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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุของความขัดแยง กระบวนการ
คลี่คลายความขัดแยง และแนวทางในการคลี่คลายความขัดแยงในการบริหารจัดการ
นํ้าจากเข่ือนลําปะทาว ผลการวิจัยพบวา สาเหตุหลักของความขัดแยงมี 5 ประการคือ 
1) ดานโครงสราง หนวยงานของรัฐมุงเนนการนํานโยบายการจัดการน้ําไปปฏิบตัโิดยไม
ตระหนักวาชมุชนจะเห็นดวยหรือไม 2) ดานขอมลูขาวสาร ขอมลูเก่ียวกับปริมาณน้ําและ

การใชนํา้ทีห่นวยงานของรฐัเผยแพรไมตรงกนักับประสบการณของชุมชน 3) ดานความ
สมัพันธ หนวยงานของรฐัขาดการสรางความสมัพนัธอนัดกีบัชุมชน ความสมัพนัธระหวาง
หนวยงานของรัฐกับชุมชนมีเพียงเทาท่ีจําเปนตอการทําใหงานของรัฐบรรลุเปาหมาย 
4) ดานผลประโยชน หนวยงานของรัฐแสวงหาประโยชนโดยการจัดสรรน้ําเพ่ือตอบ

สนองความตองการขององคกรธุรกิจและประชาชนท่ีอยูนอกเขตชุมชน 5) ดานคานิยม 

หนวยงานของรฐัมุงเนนการจดัสรรทรพัยากรนํา้เพือ่สนองตอบตอเปาหมายของนโยบาย 
สวนชุมชนเช่ือวาทรัพยากรน้ํามีไวเพื่อตอบสนองความตองการของคนในชุมชนเทานั้น 
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กระบวนการที่ถูกนําใชมากท่ีสุดเพ่ือคล่ีคลายความขัดแยงเก่ียวกับนํ้า คือการเจรจา
ไกลเกลี่ยโดยการมีสวนรวมของคณะบุคคลท่ีมีความเปนกลาง แนวทางที่เหมาะสมใน
การคลีค่ลายความขดัแยงเกีย่วกับการจดัสรรทรพัยากรนํา้ คอืการนาํโครงการของรฐัไป
ปฏิบตัโิดยการมสีวนรวมของคนในชมุชน การตัดสนิใจโดยใชสารสนเทศทีเ่ชือ่ถอืได การ
แกไขปญหาโดยการมีสวนรวมของคณะบุคคลท่ีมคีวามเปนกลาง และการใชทนุทางสังคม

Abstract
 The objectives of this research were to study the cause of confl ict
of water management, the process of confl ict resolution and the 
appropriate ways for resolution of confl ict on water management. The 
results of research revealed that there were fi ve main causes of confl ict 
on water management. Causes of confl ict 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) Benefi t perspective,
public organizations seek to obtain benefi ts from supplying water to
business organizations and people outside the communities. 5) Value per-

spective, 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 confl ict resolution method was reconciliation 

based on the participation of impartial party. The appropriate means 
for water confl ict 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 confl ict resolution, and using 
social capital. 

คาํสาํคญั : ความขดัแยง, การคลีค่ลายความขดัแยง, การจดัการความขดัแยงดวยสนัตวิธิี
Keywords : Confl ict, Confl ict Resolution, Confl ict Management of Meditation

บทนํา
 ประเทศไทยมุงเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง ทําใหมีความเจริญ
รดุหนาอยางรวดเร็วและมกีารใชทรพัยากรธรรมชาติเพือ่การพฒันาและรองรบัการขยาย
ตวัทางเศรษฐกิจ เม่ือการพัฒนาดานตาง ๆ  เพิม่ขึน้ ทรพัยากรธรรมชาติทีม่อียูอยางจาํกดั
เริ่มกลายเปนตนเหตุของความขัดแยง สังคมไทยในปจจุบันจึงตกอยูในทางสองแพรง 
มีการเผชิญหนาโดยตรงระหวางภาคอุตสาหกรรมที่มีอํานาจในทางเศรษฐกิจ กับภาค
เกษตรกรรมในชนบทซ่ึงยังเปนคนสวนใหญของประเทศที่ดอยโอกาส รวมถึงการเผชิญ
หนาระหวางรัฐซึ่งมีอํานาจในการดูแลและจัดการทรัพยากรตาง ๆ ทั้ง ปาไม ที่ดิน นํ้า 
แรธาตุตาง ๆ กับประชาชนที่อาศัยเลี้ยงชีพจากทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน การแยงชิง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดไดกอใหเกิดความขัดแยงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมอืง วฒันธรรม ตลอดจนการใชทีด่นิและทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ ๆ  ในบางครัง้ความ

ขดัแยงดงักลาวเปล่ียนเปนกรณีพพิาทและนําไปสูการใชความรุนแรงในการแกไขปญหา 

ซึ่งมีแนวโนมที่จะมีความขัดแยงและกรณีพิพาทมากข้ึนในอนาคต 
 อดีตที่ผานมา ประเทศไทยไดใชนโยบายการจัดการทรัพยากรนํ้าโดยเนนการ
สรางเขื่อน การทํานบกั้นนํ้า การสรางฝายและการกอสรางอื่น ๆ สงผลใหเกิดปญหา

ความขัดแยงทางสังคมตามมา ดังเชน กรณีเขื่อนปากมูล เขื่อนราษีไศล รวมทั้งเขื่อน

ลาํปะทาว กลาวคือการกอสรางเขือ่นดงักลาวกอใหเกดิผูไดประโยชนและผูเสยีประโยชน 
ดังที่ Chantana Bupphasirichok (2547) กลาววาผูไดประโยชนมักอยูตนนํ้าและได

ประโยชนจากการจดัสรรนํา้ สวนผูเสยีประโยชนทีอ่ยูปลายนํา้และตองพบกบัปญหาขาด
แคลนน้ําหรือนํา้เสยีทีเ่กดิจากผูใชนํา้ทีอ่ยูตนนํา้ ผลท่ีเกดิขึน้แสดงใหเหน็วานโยบายการ
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บรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ทีผ่านมา เปนการแกปญหาเฉพาะพืน้ทีแ่ละขาดการวเิคราะห
และมองถึงปญหาในภาพรวมท่ีมผีลกระทบเช่ือมโยงกัน เชน การสรางเข่ือนในภาคเหนือ 
ยอมสงผลกระทบตอปรมิาณนํา้ในภาคกลางดวย นอกจากนี ้นโยบายการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรน้ําที่ผานมาของไทยยังกอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาอีก เชน ปญหาความขัด
แยงในการแยงชงิทรพัยากรน้ํา ปญหาความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรน้ํา ปญหา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชน ทั้งนี้ Yunyong Inthmuang 
(2546) กลาววาเปนเพราะกระบวนการกําหนดนโยบายหรือการตัดสินใจแกปญหาขึ้น
อยูกับรัฐบาลและหนวยงานราชการสวนกลางท่ีรับผิดชอบเปนหลัก ขาดการมีสวนรวม
จากสังคมและประชาชนในพื้นท่ี
 ในสวนของสภาพปญหาที่นํามาสูความขัดแยงในพื้นที่เขื่อนลําปะทาว 
มีพัฒนาการดานปญหาดังนี้ ป พ.ศ. 2536-2541 หลังสรางเข่ือนเสร็จแลวทางกรมการ
พลังงานโดยเขื่อนลําปะทาวตองปลอยน้ําใหอุทยานแหงชาติตาดโตนเพื่อใหบริการแก
นกัทองเทีย่ว อนัเปนไปตามเง่ือนไขของการสรางเพือ่ใหบริการรองรบัการทองเท่ียวเปน
ประจําทุกป ตอมาป พ.ศ. 2542 กรมชลประทานไดทําการศึกษาโครงการผนันํ้าเขาอาง
เกบ็นํา้ชอระกา เพ่ือลดปญหาการขาดแคลนนํา้ของอางเกบ็นํา้ชอระกา ทาํใหเกดิกระแส
เรยีกรองสทิธกิารครอบครองและสทิธคิวามเปนเจาของในการใชนํา้ ป พ.ศ. 2543-2546 
เกดิกรณพีพิาทปญหาการแยงชงิน้ําท้ังใชนํา้เพือ่การเกษตร การประมง การผลติกระแส
ไฟฟา การชลประทาน และการทองเทีย่วของอทุยานแหงชาตติาดโตน ป พ.ศ. 2547 เกดิ
กรณีพิพาทระหวางชาวบานกับชาวบาน ชาวบานกับเจาหนาที่ของรัฐ เพราะความตอง

