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บทนํา 
สังคมปจจุบันไมวาจะอยูในประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศกําลังพัฒนา ลวนเจริญเติบโต

ทามกลางความขัดแยงไมมากก็นอยดวยกันทั้งส้ิน จนมีคํากลาววาความขัดแยงสามารถทําลายลาง
ไดทั้งทางรางกายและทางอารมณหรืออาจจะนําไปสูความเจริญและผลิตผลสําหรับทุกฝายไดทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับวาจะจัดการแกไขความขัดแยงไปในแนวทางใด ความขัดแยงจึงมีทั้งแงลบและแงบวกและ
เปนเรื่องปกติที่ทุกคนทุกกลุมองคหรือสังคมใดๆตองเผชิญไมวันใดก็วันหนึ่ง สังคมที่จัดการปญหา
ความขัดแยงได ก็จะเติบโตไปสูสังคมคุณภาพใหมตอไปเรื่อยๆ สังคมที่จัดการความขัดแยงไมไดก็จะ
แตกแยกลมสลายไป ความขัดแยงรุนแรงจนถึงระดับชุมชนลมสลายในอดีตก็มีใหเห็นไมใชนอย  

ความขัดแยงในทางทฤษฎีเกิดจากความแตกตางทางความเชื่อ ความคิด การปฏิบัติ และ
พยายามทําใหความแตกตางนั้นลงตัวหรือยอมรับรวมกันไดบางสวนหรือทั้งหมดแตปฐมเหตุ
ซึ่งเปนที่มาของความขัดแยงดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่แทจริงแลวอยูที่ไหนมีขอสันนิษฐานบาง
ประการวาอยูที่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสิ่งแวดลอมจนวิกฤติ ซึ่งหมายถึงมีจํากัดไมเพียงพอ
สําหรับทุกคน เม่ือการแบงสันปนสวนไปใชประโยชนไมยุติธรรมหรือไมเทาเทียมกัน ผูที่ไมไดเลย
หรือผูที่ ได รับส วนแบ งนอยไมพอใชก็ยอมไมพอใจเปนธรรมดา  ซึ่ งต างจากในอดีตซึ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปา สัตวปายังสมบูรณ และการใชทรัพยากรจํากัดอยูในระดับยังชีพ
ความขัดแยงดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจึงไมเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็ไมมากเพราะผูที่ไมไดรับสวน
แบงที่เปนธรรมก็ไปหาแหลงทรัพยากรใหมได  แตบางกรณีที่ทรัพยากรอุดมสมบูรณก็เกิดความ
                                                        
1  รายงานการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
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ขัดแยงไดถาผูที่เกี่ยวของมีความโลภมากเสียจนจัดสรรผลประโยชนไมลงตัว  การจัดการความ
ขัดแยงเพ่ือทําใหเกิดการยอมรับรวมกันจึงมีความจําเปนโดยหลักการแลวเปนการสรางสรรคส่ิง
ใหมๆ ซึ่งอาจไมเหมือนเดิมแตสมประโยชนกันทุกฝาย แตจะจัดการความขัดแยงอยางไรจึงจะสม
ประโยชนกันทุกฝาย สังคมไทยมีสันติวิธีในการจัดการความขัดแยงไหมเปนคําถามใหญที่ตอง
ชวยกันคนหาคําตอบ 

เอกสารฉบับนี้มีจุดประสงคเพ่ือตองการทบทวนสถานการณความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในประเทศไทย โดยวิเคราะหถึงประเภท ความรุนแรง สาเหตุของความขัดแยง และการ
แกปญหาจากกรณีศึกษาตางๆ และสรุปกระบวนการและวิธีการในการจัดการแกไขความขัดแยง
อยางสันติวิธี และหวังวาจะเปนประโยชนแกผูอานตามสมควร  ผูเขียนตองขออภัยที่มีเวลาคนหา
ขอมูลและเตรียมตนฉบับที่จํากัด อาจทําใหขอมูลและเนื้อหาในเอกสารชิ้นนี้ไมครบถวนสมบูรณไป
บาง ขอใหผูอานโปรดกรุณาใหคําแนะนําดวย จักขอบคุณยิ่ง 

1. ความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ในตอนนี้จะอธิบายใหเห็นภาพรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย

วามีปญหาความขัดแยงในเรื่องอะไร ประเด็นอะไร เกิดที่ไหน อยางไร เกิดผลกระทบกับใคร มีความ
รุนแรงหรือแนวโนมความรุนแรงมากนอยเพียงใด เพ่ือความเขาใจในภาพกวางกอนที่จะไปสราง
กระบวนการแกไขปญหาความขัดแยงในขั้นตอนตอไป  

1.1. สถานการณปญหาความขัดแยง 

เอกสารฉบับนี้ไดทบทวนสถานการณความขัดแยงในระดับปรากฏการณ หรือความขัดแยงที่
สามารถเห็นและเขาใจไดดวยการสังเกตปรากฏการณที่เกิดขึ้น โดยจะนําเสนอในเชิงพ้ืนที่เพ่ือให
เห็นภาพรวมความขัดแยงที่เปนผลพวงจากปญหาทุกเรื่องในพื้นที่น้ันๆ แลความขัดแยงเชิงประเดน็ที่
เดนๆ เชนเรื่องที่ดิน นํ้า มานําเสนอดวย โดยใชขอมูลจากรายงานสถานการณความขัดแยงดาน
ส่ิงแวดลอม รายงานปญหาขอขัดแยงขององคกรภาคประชาชนตางๆไดแกสมัชชาคน สหพันธ
เกษตรกรภาคเหนือ เครือขายปาชุมชน รวมทั้งเอกสารทางราชการที่ใชในระหวางการเจรจาแกไข
ปญหาความขัดแยงซึ่งผูเขียนมีสวนรวมเกี่ยวของอยูดวย   

ฐานคิดในการนําเสนอขอมูลพื้นที่ ใชฐานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองและระบบนิเวศและ
วัฒนธรรม โดยแบงออกเปนโซนตางๆ  ไดแก ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ภาคกลางที่ราบลุมแมนํ้าเจาพระยา ภาคกลางดานตะวันตก ภาคกลางดาน
ตะวันออก ภาคใตตอนบน และภาคใตตอนลาง 
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ภาคเหนือตอนบน  บริเวณจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน เชียงราย พะเยา นาน แพร 
ลําปาง สภาพพื้นที่ภูมิประเทศโดยรวมกวารอยละ ๗๐ เปนพื้นที่สูงและเทือกเขาสลับซับซอน ไดแก
เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาผีปนน้ํา เทือกเขาเชียงดาว  ธรรมชาติในการตั้งถ่ินฐานของพลเมืองเหนือ 
กลุมคนเมืองอยูอาศัยบริเวณที่ราบหุบเขาเพื่อทําการเกษตรและเลี้ยงสัตวบริเวณชายเขา กลุมชนเผาอีก
สวนหนึ่งอยูที่สูงบนภูเขา ทําการเกษตร ไรหมุนเวียน และหาอยูหากินกับปาตามจารีตประเพณีทองถ่ิน 
นับตั้งแตรัฐบาลกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษ ตั้งแตในราวปพ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตนมา  รวมทั้ง
มติคณะรัฐมนตรีซึ่งกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า ซึ่งออกในระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๕ เปนผลให
หมูบานในเขตปามากกวา ๒,๗๐๐ หมูบานซึ่งตั้งถ่ินฐานอาศัยทํากินมากอนการประกาศเขตปาและ
เขตลุมนํ้าชั้นหนึ่ง ถูกจัดใหเปนหมูบานที่ขาดศักยภาพการพัฒนา รอการอพยพ และถูกจํากัดสิทธิ
การใชทรัพยากร ภาคเหนือตอนบนจึงมีความขัดแยงในเรื่องการ        ใชที่ดิน การจัดสรรน้ํา การ
ใชประโยชนจากปาในเขตปาไมในพื้นที่สูงมาก ตัวอยางประเด็นขัดแยงที่สําคัญเชน 

กรณีการประกาศพื้นที่อนุรักษทับที่ชุมชน   การประกาศอุทยานแหงชาติและเขตรักษา
พันธุสัตวปาหลายแหงในเขตภาคเหนือ เชนในจังหวัดแมฮองสอนและจังหวัดนานซึ่งรัฐประกาศเขต
พ้ืนที่ปาอนุรักษไปแลวถึงรอยละ ๙๐ และ ๘๐ ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมดตามลําดับ และยังมีแผน
ประกาศเพิ่มเติมอีก เชนประกาศเปนเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอําเภอแตไมเขาไปดําเนินการ เชนอําเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอําเภอตั้งแตป ๒๕๒๑  และอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
ซึ่งถูกประกาศเขตปฏิรูปที่ดินและตอมายังถูกประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติทั้งอําเภอ สุดทาย
ประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตอุทยานแหงชาติ ขอมูลเชิงประจักษสะทอนใหเห็นวาหาก
นโยบายรัฐยังเปนแบบเดิม ความขัดแยงก็จะตองเกิดและรุนแรงขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได  

มีบางกรณีเจาหนาที่อุทยานแหงชาตฯิ ใหราษฎรรื้อถอนบานเรือนทีพั่กอาศัยและสิ่งปลูก
สรางออกจากพื้นที่มิฉะนั้นจะดําเนินการตามกฎหมาย เชน 

• อุทยานแหงชาติออบหลวง ประกาศทับที่อาศัยทํากินของราษฎรบานสมปอย หมู ๙ ต.
หางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม   

• อุทยานฯ สุเทพ-ปุย ทับที่อาศัยชุมชนบานชางเคี่ยน ต.ชางเผือก อ.เมืองเชียงใหม 
• กรณีที่ชาวบานถูกดําเนินคดีแพงและอาญา เชน 
• กรณีเขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาชาง พะเยา ฟองชาวบานหมู ๒ ตําบลสันติสุข 

จังหวัดนาน จํานวน ๓ คน ขอหาบุกรุกทําลายปาในพื้นที่ปาไมทั้งคดีอาญาและคดีแพง 
เรียกรองคาเสียหายตั้งแต ๘๐,๐๐๐ – ๒๔๐,๐๐๐ บาท  
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กรณีปลูกปาทับทีท่ํากินชาวบาน  
• กรณีแมโถซึ่งเปนชุมชนลัวะเกาแก แตในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑ ที่ทํากินของชุมชน

หลายแหงในเขตตําบลแมโถถูกหนวยงานปาไมขอมาทําโครงการทดลองปลูกปาสนเพือ่
อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษโดยมีขอเสนอใหชาวบานเปนคนงานเพาะกลาไมและ
ปลูกไมสนและเมื่อสรางโรงงานอุตสาหกรรมแตสุดทายไมไดตั้งโรงงาน โครงการปลูก
ปายกเลิกเปลี่ยนเปนโครงการทดลองวิจัยตามปรกติ สุดทายประกาศเปนสวนรุกชาติ 
ถูกกําหนดเปนเขตพื้นที่ลุมนํ้าชั้น ๑ และเตรียมการประกาศเปนอุทยานอุทยาน
แหงชาติแมโถ  ชาวบานกลับเขาไปทํากินในที่ดินเดิมก็ถูกจับกุมดําเนินคดีขอหาบุกรุก
ที่ดินของรัฐและศาลพิพากษาใหแพคดีไมติดคุกแตตองเสียคาปรับ 

• สวนปาแมพริก-แมสะเลี่ยม บานแมแกง ตําบลแมถอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
ขัดแยงระหวางองคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) กับชาวบานแมแกงซึ่งถูกบริษัท
สัมปทานทําไมปลูกปาทดแทนการตัดไมทับที่ทํากินมาตั้งแตส่ีสิบกวาปกอน ตอมาสวน
ปาถูกโอนความรับผิดชอบมาใหหนวยงานปาไมและทายสุดมาตกอยูกับออป. เปน
ผูดูแล ในชวงเศรษฐกิจตกต่ําชาวบานหางานทําขางนอกไมไดก็กลับเขามาหาอาชีพ
เกษตรดั้งเดิม แตทํามาหากินไมพอยังชีพจึงตองการที่ดินคืนโดยตองการตัดไมออกเพือ่
นําที่ดินซึ่งปจจุบันเปนสวนปาของ ออป. กลับไปทํากินดังเดิม ออป.ไมยอม จึงเกิด
ความขัดแยงกัน  

ความขัดแยงเรื่องที่ดินปาไมหลายกรณีมีทางออก ดวยการตั้งคณะกรรมการรวมระหวาง
เจาหนาที่หนวยงานของรัฐทั้งเจาหนาที่ปาไม อําเภอ อบต. กับชาวบานเพื่อพื้นที่ซึ่งมีการสํารวจ
รังวัดแนวเขตพื้นที่ถือครองแลว เชน 

• พ้ืนที่เตรียมการประกาศอุทยานแหงชาติถํ้าผาไท อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง (บานกลาง 
ต.บานดง) 

• พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติขุนวังแปลง ๒ แปลง ๓ และอุทยานแหงชาติดอยหลวง และเขตปาไม
ถาวรอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง (๑๓ หมูบาน) 

• พ้ืนที่อุทยานแหงชาติแจซอน อ.เมืองปาน จังหวัดลําปาง (บานแมหมี-แมตอม ต.หัวเมือง) 
• พ้ืนที่เตรียมการประกาศอุทยานฯแมตะไคร อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม (ต.ปาเมี่ยง) 

แตผลการสํารวจรังวัดซึ่งเปนมติรวมจากผูเกี่ยวของทุกฝายในทองถ่ินไมไดรับการยอมรับ
จากผูบริหารนโยบายระดับสูงของรัฐ ปญหาจึงไมไดรับการแกไข 

กรณีนายทุนแยงท่ีสาธารณประโยชนของชุมชน  กรณีชาวบานขัดแยงกับนายทุนที่เขาไป
กวานซื้อที่ดินทํากินที่สาธารณประโยชนที่ปาชุมชนและที่สปก.ไปออกโฉนด แลวนําไปเปน
หลักทรัพยค้ําประกันเงินกูสถาบันการเงิน โดยปลอยที่ดินใหรกรางวางเปลาไมทําประโยชน ตอมา
ถูกธนาคารฟองยึดที่ดินขายทอดตลาด  กรณีน้ีเกิดขึ้นทั่วไปกับที่ดินชุมชนที่ตั้งอยูใกลเขตปาและที่ที่
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รัฐประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน เฉพาะในเขตกิ่งอ.เวียงหนองลอง อ.บานโฮง อ.ปาซาง มีถึง ๑๕ หมูบาน 
สถานการณความขัดแยงในปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของศาล ยังไมส้ินสุด และมีแนวโนมที่จะ
ขยายความขัดแยงออกไปในพื้นที่อื่นๆอีกดวย 

ปญหาน้ํา  ตามจารีตประเพณีและวัฒนธรรมเดิมของภาคเหนือมายาวนานกวา ๗๐๐ ปจวบ
จนปจจุบัน กําหนดใหนํ้าเปนของสวนรวมทุกคนมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดตามความจําเปน 
การจัดการน้ําของชุมชนทองถ่ินโดยทั่วไปเปนการจัดการในระบบเหมืองฝาย ซึ่งไมเพียงแคจัดการ
นํ้า แตตองดูแลปาตนน้ําดวย  

แตนโยบายการพัฒนาแหลงนํ้าและระบบชลประทานของรัฐสมัยใหมสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางและระบบการจัดการน้ําของชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบ
เกษตรกรรมอุตสาหกรรมและบริการ ชุมชนไมสามารถจัดการปญหาการใชนํ้าที่เพ่ิมและซับซอน
มากขึ้นได ชุมชนหลายแหงตองพึ่งกลไกรัฐในการจัดการปญหาที่เกิดขึ้น แตเน่ืองจากกลไกรัฐเปน
แบบรวมศูนยจึงมักสรางความไมเสมอภาคและไมเปนธรรมแกผูใชนํ้าจนเกิดปญหาความขัดแยง   

โครงการเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีเง่ือนไขกําหนดใหรัฐตองปรับ
โครงสรางการบริหารจัดการน้ําอยางเปนรูปธรรม การปรับบทบาทของกรมชลประทานให
ภาคเอกชนสามารถเขามาทําหนาที่แทนในงานดานการจัดหาน้ํา การจัดสงนํ้าและการบํารุงรักษา
ระบบชลประทานควบคูไปกับการออกกฎหมายทรัพยากรน้ํา ซึ่งเกิดผลกระทบทําใหเกษตรกรสวน
หน่ึงเขาไมถึงทรัพยากรน้ํา สวนที่ยังไมไดรับผลกระทบก็เกิดความกังวลและตอตาน 

ความขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชนสวนใหญเปนความขัดแยงภายใตการ
บริหารจัดการโครงการขนาดใหญ เชน 

• โครงการผันน้ํากก-อิง-นาน มีขอขัดแยงประเด็นความเปนธรรมในการใชนํ้าและ
ผลกระทบตอชุมชนและระบบนิเวศ 

• โครงการปรับปรุงระบบชลประทานแมลาว จังหวัดเชียงราย  มีขอขัดแยงประเด็นคาคืน
ทุนเพิ่มตนทุนการผลิตของเกษตรกร เกษตรกรรับภาระไมไหว 

• โครงการเพิ่มปริมาณน้ําอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา มีขอขัดแยงเรื่องการผันน้ํา
จากแมแตงแมงัด ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนไมเห็นดวย  

นอกจากนั้นยังมีความขัดแยงการใชนํ้าซึ่งนับวันจะเพิ่มและรุนแรงมากขึ้น ตัวอยางความ
ขัดแยงบนพื้นที่สูงระหวางประชาชนในเขตตนน้ํากลางน้ําและปลายน้ํา และความขัดแยงบนพื้นที่
ราบระหวางภาคชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการ เชนกรณีนํ้าและปาตนน้ําที่
อําเภอเชียงกลางจังหวัดนานเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงระหวางชุมชนมงและคนเมืองบนพื้นที่ตน
นํ้ากับชุมชนพื้นราบ ทําใหเกิดการทําลายทรัพยสินและการเขาไปปลูกปาทับสวนผลไมของชาวบาน 
และกรณีลุมนํ้าแมตาชางอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหมซึ่งมีรีสอรทขนาดใหญกวา ๕๐ แหงดําเนิน
กิจการอยูกลางพื้นที่ลุมนํ้า แตดวยเหตุที่มีกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการนําผูที่เกี่ยวของมาพูดคุย
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กันทําใหเกิดกลไกการแกไขปญหา แมปญหายังคงมีอยูแตก็อยูในระดับที่มีการจัดการกันเองโดย
ชุมชน ซึ่งยกมาเปนกรณีศึกษาทายเอกสารนี้ดวย  

ส่ิงแวดลอม  ปญหาสิ่งแวดลอมในภาคเหนือเริ่มรุนแรงขึ้นพรอมกับนโยบายสงเสริมขยาย
พ้ืนที่ปลูกพืชไรเพ่ือการคาซึ่งเรงใหเกิดการถางปาอยางกวางขวางบนพื้นที่ภูเขาสูง ทําใหพ้ืนที่
สวนรวมที่ชุมชนจัดการรวมกันถูกนําไปใชในการผลิตเพื่อประโยชนสวนตัวจึงเกิดความขัดแยงเรื่อง
กรรมสิทธ์ิที่ดินและปญหาความแปรปรวนของดินฟาอากาศประจําถ่ิน ไดมีการสงเสริมชุมชนที่สูง
ปลูกไมผลและพืชผักเมืองหนาวในชวงตนของแผนพัฒนาหรือราวสามสิบปเศษ อีกทั้งในชวงสิบกวา
ปมานี้ไดมีการขยายพื้นที่ปลูกสมเขียวหวานเชิงเดียวขนาดใหญเปนพันไรขึ้นไป ทําใหมีการขยาย
พ้ืนที่และใชสารเคมีมากขึ้น เกิดสารเคมีตกคางในดินและน้ํามากจนเกิดผลกระทบกับส่ิงแวดลอม 
กรณีสวนสม อําเภอฝาง อ.ไชยปราการ ยังโยงไปถึงการทําลายปาและการกวานซื้อที่ดินจากชาวบาน
และเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหพระสุพจน สุวโจ พระสงฆผูนําอนุรักษส่ิงแวดลอมแหงอําเภอฝางจังหวัด
เชียงใหมถูกทํารายถึงมรณภาพ 

