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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุของความขัดแยง กระบวนการ
คลี่คลายความขัดแยง และแนวทางในการคลี่คลายความขัดแยงในการบริหารจัดการ
นํ้าจากเขื่อนลําปะทาว ผลการวิจัยพบวา สาเหตุหลักของความขัดแยงมี 5 ประการคือ
1) ดานโครงสราง หนวยงานของรัฐมุง เนนการนํานโยบายการจัดการนํา้ ไปปฏิบตั โิ ดยไม
ตระหนักวาชุมชนจะเห็นดวยหรือไม 2) ดานขอมูลขาวสาร ขอมูลเกีย่ วกับปริมาณนํา้ และ
การใชนาํ้ ทีห่ นวยงานของรัฐเผยแพรไมตรงกันกับประสบการณของชุมชน 3) ดานความ
สัมพันธ หนวยงานของรัฐขาดการสรางความสัมพันธอนั ดีกบั ชุมชน ความสัมพันธระหวาง
หนวยงานของรัฐกับชุมชนมีเพียงเทาที่จําเปนตอการทําใหงานของรัฐบรรลุเปาหมาย
4) ดานผลประโยชน หนวยงานของรัฐแสวงหาประโยชนโดยการจัดสรรนํ้าเพื่อตอบ
สนองความตองการขององคกรธุรกิจและประชาชนที่อยูนอกเขตชุมชน 5) ดานคานิยม
หนวยงานของรัฐมุง เนนการจัดสรรทรัพยากรนํา้ เพือ่ สนองตอบตอเปาหมายของนโยบาย
สวนชุมชนเชื่อวาทรัพยากรนํ้ามีไวเพื่อตอบสนองความตองการของคนในชุมชนเทานั้น
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กระบวนการที่ถูกนําใชมากที่สุดเพื่อคลี่คลายความขัดแยงเกี่ยวกับนํ้า คือการเจรจา
ไกลเกลี่ยโดยการมีสวนรวมของคณะบุคคลที่มีความเปนกลาง แนวทางที่เหมาะสมใน
การคลีค่ ลายความขัดแยงเกีย่ วกับการจัดสรรทรัพยากรนํา้ คือการนําโครงการของรัฐไป
ปฏิบตั โิ ดยการมีสว นรวมของคนในชุมชน การตัดสินใจโดยใชสารสนเทศทีเ่ ชือ่ ถือได การ
แกไขปญหาโดยการมีสว นรวมของคณะบุคคลทีม่ คี วามเปนกลาง และการใชทนุ ทางสังคม

Abstract
The objectives of this research were to study the cause of conflict
of water management, the process of conflict resolution and the
appropriate ways for resolution of conflict on water management. The
results of research revealed that there were five main causes of conflict
on water management. Causes of conflict could be summarized as follows:
1) Structure perspective, public organizations emphasized on implementing
water allocation policy without consideration if the people in communities
agree. 2) Data perspective, data of water quantity and water usage informed
by public organizations was not consistent with the data according to the
experience of the people in communities. 3) Relationship perspective,
there was a lack of good relationship between public organizations and
the communities, i.e. public organizations only had relationship with the
communities so far as to reach the objectives. 4) Benefit perspective,
public organizations seek to obtain benefits from supplying water to
business organizations and people outside the communities. 5) Value perspective, public organizations emphasized on water allocation according
to the policy’s goal but the people in communities believe that water in
Lampatao dam choose be used to support their own communities only.
The most frequently used conflict resolution method was reconciliation
based on the participation of impartial party. The appropriate means
for water conflict resolution included implementing public project with
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participation on decision making of people in the communities, using
reliable data for decision making, soliciting the impartial party from
organizations to participate in the process of conflict resolution, and using
social capital.
คําสําคัญ : ความขัดแยง, การคลีค่ ลายความขัดแยง, การจัดการความขัดแยงดวยสันติวธิ ี
Keywords : Conflict, Conflict Resolution, Conflict Management of Meditation

บทนํา
ประเทศไทยมุงเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทําใหมีความเจริญ
รุดหนาอยางรวดเร็วและมีการใชทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การพัฒนาและรองรับการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจ เมือ่ การพัฒนาดานตาง ๆ เพิม่ ขึน้ ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูอ ยางจํากัด
เริ่มกลายเปนตนเหตุของความขัดแยง สังคมไทยในปจจุบันจึงตกอยูในทางสองแพรง
มีการเผชิญหนาโดยตรงระหวางภาคอุตสาหกรรมที่มีอํานาจในทางเศรษฐกิจ กับภาค
เกษตรกรรมในชนบทซึ่งยังเปนคนสวนใหญของประเทศที่ดอยโอกาส รวมถึงการเผชิญ
หนาระหวางรัฐซึ่งมีอํานาจในการดูแลและจัดการทรัพยากรตาง ๆ ทั้ง ปาไม ที่ดิน นํ้า
แรธาตุตาง ๆ กับประชาชนที่อาศัยเลี้ยงชีพจากทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน การแยงชิง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดไดกอใหเกิดความขัดแยงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจนการใชทดี่ นิ และทรัพยากรธรรมชาติอนื่ ๆ ในบางครัง้ ความ
ขัดแยงดังกลาวเปลีย่ นเปนกรณีพพิ าทและนําไปสูก ารใชความรุนแรงในการแกไขปญหา
ซึ่งมีแนวโนมที่จะมีความขัดแยงและกรณีพิพาทมากขึ้นในอนาคต
อดีตที่ผานมา ประเทศไทยไดใชนโยบายการจัดการทรัพยากรนํ้าโดยเนนการ
สรางเขื่อน การทํานบกั้นนํ้า การสรางฝายและการกอสรางอื่น ๆ สงผลใหเกิดปญหา
ความขัดแยงทางสังคมตามมา ดังเชน กรณีเขื่อนปากมูล เขื่อนราษีไศล รวมทั้งเขื่อน
ลําปะทาว กลาวคือการกอสรางเขือ่ นดังกลาวกอใหเกิดผูไ ดประโยชนและผูเ สียประโยชน
ดังที่ Chantana Bupphasirichok (2547) กลาววาผูไดประโยชนมักอยูตนนํ้าและได
ประโยชนจากการจัดสรรนํา้ สวนผูเ สียประโยชนทอี่ ยูป ลายนํา้ และตองพบกับปญหาขาด
แคลนนํา้ หรือนํา้ เสียทีเ่ กิดจากผูใ ชนาํ้ ทีอ่ ยูต น นํา้ ผลทีเ่ กิดขึน้ แสดงใหเห็นวานโยบายการ
วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554
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บริหารจัดการทรัพยากรนํา้ ทีผ่ า นมา เปนการแกปญ