การใชนํ้าปริมาณมากขึ้นระหวางกลุมผูเลี้ยงปลาในกระชังและชาวบานที่ทําการเกษตร 

รวมท้ังนโยบายของรัฐกับความตองการของคนในทองถ่ินที่มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน 
ป พ.ศ. 2548 สายนํ้าลาํปะทาวประสบปญหาแหงขอด นํ้าไมเพียงพอตอการนําน้ําไปใช
ประโยชน ชาวบานที่ทําการเกษตรเกิดการแยงชิงนํ้า ดังเชน ชาวบานที่อยูตนนํ้ากักนํ้า
เพือ่ใชประโยชนในทีน่าของตนเอง โดยไมปลอยนํา้ใหคนทีอ่ยูพืน้ทีก่ลางน้ําหรอืปลายนํา้

ใชอันนําไปสูการกลาวโทษซ่ึงกันและกัน ป พ.ศ. 2549 เกิดปรากฏการณนํ้าเนาเสียตาม

ดวยโครงการการผนันํา้ไปเกบ็ไวท่ีอางเกบ็น้ําชอระกา ทาํใหคนในพืน้ทีไ่มพอใจเนือ่งจาก

รัฐตอบสนองความตองการของคนนอกพื้นท่ีมากกวาคนในพื้นที่ ขณะเดียวกันชาวบาน
ไดรองเรียนไปยังประมงจังหวัดและหนวยงานของรัฐ เกี่ยวกับคุณภาพนํ้าและมีปริมาณ
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ของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินหนาแนนมาก (Bloom) ซึ่งเปนอันตรายตอสัตวนํ้า ทําให
เกิดกรณีพิพาทระหวางกลุมผูเลี้ยงปลาในกระชัง รวมทั้งชาวบานกลุมอื่น ๆ
 จากสถานการณความขัดแยงเก่ียวกับการจัดการน้ําดงัทีไ่ดกลาวแลวในเบ้ืองตน 
เกิดปะทุขึ้นหลายจุดในบริเวณเข่ือนน้ําลําปะทาว ทําใหผูวิจัยมองประเด็นคําถามหลัก
สาํคญัตอลุมนํา้ลาํปะทาว จงัหวดัชยัภมู ิเปนลุมน้ําทีม่อีาณาเขตครอบคลมุพืน้ที ่3 อาํเภอ 
12 ตาํบล 52 หมูบาน (พืน้ท่ีอาํเภอเมืองประกอบดวยตาํบลทาหนิโงมและตําบลซบัสีทอง 
อาํเภอแกงครอ ประกอบดวยตําบลเกายาดแีละตําบลทามะไฟหวาน อาํเภอคอนสวรรค
ประกอบดวยตาํบลคอนสวรรคและตําบลศรีสาํราญ) จาํนวนประชากร 19,961 คน และ
มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้นจํานวน 5,255 ครัวเรือน สําหรับพื้นที่ตนนํ้าตั้งอยูในเขตตําบล
เกายาดี อําเภอแกงครอ สวนกลางน้ําอยูในเขตตาํบลนาฝาย อําเภอเมือง และตําบลนา
หนองทุม อําเภอแกงครอ และพื้นท่ีปลายนํ้าอยูในเขตตําบลบุงคลา อําเภอเมือง และ
ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค เมื่อวิเคราะหในเชิงเศรษฐกิจและความตองการใช
ประโยชนจากนํา้พบวา พืน้ท่ีตนน้ําอนัเปนท่ีตัง้เขือ่นลาํปะทาวใชนํา้เพือ่การผลติกระแส
ไฟฟา การชลประทานและการทองเทีย่ว ชาวบานทีอ่าศยัในหมูบานรอบ ๆ  เขือ่นลําปะทาว
ไดเลี้ยงปลาในกระชังอยางหนาแนนในบริเวณรอบเข่ือน รวมท้ังการปลูกพืชทาง
เศรษฐกิจเปนจํานวนมาก ขณะท่ีพื้นที่กลางน้ําหนวยงานทางราชการมีนโยบายในการ
ผันนํ้าจากเข่ือนลําปะทาวไปใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติตาดโตน 
และมีโครงการผันนํ้าจากเขื่อนลําปะทาวไปเก็บไวที่อางเก็บน้ําชอระกาเพื่อประโยชน
ในการทองเที่ยวและผันนํ้าเขาจังหวัดชัยภูมิอีกทอดหนึ่งเพื่อผลิตนํ้าประปา รวมทั้งใช

นํ้าในภาคการเกษตรในพื้นท่ีตําบลนาหนองทุม อําเภอแกงครอ พื้นที่ปลายน้ําชาวบาน

ใชนํ้าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภคในครัวเรือน จากที่กลาวมาแลวทั้งหมดสรุปได
วา พัฒนาการของชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทามกลางนโยบายการพัฒนาของรัฐ อัน
นําไปสูความขัดแยงระหวางรัฐกับชุมชน และความขัดแยงระหวางชาวบานกับชาวบาน
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยพิจารณาเห็นวาปญหาหลายเรื่องดังกลาวขางตน 

มีความสําคัญและมีความหลากหลายของปญหา โดยเฉพาะการแยงชิงทรัพยากรน้ํา

ระหวางรัฐกบัชมุชน ผูวจิยัจงึไดพจิารณาเลอืกพืน้ทีศ่กึษาจาํนวน 2 พืน้ทีค่อืกรณศีกึษาที ่

1 ความขัดแยงระหวางกลุมผูใชนํ้าบานนาแก ตําบลนาหนองทุมกับการประปาแกงครอ 
เนื่องจากหนวยงานภาครัฐไดใหการสนับสนุนโครงการในการผันนํ้าไปผลิตน้ําประปา
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เพื่อเลี้ยงชุมชนเมืองแกงครอ การดําเนินการดังกลาวไดสงผลกระทบตอปริมาณนํ้า
ที่ใชในการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรของชาวบาน ชาวบานจึงไดลุกขึ้นตอสู
เรยีกรอง กรณดีงักลาวน้ีพบวามกีารคลีค่ลายไปแลวระดบัหนึง่ แตเมือ่การประปาแกงครอ
มีความตองการนํ้าในภายหลัง สงผลใหชาวบานรวมตัวกันกดดันหนวยงานรัฐมากขึ้น 
ปจจุบันปญหายังคงอยูกับชุมชน และกรณีศึกษาท่ี 2 ความขัดแยงระหวางกลุมผูเล้ียง
ปลาในกระชัง ตาํบลเกายาดี กบักลุมผูใชนํา้บานนาแก ตาํบลนาหนองทุม โดยหนวยงาน
ภาครฐัไดใหการสนบัสนนุโครงการเลีย้งปลาในกระชงั เพือ่สงเสรมิอาชพีและรายไดของ
คนในชมุชน การดาํเนนิการดงักลาวไดสงผลกระทบตอคณุภาพนํา้ทีช่าวบานกลุมผูใชนํา้
บานนาแก ใชนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคและในภาคการเกษตร ชาวบานกลุมผูใชนํ้าไดลุกขึ้น
ตอสูเรียกรอง และกรณคีวามขดัแยงดงักลาวไดคลีค่ลายความขดัแยงจนเปนทีพ่อใจของ
บุคคลทั้งสองกลุม ผูวิจัยจึงเห็นวาท้ังสองกรณีศึกษามีความสําคัญและนาสนใจในการ
ศึกษา สามารถตอบโจทยการศึกษาตามวัตถุประสงค พรอมทั้งสอดคลองกับประเด็น
การศึกษาทรัพยากรนํ้า 
 ดวยเหตุผลดงักลาวนี ้ผูวจิยัจงึสนใจท่ีจะทาํการวิจยัเพ่ือแสวงหาคําตอบพ้ืนที่
อนัเปนทีต่ัง้ของเขือ่นลาํปะทาวเพราะเปนพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการศกึษาประเดน็เกีย่วกบั 
“การคล่ีคลายความขัดแยงในการจัดการทรัพยากรนํ้าในบริบทสังคมไทย : กรณีศึกษา
เขื่อนลําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ” เนื่องจากผูวิจัยพิจารณาเห็นวากรณีความขัดแยงของ

เขื่อนลําปะทาว เปนผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐของหลายฝายที่มีความตอเนื่อง
ยาวนาน ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตความเปนอยู และความสัมพันธของ

ผูเกีย่วของอยางมาก และการเขาใจสาเหตขุองปญหาอยางลกึซึง้ รวมทัง้กระบวนการแก
ปญหาทีใ่ชอยู ซึง่มผีลลพัธทัง้เชิงบวกและลบจะชวยใหสามารถหาแนวทางแกปญหาและ
ปองกันปญหาจากการพัฒนาไดอยางเหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 เพ่ือศกึษาสาเหตุของความขัดแยงกรณีเข่ือนลาํปะทาว เพือ่ศกึษากระบวนการ
คลี่คลายความขัดแยงกรณีเขื่อนลําปะทาว และเพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการ

