัมพันธกับทาง
เพื่อสรางสมมติฐานเกี่ยวกับการใชและจัดการ
กายภาพชีวภาพดานการเกษตรของพื้นที่แมแฮ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําแมแฮ
ขั้นตอนตอมาไดใชวิธีสวมบทบาทสมมติเพื่อทําความเขาใจ
ความสัมพันธ และการปรับตัวของเกษตรกร ตอการเปลีย่ นแปลงของสภาพทรัพยากรและปจจัย
ควบคุมภายนอก เปนการสรางเสริมการเรียนรูและแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นดังกลาวซึ่งกันและกัน
พรอมทั้งไดสัมภาษณผูเขารวมเพื่ออธิบายเหตุผลของการตัดสินใจใน ระหวางการสวมบทบาทสมมติ
จากนั้นใชวิธีการสรางภาพสภาวะแวดลอมในอนาคต (Scenario visioning) สําหรับตรวจสอบวิสัยทัศน
รวมของชุมชนตอสภาพปญหาการจัดการทรัพยากรในปจจุบันและอนาคต
เพื่อนํามาปรับเปลี่ยน
วิธีการและเนื้อหาของการเลนสวมบทบาท และการพัฒนาแบบจําลองใหสอดคลองกัน
ในระหวางการศึกษาไดเขาสังเกตแบบมีสวนรวม มีการระดมความคิดเห็นตอปญหาโดยการ
สนทนากลุม (Focus group) รวมสํารวจพื้นที่ที่มีขอ ขัดแยง เพือ่ วิเคราะหและรวบรวมแนวทางการแกไข
ที่ชุมชนนําเสนอ จากนั้นนําผลของการสวมบทบาทสมมติ การสังเกตุการณแบบมีสวนรวม การระดม
ความคิด รวมทั้งขอมูลสถิติดานกายภาพชีวภาพ ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร มาใชออกแบบและ
พัฒนาแบบจําลองแบบพหุภาคี เพื่อใชทดสอบสถานการณสมมติ (scenario) การใชประโยชนและ
จัดการทรัพยากร เปนเครื่องมือชวยในการรวมคิดรวมประเมินทางเลือกที่เหมาะสมตอไป ขั้นตอนของ
กระบวนการศึกษานี้แสดงในภาพที่ 1

เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน

ออกแบบ

ออกแบบ
การวิเคราะหเชิงระบบ
และสรางกรอบแนวความคิด
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การสวมบทบาทสมมติ
การใชที่ดิน

แบบจําลอง
การสรางวิสัยทัศน การสวมบทบาทสมมติ
การใชและจัดการน้ํา พหุภาคี (MAS)
ของอนาคต

