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บทคัดยอ 
 แมวาภาครัฐไดกระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหแกชุมชนทองถิ่น แตอยางไรก็ตาม
ความขัดแยงระหวางเจาหนาที่รัฐและเกษตรกรยังคงเกิดขึ้น ดังเชนกรณีความขัดแยงดานการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
การเลี้ยงวัวแบบปลอยปาของเกษตรกรชาวเขาเผามง หมูบานดอยติ้วและเพื่อการปลูกปาของเจาหนาที่ปาไม บน
พื้นที่สูงของจังหวัดนาน บทความนี้นําเสนอการใชเกมสวมบทบาทสมมุติรวมกับคอมพิวเตอร (Computer-assisted 
Role playing game) ในการจําลองปฏิสัมพันธระหวางการเลี้ยงวัวและการทดแทนพื้นที่ปาไม ภายใตกรอบแนวคิด
ของแบบจําลองเพื่อนคูคิด (Companion Modelling) เพื่อทําความเขาใจระบบและสงเสริมการเรียนรูและวาง
แผนการจัดการรวมกันระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ การเลนเกมจัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นระหวางเกษตรกรและ
เจาหนาที่ปลูกปาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 พบวาเกษตรกรและเจาหนาที่ปลูกปามีความเขาใจเกมและอุปกรณที่
ใช มีความเขาใจกันมากขึ้นและตระหนักถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เกษตรกรไดเสนอใหนักวิจัยสรางเกม
เพื่อทดสอบการเลี้ยงวัวรูปแบบใหมโดยปลูกหญารูซี่และการหมุนเวียนแปลงเลี้ยงวัว ขณะที่เจาหนาที่ปลูกปาได
เสนอใหมีการจําลองพื้นที่ในเกม เพื่อทดสอบความสนใจของเกษตรกรในการใชประโยชนจากพื้นที่ดังกลาว และทั้ง
สองฝายยังไดขอใหนักวิจัยเชิญเจาหนาที่รัฐอื่น ๆ เชน อุทยานแหงชาตินันทบุรีและปศุสัตวอําเภอเขารวมกิจกรรม
ดวย นักวิจัยจึงไดปรับปรุงแบบจําลองและจัดเกมครั้งที่สองขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งพบวาเกษตรกรมีความ
สนใจในการปลูกหญารูซี่และไดพูดคุยกับทางปศุสัตวอําเภอและไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุหญา จากการจัดเกม
ทั้งสองคร้ังนี้สรุปไดวาเกมดังกลาวสามารถชวยเปนส่ือใหเกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณและหาแนว
ทางการจัดการขอขัดแยงรวมกันระหวางเจาหนาที่ปลูกปาและเกษตรกรผูเล้ียงวัว อยางไรก็ตามผูที่เขารวมเลนเกม
ระบุวาตองการใหเกษตรกรรายอื่น ๆ มารวมเลนเกมดวยเพื่อแปนการขยายผล ดังนั้น นักวิจัยไดจึงวางแผนพัฒนา
เกมสวมบทบาทสมมุตินี้ใหเปนแบบจําลองภาคี (Agent-based model) บนคอมพิวเตอร ซึ่งจะสามารถใชกับผูเลน
จํานวนมากและประหยดัเวลามากขึ้น 
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บทนํา 
 ชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา ภาครัฐไดกระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหแกชุมชน
ทองถิ่น แตขณะเดียวกันภาครัฐก็ไดดําเนินนโยบายจํากัดพื้นที่ทํากินและการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม 
โดยเฉพาะเกษตรกรชาวเขาที่อาศัยบนพื้นที่สูง ทําใหความขัดแยงระหวางเจาหนาที่รัฐและเกษตรกรยังคงเกิดขึ้น 
ทั้งนี้รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ผานมาพบวาการมีสวนรวมของชุมชนยังคงมีนอย โดยมักอยูในรูปของ
การรวมรับฟงและเสนอความเห็น แตยังขาดการมีสวนรวมในระดับการวางแผน ปฏิบัติและติดตามตรวจสอบผลของ
การใชนโยบาย ดังนั้นจึงมีความเปนในการประยุกตใชแนวคิดและเครื่องมือใหม ๆ ที่สามารถเสริมสรางกระบวนการ
การมีสวนรวมของชุมชนและความเทาเทียมระหวางผูมีสวนเกี่ยวของที่มีวัตถุประสงคและมุมมองที่แตกตางกัน 
บทความนี้นําเสนอการใชเกมสวมบทบาทสมมุติรวมกับคอมพิวเตอร (Computer-assisted Role playing game) 
ภายใตกรอบแนวคิดของแบบจําลองเพื่อนคูคิด (Companion Modelling) ในกรณีความขัดแยงดานการใชประโยชน
ที่ดินเพื่อการเลี้ยงวัวแบบปลอยปาของเกษตรกรชาวเขาเผามง หมูบานดอยติ้วและเพื่อการปลูกปาและอนุรักษของ
เจาหนาที่ปาไมจากหนวยศึกษาพัฒนาการอนุรักษตนน้ําน้ําคางและอุทยานแหงชาตินันทบุรี ซึ่งตั้งอยูบนพื้นที่สูงของ
อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน โดยการจําลองปฏิสัมพันธระหวางการเลี้ยงวัวและการทดแทนพื้นที่ปาไม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจระบบเกษตร สงเสริมการเรียนรูและวางแผนการจัดการรวมกันระหวางผูมีสวน
เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
อุปกรณและวิธีการศึกษา 
1. แบบจําลองเพ่ือนคูคิด (Companion Modelling)  