คลี่คลายความขัดแยงกรณีเขื่อนลําปะทาว
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วิธีการวิจัย
 ผูวิจัยใชกระบวนการและข้ันตอนดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยผูวิจัยไดเลือกพื้นที่ชุมชนที่ตั้งอยูโดยรอบเขื่อนลําปะทาว โดยมีหนวย
ในการวิเคราะหคือระดับกลุมและองคกร ไดแก กลุมผูใชนํ้า กลุมผูเลี้ยงปลาในกระชัง 
กลุมผูนาํชุมชน กลุมคณะกรรมการหมูบาน กลุมธรรมยาตรา กลุมผูไดรบัผลกระทบจาก
การสรางเขื่อน กลุมชาวบาน การประปาแกงครอ และโครงการไฟฟาพลังงานนํ้าเข่ือน
ลําปะทาว ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 2 สวนคือ 1) การเก็บรวบรวมขอมูลทุติย
ภูมิ เปนการเก็บขอมูลที่รวบรวมจากเอกสารทางวิชาการตาง ๆ เชน  วารสาร บทความ 
และเอกสารรายงานการประชุม 2) การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ใชการสัมภาษณ

ตามแนวทางการสัมภาษณและการสังเกต สําหรับการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่
ไดมาจําแนกและจัดหมวดหมูขอมลู เปรียบเทียบขอมลูภายในหมวดหมูเดยีวกัน จากน้ัน
จงึนาํขอมลูในหมวดหมูตางกนัมาวเิคราะหความสัมพนัธทัง้ระบบ หรอืหาความสัมพนัธ
แบบองครวม (Holism) พรอมกันน้ี ผูวิจยัไดใชวิธีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
โดยการดําเนินไปในลักษณะทําซ้ําสลับกลับไปมาเชนนี้ตลอดระยะของการศึกษาขอมูล
ภาคสนาม จากนั้นจึงสรุปผลการวิจัย โดยการวิเคราะหตามกรอบแนวคิดทฤษฎีอีกครั้ง 
และนําเสนอขอมูลในลักษณะการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
 1.  สาเหตุของความขัดแยง ประกอบดวย 5 ดานคือ
 1)  โครงสรางทางอาํนาจทีแ่ตกตางกนัหรอืไมเทาเทยีมกนัระหวางรฐักบัชมุชน 
ทาํใหบคุคลทีม่อีาํนาจเหนอืกวาไดประโยชนจากทรพัยากร สวนบคุคลทีม่อีาํนาจดอยกวา

จะเสยีประโยชน กลาวคอืรฐันํากฎหมายหรอืกฎระเบยีบมาบงัคบัใช ทาํใหประชาชนบาง

กลุมไดรับความเดือดรอนจากโครงการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐ ผลการศึกษาพบวา 
ความขัดแยงระหวางหนวยงานภาครัฐกับชาวบาน มีความซับซอนเชิงโครงสราง ทั้งนี้
เพราะมีหนวยงานในระดับทองถิ่น คือองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม เทศบาล

ตําบล นาหนองทุม สวนภูมิภาคไดแก อําเภอแกงครอและจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งหนวย

งานรัฐวิสาหกิจประกอบดวยการประปาแกงครอ การประปาจังหวัดชัยภูมิ การประปา
เขต 6 ขอนแกน แตไมสามารถตัดสินใจในการคล่ีคลายความขัดแยงที่เกิดขึ้นได เพราะ
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มีความเก่ียวของเชิงโครงสรางท่ีซับซอนของหนวยงาน ทําใหการบริหารจัดการมีความ

ซบัซอน กลาวคือบทบาทของแตละหนวยงานมีปฏิสมัพันธเชงิอํานาจระหวางกนั รวมท้ังการ
ใชอาํนาจนโยบายและกฎหมายมาปฏิบตักิารกับคนในชมุชนทาํใหชมุชนเปล่ียนแปลงไป
กลาวคือหนวยงานมีลักษณะอัมพาตเชิงโครงสราง แมวารัฐอางวากระจายอํานาจสู
ทองถิ่น แตทองถิ่นกลับไมมีอํานาจหรือสามารถตัดสินใจหรือกลไกการแกไขปญหาได 
สอดคลองกับ Ralf Dahrendorf (1959) กลาววา ความขัดแยงขึ้นอยูกับโครงสรางทาง
อํานาจ เพราะสังคมมีความไมเทียมกันในดานสิทธิอํานาจ (Inequality of Authority) 
โดยผูมอีาํนาจเหนอืกวา (Domination) จะมสีทิธอิาํนาจในการสัง่การ ออกกฎเกณฑตาง 
ๆ เพือ่บงัคบัผูทีอ่ยูใตอาํนาจ (Subjection) ทาํใหมกีลุมไดประโยชนและเสียผลประโยชน 
นอกจากนีผ้ลกระทบจากนโยบายของรฐัทีไ่มยอมรบัสทิธใินการเขามาใชประโยชนจากนํา้
ของชุมชนคือ จากผลการศึกษาพบวา นอกจากชาวบานจะไมสามารถรักษาทรัพยากร
นํ้าที่ชาวบานใชประโยชนแลว ยังจะทําใหขาดสิทธิชุมชนในการใชนํ้าในอนาคต ทั้ง ๆ 
ที่เหตุผลความจําเปนมาจากแนวคิดการพัฒนาของรัฐท่ีตองการสรางความเจริญ โดย
วดัความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ซึง่มุงใหชนบทเปนแหลงสรางผลผลติทางการเกษตร
คํ้าจุนระบบเศรษฐกิจแบบมหภาค สรางแรงจูงใจการผลิตแบบเขมขน ซึ่งชุมชนบานนา
แก ตําบลนาหนองทุม ก็ตกอยูในสภาพเชนน้ัน ทั้งนี้เปนผลสืบเน่ืองจากความขัดแยงใน
การนําแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรของชุมชนมาพัฒนารัฐ
 2)  การรับรูขอมูลขาวสารท่ีแตกตางกัน ทั้งสองกรณีศึกษามีการรับรูขอมูล

เกีย่วกบัปริมาณนํา้ทีแ่ตกตางกัน เนือ่งจากหนวยงานของรฐัจะอางถงึขอมลูทีเ่ปนตวัเลข

หรือขอมูลเชิงหลักการ สวนชาวบานจะอาศัยขอมูลท่ีเกิดจากประสบการณหรือองค

ความรูที่เกิดจากสั่งสมและแลกเปล่ียนกันในชุมชน จึงมีลักษณะเปนขอมูลเชิงประจักษ 
ซึ่งการรับรูขอมูลที่แตกตางกันเปนสาเหตุสําคัญที่นํามาสูความขัดแยง สอดคลองกับที่ 
Pneuman & Bruehl (1982) ที่กลาววาความแตกตางในการรับรูที่ไมเหมือนกัน หรือ
การรับรูในการกระทําทีม่เีปาหมายไปดวยกันไมไดเปนผลใหเกิดความขัดแยง รวมท้ังการ

รับรูที่ถูกบิดเบือนหรือการรับรูที่แตกตางกันสามารถทําใหเกิดความขัดแยงได

 3) ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางรัฐกับชุมชนที่แตกตางกัน คือหนวยงาน