กําหนดองคประกอบ กระบวนการ
พฤติกรรมผูมีสวนไดสวนเสีย และวิสัยทัศนของอนาคต

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาแบบจําลองอยางมีสวนรวม

ผลการศึกษา
ระบบสังคมนิเวศวิทยาของแมแฮ
ชุมชนแมแฮ ประกอบดวยกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงและมง รวมทั้งสิน้ 15 หยอมบาน รวมกลุม
เปนสามหมูบานทางการ บริเวณพื้นที่รอยตอสามอําเภอของจังหวัดเชียงใหม เปนพื้นที่ตนน้ําของแมน้ํา
วาง และแมน้ําแจม ภายหลังจากที่รัฐบาลไดหามและปราบปรามการปลูกฝนชวงป 2528-2529 ไดมี
การจัดตั้งศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ ซึ่งไดรับการกันเขตพื้นที่จากทางกรมปาไม สงเสริมอาชีพ
การเพาะปลูกพืชและไมผลเมืองหนาวเพือ่ สรางรายไดทดแทนแกชมุ ชน ในเวลาตอมาชุมชนแมแฮได
จัดตั้งเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่โครงการหลวงฯ (เครือขายฯ 15
หมูบาน) มีวัตถุประสงคหลักเพือ่ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และปองกันมิใหอุทยานขยายขอบเขต
ทับพื้นที่ทํากิน ซึ่งจัดใหมีการประชุมทุกเดือนเพื่อติดตามและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น จากอดีตจนถึง
ปจจุบันเกษตรกรสามารถทํารายไดดีจากการเพาะปลูก มีการใชพื้นที่ทําการเกษตรที่เขมขนมากขึ้น
เกิดกรณีขยายพืน้ ที่ทํากินทั้งในและนอกเขตพื้นทีโ่ ครงการหลวงฯ ปญหาการขัดแยงการใชทรัพยากร
ดินและน้ําภายในและระหวางชุมชนใกลเคียง
การสวมบทบาทสมมติการใชประโยชนและการจัดการทรัพยากรดิน ปา และน้ํา
เพื่อทําความเขาใจถึงกระบวนการตัดสินใจของเกษตรกร ในการใชทรัพยากรทีด่ ินเพื่อทํา
การเกษตรภายใตวัตถุประสงคที่แตกตางจากผูมีสวนไดสวนเสียอื่น โดยเฉพาะฝายอนุรักษปาไมและ
ตนน้ํา จึงจัดใหมีการสวมบทบาทสมมติ (RPG) ของเกษตรกรและเจาหนาทีป่ าไมที่ โดยกําหนด
เปาหมายและกิจกรรมที่แตกตาง เกษตรกรที่มีฐานะยากจนพยายามจะขยายพื้นทีท่ ํากินในเขตปา แต
เมื่อพื้นที่ปาลดลงจนเกินกวาระดับที่กําหนด เจาหนาที่อนุรักษปา ไมก็จะเจรจาเพื่อขอใหยกเลิกพื้นที่
ทํากินนั้น ผลที่ไดจากการสวมบทบาทฯ แสดงใหเห็นวา การตัดสินใจใชประโยชนทรัพยากรดินและ
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ปาไมของเกษตรกร มีลักษณะประนีประนอม และปรับใหเขากับสภาพพืน้ ทีป่ าไมที่คงอยู ซึ่งการ
สัมภาษณพูดคุยหลังการสวมบทบาทไดยืนยันผลการวิเคราะหนี้
จากการทํา scenario visioning โดยอาศัยการสัมภาษณกึ่งโครงสรางกับเกษตรกร ผูนําและ
ผูรูของชุมชน เนือ่ งจากในขณะนัน้ เกิดสภาวะฝนทิ้งชวง เกิดการขาดแคลนน้ําทําการเกษตรมากกวาที่
ผานมา สงผลใหชุมชนตระหนักถึงปญหาการขาดแคลนน้ําเปนหลัก เพื่อศึกษาถึงการแนวทางการ
ปรับตัวตอปญหานี้ จึงจัดใหมกี ารสวมบทบาทเกี่ยวกับการใชและจัดการน้ําของเกษตรกรที่มีที่ทํากิน
บริเวณตนน้ําและปลายน้ํา ในระหวางการเลนสวมบทบาท ไดมีการรวมกลุมกันเพือ่ แกปญหาการขาด
แคลนน้ําที่เกิดขึน้ กับเกษตรกรทีอ่ ยูปลายน้ํา ในที่สุดไดมีขอตกลงรวมกันในการจํากัดจํานวนแปลง
เพาะปลูกของแตละราย ภายหลังการสวมบทบาทไดจัดใหกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ผูเขารวม
เห็นวาสภาพแวดลอมจําลองที่กําหนดในการเลนสวมบทบาทสอดคลองกับความเปนจริงที่การใชนา้ํ ไม