 หาเฉพาะพืน้ ทีแ่ ละขาดการวิเคราะห
และมองถึงปญหาในภาพรวมทีม่ ผี ลกระทบเชือ่ มโยงกัน เชน การสรางเขือ่ นในภาคเหนือ
ยอมสงผลกระทบตอปริมาณนํา้ ในภาคกลางดวย นอกจากนี้ นโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าที่ผานมาของไทยยังกอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาอีก เชน ปญหาความขัด
แยงในการแยงชิงทรัพยากรนํา้ ปญหาความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรนํา้ ปญหา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่กระทบตอวิถีชีวิตของชุมชน ทั้งนี้ Yunyong Inthmuang
(2546) กลาววาเปนเพราะกระบวนการกําหนดนโยบายหรือการตัดสินใจแกปญหาขึ้น
อยูกับรัฐบาลและหนวยงานราชการสวนกลางที่รับผิดชอบเปนหลัก ขาดการมีสวนรวม
จากสังคมและประชาชนในพื้นที่
ในส ว นของสภาพป ญ หาที่ นํ า มาสู ค วามขั ด แย ง ในพื้ น ที่ เขื่ อ นลํ า ปะทาว
มีพัฒนาการดานปญหาดังนี้ ป พ.ศ. 2536-2541 หลังสรางเขื่อนเสร็จแลวทางกรมการ
พลังงานโดยเขื่อนลําปะทาวตองปลอยนํ้าใหอุทยานแหงชาติตาดโตนเพื่อใหบริการแก
นักทองเทีย่ ว อันเปนไปตามเงือ่ นไขของการสรางเพือ่ ใหบริการรองรับการทองเทีย่ วเปน
ประจําทุกป ตอมาป พ.ศ. 2542 กรมชลประทานไดทําการศึกษาโครงการผันนํ้าเขาอาง
เก็บนํา้ ชอระกา เพือ่ ลดปญหาการขาดแคลนนํา้ ของอางเก็บนํา้ ชอระกา ทําใหเกิดกระแส
เรียกรองสิทธิการครอบครองและสิทธิความเปนเจาของในการใชนาํ้ ป พ.ศ. 2543-2546
เกิดกรณีพพิ าทปญหาการแยงชิงนํา้ ทัง้ ใชนาํ้ เพือ่ การเกษตร การประมง การผลิตกระแส
ไฟฟา การชลประทาน และการทองเทีย่ วของอุทยานแหงชาติตาดโตน ป พ.ศ. 2547 เกิด
กรณีพิพาทระหวางชาวบานกับชาวบาน ชาวบานกับเจาหนาที่ของรัฐ เพราะความตอง
การใชนํ้าปริมาณมากขึ้นระหวางกลุมผูเลี้ยงปลาในกระชังและชาวบานที่ทําการเกษตร
รวมทั้งนโยบายของรัฐกับความตองการของคนในทองถิ่นที่มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน
ป พ.ศ. 2548 สายนํ้าลําปะทาวประสบปญหาแหงขอด นํ้าไมเพียงพอตอการนํานํ้าไปใช
ประโยชน ชาวบานที่ทําการเกษตรเกิดการแยงชิงนํ้า ดังเชน ชาวบานที่อยูตนนํ้ากักนํ้า
เพือ่ ใชประโยชนในทีน่ าของตนเอง โดยไมปลอยนํา้ ใหคนทีอ่ ยูพ นื้ ทีก่ ลางนํา้ หรือปลายนํา้
ใชอันนําไปสูการกลาวโทษซึ่งกันและกัน ป พ.ศ. 2549 เกิดปรากฏการณนํ้าเนาเสียตาม
ดวยโครงการการผันนํา้ ไปเก็บไวทอี่ า งเก็บนํา้ ชอระกา ทําใหคนในพืน้ ทีไ่ มพอใจเนือ่ งจาก
รัฐตอบสนองความตองการของคนนอกพื้นที่มากกวาคนในพื้นที่ ขณะเดียวกันชาวบาน
ไดรองเรียนไปยังประมงจังหวัดและหนวยงานของรัฐ เกี่ยวกับคุณภาพนํ้าและมีปริมาณ
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ของสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินหนาแนนมาก (Bloom) ซึ่งเปนอันตรายตอสัตวนํ้า ทําให
เกิดกรณีพิพาทระหวางกลุมผูเลี้ยงปลาในกระชัง รวมทั้งชาวบานกลุมอื่น ๆ
จากสถานการณความขัดแยงเกีย่ วกับการจัดการนํา้ ดังทีไ่ ดกลาวแลวในเบือ้ งตน
เกิดปะทุขึ้นหลายจุดในบริเวณเขื่อนนํ้าลําปะทาว ทําใหผูวิจัยมองประเด็นคําถามหลัก
สําคัญตอลุม นํา้ ลําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ เปนลุม นํา้ ทีม่ อี าณาเขตครอบคลุมพืน้ ที่ 3 อําเภอ
12 ตําบล 52 หมูบ า น (พืน้ ทีอ่ าํ เภอเมืองประกอบดวยตําบลทาหินโงมและตําบลซับสีทอง
อําเภอแกงครอ ประกอบดวยตําบลเกายาดีและตําบลทามะไฟหวาน อําเภอคอนสวรรค
ประกอบดวยตําบลคอนสวรรคและตําบลศรีสาํ ราญ) จํานวนประชากร 19,961 คน และ
มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้นจํานวน 5,255 ครัวเรือน สําหรับพื้นที่ตนนํ้าตั้งอยูในเขตตําบล
เกายาดี อําเภอแกงครอ สวนกลางนํ้าอยูในเขตตําบลนาฝาย อําเภอเมือง และตําบลนา
หนองทุม อําเภอแกงครอ และพื้นที่ปลายนํ้าอยูในเขตตําบลบุงคลา อําเภอเมือง และ
ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค เมื่อวิเคราะหในเชิงเศรษฐกิจและความตองการใช
ประโยชนจากนํา้ พบวา พืน้ ทีต่ น นํา้ อันเปนทีต่ งั้ เขือ่ นลําปะทาวใชนาํ้ เพือ่ การผลิตกระแส
ไฟฟา การชลประทานและการทองเทีย่ ว ชาวบานทีอ่ าศัยในหมูบ า นรอบ ๆ เขือ่ นลําปะทาว
ไดเลี้ยงปลาในกระชังอยางหนาแนนในบริเวณรอบเขื่อน รวมทั้งการปลูกพืชทาง
เศรษฐกิจเปนจํานวนมาก ขณะที่พื้นที่กลางนํ้าหนวยงานทางราชการมีนโยบายในการ
ผันนํ้าจากเขื่อนลําปะทาวไปใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติตาดโตน
และมีโครงการผันนํ้าจากเขื่อนลําปะทาวไปเก็บไวที่อางเก็บนํ้าชอระกาเพื่อประโยชน
ในการทองเที่ยวและผันนํ้าเขาจังหวัดชัยภูมิอีกทอดหนึ่งเพื่อผลิตนํ้าประปา รวมทั้งใช
นํ้าในภาคการเกษตรในพื้นที่ตําบลนาหนองทุม อําเภอแกงครอ พื้นที่ปลายนํ้าชาวบาน
ใชนํ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในครัวเรือน จากที่กลาวมาแลวทั้งหมดสรุปได
วา พัฒนาการของชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทามกลางนโยบายการพัฒนาของรัฐ อัน
นําไปสูความขัดแยงระหวางรัฐกับชุมชน และความขัดแยงระหวางชาวบานกับชาวบาน
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยพิจารณาเห็นวาปญหาหลายเรื่องดังกลาวขางตน
มีความสําคัญและมีความหลากหลายของปญหา โดยเฉพาะการแยงชิงทรัพยากรนํ้า
ระหวางรัฐกับชุมชน ผูว จิ ยั จึงไดพจิ ารณาเลือกพืน้ ทีศ่ กึ ษาจํานวน 2 พืน้ ทีค่ อื กรณีศกึ ษาที่
1 ความขัดแยงระหวางกลุมผูใชนํ้าบานนาแก ตําบลนาหนองทุมกับการประปาแกงครอ
เนื่องจากหนวยงานภาครัฐไดใหการสนับสนุนโครงการในการผันนํ้าไปผลิตนํ้าประปา
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เพื่อเลี้ยงชุมชนเมืองแกงครอ การดําเนินการดังกลาวไดสงผลกระทบตอปริมาณนํ้า
ที่ใชในการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรของชาวบาน ชาวบานจึงไดลุกขึ้นตอสู
เรียกรอง กรณีดงั กลาวนีพ้ บวามีการคลีค่ ลายไปแลวระดับหนึง่ แตเมือ่ การประปาแกงครอ
มีความตองการนํ้าในภายหลัง สงผลใหชาวบานรวมตัวกันกดดันหนวยงานรัฐมากขึ้น
ปจจุบันปญหายังคงอยูกับชุมชน และกรณีศึกษาที่ 2 ความขัดแยงระหวางกลุมผูเลี้ยง
ปลาในกระชัง ตําบลเกายาดี กับกลุม ผูใ ชนาํ้ บานนาแก ตําบลนาหนองทุม โดยหนวยงาน