ภาครฐัไดเขาไปแยงชงิและครอบครองทรัพยากรนํา้จากชมุชนทีใ่ชนํา้ในภาคการเกษตร 
และนํานํา้ไปผลิตประปาเพ่ือเลีย้งประชากรในเขตเมือง เน่ืองจากการประปาแกงครออาง
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วาดําเนินงานตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ ขณะที่ชุมชนซ่ึงเปนเจาของ
ทรัพยากรไดอางสิทธิชุมชนและการจัดการตามวิถีชุมชน สุดทายก็ไมสามารถตอตาน
หรือทดัทานอํานาจของหนวยงานภาครัฐได ทาํใหทรัพยากรของชุมชนตกอยูอาํนาจของ
หนวยงานภาครฐั รวมทัง้กรณคีวามขดัแยงระหวางชุมชนท่ีอยูตนน้ํากบัชุมชนทีอ่ยูกลาง
นํ้า ที่มีความสัมพันธแตกตางจากอดีตซึ่งมีความเปนเครือญาติ แตปจจุบันมีการกระทบ
กระท่ังกันบอยข้ึน เพ่ือแยงชิงการใชประโยชนจากน้ํา ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของ Max 
Weber (1978) ทีก่ลาววา ความขัดแยงเกิดจากฐานอํานาจท่ีแตกตางกันของกลุมคนใน
สังคม ซึ่งกรณีของกลุมผูใชนํ้าบานนาแกกับการประปาแกงครอก็มีลักษณะเชนเดียวกัน
4) ผลประโยชนของรัฐอยูเหนือผลประโยชนของชุมชน  โดยรัฐจะอางผลประโยชนของ
สวนรวม หรือการพัฒนาไปสูความเจริญของเมือง โดยเฉพาะอําเภอแกงครอ ซึ่งมีน
โยบายเปนเมืองแหงอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซึ่งตองไดรับการพัฒนาท้ังภาคธุรกิจ บริการ
และอุตสาหกรรม ขณะที่ชุมชนมองทรัพยากรเปนฐานในการดํารงชีวิต ชาวบานจึง
ตระหนักและรับรูถึงคุณคาของทรัพยากรเปนอยางดี ในท่ีสุดประปาแกงครอไดแยงนํ้า
ไปจากชุมชน ทําใหชาวบานรูสึกเสียผลประโยชน จึงนํามาสูการเรียกรองและปกปอง
ผลประโยชน จากสาเหตุของความขัดแยงที่เกิดขึ้น ชี้ใหเห็นวา การแยงชิงทรัพยากร
นํ้าเพ่ือนําไปใชในการเกษตรและการจําหนาย เปนสวนหน่ึงของปจจัยในการผลิตตาม
ที่ Karl Marx (1990) กลาววาแตละกลุมพยายามสนองประโยชนของตน มีผลใหอีก

กลุมหนึ่งจะเสียประโยชน โดยตางฝายตางแสวงหาผลประโยชน คือตางฝายตางแยงชิง
ทรพัยากรนํา้และการครอบครองทรพัยากรอนัเปนผลประโยชนของสวนตนไว จึงเหน็ได

วาการดําเนินการดังกลาวหนวยงานรัฐไดประโยชน สวนชาวบานเสียผลประโยชน ซึ่งมี

ลกัษณะเหมือนกนักบักรณีความขัดแยงระหวางกลุมผูเล้ียงปลาในกระชังกบักลุมผูใชนํา้ 
เพราะคนตนนํา้มีรายไดทีเ่กิดจากการขายปลา สวนคนกลางน้ํากังวลเกีย่วกับสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม ผลประโยชนที่แตกตางกันจึงเปนเงื่อนไขท่ีนํามาสูความขัดแยงที่เผชิญหนา
กันระหวางชุมชนกับชุมชน

 5)  คานยิมความเห็นทีแ่ตกตางกัน กรณศีกึษาดังกลาวไดเกิดข้ึนในเง่ือนไขการ

ใหคณุคาทีแ่ตกตางกัน กลาวคือหนวยงานภาครัฐเนนคณุคาไปสูการพัฒนา ความทันสมัย
และประโยชนของสวนรวม ขณะที่ชุมชนมองคุณคาของทรัพยากรน้ําในเชิงวิถีชีวิต
หรือนํ้าคือชีวิต จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาความขัดแยงในการใหคุณคาความหมายที่
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แตกตางกัน ไดทําใหความขัดแยงทวีความเขมขนและซับซอนมากขึ้นอีก เน่ืองจากการ
พัฒนาของรัฐไดนําหลักการจัดการทรัพยากรในระบบกรรมสิทธิ์เอกชน กลาวคือการ
ประปาอาํเภอแกงครอ มวีถิกีารใชทรพัยากรเพ่ือสนองตอบตอระบบตลาดเขาสูชมุชน ใน
ขณะทีช่าวบานสวนใหญยงัดาํรงชีวติดวยการพ่ึงพาทรพัยากรเพ่ือยงัชพี และยงัยดึมัน่ใน
การจัดการทรัพยากรสวนรวมตามหลักประเพณี การมีหลักการจัดการทรัพยากรทับซอน
กนัอยู 2 ประเภท ในขณะทีม่วีถิกีารใชทรพัยากรทีแ่ตกตางกนัจงึเปนเงือ่นไขใหเกดิความ
ขดัแยง รวมท้ังกรณีของกลุมคนตนนํา้ท่ีเนนการเขาถึงทรัพยากรน้ําเพ่ือใชประโยชนจาก
แหลงนํา้ สวนกลุมผูใชทีอ่าศยัอยูตอนกลางน้ําเนนคณุภาพน้ําและส่ิงแวดลอมทีด่ ีดงัน้ัน
ความขัดแยงจงึเกดิขึน้ระหวางกลุมคนทีไ่ดรบัประโยชนไดหยบิฉวยและตคีวามหลักการ
จดัการทรพัยากรทีแ่ตกตางกัน เพือ่แขงขันขบัเคีย่วกนัใหมสีทิธใินการเขาถงึทรพัยากรนํา้
 2.  กระบวนการในการคลี่คลายความขัดแยง ประกอบดวยกระบวนการใน
การคลี่คลาย 4 ขั้นตอน สําหรับกระบวนการในการคล่ีคลายความขัดแยงกรณีแรก ผล
การศึกษาพบวา มีกระบวนการในการคล่ีคลายความขัดแยง 4 ขั้นตอน ซึ่งแตกตางจาก
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิเคราะห ซึ่งมีอยู 5 ขั้นตอน ดังนี้ Sermsak Wisalaphorn 
(2534) , Ruble and Thomas (1976) and M. Azalur Rahim (1985)
 ขัน้ตอนท่ีหนึง่ การพูดคยุเพ่ือรวมกันวเิคราะหทีม่าของปญหา สาํหรับรปูแบบ
ที่ใชในการคลี่คลายความขัดแยงคือการแขงขัน โดยตางฝายตางมุงเนนแขงขันเพ่ือ

เอาชนะอีกฝายหนึ่ง ซึ่งแตละฝายพยายามเสนอสิ่งท่ีจะเปนประโยชนกับฝายตนเอง
ผลการศึกษาพบวา ในขัน้ตอนน้ีหนวยงานภาครฐัใชยุทธวิธใีหขอมูลดานดีและมีประโยชน

รวมทั้งการพัฒนาที่จะนําไปสูความเจริญของอําเภอแกงครอ สวนชาวบานใชแกนนํา

ในการพูดคุย การรวมพลังชุมชน การใชประสบการณที่เปนขอมูลเชิงประจักษในพ้ืนที่ 
รวมท้ังการรวบรวมรายช่ือคดัคาน เพือ่แสดงใหเหน็ถงึความไมเหน็ดวยกบัปฏิบตักิารของ
หนวยงานภาครฐัทีย่นืยนัจะดาํเนนิการกอสรางตอไป อนันาํมาสูผลทีเ่กดิขึน้คือการลงมติ
ทีป่ระชุมทีไ่มเหน็ดวยกับโครงการ และการประปาแกงครอไดวาจางบริษทัทองคณาการ

โยธาดําเนินการกอสรางโครงการฯ

 ขั้นตอนที่สอง การแสวงหาแนวทางขอสรุปรวม ขั้นตอนนี้ใชรูปแบบการคลี่

ความขัดแยงคือการเจรจาตอรอง ผลการศึกษาพบวา หนวยงานภาครัฐยอมรับขอเสนอ
ของชาวบานในที่ประชุมท่ีจะชะลอโครงการออกไปจนกวาจะมีการศึกษาหาแนวทางที่
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เหมาะสม โดยหนวยงานภาครฐัใชยทุธวธิอีางนโยบายการพฒันาดานเศรษฐกจิและสงัคม 
การเจริญเติบโตของอําเภอแกงครอ ในอนาคต และอางมติที่ประชุมที่มีผูนําชุมชนเขา
รวมประชมุ ในขณะทีช่าวบานใชพลงัชมุชนในการเรียกรอง การใชทนุทางสงัคม และการ
ระดมทนุในการตอสูตอรองกับหนวยงานภาครัฐ ผลท่ีเกดิขึน้การประปาไดขออนญุาตให
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนโครงการ ขณะที่การดําเนินโครงการ
มีความกาวหนารอยละ 90  สวนชาวบานไมพอใจเพราะเห็นวาตนเองถูกหลอก จนใน
ที่สุดตองใหผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิเปนคนกลางในการไกลเกล่ีย
 ขั้นตอนที่สาม การไกลเกลี่ยโดยคนกลาง เนื่องจากท้ังคูมีทาทีแขงขันจึงยังคง
ใชรปูแบบการแขงขนัในการคลีค่ลายความขดัแยงซึง่มผีูวาราชการจังหวัดชัยภมูเิปนคน
ไกลเกลี่ย ในขั้นตอนนี้รัฐใชยุทธวิธีการยอมรับขอเสนอทั้งหมดในเวทีประชุม แตในทาง
ปฏิบัติยังคงดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง สวนชาวบานใชพลังรวมชุมชนและใชทุนทาง
สังคมในการตอบโตตอรองกับหนวยงานภาครัฐ และผลท่ีเกิดข้ึนคือไดขอตกลงวาจะ
ศึกษาผลกระทบและชะลอโครงการกอสราง แตในขอเท็จจริงการประปาแกงครอยังคง
ดําเนินการกอสรางตอ และคนกลางก็ขอใหชาวบานเห็นแกสวนรวม ในมุมมองของ
ชาวบานมองวารัฐเขาขางรัฐและไมไววางใจรัฐ
 ขั้นตอนท่ีสี่ การพูดคุยเจรจาตอรอง เกิดขึ้นตอเน่ืองจากการใชคนกลางไกล
เกลี่ยท่ีใหทั้งสองฝายมาพูดคุยเจรจาตอรองกัน รูปแบบท่ีใชในข้ันตอนน้ีคือการแขงขัน 
โดยหนวยงานภาครัฐซ่ึงผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิไดเชิญผูอํานวยการประปาเขต 6 ที่

