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บทคัดย่อ 

 
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการน้้าด้วย

แนวทางสันติวิธีในพ้ืนที่ต้นน้้าของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) วิเคราะห์ช่องว่างสิทธิ
ชุมชนในการเข้าถึงและสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ 3) จัดท้า
ข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเชิงประจักษ์ (evidence-based) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าไปใช้
ให้เกิดการยกระดับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะด้านทรัพยากรน้้า โดยใช้วิธี
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล 3 ลักษณะ คือ 1) แบบสอบถาม ในพื้นที่ลุ่มน้้าน่าน อ้าเภอ
เวียงสา และลุ่มน้้าชี อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ พ้ืนที่ละ 400 ตัวอย่าง 2) สนทนากลุ่มย่อย 
พ้ืนที่ละ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ประกอบด้วย ผู้น้าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคมและนักวิชาการ และ 3) เวทีรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกภาคส่วน จ้านวน 50 คน จากนั้นน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ
บรรยาย สถิติอ้างอิง วิเคราะห์เนื้อหา การจ้าแนกข้อมูล และการวิเคราะห์เหตุการณ์ตามเรื่องราว 
แล้วน้าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาได้บ่งชี้ถึงสถานการณ์สิทธิชุมชนในการบริหารจัดการน้้าเชิงสันติวิธีในบริบท
สังคมไทยและภายใต้กฎหมายส้าคัญที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งภายใต้เงื่อนการบริหารจัดการน้้าและข้อมูลใน
ชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พร้อมด้านการส่งเสริมสิทธิชุมชนด้านการบริหารจัดการน้้าตาม
แนวทางสันติวิธีในหลายประเด็น ได้แก่ (1) ชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานเป็น
อย่างดี และมีการร้องเรียนเรื่องสิทธิการขอใช้ประโยชน์จากแหล่งพ้ืนที่ต้นน้้าในการด้ารงชีวิต หาก
ความขัดแย้งมีสาเหตุส่วนใหญ่จากการไม่ได้รับการตอบสนองในสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ (2) ชุมชนเห็นว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได้และสามารถแก้ไขได้ สะท้อน
มุมมองด้านการหาทางออกในเชิงประนีประนอมและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาโดยใช้ตัวแทนชุมชน
เจรจาเชิงสันติวิธีเพ่ือหาแนวทางออกร่วมกัน (3) สิทธิชุมชนที่จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการบริหาร
จัดการน้้าพบว่าภายใต้กติกาและเงื่อนไขของกรอบกฎหมายท้าให้ชุมชนเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้
ยากล้าบาก ในระยะยาวอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งเพ่ิมมากขึ้น และ (4)  ชุมชนส่วนใหญ่ต้องการมี
แหล่งน้้าที่เพียงพอตลอดฤดูกาล และวิธีการการจัดการทรัพยากรน้้าคือการสร้างฝายชะลอน้้าหรือ
เรียกกันว่า “ฝายมีชีวิต”  

ผลการศึกษาน้าไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย ได้แก่ (1) การตอบสนองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของชุมชน
ในการมีน้้าใช้อย่างเพียงพอด้วยการแก้ปัญหาพ้ืนที่ต้นน้้าซึ่งเกิดขึ้นทุกปีและการสร้างฝายชะลอน้้าที่
สอดคล้องกับบริบทชุมชน (2) กลไกการรับมือและปรับตัวต่อสถานการณ์ความขัดแย้ง ด้วยการ 
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ใช้กฎหมาย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแข็งขันโดยใช้การบริหารจัดการน้้า
ร่วมกัน (co-management) และการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับความรู้ท้องถิ่นที่อิงกับ
วัฒนธรรมและจารีตปฏิบัติ และ (3) แก้ปัญหาระยะยาวด้วยการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบนิ เวศ 
การเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพน้้าซึ่งพบมากขึ้นในพ้ืนที่ต้นน้้า และการจัดท้าฐานข้อมูลที่มีคุณภาพเพ่ือ
ช่วยสนับสนุนการบริการจัดการน้้าทั้งระบบ  
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Abstract  
 

The objectives of this research project were: 1) to study the rights of communities 
in water management, through a set of peaceful means, in the watershed areas of the 
Northern and Northeastern regions; 2) to analyze discrepancies in community rights in 
access to and management rights of water resources; and 3) to make policy recommendations, 
or evidence-based measures, so that they can be used by relevant agencies, leading 
to the right enhancement of natural resources and the environment, especially of 
water resources. Quantitative and qualitative research methods were used; data were 
collected through three tools, which were: 1) questionnaires distributed in the Nan 
River Basin, Wiang Sa District, Nan Province, and Chi River Basin, Nong Bua Daeng District, 
Chaiyaphum Province, 400 samples per area; 2) focus group discussion, conducted with 
three groups per area, with eight persons per group, consisting of community leaders, 
local wisdom scholars, sub-national government officials, local administrative 
organizations, civil society groups and academics; and (3) a public forum to gather 
opinions from 50 stakeholders covering all sectors. The data obtained were then 
analyzed, using descriptive statistics, inferential statistics, content analysis, typologies, 
and event analysis. Then, the data were presented in a table format together with 
descriptive analysis.  

The results clearly reflected the situation of community rights of peaceful 
water management in a Thai social context and under the current essential laws. Under 
the conditions for water management, the information from the communities entailed 
the inadequacy of the promotion of community rights in water management according 
to peaceful means in several issues. To illustrate, 1) most communities had an 
understanding of the fundamental rights of the community at a fairly good level. There 
had been complaints about the right to utilize the watershed for living purposes. Yet, 
conflicts were largely caused by unfulfilled demands of the fundamental right to 
adequate water. 2) The communities viewed conflicts as normal occurrences which 
can be encountered and resolved. This reflected the view in which compromise 
solutions can be sought for, and there was a readiness to solve problems by using 
community representatives to negotiate in peaceful means to find solutions together. 
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3) When examining the community's right in which the communities can participate in 
water management, it was found that under the rules and conditions of the legal 
framework, it was difficult for the community to have access to such rights. In the long 
term, this could lead to more conflicts. Finally, 4) most communities expressed a clear 
need to have adequate water supplies throughout the season, and the way to manage 
water resources was to build check dams, also known as a "living weir".  

The study results brought about three policy proposals: 1) the fundamental 
rights of communities to have adequate water should be responded to by solving the 
problems of the watershed areas, which occurs every year, and by building check dams 
that are consistent with the community context; 2) mechanisms for handling and 
adapting to conflict situations should be implemented through the use of laws, 
promoting active participation of the civil sector, through water co-management and 
integration of science with local wisdom, in tandem with culture and traditional 
practices; and 3) long-term problems should be solved through a holistic process, 
which combines the ecological system, surveillance of water quality problems, which 
were increasingly found in watershed areas, and the establishment of a quality 
database to support the entire system of water management services. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 สิทธิชุมชน (Communities Rights) ในประเทศไทยเป็นที่รับรู้และมีการกล่าวถึงกันอย่าง
กว้างขวางเมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา อันนับเป็นผลพวงจากการปฏิรูปการเมืองซึ่งก่อให้เกิด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งสิทธิชุมชนเป็นสิ่งที่คงอยู่แนบแน่นกับวิถีชีวิต
ของพ้ืนที่ชุมชนนั้น โดยนัยแห่งความหมายแล้ว สิทธิชุมชนถือเป็นสิทธิของชุมชนหรือสิทธิของ
ประชาชนที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนและด้าเนินชีวิตร่วมกันภายใต้แบบแผนการปกครองที่แน่นอน  
อย่างใดอย่างหนึ่งในความหมายกว้าง ซึ่งหมายรวมทั้งชุมชนทั่วไปในแบบของชุมชนท้องถิ่น (Local 
Community) และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม (Traditional Local Community) ในฐานะที่เป็นหมู่คณะที่
ด้าเนินวิถีชีวิตร่วมกันและเป็นที่รับรู้แก่สาธารณชนในลักษณะที่ได้รับการยอมรับว่ามีตัวตนและมี
ความสามารถ มีสิทธิในทางใดทางหนึ่งด้วย (กิตติศักดิ์ ปรกต,ิ 2550) 

ในขณะที่ “สิทธิชุมชน” อันเกี่ยวข้องกับ “การจัดสรรทรัพยากรน้้า” นั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิทธิ
ในการจัดสรรทรัพยากรตามแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรร่วม (ตามกติกา Ostrom) ดังนี้ 1) สิทธิ
ในการเข้าใช้ทรัพยากร (Access) 2) สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร (Withdrawal) 3) สิทธิใน
การจัดการ (Management) คือสิทธิที่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์สามารถปรับเปลี่ยนสภาพของระบบ
ทรัพยากรได้ รวมถึงก้าหนดรูปแบบการใช้ทรัพยากรด้วย และ 4) สิทธิในการกีดกัน (Exclusion)  
คือสิทธิที่ก้าหนดว่าใครสามารถเข้าใช้ประโยชน์จากระบบทรัพยากรได้หรือไม่ได้ และ 5) สิทธิในการ
ขายหรือให้ยืมสิทธิทั้ง 4 ประเภทก่อนหน้านี้ (อรทัย อินต๊ะไชยวงค์ , 2560) ซึ่งสิทธิชุมชนในการ
จัดสรรทรัพยากรน้้านับเป็นประเด็นส้าคัญที่พลเมืองต้องตระหนักรู้ในสิทธิของการเข้าถึงทรัพยากรน้้า
และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้า โดยปรากฏการณ์ในระดับสากลพบว่า องค์การ
สหประชาชาติได้ยกประเด็นเรื่องสิทธิในน้้าขึ้นมาเป็นวาระส้าคัญตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 ในการประชุม 
United Nations Water Conference in Mar del Plata ณ ประเทศอาร์เจนตินา (United Nations 
Division for Economic and Social Information, 1977) ขณะที่ประเทศไทยได้ปรากฏอย่างเป็น
รูปธรรมนับตั้งแต่เริ่มมีรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540 ซึ่งได้ระบุค้าว่า “สิทธิในน้้า” และ “สิทธิ
ชุมชน” อันนับเป็นค้าที่เกิดใหม่มาพร้อมกับกระบวนการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญของไทย ใน
ขณะนั้น (ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ และสุรัสวดี แสนสุข , 2560) และกระบวนสร้างความหมายว่า 
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“ทรัพยากรน้้า” เป็นของประชาชนและชุมชน นับเป็นการสร้างอัตลักษณ์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าในชุมชนท้องถิ่นของตนขึ้นใหม่ด้วยองค์ความรู้ กระบวนการ และความส้าเร็จในการ
บริหารจัดการน้้าตามภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น 

ส้าหรับการจัดการทรัพยากรน้้าด้วยวิธีการชี้ให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อน
จากการด้าเนินนโยบายและโครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่ผ่านมาในช่วงหลายสิบปี ซึ่งเกิดวิกฤตใน
ทรัพยากรน้้ามากมายโดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งในทรัพยากรน้้าของประเทศด้ารงอยู่มาเป็น
เวลานาน เนื่องจากปัญหาการจัดสรรน้้าระหว่างรัฐกับราษฎร หรือระหว่างราษฎรกับราษฎร และแม้กระทั่ง
ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของเมืองและภาคอุตสาหกรรม 
และเมื่อเขตพ้ืนที่ทั่วประเทศต้องประสบกับสภาวะภัยพิบัติเกี่ยวกับน้้า (ส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ, 2562) ตัวอย่างเช่น  1) ปัญหามหาอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวาง 
โดยคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 1.44 ล้านล้านบาท (ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ, 
2562) ประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 13.1 ล้านคน (สาธิต วงศ์อนันต์นนท์, 2554) และในบาง
พ้ืนที่เห็นความขัดแย้งในประเด็นการเปิดและปิดประตูระบายน้้าจนก่อให้เกิดการท้าลายเขื่อนกั้นน้้า 
(อดิศักดิ์ ขันตีและ อุทัย เลาหวิเชียร, 2559)  2) ปัญหาการแย่งชิงน้้า เนื่องจากน้้าแล้งหรือปัญหาภัยแล้ง
ซ้้าซาก เช่นในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศิริพงษ์ หังสพฤกษ์ และพิพัฒน์ กัญจนพฤกษ์, 2548; 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ, 2562)  3) ปัญหาการบริหารงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า 
ที่ท้างานเฉพาะในภารกิจงานส่วนของตน ระบบการจัดการน้้าจึงกระจัดกระจายเป็นส่วน ๆ (Fragmented) 
และไม่สามารถบูรณาการ (integrate) การบริหารจัดการน้้าให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ และ  4) ปัญหา
กระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายน้้าของรัฐ (ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 
2555) ดังมคี้าพูดที่ว่า “การจัดการน้้าเน้นที่เทคโนแครต ไม่เห็นหัวชาวบ้าน” การกระท้าเหล่านี้จะไม่
ท้าให้เกิดการไว้เนื้อเชื่อใจทางสังคม (Social Trust) จากปัญหาการจัดสรรและบริหารจัดการน้้า 

สถานการณ์ปัญหาอันเกี่ยวข้องกับน้้าดังกล่าวและรวมถึงการจัดการทรัพยากรอ่ืน ๆ รัฐได้
พยายามที่จะน้าเสนอโดยอ้างถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนตามที่รัฐธรรมนูญได้มี
บทบัญญัติรับรองไว้แล้ว โดยเฉพาะปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิและ
เสรีภาพในมาตรา 25 ซึ่งระบุไว้ว่า “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครอง
ไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ้ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน 
บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท้าการนั้นได้ และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน” (ราชกิจจานุเบกษา, 
2560) ขณะที่เมื่อกล่าวถึงความเกี่ยวข้องในการจัดการน้้าในชุมชนโดยจารีตปฏิบัติเดิม จะปรากฏเห็น
ประชาชนและชุมชนมีสิทธิในน้้าในฐานะที่เป็นสิทธิชุมชนอยู่แล้ว และประชาชนพลเมืองมีสิทธิในการ
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ร่วมก้าหนดกติกาและกฎเกณฑ์การใช้น้้าของชุมชนของตนเองได้ ขณะเดียวกันภาครัฐมีบทบาทหน้าที่
ในการสนับสนุนให้สามารถด้าเนินการไปตามหลักการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเข้าถึง
สิทธิในน้้าและการบริหารจัดการน้้าในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากเกิดสภาวะวิกฤตใน
ทรัพยากรน้้าของประเทศไทยที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มักจะใช้กระบวนการสันติวิธี (Peaceful Means) 
ด้วยวิธีการพูดคุย การประชุมปรึกษาหารือหาทางออกร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาในการจัดการน้้าในพ้ืนที่
ของตน (ปราโมทย์ ไม้กลัด, 2557) 

จากเหตุผลดังกล่าวประกอบ จะเห็นได้ว่าสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรน้้าและสิทธิในการ
บริหารจัดการน้้าของประเทศไทยเพ่ือลดความขัดแย้งในสภาวะวิกฤต เป็นประเด็นที่ภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งการด้าเนินงานดังกล่าวจ้าเป็นต้องใช้แนวทางสันติวิธี 
เป็นพื้นฐาน ดังนั้น คณะวิจัยจึงเห็นควรและเสนอการศึกษาด้านสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้้า
โดยใช้แนวทางสันติวิธี โดยการศึกษากรณีพ้ืนที่ต้นน้้าของประเทศไทยในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเป็นแนวทางในการลดปัญหาความขัดแย้งและการเข้าถึงสิทธิใน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน อันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการน้้าด้วยแนวทางสันติวิธีในพ้ืนที่ต้นน้้าของ
ประเทศไทยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่างสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 3. เพ่ือจัดท้าข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเชิงประจักษ์ (evidence-based) ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องน้าไปใช้ให้เกิดการยกระดับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะด้าน
ทรัพยากรน้้า 
 

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ กรณีพ้ืนที่ต้นน้้าประเทศไทยภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 2. ขอบเขตด้านประเด็นเนื้อหา ได้แก่ สิทธิชุมชนในการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ต้นน้้าตาม
แนวทางสันติวิธี วิเคราะห์ช่องว่างของบริบททางประชาคมโลก สังคมไทย กฎหมาย และการปฏิบัติใน
พ้ืนที่ และข้อเสนอเชิงนโยบาย  
 3. ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดสรรทรัพยากรน้้าในพื้นที่
ต้นน้้าในกรณีศึกษา ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ ผู้เกี่ยวข้องภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ 
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บทท่ี 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัสิทธชิุมชน  

 
2.1.1 สิทธิชุมชนตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ค้าว่า “สิทธิชุมชน” (Community Right) เริ่มปรากฏครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 (มาตรา 46 และ 56) ในปัจจุบันที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พบว่ายังมีการรับรองสิทธิชุมชนซึ่งมีอยู่ในรัฐธรรมนูญฯ ฉบับ 
พุทธศักราช 2550 ไว้เช่นเดิม และได้ขยายสิทธิของบุคคลและชุมชนเพ่ิม รวมถึงได้บัญญัติให้
หน่วยงานรัฐมีหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิชุมชนอีกด้วย กล่าวคือ ก้าหนดสิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทยตามหมวด 3 มาตราที่เกี่ยวข้อง เช่น 41, 42 และ 43 โดยเฉพาะมาตรา 43 บุคคลและชุมชน
ย่อมมีสิทธิ ประกอบด้วย 4 วรรค ดังนี้  1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ  2) จัดการ บ้ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  3) เข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด้าเนินการใด
อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด้าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่
อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐ
ต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาตามวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ และ  4) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน 

อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ พุทธศักราช 2560 ยังขาดความชัดเจนในการบัญญัติการ
รับรองสิทธิชุมชน เพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ และ
สุรัสวดี แสนสุข, 2560) กล่าวคือยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง จึงท้าให้เกิดปัญหาการ
บังคับใช้และการตีความรับรองคุ้มครองสถานะของชุมชนและสถานะสิทธิชุมชนในทางกฎหมาย 
ขอบเขตแห่งสิทธิชุมชน การใช้สิทธิ การเข้าถึงสิทธิชุมชน การจัดการและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมที่ ไม่ชัดเจน และปัญหาความขัดแย้งแนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐกับประชาชนหรือชุมชนจนกลายเป็นข้อพิพาทระหว่าง
หน่วยงานรัฐกับประชาชนหรือชุมชนขึ้นสู่การพิจารณาของศาล 