ภาครัฐไดใหการสนับสนุนโครงการเลีย้ งปลาในกระชัง เพือ่ สงเสริมอาชีพและรายไดของ
คนในชุมชน การดําเนินการดังกลาวไดสง ผลกระทบตอคุณภาพนํา้ ทีช่ าวบานกลุม ผูใ ชนาํ้
บานนาแก ใชนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคและในภาคการเกษตร ชาวบานกลุมผูใชนํ้าไดลุกขึ้น
ตอสูเ รียกรอง และกรณีความขัดแยงดังกลาวไดคลีค่ ลายความขัดแยงจนเปนทีพ่ อใจของ
บุคคลทั้งสองกลุม ผูวิจัยจึงเห็นวาทั้งสองกรณีศึกษามีความสําคัญและนาสนใจในการ
ศึกษา สามารถตอบโจทยการศึกษาตามวัตถุประสงค พรอมทั้งสอดคลองกับประเด็น
การศึกษาทรัพยากรนํ้า
ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ ผูว จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะทําการวิจยั เพือ่ แสวงหาคําตอบพืน้ ที่
อันเปนทีต่ งั้ ของเขือ่ นลําปะทาวเพราะเปนพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมในการศึกษาประเด็นเกีย่ วกับ
“การคลี่คลายความขัดแยงในการจัดการทรัพยากรนํ้าในบริบทสังคมไทย : กรณีศึกษา
เขื่อนลําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ” เนื่องจากผูวิจัยพิจารณาเห็นวากรณีความขัดแยงของ
เขื่อนลําปะทาว เปนผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐของหลายฝายที่มีความตอเนื่อง
ยาวนาน ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตความเปนอยู และความสัมพันธของ
ผูเ กีย่ วของอยางมาก และการเขาใจสาเหตุของปญหาอยางลึกซึง้ รวมทัง้ กระบวนการแก
ปญหาทีใ่ ชอยู ซึง่ มีผลลัพธทงั้ เชิงบวกและลบจะชวยใหสามารถหาแนวทางแกปญ
 หาและ
ปองกันปญหาจากการพัฒนาไดอยางเหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาสาเหตุของความขัดแยงกรณีเขือ่ นลําปะทาว เพือ่ ศึกษากระบวนการ
คลี่คลายความขัดแยงกรณีเขื่อนลําปะทาว และเพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการ
คลี่คลายความขัดแยงกรณีเขื่อนลําปะทาว
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วิธีการวิจัย
ผูวิจัยใชกระบวนการและขั้นตอนดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยผูวิจัยไดเลือกพื้นที่ชุมชนที่ตั้งอยูโดยรอบเขื่อนลําปะทาว โดยมีหนวย
ในการวิเคราะหคือระดับกลุมและองคกร ไดแก กลุมผูใชนํ้า กลุมผูเลี้ยงปลาในกระชัง
กลุม ผูน าํ ชุมชน กลุม คณะกรรมการหมูบ า น กลุม ธรรมยาตรา กลุม ผูไ ดรบั ผลกระทบจาก
การสรางเขื่อน กลุมชาวบาน การประปาแกงครอ และโครงการไฟฟาพลังงานนํ้าเขื่อน
ลําปะทาว ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 2 สวนคือ 1) การเก็บรวบรวมขอมูลทุติย
ภูมิ เปนการเก็บขอมูลที่รวบรวมจากเอกสารทางวิชาการตาง ๆ เชน วารสาร บทความ
และเอกสารรายงานการประชุม 2) การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ใชการสัมภาษณ
ตามแนวทางการสัมภาษณและการสังเกต สําหรับการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่
ไดมาจําแนกและจัดหมวดหมูข อ มูล เปรียบเทียบขอมูลภายในหมวดหมูเ ดียวกัน จากนัน้
จึงนําขอมูลในหมวดหมูต า งกันมาวิเคราะหความสัมพันธทงั้ ระบบ หรือหาความสัมพันธ
แบบองครวม (Holism) พรอมกันนี้ ผูวิจยั ไดใชวิธีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
โดยการดําเนินไปในลักษณะทําซํ้าสลับกลับไปมาเชนนี้ตลอดระยะของการศึกษาขอมูล
ภาคสนาม จากนั้นจึงสรุปผลการวิจัย โดยการวิเคราะหตามกรอบแนวคิดทฤษฎีอีกครั้ง
และนําเสนอขอมูลในลักษณะการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. สาเหตุของความขัดแยง ประกอบดวย 5 ดานคือ
1) โครงสรางทางอํานาจทีแ่ ตกตางกันหรือไมเทาเทียมกันระหวางรัฐกับชุมชน
ทําใหบคุ คลทีม่ อี าํ นาจเหนือกวาไดประโยชนจากทรัพยากร สวนบุคคลทีม่ อี าํ นาจดอยกวา
จะเสียประโยชน กลาวคือรัฐนํากฎหมายหรือกฎระเบียบมาบังคับใช ทําใหประชาชนบาง
กลุมไดรับความเดือดรอนจากโครงการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐ ผลการศึกษาพบวา
ความขัดแยงระหวางหนวยงานภาครัฐกับชาวบาน มีความซับซอนเชิงโครงสราง ทั้งนี้
เพราะมีหนวยงานในระดับทองถิ่น คือองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม เทศบาล
ตําบล นาหนองทุม สวนภูมิภาคไดแก อําเภอแกงครอและจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งหนวย
งานรัฐวิสาหกิจประกอบดวยการประปาแกงครอ การประปาจังหวัดชัยภูมิ การประปา
เขต 6 ขอนแกน แตไมสามารถตัดสินใจในการคลี่คลายความขัดแยงที่เกิดขึ้นได เพราะ
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มีความเกี่ยวของเชิงโครงสรางที่ซับซอนของหนวยงาน ทําใหการบริหารจัดการมีความ
ซับซอน กลาวคือบทบาทของแตละหนวยงานมีปฏิสมั พันธเชิงอํานาจระหวางกัน รวมทัง้ การ
ใชอาํ นาจนโยบายและกฎหมายมาปฏิบตั กิ ารกับคนในชุมชนทําใหชมุ ชนเปลีย่ นแปลงไป
กลาวคือหนวยงานมีลักษณะอัมพาตเชิงโครงสราง แมวารัฐอางวากระจายอํานาจสู
ทองถิ่น แตทองถิ่นกลับไมมีอํานาจหรือสามารถตัดสินใจหรือกลไกการแกไขปญหาได
สอดคลองกับ Ralf Dahrendorf (1959) กลาววา ความขัดแยงขึ้นอยูกับโครงสรางทาง
อํานาจ เพราะสังคมมีความไมเทียมกันในดานสิทธิอํานาจ (Inequality of Authority)
โดยผูม อี าํ นาจเหนือกวา (Domination) จะมีสทิ ธิอาํ นาจในการสัง่ การ ออกกฎเกณฑตา ง
ๆ เพือ่ บังคับผูท อี่ ยูใ ตอาํ นาจ (Subjection) ทําใหมกี ลุม ไดประโยชนและเสียผลประโยชน
นอกจากนีผ้ ลกระทบจากนโยบายของรัฐทีไ่ มยอมรับสิทธิในการเขามาใชประโยชนจากนํา้
ของชุมชนคือ จากผลการศึกษาพบวา นอกจากชาวบานจะไมสามารถรักษาทรัพยากร
นํ้าที่ชาวบานใชประโยชนแลว ยังจะทําใหขาดสิทธิชุมชนในการใชนํ้าในอนาคต ทั้ง ๆ
ที่เหตุผลความจําเปนมาจากแนวคิดการพัฒนาของรัฐที่ตองการสรางความเจริญ โดย
วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึง่ มุง ใหชนบทเปนแหลงสรางผลผลิตทางการเกษตร
คํ้าจุนระบบเศรษฐกิจแบบมหภาค สรางแรงจูงใจการผลิตแบบเขมขน ซึ่งชุมชนบานนา
แก ตําบลนาหนองทุม ก็ตกอยูในสภาพเชนนั้น ทั้งนี้เปนผลสืบเนื่องจากความขัดแยงใน
การนําแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรของชุมชนมาพัฒนารัฐ
2) การรับรูขอมูลขาวสารที่แตกตางกัน ทั้งสองกรณีศึกษามีการรับรูขอมูล