เปนแนวคิดดานการบูรณาการองคความรูทั้งทางวิทยาศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการจัดการ
ธรรมชาติธรรมชาติอยางมีสวนรวม อาศัยกระบวนการที่มีความตอเนื่อง ยืดหยุนและมีพัฒนาการ และประยุกตทั้ง
การศึกษาภาคสนามและในหองปฏิบัติการ (Barreteau, 2003) โดยมีกระบวนการหลัก 3 กระบวนการไดแก 1) การ
วิเคราะหสภาพปญหา 2) การใชแบบจําลองอยางมีสวนรวม และ 3) การทดสอบสถานการณสมมุติตาง ๆ เพื่อหา
แนวทางการจัดการรวมกันระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ (Bousquet and Trébuil, 2005) สําหรับเครื่องมือที่ใชเปน
แบบจําลองเพื่อนคูคิด มี 2 ประเภท ไดแก การเลนเกมสวมบทบาทสมมุติ (Role-playing games: RPG) และ
แบบจําลองภาคีในคอมพิวเตอร (Agent-based models: ABM) ซึ่ง RPG เปนวิธีการที่สามารถนําผูมีสวนรวมตาง ๆ 
มาแสดงออกถึงมุมมองที่มีตอปญหาและสงเสริมกระบวนการเรียนรูผานการลงมือกระทําและสังเกตจากผูเลนคนอื่น 
(Bousquet et al., 2002) แบบจําลองเพื่อนคูคิดไดมีการประยุกตใชในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยดวย ซึ่งแสดงรายละเอียดไวใน http://www.commod.org 
2. เกมสวมบทบาทสมมุติครั้งที่ 1 

ขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรเชิงลึก การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียและการวางแปลงตัวอยาง ไดนํามา
สรางแบบจําลองในรูปแบบเกมสวมบทบาทสมมุติรวมกับคอมพิวเตอร ซึ่งเกมครั้งที่ 1 นี้จัดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 
2551 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อทดสอบความเขาใจของนักวิจัยที่มีตอระบบที่ทําการศึกษาโดยทําการจําลอง
ปฏิสัมพันธระหวางกระบวนการ ตัดสินใจในการวางแผนการเลี้ยงวัวและการปลูกปาที่มีตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปา
ไมของเจาหนาที่ปาไมและเกษตรกรผูเล้ียงวัวและมีวัตถุประสงครองเพื่อใชเปนส่ือในการสงเสริมการพูดคุย 
แลกเปลี่ยน เรียนรูระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ สําหรับรายละเอียดของเกมสวมบทบาทสมมุติสรุปไดดังนี้  
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เกมสวมบทบาทสมมุติประกอบดวยสองสวน ไดแก สวนที่ตองอาศัยการตัดสินใจของผูเลน ไดแก ตําแหนง
พื้นที่เล้ียงวัว (คอก) จํานวนวัว การซื้อ-ขายวัว ตําแหนงพื้นที่ปลูกปาของเจาหนาที่ปาไมและสวนที่เปนการสุมและ
คํานวณ ไดแก การเปลี่ยนแปลงจํานวนวัวของเกษตรกรโดยการเกิด (ขึ้นกับจํานวนวัวในคอก) การตายและสูญหาย 
(เกษตรสุมหยิบการดซึ่งมีความนาจะเปนที่แตกตางกัน) และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมเมื่อมีการใชประโยชนที่ดินที่
แตกตางกัน เชน เล้ียงวัวดวยความหนาแนนนอยหรือหนาแนนมาก เปนตน ซึ่งกฏเกณฑการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปา
แสดงโดย State transition diagram (ภาพที่ 1) การคํานวณทําในคอมพิวเตอร 
 ลักษณะพื้นที่จําลอง (เกมบอรด) ไดจําลองจากสภาพใกลเคียงกับปจจุบัน โดยทางตอนเหนือเปนพื้นที่ปา
ทึบ ทางตอนกลางและตอนลางเปนพื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกร พื้นที่จําลองนี้สรางขึ้นใหมีความสมมาตร (ภาพ
ที่ 2) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อันเปนผลจากการจัดการพื้นที่ของ
เกษตรกรไดเมื่อมีการแบงเกษตรกรที่เลนเกมออกเปน 2 กลุม (ซาย-ขวา) 