กรณีโรงไฟฟาพลังงานถานหินแมเมาะจังหวัดลําปางผลิตกระแสไฟฟาและปลอย           
กาซซัลเฟอรไดออกไซด ก็มีปญหาขัดแยงที่รุนแรง ชาวบานไดรับผลมลพิษจากฝุนละออง กลิ่นเหม็น 
และกาซซัลเฟอรไดออกไซด ทั้งผลกระทบเฉียบพลันคืออาการระคายเคืองและติดเชื่อตามเยื่อบุ
ตางๆ และผลกระทบเรื้อรัง มีผูเจ็บปวยเกือบ ๑๐๐ คนและเสียชีวิตดวย รวมทั้งพืชผลการเกษตรและ
สัตวเลี้ยงไดรับความเสียหาย ชาวบานเรียกรองใหแกปญหาหลายครั้งใหฟนฟูสภาพชีวิตชาวบาน 
ศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมชุมชนและสังคมรวมทั้งตั้งกองทุนแกไขผลกระทบจนมีขอตกลงครั้ง
แรกในป ๒๕๓๗ แตจนปจจุบันปญหาก็ยังไมไดรับการแกไข และเมื่อโรงไฟฟาตองกอสรางโรงงาน
เพ่ิมจึงเกิดประเด็นการโยกยายราษฎรจํานวนมากออกจากพื้นที่แตมีปญหาพื้นที่รองรับผูอพยพ  
ปญหาที่แมเมาะลุกลามมาที่เวียงแหงซึ่งรัฐใหสัมปทานทําเหมืองแรลิกไนท มีแนวโนมจะเกิดปญหา
ความขัดแยงรุนแรงยิ่งขึ้น  

กรณีกระเชาไฟฟาขึ้นดอยหลวง อ.เชียงดาว ก็เปนอีกเรื่องหน่ึงที่หนวยงานของรัฐกับ
ประชาชนในทองถ่ินขัดแยงกัน ชาวบานสวนใหญคัดคาน ดวยเหตุผลดานผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ (พอหลวงคําแดง) จนในที่สุดฝายรัฐตองระงับแผนการสรางกระเชา
ไฟฟาแตในอนาคตอาจนํากลับมาพิจารณาใหมอีกก็ได 

ภาคเหนือตอนลาง  เขตจังหวัด ตาก พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ แมพ้ืนที่เหลานี้จะ
ไมไดรับความกดดันจากการพัฒนาเศรษฐกิจมากเทากับภาคเหนือตอนบน และประชากรทองถ่ินไม
หนาแนนมากนัก แตก็ยังมีปญหาเรื่องแนวเขตที่ดินปาไม การระเบิดและยอยหิน การสรางเขื่อนและ
อางเก็บน้ําขนาดใหญ ปญหาการแยงชิงนํ้า ปญหาน้ําเสีย ที่นับวันจะขยายตัวรุนแรงมากยิ่งขึ้น  

กลาวโดยสรุปประเด็นปญหาความขัดแยงในภาคเหนือที่สําคัญไดแกปญหาที่ดินในเขตปา 
ปญหาน้ํา และปญหามลภาวะจากโรงงานไฟฟา   
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตเดิมสัมพันธกับ
ทรัพยากรในระบบหาอยูหากินเปนหลัก อยางไรก็ตามนับแตมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปน
ตนมา รัฐบาลไดสรางโครงสรางพื้นฐานมากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งถนนและแหลงนํ้าขนาดใหญ 
และสงเสริมการขยายพื้นที่ปลูกพืชไรเชิงพาณิชยเชนปอ ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย อยางกวางขวาง 
ทําใหปาถูกทําลายจนเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดินน้ําปาที่เหลือก็ถูก
แกงแยงใชประโยชนทั้งภาคเมือง เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการบริหาร อุตสาหกรรมใหมๆเชน
โรงงานกระดาษ โรงงานชิ้นไมสับ โรงงานน้ําตาล เหมืองแรโปแตส โรงตมกลั่นสุรา ขยายจํานวน
โรงงานและขนาดการผลิตเพิ่มขึ้น ทําใหความตองการใชที่ดินในการผลิตวัตถุดิบและการใชนํ้า
เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ประกอบกับความออนแอในการบังคับใชกฎหมายจึงทําใหเกิดมลภาวะแก
ส่ิ งแวดลอมเชนน้ํ า เ สีย  เกิดฝุนละอองทําใหอากาศเปนพิษอยู เสมอ  แต เ น่ืองจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความแตกตางกันในทางระบบนิเวศและวัฒนธรรมมาก จึงไดพ้ืนที่แบงเปน
สามโซน  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  แถบจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร พ้ืนที่โซนนี้ดินดําน้ําชุม อยูติดแมนํ้าโขงไดรับอิทธิพลลมฝนมรสุมจากทะเลอาวตังเกี๋ยจึง
มีฝนตกชุกมากกวาโซนอื่น ตั้งแตเปดพรมแดนการคาไทยลาวเวียดนาม สรางสะพานเชื่อมไทยลาว
และการตัดถนนเชื่อมลาวกับเวียดนาม ทําใหภาคธุรกิจมีการกวานซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไรกันมาก  
ภาคอุตสาหกรรมโดยทุนขามชาติยังไดกวานซื้อที่ดินแถบจังหวัดหนองคาย นครพนม สําหรับการ
ปลูกตนยูคาลิปตัสเชิงเดี่ยวในพื้นที่ขนาดใหญผลิตวัตถุดิบปอนโรงงานชิ้นไมสับและโรงงานกระดาษ 
ทําใหที่ดินในเขตปาและที่สาธารณะประโยชนถูกอิทธิพลเขาครอบครองออกเอกสารสิทธิและเปลี่ยน
มือไปเปนของนายทุนรายใหญ จึงเกิดปญหาความขัดแยงเรื่องที่ดินระหวางชาวบานดวยกันและ
ชาวบานกับกลุมทุน นอกจากนั้นยังมีโครงการขนาดใหญของรัฐเขาไปปรับปรุงแหลงนํ้าธรรมชาติที่
ชุมชนหาอยูหากินทําใหเกิดผลกระทบ จึงเกิดปญหาความขัดแยงระหวางชาวบานกับรัฐ  
นอกจากนั้นยังมีเหมืองแรโปแตสซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่สวนใหญในหลายจังหวัด และการระเบิดยอยหิน
ทําใหเกิดผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมทําใหเกิดฝุนละออง นํ้าและดินเค็ม  กรณีการระเบิดหิน
ที่จังหวัดเลยกลายเปนปญหาขัดแยงรุนแรงทําใหแกนนําผูคัดคานถูกอิทธิพลทองถ่ินทํารายเสียชีวิต  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลาง  แถบจังหวัดขอนแกน ชัยภูมิ กาฬสินธุ รอยเอ็ด ยโสธร 
มหาสารคาม เปนเขตพื้นที่ที่คอนขางแหงแลง และมีชั้นเกลืออยูใตดิน มีปญหาแนวเขตที่ดินปาไมใน
แถบชัยภูมิ ขอนแกน ปญหาการถางปาปลูกตนยูคาลิปตัสเชิงเดี่ยวและปจจุบันยังมีการขยายปลูกตน
ยางพาราในพื้นที่ปาของชุมชน พ้ืนที่ปาสงวนและพื้นที่สาธารณะประโยชน  นํ้าเค็มจากการตมเกลือ 
และผลกระทบจากโครงการโขง-ชี-มูล ที่กั้นแมนํ้ามูลและแมนํ้าชี  
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ความขัดแยงในพื้นที่น้ีในอดีต เปนเรื่องเล็กๆนอยๆระหวางชาวบานดวยกันเชนแยงนํ้ากัน
ทํานา ปญหาน้ําเสียจากการแชปอ  ปญหากลิ่นเหม็นและน้ําเสียจากโรงงานมันสําปะหลัง แตในชวง
สามสิบปมานี้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นและปลอยน้ําเสียลงแมนํ้าเชนแมนํ้าพอง ปญหาน้ําเสีย
จากโรงงานเยื่อกระดาษฟนิคส โรงงานน้ําตาล โรงตมกลั่นสุรา ปญหาการดูดทรายเชนที่รอยเอ็ด 
และยโสธร  กรณีนํ้าพองแกนนําชาวบานถูกยิงถึงแกชีวิต 

นอกจากนี้ยังมีปญหาเขื่อนเก็บกักนํ้าขนาดเล็กถึงขนาดใหญเชนเขื่อนลําคันฉู  อ.บําเหน็จ
ณรงค ชัยภูมิ สรางดวยเหตุผลวาชาวบานรองขอใหสรางเพ่ือแกปญหาขาดน้ําใชสอยและทํา
การเกษตรตั้งแตป ๒๕๓๙ ทําใหนํ้าทวมปาสมบูรณที่ชาวบานหากินอยูถึง ๖๐๐๐ ไร และชาวบาน
ไมไดใชนํ้าเพราะสงไปโรงงานอุตสาหกรรม  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  ตั้งแตตนน้ํามูนในเขตจังหวัดนครราชสีมา เรื่อยมาที่ 
บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ จนถึงปากน้ํามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี ก็มีปญหาขัดแยงดานทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมมาก โดยเฉพาะปญหาที่ดินปาไมและการสรางเขื่อน แถบบุรีรัมยมีปญหาขัดแยง
เรื่องที่ดินปาไม สวนปา การเชาที่ปาปลูกไมยูคาลิปตัส สวนปญหาชุมชนสองฝงแมนํ้ามูล ตั้งแต
สุรินทร ศรีสะเกษจนถึงอุบลราชธานี ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนอางเก็บน้ําตามโครงการ
โขง-ชี-มูล เชนเขื่อนหัวนา เขื่อนราษีไศลและเขื่อนปากมูล มีปญหาขัดแยงในเรื่องที่ดินทํากิน แหลง
ทํามาหากินของชาวบานเชนปาบุงปาทาม ปาโคก แหลงดินปนหมอฯลฯ ถูกนํ้าทวม และปญหา    
นํ้าทวมขัง  

• กรณีเขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม อุบลราชธานี ประเด็นเรียกรองเรื่องการเปดประตูนํ้าให
ปลาจากแมนํ้าโขงขึ้นมาวางไข 

• กรณีเขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร อุบลราชธานี ชาวบานสองฝงนํ้าที่ถูกอพยพจากการสราง
เขื่อนไปอยูนิคมลําโดมนอยไมสามารถฟนฟูชีวิตในที่ทํากินที่รัฐจัดสรรใหเน่ืองจากที่ดิน
ลาดชันเปนลูกรัง ทรายจัดและหินดาน ไมมีลําน้ําใหหากิน 

• เขื่อนหวยละหา กิ่ง อ.นาตาล อุบลราชธานี เปนอางเก็บน้ําขนาดเล็กสรางในป  ๒๕๒๐ 
ทวมที่ดินชาวบาน ๒๑ ครอบครัวพื้นที่กวา ๔๐๐ ไรซึ่งรวมที่ดินของยายไฮ ขันจันทา
แกนนําชาวบานที่รองเรียนและเปนผูนําทุบเขื่อนจนรัฐตองปลอยน้ําออกหลังจากตอสู
เรียกรองมากวา ๒๕ ป  

• เขื่อนราษีไศล อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ สรางในป ๒๕๓๒ โดยกรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงาน เดิมอนุมัติใหสรางฝายยางสูง ๔.๕ เมตรกักเก็บน้ําไมเกินตลิ่ง แตสรางจริง
เปนคอนกรีตสูง ๙ เมตร นํ้าทวมโดยไมไดประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ปจจุบันยัง
สรางระบบคลองสงนํ้าไมเสร็จจึงไมเกิดประโยชนในทางชลประทาน เกิดผลกระทบน้ํา
ทวมปาบุงปาทาม ปญหาดินเค็ม คันดินทําใหเกิดน้ําทวมขัง 
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• เขื่อนหัวนา อ.กันทรารมณ ศรีสะเกษ  สรางเมื่อป ๒๕๓๒ ปญหาคลายเขื่อนราศีไศล
คือเดิมอนุมัติเปนฝายยาง แตสรางจริงเปนฝายคอนกรีตขนาดใหญโดยไมได
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และน้ําทวม ที่ดินอยูอาศัยทํากิน และทวมปาเต็งรังและ
ปาบุงปาทามที่สมบูรณและแหลงโบราณคดี ริมแมนํ้ามูล  

สําหรับปญหาความขัดแยงกรณีที่ดินปาไมที่ขยายไปทุกโซน เกิดขึ้นในทํานองเดียวกับภาค
อื่นๆคือ มีสาเหตุมาจากนโยบายรัฐบาลสวนกลางที่ออกกฎหมายประกาศใหดินน้ําปาและทรัพยากร
ในเขตปาเปนของรัฐและนําโครงการแผนงานตางๆเขาไปแสวงหาผลประโยชนโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมาย เชนสัมปทานปาไม สัมปทานเหมืองแร ประทานบัตรขุดระเบิดและยอยหิน ตลอดจนการ
อนุญาตใหเอกชนเชาทําประโยชนในเขตปาและที่ดินของรัฐอื่นๆ  ชวงเวลาของสัมปทานทําไมของรัฐ
กวา ๖๐ ป ทําใหชาวบานเกิดความรูสึกตอตานอํานาจรัฐที่ไมเปนธรรม ชวงการเคลื่อนไหวของ
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยยิ่งย้ําความเกลียดชังเจาหนาที่หนวยงานของรัฐที่เขามากดขี่ขม
เหงเอารัดเอาเปรียบชาวบาน และยิ่งมีโครงการจัดที่ดินเพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูยากไรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (คจก.) ในป ๒๕๓๔ ซึ่งจะตองอพยพโยกยายชุมชนในเขตปาหลายรอยชุมชน
และไดทําไปบางแลวทําใหราษฎรเดือดรอน โครงการนี้จึงตองยุติลงในปถัดมาเนื่องจากราษฎร
ตอตานคัดคานอยางรุนแรง  

ปญหาที่ดินปาไมที่สําคัญและเปนขาวในสื่อมวลชนอยูเสมอไดแก 

• การเชาที่ดินปาไมที่ดงใหญ จังหวัดบุรีรัมย กรณีขัดแยงที่ยาวนานกวาสิบปที่ปาดงใหญ 
เม่ือรัฐนําที่ดินปาสงวนที่เส่ือมโทรมแปลงใหญกวาพันไรที่ชาวบานทํากิน ไปให
บริษัทเอกชนเชาปลูกตนยูคาลิปตัส เกิดความขัดแยงกับที่ทํากินของชาวบาน  

• กรณีซําผักหนาม และตาดฟาดงสะคราน จังหวัดขอนแกน ทั้งสองแหงเปนหมูบาน
กลางปาภูผามาน ตอมาถูกประกาศเปนพื้นที่อนุรักษ ชาวบานถูกอพยพออกจากพื้นที่
ในชวงโครงการ คจก. แตเม่ือโครงการคจก.ส้ินสุดลงไดยายกลับคืนถ่ิน แตก็ขัดแยงใน
เรื่องแนวเขตที่ดินและการใชประโยชนปากับเจาหนาที่อุทยานฯ และปญหาลักษณะนี้
ยังเกิดกับพื้นที่อื่นๆอีกเชนที่บานแกงกระอาม จังหวัดกาฬสินธุและบานโนนปากอ
จังหวัดมุกดาหาร  

• ความขัดแยงใหมๆ เชนกรณีบานหวยคนฑา แนวเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงในเขต
อําเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ  

• สวนปายูคาลิปตัสทับที่ดินทํากินชุมชน กรณีเกิดขึ้นหลายแหงเชนที่ชุมชนบานหนอง
เยาะจังหวัดสุรินทร ชุมชนปาดงมะไฟ และชุมชนรอบปาดงเค็งจังหวัดรอยเอ็ด  
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ภาคกลาง  ครอบคลุมพ้ืนที่ในลุมเจาพระยาและภาคกลางตอนบน  

ภาคกลางตอนบนและแถบที่ราบลุมน้ําเจาพระยา ในอดีตรัฐใหสัมปทานปาไมทําใหเกิด
การตัดไมทําลายปาอยางกวางขวาง การขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชไรเศรษฐกิจเชนมันสําปะหลัง ออย 
ขาวโพด และเมื่อลมเหลวที่ดินถูกเปลี่ยนมือมาอยูในมือของนายทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญเพ่ือปลูก
ไมเศรษฐกิจทําใหเกิดผลกระทบตอการถือครองที่ดินและการเกษตรของเกษตรกรรายยอย ยังมี
ปญหาเมืองและอุตสาหกรรมขยายตัวรวดเร็วกอใหเกิดปญหามลพิษและน้ําเนาเสียในแมนํ้าสาย
ตางๆ ที่ดินการเกษตร และปญหามลภาวะทางอากาศจากโรงงานระเบิดยอยหิน  

แถบลุมน้ําเจาพระยา ไดแกกรุงเทพ จังหวัดปริมณฑลและจังหวัดในตอนบนไดแกอยุธยา 
อางทอง สิงหบุรี ชัยนาท นครสวรรค   ภาคกลางของประเทศสวนใหญทํานา ระบบเศรษฐกิจทุน
นิยมทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่ใชปุยและสารเคมีเพ่ือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแต
เกษตรกรขายพืชผลไมไดราคา เกษตรกรชาวนาชาวไรเปนหนี้สิน สูญเสียที่ดิน มีปญหาสุขภาพจาก
สารเคมีการเกษตรตกคางในรางกายและการบริโภคอาหารปนเปอนสารพิษ   

กรุงเทพและปริมณฑล  มีปญหาขัดแยงมากในเรื่องส่ิงแวดลอม ทั้งจากชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งกระจัดกระจายอยูในชุมชนทําใหเกิดมลภาวะฝุนละออง เสียงดัง กลิ่นเหม็นและน้ํา
เสีย  นอกจากนั้น ยังมีความขัดแยงเรื่องที่ดินซึ่งชุมชนแออัดอาศัยอยู เชนชุมชนปอมมหากาฬ 
ชุมชน  สวนชุมชนที่ราบลุมนํ้าแมกลอง ทาจีน  มีการปรับเปลี่ยนการใชที่ดินไปเปนโรงงาน
อุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกร และการเกษตรที่ใชสารเคมีมากขึ้น ทําใหเกิดน้ําเนาเสีย 

ภาคตะวันตก แถบจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี แมนํ้าสายหลักของภาคนี้
โดยเฉพาะในซีกตะวันตกยังถูกกั้นดวยเขื่อนขนาดใหญทั้งส้ิน และชายฝงทะเลซึ่งเดิมเปนปาชายเลน
ที่สมบูรณกลายเปนฟารมกุง ปลา และโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งทําใหเกิดมลพิษในทะเล และยังมี
ปญหาการรุกของน้ําเค็ม ดังกรณีแพรกหนามแดงที่อธิบายไวในภาคผนวก 