เกีย่ วกับปริมาณนํา้ ทีแ่ ตกตางกัน เนือ่ งจากหนวยงานของรัฐจะอางถึงขอมูลทีเ่ ปนตัวเลข
หรือขอมูลเชิงหลักการ สวนชาวบานจะอาศัยขอมูลที่เกิดจากประสบการณหรือองค
ความรูที่เกิดจากสั่งสมและแลกเปลี่ยนกันในชุมชน จึงมีลักษณะเปนขอมูลเชิงประจักษ
ซึ่งการรับรูขอมูลที่แตกตางกันเปนสาเหตุสําคัญที่นํามาสูความขัดแยง สอดคลองกับที่
Pneuman & Bruehl (1982) ที่กลาววาความแตกตางในการรับรูที่ไมเหมือนกัน หรือ
การรับรูใ นการกระทําทีม่ เี ปาหมายไปดวยกันไมไดเปนผลใหเกิดความขัดแยง รวมทัง้ การ
รับรูที่ถูกบิดเบือนหรือการรับรูที่แตกตางกันสามารถทําใหเกิดความขัดแยงได
3) ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางรัฐกับชุมชนที่แตกตางกัน คือหนวยงาน
ภาครัฐไดเขาไปแยงชิงและครอบครองทรัพยากรนํา้ จากชุมชนทีใ่ ชนาํ้ ในภาคการเกษตร
และนํานํา้ ไปผลิตประปาเพือ่ เลีย้ งประชากรในเขตเมือง เนือ่ งจากการประปาแกงครออาง
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วาดําเนินงานตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ ขณะที่ชุมชนซึ่งเปนเจาของ
ทรัพยากรไดอางสิทธิชุมชนและการจัดการตามวิถีชุมชน สุดทายก็ไมสามารถตอตาน
หรือทัดทานอํานาจของหนวยงานภาครัฐได ทําใหทรัพยากรของชุมชนตกอยูอ าํ นาจของ
หนวยงานภาครัฐ รวมทัง้ กรณีความขัดแยงระหวางชุมชนทีอ่ ยูต น นํา้ กับชุมชนทีอ่ ยูก ลาง
นํ้า ที่มีความสัมพันธแตกตางจากอดีตซึ่งมีความเปนเครือญาติ แตปจจุบันมีการกระทบ
กระทัง่ กันบอยขึน้ เพือ่ แยงชิงการใชประโยชนจากนํา้ ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของ Max
Weber (1978) ทีก่ ลาววา ความขัดแยงเกิดจากฐานอํานาจทีแ่ ตกตางกันของกลุม คนใน
สังคม ซึ่งกรณีของกลุมผูใชนํ้าบานนาแกกับการประปาแกงครอก็มีลักษณะเชนเดียวกัน
4) ผลประโยชนของรัฐอยูเหนือผลประโยชนของชุมชน โดยรัฐจะอางผลประโยชนของ
สวนรวม หรือการพัฒนาไปสูความเจริญของเมือง โดยเฉพาะอําเภอแกงครอ ซึ่งมีน
โยบายเปนเมืองแหงอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งตองไดรับการพัฒนาทั้งภาคธุรกิจ บริการ
และอุตสาหกรรม ขณะที่ชุมชนมองทรัพยากรเปนฐานในการดํารงชีวิต ชาวบานจึง
ตระหนักและรับรูถึงคุณคาของทรัพยากรเปนอยางดี ในที่สุดประปาแกงครอไดแยงนํ้า
ไปจากชุมชน ทําใหชาวบานรูสึกเสียผลประโยชน จึงนํามาสูการเรียกรองและปกปอง
ผลประโยชน จากสาเหตุของความขัดแยงที่เกิดขึ้น ชี้ใหเห็นวา การแยงชิงทรัพยากร
นํ้าเพื่อนําไปใชในการเกษตรและการจําหนาย เปนสวนหนึ่งของปจจัยในการผลิตตาม
ที่ Karl Marx (1990) กลาววาแตละกลุมพยายามสนองประโยชนของตน มีผลใหอีก
กลุมหนึ่งจะเสียประโยชน โดยตางฝายตางแสวงหาผลประโยชน คือตางฝายตางแยงชิง
ทรัพยากรนํา้ และการครอบครองทรัพยากรอันเปนผลประโยชนของสวนตนไว จึงเห็นได
วาการดําเนินการดังกลาวหนวยงานรัฐไดประโยชน สวนชาวบานเสียผลประโยชน ซึ่งมี
ลักษณะเหมือนกันกับกรณีความขัดแยงระหวางกลุม ผูเ ลีย้ งปลาในกระชังกับกลุม ผูใ ชนาํ้
เพราะคนตนนํา้ มีรายไดทเี่ กิดจากการขายปลา สวนคนกลางนํา้ กังวลเกีย่ วกับสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม ผลประโยชนที่แตกตางกันจึงเปนเงื่อนไขที่นํามาสูความขัดแยงที่เผชิญหนา
กันระหวางชุมชนกับชุมชน
5) คานิยมความเห็นทีแ่ ตกตางกัน กรณีศกึ ษาดังกลาวไดเกิดขึน้ ในเงือ่ นไขการ
ใหคณ
ุ คาทีแ่ ตกตางกัน กลาวคือหนวยงานภาครัฐเนนคุณคาไปสูก ารพัฒนา ความทันสมัย
และประโยชนของสวนรวม ขณะที่ชุมชนมองคุณคาของทรัพยากรนํ้าในเชิงวิถีชีวิต
หรือนํ้าคือชีวิต จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาความขัดแยงในการใหคุณคาความหมายที่
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แตกตางกัน ไดทําใหความขัดแยงทวีความเขมขนและซับซอนมากขึ้นอีก เนื่องจากการ
พัฒนาของรัฐไดนําหลักการจัดการทรัพยากรในระบบกรรมสิทธิ์เอกชน กลาวคือการ
ประปาอําเภอแกงครอ มีวถิ กี ารใชทรัพยากรเพือ่ สนองตอบตอระบบตลาดเขาสูช มุ ชน ใน
ขณะทีช่ าวบานสวนใหญยงั ดํารงชีวติ ดวยการพึง่ พาทรัพยากรเพือ่ ยังชีพ และยังยึดมัน่ ใน
การจัดการทรัพยากรสวนรวมตามหลักประเพณี การมีหลักการจัดการทรัพยากรทับซอน
กันอยู 2 ประเภท ในขณะทีม่ วี ถิ กี ารใชทรัพยากรทีแ่ ตกตางกันจึงเปนเงือ่ นไขใหเกิดความ
ขัดแยง รวมทัง้ กรณีของกลุม คนตนนํา้ ทีเ่ นนการเขาถึงทรัพยากรนํา้ เพือ่ ใชประโยชนจาก
แหลงนํา้ สวนกลุม ผูใ ชทอี่ าศัยอยูต อนกลางนํา้ เนนคุณภาพนํา้ และสิง่ แวดลอมทีด่ ี ดังนัน้
ความขัดแยงจึงเกิดขึน้ ระหวางกลุม คนทีไ่ ดรบั ประโยชนไดหยิบฉวยและตีความหลักการ
จัดการทรัพยากรทีแ่ ตกตางกัน เพือ่ แขงขันขับเคีย่ วกันใหมสี ทิ ธิในการเขาถึงทรัพยากรนํา้
2. กระบวนการในการคลี่คลายความขัดแยง ประกอบดวยกระบวนการใน
การคลี่คลาย 4 ขั้นตอน สําหรับกระบวนการในการคลี่คลายความขัดแยงกรณีแรก ผล
การศึกษาพบวา มีกระบวนการในการคลี่คลายความขัดแยง 4 ขั้นตอน ซึ่งแตกตางจาก
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิเคราะห ซึ่งมีอยู 5 ขั้นตอน ดังนี้ Sermsak Wisalaphorn
(2534) , Ruble and Thomas (1976) and M. Azalur Rahim (1985)
ขัน้ ตอนทีห่ นึง่ การพูดคุยเพือ่ รวมกันวิเคราะหทมี่ าของปญหา สําหรับรูปแบบ
ที่ใชในการคลี่คลายความขัดแยงคือการแขงขัน โดยตางฝายตางมุงเนนแขงขันเพื่อ
เอาชนะอีกฝายหนึ่ง ซึ่งแตละฝายพยายามเสนอสิ่งที่จะเปนประโยชนกับฝายตนเอง
ผลการศึกษาพบวา ในขัน้ ตอนนีห้ นวยงานภาครัฐใชยทุ ธวิธใี หขอ มูลดานดีและมีประโยชน
รวมทั้งการพัฒนาที่จะนําไปสูความเจริญของอําเภอแกงครอ สวนชาวบานใชแกนนํา
ในการพูดคุย การรวมพลังชุมชน การใชประสบการณที่เปนขอมูลเชิงประจักษในพื้นที่
รวมทัง้ การรวบรวมรายชือ่ คัดคาน เพือ่ แสดงใหเห็นถึงความไมเห็นดวยกับปฏิบตั กิ ารของ
หนวยงานภาครัฐทีย่ นื ยันจะดําเนินการกอสรางตอไป อันนํามาสูผ ลทีเ่ กิดขึน้ คือการลงมติ
ทีป่ ระชุมทีไ่ มเห็นดวยกับโครงการ และการประปาแกงครอไดวา จางบริษทั ทองคณาการ
โยธาดําเนินการกอสรางโครงการฯ
ขั้นตอนที่สอง การแสวงหาแนวทางขอสรุปรวม ขั้นตอนนี้ใชรูปแบบการคลี่
ความขัดแยงคือการเจรจาตอรอง ผลการศึกษาพบวา หนวยงานภาครัฐยอมรับขอเสนอ