เทาเทียมกัน เนื่องจากตําแหนงทีต่ ั้งของแปลงเพาะปลูก และความสามารถในการลงทุนเพื่อนําน้าํ มาใช
ทุกคนตระหนักถึงความจริงและปญหานีแ้ ตยังไมมีการคิดหาแนวทางแกไขรวมกัน
วิธีการสวมบทบาทสมมติชวยกระตุนใหผูที่เขารวม
ตอบสนองตอขอจํากัดของสภาวะ
แวดลอมที่กําหนดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทการตัดสินใจของแตละคน เกิดการระดมความคิด
เพื่อแกไขปญหาที่ตองการการรวมมือของสวนรวม ชวยเสริมสรางความเขาใจ ความ สัมพันธของคนที่
มีตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพทรัพยากร และนําไปสูการรวมคิดหรือปรับเปลี่ยนการตัดสินใจเพือ่ ใช
ประโยชนและจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม รายละเอียดการออกแบบและดําเนิน การสวมบทบาท
สมมติรวมทั้งผลลัพธไดนําเสนอไวใน Promburom and Bommel (2005) และ พนมศักดิ์ (2550)
การสังเกตุแบบมีสวนรวมและการระดมความคิด
จากกรณีการขัดแยง โดยเฉพาะการใชน้ําเพื่อการเกษตรภายในและระหวางชุมชนใกลเคียง
นําไปสูการรวมพูดคุยระหวางผูนาํ ชุมชน ผานเวทีประชุมของหมูบา นและการประชุมของเครือขายฯ 15
หมูบาน รวมทั้งการออกสํารวจพืน้ ที่ตนน้ําที่เกิดกรณีขัดแยง ในระหวางนี้ผูวิจัยไดชวยทําหนาที่เปนผู
เอื้อกระบวนการ (facilitator) ในกิจกรรมนี้เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง และจัดใหมีการพูดคุยระดม
ความคิดในกลุมผูนําทุกชุมชน รวมกับใชเครื่องมือดานสารสนเทศภูมิศาสตรและแผนภูมิความคิดที่
สรางจากการพูดคุยภายในชุมชนเปนสื่อประกอบ จากการมีสวนรวมในกิจกรรมเหลานี้ สามารถ
สังเคราะหแนวคิดวิธีการจัดการทรัพยากรที่ดินและน้ําหลักๆ ที่หลายฝายไดรวมกันนําเสนอคือ 1) ควร
มีตั้งกฏระเบียบในการใชน้ําเพื่อเปนแนวปฏิบัติรวมกัน เชน การใชน้ําอยางเทาเทียมและเปนธรรม และ
2) มีมาตรการกํากับการทําการเกษตรในพื้นที่ตนน้ํา เชน กําหนดระยะหางจากลําหวย หามทํา
การเกษตรในพื้นที่ลาดชันมาก และจํากัดขนาดพื้นที่ทําการเกษตรตอครัวเรือน แนวคิดการจัดการ
เหลานี้นํามาใชพัฒนาภาพสถานการณในอนาคต เพื่อใชออกแบบและทดลองในแบบจําลองพหุภาคีที่
พัฒนาขึ้น
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แบบจําลองพหุภาคี (MAS model) ของระบบสังคมเกษตรที่สูงแมแฮ
แบบจําลองพหุภาคีของระบบสังคมเกษตรที่สูงของแมแฮ (ภาพที่ 2) พัฒนาภายใตโปรแกรม
ประยุกต Cormas (http://cormas.cirad.fr/en/outil/outil.htm) ออกแบบโดยใช Unified Modeling
Language (UML) ซึ่งเปนแนวทางการสราง และกําหนดองคประกอบของโปรแกรมหรือแบบจําลอง
รวมทั้งคุณสมบัติ และความสัมพันธที่เชื่อมโยงกันระหวางองคประกอบเหลานี้ ขั้นตอนการออกแบบ
เริ่มจากการสราง class diagram ตามโครงสรางของระบบเกษตรทีส่ ูงซึ่งประกอบดวย agent ประเภท
ตางๆ รวมทั้งทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่ใชในการผลิตทางเกษตร อธิบายกิจกรรมและกระบวนการ
ตัดสินใจในรูปแบบของ activity diagram พรอมทั้งสรางขั้นตอนการจําลองพฤติกรรมของ Agent และ
กิจกรรมตอเนื่องในรอบเวลาการจําลอง (step) ในรูปแบบของ sequence diagram กอนที่จะพัฒนา
โปรแกรมการจําลองดวยภาษา SmallTalk (Promburom, 2005)
1