ไกลออกไปแถบแนวชายแดนพื้นที่สวนใหญปกคลุมดวยปา พ้ืนที่ดานตะวันตกจนชิดแนว
ชายแดนมีกลุมชนเผากระเหรี่ยงตั้งถ่ินฐานมานาน  การประกาศพื้นที่ปาอนุรักษถึง ๑๒.๔ ลานไร
หรือรอยละ ๓๔ ของพื้นที่ซีกตะวันตก ไดทับซอนชุมชนของกลุมชาติพันธุกระเหรี่ยงเกือบทั้งหมด 
หลายชุมชนตองถูกอพยพโยกยาย  ในสวนที่เปนพื้นที่ราบสวนใหญปลูกพืชไรเวนบริเวณปากแมนํ้า
ทําสวนยกรอง ความขัดแยงเรื่องใหญๆในอดีตเกิดในเขตปาเปนเรื่องการสรางเขื่อนตางๆ การผันน้ํา
แมกลองและสรางทอกาซไทย-พมาผานปา และความขัดแยงเรื่องสิทธิในการอยูอาศัยและทํากินใน
เขตพ้ืนที่อนุรักษ และมลภาวะทางน้ําจากเหมืองแรซึ่งมีไมมากนักแตสงผลกระทบรุนแรงเปนขาวทั่ว
โลก เชนสารพิษตกคางจากเหมืองแรตะกั่วที่หมูบานคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี  
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ภาคตะวันออก  ปญหาความขัดแยงในภาคตะวันออกเริ่มจากเรื่องปาไมและที่ดินในเขตปา
รอยตอหาจังหวัดภาคตะวันออก ตอมาขยายตัวเปนประเด็นส่ิงแวดลอม ชวงการกอสรางและขยายตัว
ของนิคมอุตสาหกรรม มีความขัดแยงในเรื่องน้ําและสิ่งแวดลอมเชนอากาศเสยีนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
นิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรี นิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ นิคมอุตสาหกรรมที่ฉะเชิงเทรา เปนตน  
นอกจากนั้นยังมีปญหาการแปรรูประบบการจัดการน้ําเพื่อกิจการประปาในเขตภาคตะวันออก ซึ่ง
เชื่อมโยงกับการผันแมนํ้าบางปะกงมายังนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองและชลบุรี การผันน้ํา
จากแมนํ้าประแสรมายังนิคมมาบตาพุด 

โซนชายเขา แถบจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแกวสวนใหญ มีพ้ืนที่ติดปา 
มีปญหาขัดแยงเรื่องที่ดินปาไมกับรัฐ การสรางอางเก็บน้ําใสนอยใสใหญ และอางเก็บน้ําหวยโสมง 
และการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน  เขตเกษตรในที่ราบลุมแมนํ้าปราจีน นครนายก และแมนํ้า
บางปะกง เกษตรกรสวนใหญทํานา และสองฝงแมนํ้ามีการเลี้ยงปลากระชัง และกุงกุลาดํา มีปญหา
ความขัดแยงเรื่องการแยงนํ้า และน้ําเสียทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชน เชน
กรณีคลองสารภี กรณีโรงงานตมกลั่นสุราและโรงงานกระดาษที่ทาตูมปราจีนบุรี และโรงงาน
แบตเตอรี่ที่แมนํ้านครนายก รวมทั้งการสรางเขื่อนบางปะกง  โซนชายฝงทะเล  มีปญหารุนแรงใน
เรื่องน้ํา และปญหาสิ่งแวดลอม เชนกรณีขยะโรงงานเจนโก การปลูกไมยูคาลิปตัสเชิงเดี่ยวในพื้นที่ขนาด
ใหญในพื้นที่เกษตรกรและโรงงานอุตสาหกรรมตอเนื่องเชนโรงงานผลิตชิ้นไมสับ โรงงานกระดาษ ทําให
เกิดมลภาวะทางน้ําและอากาศ และการกวานซื้อที่ดินเกษตรกรรายยอย ทําใหเกษตรกรไรที่ดินทํากิน  

ภาคใต ภูมิประเทศเปนคาบสมุทรมีภูเขาตอนกลางและที่ราบริมฝงทะเล ในอดีตพื้นที่ราบ
และภูเขาประชาชนทําการเกษตรผสมผสานระบบเศรษฐกิจพอเพียง ชายฝงทะเลเกษตรกรทําการ
ประมงดวยภูมิปญญาและเครื่องมือพื้นบาน  ตั้งแตระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีเขามามีอิทธิพล ปา
ยางและสวนสมรมถูกเปลี่ยนเปนสวนยาง สวนปาลม สวนไมผลที่ใชสารเคมีจํานวนมาก  เขตชายฝง
ทะเลโรงงานอุตสาหกรรมเขตอาวไทยตอนบนทําใหเกิดมลภาวะทางน้ํา ยังมีการใหสัมปทานปาชาย
เลนทําการคาเผาถาน ใชเรืออวนรุน อวนลาก อวนลอมปนไฟจับปลากระตัก ทําใหทรัพยากรทาง
ทะเลถูกทําลายและเสื่อมสภาพอยางรวดเร็ว การสรางทอกาซไทย-มาเลเซียทั้งในทะเลและบนบก 
ตลอดจนนโยบายการแปลงสินทรัพยทางทะเลเปนทุน  (Sea food bank) ที่ใหเอกสารสิทธิการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าใหแกประชาชนบางกลุมในปจจุบัน จะทําใหเกิดการละเมิดสิทธิและความขัดแยงในหมู
เกษตรกรที่ทําการประมงอยางรุนแรง  

โซนภาคใตตอนบน แถบจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ภูมิประเทศสวน
ใหญเปนภูเขามีปาปกคลุมเปนแหลงตนน้ําไหลลงสูทะเล ความขัดแยงสวนใหญในเขตปาตนน้ําหลัง
สวน ตนน้ําตาปและเขตเทือกเขานครศรีธรรมราชเกี่ยวกับการประกาศปาอนุรักษทับที่ชุมชน  พ้ืนที่
ชุมพรมีปญหาการสรางเขื่อนทาแซะ ปจจุบันมีความขัดแยงกันคอนขางรุนแรง ชาวบานคัดคานไม
ตองการใหสรางเขื่อน  แกนนําชาวบานสวนหน่ึงถูกออกหมายจับ  
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พ้ืนที่ปากพนัง เดิมเปนระบบสามน้ํา นํ้าจืด นํ้าเค็ม นํ้ากรอย เม่ือมีการสรางเขื่อนกันแมนํ้า 
สรางคลองสงนํ้า แยกพื้นที่เปนน้ําจืดและน้ําเค็ม ทําใหเกิดปญหากับชาวประมงพื้นบาน ประเด็น
ปญหานาขาวกับนากุงก็ยังไมหมดไปเพราะพื้นที่นาถูกนํ้าเค็มรุก การกําหนดโซนน้ําจืดน้ําเค็มทําให
เกษตรกรจํานวนมากตองปรับเปลี่ยนวิถีการทํามาหากิน เกิดปญหากับหนวยงานของรัฐ 

โซนภาคใตตอนลาง บริเวณเขาพระ ชาวบานจัดการปาและจัดการน้ําเปนแหลงนํ้าประปา
ใหกับชุมชนทั้งตําบล แตปจจุบันปาตนน้ําอยูในเขตปาสงวนโซนซีซึ่งเตรียมการประกาศเปนเขต
อนุรักษและรัฐยังมีแผนสรางอางเก็บน้ําขนาดกลางเพื่อสงนํ้าไปใชในเมือง แตชาวบานคัดคาน จึง
ขัดแยงกัน 

พ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา สภาพปญหาคลายปากพนัง คือสรางประตูนํ้ากั้นน้ําทะเลที่ปากระวะ
และการกอสรางทาเรือน้ําลึกสงขลาและอื่นๆอีก ทําใหนํ้าทะเลไมหมุนเวียน เกิดปญหาน้ําเนาเสีย 
ปลาหายไปชาวบานสูญเสียอาชีพ  กรณีคลองอูตะเภา บริเวณปาตนน้ําเปนความขัดแยงวิธีการรักษาปา
ระหวางชาวบานบนเขากับชุมชนพื้นราบ สวนบริเวณเทือกเขาบรรทัด รอยตอนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง 
บานไรเหนือ เปนพื้นที่ชุมชนทองถ่ินที่ตั้งถ่ินฐานมานานกอนประกาศเปนเขตอนุรักษ ปจจุบันถูก
ประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัดและอุทยานแหงชาติเขาปูเขายา และมีแผนจะอพยพ
ชุมชนออกจากปาทําใหเกิดความขัดแยงกัน  

นอกจากนั้นในบริเวณชายฝงและเกาะตางๆ เชนเกาะไผ เกาะลิบง เกาะพีพี เกาะหลีเปะ 
ชาวประมงพื้นบานใชเปนที่จอดเรือหลบลมพายุ ตอมาถูกประกาศเปนพื้นที่อุทยานแหงชาติ 
เจาหนาที่รัฐรื้อกระทอมหลบฝนของชาวบานไมใหจอดเรือพักหลบพายุทําใหชาวประมงเดือดรอน  

แถบสามจังหวัดภาคใต มีปญหาขัดแยงเรื่องการประมงผิดกฎหมายเชนอวนรุนอวนลากใน
ทะเล ประกาศปาทับที่ชุมชน การขุดลอกคลองและพรุนํ้าจืด รวมทั้งสวนยางเกาที่หมดอายุใหนํ้า  
ยางอยูในเขตปาอนุรักษไมสามารถตัดฟนและปลูกใหมได  

กลาวโดยสรุป ปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีประเด็นที่
เกี่ยวของหลากหลาย ทั้งที่เปนผลกระทบโดยตรงเชนปญหาการใชที่ดิน การจัดสรรน้ํา การจัดการ
ปา การจัดการทรัพยากรทางทะเล การจัดการทรัพยากรแร และเปนปญหาทางออมตอคุณภาพชีวิต
เชนปญหาดานพลังงาน คุณภาพอากาศ สารพิษ และคุณภาพชีวิต  ปญหาเหลานี้เกิดขึ้นทุกระดับ
ตั้งแตระดับทองถ่ินไปจนถึงระดับชาติ ซึ่งจะไดวิเคราะหลักษณะและสาเหตุของปญหาตอไป 
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2.  การวิเคราะหสถานการณปญหา  

2.1. ลักษณะปญหา 

เม่ือพิจารณาภาพรวมของสถานการณปญหาความขัดแยงที่เสนอมาเกือบ ๑๐๐ กรณีแลว 
อาจสรุปไดวาปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมีลักษณะใหญๆ ๒ ประการ คือ
ปญหาในเชิงโครงสราง และปญหาในเชิงเทคนิค 

ปญหาในเชิงโครงสราง  โครงสรางในที่น้ีหมายความรวมถึงโครงสรางทางความคิดและ
การนําความคิดมาแปลงเปนนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนงบประมาณและองคการที่
เปนผูใชอํานาจตามกฎหมายดังกลาว จะเห็นไดวาปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับที่ดินในเขตปา หรือ
ปญหาที่เกิดจากผลกระทบของการสรางเขื่อนหรืออางเก็บน้ําขนาดใหญ ลวนแลวแตเปนปญหาใน
เชิงโครงสรางดวยกันทั้งส้ิน เพราะตนเหตุปญหาเกิดจากความคิดของผูเกี่ยวของกับการกําหนด
นโยบายรัฐและตัวนโยบายกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน เชนการประกาศอุทยานแหงชาติเม่ือ
ยี่สิบปที่แลวทับที่ชุมชนที่ตั้งถ่ินฐานมายาวนานหลายชั่วคน ทําใหการอยูอาศัยทํากินและใช
ประโยชนจากปาของชุมชนผิดกฎหมาย ไมวาจะเปลี่ยนหัวหนาอุทยานฯ หลายหนจนไดคนที่เขาใจ
ชาวบานมาทําหนาที่ก็แกปญหาไมได ที่ทําไดดีที่สุดก็แคทําเปนวางเฉยไมรูไมเห็นหรือทําขอตกลง
กับชุมชนแบบไมเปนทางการ แตเม่ือเปลี่ยนหัวหนาคนใหม ก็อาจจะไมยอมรับขอตกลงเดิมจึงเกิด
ความขัดแยงขึ้นไดอีก ปญหาจึงวนเวียนอยูอยางนี้ไมอาจแกไขใหสําเร็จลงได   

ส่ิงที่ควรจะกลาวไวดวยคือผูที่ไดรับผลกระทบจากปญหาโครงสรางมักเปนกลุมคนจนคน
ดอยโอกาสที่ไมมีทางเลือกอื่นๆที่ดีกวานอกจากตองตอสูเพ่ือใหอยูรอด และเมื่อเรื่องเขาสู
กระบวนการยุติธรรมก็มักแพคดี เน่ืองจากการตีความตามตัวบทกฎหมายของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ
จึงมักเปนฝายถูก ทั้งๆที่ในขอเท็จจริงหลายกรณีชุมชนมีหลักฐานทางปฏิบัติที่สืบทอดตามจารีต
ประเพณีซึ่งยืนยันสิทธิในฐานทรัพยากรของชุมชนดั้งเดิม แมแตกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็
ไดแสดงเจตนารมณที่ตองการคุมครองสิทธิชุมชนในการดูแลและใชประโยชนฐานทรัพยากรเพื่อการ
ยังชีพ  ในยะหลังๆ ชาวบานถูกฟองดําเนินคดีทางแพงใหตองชดใชคาเสียหายอีกดวย 

 ปญหาในเชิงเทคนิค  เปนปญหาเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติซึ่งเปนเรื่อง
รายละเอียด ปญหานี้มีความเชื่อมโยงสืบเนื่องมาจากปญหาเชิงโครงสราง กลาวคือเมื่อเกิดปญหา
เชิงโครงสราง เชนการกําหนดพื้นที่อนุรักษ การสรางเขื่อน การจัดการน้ําระบบทอ ทําใหทรัพยากร
ที่มีอยูเหลือนอยลง เชนเมื่อสรางอางเก็บน้ําแลวตอทอน้ําไปยังโรงงานอุตสาหกรรมทําใหนํ้าเหลือ
นอยไมพอใหชาวบานใช  หากการจัดสรรน้ําใหกับผูใชนํ้าในพื้นที่ไมเปนธรรมก็จะเกิดปญหาขัดแยงกัน 
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ปญหาในเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นมากคือเรื่องแนวเขตที่ดิน การจัดสรรน้ํา การสรางมลภาวะ
ดานสิ่งแวดลอมจากโรงงานอุตสาหกรรม การแกปญหาเหลานี้ตองใชความรูความชํานาญเฉพาะ
เรื่อง  บางกรณีตองใชขอมูลเชิงลึกจึงตองการเครื่องมืออุปกรณทันสมัยชวย เชนเครื่องมือตรวจวัด
มลภาวะทางน้ํา อากาศ  ทําใหตองพึ่งพาหนวยงานราชการ แตหนวยงานราชการก็มีขีดจํากัดในการ
ทํางานปองกันไมใหเกิดปญหาเชิงรุก แตมักทํางานเชิงแกไขไลตามปญหาซึ่งเกิดผลกระทบจนขัดแยง
กันแลว ถาราษฎรไมรองเรียนก็จะไมมีหนวยงานรับผิดชอบเขาไปดูแล  

2.2. สาเหตุแหงความขัดแยง  

ความขัดแยงที่เกิดจากความสัมพันธ ขอมูลขาวสาร หรืออารมณความรูสึก บางทีก็สามารถ
คลี่คลายไปเองตามธรรมชาติ แตปญหาที่ยังไมคลี่คลายและเปนความขัดแยงอยูในปจจุบัน เกิดจาก
สาเหตุที่สําคัญดังตอไปนี้  

๑) ความตองการใชทรัพยากรเพิ่มขึ้น  การใชทรัพยากรเพิ่มขึ้นมีหลายสาเหตุ ประการที่
หน่ึงจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นทําใหความตองใชทรัพยากรระดับยังชีพเพิ่มขึ้น ประการที่สองการ
พัฒนาเทคโนโลยีกาวหนาสูงขึ้นทําใหการนําทรัพยากรมาใชไดรวดเร็วยิ่งขึ้น และประการที่สาม
ความตองการทางการคาทําใหเกิดการนําเอาทรัพยากรมาใชมากขึ้น เม่ือปจจัยทั้งสามมาผสมผสาน
กันก็จะทําใหการใชทรัพยากรยิ่งเพ่ิมมากขึ้น และเมื่อใชเกินขีดความสามารถในการทดแทนตาม
ธรรมชาติ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมก็จะเสื่อมโทรมหรือสูญไป 

๒) วิกฤติของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเอง  แมจะมีกฎกติกาที่ดี แตทรัพยากรหมดหรือ
เหลือนอยลง ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติหรือมนุษยทําขึ้น ทําใหความกดดันตอทรัพยากรมีมากขึ้น หาก
จัดการไมดี ไมเปนธรรม ก็ขัดแยงได แตปฐมเหตุซึ่งเปนที่มาของความขัดแยงดานทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมที่สําคัญ อยูที่ความสูญเสียและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจนวิกฤติ 
ซึ่งหมายถึงมีจํากัดไมเพียงพอสําหรับทุกคน เม่ือการแบงสันปนสวนไปใชประโยชนไมยุติธรรม
หรือไมเทาเทียมกันคนไมไดเลยหรือคนไดนอยไมพอใชก็ยอมไมพอใจเปนธรรมดา ซึ่งตางจากใน
อดีตซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปา สัตวปายังสมบูรณ และการใชทรัพยากรจํากัดอยูในระดับยัง
ชีพความขัดแยงดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจึงไมเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็ไมมากเพราะผูที่ไมไดรับ
สวนแบงที่เปนธรรมก็ไปหาแหลงทรัพยากรใหมได  

๓) วิธีการแกปญหาที่ทําใหเกิดความขัดแยงเอง  ในอดีตการตัดสินปญหาจะเปนการชี้
ขาดจากผูมีอํานาจบารมีที่คนในทองถ่ินเคารพนับถือเชนพระสงฆ ผูอาวุโส  และผูมีอํานาจตาม
กฎหมายเชนผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน หรือกระบวนการทางศาล  ซึ่งการ
ตัดสินดังกลาวโดยเฉพาะการตัดสินดวยอํานาจตามกฎหมายและกระบวนการทางศาลสวนใหญมักมี
ผูแพผูชนะ แมไมแพชนะกันเด็ดขาดแตจะมีผูรูสึกวาไมยุติธรรมในการตัดสินดังกลาว เพราะ
กระบวนการตัดสินใจเกิดจากผูมีอํานาจเปนผูชี้วาใครผิดใครถูก ใครควรไดไมควรได การตัดสินใจ
ดังกลาวหากมีกฎกติกาชุมชนหรือกฎหมายรองรับก็อาจเปนผลดี แตหากไมมีกฎกติกาหรือกฎหมาย
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รองรับ หรือบางกรณีกฎกติกายังไมชัดเจน การตัดสินก็อาจทําใหมีปญหาได (วันชัย วัฒนศัพท 
๒๕๔๓)  

2.3. การแกปญหาที่ผานมา 

หากพิจารณาในเชิงหลักการที่วาการจัดการปญหาที่ดีจะตองแกที่สาเหตุรากเหงาของปญหา 
ก็หมายความวาถาแกที่ตัวปญหาโครงสรางคือปรับความคิด นโยบายและกฎหมายไดปญหาทุกอยาง
ก็จบ แตในทางปฏิบัติมิไดงายเชนนั้น เพราะปญหาทางโครงสรางเชื่อมโยงกับความเชื่อ คานิยม 
และแบบแผนปฏิบัติของสังคมซึ่งปจจุบันไดรับอิทธิพลสูงจากโลกาภิวัฒน ซึ่งทําใหฐานคิดแยกเปน   
๒ กลุม  ฐานคิดหนึ่งแยกมนุษยออกจากทรัพยากรสิ่งแวดลอม มองมนุษยเปนตัวบริโภคตัวทําลาย 
มองทรัพยากรแตละประเภทแยกเปนสวนและจัดการดวยความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและ
เชื่อมั่นอํานาจเจาหนาที่รัฐในการจัดการแบบรวมศูนยวามีพลัง  กับอีกฐานคิดหนึ่งที่มองทรัพยากร
แบบองครวม มองมนุษยเปนหัวใจสําคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และเชื่อมั่นในแนวทาง
วิธีการแบบมีสวนรวมวามีความสมดุลและยั่งยืน  สองมุมมองเดินคูขนานกันมาโดยตลอดทําใหการ
ปรับแกปญหาเชิงโครงสรางเปนไปไดยากไมวาจะริเริ่มโดยฝายไหนก็ตาม และยิ่งไปกวานั้นคือการที่
รัฐขาดนโยบายและกลไกในการแกไขปญหาความขัดแยงที่ชัดเจนเปนธรรมและเกิดรูปธรรมทั้งใน
ระดับทองถิ่นและระดับชาติ ทําใหผูที่ ไดรับผลกระทบจากปญหาไมไดรับความเปนธรรม         
ปญหาหลายเรื่องซึ่งเกิดจากจุดเล็กๆควรยุติได แตดวยความที่ไมมีการพูดคุยทําความเขาใจกันจึงได
ขยายผลรุนแรงขึ้นเชนกรณีรางพระราชบัญญัติปาชุมชน กรณีทอกาซไทย-มาเลเซียจนทําใหสังคม
แตกแยก หลายกรณีมีการทํารายกันจนสูญเสียทั้งทรัพยสินและชีวิต 