ของชาวบานในที่ประชุมที่จะชะลอโครงการออกไปจนกวาจะมีการศึกษาหาแนวทางที่
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เหมาะสม โดยหนวยงานภาครัฐใชยทุ ธวิธอี า งนโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม
การเจริญเติบโตของอําเภอแกงครอ ในอนาคต และอางมติที่ประชุมที่มีผูนําชุมชนเขา
รวมประชุม ในขณะทีช่ าวบานใชพลังชุมชนในการเรียกรอง การใชทนุ ทางสังคม และการ
ระดมทุนในการตอสูต อ รองกับหนวยงานภาครัฐ ผลทีเ่ กิดขึน้ การประปาไดขออนุญาตให
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนโครงการ ขณะที่การดําเนินโครงการ
มีความกาวหนารอยละ 90 สวนชาวบานไมพอใจเพราะเห็นวาตนเองถูกหลอก จนใน
ที่สุดตองใหผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิเปนคนกลางในการไกลเกลี่ย
ขั้นตอนที่สาม การไกลเกลี่ยโดยคนกลาง เนื่องจากทั้งคูมีทาทีแขงขันจึงยังคง
ใชรปู แบบการแขงขันในการคลีค่ ลายความขัดแยงซึง่ มีผวู า ราชการจังหวัดชัยภูมเิ ปนคน
ไกลเกลี่ย ในขั้นตอนนี้รัฐใชยุทธวิธีการยอมรับขอเสนอทั้งหมดในเวทีประชุม แตในทาง
ปฏิบัติยังคงดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง สวนชาวบานใชพลังรวมชุมชนและใชทุนทาง
สังคมในการตอบโตตอรองกับหนวยงานภาครัฐ และผลที่เกิดขึ้นคือไดขอตกลงวาจะ
ศึกษาผลกระทบและชะลอโครงการกอสราง แตในขอเท็จจริงการประปาแกงครอยังคง
ดําเนินการกอสรางตอ และคนกลางก็ขอใหชาวบานเห็นแกสวนรวม ในมุมมองของ
ชาวบานมองวารัฐเขาขางรัฐและไมไววางใจรัฐ
ขั้นตอนที่สี่ การพูดคุยเจรจาตอรอง เกิดขึ้นตอเนื่องจากการใชคนกลางไกล
เกลี่ยที่ใหทั้งสองฝายมาพูดคุยเจรจาตอรองกัน รูปแบบที่ใชในขั้นตอนนี้คือการแขงขัน
โดยหนวยงานภาครัฐซึ่งผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิไดเชิญผูอํานวยการประปาเขต 6 ที่
มีอํานาจในการตัดสินใจเขารวมประชุมรับรูและรวมหาทางแกปญหา สวนชาวบานใช
ขอมูลเชิงประจักษทเี่ ปนประสบการณในพืน้ ที่ พรอมกับนําเสนอขอมูลและทางออกตาม
วิถีชมุ ชนที่ยืดหยุนแลว และผลที่เกิดขึ้นคือการประปาเขต 6 ไดมีคําสั่งชะลอโครงการ
ออกไปเพือ่ หาทางเหมาะสมและทําประชาพิจารณรบั ฟงความเห็นของชาวบานในพืน้ ที่
แตขอ เท็จจริงปรากฏวาประปาแกงครอยังดําเนินการกอสรางตามโครงการอยางตอเนือ่ ง
จนแลวเสร็จรอยละ 90 และในที่สุดการประปาเขต 6 ไดขออนุญาตวางทอสงนํ้าดิบเพื่อ
ใหบริการนํา้ ประปาอยางทัว่ ถึง และผูบ ริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดอนุมตั ใิ ห
ดําเนินการ จนนํามาสูความขัดแยงระหวางชาวบานกับหนวยงานภาครัฐอีกครั้ง แมผล
การลงคะแนนเสียงของชาวบาน 1,700 เสียงไมเห็นดวยกับการผันนํา้ เพือ่ ผลิตนํา้ ประปา
แตการประปาก็ไดดาํ เนินการวางทอจนเสร็จเรียบรอยและเปดทดสอบใชงานไปแลวสอบ
วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554
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ครั้ง ทําใหความขัดแยงบานปลายและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทําใหการคลี่คลายในขั้นตอนที่
5 คือการหาขอสรุปรวมกันยังไมเกิด ขณะเดียวกันชาวบานไดรอ งเรียนไปยังสํานักนายก
รัฐมนตรี สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) และสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เพื่อขอความชวยเหลือ จากนั้นสํานักนายกรัฐมนตรีไดสงเรื่อง
ใหจังหวัดเปนผูพิจารณาและรับผิดชอบโครงการ ในขณะที่สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดสงเจาหนาที่มาตรวจสอบและหาขอมูลเบื้องตนเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป
ในส ว นของการคลี่ ค ลายความขั ด แย ง กรณี ที่ ส อง ผลการศึ ก ษาพบว า มี
กระบวนการในการคลี่คลายความขัดแยงประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก
1) ขั้นตอนที่ 1 การเจรจาตอรอง โดยการพูดคุยที่มาของปญหาการเลี้ยง
ปลาในกระชังของกลุมผูเลี้ยงปลาในกระชังซึ่งเปนคนตนนํ้ากับกลุมผูใชนํ้าที่ไดรับเดือด
รอนที่อาศัยอยูกลางนํ้า รูปแบบที่ใชในการคลี่คลายคือการแขงขันเนื่องจากทั้งสองฝาย
ตองการชนะเหนืออีกฝายหนึ่ง สําหรับยุทธวิธีที่ใชในการเจรจาตอรองนั้น กลุมผูเลี้ยง
ปลาในกระชังอางนโยบายของหนวยงานภาครัฐที่สนับสนุนโครงการ และการไดรับการ
สนับสนุนทางการเงินจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) รวมทั้งความชอบธรรมตาม
สิทธิชมุ ชนของคนตนนํา้ สวนกลุม ผูใ ชนาํ้ บานนาแกใชการเผยแพรขอ มูลเกีย่ วกับปญหา
ผลกระทบดานตาง ๆ และการรวมตัวสรางพลังชุมชนเรียกรอง ผลที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้
คือไมสามารถบรรลุขอตกรวมกันได และกลุมผูใชนํ้าไดรองเรียนไปที่สํานักงานประมง
จังหวัดชัยภูมิ
2) ขั้นตอนที่ 2 การเจรจาไกลเกลี่ยโดยคนกลาง เกิดขึ้นเนื่องจากทั้งสองฝาย
ตกลงทีจ่ ะใชการเจรจาไกลเกลีย่ โดยคนกลาง โดยมีหวั หนาสํานักงานโครงการไฟฟาเขือ่ น
ลําปะทาวเปนคนกลางในการไกลเกลีย่ รูปแบบทีใ่ ชในขัน้ ตอนนีค้ อื การประสานความรวม
มือ เนนใหทั้งสองฝายพูดคุยถึงปญหาและแสดงเหตุผลจุดยืนของแตละฝาย เพื่อปรับ
จากจุดยืนแตละฝายไปสูผ ลประโยชนรว มของทัง้ สองฝาย สําหรับยุทธวิธที ใี่ ชในการตอสู
ตอรอง กลุมผูเลี้ยงปลาในกระชังใชวิธีการขอเลี้ยงปลาในกระชังตอโดยใหเหตุผลเกี่ยว
กับผลกระทบทางเศรษฐกิจหากหยุดเลี้ยง พรอมกับรับฟงขอเสนอและเหตุผลของกลุม
ผูใชนํ้า สวนกลุมผูใชนํ้าไดเรียกรองใหหยุดเลี้ยงปลาในกระชังเพราะสงผลกระทบดาน
สุขภาพ พรอมกับรับฟงเหตุผลและทางเลือกของกลุมผูเลี้ยงปลาในกระชัง ในที่สุดทั้ง
สองฝายพิจารณาทางเลือกที่ดีและบรรลุขอตกลงรวมกัน
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3. แนวทางที่เหมาะสมในการคลี่คลายความขัดแยงในบริบทสังคมไทย
1) การกําหนดนโยบายของรัฐควรดําเนินการในลักษณะปองกันความขัดแยง
มากกวาสรางความขัดแยง ในการกําหนดนโยบายหรือกฎระเบียบตาง ๆ หนวยงานภาค
รัฐจะเปนผูก าํ หนดโดยปราศจากการมีสว นรวมของประชาชนคือจากบนลงลางทําใหเกิด
ความขัดแยงเนือ่ งจากมีผไู ดรบั ผลกระทบ แนวทางทีเ่ หมาะสมคือประชาชนในพืน้ ทีค่ วร
เขามามีสวนรวม ในการกําหนดนโยบาย หรือกฎระเบียบ หรือโครงการในลักษณะจาก
ลางขึ้นบน เพราะหากดําเนินการในวิธีการนี้ความขัดแยงยอมไมเกิดขึ้น
2) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผลการศึกษาพบวา โครงการพัฒนา
ของหนวยงานภาครัฐ จําเปนอยางยิง่ ทีต่ อ งรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตัง้ แตเริม่ ตน
โดยดําเนินการใหเกิดความสมบูรณทั้งรูปแบบและเนื้อหา คือใหทุกภาคสวนไดเขามา
มีสวนรวม รวมทั้งการปรับวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและตัดสินใจให
สอดคลองกับความตองการของชุมชน
3) การหาบุคคลทีเ่ ปนกลางในการไกลเกลีย่ ขอขัดแยง เปนเงือ่ นไขสําคัญทีจ่ ะ
ทําใหความขัดแยงไดรบั การคลีค่ ลายหรือยุตลิ งได บุคคลทีเ่ ปนกลางในการไกลเกลีย่ ตอง
เปนที่เคารพและยอมรับของทุกฝาย และตองเปนผูที่เขาใจบริบทเกี่ยวกับกรณีความ
ขัดแยงเปนอยางดี เพราะจะสามารถชวยกระตุน ใหทกุ ฝายสามารถมองหาผลประโยชน
รวมกันไดดีขึ้น และมีความเปนกลางที่แทจริง เพราะหากมีลักษณะเอนเอียงหรือไมเปน
กลางยอมจะทําใหความขัดแยงรุนแรงมากขึน้ และนําไปสูก ารฟองศาล หรือองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ
4) การใชทุนทางสังคม ไดแก บุคคลหรือกลุมองคกรที่ชวยหลอหลอมหรือ
สรางความสัมพันธระหวางคนในสังคม ผลการศึกษาพบวา การคลี่คลายความขัดแยง
ในชุมชนอาศัยประธานกลุมผูใชนํ้าในการแบงปนหรือจัดคิวในการจัดสรรนํ้า รวมทั้งที่
ปรึกษากลุมผูใชนํ้าซึ่งมีความรูดานกฎหมาย ซึ่งเปนลูกหลานของชุมชนบานนาแก และ
ทําหนาที่ประสานหนวยงานภายนอกเขามาเปนพี่เลี้ยงเพื่อใหความรูเรื่องตาง ๆ ที่ชาว
บานใหความสนใจ นอกจากนี้ยังมีกลุมธรรมยาตราซึ่งเปนองคกรทางศาสนาที่เขามา
ชวยขัดเกลาและสรางจิตสํานึกในการอยูรวมกันของชุมชน ทําใหคนในชุมชนมีความ
ศรัทธา เชื่อมั่น ใหอภัย ไววางใจซึ่งกันและกัน สงผลใหความขัดแยงในชุมชนไมรุนแรง
และคลี่คลายไปไดในที่สุด
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สรุปผลการศึกษา
ความขั ด แย ง ระหว า งชาวบ า นกั บ หน ว ยงานภาครั ฐ ผลการวิ จั ย พบว า
กระบวนการในการคลีค่ ลายความขัดแยงใชการเจรจาตอรองและการเจรจาไกลเกลีย่ โดย
คนกลาง เนือ่ งจากทัง้ สองฝายมีจดุ ยืนคือประโยชนของตนเองเปนหลัก รวมทัง้ มุง แขงขัน
เพื่อใหฝายตนชนะไดสิ่งที่ตองการ ดังนั้น ผลสรุปรวมกันทั้งสองฝายจึงไมเกิดขึ้น สวน
ความขัดแยงระหวางกลุม ผูเ ลีย้ งปลาในกระชังบานทากอกกับกลุม ผูใ ชนาํ้ บานนาแก เปน
ความขัดแยงทีเ่ ผชิญหนาระหวางชุมชนกับชุมชน โดยทัง้ สองฝายมีวธิ กี ารคลีค่ ลายความ
ขัดแยงคือเนนการเจรจาไกลเกลีย่ โดยคนกลางทีไ่ ดรบั การยอมรับจากทุกฝายและมีความ
เปนกลาง มุง แกปญ
 หาแบบประสานความรวมมือและการเจรจาโดยยึดผลประโยชนรว ม
กันของทุกฝาย ในที่สุดจึงไดขอตกลงที่เปนที่ยอมรับรวมกันของทั้งสองฝาย และมีการ
ดําเนินการตามขอตกลง สําหรับกรณีความขัดแยงทั้ง 2 กรณี สามารถสรุปภาพรวมของ
การคลี่คลายความขัดแยงทั้งสองกรณีดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปภาพรวมของการคลี่คลายความขัดแยงทั้งสองกรณี
คูขัดแยง
สาเหตุของความขัดแยง
การคลี่คลาย
ผลที่เกิดขึ้น
1. กลุมผูใชนํ้าบาน 1. โครงสรางการบริหารจัดการนํ้า
- การเจรจาต อ รอง - การหาขอสรุปรวม
นาแกกับการประปา
- รัฐเปนตัวตั้ง ชุมชนเปนฝายตั้งรับ
และการเจรจาไกล
ยังไมเกิดขึ้น
แกงครอ (ชุมชนกับ 2. การรับรูขอมูลขาวสารที่แตกตาง
เกลี่ ย โดยคนกลาง
หนวยงานภาครัฐ)
- ข อ มู ล เชิ ง หลั ก การกั บ ข อ มู ล จาก
โดยยึ ด จุ ด ยื น เป น
ประสบการณ
หลั ก มุ ง แข ง ขั น
3. ความสัมพันธของรัฐกับชุมชน
ให ฝ า ยตนได สิ่ ง ที่
- กระบวนการพัฒนาขาดการมีสวน
ตองการใหมากทีส่ ดุ
รวม
4. ผลประโยชน
- ผลประโยชน ข องรั ฐ อยู เ หนื อ ผล
ประโยชนชาวบาน
5. คานิยม
- ความเห็นที่แตกตางกัน
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2. ผูเลี้ยงปลาใน 1. ดานโครงสราง
- การเจรจาไกลเกลี่ย - ไดขอตกลงที่เปน
กระชังกับผูใชนํ้า
- ชุมชนตนนํา้ สนองนโยบายรัฐ สวน
โดยคนกลางที่ ไ ด
ที่ ย อมรั บ ของทั้ ง
บานนาแก
ชุมชนกลางนํ้ารับผลกระทบ
สองฝาย
รับการยอมรับจาก
(ชุมชนกับชุมชน) 2. ดานขอมูลขาวสาร
ทุกฝายและมีความ - มีการเคลื่อนยาย
- การรับรูขอมูลที่แตกตางกัน
กระชังปลาจากที่
เปนกลาง (Impar3. ดานความสัมพันธ
เลี้ ย งเดิ ม ไปสอง
tiality) มุง แกปญ
 หา
- ความสัมพันธไมเหมือนเดิม
ร อ ยเมตร ทั น ที
แบบประสานความ
4. ดานผลประโยชน
หลั ง จากที่ ไ ด ข อ
รวมมือ (Cooper- คนตนนํ้ามีรายได คนกลางนํ้าเสีย
ตกลง
ating) และเจรจา
สุขภาพ
โดยยึดผลประโยชน
5. ดานคานิยม
รวมกันของทุกฝาย
- ค น ต น นํ้ า เ น น เข า ถึ ง แ ล ะ ใช
(Mutual benefit)
ประโยชนจากแหลงนํ้า สวนกลุมผูใช
นํ้าเนนคุณภาพนํ้า

สาเหตุของความขัดแยงกรณีการแยงชิงนํา้ ระหวางกลุม ผูใ ชนาํ้ บานนาแก ตําบล
นาหนองทุม กับการประปาอําเภอแกงครอเปนการเผชิญหนาในการแยงชิงทรัพยากรนํา้
ระหวางรัฐกับชุมชน และความขัดแยงกรณีการใชประโยชนจากนํ้าระหวางกลุมผูเลี้ยง
ปลาในกระชังบานทากอก ตําบลเกายาดีกับกลุมผูใชนํ้าบานนาแก ตําบลนาหนองทุม
เปนการเผชิญหนาระหวางชุมชนกับชุมชน อาจกลาวไดวาสาเหตุสําคัญที่นําไปสูความ
ขัดแยง ไดแก
1) ดานโครงสราง เกิดจากโครงสรางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าที่ไม
เทาเทียมกันเนื่องจากหนวยงานภาครัฐเปนฝายตัวตั้งกลาวคืออาศัยอํานาจหนาที่ที่มี
กฎหมายและนโยบายรองรับ เปนฐานอํานาจในการตัดสินใจและบริการจัดการทรัพยากร
นํ้า ในขณะที่ชุมชนเปนฝายตั้งรับคือยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายเพราะมีอํานาจ
ดอยกวา ในที่สุดนโยบายการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐครอบครองความตองการใช
ทรัพยากรของทองถิ่น สงผลใหชุมชนซึ่งเปนเจาของทรัพยากรสูญเสียฐานทรัพยากรใน
ชุมชน สะทอนใหเห็นถึงโครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทียมกัน
2) ดานขอมูลขาวสาร เปนเรื่องของการรับรูขอมูลขาวสารที่แตกตางกัน
ระหวางหนวยงานภาครัฐกับชุมชน กลาวคือหนวยงานภาครัฐเนนขอมูลในเชิงหลักการ
ที่เปนหลักทางวิชาการ ที่พิสูจนไดและมีเหตุผลในทางเศรษฐศาสตร เชน หนวยงาน
ภาครัฐมีความเห็นวาปริมาณนํ้ามีเพียงพอสําหรับการผลิตกระแสไฟฟาและการเกษตร