มีอํานาจในการตัดสินใจเขารวมประชุมรับรูและรวมหาทางแกปญหา สวนชาวบานใช

ขอมลูเชิงประจักษทีเ่ปนประสบการณในพ้ืนที ่พรอมกับนาํเสนอขอมูลและทางออกตาม
วิถีชมุชนที่ยืดหยุนแลว และผลที่เกิดขึ้นคือการประปาเขต 6 ไดมีคําส่ังชะลอโครงการ

ออกไปเพ่ือหาทางเหมาะสมและทําประชาพิจารณรบัฟงความเห็นของชาวบานในพ้ืนที ่
แตขอเทจ็จริงปรากฏวาประปาแกงครอยงัดาํเนนิการกอสรางตามโครงการอยางตอเน่ือง
จนแลวเสร็จรอยละ 90 และในท่ีสุดการประปาเขต 6 ไดขออนุญาตวางทอสงนํ้าดิบเพื่อ

ใหบริการน้ําประปาอยางท่ัวถึง และผูบรหิารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอนมุตัใิห
ดําเนินการ จนนํามาสูความขัดแยงระหวางชาวบานกับหนวยงานภาครัฐอีกครั้ง แมผล

การลงคะแนนเสยีงของชาวบาน 1,700 เสยีงไมเหน็ดวยกบัการผนันํา้เพือ่ผลตินํา้ประปา 
แตการประปาก็ไดดาํเนินการวางทอจนเสร็จเรียบรอยและเปดทดสอบใชงานไปแลวสอบ
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ครั้ง ทําใหความขัดแยงบานปลายและรุนแรงมากย่ิงขึ้น ทําใหการคล่ีคลายในข้ันตอนที่ 
5 คอืการหาขอสรปุรวมกนัยงัไมเกิด ขณะเดยีวกันชาวบานไดรองเรยีนไปยงัสํานกันายก
รัฐมนตรี สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) และสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เพื่อขอความชวยเหลือ จากน้ันสํานักนายกรัฐมนตรีไดสงเรื่อง
ใหจังหวัดเปนผูพิจารณาและรับผิดชอบโครงการ ในขณะท่ีสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดสงเจาหนาท่ีมาตรวจสอบและหาขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป
 ในสวนของการคล่ีคลายความขัดแยงกรณีที่สอง ผลการศึกษาพบวามี
กระบวนการในการคลี่คลายความขัดแยงประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก
 1) ขั้นตอนท่ี 1 การเจรจาตอรอง โดยการพูดคุยที่มาของปญหาการเล้ียง
ปลาในกระชังของกลุมผูเลี้ยงปลาในกระชังซ่ึงเปนคนตนนํ้ากับกลุมผูใชนํ้าที่ไดรับเดือด
รอนที่อาศัยอยูกลางนํ้า รูปแบบท่ีใชในการคลี่คลายคือการแขงขันเน่ืองจากทั้งสองฝาย
ตองการชนะเหนืออีกฝายหน่ึง สําหรับยุทธวิธีท่ีใชในการเจรจาตอรองน้ัน กลุมผูเล้ียง
ปลาในกระชังอางนโยบายของหนวยงานภาครัฐที่สนับสนุนโครงการ และการไดรับการ
สนับสนุนทางการเงินจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) รวมทั้งความชอบธรรมตาม
สทิธชิมุชนของคนตนนํา้ สวนกลุมผูใชนํา้บานนาแกใชการเผยแพรขอมลูเก่ียวกับปญหา
ผลกระทบดานตาง ๆ  และการรวมตัวสรางพลังชุมชนเรียกรอง ผลท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้
คือไมสามารถบรรลุขอตกรวมกันได และกลุมผูใชนํ้าไดรองเรียนไปที่สํานักงานประมง

จังหวัดชัยภูมิ

 2)  ขั้นตอนที่ 2 การเจรจาไกลเกลี่ยโดยคนกลาง เกิดขึ้นเน่ืองจากท้ังสองฝาย
ตกลงทีจ่ะใชการเจรจาไกลเกลีย่โดยคนกลาง โดยมหีวัหนาสํานกังานโครงการไฟฟาเขือ่น
ลาํปะทาวเปนคนกลางในการไกลเกลีย่ รปูแบบทีใ่ชในขัน้ตอนนีค้อืการประสานความรวม
มือ เนนใหทั้งสองฝายพูดคุยถึงปญหาและแสดงเหตุผลจุดยืนของแตละฝาย เพื่อปรับ
จากจดุยนืแตละฝายไปสูผลประโยชนรวมของทัง้สองฝาย สาํหรบัยทุธวิธทีีใ่ชในการตอสู

ตอรอง กลุมผูเลี้ยงปลาในกระชังใชวิธีการขอเล้ียงปลาในกระชังตอโดยใหเหตุผลเก่ียว
กับผลกระทบทางเศรษฐกิจหากหยุดเลี้ยง พรอมกับรับฟงขอเสนอและเหตุผลของกลุม

ผูใชนํ้า สวนกลุมผูใชนํ้าไดเรียกรองใหหยุดเลี้ยงปลาในกระชังเพราะสงผลกระทบดาน
สุขภาพ พรอมกับรับฟงเหตุผลและทางเลือกของกลุมผูเลี้ยงปลาในกระชัง ในที่สุดทั้ง
สองฝายพิจารณาทางเลือกท่ีดีและบรรลุขอตกลงรวมกัน
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 3.  แนวทางที่เหมาะสมในการคล่ีคลายความขัดแยงในบริบทสังคมไทย
 1)  การกําหนดนโยบายของรฐัควรดาํเนินการในลักษณะปองกนัความขดัแยง
มากกวาสรางความขัดแยง ในการกําหนดนโยบายหรือกฎระเบียบตาง ๆ  หนวยงานภาค
รฐัจะเปนผูกาํหนดโดยปราศจากการมีสวนรวมของประชาชนคือจากบนลงลางทําใหเกดิ
ความขัดแยงเนือ่งจากมีผูไดรบัผลกระทบ แนวทางทีเ่หมาะสมคือประชาชนในพ้ืนท่ีควร
เขามามีสวนรวม ในการกําหนดนโยบาย หรือกฎระเบียบ หรือโครงการในลักษณะจาก
ลางขึ้นบน เพราะหากดําเนินการในวิธีการนี้ความขัดแยงยอมไมเกิดขึ้น
 2)  การรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน ผลการศึกษาพบวา โครงการพฒันา
ของหนวยงานภาครฐั จาํเปนอยางย่ิงท่ีตองรับฟงความคดิเหน็ของประชาชนตัง้แตเริม่ตน
โดยดําเนินการใหเกิดความสมบูรณทั้งรูปแบบและเนื้อหา คือใหทุกภาคสวนไดเขามา
มีสวนรวม รวมทั้งการปรับวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและตัดสินใจให
สอดคลองกับความตองการของชุมชน 
 3) การหาบคุคลทีเ่ปนกลางในการไกลเกลีย่ขอขดัแยง เปนเงือ่นไขสาํคัญทีจ่ะ
ทาํใหความขดัแยงไดรบัการคลีค่ลายหรอืยตุลิงได บคุคลทีเ่ปนกลางในการไกลเกล่ียตอง
เปนที่เคารพและยอมรับของทุกฝาย และตองเปนผูที่เขาใจบริบทเกี่ยวกับกรณีความ
ขดัแยงเปนอยางด ีเพราะจะสามารถชวยกระตุนใหทกุฝายสามารถมองหาผลประโยชน
รวมกันไดดีขึ้น และมีความเปนกลางท่ีแทจริง เพราะหากมีลักษณะเอนเอียงหรือไมเปน
กลางยอมจะทาํใหความขัดแยงรุนแรงมากข้ึน และนําไปสูการฟองศาล หรือองคกรอสิระ
ตามรัฐธรรมนูญ 