การแกปญหาความขัดแยงที่ผานมาไมประสบผลสําเร็จ เพราะไปเนนที่ปลายเหตุ แบบหา
แพะรับบาป ดังตัวอยางเมื่อพบเห็นเหตุการณที่เชื่อมโยงกับปรากฎการณวิกฤติดานสิ่งแวดลอม เชน
นํ้าทวม ดินถลม ก็ดวนสรุปโทษชาวเขาทําลายปาและมักตามดวยการใชมาตรการรุนแรงจับกุม
ชาวบานที่ทํากินอยูในเขตปา ลาสุดน้ําทวมอยางรวดเร็วที่แมนํ้าปงฝงเหนือซึ่งเกิดจากฝนตกหนักที่
อําเภอเชียงดาวก็ไปโทษฝายกั้นน้ําทําใหนํ้าระบายไมทันทั้งที่ฝายสรางมาหลายรอยปแลว และยังไป
โทษชาวบานตัดไมทําลายปาทั้งๆที่อําเภอเชียงดาวมีปาสมบูรณมากที่สุดแหงหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
กับอําเภออื่นๆของประเทศไทย  

ปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจึงไมคอยไดรับการแกไขอยาง
จริงจัง บางปญหาเกี่ยวกับที่ดินใชเวลาแกไขมายาวนานหลายชั่วคนก็ยังไมสําเร็จคนรุนปจจุบันก็ตอง
หาทางแกไขกันตอไป ปญหาใหมๆก็ยิ่งเกิดเพิ่มมากขึ้นอีก   
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ที่เปนเชนนี้เพราะมีปญหาอุปสรรคที่สําคัญหลายประการคือ 

๑) ประเด็นความขัดแยงมีความซับซอน  ยากแกการทําความเขาใจไดดวยวิธีงาย 
๒) ผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียหลายฝายและมีจํานวนมาก  เชนการประกาศปาสงวน

แหงชาติครอบอําเภอเชียงดาว อําเภอน้ําหนาวทั้งอําเภอ การประกาศพื้นที่อนุรักษใน
จังหวัดแมฮองสอนถึงรอยละ ๙๐ ของพื้นที่จังหวัด เปนตน 

๓) ผูมีสวนเกี่ยวของมีอํานาจการตอรองแตกตางกัน   หนวยงานภาครัฐมีอํานาจตาม
กฎหมายมีเทคโนโลยีทันสมัยที่สามารถแสวงหาขอมูลหรือความรูจากแหลงตางๆ 
ภาคเอกชนมีอํานาจทางเศรษฐกิจ สวนภาคประชาชนไมมีอํานาจอะไรการใชวิธีเจรจา
ตอรองจึงมักไมคอยไดผล  

๔) ไมมีหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดมีอํานาจเต็มในการตัดสินใจ  ตัวอยางเชนการ
จัดการน้ําในลําน้ําหนึ่งสาย มีหนวยงานราชการเกี่ยวของมากมาย ถือกฎหมายคนละหลาย
ฉบับ จึงไมมีมีหนวยงานใดสามารถตัดสินใจไดทุกปญหา จึงยากแกการประสานใหทุก
หนวยงานลงมารวมกันตดัสินใจ  

๕) ไมมีเจาภาพหรือผูประสานที่มีความชอบธรรมและเปนที่ยอมรับของทุกฝาย   
ปญหาความขัดแยงมีมากหากรัฐบาลไมสนใจจริงจังก็จะไมมีเจาภาพดูแล  ประสบการณภาค
ประชาชนตั้งแตยุคสมัชชาคนจนเปนตนมาบงชี้วาปญหาจะมีเจาภาพแกไขประชาชนจะตอง
รวมตัวกันมากๆและแสดงตัวเรียกรองออกมาดังๆ  แตการรวมตัวเรียกรองของประชาชนมิได
เกิดขึ้นไดงายๆ  ปญหาจึงไมคอยมีหนวยงานสนใจเปนเจาภาพมาดูแล 

๖) มักประสบกับความลมเหลวซ้ําซากจนผูเกี่ยวของเบื่อหนายไมอยากยุงดวย  หลาย
กรณีตองเผชิญกับอิทธิพลเถื่อนแตไมสามารถจัดการไดก็ตองเลิกยุงเกี่ยว หรือกรณีเสนอราง 
พ.ร.บ.ปาชุมชนที่ใชเวลายาวนานกวาสิบป จัดรับฟงความเห็นและประชาพิจารณหลายครั้ง
จนผูที่เกี่ยวของเบื่อหนายไมอยากยุงดวย  

2.4. คิดใหมทําใหมในการแกไขปญหาความขัดแยง 

เม่ือพิจารณาถึงจํานวน ขนาดและความรุนแรงของปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมแลว คงเห็นตรงกันวาวิธีคิดและวิธีการเดิมๆไมสามารถแกปญหาความขัดแยงไดทันกับ
วิกฤติส่ิงแวดลอมและปญหาความตองการของประชาชนที่ไดรับผลกระทบได 

การเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่ เครื่องมืออุปกรณ งบประมาณ อีกทั้งการฝกอบรมเจาหนาที่ใหมี
ความสามารถในการใชตอสูดวยอาวุธดังที่เกิดขึ้นในชวงทศวรรษที่ผานมาเปนการพิสูจนแลววาไมมี
ประสิทธิภาพ เพราะปายังถูกทําลายและความขัดแยงยังไมมีทีทาวาจะลดลง  การนํานักวิชาการมาถกเถียงกัน
ตามสื่อมวลชนตางๆ  ก็ไมชวยแกปญหา เพราะประชาชนตัวจริงที่จัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไมไดมีสวนรวม การจัดการแกไขปญหาความขัดแยงในยุคตอไปควรจะตองอยูบนฐานความรู ความเขาใจ ความ
ตั้งใจ และความสามารถบนฐานการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของทุกฝายอยางแทจริง 
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ความเขาใจถึงลักษณะ มูลเหตุ และการจัดการปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมที่อธิบายไวขางตนเหลานี้ จะชวยใหเกิดความคิด มุมมองใหมๆ ในการพัฒนาแนวทาง 
กลไกและกระบวนการในการแกไขปญหาความขัดแยง ทั้งจากผูมีสวนเกี่ยวของกับความขัดแยงเอง
และจากบุคคลภายนอกที่มีความสนใจและมีความรูความสามารถในการจัดการปญหาความขัดแยง 
โดยจะไดนําเสนอกระบวนการและวิธีการจัดการแกไขความขัดแยงในตอนตอไป 

3. การจัดการแกไขขอขัดแยงโดยสันติวิธี 

3.1. แนวคิดและระบบจัดการความขัดแยง 

โดยทั่วไปความขัดแยงมีที่มาจากความแตกตางทางคานิยม ขอมูลขาวสาร โครงสรางและ
แบบแผนความสัมพันธของคนในสังคม บุคลิกภาพและลักษณะนิสันสวนตัว และผลประโยชน 
(วิทูรย ๒๕๔๘; เครตัน ๒๕๔๓; แมคคอนแนล ๒๕๓๘) ซึ่งสงผลใหเกิดความขัดแยงและความรนุแรง
จากความขัดแยงแตกตางกันไป 

ความขัดแยงมีระดับความรุนแรงไดหลายระดับ ตั้งแตความไมเขาอกเขาใจกันจนกระทั่งถึง
การทําสงครามฆาฟนกัน  ความขัดแยงในดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่ผูเขียนบรรยายไวในตอน
แรก จําแนกความขัดแยงได ๓ ระดับ 

๑) ความขัดแยงระดับตน เปนความไมเขาใจกันระดับพื้นผิว มีการโตแยง การไมเห็นดวย 
การตั้งคําถามถึงความถูกตองเปนความขัดแยงระดับการรับรู คูขัดแยงมีความสนใจรวมกันมีอารมณ
แหงความหวัง เชื่อวาจะชวยกันแกปญหาเพื่อหาทางออกได  

ความขัดแยงในระดับตนที่เกิดจากความไมเขาใจกัน มักมีสาเหตุจากการรับรูขอมูล
ขอเท็จจริงไมตรงกัน เม่ือไดรับรูขอมูลขาวสารที่ตรงกันความขัดแยงก็จะหายไป เชนการรับรูกฎ
กติกาทองถ่ินในการใชประโยชนทรัพยากร แตถายิ่งรับรูขอมูลขาวสารคนละดาน ความขัดแยง
อาจจะลุกลามไปเปนความขัดแยงระดับกลางและระดับสูงได    

ตัวอยางการใชทรัพยากรของคนกลุมตาง  ๆในที่สาธารณะผืนเดียวกัน เชนกลุมคนเลี้ยงสัตว กลุมคน
เก็บหาเห็ดหาหนอไม กลุมคนเก็บหาฟน หรือการใชนํ้าของคนชุมชน เกษตรกรและโรงงานอุตสาหกรรมจากแหลง
นํ้าเดียวกัน ตราบใดที่คนแตละกลุมยังสามารถทําตามสิ่งที่แตละฝายคิดและตองการและสมประโยชนกันไดทุก
ฝายก็จะไมทะเลาะกัน เพราะตางคนตางอยูตางคนตางทําตางคนตางไดประโยชนตามที่ตองการ  แตเม่ือการใช
ประโยชนของแตละกลุมมีผลกระทบตอกลุมอื่นไปบาง ยังอะลุมอลวยกันไดก็ยังไมทะเลาะกัน แตทําใหคูขัดแยง
เย็นชาตอกัน ไมรวมมือกัน แมจะทํางานอยูดวยกันหรือทํางานในเรื่องเดียวกัน จึงมีผลใหผลงานที่ทําไมมีพลัง
เพราะขาดมุมมองหรือคนรวมคิดรวมทําที่หลากหลาย  ความขัดแยงระดับตนนี้สามารถยุติไดไมยากหากคู
ขัดแยงไดรับขอมูลขาวสารที่ตรงกันหรือฝายหนึ่งฝายใดเปนฝายยินยอม อาจใชความสัมพันธของกลุมเชนกลุม
เพ่ือนกลุมอาชีพหรือกลุมเครือญาติทําใหทั้งสองฝายไดคุยปรับขอมูลความเขาใจกัน ความขัดแยงก็ยุติลง 
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๒) ความขัดแยงระดับกลาง เปนความไมพอใจกัน  เปนระดับความขัดแยงที่พัฒนาขึ้นมา
จากความขัดแยงระดับตนจนกลายเปนขอพิพาท มีอารมณเชนความโกรธ ความเจ็บปวด เขามา
เกี่ยวของหรือเปนตัวเรงขอพิพาท โดยมีสาเหตุของปญหาที่ใหญหรือซับซอนมากกวาเดิม  

ความขัดแยงระดับกลาง  มักเริ่มจากความขัดแยงขั้นตน แลวลุกลามขยายตัวจนเกิดเปน
ความไมพอใจ เชนในชวงแลงนํ้า เม่ือน้ํามีไมพอสําหรับทุกๆคนในสวนที่เคยไดใช ก็ตองมีการจัดการ 
ถาฝายหนึ่งไดนํ้าพอใชฝายหนึ่งไดนํ้าไมพอใชตามความจําเปนและจะตองใชอยางจํากัดมากๆ ฝายที่
สูญเสียประโยชนก็จะไมพอใจ หรือกรณีการใชเครื่องมือจับสัตวนํ้าในทะเลแบบทําลายเชนใชอวนตาถี่หรือ
จับสัตวนํ้าในฤดูวางไขทําใหปริมาณสัตวนํ้าลดลง ชาวประมงทั่วไปตองเดือดรอนเพราะจับปลาไดไม
พอยังชีพ  สาเหตุสําคัญของความขัดแยงระดับกลางจึงเกิดจากการแบงสรรอํานาจและผลประโยชน
ไมลงตัว ทําใหผลประโยชนที่ไดรับไมเปนธรรมกับทุกฝาย ฝายที่เสียประโยชนก็จะไมพอใจและ
หาทางตอสูเพ่ือใหไดรับความเปนธรรม  

๓) ความขัดแยงระดับสูง  เปนความขัดแยงระดับรากฐานที่หยั่งรากลึกเหนือระดับอารมณ
ความรูสึกของตัวตนตามปรกติ ซึ่งมักจะเปดเผยและยาวนานจึงมักจะมีความรุนแรงถึงขั้นทําลาย
หรือทํารายกัน  ความขัดแยงระดับสูง  มีพัฒนาการขึ้นมาเปนลําดับจากความไมเขาใจเปนความไม
พอใจและเมื่อขัดแยงถึงระดับที่ตกลงกันไมไดและมีฝายหนึ่งฝายใดเสียประโยชนถึงขั้นเดือดรอน เชน
สูญเสียแหลงทรัพยากรที่เคยหาอยูหากิน ถูกบังคับใหตองอพยพยายถิ่นที่อยูอาศัยทํากิน หรือไม
ไดรับการจัดสรรน้ําเลย หรือน้ําเสียจนใชไมได  ก็จะเกิดความไมพอใจอยางรุนแรงถึงขั้นตองเอาชนะดวย
วิธีการที่ทําใหเกิดการสูญเสียแกฝายหนึ่งฝายใดหรือทั้งสองฝายเชนการทําลายหรือการทํารายกัน  

ในระยะสุดทายของความขัดแยงที่เพ่ิมความรุนแรงเขามา การรับรูส่ิงที่ไมดีของฝายตรงขาม
ขยายตัวมากขึ้นจนเกิดความรูสึกวาจะตองทําอะไรกับคูกรณีสักอยางก็เปนส่ิงเหมาะสม ทําใหเกิด
การตอสูกัน ส่ิงที่ปรกติจะยับยั้งความประพฤติน้ี ไมวาจะเปนเรื่องคานิยม ทัศนคติและศาสนา จะถูกพักไว
กอน การทําลายคูตอสูกลายเปนเปาหมายสําคัญ 

การจัดการปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี จึงเปนกระบวนการที่ชวยใหความขัดแยงไม
ขยายตัวลุกลามไปมากกวาเดิม และสรางกระบวนการพัฒนาความรวมมือจากคูขัดแยงทั้งสองฝาย 
การที่มีบุคคลภายนอกเขาไปเกี่ยวของกับการจัดการปญหาความขัดแยงจึงถือเปนการแทรกแซง
ความขัดแยง 

การแทรกแซงความขัดแยง ทําไดหลายแบบ เชนใชชุมชนจัดการกันเอง การวินิจฉัยดวย
กฎหมาย การไกลเกลี่ยดวยวิธีการตางๆ รวมทั้งการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ สําหรับการจัดการ
ความขัดแยงในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน แบงไดเปน ๓ ระบบหลัก คือ 
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๑) ระบบดั้งเดิม เปนระบบภายในชุมชนซึ่งโดยทั่วไปมีการจัดการความขัดแยงหลายวิธีคือ 
การเจรจา การไกลเกลี่ย และการตัดสินโดยบุคคลที่สาม นอกจากนั้นยังใชมาตรการทางสังคม
กดดัน ระบบดั้งเดิมจึงยังใชไดดีในการจัดการความขัดแยงภายในชุมชนหรือกลุมคนขนาดเล็กที่มี
ผูเกี่ยวของไมมากนัก และกลุมคนมีความสัมพันธหรือความใกลชิดทางสังคมสูงเชนการจัดการระบบ
เหมืองฝาย การจัดการปาชุมชนดั้งเดิม หรือการจัดการไรหมุนเวียน   ระบบเหลานี้มีทั้งขอดีและ
ขอดอย  ขอดีของระบบนี้คือเนนความรวมมือกันในชุมชน มีความยึดหยุนสูงและเปนการเคารพ
ประเพณีทองถ่ิน สวนขอเสียคืออาจไมไดรับการรับรองทางกฎหมาย อาจเปนไปไมไดสําหรับทุกคน
และอาจใชไมไดกรณีขัดแยงกับรัฐ 

๒) ระบบกฎหมาย ระบบกฎหมายที่ใชในการจัดการทรัพยากรจะมีฐานมาจากนโยบาย
ของรัฐและกระบวนการนิติบัญญัติ การชี้ขาดดวยขอกฎหมายเปนวิธีการหลักในการจัดการความ
ขัดแยง  แตวิธีน้ีคูขัดแยงมักเตรียมขอโตแยงเพ่ือเอาชนะกัน ตองเผชิญหนากัน ผูตัดสินใจสนใจ
ความผิดถูกของพฤติกรรมในอดีตโดยพิจารณาจากกฎหมายที่มีอยู ยิ่งกวาที่จะหาขอตกลงสําหรับ
อนาคต  ขอดีของระบบนี้คือกระบวนการมีความชัดเจนตรวจสอบได และการตัดสินมีขอผูกพันทาง
กฎหมาย สวนขอดอยคือเปนการตัดสินจากคนนอกชุมชน คนจนไมคอยมีสวนรวมและขอเท็จจริง
ดานความรูภูมิปญญาทองถ่ินและความตองการของชุมชนมักถูกมองขามจากนักกฎหมาย  

๓) ระบบทางเลือก มีทั้งวิธีการไกลเกลี่ยโดยคนกลางและวิธีการใชอนุญาโตตุลาการ  การ
ไกลเกลี่ยโดยคนกลางใชคนที่มีความรูความเขาใจในปญหาและมีความชอบธรรมในการชวยเหลือ
คูกรณีในการเจรจาและไกลเกลี่ยเพื่อบรรลุขอตกลงโดยผูมีสวนไดสวนเสียตัดสินใจรวมกัน การไกล
เกลี่ยมีจุดเนนอยูที่การคนหาความสัมพันธที่สรางสรรคหรือสรางบรรยากาศแหงความรวมมือเพื่อ
การบรรลุขอตกลงอันจะเปนประโยชนสําหรับอนาคต ขอดีของระบบนี้คือมีความยืดหยุนในการสราง
ความรวมมือในการหาทางออกและนําขอตกลงไปปฏิบัติ  สวนขอดอยคืออาจไมสามารถแกปญหา
ความไมสมดุลในอํานาจตอรองและไมมีการรับรองโดยกฎหมาย และในกรณีที่ปญหาบานปลายถึง
ขั้นรุนแรงแลวมักไมคอยไดผลหรือหาคนกลางทําหนาที่ไกลเกลี่ยไดยาก และระบบราชการใน
ปจจุบันก็ไมสนับสนุนใหสรรหาคนกลางระดับมืออาชีพมาทําหนาที่ไกลเกลี่ยอยางจริงจังได   

สวนการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ เปนระบบทางเลือกแบบหนึ่งที่ใหบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่ทุกฝายยอมรับหรือเลือกสรรเองมาระงับเหตุการณและยอมรับลวงหนาที่จะทําตามขอตัดสิน
ดวยความเชื่อวาการตัดสินจะเปนไปอยางยุติธรรม การหาขอยุติและอํานาจการตัดสินใจจึงอยูที่
อนุญาโตตุลาการ ในกรณีขัดแยงเรื่องทอกาซยานาดาผานปาอนุรักษในเขตจังหวัดกาญจนบุรีหรือ
กรณีรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับทรัพยากรเชน ราง พ.ร.บ.ปาชุมชน ราง พ.ร.บ.นํ้า ก็ใชวิธีน้ี รวมทั้ง
การเขาไปไกลเกลี่ยโดยองคกรอิสระเชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ แตสวนใหญยังไม
สามารถแกไขปญหาความขัดแยงใหบรรลุผลได 
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ดวยความซับซอนของปญหาและระบบสังคมตลอดจนความไมเทาเทียมทันในอํานาจการ
ตอรอง ทําใหชาวบานผูไดรับผลกระทบสวนใหญรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม จึงตองการเรียกรอง
ขอความเปนธรรมและมุงเปามายังผูที่มีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจคือนายกรัฐมนตรีแมจะเปน
เรื่องเล็กนอยก็ตาม ตั้งแตตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติขึ้นมา ในชวง ๔ ปแรกมีเรื่องรองเรียน
เฉพาะที่เกี่ยวของกับประเด็นสิทธิมนุษยชนมากถึง ๒๐๐๐ กวาเรื่อง ชวงที่การจัดการแกไขความขัดแยงใน
ระยะหลังๆจึงไมคอยเปนระบบ และปญหาสวนใหญรอการตัดสินใจที่รัฐบาลสวนกลาง และรัฐบาลก็ไม
สามารถตัดสินใจได หรือไมสามารถหาคนกลางที่เปนที่ยอมรับมาไกลเกลี่ยได   

ประสบการณผู เขี ยนที่ เข าไปเกี่ ยวของกับการจัดการแก ไขปญหาความขัดแย งด าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสิบกวาปมานี้ พบวาในทางปฏิบัติจะตองใชหลายๆระบบหลาย
วิธีการผสมผสานกันไป การแกไขความขัดแยงในระบบดั้งเดิมใชแกไขความขัดแยงกันเองในระดับ
ชุมชน สวนความขัดแยงระหวางชุมชนกับภายนอกหรือกับอํานาจรัฐที่มีลักษณะรุนแรงและยืดเยื้อยัง
ไมสามารถแกไขได แมจะมีการแกไขดวยระบบกฎหมายซึ่งจัดการโดยหนวยงานของรัฐและ
กระบวนการยุติธรรมแตคนจนมักไมไดรับความเปนธรรม ทําใหความขัดแยงมีลักษณะแอบแฝงซอน
เรนอยู ยังไมไดรับการแกไขอยางแทจริง การออกแบบฐานคิดวิธีการและกระบวนการแกไขปญหา
ความขัดแยงจึงมีความสําคัญมาก 

3.2. หลักการและประสบการณท่ีเกี่ยวของ  

การแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางสันติวิธี จําเปนจะตองมี
หลักการที่สําคัญที่ทุกฝายจะตองเห็นพองตองกัน ๓ ประการคือ 

๑) ปราศจากความรุนแรง  การแกไขขอขัดแยงโดยสันติวิธีเปนกระบวนการที่ปราศจาก
ความรุนแรงทั้งทางกายภาพและทางจิตวิญญาณ เนนการพึ่งตนเอง การสรางความรวมมือและแรง
สนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อเปลี่ยนแปลงความขัดแยงใหเปนไปในทางสรางสรรค  
ตัวอยางการแกไขความขัดแยงการจัดการทรัพยากรชายฝงที่อาวปตตานีตอไปนี้นาจะเปนตัวอยางที่
ดีในเรื่องนี้ได 

กรณีตัวอยางการแกไขความขัดแยงการทําประมงผิดกฎหมายที่อาวปตตานี 
อาวปตตานีอยูในเขตอาวไทย มีพ้ืนที่ผิวนํ้า ๗๔ ตร.กม. ชายฝงทะเลยาวถึง ๑๑๖ กม. มีแมนํ้า

ปตตานีและแมนํ้ายะหริ่งไหลลงสูอาว เปนพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญมากมีปาชายเลนที่สมบูรณและยังเปน
แหลงทํามาหากินของชุมชนประมงพื้นบานถึง ๑๑๔ หมูบาน ชาวประมงพื้นบานหรือประมงขนาดเล็กหา
กินตามชายฝงทะเลใชเครื่องมือประมงแบบพื้นบานที่เรียบงายและเลือกจับสัตวนํ้าไดเฉพาะชนิดเชนอวน
ลอยปลา อวนลอยกุง อวนจมปู แห เบ็ด ลอบ ไซ ที่ไมเปนอันตรายแกสัตวนํ้าวัยออน ทะเลจึงสมบูรณ 
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ต้ังแตชวงป ๒๕๓๐ เปนตนมา มีการขยายตัวของเมือง โรงงานอุตสาหกรรมริมฝงแมนํ้าและริมอาว 
การขยายตัวของนากุงในปาชายเลน และโดยเฉพาะอยางยิ่งในป ๒๕๓๖ มีการใชเครื่องมืออวนรุนจับสัตว
นํ้าในทะเล ทําใหระบบนิเวศและทรัพยากรชายฝงอาวปตตานีเสื่อมโทรมอยางรวดเร็วจนวิกฤติ สงผลให
ชาวประมงตองสูญเสียอาชีพ วางงาน เปนหนี้ เกิดปญหายาเสพติด ตองอพยพไปหางานทํานอกชุมชนทํา
ใหเกิดปญหาครอบครัว 

แกนนําชุมชนไดรวมตัวกันวิเคราะหปญหาและพบวาอวนรุนอวนลากเปนตัวปญหาหลักที่จะตอง
แกไขรีบดวน จึงประสานกับผูประกอบการและเจาหนาที่ประมงแตไมเปนผล หวุดหวิดจะปะทะกันดวย
อาวุธหลายครั้ง ตอมาจึงเขารวมกับโครงการนํารองเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนสําหรับเกษตรกรรายยอย 
สรางกลุมและเครือขายชาวประมงพื้นบานอาวปตตานี ไดรับทุนซื้อเรือตรวจการเพื่อตรวจจับการประมงผิด
กฎหมาย ผลักดันใหออกกฎหมายคุมครองการประมงที่ผิดกฎหมาย และประสานงานกับเจาหนาที่ประมง
อยางใกลชิดเพื่อรวมกันตรวจจับการประมงผิดกฎหมายจนสามารถจัดการปญหาการใชเครื่องมือประมงผิด
กฎหมายได ความสมบูรณของทองทะเลกลับคืนมา ชาวบานมีอาชีพและรายได ปญหาไดรับการแกไขดวย
ความรวมมือระหวางประชาชนกับรัฐโดยปรับเปลี่ยนจากวิธีการใชความรุนแรงมาเปนสันติวิธี (ศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมจากเอกสารภาคผนวกที่ ๑) 

ที่มา : มูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ยืน ๒๕๔๖  

๒) ใหความสนใจในความคิดและจิตใจของคูขัดแยง  ในเชิงหลักการดานลึก จุดกําเนิด
และจุดส้ินสุดแหงความขัดแยง อยูที่ความคิดและจิตใจของบุคคลที่เกี่ยวของ การสรางสันติที่แทจริง
จึงตองเริ่มตนที่ความคิดและจิตใจของคูขัดแยง ทําอยางไรจึงจะสรางแรงบันดาลใจใหทั้งสองฝายได
พูดความจริงและอยากหาทางออกจากความขัดแยง  ความขัดแยงเริ่มดวยการมองเห็นหรือ
คาดการณถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และจุดส้ินสุดมักจะอยูที่คูขัดแยงเขาใจและยอมรับการตัดสินใจ
รวมกันดวยความพอใจ  แตหนทางแหงการบรรลุขอตกลงบางเรื่องอยูคอนขางยาวไกลโดยเฉพาะ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมซึ่งมีกฎหมายเกาแกควบคุมอยูหลายฉบับ จึงมีความจําเปนตองมีความ
เขาใจรวมกันถึงเสนทางไปสูขอยุติของปญหาความขัดแยงรวมทั้งการเยียวยาชีวิตจิตใจของผูไดรับ
ผลกระทบจากปญหาดวย  กรณีลุมนํ้าแมตาชางเปนกรณีหน่ึงที่ทําใหคนตนน้ํากลางน้ําและปลายน้ํา
ไมจงเกลียดจงชังเหมือนครั้งในอดีตและหันมารวมมือกันแกปญหาน้ําจนประสบในระดับที่นาพอใจ
ดวยกันทุกฝาย  

กรณีตัวอยางการแกไขความขัดแยงการใชน้ําตนน้ํากลางน้ําและปลายน้ําลุมน้ําแมตาชาง 
แมตาชางเปนลุมนํ้าขนาดเล็กพ้ืนที่ประมาณ ๑๒๗ ตร.กม มีตนนํ้าอยูในเขตดอยสุเทพ-ปุยผาน

หางดงไหลลงอยูแมนํ้าปง ตลอดความยาวของลํานํ้า ๒๖ กิโลเมตร มีชุมชนใชประโยชน ๓ อําเภอ ๖ ตําบล 
๒๔ หมูบาน โดยมีบานมงตําบลชางเค่ียนอยูในเขตตนนํ้า  กลางน้ําเปนตําบลบานปงซึ่งเปนกลุมคนพื้น
ราบซึ่งปจจุบันขายที่ดินสวนใหญใหกลุมธุรกิจทํารีสอรทกวา ๕๐ แหง สวนปลายน้ําเปนชาวบานพื้นราบ    
๕ ตําบล ประกอบอาชีพการเกษตรไดแกการทํานา สวนลําไยและปลูกพืชไรหอมกระเทียมในฤดูแลง  
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ปญหาแมตาชางเริ่มขึ้นหลังจากมีรีสอรทเกิดขึ้นกวา ๕๐ แหง ซึ่งไดสรางฝายและอางเก็บนํ้าขวาง
ลํานํ้าแลวตอทอนํ้าเขาพ้ืนที่ทําใหปริมาณน้ําที่ไหลลงพื้นที่ตอนลางนอยลงและไมพอใชในฤดูแลง ป ๒๕๔๑ 
เกิดปญหาวิกฤตินํ้าแลง ชาวบานขางลางไมมีนํ้าใช    และเชื่อวามีสาเหตุมาจากสวนลิ้นจ่ีของมงดอยปุยซึ่ง
ตองใชนํ้ามาก ชาวบานทั้งตอนบนตอนกลางและตอนลางจึงเกิดความขัดแยงกันเรื่องการจัดสรรน้ําและเริ่ม
ใชมาตรการรุนแรงโดยรวมตัวกันไปฟนตนลิ้นจ่ีของมงไดรับความเสียหายสวนหนึ่งและเริ่มที่จะรื้อทําลาย
ฝายที่ขวางกั้นลํานํ้าของผูประกอบการรีสอรท 

องคกรพัฒนาเอกชนไดเขาไปจัดเวทีพูดคุยชาวบานที่เกี่ยวของทั้งหมดแตไมสามารถหาขอยุติที่
เปนที่พอใจของทุกฝายไดจึงต้ังคณะกรรมการจากทุกพ้ืนที่มาแสวงหาแนวทางแกไขปญหา รวมกันก็ยังหา
ทางออกไมได ตอมาไดรับการสนับสนุนใหทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ ชาวบานทุกกลุมจึงมีสวนรวมในการศึกษา
หาขอมูลที่มาของน้ําและการใชนํ้ารวมทั้งการวิเคราะหปญหาสาเหตุของปญหาการขาดแคลนน้ํา ชาวบาน
ทั้งที่อยูตอนบนตอนกลางและตอนลางเขาใจกันมากขึ้นสงผลใหความตึงเครียดผอนคลายลง และเมื่อได
ขอมูลมากขึ้นก็รวมกันรางกฎกติกาการใช นํ้าใหมีผลบังคับใชกับคนทุกกลุม แมในชวงแรกกลุม
ผูประกอบการจะไมเขารวมแตสุดทายทนแรงกดดันจากประชาคมไมไหวก็ตองเขารวมและยอมรับในกติกา
ของประชาคมลุมนํ้า ทําใหปญหาความขัดแยงการใชนํ้าซึ่งวิกฤติจนเกือบจะถึงขั้นฆาฟนกันไดผอนคลายลงไป 
(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากเอกสารภาคผนวกที่ ๒) 

ที่มา : อนุสรณ ไชยมงคล ๒๕๔๘ 

๓) การมีสวนรวม เปนหลักการสําคัญที่สะทอนใหเห็นวารัฐหรือชาวบานแตเพียงฝายเดียว
อาจไมมีขอมูลที่ดีที่สุดหรือมีความคิดที่ดีที่สุดเสมอไป คนอื่นๆที่เกี่ยวของอาจจะมีขอมูลและ
ความคิดที่ดีกวา การมีสวนรวมจึงเปนทั้งเปาหมายและวิธีการสําคัญที่จะทําใหขอเสนอการแกปญหา
ความขัดแยงเปนที่ยอมรับและพอใจของทุกฝาย การมีสวนรวมอยางมีคุณภาพและเทาเทียมกันจะทํา
ใหทําใหปญหาแอบแฝงซอนเรนตางๆไดรับการพูดคุยและแกไขอยางแทจริง การแกไขความขัดแยง
ระหวางเกษตรกรจากประตูกั้นน้ําจืดและน้ําเค็มที่ตําบลแพรกหนามแดงเปนตัวอยางที่ดีถึงการใช
งานวิจัยทองถ่ินสรางการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ทําใหแกไขปญหาไดสําเร็จ 

กรณีตัวอยางการแกไขความขัดแยงประตูกั้นน้ําจืดน้ําเค็มแพรกหนามแดง 
แพรกหนามแดงเปนตําบลหนึ่งในอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเปนเขตพื้นที่ลุมนํ้าแมกลอง ใน

เขตตําบลมีลําคลองเชื่อมกันมากถึง ๓๖ สายมีระบบการไหลเวียนของน้ําขึ้นลงตลอดป ประชาชนสวนใหญจึง
ประกอบอาชีพเกษตรทํานาปลูกผักจับสัตวนํ้าเลี้ยงปลาเลี้ยงกุงที่สัมพันธกับสายน้ําเปนหลัก ลํานํ้าแมกลองและ
คลองยอยเมื่อนํ้าทะเลขึ้นจะดึงนํ้าจืดจากคลองยอยกลับไป ในชวงหัวนํ้าขึ้นจึงเปนนํ้าจืด ตอมาน้ําจึงเริ่มกรอย ใน
ระยะเวลาประมาณ ๕-๖ ชั่วโมง แมกลองจึงมีสภาพเปน ๓ นํ้าคือนํ้าจืด นํ้ากรอยและน้ําเค็มในลํานํ้าสายเดียวกัน 

ตอมามีการสรางเขื่อนศรีนครินทรและเขื่อนอีกหลายแหงกั้นลํานํ้า และสรางถนนทําประตูแบงนํ้าจืด
นํ้าเค็มและประตูนํ้าตามคลองตางๆกวา ๑๐๐ แหง โดยเฉพาะในเขตแพรกหนามแดงมี ๑๕ ประตู ทําใหแบงตําบล
แพรกหนามแดงออกเปน ๒ โซนคือนํ้าจืดและน้ําเค็ม  จึงสงผลกระทบในวงกวางคือระบบน้ํากรอยหายไป พ้ืนที่แผ
นํ้าในชวงน้ําขึ้นหายไปถึงสองในสาม และกระทบตอการเกษตรการประมงที่สัมพันธกับระบบน้ําตองสูญเสียไป 
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ชาวบานตองเปลี่ยนแปลงอาชีพ ในโซนน้ําเค็มเลี้ยงกุงแชบวย สวนในโซนน้ําจืดสวนใหญทํานาและเลี้ยงปลาในบอ
ระบบธรรมชาติ 

ประตูนํ้าทั้ง ๑๕ ประตูเปนที่มาของความขัดแยง เพราะทุกครั้งที่ฝนตกหนักหรือชลประทานปลอย
นํ้าจากเขื่อน นํ้าจะทวมนาขาว บอปลา สวนผัก ชาวบานโซนน้ําจืดจึงตองเปดประตูระบายน้ําตามแนวคัน
กั้นนํ้าเค็มขณะที่โซนพื้นที่นํ้าเค็มก็จําเปนตองใชนํ้าจากลําคลองเพื่อนําลูกกุงและอาหารจากน้ําทะเลาเขา
บอ แตการเปดประตูระบายน้ําซึ่งเปดจากดานลางขึ้นบนไดระบายเอาเลนลงคลองและน้ําเสียจากโรงงาน
และฟารมหมูทําใหสัตวนํ้าและหวงโซอาหารธรรมชาติตายหมด ชาวบานสองฝงเกิดความขัดแยง ความ
ขัดแยงขยายตัวเปนวงกวางไปยังกลุมประชาคมคนรักษแมกลอง กลุมหอการคาจังหวัด กลุม กรอ.จังหวัด 
ฯลฯ ตอมามีงานวิจัยทองถิ่นเขาไปชวยใหเกิดกระบวนการแกไขความขัดแยง ผูที่เกี่ยวของทุกฝายใหความ
สนใจและมีสวนรวมทําวิจัยนําชาวบานทั้งฝงนํ้าจืดนํ้าเค็มมาคุยกันจนทราบตนตอของปญหา คนพบภูมิ
ปญญาด้ังเดิมที่ใชจัดการปญหานํ้าจืดนํ้าเค็มและนํามาปรับปรุงออกแบบระบบปดเปดประตูนํ้าเสียใหมให
จากเดิมที่เปดจากขางลางเปนเปดจากขางบนทําใหนํ้าไหลผานประตูนํ้าโดยอัตโนมัติและปดเองดวยแรงดัน
นํ้าตามธรรมชาติ ไมปลอยของเสียลงลําคลองหลักจึงชวยใหคุณภาพน้ําดีขึ้น ทําใหความขัดแยงของ
ชาวบานคลี่คลายไปในทางที่ดี (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากเอกสารภาคผนวกที่ ๓) 

ที่มา : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ๒๕๔๗ 

๔) ความเปนธรรม  ในที่น้ีความเปนธรรมหมายถึงความยุติธรรม ความมีเมตตาธรรม
และการประพฤติปฏิบัติตอผูที่เกี่ยวของดวยความเคารพในสิทธิเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
บนฐานความยุติธรรมและเทาเทียมกัน กรณีความขัดแยงเรื่องปาชุมชนที่อธิบายตอไปนี้ อาจไมใช
ตัวอยางความสําเร็จในการแกไขความขัดแยง แตอยากจะสะทอนใหเห็นถึงความพยายามในการมีสวนรวม
ของชุมชนในการแกไขปญหาความขัดแยงดังกลาวนี้มาอยางยาวนานและก็ยังไมประสบผลสําเร็จ 

ตัวอยางการแกไขความขัดแยงกรณีปาชุมชน 
ความขัดแยงในเรื่องปามีประวัติยาวนานสืบเน่ืองไดกวารอยป แตความขัดแยงในกรณีปาชุมชน

เปนประเด็นขัดแยงเรื่องสิทธิและอํานาจของชุมชนในการจัดการและใชประโยชนปา แตเดิมที่ยังมีพ้ืนที่ปา
มาก ชุมชนจะดูแลปาใกลๆชุมชนไวเปนแหลงใชสอยและรักษาสภาพแวดลอม เมื่อรัฐรวมศูนยอํานาจ
จัดการทรัพยากรไวที่สวนกลางและใหสัมปทานปากับเอกชน ทําใหตนไมใหญนอยในปาที่ชุมชนรักษาถูก
ตัดโคนลงไปมากแตชาวบานยังรักษาพื้นที่ไวได จนเมื่อป ๒๕๓๑ รัฐบาลอนุญาตใหเอกชนเชาปาเสื่อม
โทรมทําธุรกิจ บริษัทเอกชนจึงเขามาไถปาเพื่อปรับเปลี่ยนเปนพ้ืนที่เกษตรจึงมีผลกระทบตอชุมชน ผูนํา
ชุมชนหลายแหงถูกทําราย จึงเกิดความขัดแยงระหวางชุมชนรักษาปากับเอกชนเจาของธุรกิจผูไดรับ
อนุญาตใชประโยชนพ้ืนที่ปาและเจาหนาที่ของรัฐผูปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล 