ผูเลนเกมและบทบาท ประกอบดวย 2 กลุมหลัก ไดแก กลุมตัวแทนเกษตรกรประเภทตาง ๆ ที่มีการเลี้ยงวัว
และมีฐานะแตกตางกัน มีหนาที่ในการวางแผนเลี้ยงวัวทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ปาเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของครัวเรือนในการทํารายได และตัวแทนเจาหนาที่ปาไมหนวยฯ น้ําคาง มีหนาที่ปลูกปาเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคในการเพิ่มพื้นที่ปา  
 ระยะเวลาในการเลนเกม 1 รอบ เทียบเทากับระยะเวลาการเลี้ยงวัว 1 ป จํานวนรอบที่เลนขึ้นอยูกับ
ขอจํากดัตาง ๆ แตโดยปกติจะเลนประมาณ 3-5 รอบตอสถานการณจําลองหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: DF = ปาทึบ, SecF = ปาฟนตัว,  ShrFal = ไมพุม, ChroFal = สาบเสือ, ThyImpFal = หญากงผสมหญาคา ,  
ChroImpFal = สาบเสือผสมหญาคา, ImpFal = หญาคา, Maize = ขาวโพด, Upland rice = ขาวไร, Orchard = ไมผล 

ภาพที่ 1.  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม (State transition diagram) ในพื้นที่ศึกษา (ตัวเลขบนลูกศรแสดงจํานวนปที่
ใชในการเปลี่ยนจากสภาพพื้นที่แบบหนึ่งไปเปนอีกแบบหนึ่ง) 
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ภาพที่ 2.  รูปวาดแสดงพื้นที่ในระบบนิเวศปาไม-เกษตร (ซาย) และภาพจําลองการใชประโยชนที่ดินของ
ระบบนิเวศปาไม-เกษตรที่ใชเลนเกม โดย 1 ชอง กําหนดใหมีขนาด 20 ไร (ขวา) 

ขั้นตอนการเกมสวมบาทสมมุติครั้งที่ 1 และสถานการณจําลอง ในการเลนเกมครั้งที่ 1 นี้ ใชระยะเวลา
ดําเนินการ 2 วัน แตละวันมีเปาหมายที่ตางกัน คือ วันแรกจัดที่โรงเรียนบานดอยติ้ว เนนการสรางความเขาใจเกม
ระหวางเกษตรกรผูเลนเกม (จํานวน 17 คน) และเตรียมความพรอมเกษตรกร เนื่องจากนักวิจัยเล็งเห็นวาเกษตรกร
อาจจะตองใชเวลาในการทําความเขาใจ โดยชวงเชา เปนการเรียนรูในสวนของเกมและอุปกรณในการเลน มีการแบง
เกษตรกรเปน 2 กลุม แตละกลุมประกอบดวยเกษตรกร 3 ประเภท ไดแก เกษตรกรที่มีรายไดนอยและรายไดหลักมา
จากการเลี้ยงวัว เกษตรกรที่มีรายไดปานกลาง มีรายไดจากการเกษตรและเลี้ยงวัว เกษตรกร 2 ประเภทแรกนี้ มีวัว
ในครอบครองประมาณ 2-30 ตัว และเกษตรกรที่มีฐานะดี มีวัวในครอบครองมากกวา 40 ตัว จากนั้นใหเกษตรกรทั้ง 
2 กลุม หาระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นภายใต 3 รูปแบบหลัก คือ “พื้นที่ที่ไมเล้ียงวัว” 
“เล้ียงวัวมาก” และ “เล้ียงวัวนอย” (ทั้ง 2 กลุมไดรับพื้นที่ตั้งตนที่เหมือนกัน) จากนั้นไดจัดใหมีการพูดคุยกลุมใหญ
เพื่อหาขอสรุปเรื่องระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที่ยอมรับรวมกัน ชวงบายเปนการเลนเกมโดยใหเกษตรกร
คิดรวมกันในการหารูปแบบการเลี้ยงวัวภายใตสถานการณสมมุติ 2 สถานการณ คือ “ไมมีแปลงปลูกปาในพื้นที่
จําลอง” และ “มีแปลงปลูกปาที่มีอายุตางกันในพื้นที่จําลอง”  

สําหรบัวันที่สอง สงเสริมใหมีการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ประสบการณ ตลอดจนหาแนวทางแกไข
ปญหารวมกันระหวางเจาหนาที่ปาไมจากหนวยฯน้ําคาง (จํานวน 3 คน) และเกษตรกร (จํานวน8 คน) โดยชวงเชาได
นําเสนอผลของกิจกรรมวันแรก เพื่อใหเจาหนาที่ปลูกปาไดทราบรายละเอียดอุปกรณและเกม จากนั้นนักวิจัยได
แสดงการทํางานและผลของแบบจําลอง ผานสถานการณสมมุติที่ 3 ในคอมพิวเตอร คือ “ไมใหมีการเลี้ยงวัวในแปลง
ปลูกปา” เพื่อใหผูเขารวมเลนเกมทั้งหมดทราบวาการใชคอมพิวเตอรทํางานอยางไร ชวงบายมีการเลนเกมภายใต
สถานการณสมมุติที่ 4 คือ “เจาหนาที่ปาไมและเกษตรกรรวมกันจัดการพื้นที่ระบบนิเวศปาไม-เกษตร”  