ลําหวย

3

2

ฟารม

4

5

แปลงเกษตร

6
7

ถนน

8
9

เกษตรกร

10

ภาพที่ 2 องคประกอบในแบบจําลองระบบสังคมเกษตรลุมน้ําแมแฮ

แบบจําลองพหุภาคีนี้ประกอบดวย agent ที่เปนเกษตรกรชาวเผามงและกะเหรี่ยง 10 ราย
แตละรายมีความสัมพันธกันทางเครือญาติและชุมชน บางรายเปนผูนําชุมชน หรือเปนกรรมการ
เครือขาย 15 หมูบาน เกษตรกรแตละรายมีพนื้ ที่ทํากินประกอบแปลงเกษตรจํานวนมากนอยตางกัน
กระจายตัวในพืน้ ที่ลุมน้ํา กิจกรรมหลักของเกษตรกรคือการจัดการฟารมและการสื่อสารซึ่งกันและกัน
องคประกอบหลักของสภาพแวดลอมที่ผันแปรไดแก ปริมาณน้ําฝน ราคาพืชผัก ผลลัพธที่ไดการจําลอง
ไดแก จํานวนเงินสุทธิของเกษตรกร สมดุลยของน้ํา จํานวนแปลงเกษตรที่ปลูก จํานวนแปลงทีข่ าดน้ํา
และจํานวนแปลงเกษตรทีข่ ยายใหมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมี agent ที่เปนเจาหนาที่ปาไมทําหนาที่มี
หนาที่สํารวจและปองกันพื้นที่ปา ทั้งบริเวณลุมน้ํา
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กระบวนการและขั้นตอนหลักของการจําลองเกิดขึน้ เปนรายเดือน (monthly step) เกษตรกร
แตละรายเลือกชนิดพืชเพื่อทําการเพาะปลูก เกษตรกรที่อยูตนน้าํ สามารถใชน้ํากอนรายที่อยูถัดลงมา
อยางไรก็ดีพื้นที่นาจะไดรับน้ําเปนอันดับแรกกอนแปลงพืชอืน่ ๆ สอดคลองกับการจัดการที่เปนจริงใน
พื้นที่ หากแปลงพืชใดมีปริมาณน้ําไมเพียงพอจะทําใหผลผลิตเสียหาย เกษตรกรที่ประสบปญหาขาด
แคลนน้ํา อาจพูดคุยกับเพื่อนบานหรือผูนําชุมชน เพื่อเสนอปญหาตอคณะกรรมการเครือขายฯ 15
หมูบาน เมื่อคณะกรรมการฯไดรับรูปญหา ก็จะพิจารณาหามาตรการแกไข ซึ่งอาจเริ่มจากการจํากัด
ปริมาณการใชนา้ํ หรือใหมีใชน้ําอยางเทาเทียมกัน
อีกทางเลือกหนึง่ ของเกษตรกรคือการเปดพื้นที่ใหมในบริเวณตนน้ํา
แตในขณะเดียวกัน
เกษตรกรแตละรายอาจจะสามารถสังเกตุพบพื้นที่ที่เปดใหมเหลานี้ และสื่อสารถึงกรรมการเครือขายฯ
เมื่อไดรับขาวสารคณะกรรมการเครือขายฯ ก็จะพิจารณาดําเนินการตามกฏระเบียบที่ไดตั้งไว การ
พิจารณาจะคํานึงถึงจํานวนองคประชุม สถานะทางครอบครัวของเกษตรกรเจาของพืน้ ที่ ในการ
ลงคะแนนเสียงกรรมการแตละคน มีแนวโนมที่จะสนับสนุนเกษตรกรกลุมชาติพันธุเดียวกัน เมื่อการ
พิจารณาถึงที่สุดก็จะตั้งตัวแทนทีอ่ ยูในชุมชนเดียวกันกับเกษตรกรรายนั้น เพื่อดําเนินการเจรจาให
ยกเลิกการใชพื้นที่และเสียคาปรับตอไป อยางไรก็ดีเกษตรกรเจาของพืน้ ที่บางรายอาจไมยินยอมปฏิบัติ