 4)  การใชทุนทางสังคม ไดแก บุคคลหรือกลุมองคกรที่ชวยหลอหลอมหรือ

สรางความสัมพันธระหวางคนในสังคม ผลการศึกษาพบวา การคล่ีคลายความขัดแยง
ในชุมชนอาศัยประธานกลุมผูใชน้ําในการแบงปนหรือจัดคิวในการจัดสรรนํ้า รวมทั้งที่
ปรึกษากลุมผูใชนํ้าซ่ึงมีความรูดานกฎหมาย ซึ่งเปนลูกหลานของชุมชนบานนาแก และ
ทําหนาที่ประสานหนวยงานภายนอกเขามาเปนพี่เลี้ยงเพื่อใหความรูเรื่องตาง ๆ ที่ชาว

บานใหความสนใจ นอกจากน้ียังมีกลุมธรรมยาตราซ่ึงเปนองคกรทางศาสนาท่ีเขามา

ชวยขัดเกลาและสรางจิตสํานึกในการอยูรวมกันของชุมชน ทําใหคนในชุมชนมีความ

ศรัทธา เชื่อมั่น ใหอภัย ไววางใจซึ่งกันและกัน สงผลใหความขัดแยงในชุมชนไมรุนแรง 
และคลี่คลายไปไดในท่ีสุด
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สรุปผลการศึกษา
 ความขัดแยงระหวางชาวบานกับหนวยงานภาครัฐ ผลการวิจัยพบวา 
กระบวนการในการคล่ีคลายความขัดแยงใชการเจรจาตอรองและการเจรจาไกลเกล่ียโดย
คนกลาง เนือ่งจากท้ังสองฝายมีจดุยนืคอืประโยชนของตนเองเปนหลัก รวมท้ังมุงแขงขนั
เพื่อใหฝายตนชนะไดสิ่งที่ตองการ ดังนั้น ผลสรุปรวมกันทั้งสองฝายจึงไมเกิดขึ้น สวน
ความขัดแยงระหวางกลุมผูเลีย้งปลาในกระชังบานทากอกกับกลุมผูใชนํา้บานนาแก เปน
ความขัดแยงทีเ่ผชิญหนาระหวางชุมชนกับชมุชน โดยท้ังสองฝายมวีธิกีารคล่ีคลายความ
ขดัแยงคอืเนนการเจรจาไกลเกลีย่โดยคนกลางท่ีไดรบัการยอมรับจากทุกฝายและมีความ
เปนกลาง มุงแกปญหาแบบประสานความรวมมือและการเจรจาโดยยดึผลประโยชนรวม
กันของทุกฝาย ในที่สุดจึงไดขอตกลงที่เปนที่ยอมรับรวมกันของทั้งสองฝาย และมีการ
ดําเนินการตามขอตกลง สําหรับกรณีความขัดแยงทั้ง 2 กรณี สามารถสรุปภาพรวมของ
การคลี่คลายความขัดแยงทั้งสองกรณีดังแสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 สรุปภาพรวมของการคลี่คลายความขัดแยงทั้งสองกรณี

คูขัดแยง สาเหตุของความขัดแยง การคลี่คลาย ผลที่เกิดขึ้น

1. กลุมผูใชนํ้าบาน
นาแกกับการประปา
แกงครอ (ชุมชนกับ
หนวยงานภาครัฐ)

1.  โครงสรางการบริหารจัดการนํ้า
   -  รัฐเปนตัวต้ัง ชุมชนเปนฝายต้ังรับ
2. การรับรูขอมูลขาวสารท่ีแตกตาง
   -  ขอมูลเชิงหลักการกับขอมูลจาก

ประสบการณ
3.  ความสัมพันธของรัฐกับชุมชน
   -  กระบวนการพัฒนาขาดการมีสวน

รวม
4.  ผลประโยชน
   -  ผลประโยชนของรัฐอยูเหนือผล

ประโยชนชาวบาน
5.  คานิยม
   -  ความเห็นที่แตกตางกัน

-  การเจรจาตอรอง 
และการเจรจาไกล
เกล่ียโดยคนกลาง
โดยยึดจุดยืนเปน
หลั ก  มุ ง แข ง ขั น
ใหฝายตนไดสิ่ งที่
ตองการใหมากทีส่ดุ

-  การหาขอสรปุรวม
ยังไมเกิดขึ้น
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2. ผูเลี้ยงปลาใน
กระชังกับผูใชนํ้า

บานนาแก
 (ชุมชนกับชุมชน)

1. ดานโครงสราง
   -  ชมุชนตนนํา้สนองนโยบายรัฐ สวน

ชุมชนกลางนํ้ารับผลกระทบ
2.  ดานขอมูลขาวสาร
   -  การรับรูขอมูลที่แตกตางกัน
3.  ดานความสัมพันธ
   -  ความสัมพันธไมเหมือนเดิม
4.  ดานผลประโยชน
 - คนตนนํ้ามีรายได คนกลางนํ้าเสีย

สุขภาพ
5.  ดานคานิยม
   - คนต น นํ้ า เ น น เข า ถึ ง แ ล ะ ใช

ประโยชนจากแหลงนํ้า สวนกลุมผูใช
นํ้าเนนคุณภาพนํ้า

-  การเจรจาไกลเกลี่ย
โดยคนกลางที่ ได
รับการยอมรับจาก
ทุกฝายและมีความ
เปนกลาง (Impar-
tiality) มุงแกปญหา
แบบประสานความ
รวมมือ (Cooper-
ating) และเจรจา 
โดยยึดผลประโยชน
รวมกันของทุกฝาย 
(Mutual benefi t)

-  ไดขอตกลงที่เปน
ที่ยอมรับของท้ัง
สองฝาย   

-   มีการเคล่ือนยาย
กระชังปลาจากท่ี
เลี้ยงเดิมไปสอง
รอยเมตร ทันที
หลังจากท่ีไดขอ
ตกลง

 สาเหตขุองความขดัแยงกรณกีารแยงชงินํา้ระหวางกลุมผูใชนํา้บานนาแก ตาํบล
นาหนองทุม กบัการประปาอาํเภอแกงครอเปนการเผชญิหนาในการแยงชงิทรพัยากรนํา้
ระหวางรัฐกับชุมชน และความขัดแยงกรณีการใชประโยชนจากนํ้าระหวางกลุมผูเล้ียง
ปลาในกระชังบานทากอก ตําบลเกายาดีกับกลุมผูใชนํ้าบานนาแก ตําบลนาหนองทุม 
เปนการเผชิญหนาระหวางชุมชนกับชุมชน อาจกลาวไดวาสาเหตุสําคัญที่นําไปสูความ
ขัดแยง ไดแก

 1) ดานโครงสราง เกิดจากโครงสรางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าท่ีไม

เทาเทียมกันเนื่องจากหนวยงานภาครัฐเปนฝายตัวตั้งกลาวคืออาศัยอํานาจหนาที่ที่มี
กฎหมายและนโยบายรองรบั เปนฐานอํานาจในการตัดสนิใจและบรกิารจดัการทรพัยากร
นํ้า ในขณะที่ชุมชนเปนฝายตั้งรับคือยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายเพราะมีอํานาจ

ดอยกวา ในที่สุดนโยบายการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐครอบครองความตองการใช

ทรัพยากรของทองถิ่น สงผลใหชุมชนซ่ึงเปนเจาของทรัพยากรสูญเสียฐานทรัพยากรใน

ชุมชน สะทอนใหเห็นถึงโครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทียมกัน 
 2) ดานขอมูลขาวสาร เปนเรื่องของการรับรูขอมูลขาวสารท่ีแตกตางกัน
ระหวางหนวยงานภาครัฐกับชุมชน กลาวคือหนวยงานภาครัฐเนนขอมูลในเชิงหลักการ
ที่เปนหลักทางวิชาการ ที่พิสูจนไดและมีเหตุผลในทางเศรษฐศาสตร เชน หนวยงาน