ขั้นตอนของเกมเริ่มตนจากเจาหนาที่ปาไมทําการปลูกปาในพื้นที่จําลอง (สําหรับเกมวันแรกตัดสินใจโดย
นักวิจัย) จากนั้นเกษตรกรเลือกพื้นที่เล้ียงวัวและจํานวนวัว ระหวางเกมทั้งสองฝายจะตองเจรจาตอรองกันเพื่อขอใช
พื้นที่ โดยเจาหนาที่ปาไมตองขอแบงพื้นที่จากเกษตรกรเพื่อปลูกปาและเกษตรกรก็ตองขอใชพื้นที่ปลูกปาเพื่อปลอย
วัว จากนั้นจะมีการคํานวณขนาดของวัว ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดและความหนาแนนของวัวในคอก โดยผลลัพธที่ไดจะเปน
วัวอวน ปกติหรือผอม จากนั้นใหเกษตรกรสุมหยิบการดวาวัวเกิด-หายจํานวนเทาไร และเปดโอกาสใหเกษตรกร
ตัดสินใจซื้อ-ขายวัว และผูชวยวิจัยทําการนับจํานวนวัวทั้งหมดอีกครั้ง กอนเริ่มเกมรอบใหมโดยเจาหนาปาไมจะ
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ไดรับพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลจากการตัดสินใจปลูกปาและเลี้ยงัวว จากหลังจากเกมยุติลงแลว ไดทําการ
อธิปรายกลุมใหญ โดยใหเกษตรกรและเจาหนาที่ปาไมใหเหตุผลในการตัดสินใจในเกม จากนั้นนักวิจัยทําการสรุป
และใหแตละฝายเสนอแนะแนวทางที่ตนสนใจ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงกอนจัดกิจกรรมครั้งตอไป  
3. เกมสวมบทบาทสมมุติครั้งที่ 2 

ผลจากเลนเกมครั้งที่ 1 และขอเสนอแนะของผูเลนตอนักวิจัย ทําใหมีการปรับปรุงรูปแบบเกม โดย
เกษตรกรตองการทดสอบวิธีการเลี้ยงวัวรูปแบบใหมโดยหมุนเวียนแปลงเลี้ยงและการปลูกหญารูซี่ และเจาหนาที่
หนวยปลูกปาตองการทดสอบวาถาทางหนวยฯเสนอแปลงทดลองเลี้ยงวัว เกษตรกรจะสนใจหรือไม นอกจากนี้ทั้ง
สองฝายไดเสนอใหนักวิจัยเชิญตัวแทนอุทยานแหงชาตินันทบุรีและสํานักงานปศุสัตวอําเภอเขารวมกิจกรรมดวย  

ดังนั้น นักวิจัยจึงไดปรับปรุงแบบจําลองและจัดเกมสวมบทบาทสมมุติครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนส่ือในการพูดคุยและวางแผนการจัดการรวมกันระหวางเกษตรกรและเจาหนาที่รัฐ ซึ่ง
นักวิจัยไดสืบคนขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหญารูซี่และนํามาปรับเขากับเกม เชน การลงทุน ความสามารถในการรองรับ
วัว และไดเพิ่มเติมแนวเขตอุทยานฯและแปลงทดลองของเจาหนาที่ปาไมลงในพื้นที่จําลอง สําหรับระยะเวลาการเลน
เกมไดเปล่ียนแปลงจาก 1 รอบแทนระยะเวลา 1 ป ในเกมครั้งที่ 1 เปนเลนเกม 1 รอบ เกษตรกรมีการตัดสินใจเปน 2 
ฤดูกาล (ฤดูแลงและฤดูฝน) สําหรับขั้นตอนการเลนเกมนั้นยังคงเหมือนกับวันที่ 2 ของเกมครั้งที่ 1  

สําหรับจํานวนผูเลนนั้น ประกอบดวยเกษตรกร 5 คน เจาหนาที่ปาไมจากหนวยฯ น้ําคาง 2 คน และจาก
อุทยานฯ จํานวน 3 คน และตัวแทนจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอ 1 คน ทั้งนี้การเลือกเกษตรกรไดพิจารณาเลือกผูที่
สนใจอยากเขารวมกิจกรรมมากที่สุด แตไดลดจํานวนผูเขารวมลงเพื่อใหเกิดการพูดคุยระหวางกันไดงายขึ้น  
 