6 
 

2.1.2 การให้ความหมายและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันของสิทธิชุมชนกับสิทธิมนุษยชน 
หากกล่าวโดยสังเขป “สิทธิมนุษยชน” หมายถึง ศักดิ์ศรีแต่ก้าเนิด และสิทธิที่เท่าเทียมกันและ

ที่ไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งมวลแห่งครอบครัวมนุษยชาติ เป็นพ้ืนฐานแห่งอิสรภาพ ความยุติธรรม 
และสันติภาพในโลก โดยสิทธิมนุษยชนถือเป็นสิทธิประจ้าตัวของมนุษย์ทุกคนซึ่งมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติ  
ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ หรือกล่าวได้ว่า สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับคนทุกคนที่ต้องได้รับใน
ฐานะที่เกิดเป็นคน ทั้งนี้ สิทธิมนุษยชนประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ (1) กรณีสิทธิที่ติดตัวคนทุกคนมา
แต่ก้าเนิดซึ่งไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กันได้ อยู่เหนือกฎหมายและของรัฐทุกรัฐ ได้แก่ สิทธิในชีวิต 
ห้ามการค้ามนุษย์ ห้ามทรมาน สิทธิในความเชื่อทางศาสนา ทางการเมือง มีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและแสดงออกหรือการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน สิทธิมนุษยชนเหล่านี้ไม่จ้าเป็นต้องมีกฎหมาย
มารองรับ และ (2) กรณีเป็นสิทธิที่ต้องได้รับการรับรองในรูปของกฎหมายของรัฐ เช่น การได้รับสัญชาติ 
ความเสมอภาค สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ การได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประกัน
การว่างงาน และการได้รับบริการทางด้านสาธารณสุข เป็นต้น (นพดล พลเสน , 2559; กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ, 2562) 

ขณะที่ค้าว่า “สิทธิชุมชน” ประกอบจากค้าว่า “สิทธิ” ที่หมายถึงอ้านาจที่ถูกต้องตาม
หลักธรรม ตามหลักคุณงามความดี ความถูกต้อง ความยุติธรรม เช่น หลักศาสนา หลักกฎหมาย หรือ
หลักเกณฑ์ประเพณีและเกณฑ์คุณค่าที่คนในสังคมนั้น ๆ ยึดถือร่วมกัน ในภาษาอังกฤษ “สิทธิ” ตรง
กับค้าว่า “right” ที่แปลว่าความถูกต้อง (ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555) และค้าว่า 
“ชุมชน” หรือ “community” ที่หมายถึงคณะบุคคลหรือหมู่คณะซึ่งรวมกันโดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่
ชัดเจนโดยเป็นลักษณะของวิถีชีวิตที่ด้าเนินไปเองตามธรรมชาติ (พงศ์เสวก อเนกจ้านงค์พร และนวพร 
ศิริบันเทิงศิลป์, 2555) ส้าหรับการศึกษาวิจัยนี้อธิบายความหมายของ “สิทธิชุมชน” ว่า “อ้านาจโดย
ชอบธรรมของคณะบุคคลหรือหมู่คณะที่มีวิถีชีวิตที่ด้าเนินไปเองตามธรรมชาติเพ่ือด้ารงไว้ซึ่งการ
อนุรักษ์ การฟ้ืนฟู ตลอดจนการจัดการเพ่ือการด้ารงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป” 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกบัสันตวิิธี  
 
2.2.1 การให้ความหมายของสันติวิธี  
ก่อนทราบความหมายของค้าว่า “สันติวิธี” จะขอกล่าวถึงความหมายของค้าว่า “ความขัดแย้ง” 

ก่อน เนื่องจากเป็นมูลเหตุสู่การน้าแนวทางสันติวิธีมาใช้ โดย บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และเหมือนขวัญ 
เรณุมาศ (2560) ให้ค้าจ้ากัดความ “ความขัดแย้ง” ว่า “เป็นสิ่งที่แสดงถึงความไม่ลงรอยและการ
ปะทะกันระหว่างความคิด ผลประโยชน์ เป้าหมาย ความเชื่อ และความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
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ซึ่งความขัดแย้งมีหลายระดับ นับตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ระดับระหว่างบุคคล ระดับสังคม ไปจนสู่
ระดับชาติและระดับนานาชาติ” ส่วน รัฐพล เย็นใจมา และคณะ (2561) ให้ความหมายว่า “ความ
ขัดแย้ง” เป็นสภาพการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นความแตกต่างที่บุคคล 2 คน หรือมากกว่า แสดง
พฤติกรรมเปิดเผยออกมาอย่างแตกต่างกัน ในขณะที่ “สันติวิธี” ที่เป็นแนวทางจัดการความขัดแย้งนั้น 
“เป็นกระบวนการตอบโต้กับสถานการณ์ความขัดแย้งในรูปแบบที่ไม่ใช้ก้าลังทางกายภาพเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง” ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงความหมายของสันติวิธีพบว่าเป็นค้าที่มีการใช้กันมากในวง
การศึกษาของไทย โดยมักใช้ค้าว่าสันติวิธีปนกันกับค้าว่า “อหิงสา” เนื่องจากมีความหมายบาง
ประการที่คล้ายคลึงกัน เพียงแต่ค้าว่า “อหิงสา” มุ่งเน้นที่ศาสนธรรม ในขณะที่สันติวิธีเน้นไปที่
กระบวนการทางสังคมและการเมือง (Paisal Visalo, 2012)  

 
2.2.2 แนวทางและหลักคิดของสันติวิธี  
สันติวิธีมุ่งเน้นการไม่ใช้ความรุนแรง ประกอบด้วยหลักคิดที่ส้าคัญ 8 ประการ ได้แก่ (บุษบง  

ชัยเจริญวัฒนะ และเหมือนขวัญ เรณุมาศ, 2560) 1) ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงอย่างสิ้นเชิง 2) โจมตี
ที่ปัญหา หลักคิดนี้เป็นการแยกปัญหาออกจากตัวบุคคล กล่าวคือจัดการที่ปัญหาไม่โจมตีหรือมุ่ง
จัดการที่ตัวบุคคล 3) สร้างความสัมพันธ์อันดี มุ่งฟ้ืนฟูสัมพันธภาพและลดความหวาดระแวงระหว่าง
คู่กรณี เพ่ือให้เกิดการเปิดใจยอมรับฟังซึ่งกันและกัน 4) ไม่มุ่งเอาชนะกันแต่สร้างความร่วมมือกัน  
5) ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายบนพ้ืนฐานของการร่วมมือซึ่งกันและกัน 6) มองทุกคนมีความ
เป็นมนุษย์เหมือนกัน ทุกคนเท่าเทียมกัน 7) เน้นทั้งเหตุผลและความรู้สึก เพราะการใช้เหตุผลเพียง
อย่างเดียวไม่สามารถจัดการความขัดแย้งได้ ต้องพิจารณาถึงความรู้สึกประกอบการจัดการความ
ขัดแย้งร่วมด้วย และ 8) กล้าและสร้างสรรค์ การใช้สันติวิธีนั้นต้องขจัดความกลัวออกไปและจะต้องมี
แรงผลักดันมาจากความกล้า คือต้องมีความกล้าเผชิญกับความจริง กล้าที่จะยอมสูญเสียผลประโยชน์
บางสิ่งบางอย่างและกล้าที่จะพูดคุย ส้าหรับแนวทางหรือรูปแบบการจัดการความขัดแย้งตามแนวทาง
สันติวิธี โดยพ้ืนฐานที่ใช้กันอยู่นั้นมีหลายรูปแบบ สามารถรวบรวมและสรุปได้ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2.1 
ซึ่งได้แก่วิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation) หลักการส้าคัญของการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง
มี 4 ประการ คือ (1) แยกคนออกจากปัญหา (2) พิจารณาถึงจุดสนใจและผลประโยชน์ร่วมของคู่กรณี 
(3) สร้างทางเลือกที่หลากหลายให้กับคู่กรณี และ (4) ใช้กฎ กติกาในกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย  
โดยคุณสมบัติที่ดีของคนกลางควรประกอบด้วย (1) มีความเป็นมิตรและเป็นที่ยอมรับทางสังคม 
เคารพต่อความคิดเห็นของบุคคล (2) มีประสบการณ์หรือความช้านาญในการจัดการความขัดแย้ง  
(3) มองโลกในแง่ดี มีความรู้สึกร่วม (4) มีความยืดหยุ่น ความอดทน (5) มีความใจกว้าง มีความ
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น่าเชื่อถือ และ (6) ไม่อารมณ์ร้อน มีไหวพริบดีและมีความเชื่อมั่นในตนเอง (วันชัย วัฒนศัพท์ และ
คณะ, 2550) 

2) การเจรจาต่อรอง (Negotiation) หมายถึง กระบวนการของบุคคลที่ต้องการแก้ไขปัญหา
โดยสันติวิธีเพ่ือให้เกิดการประนีประนอม พยายามหาข้อตกลงที่ยอมรับได้ของคู่สนทนาทั้ง 2 ฝ่าย 
โดยมีการเสนอข้อแลกเปลี่ยนซึ่งน้าผลประโยชน์มาให้ทั้ง 2 ฝ่าย (win-win) และรู้สึกดีเห็นพ้องกันทั้ง 
2 ฝ่าย 

3) การใช้อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกที่ได้รับความนิยม รูปแบบการระงับข้อพิพาทของกระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นกรณีที่
คู่พิพาทตกลงกันแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลหนึ่งขึ้นเป็นอนุญาโตตุลาการ หรือคณะ
อนุญาโตตุลาการ เพ่ือท้าการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่มีระหว่างกัน 

4) กระบวนการนิติบัญญัติ (Legislation) สืบเนื่องจากความขัดแย้งในบางกรณีเกิดขึ้นเพราะ
ผู้คนได้รับความเดือดร้อนจากข้อกฎหมายที่ล้าสมัย หรือกฎหมายที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่ม 
กฎหมายนี้จึงออกมาภายหลังในการห้ามไม่ให้ผู้คนเข้ามาใช้พ้ืนที่ ฉะนั้น ทางแก้ไขเพ่ือระงับความ
ขัดแย้งนี้อาจจะต้องแก้ไขท่ีตัวกฎหมายโดยการใช้กระบวนการนิติบัญญัติ 

5) การเจรจาไกล่เกลี่ยข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural Mediation) เป็นการเจรจาไกล่เกลี่ย
เพ่ือให้คู่กรณีที่ต่างวัฒนธรรมกันได้รับผลประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยมีบุคคลที่สามท้าหน้าที่เป็น 
คนกลาง (mediator) ในการไกล่เกลี่ย 

6) การสานเสวนา (Dialogue) คือ กระบวนการสื่อความหมาย และเรียนรู้เพ่ือเข้าใจตนเอง 
และผู้อ่ืน สานเสวนาเป็นการเปิดใจ พูดคุย และฟังกันและกันอย่างลึกซึ้งด้วยเมตตา ไม่ใช่การโต้เถียง 
หักล้างหรือเอาชนะ ขณะเดียวกัน สานเสวนาไม่ใช่การพูดคุยเพ่ือโน้มน้าว กดดัน บังคับ หรือ
เปลี่ยนแปลงผู้ใด หากจะมีความเปลี่ยนแปลงย่อมต้องเกิดขึ้นในตัวคนนั้นเองตามธรรมชาติ สานเสวนา 
จึงน้าไปสู่การลดความไม่เข้าใจ และแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (สถาบันพระปกเกล้า, 2562)  

7) การไต่สวน (Inquiry) เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มุ่งเน้นการจัดการข้อพิพาททั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ ระบบการไต่สวนระหว่างประเทศเกิดขึ้นเพ่ือระงับข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้หากไม่สามารถตกลงกันได้โดยทางการทูตอันเนื่องมาจากมีความเห็นขัดแย้งกันก็ให้
จัดตั้งคณะกรรมาธิการไต่สวนขึ้น เพ่ืออ้านวยการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาโดยหาข้อเท็จจริงอันแน่ชัด
ด้วยการสืบสวนที่ปราศจากความล้าเอียงและด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

8) การไม่ให้ความร่วมมือ (Non-Cooperation) การไม่ให้ความร่วมมือหรือเพิกถอนความร่วมมือ
เป็นปฏิบัติการที่ไร้ความรุนแรงโดยมีเจตนาที่จะหยุดยั้งหรือเพิกถอนความร่วมมือในรูปแบบหรือ
ระดับท่ีเคยให้แก่บุคคล กิจกรรม สถาบัน หรือระบอบปกครอง เพ่ือแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วอ้านาจ
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ในการปกครองล้วนมีที่มาจากการยอมรับและสนับสนุนของประชาชน และเมื่อใดที่ประชาชนพร้อมใจกัน
เพิกถอนความยินยอมนั้น บุคคล กิจกรรม สถาบัน กระทั่งระบอบปกครอง ย่อมไม่อาจด้าเนินต่อไปได้ 

9) อารยะขัดขืน (Civil Disobedience) หรืออาจเรียกว่า “การใช้การชุมนุมประท้วงอย่างสันติ” 
เป็นกระบวนการต่อสู้อย่างสันติ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิด “อหิงสา” (ahimsa) เพ่ือให้ได้สิ่งที่
ต้องการโดยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ การชุมนุมเพ่ือแสดงความเห็นต่าง 

10) การร่วมมือกันหรือการแก้ปัญหา (Collaborating, integrating or problem solving) การ
ร่วมมือกันในบางครั้งอาจหมายถึง การบูรณาการหรือการแก้ไขปัญหาซึ่งมักให้ความส้าคัญและ
จุดมุ่งหมายเช่นกัน เป็นทั้งการรุกและร่วมมือ คือ เกิดการบูรณาการผลประโยชน์ร่วมกันของทุก ๆ ฝ่าย 
ที่ได้รับผลกระทบ 

11) การมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการ “สร้างเวที” 
และ “เปิดเวที” ให้แก่ประชาชน (public) หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรง (direct) หรือโดยอ้อม (indirect) เข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมคิด  
ร่วมวางแผน ร่วมสังเกตการณ์ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ เป็นต้น 

12) การลงมติหรือการลงคะแนนเสียง (Voting) เป็นการลงมติเพ่ือตัดสินหรือหาทางออก
ให้แก่ความขัดแย้ง หรือข้อพิพาทในประเด็นต่าง ๆ แบ่งเป็น 2 วิธี คือ การลงคะแนนเสียงแบบเอกฉันท์ 
(unanimity) และการลงคะแนนแบบเสียงข้างมาก (majority) (สุวัฒ ดวงแสนพุด, 2555) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 2.1 ตัวอย่างรูปแบบการจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี 

 
 

รูปแบบ

การ

จัดการ

ความ

ขัดแย้ง

ตาม

แนวทาง

สันติวิธ ี

 

การไกล่เกลีย่โดยคนกลาง 

การเจรจาต่อรอง 

การใช้อนุญาโตตลุาการ 

กระบวนการนติิบัญญัต ิ

การเจรจาไกล่เกลี่ยข้ามวัฒนธรรม 

การสานเสวนา 

การไตส่วน 

การไม่ให้ความร่วมมือ 

อารยะขัดขืน 

การร่วมมือกันหรือการแก้ปญัหา 

การมีส่วนร่วม 

การลงมตหิรือการลงคะแนนเสียง 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการทรัพยากรน  า  
 
2.3.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ป ี 
ภายใต้ข้อก้าหนดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 ได้แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือด้าเนินการปรับปรุงเป็นแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
คือ ยุทธศาสตร์ที่  4 การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน (ส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559) และได้จัดท้าทิศทางการพัฒนาภาค
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (ส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ, 2562) ทั้งนี้ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี ได้ให้ความส้าคัญต่อชุมชน 
ในการมีส่วนร่วมจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้้าและส่งเสริมการจัดการน้้าชุมชน (ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ) 
โดยก้าหนดเป้าหมายให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ได้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเกิดเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน นอกจากนี้  
แผนแม่บทฯ น้้า ยังให้ความส้าคัญต่อการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้้าดังปรากฏในด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

 
2.3.2 การจัดการทรัพยากรน  ากับเขตพื นที่ต้นน  า  
ในความส้าคัญของพ้ืนที่ต้นน้้ากับการจัดการทรัพยากรน้้านั้น ส่วนวิจัยต้นน้้า (2556)  

ได้อธิบายว่า “ต้นน้้า” หมายถึง ส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ลุ่มน้้าที่อยู่บนพ้ืนที่สูง เช่น ภูเขา ส่วนค้าว่า “ลุ่มน้้า” 
หมายถึง พ้ืนที่ที่อยู่เหนือจุด ๆ หนึ่งบนล้าธารโดยท้าหน้าที่รองรับน้้าฝนและล้าเลียงน้้าฝนในส่วนที่
เหลือจากการน้าไปใช้ของต้นไม้ การเก็บกักเอาไว้ในดิน และการรั่วซึมผ่านชั้นหินที่อยู่ใต้ชั้นดินออกนอก
พ้ืนที่ลุ่มน้้าไป โดยล้าเลียงน้้าในส่วนที่เกินนี้ลงสู่ล้าธารทั้งทางผิวดินและใต้ผิวดิน ดังนั้น “พ้ืนที่ต้นน้้า” 
จึงหมายถึงพ้ืนที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ลุ่มน้้าที่อยู่บนพ้ืนที่สูง โดยส่วนใหญ่เป็นภูเขาหรือเรียก
โดยทั่วไปว่าป่าต้นน้้า ทั้งนี้ ป่าต้นน้้ามีความส้าคัญต่อทรัพยากรน้้า เนื่องจากป่าต้นน้้าเป็นแหล่งของ 
“น้้า” ที่เกิดขึ้นจากการตกสะสมของฝนบนพ้ืนที่ต้นน้้าโดยมีป่าไม้หรือพืชคลุมดินประเภทต่าง ๆ  
ท้าหน้าที่แบ่งน้้าฝนที่ตกลงมาในแต่ละครั้งออกเป็นน้้าผิวดินและน้้าใต้ดิน จากนั้นลักษณะภูมิประเทศ
ของพ้ืนที่จะรับช่วงต่อไป โดยท้าหน้าที่ควบคุมการไหลของน้้าผิวดิน ในขณะเดียวกันดินจะท้าหน้าที่
ควบคุมการเคลื่อนตัวของน้้าใต้ผิวดิน ทั้งน้้าผิวดินและน้้าไหลใต้ผิวดินจะไหลและเคลื่อนตัวลงสู่พ้ืนที่ต่้า