ภาครัฐมีความเห็นวาปริมาณนํ้ามีเพียงพอสําหรับการผลิตกระแสไฟฟาและการเกษตร
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ของชาวบาน สวนชุมชนรับรูขอมูลที่เกิดจากประสบการณหรือขอมูลเชิงประจักษทั้งนี้
เพราะประสบการณที่ผานมาทําใหชาวบานรับรูดีวาปริมาณนํ้าในฤดูการทํานาไมเพียง
พอ ระหวางชาวบานดวยกันยังขัดแยงกันอยูเปนประจํา รวมทั้งการรับรูขอมูลเก่ียวกับ
โครงการผันน้ําเพื่อนํานํ้าไปผลิตนํ้าประปาเลี้ยงคนเมือง หนวยงานภาครัฐใหขอมูลใน
ดานที่ดีและมีประโยชนตอชุมชน สวนขอมูลดานผลกระทบเชิงลบกับชุมชนเจาหนาที่
ไมไดใหขอมูลแตอยางใด ทําใหชาวบานรับรูขอมูลขาวสารที่ไมรอบดาน
 3) ดานความสัมพันธ การมีความเห็นท่ีแตกตางกัน แยงชิงผลประโยชนกัน 
ทําใหเกิดความรูสึก ไมพอใจ ไมวางใจกัน ระหวางหนวยงานภาครัฐและชุมชน และ
ระหวางชมุชนทีอ่ยูตนน้ํา กลางนํา้ และปลายนํา้ เกิดขัว้ของผูไดประโยชน ผูเสยีประโยชน 
หรือผูที่ไมไดรับการเปนธรรม และทําลายความสัมพันธดั้งเดิม
 4) ดานการใชประโยชน สะทอนใหเห็นถึงผลประโยชนของรัฐอยูเหนือ

ผลประโยชนชาวบาน ซึง่แตละกลุมจะมุงผลประโยชนของกลุมตนไดแก กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กลุมผูใชนํ้าชลประทาน ชาวบานผูประกอบอาชีพเลี้ยง
ปลากระชัง กลุมผูใชนํ้า และกลุมธุรกิจบานพักโฮมสเตย 
 5) ดานคานยิม เปนเรือ่งคานยิมความเหน็ท่ีแตกตางกนัในการพฒันา การสง
เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนการผลิตนํ้าประปา การเล้ียงปลาในกระชัง

ของหนวยงานภาครฐัหรอืเอกชนทีเ่ลีย้งปลาเพือ่เพิม่รายไดกบัชาวบานรอบเขือ่นลาํปะทาว
ที่ตองการคุณภาพชีวิต สุขภาพและส่ิงแวดลอมท่ีดี ทําใหมีความเห็นที่ตางกันจึงเกิด
ความขัดแยง

 ในสวนของกระบวนการในการคล่ีคลายความขัดแยง จากผลการศึกษาคร้ังนี้

พบวา การคล่ีคลายความขัดแยงกรณีแรกมีกระบวนการในการคล่ีคลาย 4 ขัน้ตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 การพูดคุย เพื่อรวมกันวิเคราะหที่มาของปญหาการแยงนํ้าจากกลุมใชนํ้า
เพื่อการเกษตรไปผลิตนํ้าปาเพ่ือเลี้ยงคนเมือง ใชรูปแบบการแขงขันนําไปสูการลงมติ
ที่ประชุมใหยกเลิกโครงการ สําหรับยุทธวิธีหนวยงานภาครัฐใชนโยบายเพื่อสรางความ

ชอบธรรมในการดาํเนนิโครงการ สวนชาวบานใชทนุทางสงัคมคอืประธานและทีป่รกึษา

กลุมผูใชนํา้ ใชพลงัชมุชนและขอมลูเชงิประจกัษจากพืน้ท่ี มกีารแขงขนัเอาชนะ ทาํใหไม

บรรลุขอตกลง และ ไมไววางใจกัน 
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 ขัน้ตอนที ่2 การแสวงหาแนวทางขอสรปุรวม ในขัน้ตอนนีก้ลุมผูใชนํา้ไดเสนอ
ทางออก 3 ขอคือ ใหการประปาแกงครอยกเลิกโครงการ จัดหาพื้นที่รองรับเพื่อเก็บกัก
นํ้าผลิตประปา และชะลอโครงการออกไปจนกวาจะมีการลงประชามติของชาวบาน ใช
รปูแบบการยอมตามคอืการประปาแกงครอยอมรบัขอเสนอของกลุมผูใชนํา้ในทีป่ระชมุ 
ยทุธวิธหีนวยงานภาครัฐใชมติทีป่ระชุมท่ีผูนาํชุมชนเห็นชอบใหดาํเนินโครงการ สวนชาว
บานใชพลงักลุมและชุมชน ใชทนุทางสังคมคือกลุมแกนนําของกลุมผูใชนํา้ การระดมทุน
เพือ่ใชในการตอสูเรยีกรอง และผลทีเ่กิดขึน้คอืประปายอมรบัขอเสนอในทีป่ระชมุ แตไม
ยอมปฏิบตัิตาม และดําเนินการกอสรางโครงการตอ
 ขัน้ตอนที ่3 การไกลเกลีย่โดยคนกลาง คอืท้ังสองฝายเลอืกผูวาราชการจงัหวดั
ชัยภูมิเปนคนกลางในการไกลเกลี่ย ในข้ันตอนน้ีใชรูปแบบการประนีประนอม โดยผูวา
ราชจังหวัดในฐานคนกลางไกลเกล่ียไดศึกษาขอมูลเพิ่มเติม เชิญทั้งสองฝายเขารวมพูด
คุยไกลเกลี่ยและเปดโอกาสใหเกิดการประนีประนอม ยุทธวิธีหนวยงานภาครัฐใชผูวา
ราชการจังหวัดไกลเกล่ียเพ่ือสรางความนาเช่ือถือ และความชอบธรรมในการดําเนิน
โครงการ พรอมกบัยอมรบัขอเสนอในทีป่ระชมุ สวนชาวบานใชทนุทางสงัคมคอืประธาน
และที่ปรึกษากลุมผูใชนํ้า และผลที่เกิดขึ้นคือชาวบานเห็นวาผูวาราชการจังหวัดมีความ
ไมเปนกลาง เพราะมคีวามเอนเอยีงและโนมนาวใหชาวบานยอมรบัขอเสนอของหนวยงาน
ภาครัฐทําใหไมบรรลุขอตกลง

 ขั้นตอนที่ 4 การพูดคุยเจรจาตอรอง จากผลการศึกษาพบวาหนวยงานภาค
รัฐไดใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจเขารวมประชุมการเจรจาคือผูอํานวยการการประปา
เขต 6 ขอนแกน ขัน้ตอนนีใ้ชรปูแบบการรวมมือ โดยใหทัง้สองฝายพดูคยุเจรจาถงึปญหา

และทางออกรวมกัน และผูอํานวยการประปาเขต 6 ขอนแกน ซึ่งเปนผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจไดรับขอเสนอของชาวบานกลุมผูใชนํ้า โดยใหชะลอโครงการออกไป จนกวาจะ
มีการศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อดําเนินงานในอนาคต ยุทธวิธีหนวยงานรัฐเชิญ

ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานการพูดคุยเจรจา และมีผูอํานวยการการประปาเขต 6 

เขารวมประชมุเพ่ือพจิารณาตดัสนิใจ สวนชาวบานเนนขอมูลเชงิประจกัษเกีย่วกบัปญหา
ปรมิาณนํา้ไมเพยีงพอตอสาํหรบัการเกษตรในพืน้ท่ีอนัเปนประสบการณและองคความรู

ทีเ่ปนภมูปิญญาชมุชน และผลทีเ่กิดขึน้ไดมกีารชะลอโครงการออกไปไมมกีาํหนด แตใน
ทางปฏิบตักิลบัปรากฏขอเทจ็จรงิวาการประปาแกงครอดําเนนิงานกอสรางตามโครงการ
เสร็จไปแลวรอยละ 90
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 ในสวนของการคล่ีคลายความขัดแยงกรณีที่สอง ผลการศึกษาพบวามี
กระบวนการในการคลี่คลายความขัดแยงประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก
 1)  ขัน้ตอนที ่1 การเจรจาตอรอง โดยการพดูคยุทีม่าของปญหาการเลีย้งปลา
ในกระชังของกลุมผูเล้ียงปลาในกระชังซ่ึงเปนคนตนนํา้กับกลุมผูใชนํา้ท่ีไดรบัเดอืดรอนท่ี
อาศยัอยูกลางน้ํา รปูแบบทีใ่ชในการคลีค่ลายคอืการแขงขนั ผลทีเ่กดิขึน้ในขัน้ตอนน้ีคอื
ไมสามารถบรรลุขอตกรวมกันได
 2)  ขั้นตอนที่ 2 การเจรจาไกลเกลี่ยโดยคนกลาง เกิดขึ้นเน่ืองจากท้ังสองฝาย
ตกลงทีจ่ะใชการเจรจาไกลเกลีย่โดยคนกลาง โดยมหีวัหนาสํานกังานโครงการไฟฟาเขือ่น
ลาํปะทาวเปนคนกลางในการไกลเกลีย่ เนือ่งจากเปนผูทีไ่ดรบัการยอมรับจากทัง้สองฝาย 
มคีวามรูเกีย่วกับความขัดแยงเปนอยางดี เทคนิคการเจรจาท่ีใชคอืการประสานความรวม
มือ ในที่สุดทั้งสองฝายพิจารณาทางเลือกท่ีดีและบรรลุขอตกลงรวมกัน
 ผลการศึกษาพบวา ความขัดแยงระหวางกลุมผูเลีย้งปลาในกระชังบานทากอก
กับกลุมผูใชนํ้าบานนาแก เปนความขัดแยงที่เผชิญหนาระหวางชุมชนกับชุมชน โดยทั้ง
สองฝายมวีธิกีารคล่ีคลายความขัดแยงคอืเนนการเจรจาไกลเกล่ียโดยคนกลางท่ีไดรบัการ
ยอมรับจากทุกฝายและมีความเปนกลาง มุงแกปญหาแบบประสานความรวมมือและการ
เจรจาโดยยึดผลประโยชนรวมกันของทุกฝาย ในท่ีสุดจึงไดขอตกลงท่ีเปนที่ยอมรับรวม
กันของทั้งสองฝาย และมีการดําเนินการตามขอตกลง 