ผลและอภิปรายผลการศึกษา 
1. เกมสวมบทบาทสมมุติครั้งที่ 1 

ในวันแรกชวงเชาที่ไดใชภาพวาดแทนพื้นที่แบบตาง ๆ ในความเปนจริง พบวาผูเลนสวนใหญ มีความเขาใจ
เกมและสามารถลําดับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาภายใตขอกําหนดได แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากประสบการณการ
เล้ียงวัวที่แตกตางกัน นักวิจัยจึงจัดใหผูเลนทั้งหมดพูดคุยเพื่อตกลงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาที่ทุกคนตาง
ยอมรับรวมกัน ซึ่งไดใชขอมูลนี้ปรับแกแบบจําลองในคอมพิวเตอรเพื่อใชเลนเกมในชวงบาย สถานการณจําลองที่ 1 
“ไมมีแปลงปลูกปาในพื้นที่จําลอง” ซึ่งพบวาเกษตรกรเขาใจเกมและวิธีการเลนเปนอยางดี แมวาจะมีคนที่เรียนรูชา
แตก็พบวามีการชวยเหลือกัน ผูเลนไดพูดคุยและตัดสินใจเลือกพื้นที่และจํานวนวัวโดยยอมรับกันภายในกลุม สภาพ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่แตละป เปนปจจัยที่สงผลใหเกษตรกรทั้ง 2 กลุม ตองปรับเปล่ียนวิธีการเลี้ยง ทั้งนี้
เกษตรกรสามารถเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับความสมบูรณของหญาระหวางเกมกับความเปนจริงได ทําใหเกิดวิธีการ
เล้ียงแบบใหม เชน เล้ียงแบบรวมกลุมในพื้นที่เดียวกันหรือขยายแนวคอก ซึ่งเปนการขยายพื้นที่กินหญาใหกับวัวและ
สรางความสมดุลระหวางขนาดพื้นที่กับจํานวนวัว นอกจากนี้ผูเลนบางคนเลือกที่จะเปลี่ยนพื้นที่ปาใหเปนพื้นที่
เกษตร โดยใหเหตุผลวา ปที่ผานมาไดขายวัวออกไปและวัวตายจํานวนมาก ทําใหตองหาเงินรายไดจากแหลงอื่นเพิ่ม 
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของการเลี้ยงวัวและความจําเปนของเกษตรกร สําหรับสถานการณจําลองที่ 2 “มี
แปลงปลูกปาที่มีอายุตางกันในพื้นที่จําลอง” พบวาผูเลนไดกําหนดพื้นที่เล้ียงวัวซอนทับแปลงปลูกปา โดยใหเหตุผล
วา เกษตรกรในหมูบานไดประกอบอาชีพนี้มากอนที่เจาหนาที่ปาไมจะเขามาในพื้นที่ เกษตรกรจึงมีสิทธิในการเลี้ยง
วัวในพื้นที่ปา 

เกมวันที่ 2 ชวงเชาเปนการนําเสนอผลของกิจกรรมในวันแรก พบวาตัวแทนเกษตรกรแตละกลุมออกมา
อธิบายถึงผลลัพธของเกมและเหตุผลในการตัดสินใจใหกับเจาหนาที่ฯ ฟงดวยความมั่นใจ และเจาหนาที่ปาไมเริ่ม
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เขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ปาในเกม การทํางานของแบบจําลองในคอมพิวเตอรและทราบถึงความคิดของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงวัว สําหรับชวงบาย ไดเลนเกมภายใตสถานการณจําลอง “เจาหนาที่ปาไมและเกษตรกร
รวมกันจัดการพื้นที่ระบบนิเวศปาไม-เกษตร” ซึ่งเริ่มเกมโดยใหเจาหนาที่ฯ ทําการกําหนดพื้นที่ในการปลูกปาและ
อายุของแปลงปลูกปา (0 = ปลูกใหม, 2, 5 และ 10 ป) พบวาเจาหนาที่ฯ เลือกปลูกปาบริเวณพื้นที่ที่ไมมีคอกวัวและ
ใชวิธีการปลูกปาเชนเดียวกับความเปนจริง กลาวคือขยายแปลงใหมออกไปจากแปลงเกาที่ไดเคยปลูกไวแลว และมี
การอนุโลมใหนําวัวเขาไปเลี้ยงในแปลงปลูกปาที่มีอายุตั้งแต 5 ปขึ้นไปได แตเนื่องจากมีการขยายพื้นที่เล้ียงวัวทําให
ในปที่ 3 เจาหนาที่ฯ ตองทําการเจรจากับเกษตรกรเพื่อขอพื้นที่ปลูกปา ซึ่งจากการพูดคุยเจรจาตอรองพบวา
เกษตรกรไดใหพื้นที่บางสวนใหกับเจาหนาที่ฯ เพื่อใชปลูกปา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการที่ทั้งสองฝายมีความตองการใน
การจัดการและบรรเทาขอขัดแยงรวมกัน สําหรับเกษตรกร พบวามีกลุมหนึ่งไดใชเกมเพื่อนําเสนอแนวคิดใหม ๆ ใน
การปลูกปาใหแกเจาหนาที่ปาไมดวยความมั่นใจ โดยเริ่มจากเล้ียงวัวดานบนของสภาพพื้นที่ โดยใชจํานวนวัวที่
พอเหมาะ (ภาพที่ 3) ทําใหตนไมโตเองโดยธรรมชาติและเกษตรกรเองก็ไดรายไดจากวัว โดยทางปาไมไมจําเปนตอง
ใชงบประมาณใด ๆ จากนั้นปที่ 3 เกษตรกรไดยายวัวไปยังพื้นที่ใหมทางดานลางซึ่งไมเคยเลี้ยงวัวมากอน จึงเปน
พื้นที่ที่ตนไมโตชาและยังมีหญาใหวัวกิน ซึ่งแสดงใหเห็นวาเกษตรกรเขาใจและสามารถประยุกตใชเกมเปนส่ือในการ
ส่ือสารไดเปนอยางดีแมวาเคยเลนเกมเพียงครั้งเดียวในวันแรก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1) พื้นที่เริ่มตน ปที่ 1         3) สภาพพื้นที่ ปที่ 2         5) สภาพพื้นที่ ปที่ 3         7) สภาพพื้นที่ ปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2) การใชพื้นที่ปที่ 1         4) การใชพื้นที่ปที่ 2        6) การใชพื้นที่ปที่ 3         8) การใชพื้นที่ปที่ 4 
หมายเหตุ: จุดสีตาง ๆ แทนวัวของเกษตรกรแตละคนบนพื้นที่เล้ียงที่แตกตางกันหรือเล้ียงรวมกัน 