องคกรเอกชนและแกนนําชุมชนรวมทั้งนักวิชาการที่ทํางานกับประชาชนฐานรากไดรวมตัวกันเปน
องคกรเครือขายภาคประชาชน ทําการวิจัยและเสนอรางกฎหมายปาชุมชนใหรัฐบาลพิจารณามาตั้งแตป 
๒๕๓๔ แตไมสําเร็จเพราะฝายเจาหนาที่รัฐไมเห็นดวย เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันป พ.ศ. ๒๕๔๐ เปด
โอกาสใหประชาชนหาหมื่นรายชื่อเสนอกฎหมายได เครือขายองคกรประชาชนก็เสนอกฎหมายเขาสูสภา  
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การพิจารณารางกฎหมายปาชุมชนในสภาเริ่ม ต้ังแตป ๒๕๔๓  ผานความเห็นของสภา
ผูแทนราษฎรในป พ.ศ. ๒๕๔๔ กลุมแกนนําชาวบานและเอนจีโอที่ไมเห็นดวยกับการมีปาชุมชนในเขต
อนุรักษคัดคาน  ตอมาวุฒิสภาไดลงมติในป พ.ศ. ๒๕๔๕ มิใหมีการจัดต้ังปาชุมชนในเขตพื้นที่อนุรักษ ทํา
ใหชาวบานที่จัดการปาไมเห็นดวยและคัดคาน เมื่อเขาสูการพิจารณาของกรรมาธิการรวมของทั้งสองสภา 
ไดลงมติใหรัฐกันเขตพื้นที่อนุรักษไวกอนประกาศใหมีการจัดต้ังปาชุมชนได  และเมื่อเรื่องเขาสูการ
พิจารณาของสภาในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรชุดที่สอง เปนผลใหเกิดความขัดแยงแยกขั้วระหวาง
กลุมบุคคลที่เกี่ยวของทั้งชาวบาน นักวิชาการ นักการเมืองและนักพัฒนา มีกลุมคนทั้งสนับสนุนและ
ตอตานมารวมชุมนุมจนเกือบปะทะกัน ประเด็นสิทธิและความเปนธรรมที่ชุมชนควรจะไดรับตามจารีต
ประเพณีและตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญเปนเรื่องใหญในการเรียกรองของเครือขายปาชุมชนและตอง
ใชเวลายาวนานมากในการแกไข แมเตความขัดแยงในเรื่องรางพ.ร.บ.ปาชุมชนซึ่งยาวนานมาสิบกวาปยังไม
มีทางออกที่พอใจกันทุกฝาย (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากเอกสารภาคผนวกที่ ๔) 

ที่มา เพ่ิมศักด์ิ มกรมภิรมย, ๒๕๔๘  

3.3. กระบวนการและวิธีการ  

โดยทั่วไปการแกไจขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีมีขอบเขตความหมายที่กวางซึ่ง
ครอบคลุมการกระทําหรือละเวนการกระทําใดๆเพื่อใหคูกรณีปฏิบัติตามตองการโดยไมใชกําลัง
บังคับทั้งทางกายและทางใจ และมีวิธีการที่รวมไปถึงการไมยอมรับ ดื้อแพง หรือไมยอมรับเชื่อฟง
ประชาคมเพื่อจะใหคูกรณียอมรับดวย 

ในเอกสารฉบับนี้เนนระบบการแกไขความขัดแยงทางเลือกโดยการไกลเกลี่ยโดยคนกลาง  
ซึ่งคูขัดแยงทั้งสองฝายตางมีบทบาทอยางเต็มที่ในการเจรจาตอรอง และในการตัดสินใจที่จะยอมรับ
ขอยุติ  การไกลเกลี่ยโดยอาศัยความเชื่อใจกัน คูขัดแยงมีสวนรวมในกระบวนการไกลเกลี่ยเพราะตางเห็น
ประโยชน และผูไกลเกลี่ยเปนเพียงผูนําเอาความตั้งใจดีมาทําใหสถานการณคลี่คลายในทางสันติ 

กระบวนการจัดการความขัดแยงมีลักษณะเปนวงจรหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงและยกระดับการ
เรียนรูแบบคอยเปนคอยไป คือทําไปสรางสรรคไปเรียนรูไปเรื่อยๆจนคูขัดแยงเขาใจและรวมมือกัน 
แตเน่ืองจากปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สวนใหญเปนปญหาที่ซับซอนและมี
ผลกระทบกับผูเกี่ยวของหลายฝาย  การสรางกระบวนการเรียนรูใหคนเขาใจและรวมมือกัน ตอง
กระทําเปนขั้นเปนตอนอยางตอเนื่องและอยางมีสวนรวมซึ่งแบงไดเปน ๙ ขั้นตอน 

๑) การหาเจาภาพและผูทําหนาท่ีไกลเกลี่ย  ความขัดแยงจํานวนมากนาจะยุติลงไดใน
ระดับการทําความเขาใจหากมีบุคคลหรือกลุมองคกรเปนเจาภาพชวยใหคูขัดแยงไดคุยกันตั้งแตแรก 
ปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาขัดแยงระหวางหนวยงาน
ของรัฐกับประชาชนจํานวนมากขาดเจาภาพจัดการ ขั้นตอนแรกที่แนะนําคือตองหาเจาภาพ และ
กรณีที่ตองการคนกลางก็ตองหาผูไกลเกลี่ยที่มีความชอบธรรมและเปนที่ยอมรับของคูขัดแยงดวย 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 25

๒) การวิเคราะหความขัดแยง ผูที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยที่ไดรับการสนับสนุนจากเจาภาพและ
การยอมรับจากคูขัดแยงตองวิเคราะหใหเขาใจภาพรวมสาเหตุรากเหงาของความขัดแยง ระดับและ
แนวโนมความขัดแยง รวมทั้งจําแนกแยกแยะผูมีสวนเกี่ยวของ และเลือกแนวทางวิธีการอยางกวาง
สําหรับใหคูขัดแยงไดรับทราบ  

๓) การสรางการยอมรับขอเสนอเพื่อหาทางออกรวมกัน  เริ่มตนพูดคุยถึงความสนใจ
พ้ืนฐานหรือจุดมุงหมายที่อาจจะมีรวมกันได  การยอมรับขอเสนอที่จะหาทางออกรวมกัน ไมวาจะใน
รูปแบบใดๆ เชนการเจรจากันหรือใหมีการไกลเกลี่ย ก็เทากับเปนการเริ่มตนที่จะใหความ
รวมมือแลว  

๔) การตกลงในกระบวนการ  กระบวนการที่มีความยุติธรรมเสมอภาคสําหรับทุกๆคนที่
เกี่ยวของหรือมีสวนรวมในปญหาความขัดแยงเปนส่ิงที่คูขัดแยงตองการ  จึงจําเปนตองทําใหทุกฝาย
เห็นชอบรวมกันในการทํางาน และจัดเวลาใหกับการมีสวนรวมในกระบวนการแกไขความขัดแยง
อยางเพียงพอ 

๕) การกําหนดเกณฑสําหรับทางออกที่ยอมรับได การนําเอาความสนใจหรือผลประโยชน
ของคูขัดแยงมาทําใหเปนเกณฑที่วัดผลไดเฉพาะเจาะจงลงไปวาส่ิงเหลานั้นจะไดรับการตอบสนอง
หรือไมอยางไร การกําหนดเกณฑน้ีอยูบนสมมุติฐานวาถาเงื่อนไขไดรับการตอบสนองแลวทางออก
ของปญหาก็จะเปนที่ยอมรับจากทุกฝาย 

๖) การสรางและพัฒนาทางเลือก  การพิจารณาทางเลือกที่เปนทางออกตองพิจารณา
รวมกัน เพราะกระบวนการนี้ไดสรางความรูสึกวาทุกคนอยูในกระบวนการแกปญหารวมกัน เม่ือได
รวมกันมองปญหาก็ตองรวมกันมองถึงทางออกดวย  

๗) การยอมรับขอตกลงหรือทางเลือกไปปฏิบัติ  เม่ือไดขอตกลงหรือทางเลือกที่เปน
ทางออกและยอมรับรวมกันไดแลว แตละฝายก็ตองนําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลที่ตองการ  อยางไรก็ดี
การตัดสินใจอยางรวดเร็วโดยการลงมติเสียงขางมาก อาจไมสามารถนําการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ
ได การยอมรับขอตกลงจึงตองเปนไปดวยความพอใจของทุกฝาย 

๘) การเยียวยาผลกระทบจากความขัดแยง  ปญหาความขัดแยงหลายกรณีสงผลกระทบ
รุนแรงและตอเนื่อง เชนกรณีมลภาวะจากอุตสาหกรรมซึ่งตองการการดูแลเยียวยาสุขภาพทางกาย
และทางจิตใจระยะยาว หรือการอพยพโยกยายชุมชนออกจากเขตปาไปอยูที่ใหมซึ่งไมเหมาะกับการ
อยูอาศัยทํากินแมจะไดรับเงินทุนชวยเหลือระยะสั้นแตระยะยาวเมื่อไมสามารถเทํามากากินไดพอยัง
ชีพไดก็ตองแยกยายออกไปหางานทําทําใหครอบครัวและชุมชนลมสลาย   
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๙) การติดตามประเมินการปฏิบัติตามขอตกลง  ขั้นตอนนี้จะพิสูจนวาแตละฝายทีย่อมรบั
ขอตกลงรวมกันจริงหรือไม และในการปฏิบัติจริงมีปญหาอุปสรรคอะไร การติดตามประเมินการ
ปฏิบัติยังชวยใหเกิดการเรียนรูและยกระดับความรูความเขาใจในคูขัดแยงมากยิ่งขึ้น  ความกาวหนส
ในการปฏิบัติแมเพียงเล็กนอยแตสามารถนําไปสูการบรรลุขอตกลงเบื้องตนบางเรื่องไดยอมดีกวา
การขัดแยงกันโดยไมไดอะไรเลย 

ในกระบวนการจัดการแกไขปญหาความขัดแยงเพ่ือปองกันไมใหปญหาเล็กๆเกิดขยายตัว
รุนแรงไปกวาเดิมหรือเมื่อเกิดเปนปญหาใหญแลวก็ตองหาทางแกไขหรือเมื่อสงผลกระทบรุนแรงก็       
ตองหาทางเยียวยาไปดวย กระบวนการเหลานี้ตองใชผูที่มีความสนใจตั้งใจจริง มีความรูความสามารถ         
มาสรางบรรยากาศการเจรจาใหดี มาชวยหาชองทางและริเริ่มการเจรจาสื่อสารกัน ยังตองชวยเอื้อให
กระบวนการเดินตอไปอยางตอเนื่องโดยคอยดูแลรักษากฎกติกาไมใหมีฝายหนึ่งฝายใดละเมิด ชวย
สรางขอตกลง และจัดหาการสนับสนุนชวยเหลือคูกรณีเพ่ือใหการแกปญหาความขัดแยงดําเนินไป
อยางราบรื่นดวย และไมวาจะเลือกแกปญหาความขัดแยงดวยวิธีใดก็ตาม ถาหากขาดบุคลากรกลางชวย
ไกลเกลี่ยสรางกระบวนการหาขอมูลความรูใหมๆมาพูดคุยเจรจาตอรองเพื่อใหรวมมือกันปญหาก็ยากที่จะ
ไดรับการแกไขและยิ่งปลอยไวนานปญหาก็ยิ่งสะสมจนเกิดวิกฤติและยากแกการแกไข  

4. สรุป 
ปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความซับซอนและสะสมมา

นานโดยไมมีกลไกกระบวนการแกไขอยางจริงจัง ยิ่งทรัพยากรและสิ่งแวดลอมวิกฤติปญหาขัดแยงก็
ยิ่งรุนแรงมากขึ้น คนสวนใหญใจรอน อยากใหปญหาสิ้นสุดโดยเร็วทั้งๆที่หลายกรณีเกิดปญหาสะสม
มายาวนาน การแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีจึงไมมีทางลัดดวยการใชอํานาจใดๆ แตจะตอง
ใชความใจเย็นอดทนในการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจของ    
คูขัดแยงดวยขอมูลความรูใหมๆ หรือวิธีการใหมๆที่สามารถบันดาลใจใหผูที่เกี่ยวของอยากหาทางออก
รวมกัน   

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนของสวนรวม การจัดการสิ่งของที่เปนของสวนรวม
จึงตองการทั้งความรูความเขาใจในเชิงวิชาการและความมีจิตสาธารณะเพื่อมุงถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน ปญหาความขัดแยงและการจัดการแกไขปญหาความขัดแยงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงเปนเรื่องของทุกคนที่จะตองใหความสนใจและมีสวนรวมใน
การสนับสนุนใหเกิดการแกไขปญหาไดอยางแทจริง 
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วงศา คงดี และ สุวิทย เลาหศิริวงศ. ๒๕๓๙. การสังเคราะหประสบการณและงานเอกสารการวิจัย
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ส่ิงแวดลอม เอกสารประกอบ และคูมือการฝกอบรม หลักสูตร การปองกันและไกลเกลี่ย
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เจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง ยุทธศาสตรการนําไปใชเพ่ือแกปญหาความขัดแยง  
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สุภาพร พงศพฤกษ อวยพร เขื่อนแกว พิมพโดยสถาบันพุทธศาสตร มหาจุฬาลงกรณราช
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หมูบานเด็ก และมูลนิธิเด็ก  
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ภาคผนวก 

ภาคผนวกที่ ๑  กรณีศึกษาอาวปตตาน ี

อาวปตตานี อยูดานตะวันออกของภาคใตในเขตอาวไทย มีพ้ืนที่ผิวน้ําประมาณ ๗๔ ตร.กม. 
พ้ืนที่บนฝงรอบอาวประมาณ ๗๐,๐๐๐ ไร ความยาวชายฝงทะเล ๑๑๖ กิโลเมตร เปนความยาว
ชายฝงทะเลดานนอก ๘๕ กิโลเมตร และชายฝงดานในอาวปตตานี ๓๑ กิโลเมตร มีแมนํ้าปตตานี
และแมนํ้ายะหริ่งนําน้ําจืดและแรธาตุเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหกับพืชและสัตวนํ้าในอาวปตตานี  

ประชากรจังหวัดปตตานีประมาณ ๖ แสนคน สวนใหญทําสวนยางพารา ทํานาและประมง
ในทะเล ในอาวปตตานีมีหมูบานชาวประมงถึงรอยละ ๑๘ หรือ ๑๑๔ หมูบานจากหมูบานทั้งหมด 
๖๒๙ หมูบาน โดยมีครัวเรือนประมงทั้งส้ิน ๓๕,๘๑๐ ครัวเรือน มีมูลคาผลิตผลรวมดานประมงคิด
เปนรอยละ ๘๐ ของผลผลิตรวมภาคเกษตรกรรมในจังหวัด รายไดที่มาจากผลิตภัณฑประมงใน
จังหวัด ซึ่งเปล่ียนแปลงไปอยางมาก โดยในป พ.ศ. ๒๕๓๑ มีมูลคาประมาณ ๕๑๕,๗๘๘,๗๐๕ บาท 
จากนั้นมูลคาสูงขึ้นถึงสองถึงสามพันลานในปหลังๆ เชนในป พ.ศ. ๒๕๔๓ มีมูลคาสินคาสัตวนํ้าของ
ทาเทียบเรือปตตานี เทากับ ๒,๗๕๑,๔๒๘,๗๕๔ บาท จุดสูงสุดของรายไดและปริมาณผลิตภัณฑ
ประมงของจังหวัดปตตานีคือ ป พ.ศ. ๒๕๓๘ และ ๒๕๓๙ โดยในป  พ.ศ. ๒๕๓๘ ปริมาณการจับสัตว
นํ้าสูงถึง ๒๐๕,๑๘๙ ตัน มูลคา ๓,๙๗๖,๔๖๓,๗๘๙ บาท และในป พ.ศ. ๒๕๓๙ ปริมาณสัตวนํ้า
เทากับ ๑๙๕,๖๑๗ ตัน คิดเปนมูลคาสัตวนํ้าเทากับ ๔,๑๑๗,๑๗๓,๗๘๑ บาท แตหลังจากปดังกลาว 
ปริมาณและมูลคาสัตวนํ้าปตตานีมีแนวโนมลดลงมาโดยตลอด จากการลดลงของมูลคาและปริมาณ
สัตวนํ้าที่ทาเทียบเรือปตตานีไดสะทอนใหเห็นวามีการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและทรัพยากร
ชายฝงของปตตานี ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นจากการทําลายทรัพยากร อันเนื่องมาจากการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง การขยายตัวของอุตสาหกรรมบนฝงแมนํ้าและบริเวณอาวปตตานี การขยายตัวของพื้นที่
ทํานากุง และที่สําคัญคือการทําประมงโดยใชเครื่องมือทําลายลางทรัพยากร 

อาวปตตานีเปนพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญมากแหงหนึ่งของประเทศไทย ปาชายเลนในเขต
อําเภอยะหริ่งยังไดชื่อเปนปาชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณที่สุดแหงหน่ึงบนฝงทะเลดานอาวไทย 
เดิมชุมชนอาวปตตานีสามารถรักษาสภาพธรรมชาติ พืชพรรณสัตวนํ้าและคุณภาพน้ําไวไดอยางดี มี
การประมงที่รบกวนธรรมชาตินอยที่สุดแหงหน่ึง อาวปตตานีจึงเปนแหลงอาหาร แหลงอาชีพทํา
รายไดหลักใหกับชุมชนประมงพื้นบานรอบอาวในเขตอําเภอเมือง อําเภอยะหริ่งและอําเภอหนองจิก 
ชาวประมงพื้นบานหรือประมงขนาดเล็ก มีทั้งที่ใชเรือและไมใชเรือหากินตามแนวชายฝงทะเล หาก
ใชเรือก็จะใชเรือหางยาวหรือเรือทายตัดซึ่งภาษาถิ่นเรียกวาเรือกอและ ตั้งแตไมมีเครื่องยนตจนถึงมี
เครื่องยนตขนาด ๑-๗ แรงมา และใชเครื่องมือประมงแบบพื้นบานที่มีลักษณะเรียบงาย ไมซับซอน 
สามารถเลือกจับสัตวนํ้าไดเฉพาะชนิด เชนอวนลอยปลา อวนลอยกุง อวนจมปู แห เบ็ด ลอบ ไซ   
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ตั้งแตป ๒๕๓๐  เปนตนมา ระบบนิเวศและทรัพยากรสัตวนํ้าชายฝงในบริเวณรอบอาว
ปตตานีไดถูกทําลายจนเสื่อมโทรมลงจนตกอยูในภาวะวิกฤติอยางรวดเร็ว สาเหตุเกิดจากการ
ขยายตัวของเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมริมฝงแมนํ้าและริมอาว ตลอดจนการขยายตัวของนากุง 
การสูญเสียพื้นที่ปาชายเลน และสาเหตุสําคัญที่สุดคือการทําลายแหลงอาศัยของสัตวนํ้าและพื้นที่
สาหรายโดยเรืออวนรุน ทําใหชาวประมงพื้นบานตองสูญเสียแหลงผลิตอาหารเพื่อยังชีพ และประสบ
ปญหาดานตางๆตามมามากมายเชน ปญหาหนี้สิน ปญหาคนวางงาน ปญหายาเสพติด ปญหา
ครอบครัว ปญหาคุณภาพชีวิต ปญหาการศึกษา และปญหาสิ่งแวดลอม 