11 
 

ด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน และในที่สุดจะรวมตัวกันเป็นน้้าที่ไหลในล้าธารด้วยเวลาที่เหลื่อมกัน
นั่นเอง (ส่วนวิจัยต้นน้้า, 2556)  

 
2.3.3 บทบาทของชุมชนพื นที่ต้นน  ากับการจัดการทรัพยากรน  า  
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2555) รายงานว่า การจัดการต้นน้้าของประเทศไทยจะ

ประสบความส้าเร็จนั้น รัฐบาลควรสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่า ให้มากยิ่งขึ้น  
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้คน ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยมุ่งให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเข้าใจที่สอดคล้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนต่อจากรากฐานชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเป็นฝ่ายกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สิ่งส้าคัญคือจะต้อง
กระจายภาระหน้าที่การมีส่วนร่วม การตัดสินใจ การจัดการ การควบคุม การฟ้ืนฟู และแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปสู่ชาวบ้านและองค์กรชุมชนเป็นหลัก รวมถึงส่งเสริมบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพ้ืนที่ต่อการมีส่วนร่วม การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  
ที่เกิดขึ้น และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการด้าเนินโครงการ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ในการออกมาตรการเฝ้าระวัง บ้ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดท้ากลไกไกล่เกลี่ยใน
ระดับชุมชนเพ่ือรองรับการเจรจาข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน 
(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2562) 
 

2.4 กรอบความคิดและแนวทางการศึกษาวิจัย 
 การทบทวนวรรณกรรมท้าให้พบว่าสิทธิชุมชนและสันติวิธีเป็นแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าที่ได้รับการยอมรับระดับสากลและไทยได้ให้การรับรองไว้ในกฎหมายของประเทศ  
กรอบความคิดนี้น้ามาสู่แนวทางการศึกษาซ่ึงแสดงดังแผนภูมิที่ 2.2   
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แผนภูมิที่ 2.2  กรอบความคิดและแนวทางการศึกษาวิจัย  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 (มาตรา 43) 

แผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 20 ป ี

สิทธิมนุษยชน 
องค์การสหประชาชาต ิ

สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้้า (พ้ืนท่ีต้นน้้า) 

ชุมชนมีตัวตน ชุมชนมีบทบาท 

ขับเคลื่อนประเทศ 

ปัญหาความขดัแย้ง 

ได้รับการแก้ไข 

ความขัดแย้งใน 
ทรัพยากรน้้า 

แนวคิดสันติวิธ ี

ชุมชนและคู่พิพาทยอมรับ 

ผลการแก้ไขความขัดแย้ง 

คู่พิพาท 

- ภายในชุมชน 

- ระหว่างชุมชน 

- ภาคเอกชน 

- ภาครัฐ 

- ฯลฯ 
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
3.1 พื นที่ท าการวิจัยและเกณฑ์การเลือกพื นที่  

การพิจารณาเลือกพ้ืนที่ท้าการวิจัยประกอบด้วย (1) คัดเลือกจากสภาพพ้ืนที่ที่มีประชาชน
ได้รับผลกระทบจากปัญหาการบริหารจัดการน้้าเป็นอย่างมาก (2) คัดเลือกจากขนาดของพ้ืนที่และ
ความยาวของลุ่มน้้าที่ประชากรจะได้รับผลกระทบ และ (3) คัดเลือกจากสภาพการใช้สิทธิในการ
บริหารจัดการน้้า ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ได้ก้าหนดพ้ืนที่เพ่ือเป็นกรณีศึกษา จ้านวน 2 ลุ่มน้้า ได้แก่ 
(1) ลุ่มน  าน่าน เป็นล้าน้้าสายหลักทางภาคเหนือ มีความยาวมากที่สุดในบรรดาแม่น้้าที่เป็นต้นน้้า 
ลุ่มเจ้าพระยา ยาวประมาณ 750 กิโลเมตร พ้ืนที่ลุ่มน้้ารวมทั้งสิ้น 34,682.04 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด และ (2) ลุ่มน  าชี เป็นแม่น้้าสายที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ารวมทั้งสิ้น 49,131.92 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 16 จังหวัด ทั้งนี้ พื้นที่เป้าหมายและเหตุผลในการเก็บข้อมูลคือ 

ลุ่มน  าชี มีจุดก้าเนิดบนเทือกเขาภูเขียวในเขตอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ แต่ได้ไหลผ่านพ้ืนที่
ชุมชนต้าบลนางแดด อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นชุมชนแรกที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้า
และได้รับผลกระทบจากแม่น้้าชีก่อนพื้นที่อ่ืน ๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นน้้าส้าคัญหลายสายของประเทศ  

ลุ่มน  าน่าน มีจุดต้นน้้าในฝั่งประเทศไทยที่ล้าน้้าน่านไหลมารวมกับล้าน้้าสาขาคือแม่น้้าสา
และแม่น้้าว้าในเขตพ้ืนที่ต้าบลไหล่น่าน อ้าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กลายเป็นแม่น้้าขนาดใหญ่ 
ประกอบกับข้อจ้ากัดด้านการเข้าพ้ืนที่ในเขตอ้าเภอบ่อเกลือที่ปกคลุมด้วยภูเขา พ้ืนที่เขตอ้าเภอเวียงสา
จึงเป็นจุดน้ามาพิจารณาในฐานะเป็นจุดยุทธศาสตร์ส้าคัญท่ีก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนมากที่สุด  

 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมลู  
การวิจัยครั้งนี้ก้าหนดวิธีการเก็บข้อมูล 2 วิธี ได้แก่  
(1) ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่ างใน พ้ืนที่ ด้ วย

แบบสอบถาม จ้านวน 800 ตัวอย่าง พ้ืนที่ละ 400 ตัวอย่าง ซึ่งคณะวิจัยร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม 
(CSOs) สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในพ้ืนที่ทั้งแนวทางการท้าวิจัย  
การวางแผนการท้าวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลในเชิงนโยบาย   
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(2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) ใช้กระบวนการสนทนากลุ่มย่อย (Focus group discussion) 
จ้านวน 6 ครั้ง พ้ืนที่ละ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้น้าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน  
กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคมและนักวิชาการ  
และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และประชาชนผู้เกี่ยวข้องในทั้งสองลุ่มน้้า
จ้านวน 50 คน  
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  
(1) แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ค้าถามเกี่ยวกับความรู้

ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิการใช้น้้า ค้าถามเกี่ยวกับสิทธิและการใช้น้้าในชีวิตประจ้าวัน การบริหาร
จัดการแหล่งน้้าสาธารณะ/ธรรมชาติ ความขัดแย้งด้านทรัพยากรน้้าและการแก้ปัญหาแนวสันติวิธี 
และข้อเสนอแนะทั่วไป ซึ่งเป็นแนวค้าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ  

(2) แนวค้าถามการสนทนากลุ่มย่อย (Focus group discussion) ประกอบด้วย ข้อค้าถาม
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าธรรมชาติ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้้าธรรมชาติ ปัญหาการจัดการน้้า การลดความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรน้้าโดยสันติวิธี
แนวทางเชิงนโยบายในการแสวงหาความร่วมมือในการบริหารจัดการน้้าร่วมกัน (Co-management) 
เป็นต้น  
 

3.4 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
(1) การพัฒนาแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังนี้ (1) ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือก้าหนดกรอบ

ของข้อค้าถาม จากนั้นน้ามาพัฒนาเป็นแบบสอบถาม (2) น้าแบบสอบถามฉบับร่างส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและ 
ธรรมาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิชุมชนและสันติวิธี และผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรน้้า (3) ปรับปรุง
ข้อค้าถาม (4) ทดลองใช้แบบสอบถาม (try out) ในพ้ืนที่ต้าบลดงหมู อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ้านวน 30 ชุด  (5) น้าแบบสอบถามมาทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ
แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach's alpha coefficient) ผลการทดสอบพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับดี 
(ส่วนที่ 2 = 0.619 ส่วนที่ 3 = 0.970 และส่วนที่ 4 =  0.926) โดยคณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อค้าถาม
ส่วนที่ 2 รวมถึงการปรับปรุงข้อความส่วนอ่ืน ๆ ให้ง่ายต่อความเข้าใจกับประชากรกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
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(2) การออกแบบแนวค้าถามการจัดสนทนากลุ่มย่อย คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ข้อค้าถามจาก
แบบสอบถามร่วมกับข้อค้าถามที่ต้องการส้ารวจเชิงลึกเพ่ือน้าไปสู่การอภิปรายให้ได้ข้อมูลในภาพกว้าง
และข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมมากขึ้นในวงสนทนาแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างด้านบทบาทและหน้าที่ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลุ่มน้้าของชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย รวมถึงแนวค้าถามเฉพาะด้านที่
เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ การจัดกลุ่มเพ่ือสนทนาอภิปรายประเด็นสิทธิชุมชนในการจัดสรร
ทรัพยากรในลุ่มน้้าน่านและลุ่มน้้าชี ได้ค้านึงถึงการป้องกันความล้าเอียงของการเลือกปฏิบัติ โดยการ
ไม่เน้นเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือการหลีกเลี่ยงการเชิญบุคคลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพ่ือให้มีผู้เข้าร่วม
สนทนาที่หลากหลาย สามารถรับทราบสถานการณ์หรือปัญหาได้รอบด้าน 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
(1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถ่ี

และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะห์สถิติอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi-square ระหว่าง ความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรน้้าและการแก้ปัญหาตามแนวทางสันติวิธีกับความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิการใช้น้้า 
สิทธิในการใช้น้้าในชีวิตประจ้าวัน และการบริหารจัดการแหล่งน้้าสาธารณะ/ธรรมชาติ รวมถึงการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากแบบสอบถามปลายเปิด 

(2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสนทนากลุ่มและ
เวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้ามาวิเคราะห์ในสองลักษณะคือวิเคราะห์โดยการ
จ้าแนกข้อมูล (typologies) และวิเคราะห์ข้อมูลตามเหตุการณ์หรือวิเคราะห์เหตุการณ์ตามเรื่องราว 
(Event analysis) โดยการตีความของผู้วิจัย   
 

3.6 ระยะเวลาการวิจัย  
12 เดือน (3 กันยายน 2563 – 3 กันยายน 2564) 
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บทท่ี 4 
 

วิเคราะหบ์ริบทการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรน  า 
ตามแนวทางสันติวิธ ี

 
4.1 นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน  าของประเทศไทย 

ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของกฎหมายและหน่วยงานหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่มีความส้าคัญต่อ
การจัดสรรทรัพยากรน้้า  ดังสรุปในแผนภูมิที่  4.1  โดยจุดเปลี่ยนส้าคัญคือการประกาศใช้
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ที่ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งส้าคัญในการบริหารทรัพยากรน้้า
ของประเทศในเชิงบูรณาการให้มีทิศทางสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมได้อย่าง
รวดเร็ว ลดความซ้้าซ้อนด้านงบประมาณ แผนการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับน้้า และยังช่วยประสาน
ข้อมูลหน่วยงานรัฐให้คล่องตัวขึ้นทั้งภาวะปกติหรือวิกฤตต่าง ๆ อันก่อให้เกิดระบบข้อมูลทางน้้าที่มี
ความชัดเจน สามารถน้ามาใช้รับมือภัยพิบัติทางน้้าได้อย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
(ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ, 2562) 
 

4.2 สถานการณ์และปัญหาด้านทรัพยากรน  าของประเทศไทย 
 นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปีหลัง) ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาด้าน
ทรัพยากรน้้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งภัยแล้ง น้้าท่วม ตลอดจนปัญหาคุณภาพของน้้า อย่างไรก็ตาม ปัญหา
ด้านทรัพยากรน้้าต่าง ๆ เริ่มเป็นที่ตระหนักและหลายภาคส่วนได้เล็งเห็นความส้าคัญของปัญหา
เหล่านั้นจากวิกฤตน้้าท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นตัวกระตุ้นเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหลาย
พ้ืนที่ที่ไม่เคยประสบภาวะน้้าท่วมมาก่อน ขณะเดียวกันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาได้สะดวก รวดเร็วและทันต่อเวลามากยิ่งขึ้น รวมถึง
สามารถเข้าถึงการรับแจ้งสภาวะการเตือนภัยต่าง ๆ ที่มีสาเหตุจากน้้าได้แม่นย้าและรวดเร็ว ดังนั้น 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาทรัพยากรน้้าของประเทศไทยอาจลดความรุนแรงลงด้วยศักยภาพ  
การป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้มากยิ่งข้ึน 
 ในด้านศักยภาพทรัพยากรน้้าในประเทศ ข้อมูลสถิติปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ 30 ปี
ย้อนหลังพบว่าปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศค่อนข้างแปรปรวนโดยมีทั้งปริมาณฝนเฉลี่ยสูงกว่าหรือ  
ต่้ากว่าค่าปกติ หรือในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศสูงถึง 2,017.1 มิลลิเมตร 
(ส้านักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้้าโขงแห่งชาติไทย, 2562) จากนั้นในปี พ.ศ. 2562 ลดลงเหลือ 
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1,343.4 มิลลิเมตร (ส้านักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้้าโขงแห่งชาติไทย , 2563) ขณะที่น้้าบาดาลที่
กักเก็บในปี พ.ศ. 2561 และ 2562 มีปริมาณใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่าระดับน้้าบาดาลของประเทศ
ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงน้อย และเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับปริมาณน้้าฝน (กรมทรัพยากรน้้าบาดาล , 
2562ข) ส่วนปริมาณน้้าในเขื่อน นอกจากเพ่ือการชลประทานแล้ว ปัจจุบันเขื่อนบางแห่งสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ โดยระหว่างปี พ .ศ. 
2560-2562 พบว่าปริมาตรน้้าในเขื่อนมีแนวโน้มลดลงซึ่งสอดคล้องกับปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 4.1  ความเชื่อมโยงและองค์ประกอบโดยรวมทั้งประเทศต่อการจัดการทรัพยากรน้้า 

พระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้้า 

พ.ศ. 2561 

สภาปฏิรูปแห่งชาต ิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

วาระปฏริูปที่ 25 : 

ระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากร : การปฏิรูป

กลไกการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้า 

อ้านาจหน้าท่ี 

พระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้้า 

พ.ศ. 2561 

(หมวด 3) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ

สร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

องค์กรบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้า 4 ระดับ 

คณะท้างาน 

คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) 

คณะกรรมการลุม่น้้า (25 ลุ่มน้้า) 

คณะกรรมการลุม่น้้าสาขา 

แผนแม่บทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้า 20 ป ี

องค์กรผู้ใช้น้้า 

ระดับชาต ิ

ระดับลุ่มน้้า 

ระดับลุ่มน้้าสาขา 

ระดับพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ

เติบโตทีเ่ป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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ส้าหรับสภาพปัญหาทรัพยากรน้้า ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้้าพบว่าความแปรปรวนของ
สภาพอากาศส่งผลให้ประเทศไทยยังคงประสบภาวการณ์ขาดแคลนน้้าอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่พ้ืนที่  
ที่พบปัญหาภัยแล้งซ้้าซากคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรมพัฒนาที่ดิน , 2562ก) ในปี พ.ศ. 2562  
มี 14 จังหวัดที่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ซึ่งเกิด
ภาวะฝนทิ้งช่วงและมีฝนตกน้อยเมื่อถึงฤดูฝน และในปี พ.ศ. 2563 ได้ประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 30 จังหวัด (ศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤต
ภัยแล้ง ปี 2562/2563 กรมชลประทาน, 2563) ขณะที่ปัญหาน้้าท่วมก็พบว่าในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา 
ประเทศไทยประสบปัญหาน้้าท่วมเกือบทุกจังหวัด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก (ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ, 2562) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปลายปี 
พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ 70 ปี ของประเทศ และมีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ
กว่า 1.44 ล้านล้านบาท (ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ, 2562) จากนั้น ประเทศไทยยังคงประสบ
ปัญหาน้้าท่วมต่อเนื่องทุกปีในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางที่ส่วนใหญ่เป็นเขตพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก หรือน้้า
ท่วมซ้้าซากเป็นครั้งคราวที่พบใหม่ในบางจังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายอย่างฉับพลัน ส่วนปัญหา
คุณภาพน้้าผิวดิน ในปี พ.ศ. 2561 มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าจากแหล่งน้้าส้าคัญทั่วประเทศ
พบว่าแหล่งน้้าที่มีดัชนีคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 46 เกณฑ์พอใช้ร้อยละ 45 และเกณฑ์เสื่อมโทรม
ร้อยละ 9 ไม่มีแหล่งน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมากหรือเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก และเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2560 
ที่มีแหล่งน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 83 เป็นร้อยละ 91 และแหล่งน้้าที่อยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมลดลงจากร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 9 (ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2562) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่าคุณภาพน้้า
ของแหล่งน้้าผิวดินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ (ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2562)  