ภาพที่ 3.  การเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่, คอกวัว และจํานวนวัวในแตละป ของเกษตรกร 2 กลุมยอย ที่ใชวิธีการ
จัดการที่ตางกัน ภายใตสถานการณจําลอง “เจาหนาที่ปาไมและเกษตรกรจัดการพื้นที่ระบบนิเวศปาไม-เกษตร 
รวมกัน” และมีการพูดคุย เจรจากัน (ดูรายละเอียด ความหมายรูปภาพในภาพที่ 2) 
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2. เกมสวมบทบาทสมมุติครั้งที่ 2 
การจัดกิจกรรมการเลนเกมครั้งที่ 2 นี้ ไดจําลองสถานการณสมมุติ 2 สถานการณ ไดแก “เกษตรกรไมมี

การพูดคุยกัน” และ “เกษตรกรมีการพูดคุยกัน” ในการจัดการพื้นที่ ผลการเลนเกมพบวา แมวาเกมจะมีรายละเอียด
มากขึ้นกวาเดิม โดยมีการเพิ่มเติมพื้นที่ปลูกหญาและมีการลงทุนในการปลูกหญาโดยใชการแลกเปลี่ยนกับจํานวน
วัวที่มีในครอบครอง แตเกษตรกรก็สามารถทําความเขาใจเกมไดไมยาก และในเกมครั้งที่ 2 นี้มีผูเลนใหมที่ไมเคยเขา
รวมเลนเกมครั้งที่ 1 มากอน แตก็สามารถเขาใจเกมและเมื่อมีปญหาก็ไดสอบถามจากผูที่เคยเลนเปนภาษามง ซึ่งก็
ทําใหสามารถตัดสินใจวางแผนจัดการพื้นที่ได ภาพรวมของทั้งสถานการณสมมุติทั้ง 2 สถานการณนั้น พบวา 
เกษตรกรเลือกจํานวนวัวบนพื้นฐานของชีวิตจริง คือใกลเคียงกับจํานวนวัวที่ตนเลี้ยงอยู และเกษตรกรมีความสนใจ
ในการปลูกหญา เนื่องจากเปนการใชประโยชนจากพื้นที่ที่มีจํากัดอยางคุมคาที่สุด สําหรับวิธีการเลี้ยงแบบหมุนเวียน
แปลงนั้น พบวาเกษตรกรไมคอยสนใจ โดยใหเหตุผลวาตองยายวัวบอย สําหรับสถานการณสมมุติที่ 1 ที่ไมมีการ
พูดคุยกันระหวางเกษตรกรนั้น พบวาเกษตรกรมีขอจํากัดในการลงทุนในการปลูกหญาเนื่องจากจํานวนวัวใน
ครอบครองที่แตกตางกัน ทําใหโอกาสลงทุนแตกตางกัน ขณะที่สถานการณที่ 2 เกษตรกรไดพูดคุยกันกอนการ
ตัดสินใจเลือกพื้นที่และจํานวนวัว เกษตรกรจะรวมกันลงทุนปลูกหญาอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีการนํา
วัวมาเลี้ยงรวมกันในพื้นที่รวมที่มีขนาดใหญ ซึ่งเปนการใชประโยชนพื้นที่ที่มีจํากัดใหมีประสิทธิภาพสูงสุดดังที่ได
กลาวขางตน (ภาพที่ 4) และเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีไมมีการปลูกหญาในเกมครั้งที่ 1 พบวาการมีแปลงปลูกหญา
ทําใหขอขัดแยงในการใชประโยชนพื้นที่ลดลง โดยเกษตรกรสามารถใชประโยชนจากพื้นที่ที่ปลูกหญาอยูไดอยาง
เพียงพอ ไมจําเปนตองมีการขยายพื้นที่เล้ียงเชนในเกมที่ 1  

สําหรับแปลงทดลองที่เสนอโดยเจาหนาที่ปาไมพบวาเกษตรมีความสนใจเขาไปทดลองใชประโยชนและ
กลาววาหากสามารถทําใหเกิดขึ้นในพื้นที่จริง ๆ ไดจะมีประโยชนตอเกษตรกร ซึ่งตัวแทนจากสํานักงานเกษตรอําเภอ
กลาววาหากเกษตรกรมีความสนใจในการปลูกหญาก็สามารถขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุหญาจากทางสํานักงาน
ได ซึ่งนับวาเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการวางแผนการจัดการอยางมีสวนรวมอันเปนรูปธรรมระหวางเกษตรกรและ
เจาหนาที่ปาไม 