ขอเสนอแนะ
 1.  ควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ซึง่เปนหนวยงานในพ้ืนทีท่ีใ่กลชดิ

ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด เปนแกนในการประสาน ความรวมมือของภาคีที่เก่ียวของ
ในการทาํงานในลกัษณะเชงิรกุเพือ่ปองกนัและคลีค่ลายความขดัแยงในระดบัพืน้ทีต่ัง้แต
เริม่ตน เพือ่ไมใหปญหาความขัดแยงขยายตวัมากขึน้ เนือ่งจากผลการศกึษาพบวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของยังมีบทบาทนอย (คือมีเพียงการจัดการทรัพยากรนํ้าใน

ทองถิน่) ทัง้นีเ้นือ่งดวยขอจาํกดัดานกรอบอํานาจหนาทีท่ีอ่งคกรไดรบัมอบหมาย  ดงันัน้ 

การกระจายอํานาจและเพิ่มศักยภาพใหองคกรปกครองทองถิ่นในการคลี่คลายความ

ขัดแยงจึงความจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้น ควรมีการพัฒนารูปแบบการสงเสริมบทบาทของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในการปองกันและแกไขความขัดแยง
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 2.  หนวยงานภาครัฐควรใหความสําคัญกับการปองกันและลดความขัดแยง
ในทุกระดับ โดยใหกลุมองคกรหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายหรือโครงการพัฒนาของภาครัฐ ทั้งน้ีเพื่อใหนโยบายหรือโครงการพัฒนาตางๆ 
ไดรบัการพิจารณาจากมุมมองท่ีหลากหลายและนําไปสูขอสรุปของนโยบายหรือโครงการ 
ซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกันของทุกฝาย อันจะสงผลใหชวยลดโอกาสท่ีจะเกิดความขัดแยง
ขึ้นมาในการดําเนินนโยบายหรือโครงการ ทั้งน้ีจะเห็นไดจากผลการศึกษาท้ัง 2 กรณี 
ที่หนวยงานภาครัฐไมไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายหรือ
โครงการตางๆ ทําใหเกิดขอขัดแยงระหวางผูที่มีสวนไดเสียกับการใชประโยชนจากลุม
นํา้ลาํปะทาวตามมาในภายหลังเม่ือมกีารนํานโยบายหรือโครงการมาดําเนินการในพ้ืนที่
3. ควรจดัใหมกีระบวนการเรียนรูรวมกันเกีย่วกับการจัดการ การดแูลรกัษา ฟนฟแูละใช
ประโยชนจากทรพัยากรนํา้ลุมน้ําลาํปะทาวในเชงิบรูณาการระหวางชมุชน หนวยงานภาค
รฐั และภาคีตางๆท่ีเกีย่วของ เนือ่งจากผลการศึกษาพบวา ในพ้ืนทีศ่กึษา มชีมุชน หนวย
งานภาครัฐและองคกรตางๆที่หลากหลาย ทั้งพื้นท่ีตนนํ้า กลางน้ํา และปลายน้ํา ทั้งใน
เขตชนบทและเมือง ซึง่ลวนแลวแตมสีวนไดเสยีกับการจัดการทรัพยากรน้ําในเขตลุมนํา้
ลําปะทาวทั้งสิ้น  ดังนั้น จึงมีความจําเปน ตองเสริมสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของ
ชุมชน หนวยงานและองคกรตางๆ เหลานี้  เกี่ยวกับการใชประโยชนและการอนุรักษลุม
ลําปะทาวเพื่อใหเกิดการจัดการทรัพยากรนํ้าอยางยั่งยืน โดยอาจดําเนินการในลักษณะ
ทีเ่ขาไปหนนุเสริมใหเครอืขายธรรมยาตรา ซึง่ไดดาํเนินการในลกัษณะดังกลาวนีม้าอยาง
ตอเนื่องไดเปนแกนกลางในการเชื่อมประสานใหเกิดการเรียนรูรวมกันตอไป

 4.  หนวยงานภาครัฐควรกําหนดนโยบายในลักษณะที่เปนการปองกันความ

ขดัแยงมากกวาการกาํหนดนโยบายทีส่รางความขดัแยง การกาํหนดนโยบายในลกัษณะ
ทีป่องกันความขัดแยงถือเปนการทํางานเชิงรุก (Pro-active)  โดยใหภาคสวนท่ีมสีวนได
เสียกับนโยบายเขามามีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายตั้งแตเริ่มตน เพื่อใหได
นโยบายท่ีเปนท่ียอมรับของทุกฝายและชวยลดความขัดแยงเมื่อเอานโยบายมาดําเนิน

การในระดับพื้นท่ี จากผลการศึกษาพบวา นโยบายของรัฐที่กําหนดโดยไมใหภาคีที่

เกี่ยวของมีสวนรวมดังที่ปรากฏในกรณีศึกษาท้ัง 2 กรณี ไดนําไปสูความขัดแยงระหวาง
ภาครัฐกับชุมชน ซึ่งสงผลเสียตอการดํารงชีวิตของชาวบานและเกิดความลาชาในการ
ดําเนินการตามนโยบาย ตองใชเวลานานมากกวาจะไดขอสรุปรวมกันจนนําไปสูการยุติ
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ความขดัแยง ในบางกรณยีงัไมสามารถหาขอยตุไิดทาํใหความขดัแยงยงัคงอยู อยางกรณี
ความขดัแยงของการประปาแกงครอกบักลุมผูใชนํา้บานนาแกดงักลาวแลว การกาํหนด 
นโยบาย ลักษณะนี้ถือเปนการทํางานแบบตั้งรับ หรือ ตามแกปญหาความขัดแยง ซึ่งไม
เปนผลดกีบัทกุฝายทีเ่ก่ียวของและยงัทาํใหเสยีเวลาและทรัพยากรตางๆ ในกระบวนการ
คลี่คลายความขัดแยงกวาจะบรรลุขอตกลงรวมกันได 
 5. ควรมีการกระจายอํานาจใหหนวยงานในระดับพื้นที่มีอํานาจตัดสินใจ
มากขึน้  จากผลการวิจยัพบวา สวนราชการในพ้ืนทีป่ระกอบดวยหนวยงานภาครัฐหลาย
หนวยงานมีโครงสรางการบริหารที่ซับซอน เชน องคการบริหารสวนตําบล นายอําเภอ
แกงครอ และผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนเจาของพ้ืนที่ แตไมมีอํานาจในการตัดสินใจ
ในเชิงบริหารขั้นสุดทายเพื่อทําใหความขัดแยงยุติลง ทําใหเกิดผลที่ตามมาคือหนวย
งานในระดับพ้ืนท่ีตองสงเรื่องใหสวนกลางที่กรุงเทพมหานครเปนผูตัดสินใจข้ันสุดทาย 
การรวมศูนยอํานาจดังกลาวทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินการกวาจะไดรับ
คาํตอบหรอืผลการตดัสนิใจ ทาํใหความขดัแยงอาจลกุลามตอไป นอกจากนีย้งัทาํใหกลุม
องคกรท่ีมสีวนเก่ียวของกับความขัดแยงโดยเฉพาะกลุมองคกรชาวบานตองเดินทางมาท่ี
กรุงเทพมหานคร เพือ่ตดิตามความคืบหนาของการตัดสนิใจ ทาํใหเสียเวลาและคาใชจาย
ในการเดินทางเพ่ือการดังกลาวซ่ึงสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของ
ครอบครัวของชาวบานเหลานั้นดวย
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