ตาม ในกรณีทหี่ ากเจาหนาที่ปา ไมตรวจพบวามีพนื้ ที่ถูกขยายใหมจํานวนมาก จะประสานงานกับทาง
เครือขายฯเพื่อพิจารณาดําเนินการเพิกถอนพืน้ ที่เหลานั้นอยางเครงครัด
แบบจําลองนี้เลียนแบบกิจกรรม และพฤติกรรมตางๆ ที่สังเคราะหไดจากกระบวนการ
ศึกษาวิจัยที่กลาวไวขา งตน สามารถใชจําลองภาพสถานการณ (scenario) ภายใตวิธีการจัดการ
ทรัพยากรรูปแบบตางๆ ที่เกษตรกรและชุมชนแมแฮนําเสนอผานกระบวนการมีสวนรวมตางๆ ที่กลาว
มา รายละเอียดและผลของการจําลองสถานการณสามารถศึกษาไดจาก Promburom and Bousquet
(2008)
การจําลองสภาพการจัดการน้ํา
ในบทความนี้ ยกตัวอยางการจําลองการแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา (water management
scenario) เปรียบเทียบระหวางการใชน้ําทีไ่ มมีกฏระเบียบควบคุม การแบงปนน้ําแบบเทาเทียมกัน การ
จํากัดปริมาณการใชน้ําแบบคอยเปนคอยไป โดยทําการจําลองจํานวน 10 ซ้ํา ในแตละการจําลองมี 96
step ผลของการทดลองในภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวาการผลิตทางเกษตรชองแมแฮในปจจุบันที่ไมมีระบบ
การจัดการใชน้ํา ในหนาแลงพื้นที่เกษตรดานลางของลุมน้ําตองเผชิญกับปญหาการขาดแคลนน้ําและ
จะคงอยูแบบนี้ตลอดไป
ผลการจําลองสภาพการจัดการน้ําโดยการแบงปนน้ําโดยเทาเทียม แสดงใหเห็นชัดเจนวา
สามารถแกไขปญหาไดในระยะเวลาที่รวดเร็ว
ความเปนจริงในปจจุบนั แมแนวคิดดังกลาวเปน
เปาหมายสูงสุดของทุกฝาย หากแตเปนกฏระเบียบที่ตัวเกษตรกรไมไดมีสวนรวมกําหนด จาก
ประสบการณที่ผานมาแนวคิดแบบบนสูลาง (top-down approach) นี้ สวนมากไมสามารถนําไปสูการ
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ยอมรับและปฏิบตั ิได จากการเขารวมประชุมกับคณะกรรมการเครือขายฯ 15 หมูบาน ในชวง
ดําเนินงานวิจัยพบวา มีการหยิบยกประเด็นปญหานี้มาพิจารณาหลายๆ ครัง้ แตก็ยังไมสามารถ
นําไปสูการออกกฏระเบียบได ทั้งนี้อาจเนือ่ งจากพื้นที่ในลุมน้ําแมแฮมีขนาดใหญ และระดับความ
รุนแรงของปญหาในแตละกลุมผูใชน้ํามีความแตกตางกัน และยังไมมีกระบวนการที่เอื้อใหเกิดการ
รวมกลุมเพื่อแกไขปญหาอยางจริงจัง
ในสภาพความเปนจริงเกษตรกรที่ประสบกับปญหานีใ้ นชวง
ระยะเวลาหนึ่งจะเลิกทําการเกษตรในหนาแลง หันไปประกอบอาชีพรับจางภาคการเกษตรภายในพื้นที่
และพื้นทีใ่ กลเคียง เกษตรกรที่มีเงินทุนเพียงพออาจจะเชาหรือซื้อที่ทําการเกษตรจากเกษตรกรรายอื่นที่
มีสามารถนําน้ํามาใชไดพอเพียง ซึ่งเปนการแกปญหาเฉพาะกาลของเกษตรกรแตละราย