สําหรับทางดานเจาหนาที่อุทยานฯ พบวาไดเรียนรูเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวของเกษตรกรมากขึ้น และเกมเปด
โอกาสใหเกษตรกรไดพูดคุยกับเจาหนาปาไม เมื่อมีการเจรจาขอใชพื้นที่ ซึ่งการพูดคุยนี้มีความแตกตางจากการจัด
ประชุม เนื่องจากการคุยผานเกมนั้น เกิดจากการที่ผูเลนตองเผชิญกับขอจํากัดบางประการทําใหตองพูดคุยอยาง
จริงจังและมีส่ือชวยในการชี้แจงและแสดงถึงความจําเปน ตลอดจนเหตุผลตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน  

หลังจากเลนเกมครั้งที่ 2 เสร็จส้ิน ไดมีการพูดคุยในกลุมใหญเพื่อหาแนวทางในการจัดการพื้นที่ปาไม-
เกษตรรวมกัน ระหวางเกษตรกรโดยจะจัดเปนลักษณะโครงการนํารอง โดยมีการจัดหาพื้นที่เพื่อปลูกหญาและเลี้ยง
สัตว และจะมีการติดตามผลการเลี้ยงดวย แตอยางไรก็ตาม หัวหนาอุทยานฯ ไมไดเขารวมกิจกรรมนี้ ทําใหการ
ตัดสินใจบางประการในระดับปฏิบัติไมสามารถกระทําได 
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3. ส่ิงที่นักวิจัยและผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรู 
จากการจัดการเลนเกมทั้ง 2 ครั้ง พบวา เกษตรกรไดเรียนรูผานการพูดคุย สังเกตุผูเลนคนอื่น เกษตรกรบาง

คนไดทดสอบวิธีการเลี้ยงแบบใหมผานเกม เชน การเลี้ยงรวมกันเปนกลุม ซึ่งเกษตรกรบางคนไมเคยทดลองเลี้ยง 
หรือการลองเลี้ยงวัวจํานวนมาก ซึ่งไมมีโอกาสทดลองในชีวิตจริง และไดเรียนรูวาควรเลี้ยงวัวใหพอเหมาะกับขนาด
และสภาพพื้นที่ที่ตนเองมีอยู นอกจากนี้เกษตรกรไดปรึกษาแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการปลูกหญาเสริม ซึ่งสรุปวา
จะตองปรึกษากับทางปศุสัตวหรือเกษตรอําเภอ เพื่อขอคําแนะนํา และพบวาเกษตรกรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวมากขึ้น โดยในเกมไดแสดงใหเห็นถึงการเกิดการฟนฟูสภาพปาอันเนื่องมาจากการ
เล้ียงวัวและเมื่อระยะเวลาผานไป  4-5 ป สภาพพื้นที่ถูกปกคลุมดวยปา ทําใหวัวเริ่มผอมและการเลี้ยงวัวเริ่มประสบ
ปญหา ทําใหตองขายวัวออกไปเพื่อใหวัวมีหญาพอกิน ทําใหเกษตรกรตระหนักถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นและเริ่มคิด
เตรียมความพรอมเผชิญปญหา เชน “เกษตรกรไดถามเจาหนาที่ปาไมวา หากพื้นที่ปกคลุมดวยปาไม ตอไปเกษตรกร
จะทําอยางไร” ขณะที่เจาหนาที่ปาไมทั้งจากหนวยฯ น้ําคางและอุทยานฯ แสดงใหเห็นถึงรูปแบบ วิธีการที่ใชปลูกปา
ตอเกษตรกร และมีความเขาใจความจําเปนของเกษตรกรมากขึ้น และตองการชวยเหลือเกษตรกรใหมีวิธีการเลี้ยงวัว
ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผลการสัมภาษณหลังเลนเกมทั้ง 2 ครั้ง พบวาเกมทําใหผูเลนไดเห็นถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการกระทําหรือการตัดสินใจของตนเองและผลของการตัดสินใจของผูเลนคนอื่นที่สงผลตอระบบนิเวศ
ทั้งหมด ทําใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการพูดคุยเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น การเพิ่มพูนความรูความเขาใจ
ของแตละบุคคลนี้ ทําใหเกษตรกรเตรียมความพรอมในการเผชิญปญหาในอนาคตไดดีขึ้นหลังจากนักวิจัยออกจาก
พื้นที่ไปแลว และกอใหเกิดแรงจูงใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวม (Lambin, 2005)    