แกนนําชุมชนไดรวมตัวกันวิเคราะหปญหาและพบวาอวนรุนเปนตัวปญหาหลักที่จะตอง
แกไขรีบดวน ชุมชนเริ่มฝกอบรมอาสาสมัครชาวบาน ประสานกับผูประกอบการและเจาหนาท่ี
ประมงแตไมเปนผล หวุดหวิดจะปะทะกันดวยอาวุธหลายครั้ง ปญหาอวนรุนในระยะแรกๆ ได
คุกคามชุมชนทั้งทางตรงและทางออม กลาวคือเครื่องมือประมงถูกทําลายมากขึ้นอยางตอเนื่อง จน
ชาวบานวางอวนไมได ชาวประมงมีปญหาติดตอส่ือสารกับหนวยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากพูด
ภาษาไทยไมไดหรือไดไมดีเทาท่ีควร ประกอบกับความเจ็บแคนที่เครื่องมือประมงถูกทําลาย       
การแกปญหาเรืออวนรุนในระยะแรกจึงใชวิธีการที่รุนแรง เพราะตองการใหเรืออวนรุนเกรงกลัว    
ไมกลาเขามาอีก  เชน การออกไปไลยิงเรืออวนรุนตามแนวชายฝง  การใชลูกระเบิดไปทิ้งใสถุงเรือ
อวนรุน  เพื่อใหถุงอวนขาดเสียหาย  วิธีการเหลานี้ใชไดผลในระยะสั้น ตอมาชาวบานเองก็เกิดความ
เกรงกลัว รูวาผิดกฎหมาย  และเกรงกลัวผูมีอิทธิพลในทองถิ่น จึงเริ่มสรางเครือขายของการเรียนรู
เพื่อการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําและระบบนิเวศชายฝงรวมกับภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ  

ชาวบานเริ่มประทับใจในการทํางานแบบความรวมมือระหวางป ๒๕๒๙-๒๕๓๑ 
เพราะ ชาวบานรวมประมงอําเภอหนองจิกสามารถตรวจจับเรืออวนรุนได และยังไดรวมกัน
ปลอยพันธุสัตวน้ํา(กุง)  ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ ชาวบานยังรวมมือกับทางราชการตรวจจับเรืออวน
รุนอยางเขมแข็งและจริงจัง ผูวาราชการจังหวัดปตตานีในขณะนั้นมีความเขาใจและยอมรับใน
ภูมิปญญาชาวประมงพื้นบาน   ทําใหชาวบานมีกําลังใจ  ชุมชนสรุปจากประสบการณวาการ
แกไขปญหาอวนรุนจะเปนจริงได ตองอาศัยความรวมมือจากชาวประมงพื้นบานในหลายๆ 
หมูบานมาชวยกัน ชาวประมงพื้นบานจึงตองแสวงหาเพื่อน สรางพันธมิตร ขยายเครือขายไป
พรอมๆ กับการทํางานดานขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพปญหา สภาพชีวิตความเปนอยู รวมทั้ง
ขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาของชาวประมงพื้นบานในการจัดการทรัพยากรสัตวน้ําและระบบ
นิเวศนชายฝง เพราะการจัดการดานการประมงนั้นเปนการจัดการเกี่ยวกับคนไมใชปลาจึงตอง
ใหความสําคัญกับมิติทางดานเศรษฐกิจสังคม และตองใหความสําคัญกับชาวประมงพื้นบาน
ซึ่งมีความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศน การทําประมงตองมีพื้นฐานมาจากประสบการณจริง 
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ตอมาชุมชนจึงเขารวมเปนสวนหน่ึงของโครงการนํารองเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
สําหรับเกษตรกรรายยอย ซึ่งสนับสนุนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือตองการที่จะใหชุมชน
ประมงพื้นบาน  มีสวนรวมในการจัดการรักษาชายฝง โดยจัดใหมีเรือตรวจการณชายฝงของชุมชน
ชาวประมงพื้นบาน ตลอดจนใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการการใชเรือ  การจัดชุดเฉพาะ
กิจเพื่อเฝาระวังและฟนฟูทรัพยากรชายฝง ชุมชนไดสรางกลุมและเครือขายชาวประมงพื้นบานอาว
ปตตานี ไดรับทุนซื้อเรือตรวจการเพื่อตรวจจับการประมงผิดกฎหมาย ผลักดันใหออกกฎหมาย
ปองกันการประมงที่ผิดกฎหมาย และประสานงานกับเจาหนาที่ประมงอยางใกลชิดเพื่อรวมกัน
ตรวจจับการประมงผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังประสานงานกับองคกรและหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐ 
เอกชนตลอดจนสื่อมวลชนใหเขามาสนับสนุนและเผยแพรผลงานของชาวบาน และยังสามารถดึง
งานวิจัยเขามาสนับสนุนขบวนการชาวบานอีกดวย 

เครือขายชาวประมงพื้นบานอาวปตตานีใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน รัฐและองคกร
เอกชนในการสรางความตระหนักในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาความรวมมือคุมครอง
ทรัพยากรทางทะเล เครือขายฯ ประสบความสําเร็จในการลดอวนรุนดวยการตรวจจับ (เรืออวนรุน
ขนาดใหญ) และการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ (เรืออวนรุนขนาดเล็ก) ไดเกือบทั้งหมด กิจกรรมนี้ไดผล
เพราะสวนหน่ึงไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการนํารองเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนสําหรับ
เกษตรกรรายยอยจํานวน ๒๖ ลานบาท และไดรับการคุมครองดวยกฎหมายซึ่งผลักดันใหออกมา
กอนหนานี้เชน ประกาศกฎกระทรวงเกษตรหามการใชเครื่องมืออวนรุนในเขตทองที่จังหวัดปตตานี
ในป ๒๕๔๑ และกฎหมายอื่นๆ และยังสามารถขยายผลความรวมมือไปยังชุมชนชาวประมงอื่นๆ 
เปนจํานวนมาก  

ทะเลอาวปตตานีมีความสมบูรณมากขึ้น ชาวประมงจับปลาไดมากขึ้น ชุมชนเขมแข็ง
กวาเดิม มีความสามารถในการประสานงานกับรัฐได และมีชุมชนเปนสมาชิกชมรมประมงพื้นบาน
ปตตานีเพ่ิมขึ้นอีกหลายหมูบาน กระบวนการแกไขความขัดแยงของเครือขายประมงพื้นบานปตตานี
ดวยความรวมมือระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับรัฐชวยใหชาวบานมีอาชีพและรายไดและอยู
รวมกันไดอยางสันติวิธี 
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ภาคผนวกที่ ๒  กรณีศกึษาลุมน้ําแมตาชาง 

ลุมนํ้าแมตาชาง เปนลุมนํ้าขนาดเล็ก มีตนกําเนิดอยูที่เทือกเขาดอยสุเทพ-ปุย ตําบลสุเทพ
และดอยผาคําในเขตอุทยานแหงชาติออบขาน ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม ไหลผานหุบเขาลงสูพ้ืนที่
ราบอําเภอหางดง และไหลลงสูแมนํ้าปง  แมตาชางจึงเปนตนน้ําลําธารของแมนํ้าเจาพระยาซึ่งเปน
สายน้ําหลักของประเทศดวย  

สายน้ําแมตาชางมีพ้ืนที่ประมาณ ๑๗๙ ตร.กม. ความยาวลําน้ํา ๒๖.๑๔ กม. มีลําน้ํายอยถึง 
๖๔ สาย ในอดีตใหนํ้าหลอเลี้ยงชุมชนจํานวน ๓ อําเภอ ๑๒ ตําบล ๑๒๔ หมูบานของจังหวัด
เชียงใหม ปจจุบันมีพ้ืนที่ลุมนํ้าเพียง ๑๒๗ ตร.กม. ความยาวลําน้ํา ๒๐ กม. ชุมชนที่ใชประโยชน
โดยตรงเหลือเพียง ๓ อําเภอ ๖ ตําบล ๒๔ หมูบาน เน่ืองจากในป ๒๕๐๙-๒๕๑๖ กรมชลประทาน
ไดสรางโครงการชลประทานแมแตงโดยไดตัดผานสายน้ําแมตาชางในเขตพื้นที่ตําบลหนองควาย 
ตําบลน้ําแพร ตําบลบานแหวน และตําบลที่เหลือของอําเภอหางดง ทําใหชาวบานสวนหนึ่งในเขต
ตําบลเหลานี้มีทางเลือกใชนํ้าจากโครงการชลประทานแมแตงแทนน้ําจากลุมนํ้าแมตาชาง  

พ้ืนที่ตอนบนของลุมนํ้าเดิมไมมีใครอยูอาศัย ป พ.ศ. ๒๔๙๗ มีเพียงชาวไทยภูเขาเผามงไมกี่
ครอบครัวเขาไปอยูอาศัย ทําการเกษตรโดยปลูกพืชไรและพืชผลพื้นเมือง ตอมาในป ๒๕๐๙ 
โครงการหลวงพัฒนาที่สูง เขาไปสงเสริมชาวมงใหปลูกลิ้นจี่แทนพืชไร คนมงเริ่มอพยพเขามาอยู
เพ่ิมขึ้นเปนหลายหมูบาน เชนบานแมสาใหม ผานกกกและบานดอยปุยซึ่งสามารถใชนํ้าในลุมนํ้าแม
ตาชางไดตลอดทั้งป ในป ๒๕๑๕ เปนชวงที่มีการปลูกลิ้นจี่กันอยางกวางขวาง 

ในสวนพื้นที่ตอนกลางของลุมนํ้าเปนที่ลาดชันและภูเขาสูงมีปาไมปกคลุมเปนสวนใหญ ที่
ราบมีนอย ชาวบานตั้งบานเรือนอยูบริเวณที่ลาดเชิงเขาและที่ราบ ตั้งแตถนนวงแหวนของ ร.พ.ช.
สายหางดง-สะเมิงสรางเสร็จไปบรรจบกับถนนสายแมริม-สะเมิง ในปพ.ศ. ๒๕๒๕ ทําใหการ
คมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น ทําใหคนตางถ่ินอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานมากขึ้น ในป ๒๕๒๘ เริ่มมีสถาน
ประกอบการแหงแรกในพื้นที่กลางน้ําคือกฤษดาดอยรีสอรท ในชวงป ๒๕๓๑-๒๕๓๔ ยุคเศรษฐกิจ
รุงเรืองราคาที่ดินสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ชาวบานพากันขายที่ดินใหแกนายทุนที่เขามากวานซื้อที่ดินไว
เก็งกําไรจํานวนมาก ที่ดินการเกษตรจึงเปลี่ยนมือไปอยูกับนายทุน และนายทุนขายที่ดินใหนักธุรกิจ
เขามาสรางรีสอรท โรงแรม โรงเรียนนานาชาติ บานพักตากอากาศ รวมทั้งสวนเกษตรขนาดใหญ
เต็มพ้ืนที่โซนกลางน้ํา อีกหาหกปถัดมาเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐ บานจัดสรรกลายเปนบาน
ราง ที่ดินเก็งกําไรเปนที่ดินเปนเอนพีแอลติดจํานองอยูกับธนาคาร ชาวบานซึ่งเคยเปนเจาของที่ดิน
หลายรายตองกลับไปเชาที่ทํากินในที่ดินเดิมของตนเอง  
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ในสวนพื้นที่ปลายน้ําซึ่งมีคนเมืองอาศัยอยูทั้งหมด สวนใหญทําการเกษตร ในป ๒๕๒๘ เกิด
การขาดแคลนน้ํา นํ้าในลําเหมืองมีไมพอทําการเกษตรปลูกถ่ัวลิสงถ่ัวเหลืองในชวงฤดูแลงสงผลให
ชาวบานจํานวนหนึ่งลดพ้ืนที่เกษตรกรรมลง ชาวบานบางรายขายที่ดินเปลี่ยนไปเปนอาชีพรับจาง 
จนกระทั่งป ๒๕๓๔-๒๕๓๕ เกิดวิกฤตินํ้าแลงอีกครั้ง ชาวบานจึงขายที่ดินไปเปนสวนใหญ บาง
หมูบานขายที่ดินไปกวารอยละ ๙๐ แลวเชาที่ดินเดิมที่เปนของตนเองทํากิน พ้ืนที่ปลายน้ําสวนหนึ่ง
จึงกลายเปนบานจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรม 

สถานการณความขัดแยงในพื้นที่ลุมนํ้าแมตาชางเกิดขึ้นกับคนทุกกลุม ระหวางคนที่สูงกับ
คนพื้นราบ ระหวางคนพื้นราบกับสถานประกอบการ และระหวางคนพื้นราบดวยกันเอง และมักใช
วิธีการที่รุนแรง  ดังเชน 

- ในป ๒๕๓๕ เกิดความขัดแยงรุนแรงโดยชาวบานตําบลบานปงยกพวกไปตัดตนลิ้นจี่ 
บางสวนรื้อทําลายทอสงนํ้าของมงบนที่สูง เพราะเชื่อวาการปลูกลิ้นจี่ใชนํ้ามากทําใหนํ้าลําหวยแหง  

- ป ๒๕๓๘ ชาวบานกลางน้ําเขตตําบลบานปง รวมตัวกันไปทุบฝายที่กั้นลําน้ําในเขตพื้นที่
สถานประกอบการกฤษดาดอยและสวนบัวรีสอรท 

- เม่ือ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๔  ชาวบานหมู ๑ ตําบลบานปง ยกพวกไปรื้อทําลายฝายของ
ชาวบานหมู ๒ และหมู ๔ ตําบลเดียวกันอางวากักนํ้าไวทําใหนํ้าขางลางไมพอใช 

ความขัดแยงระหวางชาวบานกลุมตางๆในลุมนํ้ามีอยูเสมอ และจะรุนแรงทุกครั้งที่เกิดวิกฤติ
ฝนแลง โดยเฉพาะกลุมกลางน้ําที่มีสถานประกอบการมากกวา ๕๐ แหง ซึ่งชาวบานมองวาเปนกลุม
ที่ไมเอื้ออาทรตอผูใชนํ้าในลุมนํ้าเดียวกัน ใชนํ้ามากและใชเกินความจําเปน สถานประกอบการบาง
แหงสรางฝายคอนกรีตหลายแหงกั้นลําน้ํา สรางอางเก็บน้ําทําใหมีนํ้าใชตลอดปขณะที่ชาวบาน
ขางลางมีนํ้าไมพอใชไมพอทําการเกษตร ปฏิกิริยาของชาวบานตอสถานการณความขัดแยงที่เกิดขึ้น
มีหลากหลาย เชนมีการเจรจาตอรองใหเปดฝายและอางเก็บน้ํา ใชกําลังทุบฝาย หรือเพิกเฉย
หลีกเลี่ยงความขัดแยงตอสถานการณที่เกิดขึ้น 

หลังเหตุการณรุนแรง ชาวบานเริ่มปรับตัว กลุมมงบนที่สูงเริ่มตั้งกลุมอนุรักษตนน้ํา พยายามทํา
กิจกรรมใหคนกลางน้ําและคนพื้นราบเห็นถึงการดูแลรักษาตนน้ํา เชนดูแลไมใหชาวบานเขาไปตัดกลวยปา ดูแล
ระบบน้ําทอไมใหไหลทิ้งหรือใชมากเกินความจําเปน สวนกลุมสถานประกอบการกลางน้ํา ก็พยายามสรางบอพัก
นํ้า และเมื่อถึงฤดูแลงก็จะจัดรอบเวรยามแบงนํ้าใชตามวันเวลาที่กําหนดไว อยางไรก็ดีกลุมธุรกิจสถาน
ประกอบการยังมีการเติบโตตอไปทําใหการใชนํ้าเพิ่มมากขึ้น สวนตอนลางการขาดแคลนน้ําของชาวบานพื้นราบ
เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย  ๆทั้งที่เกิดจากการน้ําในลําเหมืองแหงและจากการสรางอาคารบานเรือนขวางกั้นลําน้ํา ทําใหลํา
เหมืองตื้นเขินและแคบ ตลอดจนมีการทิ้งขยะทําใหนํ้าเนาเสีย  และการที่ไมมีกติกาควบคุม ไมมีแกเหมืองแกฝาย
ควบคุมดูแลจัดสรรน้ํา ทําใหความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ําของชาวบานพื้นราบเพิ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อย  ๆ
แมจะมีความพยายามแกไขปญหาจากหนวยงานหลายฝาย ทั้งองคกรทองถ่ิน กํานันผูใหญบาน หนวยงานรัฐ แต
ไมประสบผลสําเร็จ  
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ในชวงป ๒๕๔๑ ซึ่งเกิดวิกฤตินํ้าแลง องคการพัฒนาเอกชนในพื้นที่ไดจัดประชุมชาวบาน
กลุมตนน้ํากลางน้ําและปลายน้ําขึ้นที่วัดบานฟอนตําบลหนองควาย  มีการถกเถียงกลาวโทษกัน
อยางดุเดือด ทายสุดไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาและฟนฟูลุมนํ้าแมตาชางขึ้น กรรมการกลาง
ประกอบดวยตัวแทนชาวบานหมูบานละ ๕ คนรวม ๒๘๐ คนและตัวแทนกลุมรีสอรท แหงละ ๑ คน 
จํานวน ๑๐ แหง รวม ๒๙๐ คน และกรรมการดําเนินการ ๑๘ คน ประกอบดวยตัวแทนตําบลๆละ ๒ 
คน ตัวแทนรีสอรท ๒ คน แตการประชุมไมคอยไดผล ไมคลองตัว ตอมาวันที่ 26 พ.ค. 44 ไดมีการ
ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการโดยคณะกรรมการชุดใหมประกอบดวยคณะกรรมการ 2 ชุ ด คือ 
คณะกรรมการดําเนินการ 18 คน คงเดิมจาก 18 ตําบลและกลุมรีสอรท และคณะอนุกรรมการ
ตัวแทนหมูบานละ 2 คน เปน 17 คนจาก 35 หมูบานที่ยังคงใชนํ้าแมตาชางอยู แตกลุมรีสอรทไมมี
ใครมารวม มีแตการพูดคุยเจรจาตกลงกันในหมูกรรมการกลุมตนน้ําและปลายน้ําแตก็ชวยผอน
คลายสถานการณความขัดแยงลงไดมาก เริ่มรางขอตกลงและกติกาการใชนํ้ารวมกัน มีการตอรอง
การใชนํ้าในชวงแลง เชนกลุมชาวมงจะปลอยน้ําลงมาตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน เชนครั้งละ ๓ ถึง 
๕ วัน ถาไมพอใชก็มาตกลงกันใหม 

การทํางานรวมกันระหวางคนตนน้ํากับคนปลายน้ําระยะหนึ่งทําใหพบวากลุมสถาน
ประกอบการซึ่งเปนผูใชนํ้ารายใหมเปนผูใชนํ้ามาก จึงเริ่มมีการตรวจสอบการใชนํ้าอยางละเอียดวา 
แตละแหงมีที่พักกี่หอง มีคนพักเทาไร ใชนํ้าครั้งละเทาไร วันละเทาไร ทําใหความคิดที่วาชาวมงตัด
ไมทําลายปาทําใหนํ้าลําหวยแมตาชางแหงไดเปลี่ยนไป 

แตปญหาความขัดแยงระหวางชาวบานกับกลุมรีสอรทกลับทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ชวงน้ําแลง
ชาวบานกลุมปลายน้ําไดรวมตัวกันไปเจรจาขอแบงนํ้าจากกลุมรีสอรท แตไดรับความรวมมือเฉพาะ
บางแหงหรือบางเวลาเมื่อชาวบานกลับไปก็กั้นน้ําเหมือนเดิม ชาวบานตองขึ้นมาตามน้ําวันละ
หลายๆครั้งสรางความไมพอใจใหกับชาวบาน กลาวหากลุมรีสอรทวาไมมีความเอื้ออาทรตอผูใชนํ้า
ในลุมเดียวกัน ไมจริงใจชวยแกไขปญหาชาวบาน รีสอรทก็ชี้แจงวาการใชนํ้ามากก็ตองเสียคาไฟฟา
มากเพราะตองสูบน้ําไปเก็บไวในบอพักแตไมไดใชฟุมเฟอย  