ขณะที่ปัญหาการรุกล้้าของน้้าเค็ม เกิดขึ้นในตอนล่างของแม่น้้าเจ้าพระยา ท่าจีน บางปะกง และ
แม่กลอง ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืช การประปา การประมง การอุตสาหกรรม 
ตลอดจนการอุปโภค-บริโภคน้้าของประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้้า การผลักดันน้้าเค็มเป็นการจัดสรรน้้า
จากแหล่งเก็บน้้าในพื้นที ่ตอนบนของลุ ่มน้้าเพ่ือควบคุมความเค็มของน้้าไม่ให้เกินมาตรฐานของ
การเกษตรและการประปา (ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ, 2562) ด้านปัญหาน้้าทะเลหนุน ส่วนใหญ่
ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีรอยต่อกับการขึ้นหรือลงของน้้าทะเล โดยเฉพาะพ้ืนที่ปากแม่น้้าภาคกลางที่
ติดทะเล ซึ่งเป็นอีกปัจจัยส้าคัญของปัญหาน้้าท่วมในภาคกลาง นอกจากนี้ ความเค็มจากน้้าทะเลหนุน
ยังแผ่กระจายพ้ืนที่น้้าจืดเดิมซึ่งมีผลให้น้้าใช้ (น้้าประปาหรือน้้าบาดาล) มีระดับความเค็มเพ่ิมขึ้น  
ในด้านปัญหาคุณภาพน้้าบาดาล พบว่าส่วนใหญ่คุณภาพดีใช้บริโภคได้ แต่ยังมีบางพ้ืนที่ที่มีปริมาณ
สารละลายในน้้าบาดาลสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้้าดื่ม ซึ่งพบในพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์กับรอยเลื่อนและ
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แหล่งน้้าพุร้อนหรือเป็นผลจากสภาพทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา ขณะที่บางพ้ืนที่พบปัญหา 
การรุกล้้าของน้้าเค็มในชั้นน้้าบาดาลส่งผลให้คุณภาพน้้าบาดาลกร่อยหรือเค็มเพ่ิมขึ้นซึ่งพบในพ้ืนที่
ตามแนวปากแม่น้้าและชายฝั่งทะเล (กรมทรัพยากรน้้าบาดาล, 2562ข; ส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ, 2562) 

 

4.3 ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการทรัพยากรน  าด้วยแนวทางสันติวิธีตามหลัก
สิทธิมนุษยชน 

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ส้าหรับการจัดการทรัพยากรน้้าด้วยแนวทางสันติวิธีตามหลัก
สิทธิมนุษยชนในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสะท้อนวิธีการปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศไทย
ที่ด้าเนินการภายใต้แนวทางสันติวิธี ซึ่งเป็นแนวทางในการต่อสู้หรือการกระท้าเพ่ือให้ได้ชัยชนะที่
เป็นไปตามข้อเรียกร้องของตนเองหรือของมวลสมาชิก โดยแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่ปราศจาก
ความรุนแรง ไม่ท้าลายชีวิตและทรัพย์สิน (สุวัฒ ดวงแสนพุด , 2555) พร้อมให้สิทธิแก่ชุมชนที่
เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อทรัพยากรน้้านั้น ๆ โดยก้าหนดขอบเขตการจัดการทรัพยากรน้้า
ในเขตลุ่มน้้าด้วยตัวอย่างพ้ืนที่ด้าเนินการ 3 กรณีศึกษา ได้แก่  

(1) ชุมชนต้าบลแม่ทา อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การจัดการทรัพยากรน้้าของ
ชุมชนเน้นการจัดการแบบบูรณาการที่ให้ความส้าคัญกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มาท้างานร่วมกัน 
ตั้งแต่คนในชุมชนที่มีส่วนร่วมโดยตรงที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการจัดเวทีเพ่ือติดตามการท้างานด้าน
การจัดการทรัพยากรของเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้าบลแม่ทาในทุก 3 เดือน หรือการ
เข้าร่วมพิธีกรรมการเลี้ยงผีขุนน้้า ขณะที่ในระดับหมู่บ้าน ต้าบล และองค์การบริหารส่วนต้าบล ที่คนใน
ชุมชนเป็นผู้คัดเลือกมีตัวแทนในระดับต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรน้้าในบริบทที่สูงขึ้น 
ทั้งนี้ คนในชุมชนมีความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน
บนพื้นฐานของความเชื่อท้องถิ่นท่ีผ่านการปลูกฝังจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น 

(2) ลุ่มน้้าลี้ จังหวัดล้าพูน พบว่า จุดเด่นส้าคัญคือการใช้ประเพณีแห่ช้างเผือกซึ่งเป็นประเพณี
ท้องถิ่นของลุ่มน้้าลี้มาใช้ในการจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่  นอกจากจะมีส่วนช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรน้้าแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการแห่
ช้างเผือกให้อยู่คู่กับคนในลุ่มน้้าลี้สืบไปชั่วลูกหลาน นอกจากนี้ กลุ่มหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องยังได้เข้ามา
มีบทบาทต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นกัน การเชื่อมโยงเครือข่ายการท้างาน
ระหว่างกลุ่มหรือองค์กรนั้น ๆ จะยิ่งช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนลุ่มน้้าลี้ต่อไป และยังได้จัดตั้ง 
“เครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ลุ่มน้้าลี้เชิงพุทธบูรณาการ” นอกจากนี้คนทั้งลุ่มน้้ามี
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ส่วนร่วมในการจัดการปัญหาร่วมกันผ่าน “เวทีการประชุมความร่วมมือ การฟ้ืนฟู และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดล้าพูน” 

(3) ลุ่มน้้าล้าปะทาว อ้าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า การคลี่คลายความขัดแย้งทั้งสอง
ขั้นตอน ได้แก่ การเจรจาต่อรองและการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยคนกลางที่ชาวบ้านทั้ง 2 ฝ่าย เลือกใช้ 
เป็นรูปแบบการจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธีที่สามารถน้ามาปฏิบัติได้จริง กล่าวคือ สามารถ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้และเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย ทั้งยังไม่ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรง แต่กลับ
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาแบบประสานความร่วมมือและเจรจาโดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย
จนน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายคือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้นั่นเอง 

โดยสรุปบทเรียนทั้ง 3 พ้ืนที่ อาจกล่าวได้ว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งหรือประสบปัญหาด้านการ
จัดการทรัพยากรน้้า ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างแสวงหาทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว แม้ส่วนใหญ่
จะยังพิจารณาถึงประโยชน์ที่ตนเองได้รับเป็นส้าคัญ แต่เพ่ือคลี่คลายปัญหาเหล่านั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ย่อมเลือกทางออกที่เป็นที่ยอมรับและคงสิทธิพึงมีของตนเองให้มากที่สุด ซึ่งจากทั้งสามกรณีแสดงให้
เห็นว่าการพูดคุย ปรึกษาหารือ โดยเน้นชุมชนเป็นส้าคัญเป็นหัวใจของการแสวงหาทางออกและเป็นที่
ยอมรับในระยะยาว เพราะชุมชนถือเป็นผู้มีสิทธิเป็นส่วนใหญ่และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ
มุ่งเน้นการรักษาสันติสุขภายในชุมชนตามหลักสันติวิธี ซึ่งจ้าแนกได้ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) การใช้
รูปแบบสถานการณ์ปัจจุบันจัดการทรัพยากรน้้า เช่น การจัดตั้งกลุ่ม/เครือข่าย/องค์กร การออกข้อบัญญัติ 
และการไกล่เกลี่ย เป็นต้น และ (2) การใช้วัฒนธรรม/ประเพณีดั้งเดิมจัดการทรัพยากรน้้า เช่น  
การเลี้ยงผีขุนน้้า การซ่อมฝาย รองเหมืองฝาย และประเพณีการแห่ช้างเผือก เป็นต้น แนวปฏิบัติที่ดี
จากทั้งสามกรณีศึกษาแม้จะสามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าในชุมชนได้ แต่การเลือกใช้แนวปฏิบัติ
ดังกล่าวยังอยู่บนพ้ืนฐานหรือบริบทของชุมชนนั้น ๆ ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาหรือความขัดแย้งขึ้นกับ
ทรัพยากรน้้าในชุมชนอ่ืน ๆ สมาชิกของชุมชนควรพิจารณาบริบทพ้ืนฐานหรือตัวตนที่แท้จริงของ
ชุมชนตนเองก่อนเป็นองค์ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกวิธีการจัดการปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
 

4.4 วิเคราะห์ช่องว่างการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของชุมชนด้านการจัดการน  าเปรียบเทียบ
กับพันธกรณรีะหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีและมาตรฐานด้านสิทธิน  าระหว่างประเทศ 
 4.4.1 มุมมองทรัพยากรน  าในเวทีระหว่างประเทศและสถานะของประเทศไทย   

ในปี พ.ศ. 2555 องค์การสหประชาชาติได้จัดการประชุม “United Nations Conference on 
Sustainable Development: UNCSD” หรือ “Rio+20” ขึ้น ณ นครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 
เป็นการประชุมวาระครบรอบ 20 ปี ของการจัดประชุม Earth Summit หรือ United Nations Conference 
on Environment and Development – UNCED ที่ให้ความส้าคัญด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่



21 
 

ยั่งยืน การประชุม Rio+20 มีหัวข้อการประชุมหลักส้าคัญ 2 ประเด็น ได้แก่ (1) เศรษฐกิจสีเขียว 
(green economy in the context of sustainable development and poverty eradication) และ 
(2) การ พัฒนาที่ ยั่ ง ยืน  ( institutional framework for sustainable development)  (บัณฑู ร 
เศรษฐศิโรตม์ และนนท์ นุชหมอน, 2554) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ก้าหนดกรอบงานเพ่ือการปฏิบัติและ
ติดตามผล และด้วยการตระหนักว่าน้้าเป็นส่วนส้าคัญในการพัฒนาที่ยังยืน ดังนั้น จึงก้าหนดให้น้้าและ
การสุขาภิบาล (water and sanitation) เป็นหนึ่งในกรอบการด้าเนินงานที่ส้าคัญ (ส้านักความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ , 2556) ส้าหรับประเทศไทย ได้ถูกติดตาม
สถานะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: 
ADB) ในด้านการน้าน้้ามาใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้น้้า
ในภาคเกษตรค่อนข้างสูงมาก แต่ภาคการผลิตมีการใช้น้้าในระดับต่้า นั่นหมายความว่าการน้า
ทรัพยากรน้้ามาใช้เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจยังค่อนข้างน้อย และความมั่นคงของทรัพยากรน้้า
อยู่ในระดับปานกลาง ประเทศไทยถือว่ามีทรัพยากรน้้าจ้านวนมากแต่ขาดการจัดการด้านการใช้
ประโยชน์ให้คุ้มค่าทั้งด้านการน้าไปใช้ในระบบการผลิต การน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการจัดการใน
ด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงความคุ้มค่าของการใช้น้้าของไทยก่อให้เกิด
คุณค่าด้านการผลิตเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชากรอยู่ในระดับต่้า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ
รายได้ปานกลางในภูมิภาคอาเซียน (Sucharit Koontanakulvong, 2019) 

 
4.4.2 ข้อจ ากัดด้านสิทธิการจัดการทรัพยากรน  าในประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของไทยมีความเชื่อมโยงกับสิทธิด้านการจัดการ

ทรัพยากรน้้าโดยตรง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีให้ความส้าคัญกับสิทธิชุมชนต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าแล้ว จะมีข้อแตกต่างกันกับกลุ่มประเทศที่มีก้าวหน้าด้านคุ้มครองสิทธิ โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศตะวันตกจะเห็นว่าการให้สิทธิในการบริหารจัดการน้้าได้มีกลไกที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการน้้า และให้สิทธิชุมชนมีส่วนในกระบวนการตัดสินใจซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้้ามากกว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าโดยรัฐเพียงฝ่ายเดียว ช่องว่างทาง
กฎหมายที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและประสิทธิภาพด้าน
การบริหารจัดการน้้า ได้แก่  

(1) สิทธิด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเป็นเรื่องที่ผูกพันกับข้อกฎหมายของการจัดการ
ทรัพยากรน้้าในแต่ละประเทศ เมื่อพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าของประเทศไทยจะมีกฎหมายในการจัดการทรัพยากรน้้าโดยเฉพาะ คือ“พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561” แต่สภาพการบริหารจัดการน้้าก็ยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประการ
ส้าคัญกฎหมายฉบับนี้พยายามที่รวบอ้านาจการจัดการไปอยู่ในมือภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว โดยอ้าง
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เหตุผลเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการที่มีอ้านาจ
ในการดูแลจัดการทรัพยากรน้้าอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรียกว่า “คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ” 
หรือ “กนช.” มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นอกจากนี้  ในส่วนการดูแลลุ่มน้้าในภูมิภาคก็มี
คณะกรรมการที่มาจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐแทบทั้งสิ้น นอกจากนี้ พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล (มาตรา 26, 33, 37, 40, 42, และ 43)  
ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงการจ้ากัดสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า สภาพการณ์ดังกล่าวสะท้อน
ปัญหาเจตนารมย์ทางกฎหมายที่พยายามจะละเลยสิทธิของทั้งปัจเจกบุคคลและสิทธิชุมชนโดยอ้าง
เหตุผลด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เมื่อพิจารณาสถานะทางกฎหมายของสิทธิชุมชนที่
ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีการรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดย
ให้การรับรอง “สิทธิของบุคคลและชุมชน” ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดแล้วกลับพบว่าชุมชนท้องถิ่น
และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมหายไปจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2540 ที่ปรากฏ
สิทธิชุมชนเป็นครั้งแรกแม้ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายจะไม่ได้ละเลยสิทธิชุมชนและสิทธิชุมชนท้องถิ่น 
แต่การไม่บัญญัติไว้โดยตรงอาจท้าให้เชิงคุณค่าความส้าคัญของชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ลดทอนลงได้ (ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ และสุรัสวดี แสนสุข, 2560) ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายทั้งใน
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าโดยตรง และกฎหมายรัฐธรรมนูญมีความชัดเจนในเรื่องการให้สิทธิ
แก่ชุมชน แตพ่ยายามลดบทบาทของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมออกไปจากบทบัญญัติเดิม 
 (2) เมื่อพิจารณากฎหมายระหว่างประเทศและตัวอย่างในต่างประเทศ จะเห็นว่าได้มุ่งเน้น
การรักษาสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมที่อยู่อาศัยมาก่อน และสิทธิของ
กลุ่มชนในด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ สิทธิในน้้า สิทธิในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เช่น สิทธิในการมี
ตัวตน สิทธิในการศึกษา สิทธิในการด้ารงชีวิตตามวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของตน และยังมีการ
ขยายขอบเขตรวมถึงสิทธิด้านอ่ืน ๆ เช่น สิทธิรวมหมู่ สิทธิของชนกลุ่มน้อย เป็นต้น ประการส้าคัญ
การรับรองสิทธิชุมชนในกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในซึ่งประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความส้าคัญ
และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางปรากฏเด่นชัดในเรื่องของสิทธิชนพ้ืนเมือง ( Indigenous 
Peoples) หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม (Indigenous Community) ในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
ตามจารีตประเพณีของชุมชน สิทธิชุมชนเป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและการด้ารงตามแหล่งน้้า  
วิถีวัฒนธรรมในสิ่งแวดล้อมที่ดี กติการะหว่างประเทศและอนุสัญญาต่างก็มุ่งเน้นในการให้ สิทธิและ
การปกป้องคุ้มครอง และให้ความเสมอภาคแก่ชนพื้นเมือง นอกจากนี้ การรับรองสิทธิของชนพ้ืนเมือง
หรือสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมได้ปรากฏอย่างต่อเนื่องในกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งการรับรองใน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ทั้งยังมีอนุสัญญา และปฏิญญาต่าง ๆ ที่ปรากฏออกมารับรองท้ังสิทธิ 
ชนพ้ืนเมือง ชนเผ่า ชนกลุ่มน้อย ซึ่งกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ หากพิจารณาในบริบทของชุมชนในความเห็น
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ของนักสังคมวิทยาและนักนิติศาสตร์ จะเห็นได้ว่ากลุ่มเหล่านี้มีสิทธิที่เรียกว่าสิทธิชุมชน และเมื่อ
พิจารณาตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศอันเกี่ยวกับสิทธิชุมชนแล้ว ประเทศฝั่งตะวันตก
ทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดาต่างก็รับรองและให้ความคุ้มครองชนพ้ืนเมือง  
 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย พบว่ามีการใช้ค้าว่าชนเผ่าพ้ืนเมือง (Indigenous People) 
โดยอ้างอิงถึงอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 169 โดยประเทศไทยได้ใช้ค้าว่า  
“ชนเผ่าพ้ืนเมือง” ให้เป็นค้าแปลของ Indigenous People มาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยที่ปรากฏตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ได้รับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคลที่
รวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมไว้ อันเป็นการก่อให้เกิด “การรับรองตัวตน” ในทางกฎหมาย (Legal 
entity) ท้าให้ชุมชนในฐานะ “หมู่คณะที่แยกออกมาจากบุคคลธรรมดา” ที่รวมตัวกันเป็นชุมชน 
กลายเป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์และความมุ่งหมายบางประการ และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ได้รับรองสิทธิชุมชนเช่นเดียวกัน และได้ขยายการรับรองตัวตนของ 
ผู้ทรงสิทธิในสิทธิชุมชนให้ขยายออกไปถึงชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม หากแต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้รับรองสิทธิชุมชนไว้ในรูปแบบ “สิทธิของบุคคลและ
ชุมชน” โดยไม่ได้ระบุค้าว่าชุมชนดั้งเดิมเอาไว้ซึ่งอาจท้าให้การตีความเรื่องสิทธิของชุมชนคลาดเคลื่อนได้ 
การไม่ระบุชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเอาไว้อาจจะเป็นปัญหาในการตีความด้านกฎหมาย เพราะในทางสังคมวิทยา 
ชุมชนกับชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม มีความแตกต่างกันในแง่ของถิ่นที่อยู่ ความผูกพันต่อวัฒนธรรม การสืบทอด
รักษาความเป็นชุมชน เพราะนอกจากชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมจะเป็นชุมชนที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ ที่ตั้ง 
อาณาบริเวณทางกายภาพตามธรรมชาติในทางภูมิศาสตร์แห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นลักษณะ
ส้าคัญของชุมชนท้องถิ่นแล้ว ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมยังต้องมีลักษณะของความเป็นพ้ืนบ้าน และมีการ
ด้าเนินชีวิตแบบดั้งเดิมในสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่เดิมอีกด้วย 
 

4.4.3 ช่องว่างและสถานะทางกฎหมายของไทยในการคุ้มครองสิทธิชุมชนในทางปฏิบัติ
และการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรในพื นที่  

ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พบว่ายังมีการรับรองสิทธิชุมชนซึ่งมี
อยู่ในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ไว้เช่นเดิม และได้ขยายสิทธิของบุคคลและชุมชนเพ่ิม รวมถึงได้
บัญญัติให้หน่วยงานรัฐมีหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิชุมชนด้วย กล่าวคือก้าหนดสิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทยตาม หมวด 3 โดยเฉพาะในมาตรา 43 ซึ่งได้ระบุสิทธิของบุคคลและชุมชนไว้ชัดเจน 4 
กิจกรรม อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฯ นี้ยังขาดความชัดเจนในการบัญญัติการรับรองสิทธิชุมชนเพ่ือให้
เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ และสุรัสวดี แสนสุข, 2560) 
เช่นเดียวกับที่ อรทัย อินต๊ะไชยวงค์ และบรรเจิด สิงห์คะเนติ (2562) กล่าวว่า แม้สิทธิชุมชนจะมีการ
รับรองในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางปฏิบัติและข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้น
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พบว่าสิทธิชุมชนยังไม่สามารถยอมรับหรือตอบสนองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ  
และปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชนที่ยังเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง จึงท้าให้สิทธิชุมชนในการ
จัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญไม่ได้รับ การ
คุ้มครอง กล่าวคือยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง จึงท้าให้เกิดปัญหาการบังคับใช้และ 
การตีความรับรองคุ้มครองสถานะของชุมชนและสถานะสิทธิชุมชน ในทางกฎหมาย ขอบเขตแห่งสิทธิ
ชุมชน การใช้สิทธิ การเข้าถึงสิทธิชุมชน การจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ที่ไม่ชัดเจน และปัญหาความขัดแย้งแนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐ
กับประชาชนหรือชุมชนจนกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนหรือชุมชนขึ้นสู่การ
พิจารณาของศาล 

ดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะแสดงให้เห็นช่องว่างทางกฎหมายที่ภาครัฐได้ควบคุมดูแล
ทรัพยากรน้้าตามกฎหมายแล้ว ในสภาพปัญหาที่ประสบในปัจจุบันภาครัฐจะมีการใช้งบประมาณในการ
จัดการทรัพยากรน้้าจ้านวนมาก มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างกรมทรัพยากรน้้า แต่การจัดการ
ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นจากอดีต ดังเห็นได้จากสภาพปัญหาน้้าท่วมและภัยแล้งเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ จากสภาพที่ปรากฏประสิทธิภาพการจัดการน้้า น้าน้้าไปใช้ให้ผลผลิตอย่างคุ้มค่าก็
ยังอยู่ในระดับต้่า ในทางกลับกันภาครัฐก็พยายายามที่จะลดบทบาทของชุมชนลง ซึ่งนอกจากจะไม่ท้า
ให้ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการน้้าเพ่ิมขึ้นแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชนในพ้ืนที่ 
ท่ามกลางการแก่งแย่งและกีดกันสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ก็ปฏิเสธไม่ได้
เช่นเดียวกันว่าในความเป็นจริงยังมีชุมชนที่ยังมีรูปแบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนตามจารีต
ประเพณีท้องถิ่นอยู่ ในช่วงระยะเวลาที่กระแสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Public Participation) 
มีมากขึ้น และมีงานศึกษาของนักวิชาการในเรื่องสิทธิชุมชนทั้งงานด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
และทางประวัติศาสตร์ เช่น อานันท์ กาญจนพันธุ์ เสน่ห์ จามริก และงานของยศ สันตสมบัติ (อ้างใน 
บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร, 2555) ที่อธิบายถึงรูปแบบของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนที่มีการ
จัดการเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ก่อนการบังคับใช้กฎหมายในรัฐสมัยใหม่ แต่ถูกลดทอนบทบาท อ้านาจ
การครอบครองไป รวมถึงงานศึกษาด้านกฎหมายที่กล่าวถึงสิทธิชุมชน เช่น บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  
ไพสิฐ พาณิชย์กุล และงานของสมชาย ปรีชาศิลปะกุล (อ้างใน บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร , 2555) ที่ได้
กล่าวถึงสิทธิทางกฎหมายของชุมชนในการจัดสรรทรัพยากร จึงน้าไปสู่กระบวนการเรียกร้องให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการรักษาดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแทนที่จะเป็นการผูกขาดจากรัฐเพียงฝ่ายเดียว 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่ชุมชนจัดการและดูแลทรัพยากรในพ้ืนที่ของตนอยู่แล้ว 

การที่รัฐมองการจัดการทรัพยากรโดยการปฏิบัติตามวิถีทางของชุมชนต่าง ๆ เป็นเป็นเรื่อง 
งมงาย ขัดแย้งกับกฎหมาย และเป็นเพียงข้ออ้างของชุมชนในการท้าลายทรัพยากร มายาคติในเรื่องนี้
มากับกระแสของการพัฒนาทางเศรษฐกิจจนกลายเป็นความเชื่อของคนทั่วไปว่ากลุ่มคนที่อาศัยอยู่ใน
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เขตป่าหรือตามลุ่มน้้า โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์นั้นเป็นผู้ท้าลายป่าท้าลายสภาพแวดล้อมตามลุ่มน้้า  
ท้าให้รัฐจึงต้องเข้ามาเป็นผู้ดูแลโดยกระบวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพ่ือรักษาทรัพยากร
ให้คงอยู่ และกันบุคคลอ่ืนที่ใช้หรือพ่ึงพิงทรัพยากรนั้นออกไปโดยไม่ได้ค้านึงถึงการตั้งอยู่ของชุมชน 
รูปแบบ และวิธีการจัดการของชุมชนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่านั้นจริง ๆ ตามวิถีชีวิตของพวกเขา
ที่ด้ารงกันมา การจัดการทรัพยากรรูปแบบเช่นนี้โดยรัฐจึงเป็นปัญหาอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของชุมชน  
ในช่วงสามทศวรรษท่ีผ่านมา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ช่วงชิง 
ทั้งการช่วงชิงทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับเอกชน รัฐกับชุมชน และเอกชนกับชุมชน  ปัญหา
ดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นมาตลอด ขณะเดียวกัน ระบบกรรมสิทธิ์ของเอกชน (Private 
Property) ที่เข้าถือครองทรัพยากรไม่ว่าจะผ่านทางกฎหมาย เช่น การสร้างเหมืองฝายที่ดึงน้้าจาก
ชุมชนมาใช้ประโยชน์กับชุมชนเมืองโดยที่ชุมชนในพ้ืนที่ยังขาดแคลนน้้า การปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
การเกษตร รวมถึงการบุกรุกแย่งชิงเพ่ือได้สิทธิในการครอบครองทรัพยากรธรรมชาติโดยวิธีการที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการทรัพยากรโดย
ชุมชน (Common Property) อย่างหนัก จนเป็นความเลือนรางของระบบการจัดการทรัพยากรโดย
ชุมชนท่ามกลางความแก่งแย่งและกีดกันจากอ้านาจรัฐและภาคเอกชน  
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษาจากพื นที่ 
 
5.1 ข้อมูลผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 

ข้อมูลจากลุ่มน้้าชี จังหวัดชัยภูมิ บ่งชี้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมที่
มีความต้องการน้้าเพ่ือการเพาะปลูกพืชโดยอาศัยน้้าฝนเป็นหลักหรือใช้แหล่งน้้าส้ารองอ่ืน เช่น น้้าบ่อ 
น้้าบาดาล และน้้าชลประทาน อย่างไรก็ตาม ความต้องการน้้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช และ
อาจรวมไปถึงความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจ้าวันที่ส่งผลให้ปัจจุบันการซื้อ
น้้าดื่มเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หรือนิยมปฏิบัติโดยทั่วไป ขณะที่การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าสาธารณะ/ธรรมชาติยังขาดบทบาทหรือหน้าที่ที่ชัดเจนซึ่งอาจเนื่องมาจาก
ขาดความผูกพันกับทรัพยากรน้้าตามความผันแปรของยุคสมัยซึ่งสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้้าในด้านอ่ืน ๆ เช่น แหล่งอาหาร (จับสัตว์น้้า) วัฒนธรรม/ประเพณี และการสัญจร ที่ถูกลดทอน
บทบาทไป ขณะเดียวกันมีข้อสังเกตว่าหากเกิดความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรน้้าขึ้น  
ส่วนใหญ่เป็นความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับหน่วยงานรัฐและระดับความขัดแย้งไม่ถึงขั้นรุนแรง มีการ
แก้ปัญหาด้วยการให้ผู้น้าชุมชน เช่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปเจรจาหาทางออกร่วมกับรัฐ นอกจากนี้  
การแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้้าอาศัยบทบาทของหน่วยงานภาครัฐผ่านองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) ที่สามารถเข้ามาส่งเสริมสร้างจิตส้านึก/การมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าผ่านการด้าเนินกิจกรรม/โครงการทีร่ัฐสนับสนุน สอดคล้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจของชุมชนต่อหน่วยงานภาครัฐต่อ (1) ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิการ
ใช้น้้า (2) สิทธิในการใช้น้้าในชีวิตประจ้าวัน และ (3) การบริหารจัดการแหล่งน้้าสาธารณะ/ธรรมชาติ 

ข้อมูลจากลุ่มน้้าน่าน จังหวัดน่าน บ่งชี้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม
โดยอาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งน้้าหากพบว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ส่งผลให้ต้องใช้
น้้าจากบ่อน้้าในไร่นาหรือน้้าบาดาลเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่น้้าดื่มได้จากการซื้อน้้าขวด นอกจากนี ้พบว่า
ชุมชนได้ร่วมกันท้าฝายชะลอน้้า ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือภัยแล้ง รวมถึงปฏิบัติตามความเชื่อและ
ประเพณีเกี่ยวกับแหล่งน้้า เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าในลุ่มน้้าน่าน 
อย่างไรก็ตาม พบปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้า เช่น ขาดแคลนน้้าในการท้าการเกษตร  
น้้าท่วมชุมชนและพ้ืนที่เกษตร ส่วนใหญ่ในทุกปีหรือเคยเป็นบางปี รวมทั้งปัญหาน้้าประปาไม่ได้
มาตรฐาน และพบการร้องเรียนเรื่องการจัดสรรน้้าและการจัดการน้้าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรน้้าได้แต่งตั้งตัวแทนชุมชนไปเจรจาคือก้านันและผู้ใหญ่บ้าน 
หากแม้จะมีตัวแทนไปเจรจา แต่ปัญหาก็มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ที่มีความ
แตกต่างกันทั้งพ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ราบสลับกัน ท้าให้การแก้ไขปัญหามีความยุ่งยากเกินกว่าที่จะเจรจา
ตกลงกันระหว่างหน่วยงานกับตัวแทนของชุมชนได้ ประกอบกับความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ใน
พ้ืนที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่บางครั้งการเจรจาด้วยตัวแทนยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ แม้จะพบว่าชุมชนกับ
หน่วยงานด้านการจัดการทรัพยากรน้้ามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ดังเห็นได้จากการเข้าถึงข้อมูล
กรณีมีโครงการเกี่ยวกับการจัดการแหล่งน้้าสาธารณะผ่านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 
สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของชุมชนต่อหน่วยงานภาครัฐต่อ (1) ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนและสิทธิการใช้น้้า (2) สิทธิในการใช้น้้าในชีวิตประจ้าวัน และ (3) การบริหารจัดการ
แหล่งน้้าสาธารณะ/ธรรมชาติ 

เมื่อเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าและบริบทอ่ืน ๆ ระหว่างลุ่มน้้าชีและลุ่มน้้าน่าน
จะพบว่าส่วนใหญ่ทั้งสองลุ่มน้้าใช้น้้าเพ่ือการเกษตรกรรมแต่ยังไม่เพียงพอตลอดทั้งปี จึงส่งผลให้ต้อง
ใช้น้้าส้ารองจากแหล่งอ่ืน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในเขตลุ่มน้้าชี ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าพบว่า  
ผู้อาศัยในเขตลุ่มน้้าน่านมีบทบาทต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าผ่านการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ภาครัฐ
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดขึ้น เช่น การสร้างฝายชะลอน้้าหรือความเชื่อและประเพณีเกี่ยวกับแหล่งน้้า
มากกว่าผู้ที่อยู่อาศัยในเขตลุ่มน้้าชี อาจเนื่องมาจากวิถีชีวิตของคนในลุ่มน้้าน่านยังคงผูกพันกับ
ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่า อย่างไรก็ตาม ทั้งสองลุ่มน้้ายังไม่พบความขัดแย้งรุนแรงที่มาจากการ
จัดสรรทรัพยากรน้้า ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องจากความพึงพอใจต่อการจัดการทรัพยากรน้้าของภาครัฐ
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งนี้ หากมีข้อขัดแย้งขึ้น การเจรจาผ่านผู้น้าชุมชน เช่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
จะช่วยคลี่คลายได้ซึ่งเป็นการใช้คนกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามแนวทางสันติวิธีภายใต้แนวคิด
สิทธิการใช้น้้าของชุมชน ข้อค้นพบประเด็นส้าคัญจากสองพ้ืนที่ดังแสดงในตารางที่ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
และ 5.5  
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ตารางท่ี 5.1 สรุปข้อมูลทั่วไปของชุมชนลุ่มน  าชีและลุ่มน  าน่าน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ลุ่มน  าชี (ร้อยละ) ลุ่มน  าน่าน (ร้อยละ) 

เพศ - ชาย (36.0)  
- หญิง (64.0)  

- ชาย (50.8)  
- หญิง (49.2) 

อาย ุ - อายุ 18-59 ปี (59.4)    
- อายุ  60 ปี ขึ้นไป (40.6)  

- อายุ 18-59 ปี (45.3) 
- อายุ 60 ปี ข้ึนไป (54.7) 

การศึกษา - ไม่ไดเ้รียน (10.3 ) 
- ประถมศึกษา (59.8) 
- มัธยมศึกษา (18.8)  

- ไม่ไดเ้รียน (2.0) 
- ประถมศึกษา (70) 
- มัธยม/ปวช ปวส. (18.1) 

ศาสนา พุทธ (97.5) และ อ่ืน ๆ (2.5) พุทธ (ร้อยละ 97.0) และ อื่น ๆ (3.0)  
สถานภาพสมรส - สมรส (69.0)  

- โสด (14.8 )  
- หม้าย (11.0) 

- สมรส (83.0) 
- โสด (9.0)  
- หม้าย (3.8)  

อาชีพ - ท้านา (38.5 ) 
- ท้าไร่/ท้าสวน (24.5) 
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (15.8 ) 
- รับจ้าง (13.0) 
- อื่น ๆ (9.2) 

- ท้านา (37.8)  
- ว่างงาน (15.5) 
- รับจ้าง 12.3 
- ท้าสวนท้าไร่/ปลูกผัก (9.3) 
- อื่น ๆ (7.3) 

จ้านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

- จ้านวน 4-6 คน (57.8) 
- จ้านวน 1-3 คน (30.8)  
- จ้านวน 7-9 คน (8.0) 

- จ้านวน 4-6 คน (48.3) 
- จ้านวน 1-3 คน (42.8)  
- จ้านวน 7-9 คน (4.8)  

ต้าแหน่งในชุมชน (1) ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใด (2) กลุ่ม 
ออมทรัพย์ (3) กลุ่มกรรมการหมูบ่้าน   

(1) ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใด (2) กลุ่ม 
ออมทรัพย์ (3) กลุ่มกรรมการหมูบ่้าน    

รายได้ครัวเรือน - รายจ่ายมากกว่ารายได้ (50.2) 
- พอ ๆ กัน (45.5) 
- รายไดม้ากกว่ารายจ่าย (2.5)  

- รายจ่ายมากกว่ารายได้ (70.5)  
- พอ ๆ กัน (23.5)  
- รายไดม้ากกว่ารายจ่าย (3.8) 

ระยะห่างจากแหล่งน้้า
สาธารณะ 

- ระยะ 1-2 กม. (73.6) 
- ระยะ 5 กม.ขึ้นไป (13.5) 
- ระยะ 3-4 กม. (6.8) 
- น้อยกว่า 1 กม. (6.3) 

- น้อยกว่า 1 กม. (48.3) 
- ระยะ 1-2 กม. (37.8)  
- ระยะ 3-4 กม.(6.8)  
 

กรรมสิทธ์ิในที่ดิน - มีสิทธ์ิ (85.3) 
- ไม่มีสิทธ์ิ (13.1) 
- ไม่ตอบ (1.8)  

- มีกรรมสิทธ์ิ (78.8) 
- ไม่มี กรรมสิทธิ์ (20.5)  
- ไม่ตอบ (0.7)  
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ตารางท่ี 5.1 สรุปข้อมูลทั่วไปของชุมชนลุ่มน  าชีและลุ่มน  าน่าน (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ลุ่มน  าชี (ร้อยละ) ลุ่มน  าน่าน (ร้อยละ) 

พื้นที่อยู่อาศัย - 1-2 งาน (59.3) 
- 3-4 งาน (17.8) 
- 1 ไร่ ขึ้นไป (7.2) 

- 1-2 งาน  (41.8)  
- 3-4 งาน  (16.0)  
- 1 ไร่ ข้ึนไป (20.5)  

พื้นที่ท้ากิน - น้อยกว่า 1 ไร่ (29.0) 
- 1-10 ไร่ (27.6)  
- มากกว่า 20 ไร่ ( 22.3) 
- 11-20 ไร่ (21.3) 

- น้อยกว่า 1 ไร่ (20.8) 
- 1-10 ไร่ ( 46.1) 
- 11-20 ไร่ (31.3) 
- มากกว่า 20 ไร่ (1.8) 

แหล่งน้้าดื่ม - ซื้อน้้าขวด (67.8) 
- ตู้หยอดเหรียญ (12.3) 
- น้้าฝน (17.8)  

- ซื้อน้้าขวด (88.5) 
- เครื่องกรองน้้าท่ีบ้าน (5.6)  
- ตู้หยอดเหรียญ (2.2) 

น้้าท้าการเกษตร - น้้าฝน (38.0) 
- คลอง/แหล่งน้้าสาธารณะ (25.8) 
- ขุดบ่อบาดาล (17.0)  

- น้้าฝน (29.5) 
- คลอง/แหล่งน้้าสาธารณะ (11.3) 
- ขุดบ่อบาดาล (34.7)  
- อื่น ๆ เช่น ไม่ได้ท้าการเกษตร (15.5) 