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ของชาวบาน สวนชุมชนรับรูขอมูลที่เกิดจากประสบการณหรือขอมูลเชิงประจักษทั้งนี้
เพราะประสบการณที่ผานมาทําใหชาวบานรับรูดีวาปริมาณนํ้าในฤดูการทํานาไมเพียง
พอ ระหวางชาวบานดวยกันยังขัดแยงกันอยูเปนประจํา รวมทั้งการรับรูขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการผันนํ้าเพื่อนํานํ้าไปผลิตนํ้าประปาเลี้ยงคนเมือง หนวยงานภาครัฐใหขอมูลใน
ดานที่ดีและมีประโยชนตอชุมชน สวนขอมูลดานผลกระทบเชิงลบกับชุมชนเจาหนาที่
ไมไดใหขอมูลแตอยางใด ทําใหชาวบานรับรูขอมูลขาวสารที่ไมรอบดาน
3) ดานความสัมพันธ การมีความเห็นที่แตกตางกัน แยงชิงผลประโยชนกัน
ทําใหเกิดความรูสึก ไมพอใจ ไมวางใจกัน ระหวางหนวยงานภาครัฐและชุมชน และ
ระหวางชุมชนทีอ่ ยูต น นํา้ กลางนํา้ และปลายนํา้ เกิดขัว้ ของผูไ ดประโยชน ผูเ สียประโยชน
หรือผูที่ไมไดรับการเปนธรรม และทําลายความสัมพันธดั้งเดิม
4) ดานการใชประโยชน สะทอนใหเห็นถึงผลประโยชนของรัฐอยูเหนือ
ผลประโยชนชาวบาน ซึง่ แตละกลุม จะมุง ผลประโยชนของกลุม ตนไดแก กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กลุมผูใชนํ้าชลประทาน ชาวบานผูประกอบอาชีพเลี้ยง
ปลากระชัง กลุมผูใชนํ้า และกลุมธุรกิจบานพักโฮมสเตย
5) ดานคานิยม เปนเรือ่ งคานิยมความเห็นทีแ่ ตกตางกันในการพัฒนา การสง
เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนการผลิตนํ้าประปา การเลี้ยงปลาในกระชัง
ของหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนทีเ่ ลีย้ งปลาเพือ่ เพิม่ รายไดกบั ชาวบานรอบเขือ่ นลําปะทาว
ที่ตองการคุณภาพชีวิต สุขภาพและสิ่งแวดลอมที่ดี ทําใหมีความเห็นที่ตางกันจึงเกิด
ความขัดแยง
ในสวนของกระบวนการในการคลี่คลายความขัดแยง จากผลการศึกษาครั้งนี้
พบวา การคลีค่ ลายความขัดแยงกรณีแรกมีกระบวนการในการคลีค่ ลาย 4 ขัน้ ตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 การพูดคุย เพื่อรวมกันวิเคราะหที่มาของปญหาการแยงนํ้าจากกลุมใชนํ้า
เพื่อการเกษตรไปผลิตนํ้าปาเพื่อเลี้ยงคนเมือง ใชรูปแบบการแขงขันนําไปสูการลงมติ
ที่ประชุมใหยกเลิกโครงการ สําหรับยุทธวิธีหนวยงานภาครัฐใชนโยบายเพื่อสรางความ
ชอบธรรมในการดําเนินโครงการ สวนชาวบานใชทนุ ทางสังคมคือประธานและทีป่ รึกษา
กลุม ผูใ ชนาํ้ ใชพลังชุมชนและขอมูลเชิงประจักษจากพืน้ ที่ มีการแขงขันเอาชนะ ทําใหไม
บรรลุขอตกลง และ ไมไววางใจกัน

KKU Res J 1 (2) : July-September

การคลี่คลายความขัดแยงในการจัดการทรัพยากรนํ้าในบริบทสังคมไทย
: กรณีศึกษาเขื่อนลําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ

137

ขัน้ ตอนที่ 2 การแสวงหาแนวทางขอสรุปรวม ในขัน้ ตอนนีก้ ลุม ผูใ ชนาํ้ ไดเสนอ
ทางออก 3 ขอคือ ใหการประปาแกงครอยกเลิกโครงการ จัดหาพื้นที่รองรับเพื่อเก็บกัก
นํ้าผลิตประปา และชะลอโครงการออกไปจนกวาจะมีการลงประชามติของชาวบาน ใช
รูปแบบการยอมตามคือการประปาแกงครอยอมรับขอเสนอของกลุม ผูใ ชนาํ้ ในทีป่ ระชุม
ยุทธวิธหี นวยงานภาครัฐใชมติทปี่ ระชุมทีผ่ นู าํ ชุมชนเห็นชอบใหดาํ เนินโครงการ สวนชาว
บานใชพลังกลุม และชุมชน ใชทนุ ทางสังคมคือกลุม แกนนําของกลุม ผูใ ชนาํ้ การระดมทุน
เพือ่ ใชในการตอสูเ รียกรอง และผลทีเ่ กิดขึน้ คือประปายอมรับขอเสนอในทีป่ ระชุม แตไม
ยอมปฏิบตั ิตาม และดําเนินการกอสรางโครงการตอ
ขัน้ ตอนที่ 3 การไกลเกลีย่ โดยคนกลาง คือทัง้ สองฝายเลือกผูว า ราชการจังหวัด
ชัยภูมิเปนคนกลางในการไกลเกลี่ย ในขั้นตอนนี้ใชรูปแบบการประนีประนอม โดยผูวา
ราชจังหวัดในฐานคนกลางไกลเกลี่ยไดศึกษาขอมูลเพิ่มเติม เชิญทั้งสองฝายเขารวมพูด
คุยไกลเกลี่ยและเปดโอกาสใหเกิดการประนีประนอม ยุทธวิธีหนวยงานภาครัฐใชผูวา
ราชการจังหวัดไกลเกลี่ยเพื่อสรางความนาเชื่อถือ และความชอบธรรมในการดําเนิน
โครงการ พรอมกับยอมรับขอเสนอในทีป่ ระชุม สวนชาวบานใชทนุ ทางสังคมคือประธาน
และที่ปรึกษากลุมผูใชนํ้า และผลที่เกิดขึ้นคือชาวบานเห็นวาผูวาราชการจังหวัดมีความ
ไมเปนกลาง เพราะมีความเอนเอียงและโนมนาวใหชาวบานยอมรับขอเสนอของหนวยงาน
ภาครัฐทําใหไมบรรลุขอตกลง
ขั้นตอนที่ 4 การพูดคุยเจรจาตอรอง จากผลการศึกษาพบวาหนวยงานภาค
รัฐไดใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจเขารวมประชุมการเจรจาคือผูอํานวยการการประปา
เขต 6 ขอนแกน ขัน้ ตอนนีใ้ ชรปู แบบการรวมมือ โดยใหทงั้ สองฝายพูดคุยเจรจาถึงปญหา
และทางออกรวมกัน และผูอํานวยการประปาเขต 6 ขอนแกน ซึ่งเปนผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจไดรับขอเสนอของชาวบานกลุมผูใชนํ้า โดยใหชะลอโครงการออกไป จนกวาจะ
มีการศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อดําเนินงานในอนาคต ยุทธวิธีหนวยงานรัฐเชิญ
ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานการพูดคุยเจรจา และมีผูอํานวยการการประปาเขต 6
เขารวมประชุมเพือ่ พิจารณาตัดสินใจ สวนชาวบานเนนขอมูลเชิงประจักษเกีย่ วกับปญหา
ปริมาณนํา้ ไมเพียงพอตอสําหรับการเกษตรในพืน้ ทีอ่ นั เปนประสบการณและองคความรู
ทีเ่ ปนภูมปิ ญ
 ญาชุมชน และผลทีเ่ กิดขึน้ ไดมกี ารชะลอโครงการออกไปไมมกี าํ หนด แตใน
ทางปฏิบตั กิ ลับปรากฏขอเท็จจริงวาการประปาแกงครอดําเนินงานกอสรางตามโครงการ
เสร็จไปแลวรอยละ 90
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ในส ว นของการคลี่ ค ลายความขั ด แย ง กรณี ที่ ส อง ผลการศึ ก ษาพบว า มี
กระบวนการในการคลี่คลายความขัดแยงประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก
1) ขัน้ ตอนที่ 1 การเจรจาตอรอง โดยการพูดคุยทีม่ าของปญหาการเลีย้ งปลา
ในกระชังของกลุม ผูเ ลีย้ งปลาในกระชังซึง่ เปนคนตนนํา้ กับกลุม ผูใ ชนาํ้ ทีไ่ ดรบั เดือดรอนที่
อาศัยอยูก ลางนํา้ รูปแบบทีใ่ ชในการคลีค่ ลายคือการแขงขัน ผลทีเ่ กิดขึน้ ในขัน้ ตอนนีค้ อื
ไมสามารถบรรลุขอตกรวมกันได
2) ขั้นตอนที่ 2 การเจรจาไกลเกลี่ยโดยคนกลาง เกิดขึ้นเนื่องจากทั้งสองฝาย
ตกลงทีจ่ ะใชการเจรจาไกลเกลีย่ โดยคนกลาง โดยมีหวั หนาสํานักงานโครงการไฟฟาเขือ่ น
ลําปะทาวเปนคนกลางในการไกลเกลีย่ เนือ่ งจากเปนผูท ไี่ ดรบั การยอมรับจากทัง้ สองฝาย