สําหรับนักวิจัย ไดสังเกตและเรียนรูรวมกันกับผูเลนคนอื่น ๆ โดยผลการเลนเกมแสดงใหเห็นวาแบบจําลอง 
อุปกรณที่ใช ไมซับซอนหรือยากเกินไปสําหรับเกษตรกรชาวเขาและเจาหนาที่รัฐในการทําความเขาใจและใชเปน
เครื่องมือในการกระตุนใหเกิดการพูดคุยกัน ดังจะเห็นไดจากการตัดสินใจของผูแลน ตั้งอยูบนพื้นฐานของชีวิตจริงไม
วาจะเปนการวางแผนการเลี้ยงวัวหรือรูปแบบวิธีการปลูกปา โดยการขยายออกจากแปลงเดิมที่เคยปลูกมากอน ซึ่ง
ในการศึกษาโดยใชเกมลักษณะนี้ในประเทศไทยกับเกษตรกรชาวเขาเผาอาขา กระเหรี่ยง เมี่ยน (เยา) และมง พบวา
เกษตรกรสามารถทําความเขาใจไดรวดเร็วเชนเดียวกัน และสามารถใชเปนส่ือในการแลกเปลี่ยนประสบการณและ
การพดูคุยกันระหวางเกษตรกรและเจาหนาที่รัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการจําลองสถานการณตาง ๆ ทํา
ใหผูเขารวมตองตัดสินใจรวมกันและแสดงออกผานเกมเพื่อลดขอขัดแยง (Barnaud et al., 2007; Barnaud et al., 
2008; Promburom, 2004)  และจุดเดนของการเลนเกมนี้คือสามารถใชเปนเครื่องมือในการศึกษาและรวบรวม
กระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรและเจาหนาที่ปาไม โดยรูปแบบการตัดสินใจนี้พบวามีการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพของพื้นที่ที่เปล่ียนไป ซึ่งการสัมภาษณไมสามารถรวบรวมในสวนนี้ได นอกจากนี้นักวิจัยยังไดขอสรุปของ
ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่อันเนื่องมาจากกิจกรรมการเลี้ยงวัว จากมุมมองของเกษตรกรและเจาหนาที่
ปาไม และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแบบจําลอง ซึ่งเปนวิธีการปรับแกแบบจําลองรวมกันกับผูมีสวนเกี่ยวของ 
(Barreteau et al., 2001)   

อยางไรก็ตามพบวาการใชเกมสวมบทบาทสมมุตินี้มีขอจํากัดบางประการ ไดแก การใชทรัพยากรบุคคล
จํานวนมากโดยเฉพาะผูชวยระหวางการเลนเกม การเตรียมอุปกรณตาง ๆ เชน เกมบอรด คําอธิบาย และเครื่องพิมพ 
เปนตน ระยะเวลาที่ใชเลนเกมโดยอาศัยการตัดสินของผูเลนแตละรอบตองใชระยะเวลานานประมาณ 10-15 นาที 
ตลอดจนระยะเวลาที่ใชในการกรอกขอมูลลงในคอมพิวเตอร ดังนั้น สวนหนึ่งของการวิจัยในอนาคตที่สามารถชวย
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ลดขอดอยดังกลาวคือการสรางแบบจําลองภาคี (Agent-based model) โดยจําลองกระบวนการการตัดสินใจของผู
เลนมาไวในคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถใชทดสอบสถานการณจําลองไดหลายสถานการณอยางรวดเร็ว และไม
จําเปนตองใชผูชวยจํานวนมาก (Castella et al., 2005) นอกจากนี้ งานวิจัยดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย
ใชแนวคิดแบบจําลองเพื่อนคูคิดและใชเกมสวมบทบาทสมมุติเปนเครื่องมือนี้ ยังคงมีการศึกษานอยเนื่องจากเปน
แนวคิดใหม (Bousquet and Trébuil, 2005) จึงมีความเปนในการสรางนักวิจัยรุนใหมและสรางเครือขายสห
สาขาวิชา เพื่อทําวิจัยอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
สรุปผลการศึกษา 

เกมสวมบทบาทสมมุติที่สรางขึ้นโดยทําการจําลองปฏิสัมพันธระหวางการเลี้ยงวัวและการทดแทนพื้นที่ปา
ไม สามารถใชเปนส่ือใหเกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ สงเสริมการเรียนรูและหาแนวทางการจัดการขอ
ขัดแยงรวมกันระหวางเจาหนาที่ปลูกปาและเกษตรกรผูเล้ียงวัวไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเกมทําใหผูเลนทั้ง
สองฝายตองเผชิญกบัสถานการณสมมุติบางอยางซึ่งเปนไปไดในความเปนจริง โดยเฉพาะการใชประโยชนจากพื้นที่
ทีมีจํากัด ทําใหทั้งสองฝายตองวางแผนอยางจริงจัง และเกิดการพูดคุย เจรจาตอรองกอนการตัดสินใจ ซึ่งเปดโอกาส
ใหทั้งสองฝายไดเรียนรูรวมกัน ไดตระหนักถึงขอจํากัดของแตละฝายผานการสังเกตและพูดคุย  

นอกจากนี้ ผูที่เขารวมเลนเกมระบุวาตองการใหเกษตรกรรายอื่น ๆ มารวมเลนเกมดวยเพื่อแปนการขยาย
ผล ดังนั้น นักวิจัยจึงไดวางแผนพัฒนาเกมสวมบทบาทสมมุตินี้ใหเปนแบบจําลองภาคี (Agent-based model) บน
คอมพิวเตอร ซึ่งจะสามารถใชกับผูเลนจํานวนมากและประหยัดเวลามากขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ  

นักวิจัยขอขอบคุณเจาหนาที่ เกษตรกรและผูชวยวิจัยทุกทานที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลและเขารวม
กิจกรรมการเลนเกมสวมบทบาทสมมุติและเรียนรูรวมกัน โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและโครงการ CPWF-PN25 
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