 
ตารางท่ี 5.2 สรุปข้อมูลความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของชุมชนลุ่มน  าชีและลุ่มน  าน่าน 
 

ลุ่มน  าช ี ลุ่มน  าน่าน 
ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมากกว่าร้อยละ 
80 โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) การอนุรักษ์แหล่งน้้า
สาธารณะเป็นสิทธิชุมชนควรจะมีส่วนร่วมกับทุกภาค
ส่วน (2) ชุมชนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลการด้าเนินของการของภาครัฐ และ  
(3) ชุมชนมีสิทธิในการรับรู้รับทราบและมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐ/เอกชนในการจัดการน้้า 

ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมากว่าร้อยละ 
90 โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ชุมชนมีสิทธิที่จะ 
ทวงถาม/ร้องขอความเป็นธรรม หากถูกละเมิดสิทธิ
จากภาครัฐ/เอกชน (2) ชุมชนมีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการด้าเนินการของภาครัฐ 
และ (3) ชุมชนมีสิทธิในการรบัรู้รบัทราบและมีสว่นร่วมกบั
ภาครัฐ/เอกชนในการจัดการ 
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ตารางที่ 5.3 สรุปข้อมูลการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน  าของชุมชนลุ่มน  าชีและลุ่มน  าน่าน 
 

ลุ่มน  าช ี ลุ่มน  าน่าน 

ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการแหล่งน้้าสาธารณะ
อยู่ในระดับปานกลาง กิจกรรมที่เข้าร่วม 3 อันดับแรก 
ได้แก่ (1) การปฏิบัติตามความเช่ือและประเพณี
เกี่ยวกับแหล่งน้้า ร้อยละ 33.0 (2) การรับข้อมูลข่าวสาร
ด้านน้้าจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 32.5 
และ (3) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
การใช้น้้าในชุมชน ร้อยละ 30.3 ส่วนกิจกรรมที่ไม่เคย
เข้าร่วมเลย 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ท้าฝาชะลอน้้า   
ร้อยละ 29.8 (2) อบรมหาความรู้ด้านการอนุรักษ์แหล่ง
น้้าสาธารณะ ร้อยละ 29.8 และ (3) การแก้ปัญหาน้้าเสีย 
ร้อยละ 28.2  

ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการแหล่งน้้าสาธารณะ
อยู่ในระดับปานกลาง กิจกรรมที่เข้าร่วม 3 อันดับแรก 
ได้แก่ (1) การร่วมกิจกรรมท้าความสะอาดแหล่งน้้า 
เช่น เก็บขยะ ก้าจัดวัชพืช ร้อยละ 39.8 (2) การมีส่วนร่วม
ในการติดตามและตรวจสอบ ประเมินผลการด้าเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้แหล่งน้้าธรรมชาติ
ของภาครัฐ/ภาคเอกชน ร้อยละ 39.3 และ (3) การมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการใช้น้้าใน
ชุมชน ร้อยละ 37.3 ส่วนกิจกรรมที่เข้าร่วมน้อยและไม่
เคยเข้าร่วมเลย ได้แก่ การร่วมกิจกรรมแก้ปัญหาน้้าเสีย 
และการเข้าร่วมอบรมหาความรู้ด้านการอนุรักษ์แหล่ง
น้้าสาธารณะในสัดส่วนร้อยละ 27.5 เท่ากัน 

 

ตารางท่ี 5.4 สรุปข้อมูลความขัดแย้งและการแก้ปัญหาเชิงสันติวิธีในการจัดการทรัพยากรน  า 
      ของชุมชนลุ่มน  าชีและลุ่มน  าน่าน 
 

ลุ่มน  าช ี ลุ่มน  าน่าน 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อประเด็นความขัดแย้งด้านการ 
จัดสรรทรัพยากรน้้าว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ร้อยละ 
72.5 ประเด็นความขัดแย้งด้านการใช้แม่น้้าสามารถแก้ไข
ได้ทุกเรื่อง ร้อยละ 46.8 และสามารถแก้ไขได้บางเรื่อง 
ร้อยละ 35.8  
- ด้านความพึงพอใจต่อหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องใน
การจัดสรรทรัพยากรน้้า ส่วนใหญ่รู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 
49.0 และพอใจมากร้อยละ 31.0 
- ด้านความสัมพันธ์ของชุมชนกับหน่วยงานด้านการ
จัดการทรัพยากรน้้า มีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับดี ร้อยละ 
39.0 ระดับดีมาก ร้อยละ 31.0 และระดับค่อนข้าง
พอใจ ร้อยละ 23.8  
- ประเด็นหากเกิดความขัดแย้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการทรัพยากรน้้า บุคคลที่เข้ามาเป็นคนกลาง
ในการแก้ปัญหาได้ดีที่สุด ได้แก่  ผู้น้าชุมชนที่ เป็น
ทางการ เช่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 84.0 

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อประเด็นความขัดแย้งด้านการ 
จัดสรรทรัพยากรน้้าว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ร้อยละ 
73.8 ประเด็นความขัดแย้งด้านการใช้แม่น้้าสามารถ
แก้ไขได้บางเรื่อง ร้อยละ 58.5 และสามารถแก้ไขได้
ทุกเรื่องร้อยละ 37.5  
- ด้านความพึงพอใจต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดสรรทรัพยากรน้้า ส่วนใหญ่พอใจมากร้อยละ 
50.0 และรู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 37  
- ด้านความสัมพันธ์ของชุมชนกับหน่วยงานด้านการ
จัดการทรัพยากรน้้า มีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับดี 
ร้อยละ 45.5 ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 32.0 และระดับ
ดีมากร้อยละ 22.3  
- ประเด็นหากเกิดความขัดแย้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการทรัพยากรน้้า บุคคลที่เข้ามาเป็นคนกลาง
ในการแก้ปัญหาได้ดีที่สุด ได้แก่ ผู้น้าชุมชนที่เป็น
ทางการ เช่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 80.5 
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ตารางท่ี 5.5 สรุปข้อมูลการตอบสนองต่อปัญหาความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรน  าของ 
      ชุมชนลุ่มน  าชีและลุ่มน  าน่าน 
 

 ลุ่มน  าช ี ลุ่มน  าน่าน 
ปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าในระยะ 5 ปีท่ี
ผ่านมาของชุมชน เช่น การขาดแคลนน้้าและน้้าท่วม
เคยเกิดขึ้นบางปีร้อยละ 66.5  
- ประเด็นความขัดแย้งในการใช้น้้าอุปโภคบริโภคกับ
เพื่อนบ้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยเกิดขึ้นเลย 
ร้อยละ 77.8 และประเด็นการร้องเรยีนเรื่องการจดัสรร
น้้าและการจัดการน้้าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น 
อบต. เทศบาล หรือกรมชลประทาน) ส่วนใหญ่ไม่เคย
ร้องเรียน ร้อยละ 58.8 บางส่วนไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ ร้อยละ 
24.5 และมีการร้องเรียนบางครั้ง ร้อยละ 14.0  
- ประเด็นการแก้ปัญหาของชุมชนเมื่อมีความขัดแย้ง
กับหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาครัฐ ส่วนใหญ่แต่งตั้ง
ตัวแทนชุมชนไปเจรจา ร้อยละ 73.5 โดยผลจากการ
ด้าเนินงานแก้ปัญหาความขัดแย้ง พบว่ามีการประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหา ร้อยละ 34.8 และความ
ขัดแย้งได้รับการแก้ไข ร้อยละ 32.5  
- ประเด็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแจ้ง ข่าวสาร
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีมีโครงการเกี่ยวกับการ
จัดการแหล่งน้้าสาธารณะ พบว่า มีการแจ้งทุกครั้ง  
ร้อยละ 60.3 แจ้งบางครั้ง ร้อยละ 23.5 และไม่เคยแจ้งเลย 
ร้อยละ 10.3  

ปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าในระยะ 5 ปีท่ี
ผ่านมาของชุมชน เช่น การขาดแคลนน้้าและน้้าท่วม
เคยเกิดขึ้นบางปีร้อยละ 41.0 เกิดขึ้นเป็นประจ้าทุกปี 
ร้อยละ 32.5  
- ประเด็นความขัดแย้งในการใช้น้้าอุปโภคบริโภคกับ
เพื่อนบ้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เคยเกิดขึ้นเลย
ร้อยละ 54.5 เกิดขึ้นบางครั้ง  ร้อยละ 33.8 และ
ประเด็นการร้องเรียนเรื่องการจัดสรรน้้าและการจัดการ
น้้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น อบต. เทศบาล หรือกรม
ชลประทาน) ส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดขึ้น และไม่แน่ใจ/ 
ไม่ทราบ ร้อยละ 39.0 มีการร้องเรียนบางครั้ง ร้อยละ 
20.0  
- ประเด็นการแก้ปัญหาของชุมชนเมื่อมีความขัดแย้ง
กับหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาครัฐ ส่วนใหญ่แต่งตั้ง
ตัวแทนชุมชนไปเจรจา ร้อยละ 75.5 โดยผลจากการ
ด้าเนินงานแก้ปัญหาความขัดแย้ง พบว่า มีความขัดแยง้
และความรุนแรงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 65.5 และความ
ขัดแย้งได้รับการแก้ไข ร้อยละ 12.3  
- ประเด็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสาร
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีมีโครงการเกี่ยวกับการ
จัดการแหล่งน้้าสาธารณะ พบว่า มีการแจ้งบางครั้ง 
ร้อยละ 49.8 แจ้งทุกครั้งร้อยละ 48.3 และไม่เคยแจ้งเลย 
ร้อยละ 1.5 

 

5.2 ข้อมูลผลการศึกษาจากการจัดประชุมกลุ่มย่อยแบบสนทนากลุ่ม 
พ้ืนที่ลุ่มน้้าชี จังหวัดชัยภูมิ สะท้อนว่าชุมชนมีความผูกพันกับลุ่มน้้าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

การใช้ประโยชน์จากล้าน้้าชีผ่านการอุปโภคภายในครัวเรือน รวมถึงเป็นแหล่งน้้าส้าคัญส้าหรับภาคเกษตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกมะม่วงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญชนิดหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ โดยคนใน
ชุมชนสามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จากล้าน้้าชีได้อย่างเท่าเทียมกัน แต่เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ต้นน้้า 



32 
 

ท้าให้เกิดน้้าไหลบ่าในช่วงฤดูฝนส่งผลให้ตลิ่งถูกกัดเซาะ หรือพบปัญหาน้้าแห้งขอดในฤดูแล้ง และขาดแคลน
น้้าใช้สอยจะรุนแรงขึ้นเมื่อจังหวัดประกาศห้ามสูบใช้น้้าจากล้าน้้าชี ดังนั้น เพ่ือให้มีน้้าใช้ตลอดปีและ
เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าที่มีมากในช่วงฤดูฝน คนในชุมชนจึงต้องการอ่างเก็บน้้า
ที่มีศักยภาพพร้อมใช้งาน ขณะเดียวกัน การท้าการเกษตรที่มุ่งเน้นการใช้สารเคมีมากเกินไปกับการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธีอาจมีผลต่อคุณภาพของล้าน้้าชีในอนาคต จากการตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าว ผู้น้าชุมชน/ผู้น้าท้องถิ่นได้ด้าเนินกิจกรรมกระตุ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยการปลูกป่า
ซึ่งเป็นจุดก้าเนิดของทรัพยากรน้้า หรือการกระตุ้นจิตส้านึกการทิ้งขยะหรือจัดการขยะอย่างเหมาะสม 
รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านความเชื่อและความศรัทธาด้วยการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปัก
รักษาและดูแลพ้ืนที่ต้นน้้าชีที่คนในชุมชนต้นน้้าชีหรือคนที่ใช้ประโยชน์จากล้าน้้าชีรอบนอกต่างให้
ความเคารพนับถือ 

พ้ืนที่ลุ่มน้้าน่าน จังหวัดน่าน สะท้อนว่านอกจากแม่น้้าน่านแล้วยังมีแหล่งน้้าส้าคัญคือ 
แม่น้้าว้าและแม่น้้าสาซึ่งเป็นสาขาของแม่น้้าน่าน การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าเพ่ือกิจกรรมทาง
การเกษตรซึ่งส่วนใหญ่ผ่านระบบชลประทานหรือคลองส่งน้้าที่มีผู้รับผิดชอบดูแลการเปิด-ปิด ประตูน้้า
หรือเครื่องสูบน้้าโดยเฉพาะ พืชปลูกที่ส้าคัญ  เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยาสูบ อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงฤดูแล้งน้้าไม่เพียงพอต่อภาคการเกษตรส่งผลให้เกษตรกรแก้ปัญหาด้วยการขุดบ่อน้้าในไร่นา
หรือเจาะน้้าใต้ดินไว้ใช้เอง ในทางกลับกัน ส่วนใหญ่ในทุกปี เมื่อถึงฤดูฝนที่มีน้้าหลากจะท้าให้บาง
พ้ืนที่เกิดน้้าท่วมขังสร้างความเสียหายต่อพ้ืนที่เพาะปลูกหรือที่อยู่อาศัย ขณะที่การใช้น้้าเพ่ืออุปโภค
ภายในครัวเรือนได้จากน้้าประปาที่มีแหล่งน้้าดิบจากบ่อบาดาล โดยน้้าประปาที่ผลิตได้บางครั้งมี
ปัญหาด้านคุณภาพคือสีขุ่นหรือสีสนิม แต่เพ่ืออ้านวยความสะดวกต่อการบริหารจัดการแหล่งน้้าดิบ
ส้าหรับผลิตน้้าประปายังคงใช้น้้าใต้ดินเพ่ือการผลิต ลุ่มน้้าน่านยังไม่พบความขัดแย้งจากการใช้
ทรัพยากรน้้า แต่เพ่ือให้มีน้้าเพ่ือการเกษตรหรือน้้าอุปโภคภายในครัวเรือนอย่างเพียงพอ/ลดความ
เสียหายจากการท่วมขัง การเพ่ิมศักยภาพการกักเก็บน้้าของอ่างเก็บน้้าที่มี อยู่ในชุมชนอาจเป็น 
แนวทางการแกป้ัญหา รวมถึงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังหรือคันชะลอการไหลของน้้าในฤดูฝน หรือ
จัดท้าฝายต้นน้้าล้าธารเพ่ือชะลอการไหลของน้้า ช่วยลดการพังทลายของดิน รวมถึงฟ้ืนฟูประเพณี
ท้องถิ่นคือการเลี้ยงผีฝายเพ่ือสร้างขวัญก้าลังใจก่อนท้าการเกษตร หรือเพ่ือให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล 
นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการรวมกลุ่ม “กลุ่มผู้ใช้น้้าน่านและว้า” เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าและป่าไม้
ด้วยเห็นว่าเป็นเขตพ้ืนที่ต้นน้้าของแม่น้้าน่าน สิ่งส้าคัญคือชุมชนยังต้องการความช่วยเหลือด้าน
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าทั้งจากภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน 

ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาพ้ืนที่ต้นน้้าชี จังหวัดชัยภูมิ และลุ่มน้้าน่าน จังหวัดน่าน สามารถสรุป
ได้ดังแสดงในตารางที่ 5.6 
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ตารางท่ี 5.6  สรุปประเด็นศึกษาจากพ้ืนที่ลุ่มน้้าชี จังหวัดชัยภูมิ และลุ่มน้้าน่าน จังหวัดน่าน 
 

ประเด็น ลุ่มน  าช ี ลุ่มน  าน่าน 

การใช้ประโยชน์จากลุ่มน้้า เพื่อการเกษตร เพาะปลูกไมผ้ล  
เช่น มะม่วง 

เพื่อการเกษตร เพาะปลูกข้าว หรอืพืชไร่
อื่น ๆ 

ปัญหาทีพ่บจากลุม่น้้า ขาดแคลนน้้าในฤดูแล้ง  
น้้าไหลบา่ในฤดูฝน 

ขาดแคลนน้้าในฤดูแล้ง น้้าไหลบ่าในฤดูฝน 
และประสบปญัหาน้้าท่วมในบางพืน้ท่ี 

การมีส่วนร่วมอนุรักษล์ุ่มน้้า - ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้้า 
- พิธีสักการะสิ่งศักดิส์ิทธ์ิที่ดูแลต้นน้้า 

- จัดท้าฝายชะลอการไหลของน้้า 
- พิธีการเลี้ยงผฝีาย 
- จัดตั้งกลุ่มกลุ่มผู้ใช้น้้าน่านและวา้ 

ความขัดแย้งที่มสีาเหตจุาก 
ลุ่มน้า้ 

ยังไม่พบปัญหารุ่นแรงที่ชัดเจน ยังไม่พบปัญหารุนแรงที่ชัดเจน 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ลุ่มน้้า 

- เพิ่มแหล่งกักเก็บน้้า ส้ารองน้้าใน
ฤดูฝนเพื่อใช้ในช่วงขาดแคลนน้้า 
- ชะลอการไหลบ่าของน้้า ลดตลิ่งพัง
เสียหาย ป้องกันน้้าตื้นเขินด้วยการ
สร้างฝายชะลอการไหลของน้้า  
เป็นต้น 

- เพิ่มแหล่งกักเก็บน้้า ส้ารองน้้าในฤดูฝน
เพื่อใช้ในช่วงขาดแคลนน้้า และเพิม่
พื้นที่รับน้้าบรรเทาปัญหาน้้าท่วมขัง 
- ชะลอการไหลบ่าของน้้า ลดตลิ่งพัง
เสียหาย ป้องกันน้้าน้้าตื้นเขินด้วยการ
สร้างฝายชะลอการไหลของน้้า เปน็ต้น 

 
5.3 สรุปข้อมูลผลการศึกษาจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อมูลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และนักวิชาการ 
สามารถสรุปประเด็นส้าคัญได้ดังนี้ 

1) สถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สองลุ่มน้้าประสบปัญหาด้านทรัพยากรน้้า
ใกล้เคียงกันคือ ในฤดูฝนที่น้้าหลากน้้าจะไหลแรงส่งผลให้ตลิ่งพังทลาย ล้าน้้าตื้นเขินจากการทับถม
ของตะกอนน้้าพัดพา รวมถึงเกิดน้้าท่วมขังในบางพ้ืนที่ ขณะที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้้าเพ่ือการ
เกษตรกรรมในฤดูแล้ง โดยเฉพาะในเขตลุ่มน้้าชีที่ปัจจุบันเกษตรกรมีแนวโน้มปลูกไม้ผลทางเศรษฐกิจ
เพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น ในอนาคตจึงมีความจ้าเป็นที่ต้องการใช้น้้าเพ่ิมขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้้า
เพ่ือการเกษตรในอนาคต 