มีความรูเ กีย่ วกับความขัดแยงเปนอยางดี เทคนิคการเจรจาทีใ่ ชคอื การประสานความรวม
มือ ในที่สุดทั้งสองฝายพิจารณาทางเลือกที่ดีและบรรลุขอตกลงรวมกัน
ผลการศึกษาพบวา ความขัดแยงระหวางกลุม ผูเ ลีย้ งปลาในกระชังบานทากอก
กับกลุมผูใชนํ้าบานนาแก เปนความขัดแยงที่เผชิญหนาระหวางชุมชนกับชุมชน โดยทั้ง
สองฝายมีวธิ กี ารคลีค่ ลายความขัดแยงคือเนนการเจรจาไกลเกลีย่ โดยคนกลางทีไ่ ดรบั การ
ยอมรับจากทุกฝายและมีความเปนกลาง มุง แกปญ
 หาแบบประสานความรวมมือและการ
เจรจาโดยยึดผลประโยชนรวมกันของทุกฝาย ในที่สุดจึงไดขอตกลงที่เปนที่ยอมรับรวม
กันของทั้งสองฝาย และมีการดําเนินการตามขอตกลง

ขอเสนอแนะ
1. ควรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) ซึง่ เปนหนวยงานในพืน้ ทีท่ ใี่ กลชดิ
ชิดกับประชาชนมากที่สุด เปนแกนในการประสาน ความรวมมือของภาคีที่เกี่ยวของ
ในการทํางานในลักษณะเชิงรุกเพือ่ ปองกันและคลีค่ ลายความขัดแยงในระดับพืน้ ทีต่ งั้ แต
เริม่ ตน เพือ่ ไมใหปญ
 หาความขัดแยงขยายตัวมากขึน้ เนือ่ งจากผลการศึกษาพบวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของยังมีบทบาทนอย (คือมีเพียงการจัดการทรัพยากรนํ้าใน
ทองถิน่ ) ทัง้ นีเ้ นือ่ งดวยขอจํากัดดานกรอบอํานาจหนาทีท่ อี่ งคกรไดรบั มอบหมาย ดังนัน้
การกระจายอํานาจและเพิ่มศักยภาพใหองคกรปกครองทองถิ่นในการคลี่คลายความ
ขัดแยงจึงความจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้น ควรมีการพัฒนารูปแบบการสงเสริมบทบาทของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในการปองกันและแกไขความขัดแยง
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2. หนวยงานภาครัฐควรใหความสําคัญกับการปองกันและลดความขัดแยง
ในทุกระดับ โดยใหกลุมองคกรหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายหรือโครงการพัฒนาของภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อใหนโยบายหรือโครงการพัฒนาตางๆ
ไดรบั การพิจารณาจากมุมมองทีห่ ลากหลายและนําไปสูข อ สรุปของนโยบายหรือโครงการ
ซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกันของทุกฝาย อันจะสงผลใหชวยลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแยง
ขึ้นมาในการดําเนินนโยบายหรือโครงการ ทั้งนี้จะเห็นไดจากผลการศึกษาทั้ง 2 กรณี
ที่หนวยงานภาครัฐไมไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายหรือ
โครงการตางๆ ทําใหเกิดขอขัดแยงระหวางผูที่มีสวนไดเสียกับการใชประโยชนจากลุม
นํา้ ลําปะทาวตามมาในภายหลังเมือ่ มีการนํานโยบายหรือโครงการมาดําเนินการในพืน้ ที่
3. ควรจัดใหมกี ระบวนการเรียนรูร ว มกันเกีย่ วกับการจัดการ การดูแลรักษา ฟน ฟูและใช
ประโยชนจากทรัพยากรนํา้ ลุม นํา้ ลําปะทาวในเชิงบูรณาการระหวางชุมชน หนวยงานภาค
รัฐ และภาคีตา งๆทีเ่ กีย่ วของ เนือ่ งจากผลการศึกษาพบวา ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา มีชมุ ชน หนวย
งานภาครัฐและองคกรตางๆที่หลากหลาย ทั้งพื้นที่ตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ทั้งใน
เขตชนบทและเมือง ซึง่ ลวนแลวแตมสี ว นไดเสียกับการจัดการทรัพยากรนํา้ ในเขตลุม นํา้
ลําปะทาวทั้งสิ้น ดังนั้น จึงมีความจําเปน ตองเสริมสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของ
ชุมชน หนวยงานและองคกรตางๆ เหลานี้ เกี่ยวกับการใชประโยชนและการอนุรักษลุม
ลําปะทาวเพื่อใหเกิดการจัดการทรัพยากรนํ้าอยางยั่งยืน โดยอาจดําเนินการในลักษณะ
ทีเ่ ขาไปหนุนเสริมใหเครือขายธรรมยาตรา ซึง่ ไดดาํ เนินการในลักษณะดังกลาวนีม้ าอยาง
ตอเนื่องไดเปนแกนกลางในการเชื่อมประสานใหเกิดการเรียนรูรวมกันตอไป
4. หนวยงานภาครัฐควรกําหนดนโยบายในลักษณะที่เปนการปองกันความ
ขัดแยงมากกวาการกําหนดนโยบายทีส่ รางความขัดแยง การกําหนดนโยบายในลักษณะ
ทีป่ อ งกันความขัดแยงถือเปนการทํางานเชิงรุก (Pro-active) โดยใหภาคสวนทีม่ สี ว นได
เสียกับนโยบายเขามามีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายตั้งแตเริ่มตน เพื่อใหได
นโยบายที่เปนที่ยอมรับของทุกฝายและชวยลดความขัดแยงเมื่อเอานโยบายมาดําเนิน
การในระดับพื้นที่ จากผลการศึกษาพบวา นโยบายของรัฐที่กําหนดโดยไมใหภาคีที่
เกี่ยวของมีสวนรวมดังที่ปรากฏในกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี ไดนําไปสูความขัดแยงระหวาง
ภาครัฐกับชุมชน ซึ่งสงผลเสียตอการดํารงชีวิตของชาวบานและเกิดความลาชาในการ
ดําเนินการตามนโยบาย ตองใชเวลานานมากกวาจะไดขอสรุปรวมกันจนนําไปสูการยุติ
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ความขัดแยง ในบางกรณียงั ไมสามารถหาขอยุตไิ ดทาํ ใหความขัดแยงยังคงอยู อยางกรณี
ความขัดแยงของการประปาแกงครอกับกลุม ผูใ ชนาํ้ บานนาแกดังกลาวแลว การกําหนด
นโยบาย ลักษณะนี้ถือเปนการทํางานแบบตั้งรับ หรือ ตามแกปญหาความขัดแยง ซึ่งไม
เปนผลดีกบั ทุกฝายทีเ่ กีย่ วของและยังทําใหเสียเวลาและทรัพยากรตางๆ ในกระบวนการ
คลี่คลายความขัดแยงกวาจะบรรลุขอตกลงรวมกันได
5. ควรมีการกระจายอํานาจใหหนวยงานในระดับพื้นที่มีอํานาจตัดสินใจ
มากขึน้ จากผลการวิจยั พบวา สวนราชการในพืน้ ทีป่ ระกอบดวยหนวยงานภาครัฐหลาย
หนวยงานมีโครงสรางการบริหารที่ซับซอน เชน องคการบริหารสวนตําบล นายอําเภอ
แกงครอ และผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนเจาของพื้นที่ แตไมมีอํานาจในการตัดสินใจ
ในเชิงบริหารขั้นสุดทายเพื่อทําใหความขัดแยงยุติลง ทําใหเกิดผลที่ตามมาคือหนวย
งานในระดับพื้นที่ตองสงเรื่องใหสวนกลางที่กรุงเทพมหานครเปนผูตัดสินใจขั้นสุดทาย
การรวมศู น ย อํ า นาจดั ง กล า วทํ า ให เ กิ ด ความล า ช า ในการดํ า เนิ น การกว า จะได รั บ
คําตอบหรือผลการตัดสินใจ ทําใหความขัดแยงอาจลุกลามตอไป นอกจากนีย้ งั ทําใหกลุม
องคกรทีม่ สี ว นเกีย่ วของกับความขัดแยงโดยเฉพาะกลุม องคกรชาวบานตองเดินทางมาที่
กรุงเทพมหานคร เพือ่ ติดตามความคืบหนาของการตัดสินใจ ทําใหเสียเวลาและคาใชจา ย
ในการเดินทางเพื่อการดังกลาวซึ่งสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของ
ครอบครัวของชาวบานเหลานั้นดวย
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