ภาพที่ 3 ผลการจําลองสภาพการจัดการการใชน้ําเปรียบเทียบระหวาง ก. ไมมีการจัดการ ข. การแบงปนน้ําอยาง
เทาเทียม และ ค. การสรางกฏระเบียบเพื่อลดปริมาณการใชน้ําแบบคอยเปนคอยไป

ในการจําลองการสรางกฏระเบียบ
เพื่อลดปริมาณการใชน้ําแบบคอยเปนคอยไป
กระบวนการเริ่มจากเกษตรกรแตละรายที่ประสบปญหา รวมเรียกรองเพื่อผลักดันใหมีการดําเนินการ
ออกกฏระเบียบเพื่อนําไปปฏิบัติ
ถึงแมวาตองใชระยะเวลานานในการแกไขปญหา
แตก็เปน
กระบวนการที่ทกุ ฝายมีสวนรวม สงผลกระทบทีละนอยทั้งฝายที่ไดและฝายที่เสียผลประโยชน แต
สงผลที่ดีตอสวนรวม ซึ่งวิถีการที่ยืดหยุนและคอยๆ ปรับเปลี่ยนนี้ (adaptive management) เปน
แนวทางที่ยอมรับและพยายามนําไปปรับใชเพือ่ จัดการทรัพยากรแบบบูรณาการที่ยั่งยืนอยาง
กวางขวางในปจจุบัน
สรุป
Commod เปนวิธีการวิจัยเชิงบูรณาการ ที่นําเอาวิธีการสวมบทบาทสมมติ เพื่อศึกษารูปแบบ
การตัดสินใจ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูมีสวนไดสวนเสียในระบบสังคมนิเวศวิทยา สรางการ
เรียนรูของสังคม (social learning) และความเขาใจพลวัตรของระบบรวมกัน แบบจําลองพหุภาคีที่
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สรางขึ้นจากผลการสวมบทบาทสมมติและการรวบรวมวิเคราะหขอ มูลประกอบอื่นๆ ไมไดมุงเนนทีก่ าร
ทํานายอนาคตการเปลี่ยนไปของระบบ แตเปนเครื่องมือชวยใหผูมีสวนไดสวนเสียตระหนักถึงแนวโนม
อันอาจเปนไปไดภายใตวิธีการใชประโยชนและการจัดการทรัพยากรที่กําหนดขึ้นรวมกัน
เกิดการ
แลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน นําไปสูการจัดการแกไขปญหาดวยตัวเองเพื่อความยั่งยืนของระบบ
เกษตรบนที่สูงตอไปในอนาคต ในปจจุบันแนวคิด Commod ยังไมมีระเบียบวิธกี ารวิจัยที่ตายตัว ทั้งนี้ก็
เนื่องจากความซับซอนของระบบสังคมนิเวศยา และลักษณะเฉพาะของระบบที่สนใจ การศึกษานีแ้ สดง
ใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนของขั้นตอนและวิธีการวิจัยตามสภาพและการตระหนักถึงปญหาของชุมชน
เริ่มจากทรัพยากรดินและปาไม น้ํา ซึ่งภายหลังสามารถนํามารวมอยูในแบบจําลองเดียวกันที่สามารถ
ใชนําเสนอระบบสังคมเกษตรที่สูงของแมแฮได
ดังนั้นแนวคิดนี้จึงเปดกวางสําหรับนักวิจัยในสาขา
ตางๆ ที่จะนําไปใชและพัฒนาวิธีการเพื่อสรางองคความรูสําหรับการจัดการระบบความสัมพันธของ
สังคมมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติที่ซับซอนนี้ตอไป
เอกสารอางอิง
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