2) ข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องเชิงนโยบายต่อภาครัฐ ผู้อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่สองลุ่มน้้าแสดง
ความต้องการต่อการจัดสรรทรัพยากรน้้าด้วยการเพ่ิมการกักเก็บน้้าและชะลอการไหลของน้้าในช่วง
ฤดูฝนด้วยการสร้างฝายชะลอน้้าซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากน้้าได้เพ่ิมขึ้น รวมถึงลด
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การพังทลายของตลิ่ง และการสร้างแหล่งกักเก็บน้้าที่มีมากในฤดูฝนส้ารองไว้ใช้ในช่วงที่ขาดแคลนน้้า 
และอาจมีส่วนช่วยลดความรุนแรงของสภาวะน้้าท่วมขังเนื่องจากมีพ้ืนที่รองรับน้้าเพ่ิมสูงขึ้น 

3) ข้อเสนอแนะและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดสรรทรัพยากรน้้าตามแนวทางสันติวิธี 
สามารถสรุปได้ดังนี้ (1) การบริหารจัดการน้้าแบบองค์รวม คือทรัพยากรน้้า ป่าไม้ และดิน รวมถึง
ระบบนิเวศ โดยให้คนในชุมชนใกล้เคียงซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากทรัพยากรเหล่านั้นมีส่วน
ร่วมในการด้าเนินการ (2) น้าความเชื่อและประเพณีท้องถิ่นร่วมกับความรู้สมัยใหม่ในการบริหาร
จัดการน้้า โดยนอกจากจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าแล้วยังช่วยอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่  เช่น 
การเลี้ยงผีฝาย ผีขุนน้้า และการฟังธรรมขอฝน ขณะที่ความรู้สมัยใหม่ที่น้ามาใช้อาจเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ฯลฯ รวมถึงความรู้ในภาคเกษตรกรรมที่ใกล้ชิดกับการใช้
ทรัพยากรน้้า เช่น การเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร หรือปลูกพืช
ที่ใช้น้้าน้อย (3) ความขัดแย้งจากการใช้น้้าอาจเกิดขึ้นในหลายมิติความสัมพันธ์ เช่น ชาวบ้านกับ
ชาวบ้าน ชุมชนกับชุมชน หรือชุมชนกับรัฐ แนวทางแก้ไขปัญหาควรให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายพึงพอใจกับ
ผลที่เกิดขึ้น ซึ่งจากหลายกรณีที่ผ่านมาพบว่าการใช้แนวทางสันติวิธีสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ 
เช่น เจรจาไกลเกลี่ยผ่านคนกลางซึ่งในระดับชุมชนผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดคือก้านันและผู้ใหญ่บ้าน  
(4) คุณภาพน้้าอาจเปลี่ยนแปลงทั้งมีสาเหตุจากธรรมชาติหรือการกระท้าของมนุษย์และส่งผลในวงกว้าง
ต่อพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ ดังนั้น การใช้แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนด้วยการสร้าง 
อ่างกักเก็บน้้าอาจมีส่วนช่วยลดผลกระทบได้ และเพ่ือลดปัญหาด้านคุณภาพน้้า การสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส้าคัญของทรัพยากรน้้า การปฏิบัติทางกฎหมายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องย่อมช่วย
รักษาคุณภาพน้้าได้ เช่น การบ้าบัดน้้าเสียจากโรงงานก่อนปล่อยสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ การไม่ทิ้งขยะ 
สิ่งปฏิกูลสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ  และ (5) ข้อกังวลจากหน่วยงานรัฐที่จะเกิดจากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 อาจส่งผลให้กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้น้้าเปลี่ยนแปลงไป  

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้พ้ืนที่ต้นน้้าทั้งสองลุ่มน้้าจะมีความส้าคัญในฐานะการเป็น
แหล่งก้าเนิดแม่น้้าทั้งสองสาย แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรน้้ายังคงมีอยู่  การด้าเนินการแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้นมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลที่จะเกิดขึ้ น ขณะเดียวกัน 
การใช้ประโยชน์จากลุ่มน้้าทั้งสองยังเกิดขึ้นทั้งในเขตกลางน้้าและปลายน้้าด้วย ดังนั้น การบริหาร
จัดการน้้าแบบองค์รวมเพ่ือความยั่งยืนแก่ทรัพยากรน้้าจึงควรพิจารณาด้าเนินการในรูปแบบเครือข่าย
ลุ่มน้้า โดยหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและคนที่ใช้น้้าตลอดทั้งลุ่มน้้า อันได้แก่ คนต้นน้้า กลางน้้า และ
ปลายน้้า ควรร่วมมือกันบริหารจัดการลุ่มน้้าให้เกิดการใช้ประโยชน์จากน้้าอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าซึ่งมีส่วนช่วยลดปัญหาหรือลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากร
น้้าในอนาคต  
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บทท่ี 6 
 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 
 
6.1 สรุปและวิเคราะห์ 
 ผลการศึกษาจากแนวคิดและนโยบายเมื่อน้ามาวิเคราะห์ร่วมกับการศึกษาเชิงประจักษ์พ้ืนที่
ต้นน้้าทั้งสองแห่งจากการส้ารวจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้บ่งชี้ถึงสถานการณ์สิทธิชุมชนในการ
บริหารจัดการน้้าเชิงสันติวิธีทั้งในบริบทสังคมไทยและภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 และแผนแม่บทการบริหารจัดการน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ซ่ึงภายใต้กรอบและเงื่อนไขการจัดสรรทรัพยากรน้้า แสดงให้เห็นว่าน้้าถือเป็น “ทรัพยากรสาธารณะ” 
ที่ทุกส่วนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะได้รับการจัดสรรอย่างเป็นธรรม แต่ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึง
ความไม่พร้อมด้านการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการน้้า และความขัดแย้งกันในทางนโยบาย
กับบทบัญญัติด้านสิทธิชุมชนตามข้อกฎหมาย น้้าจึงอาจจะไม่ใช่ “ทรัพยากรสาธารณะ” ดังที่กล่าวอ้าง 
เนื่องจากช่องว่างของการเข้าถึงสิทธิของชุมชนในหลายประเด็นยังคงปรากฏอยู่และมีแนวโน้ม
ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากรน้้า โดยมีข้อสังเกตในหลายประเด็น ดังนี้   
 1) ข้อมูลที่ค้นพบในพ้ืนที่ต้นน้้าแสดงให้เห็นว่าชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจต่อสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานเป็นอย่างดี และยังมีความเข้าใจถึงขั้นตอนการปกป้องสิทธิของตนเองในการร้องเรียนต่อ
หน่วยงานที่ละเมิดสิทธิของชุมชน และได้มีการร้องเรียนในเรื่องสิทธิขอใช้ประโยชน์จากแหล่งพ้ืนที่ต้นน้้า
มาหลายครั้งทั้งแง่ของการเรียกร้องให้ได้เข้าถึงแหล่งน้้าที่เพียงพอในการด้ารงชีวิต ขณะทีค่วามขดัแย้ง
ด้านการใช้ทรัพยากรน้้ามีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการไม่ได้รับการตอบสนองในสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการมี
น้้าใช้อย่างเพียงพอ ดังกรณีพ้ืนที่ลุ่มน้้าชี จังหวัดชัยภูมิ เกิดจากการไม่มีน้้าใช้จึงต้องขอต่อท่อ
น้้าประปาเข้าไปในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์จนเป็นเหตุให้ต้องเกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐ กรณีลุ่มน้้าน่าน 
จังหวัดน่าน เกิดจากการที่น้้าประปาไม่เพียงพอและคุณภาพน้้าไม่ได้มาตรฐานที่จะน้าไปใช้ประโยชน์ได้ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งเป็นเพียงความต้องการที่จะมีสิทธิในการเข้าถึงแหล่งน้้าที่สะอาดและ
เพียงพอต่อการด้ารงชีวิต ไม่ได้เป็นความขัดแย้งที่เกินขอบเขตที่จะเข้าไปละเมิดข้อกฎหมายใด  ๆ 
เพียงแต่ในบางกรณีความต้องการทรัพยากรน้้าไปทับซ้อนกับพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ ท้าให้ความขัดแย้ง
กลายเป็นปัญหารุนแรงอย่างท่ีเคยเกิดขึ้นในลุ่มน้้าชี ดังนั้น การแก้ปัญหาด้วยการจัดการน้้าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ อาจจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งเชิงสันติวิธีที่ดีทีสุ่ด และเป็นการแก้ปัญหาที่
ต้นเหตุก่อนที่จะก่อเกิดปัญหารุนแรงมากข้ึน  
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 2) ประเด็นในเรื่องความขัดแย้งและการแก้ปัญหาเชิงสันติวิธีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
พบว่า ชุมชนทั้งสองพ้ืนที่มีมุมมองต่อความขัดแย้งในเชิงบวก โดยเห็นว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ และสามารถที่จะแก้ไขได้ สะท้อนมุมมองด้านการหาทางออกในเชิงประนีประนอม
และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา โดยวิธีการแก้ปัญหาที่ชุมชนใช้ในปัจจุบันคือการพยายามให้ตัวแทนชุมชน 
เช่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้น้าที่ชุมชนมีความสนิทสนมและใกล้ชิดมากกว่าผู้น้าประเภทอื่น ชุมชน
จึงมีความไว้เนื้อเชื่อใจให้เป็นตัวแทนในการเจรจาเชิงสันติวิธีในการหาทางออกร่วมกัน กิจกรรมทีใ่ช้ใน
การแก้ปัญหาในปัจจุบันคือการจัดเวทีประชุมพูดคุย การเข้าไปเจรจาอย่างเป็นทางการ ซึ่งที่ผ่านมาใน
ชุมชนลุ่มน้้าชี จังหวัดชัยภูมิ สามารถหาทางออกที่ดีในการแก้ปัญหา ขณะที่พ้ืนที่ลุ่มน้้าน่าน ปัญหามี
ความซ้อนมากกว่าที่ผู้น้าชุมชนจะแก้ไขได้ หลายครั้งการแก้ปัญหาด้วยการให้ผู้น้าไปเจรจาก็ไม่
สามารถหาข้อยุติได้ เนื่องจากพ้ืนที่ลุ่มน้้าน่านแตกต่างจากพ้ืนที่ลุ่มน้้าชี ชุมชนลุ่มน้้าน่านเป็นชุมชนที่มี
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประกอบกับพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สูงซึ่งยากต่อการแก้ปัญหาในการจัดการ
ทรัพยากรน้้าให้ทั่วถึง โดยอาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการ
แก้ปัญหาจะยุติลงได้ก็เม่ือแต่ละฝ่ายยอมรับฟัง 
 3) ในการกระตุ้นสิทธิชุมชนโดยส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับแนวทางการบริหารจัดการน้้า 
ตามนโยบายภาครัฐภายใต้กรอบพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 นั้น เมื่อวิเคราะห์ขั้นตอน
ต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าชุมชนจะเข้ามามีบทบาทแสดงสิทธิในฐานะผู้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการก้าหนด
นโยบายได้นั้น ต้องมีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้้าและขึ้นทะเบียนจัดตั้งองค์กรกับหน่วยงานภาครัฐ (ส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ : สทนช.) เมื่อกลุ่มตัวแทนผู้ใช้น้้าขึ้นทะเบียนองค์กรแล้วจึงจะมีสิทธิเสนอ
ตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกไปเป็นคณะกรรมการลุ่มน้้า และกรรมการลุ่มน้้าจึงจะถูกเสนอชื่อให้เป็น
คณะกรรมการน้้าแห่งชาติ (กนช.) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากชุมชนจะใช้สิทธิในระดับนโยบายก็ต้องตั้ง
กลุ่มผู้ใช้น้้าขึ้นมาเพ่ือให้ได้รับการรับเลือกเข้าเป็นคณะกรรมการลุ่มน้้า และจากคณะกรรมการลุ่มน้้า
จึงจะสามารถเขา้มาก้าหนดนโยบายการบริหารจัดการน้้าภาพรวมของประเทศได้ หากข้อเท็จจริงจาก
การส้ารวจในพ้ืนที่ชุมชนทั้งสองแห่งไม่พบว่าสมาชิกชุมชนมีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้า แสดงให้เห็นว่าแม้จะมี
การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้สิทธิของตนตามกรอบกฎหมาย แต่ภายใต้กติกาดังกล่าวกลับเต็มไปด้วย
เงื่อนไขที่ชุมชนเข้าถึงได้ด้วยความยากล้าบาก โดยเฉพาะชุมชนคนต้นน้้าส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่สูง
ห่างไกลจากการได้รับข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ จากการส้ารวจพ้ืนที่ทั้งสองแห่งพบว่ากว่าร้อยละ 60 
เป็นผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา โอกาสที่ชุมชนคนต้นน้้าจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและจัดตั้ง
องค์กรผู้ใช้น้้าจนกระทั่งผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้้าจะเกิดขึ้นได้น้อยมาก ซึ่งไม่นับรวมกับ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่กับป่าต้นน้้าแทบจะเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นได้น้อยมาก ในระยะยาวภาครัฐอาจจะ
อาศัยช่องว่างดังกล่าวสร้างความชอบธรรมในการจัดสรรทรัพยากรน้้าอย่างไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะ
ความพยายามพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ เช่น การสร้างอ่างเก็บน้้าหรือเขื่อนในพ้ืนที่อนุรักษ์หรือพ้ืนที่
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ต้นน้้า ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการก้าหนดนโยบายการบริหารจัดการน้้า
ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจริง ๆ   

นอกจากนี้ ที่มาของ กนช. ตามมาตรา 9 ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 พบว่า
กรรมการส่วนใหญ่มาจากภาครัฐแทบทั้งสิ้น โดยก้าหนดตัวแทนที่มาจากคณะกรรมการลุ่มน้้าเพียง 6 คน 
และ 6 คนนี้ก็ไม่ได้มาจากภาคชุมชนเกษตรกรรมหรือภาคประชาชนทั้งหมด แต่ต้องมาถูกคัดเลือก
จากคณะกรรมการลุ่มน้้าทั้ง 22 ลุ่มน้้า ซึ่งในกลุ่มคณะกรรมการลุ่มน้้าแต่ละลุ่มน้้าก็มีทั้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือตัวแทนเป็นกรรมการโดยต้าแหน่ง ตัวแทนส่วนราชการในพ้ืนที่ ตัวแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้้าในภาคเกษตรกรรม ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้้าภาคอุตสาหกรรม และตัวแทน
กลุ่มผู้ใช้น้้าภาคพาณิชยกรรม เมื่อพิจารณาการได้มาซึ่งคณะกรรมการแล้ว ตัวแทนจากชุมชนภาค
เกษตรกรรมส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะถูกคัดเลือกเข้าใช้สิทธิในการก้าหนดนโยบายได้
หรือไม่ ซึ่งสะท้อนความไม่เป็นธรรมในเชิงนโยบายที่ให้ความส้าคัญต่อสิทธิชุมชนที่คนกลุ่มใหญ่  
จากสัดส่วนนี้แทบจะกล่าวได้ว่าเป็นการส่งเสริมภาครัฐหรือภาคราชการให้เข้ามามีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น
เพ่ือจัดสรรทรัพยากรน้้าโดยอ้างความชอบธรรมทางกฎหมาย ทั้งท่ีในอดีตการจัดการทรัพยากรน้้าโดย
หน่วยงานภาครัฐก็พบว่าไม่ประสบความส้าเร็จเป็นที่พอใจกับทุกฝ่าย แต่ภาครัฐก็ยังใช้วิธีการ
แก้ปัญหาแบบเดิมคือเพ่ิมหน่วยงานรัฐเข้ามาจัดการมากขึ้น ออกกฎหมายใหม่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ภาครัฐมี
อ้านาจมากข้ึน ซึ่งจากข้อสังเกตจะยิ่งเพ่ิมข้อค้าถามและความเคลือบแคลงสงสัยต่อการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น และไม่ใช่ทางออกของปัญหาอย่างแท้จริง 
  4) ข้อก้าหนดในหมวด 4 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ได้อธิบายไว้ว่า 
การใช้ทรัพยากรน้้าสาธารณะเพ่ือการด้ารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการ
เลี้ยงสัตว์เพ่ือยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทา  
สาธารณภัย การคมนาคม และการใช้น้้าในปริมาณเล็กน้อยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการใช้น้้าและไม่
ต้องช้าระค่าใช้น้้า ส่วนการใช้น้้าประเภททีส่อง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้้าสาธารณะเพ่ือการอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปาและกิจการอ่ืน และการใช้น้้าประเภทที่สาม 
ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้้าสาธารณะเพ่ือกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้้าปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิด
ผลกระทบข้ามลุ่มน้้า หรือครอบคลุมพ้ืนที่อย่างกว้างขวาง ต้องขอรับใบอนุญาตการใช้น้้าและต้อง
ช้าระค่าใช้น้้า แสดงว่าในภาคการเกษตรหรือการใช้น้้าในครัวเรือนไมต่้องช้าระค่าน้้า 

อย่างไรก็ตาม เมื่อทรัพยากรน้้าเป็นสิ่งจ้าเป็นและปริมาณน้้ามีจ้ากัด แต่การศึกษาในพ้ืนที่
พบว่าภาคประชาชนโดยเฉพาะคนต้นน้้าขาดแคลนน้้าในภาคการเกษตรไม่แตกต่างกัน ในเมื่อทุกฝ่าย
ต่างใช้น้้าในแหล่งน้้าเดียวกัน และปริมาณน้้าในแต่ละปีก็มีไม่เพียงพอ และภาครัฐเองก็ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง การไม่ได้ก้าหนดสัดส่วนการใช้น้้าที่
ชัดเจนในแต่ละประเภท ท้าให้ในอนาคตอาจจะเกิดความเหลื่อมล้้าไม่เป็นธรรมในปริมาณการใช้น้้า 
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และเงื่อนไขอาจจะก่อให้เกิดการแย่งน้้ากันเองระหว่างภาคประชาชนที่ท้าการเกษต รและ
ผู้ประกอบการที่ต้องจ่ายค่าน้้า เพราะทุกภาคส่วนก็ต้องอ้างความจ้าเป็นของการใช้น้้า ซึ่งจะสร้าง
ปัญหาให้กับภาครัฐที่ต้องมาจัดสรรทรัพยากรน้้าให้เกิดความเป็นธรรมและให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของแต่ละฝ่าย ในอนาตจึงอาจจะเห็นการละเมิดสิทธิของชุมชนเพ่ือสร้างโครงการขนาดใหญ่
ในการกักเก็บน้้าให้กับผู้ประกอบการ หรือการละเมิดสิทธิชุมชนเพ่ือสร้างเขื่อน และอ่างเก็บน้้า  
เพ่ือกักเก็บน้้าเพ่ิมมากขึ้นด้วยการอ้างสารพัดเหตุผลที่ภาครัฐจะเข้าไปจัดการ ปัญหารูปแบบเดิมก็จะ
เกิดไม่มีจบสิ้น 

5) จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการให้สิทธิในการมีส่วนร่วมของชุมชนจะเป็นกลไกจัดการ
ความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธีซึ่งได้รับการยอมรับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งในระดับ
สากล ในกรอบกฎหมาย และความต้องการของชุมชนเอง รวมถึงผลการศึกษาที่ผ่านมาก็เป็นเครื่อง
ยืนยันว่าการจัดการต้นน้้าที่ประสบความส้าเร็จจะต้องสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการมาก
ยิ่งขึ้น ต้องกระจายภาระหน้าที่การมีส่วนร่วมในระดับต่าง ๆ ไปสู่ชาวบ้านและองค์กรชุมชนเป็นหลัก  
ซึ่งการจัดการร่วม (Co-management) เป็นแนวคิดของการจัดการแบบมีส่วนร่วมประเภทหนึ่งที่เชื่อ
ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเป็นการ
ด้าเนินการร่วมกันระหว่างรัฐและผู้ใช้ทรัพยากรที่ไม่มีรูปแบบตายตัว แต่เป็นแนวทางในการจัดการ
ร่วมกันโดยแบ่งหน้าที่หรือบทบาทการท้างานแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม 

แนวทางการจัดการร่วมในการจัดการทรัพยากรน้้า (Co-management) ท้าได้โดย (1) การบริหาร
จัดการโดยชุมชนเอง ชุมชนจัดตั้งกลุ่มดูแลหรือจัดสรรทรัพยากรน้้า ทรัพยากรดิน หรือทรัพยากรป่าไม้ 
เพ่ือการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์อย่างชัดเจน ผ่านการออกกฎ ระเบียบ หรือประกาศต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้คนในชุมชนถือปฏิบัติร่วมกัน โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนอาจมีบทลงโทษที่ชัดเจน (2) การบริหาร
จัดการโดยองค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) อาจเข้ามามีบทบาทท้าหน้าที่
ช่วยเหลือ สนับสนุน (เช่น การของบประมาณจากภาครัฐ) ให้ค้าปรึกษาหารือกับชุมชน รวมถึงช่วย
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเพ่ือการจัดสรรทรัพยากรน้้า และ (3) การบริหารจัดการ
โดยราชการส่วนกลาง โดยเข้ามามีบทบาทส้าคัญและอ้านวยความสะดวกต่อการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ  
ในหลากหลายวิธี เช่น การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนการด้าเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากร เป็นต้น นอกจากนี้ จะต้องจูงใจให้
ภาคประชาสังคมและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชนให้มากขึ้น    

จากข้อสังเกตดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่ารัฐบาลควรให้ความส้าคัญและให้บทบาทแก่ชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรน้้าในเขตพ้ืนที่ต้นน้้าภายใต้การคุ้มครองสิทธิชุมชนของกฎหมายและ  
แนวปฏิบัติอันเป็นสากล ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนเป็นผู้ที่เข้าใจบริบทแวดล้อมของพ้ืนที่ที่ตนอาศัย เช่น 
ทราบถึงความส้าคัญของทรัพยากรน้้าเพราะเป็นผู้ใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทราบถึงการ
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อนุรักษ์โดยอาศัยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ฯลฯ ประกอบกับด้วยความอ่อนไหวต่อสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน้้าในเขตพ้ืนที่ต้นน้้าทั้ง
ในระดับชุมชนด้วยกันเอง หรืออาจเกิดความขัดแย้งกับภาครัฐ แนวทางสันติวิธีจึงควรถูกน้ามาปรับใช้ 
เพราะเป็นแนวทางแก้ไขความขัดแย้งที่ท้าให้คู่พิพาทพึงพอใจต่อผลลัพธ์ทั้งสองฝ่าย และยังสามารถ
เลือกใช้รูปแบบการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมตามบริบทหรือเงื่อนไขที่คู่พิพาทต้องการได้ 

 
6.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการน าไปปฏิบัติ 

ผลการศึกษาในพ้ืนที่พบสถานการณ์สิทธิชุมชนในการบริหารจัดการน้้ายังคงประสบปัญหาใน
หลายประเด็นแม้ว่ากรอบกฎหมายจะเปิดทางในเรื่องดังกล่าว เหล่านี้ได้น้าไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพ่ือที่จะส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรน้้าตามแนวทางสันติวิธี ทั้งนี้ บนพ้ืนฐานและ
มุมมองจากแนวคิดและกรอบกฎหมายแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการที่ดีเป็นวิธีการที่น้าไปสู่สภาพ
ที่เรียกว่าสันติได้ดีที่สุด กล่าวคือการบริหารจัดการที่ดีช่วยป้องกันปัญหาความขัดแย้งก่อนที่จะเกิดขึ้น 
หรือกระทั่งการบรรเทาความขัดแย้งได้ เมื่อความขัดแย้งไม่มีก็ย่อมก่อให้เกิดสันติอย่างยั่งยืน โดยการ
บริหารจัดการน้้าอย่างสันติวิธีควรมีแนวทางการด้าเนินการใน 3 หลักการ คือ   

1. การกระจายอ านาจ (Decentralization) ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้บ่งชี้ว่าการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าจ้าเป็นต้องกระจายบทบาทและอ้านาจให้แก่หน่วยงานภาคประชาชนหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มากที่สุด โดยรัฐต้องไม่รวบอ้านาจการบริหารจัดการน้้าไว้ที่ส่วนกลางเพียง
อย่างเดียว เพราะปัญหาในพ้ืนที่เป็นปัญหาเฉพาะถิ่น คนในพ้ืนที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้าจะมี
ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น หน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการน้้าได้
ประสิทธิภาพที่สุดคือหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม
ในพ้ืนที่ และประชาชนในพ้ืนที่เอง ผู้แสดงเหล่านี้จะเข้าใจปัญหาท้องถิ่นของตนได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง
ยังเป็นการให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นมีส่วนร่วมแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสามารถน้าแนวทางการ
กระจายอ้านาจไปสู่พ้ืนที่ในการบริหารจัดการน้้าด้วยวิธี “การจัดการร่วม (Co-management)”  
ทั้งหากเกิดความขัดแย้งขึ้นกลไกในชุมชนหรือประชาชนในพ้ืนที่สามารถตอบสนองหรือช่วยกัน
แก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่าการจัดการโดยรัฐส่วนกลาง ซึ่งจากการศึกษาจะเห็นว่าผู้ที่ชุมชนพ่ึงพาในการ
แก้ปัญหามักจะเป็นผู้น้าที่เขาใกล้ชิดที่สุด  

2. การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นรูปแบบหรือวิธีการช่วยเหลือพ่ึงพากันทั้งในแบบ
การมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชนด้วยกันเอง การมีส่วนร่วมของประชาชนกับหน่วยงานภาคเอกชน 
หรือการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน จากการศึกษาจะเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาทรัพยากรน้้าพบมีการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชนระดับพ้ืนฐานคือการรับข้อมูล
ข่าวสาร ขณะที่การมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชนด้วยกันเอง และเครือข่ายองค์กรในท้องถิ่น เช่น 
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วัด โรงเรียน และภาคเอกชน กลับพบว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง สถานการณ์นี้เตือนให้ภาคราชการ
ต้องถอดบทเรียนว่าท้าอย่างไรการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับรัฐถึงจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมกลไกในชุมชนให้มีความเข้มเข็งเพ่ิมมาก ไม่ใช่การสนับสนุนให้
ประชาชนร่วมมือกับรัฐเพียงด้านเดียว ส่วนกรณีการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่ชุมชนมีความ
เข้มแข็งอยู่แล้ว ภาครัฐควรร่วมสนับสนุนให้กระบวนการดังกล่าวแสดงบทบาทมากยิ่งข้ึน เช่น ส่งเสริม
การน้าความเชื่อทางศาสนา คติท้องถิ่นมาปรับใช้ในการบริหารจัดน้้าให้มากยิ่งขึ้น ในทางตรงข้าม 
หากรัฐพยายามใช้เงื่อนไขทางกฎหมายเพ่ือดึงประชาชนให้ร่วมมือกับรัฐเพียงอย่างเดียว ก็อาจจะ
ก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งกันจนเกิดความขัดแย้ง โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างชุมชนต้นน้้ากับ
หน่วยงานรัฐที่ใช้พื้นท่ีร่วมกัน เช่น เขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น  

3. การประสานความร่วมมือ (Corporation) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ใช้กฎหมายและ
ชุมชนต้องมีความเข้าใจร่วมกันที่ชัดเจนที่มีผู้รับผิดชอบการประสานงานให้เกิดการท้างานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ ทั้งนี้ ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ได้พยายามดึงภาคประชาชนเข้ามามี
บทบาทต่อการบริหารจัดการน้้าในภาพรวมด้วยการส่งเสริมให้เกิดผู้ที่จะรับผิดชอบในระดับท้องถิ่น 
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาองค์กรผู้ใช้น้้าในท้องถิ่นก็ยังไม่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการส้ารวจ
ข้อมูลในพ้ืนที่ก็ไม่ปรากฏว่ามีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด ดังนั้น หากขาด
ตัวกลางที่จะประสานระหว่างฝ่ายนโยบายกับประชาชนในพ้ืนที่ก็เป็นการยากที่จะเกิดความร่วมมือกันได้ 
ประกอบกับการกระจายข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ต้นน้้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ห่างไกลบนป่าเขา
และเข้าถึงได้ยาก การส้ารวจจึงยังไม่พบกลุ่มที่จะเป็นตัวแทนผู้ใช้น้้าที่จะเข้ามาเป็นผู้ประสานระหว่าง
เกษตรกรกับคณะกรรมการแต่ละลุ่มน้้าในการก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการน้้า เหล่านี้เป็นสิ่งที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดข้ึน  

จากเงื่อนไขทั้งสามประการ น้ามาสู่แนวทางการจัดท้าข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และตัวอย่างแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยประเด็นข้อเสนอนโยบายส่งเสริม
สิทธิแก่ชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรน้้าตามแนวทางสันติวิธี ได้แก่ 

1. การตอบสนองต่อสิทธิขั นพื นฐานของชุมชนในการบริหารจัดการน  าเป็นความส าคัญ
ล าดับแรก ได้แก่การแก้ปัญหาให้ชุมชนมีน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคที่เพียงพอตลอดปี และมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะด้วยการท้า “ฝายมีชีวิต” ที่เหมาะสมกับบริบทในพ้ืนที่ต้นน้้า อันจะเป็นการสร้างพ้ืนที่ให้
ระบบนิเวศฟ้ืนตัวได้ง่าย ซึ่งจ้าเป็นต้องอาศัยงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ แนวทางนี้อาจจะเป็นการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งเชิงสันติวิธีที่ดีที่สุด และเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนที่จะก่อเกิดปัญหา
รนุแรงมากขึ้น ทั้งยังจะเป็นการปฏิบัติเพ่ือป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือการบรรเทา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้   
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2. การพัฒนากลไกสนับสนุนสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการน  าตามแนวทางสันติวิธีเป็น
สิ่งจ าเป็น เพ่ือลดช่องว่างสิทธิของชุมชนจากแนวคิดและกรอบกฎหมายสู่การปฏิบัติได้จริง เครื่องมือ
และกลไกที่จ้าเป็นต่อประเด็นดังกล่าวตามสภาพปัญหาที่พบในพ้ืนที่และเวทีรับฟังความคิดเห็น ได้แก่  
การผลักดันแนวทางตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่ให้เกิดขึ้นได้จริงในพ้ืนที่น้าร่องเป็นต้นแบบของ
เป้าหมายระยะสั้นเพ่ือพัฒนาในระยะยาวที่ครอบคลุมชุมชนลุ่มน้้าของประเทศไทย การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแข็งขันด้วยวิธีการบริหารจัดการน้้าร่วมกัน (Co-management)  
ที่เหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ และจ้าเป็นต้องขยายโอกาสให้หน่วยงานอ่ืน ๆ เช่นภาคประชาสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินการ การบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นกับความรู้สมัยใหม่ที่เป็น
วิทยาศาสตร์ และการบูรณาการการบริหารจัดการน้้าข้ามศาสตร์ต่าง ๆ (วิทยาศาสตร์ สังคม 
วัฒนธรรม) ที่ส้าคัญต้องค้านึงถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีด้วย รวมถึงการจัดการความ
ขัดแย้งเบื้องต้นที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี  

3. การแก้ปัญหาการบริหารจัดการน  าระยะยาวจะเป็นแนวทางท่ีช่วยลดความขัดแย้งหรือ
บรรเทาความขัดแย้งที่เกิดขึ นได้ แนวทางดังกล่าวเป็นต้นว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าแบบองค์รวม
ด้วยวิธีการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งระบบนิเวศคือน้้า ดิน ป่าไม้ และอากาศ การเผยแพร่ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจให้กับชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและสามารถน้ามาปรับใช้เพ่ือการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีตามสมควร ประการส้าคัญคือการส่งเสริมความตระหนักถึงปัจจัยที่มีผลต่อชุมชนโดยตรง 
ได้แก่ สิทธิของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้้าใน
ชุมชน การเฝ้าระวังสัญญาเตือนด้านคุณภาพน้้าและที่เกี่ยวเนื่องซึ่งพบมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
ประเด็นปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม
และน้าไปสู่ปัญหาปริมาณน้้ากับความเพียงพอ ประการสุดท้ายคือการมีฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและ
ครอบคลุมจะช่วยให้การบริหารจัดการน้้ามีประสิทธิภาพสูงสุด 

ทั้งนี้ ตัวอย่างโครงการและกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม เช่น 1) การสร้างฝายชะลอการไหลของน้้า  
การส้ารวจและสร้างพ้ืนที่แก้มลิง หรือจัดท้าอ่างเก็บน้้าเพ่ือส้ารองน้้าในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง รวมถึง
ช่วยเพ่ิมพ้ืนที่รับน้้า 2) พัฒนาระบบกระจายหรือการส่งน้้าให้ทั่วถึงและเท่าเทียมเพ่ือตอบสนองต่อ
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของชุมชน กระตุ้นให้ 3) รัฐก้าหนดสัดส่วนปริมาณการใช้น้้าให้ชัดเจน ระหว่างการใช้น้้า
ในภาคประชาชนกลุ่มเกษตรกรกับกลุ่มผู้ใช้น้้าประเภทอ่ืนเพ่ือป้องกันปัญหาการแย่งน้้ากันระหว่าง
ภาคต่าง ๆ และเพ่ือไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิการใช้น้้าของแต่ละฝ่าย 4) เปิดทางให้ใช้ความรู้ท้องถิ่นที่
อิงกับวัฒนธรรมและจารีตปฏิบัติที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้สร้างจิตส้านึกกับ
ชุมชนและเยาวชน 5) ผลักดันการน้าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความรู้ที่เก่ียวข้องมา
ประยุกต์ใช้จัดการทรัพยากรน้้าและจัดการภาคเกษตร เช่น ปลูกพืชที่มีระบบรากลึก ปลูกพืชที่ใช้น้้าน้อย 
และเกษตรอินทรีย์ 6) เร่งท้าความเข้าใจการพัฒนาพ้ืนที่ต้นน้้าแบบองค์รวมทั้งระบบนิเวศ (ดิน น้้า ป่าไม้ 
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อากาศ) 7) ออกแบบการจัดการและบ้ารุงรักษาน้้าทั้งพ้ืนที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า 8) สร้าง
จิตส้านึกการเป็นเจ้าของร่วมที่ต้องดูแลรักษาทรัพยากรน้้าร่วมกัน และพัฒนาสู่การสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้้า
ในชุมชน 9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแข็งขัน ด้วยการพัฒนากลไกที่ก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  
10) ใช้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 มาเป็นกรอบด้าเนินการทางนโยบาย โดยผลักดันการ
ก้าหนดสัดส่วนตัวแทนผู้ใช้น้้าที่มาจากภาคเกษตรกรรม ให้มบีทบาทการเป็นคณะกรรมการลุ่มน้้าให้มาก 
เพราะภาคเกษตรกรรมเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศและต้องประสบกับปัญหาอย่างต่อเนื่อง  
การให้บทบาทต่อตัวแทนภาคเกษตรกรรมน้อยจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการลดบทบาทความส้าคัญของ
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในการท้าหนดนโยบายการบริการจัดการน้้าตามที่ภาครัฐได้ก้าหนด 
11) จัดระบบให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้้าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้ทันท่วงที 
และลดพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบให้อยู่ในขอบเขตจ้ากัด จากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยาหรือการขาดการจัดการน้้าทิ้งที่เหมาะสมจากชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม อาจมีผลต่อ
คุณภาพน้้า เช่น ภาวะน้้าเน่าเสีย มีความเค็มเกินระดับมาตรฐาน 12) จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือให้
ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ชุมชน รวมถึงจัดกิจกรรมที่มีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างรัฐ ชุมชน และภาคส่วนอ่ืน ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการทรัพยากรน้้าร่วมกัน 13) จัดท้าฐานข้อมูล 
ทีด่ีสู่การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
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