อยางไรก็ดีคณะกรรมการแมตาชางไดประชุมปรึกษากันบอยครั้ง มีการเก็บขอมูลมา
นําเสนอใหเห็นปญหาขอเท็จจริง รวมทั้งการกดดันกลุมรีสอรท จนในป ๒๕๔๕ กลุมรีสอรทก็เขา
มารวมในกระบวนการแกไขปญหาของชุมชน คณะกรรมการฯ ไดรวมกันรางกฎกติกาในการบริการ
จัดการน้ําระดับลุมนํ้าบนฐานการจัดสรรและแบงปนน้ําอยางยุติธรรมระหวางคนใชนํ้ากลุมตางๆ ป 
๒๕๔๗ กลุมรีสอรทสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการรวมบริหารจัดการน้ําในลุมนํ้า ความขัดแยง
ระหวางกลุมชาวบานตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ําก็คลี่คลายลงไป แมปญหายังไมหมดแตชุมชนก็มี
กลไกและกระบวนการแกไขความขัดแยงที่ทุกฝายตัดสินใจรวมกัน  
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ภาคผนวกที่ ๓  กรณีศึกษาชุมชนแพรกหนามแดง   

ลุมนํ้าแมกลอง เปนพื้นที่รับน้ําฝนมาจากเทือกเขาตะนาวศรี  ไหลลงมาตามลําน้ําธรรมชาติ 
สูแมนํ้าแมกลอง และลําน้ํายอย  ดานทิศตะวันตก รับน้ําฝนจากเทือกเขาตะนาวศรี เขตอําเภอปาก
ทอ จังหวัดราชบุรี ดานทิศใต รับน้ําทะเลจากอาวบางตะบูน เขามาทางคลองขุดยี่สาร และจาก
ปากอาวแมกลองเขามาปากแมนํ้าสูคลองยอยตางๆ  ทําใหแมกลองเปนเมือง ๓ นํ้า คือ โซนน้ําจืด
บริเวณอําเภอบางคนที นํ้ากรอยบริเวณอําเภออัมพวา สวนโซนน้ําเค็มเขตอําเภอเมืองตอนกลางและ
ลาง ซึ่งเปนจุดรวมแลวไหลออกสูทะเล แตระบบน้ําจืดและน้ําเค็มจะไมน่ิงแนนอน จะมีการไหลเวียน
ขึ้นลง ตามอิทธิพลจากดวงจันทร และไหลเวียนจากเทือกเขาสูงลงสูที่ต่ํา 

แมกลองจึงเปนเมืองในที่ลาดต่ํา เปนพื้นที่ชุมนํ้า ประกอบดวยแมนํ้าลําคลองจํานวนมากถึง 
๓๕๖ คลอง ลําน้ํามีลักษณะตางๆ เชน แพรก ลําราง ลํากระโดง และคลองที่ไหลเขาสูสวน แยกออก
สูปาชายเลน อีกนับพันสาย เปนเครือขายสายน้ําที่เชื่อมโยงกันอยางซับซอน คลองขุดตางๆ สรางไว
เพ่ือรองรับเปนพื้นที่แผนํ้า ในชวงเวลาน้ําขึ้น เพ่ือปองกันน้ําทวม และใชเพ่ือหลอเลี้ยงการเกษตร ซึ่ง
มีทั้งสวนผลไม สวนมะพราว รวมทั้งการทํานาเกลือ นากุง ปลูกปาโกงกางเผาถาน และการประมง
ในทะเล การออกแบบแผนการทํามาหากินของชาวบานจึงตองวางแผนใหสัมพันธกับระบบน้ํา และ
ลม  ลําน้ําแมกลองและคลองยอย ทุกคลองที่แยกจากแมนํ้า เม่ือน้ําทะเลขึ้น จะดึงนํ้าจืดจากคลอง
ยอยกลับคืนไป ในชวงหัวน้ําขึ้น จึงเปนน้ําจืด ตอมาน้ําจึงเริ่มกรอย ในระยะเวลาประมาณ ๕-๖ 
ชั่วโมง ดังน้ันแมนํ้าแมกลองจึงมีสภาพเปน 3 ระบบน้ําในลําน้ําสายเดียวกัน 

ประมาณปพ.ศ. ๒๕๒๐ เขื่อนศรีนครินทรซึ่งสรางขึ้นกั้นลําน้ําแมกลอง และในปน้ันเกิดภาวะ
ฝนแลง จังหวัดสมุทรสาครทั้งจังหวัดประสบปญหาน้ําเค็มหนุนสูง ๒-๓ ปติดตอกัน ทําใหพ้ืนที่
การเกษตรไดรับความเสียหายเปนบริเวณกวาง ตอมามีการสรางเขื่อนขึ้นอีกหลายแหง ไดแก เขื่อน
ทาทุงนา ป ๒๕๒๕  เขื่อนเขาแหลม ป ๒๕๒๘ ซึ่งในชวงเก็บกักนํ้าจืด มีผลตอการปลอยน้ําจืด
ออกมาผลักดันน้ําเค็ม ตอมาชลประทานไดทําโครงการแมกลองใหญ เพ่ือปองกันน้ําเค็มอยางถาวร 
ใหกับพื้นที่ในเขตจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบไปดวยคันกั้นแมนํ้าแมกลอง
เลาะริมฝง เริ่มตั้งแตปากคลองแคว ออมลงมาตามทางหลวงปากทอสายเกา จนถึงทางหลวงธนบุรี-
ปากทอ จากคลองตรงไปจนถึงคลองผีหลอก ต.แพรกหนามแดง แลวสรางถนนทําประตูแบงนํ้าจืด
นํ้าเค็ม ถึงสถานีรถไฟบางเค็ม และประตูนํ้าตามคลองตางๆ รวม ๘๘ แหง (คณะกรรมสิทธ์ิ
มนุษยชนแหงชาติ, ๒๕๔๗) สําหรับฝงแมนํ้าแมกลองตะวันออกเริ่มจากประตูนํ้าบางนกแขวก ไปจน
สุดเขตจังหวัดที่คลองพรมแดง มีประตูปดคลองตางๆ ทางฝงตะวันออกของแมนํ้า อีกจํานวน ๑๐๓ 
แหง รวมทั้งหมดมีประตูปดคลองตางๆ จํานวน ๑๙๑ ประตู ซึ่งขณะนี้ดําเนินการไปแลวประมาณ 
๘๐ เปอรเซ็นต ซึ่งประตูนํ้าเหลานี้สงผลกระทบเปนวงกวาง คือ ระบบน้ํากรอยหายไป พ้ืนที่แผนํ้า
ในชวงน้ําขึ้นหายไปถึง ๒ ใน ๓ และการเกษตร การประมงที่สัมพันธกับระบบน้ําตองสูญเสียสมดุล
ไป ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพ เปลี่ยนแปลงความรูความชํานาญที่ใชในการประกอบอาชีพ 
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ชุมชนในเขตพื้นที่ลุมนํ้าแมกลอง จะประสบผลกระทบจากปญหาดังกลาวนี้ เน่ืองจากชวงฤดู
ฝน ถาปริมาณน้ํามาก ประตูนํ้าเหลานี้จะระบายน้ําไมทัน เม่ือปดประตูกั้นน้ําเค็มไมใหรุกเขา ก็จะ
เกิดน้ําแชขัง สงผลใหไมผล มะพราว เสียหายเปนอยางมาก โครงการปองกันน้ําเค็มทําใหระบบน้ํา
ไมไหลเวียน ประตูนํ้าตางๆ มีลักษณะการกอสรางไมสัมพันธกับระบบน้ําขึ้น นํ้าลง ทําใหเปน
อุปสรรคตอระบบการจัดการน้ํา 

ตําบลแพรกหนามแดง เปนตําบลหนึ่งในพื้นที่ลุมนํ้าแมกลอง ตั้งอยูอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ประกอบดวย ๖ หมูบาน มีประชากรประมาณ ๔,๕๐๐ คน  ในเขตตําบลมีลําคลอง
เชื่อมโยงกันมากถึง ๓๖ สาย มีระบบการไหลเวียนของน้ําขึ้นลงตลอดทั้งป  ชาวบานสวนใหญจึงตั้ง
บานเรือนอยูริมสองฝงคลอง และประกอบอาชีพที่สัมพันธกับสายน้ําเปนหลัก ประตูนํ้าที่สรางกั้น
คลองตลอดเหนือจรดใต จํานวน ๑๕ ประตู แตเปดใชงานไดเพียง ๑๐ ประตู ที่เหลือใชงานไมได 
เน่ืองจากไมมีนํ้าไหลผาน ซึ่งประตูนํ้าเหลานี้ ทําใหแบงตําบลแพรกหนามแดงเปนสองโซน คือน้ําจืด 
และน้ําเค็ม  ชาวบานโซนน้ําเค็ม จะเลี้ยงกุงแชบวย ที่ตองใชระยะเวลาเพาะเลี้ยงกวาครึ่งเดือนจนได
กุงที่โตพอจะขายได  สวนในโซนพื้นที่นํ้าจืด ชาวบานสวนใหญทํานา เลี้ยงปลาสลิดในระบบบอ
ธรรมชาติ  

ประตูกั้นน้ํา ทั้ง ๑๕ ประตู เปนที่มาของความขัดแยง เพราะทุกครั้งที่ฝนตกหนัก หรือ
ชลประทานปลอยน้ําจากเขื่อน นํ้าก็จะทวมนาขาว  บอปลา และสวนผัก ชาวบานโซนน้ําจืดจึงตอง
เปดประตูระบายน้ําตามแนวคันกั้นน้ําเค็ม เพ่ือไมใหนํ้าทวมพื้นที่ของตนเอง แตขณะเดียวกัน โซน
พ้ืนที่นํ้าเค็มก็จําเปนตองใชนํ้าจากลําคลองธรรมชาติน้ี เพ่ือนําลูกกุงและอาหารจากน้ําทะเลเขาพื้นที่ 
การเปดประตูระบายน้ํา ซึ่งเปดจากดานลางขึ้นบน แลวระบายเอาเลน ซึ่งมีแอมโมเนีย และกาซ
ไขเนาสะสมอยูทองน้ําฟุง ลงคลองฝงนํ้าเค็ม ทําใหกุง หอย ปู ปลา และหวงโซอาหารตามธรรมชาติ
ตายหมด  

นอกจากนั้น นํ้าเสียจากฝงนํ้าจืด ซึ่งเกิดจาก การระบายน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรม 
และน้ําเสียจากฟารมเลี้ยงหมู ในเขตจังหวัดราชบุรี จนชาวบานตองขอใหชลประทานเปดประตูเพ่ือ
ระบายน้ําออกสูฝงนํ้าเค็ม ซึ่งก็ทําใหพ้ืนที่ฝงนํ้าเค็มไดรับความเสียหายจากน้ําเสียนี้ดวย จึงทําให
ชาวบานทั้งสองฝงเกิดความขัดแยงกัน ชาวบานฝงนํ้าจืดกลาวหาชาวบานฝงนํ้าเค็มวาเห็นแกตัวที่
ไมใหเปดประตูนํ้า ชาวบานฝงนํ้าเค็มก็กลาวหาวาฝงนํ้าจืดเห็นแกตัวเชนกันที่ไมยอมใหจับกุงกอน 
จนถึงขึ้นพกอาวุธมาเจรจากัน  

ความขัดแยงระหวางชาวบานในเขตน้ําจืดและน้ําเค็ม เริ่มขยายตัวออกไปมากขึ้น เน่ืองจาก
นํ้าเสียที่ปลอยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเพ่ิมปริมาณขึ้นทุกวัน กลุมชาวบานที่ไดรับผลกระทบก็
ขยายออกวงกวางเชนกัน เชน กลุมประชาคมคนรักษแมกลอง กลุมหอการคาจังหวัด กลุมคณะ
กรรมรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม(กรอ.)  
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กระบวนการแกไขความขัดแยงเริ่มขึ้นจากงานวิจัยเพื่อทองถ่ิน ที่สํานักงานสนับสนุนการวิจัย
ไดเขาไปสนับสนุน กลุมผูที่เกี่ยวของทุกฝาย เริ่มใหความสนใจกับปญหานี้ และเชื่อวาการทําวิจัย 
นาจะเปนอีกหนทางหนึ่งที่ชวยแกปญหาความขัดแยงของคนในชุมชนได โดยไดตั้งประเด็นวิจัยเพื่อ
หารูปแบบการจัดการน้ําของตําบลแพรกหนามแดง ทีมวิจัยประกอบไปดวยตัวแทนชาวบานทั้งใน
เขตน้ําจืดและน้ําเค็ม เริ่มตนดวยการเปดเวทียุทธศาสตรลุมนํ้า เชิญคนทั้งหกหมูบาน ซึ่ง
ประกอบดวย ขาราชการทองถ่ิน กํานัน-ผูใหญบาน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล(อบต.) 
กวา ๑๐๐ คน แตปรากฏวา การประชุมครั้งแรกมีคนเขารวมไมถึงครึ่ง ทีมวิจัยจึงปรับกลยุทธสราง
ความเขาใจดวยการเปดเวทีเล็กๆ สัญจรตามหมูบาน เพ่ือหาขอมูล เหตุปจจัยของปญหาความ
ขัดแยง ที่เกิดการประตูนํ้าเหลานี้ ทีมวิจัยลงพื้นที่พูดคุยหลายครั้ง อยางตอเนื่องประมาณ ชาวบาน
จึงเขารวมประชุมปรึกษาหารือกันมากขึ้น 

การประชุมหลายครั้ง โดยการชักชวนชาวบานฝงนํ้าเค็มใหมาคุยกับฝงนํ้าจืด บางครั้งก็ใหฝง
นํ้าจืดไปคุยกับฝงนํ้าเค็ม จนทําใหชาวบานทั้งสองฝงรวมรับรูปญหา และเขาใจปญหามากขึ้น และมี
การรวมมือกันแกไขปญหาทีละเล็กทีละนอยอยางไมรูตัว จากความรูสึกเปนปรปกษกัน ก็เปลี่ยน
ความรูเปนมิตร และในการประชุมก็มีการใชขอมูลตามขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพูดคุยกัน
มากขึ้น จนเกิดชุดขอมูลและความรวมมือกันระหวางผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ผลจากการศึกษาขอมูล
และพูดคุยกันอยางตอเนื่อง ทําใหทราบตนเหตุของปญหา คือประตูนํ้าของกรมชลประทาน ที่ทําให
วิถีชีวิตของชาวบานเปลี่ยนไป ตอมาทีมวิจัยจึงลงไปคุยกับผูเฒาผูแก ลอมวงคุยกันเพื่อเจาะลึกถึงวิถี
ชีวิตและความรูภูมิปญญาที่สอดคลองกับระบบน้ําในอดีต และพบวาในอดีตชาวบานมีวิถีชีวิตอยูกับ
นา และสรางทํานบไวหลายแหงเพ่ือกั้นน้ําไมใหเขานา มีการจัดระบบเวรยามเฝาทํานบเพื่อดูแลการ
เปด-ปด และซอมแซมสวนที่ชํารุด ชวงน้ําลากทุกคนจะชวยกันรื้อทํานบดินเพื่อเปดทางใหนํ้าไหลลง
สูทะเล และจะสรางทํานบใหมอีกครั้งเม่ือน้ําทะเลหนุนสูง 

การระบายน้ําจืดน้ําเค็มในสมัยกอน ยังพบอีกวา ใชวิธีการสรางทอเชื่อมระหวางทางน้ํา เม่ือ
นํ้าไหล ฝาทอจะเปด-ปดเอง บางกรณีชาวบานก็ทําประตูนํ้าโดยใชไมแผนวางขวางคลอง ทีละแผน
จากกนคลอง เม่ือตองการระบายน้ํา ก็จะเปดแผนไมทีละแผน ชุดความรูเหลานี้ ทําใหทีมวิจัยไดขอ
คนพบวา ตองมีการออกแบบประตูนํ้าใหม โดยอาศัยหลักการทําประตูของชุมชน ซึ่งชาวบานใน
ปจจุบันยังนํามาประยุกตใชในบอกุง คือ ประตูนํ้าดานลางจะเปนแผนทึบมีความสูงพอที่จะกักเก็บน้ํา
จืดใหเพียงพอการใช 

และยังชวยกั้นเลนไมใหไหลสูคลองน้ําเค็ม สวนดานบนจะเปนแผนสวิงสําหรับระบายน้ําเมื่อ
ปริมาณน้ําเกินความตองการ ชาวบานเขตนํ้าเค็มก็จะไดนํ้าจืดมาผสมน้ําเค็มเปนน้ํากรอย และ
น้ําเค็มไมเนาเสียจากเลนและของเสียอีก การไหลของน้ําผานประตูนํ้านี้ นํ้าจะไหลออกโดยอัตโนมัติ
และปดเองดวยแรงดันน้ําตามธรรมชาติ  
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แตขอเสนอของทีมวิจัยนี้ ไมสามารถทําใหกรมชลประทาน เปลี่ยนแปลงประตูนํ้าไดในทันที 
เพราะไมเชื่อวาจะสามารถแกไขปญหาดังกลาวได และไมมีงบประมาณ ทีมวิจัยชาวบานจึงไดเสนอ
แบบประตูนํ้าไปที่หอการคาจังหวัด และผลักดันเรื่องนี้ผานทางกรอ.จังหวัด และอบต. ซึ่งทางอบต.
อนุมัติงบประมาณใหกอสรางประตูนํ้าจํานวน ๑ ประตู เพราะแบบที่ชาวบานรางไมมีลายเซ็นวิศวกร
ลงนาม ชาวบานจึงเสนอแนวคิดนี้ไปยังหนวยงานตางๆ เพ่ือชวยตอรองกับกรมชลประทาน จน
ประสบผลสําเร็จ ผูวาราชการจังหวัดอนุมัติงบประมาณผานทางอบต.สรางประตูนํ้าอีก ๒ ประตู ที่
หมู ๖ และ ๔ โดยทีมวิจัยชาวบานแบงหนาที่กันตรวจสอบคุณภาพน้ํา บริเวณเหนือน้ําและใตนํ้า ทุก 
๑๕ วัน เพ่ือวัดปริมาณออกซิเจน ความเปนกรด-ดาง คาแอมโมเนีย ความเค็ม ดวยเครื่องมือที่
จัดซื้อกันเอง โดยมีเจาหนาที่สาธารณสุขมาชวยแนะนําการใชเครื่องมือ และการบันทึกขอมูลทาง
ชีวภาพ ผลปรากฏวาคุณภาพน้ําดีขึ้น ทําใหความขัดแยงของชาวบานคลี่คลายลงไปดวยดี 

 
ภาคผนวกที่ ๔  กรณีศกึษารางพระราชบัญญัติปาชมุชน  

ความขัดแยงในการจัดการปาระหวางรัฐกับชุมชนมีมานานตั้งแตยุคสัมปทานปาไม แต
ความขัดแยงเริ่มรุนแรงขึ้นจนเปนปญหาในชวงประกาศใชแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก 
(พ.ศ. ๒๕๐๔) ดวย ๓ นโยบายหลักของรัฐคือสัมปทานทําไม การใหเอกชนเชาปา และการประกาศเขตปา
อนุรักษ ทับปาที่ชุมชนดูแลรักษาและใชประโยชน 

เหตุการณขัดแยงรุนแรงเกิดขึ้นป ๒๕๓๒  เม่ือปาของชุมชนหวยแกว  จังหวัดเชียงใหม ถูกรัฐ
นําไปใหเอกชนเชาทําประโยชนทางการเกษตร เอกชนนําแทรกเตอรไปไถปาทําใหปาที่ชุมชนรักษา
เสียหาย ชาวบานหวยแกวรวมพลังคัดคาน   ผูนําชุมชนถูกลอบทํารายเสียชีวิต   ชาวบานเรียกรองให
รัฐออกกฎหมายคุมครองสิทธิชุมชนในการจัดการปา ความขัดแยงเรื่องสิทธิชุมชนจัดการปาเปน
ประเด็นระดับชาติ กรมปาไมราง พ.ร.บ.ปาชุมชนขึ้นในป ๒๕๓๒ แตองคกรประชาชนไมเห็นดวย
เพราะอิงกฎหมายปาไมเดิมซึ่งไมใหอํานาจประชาชนจัดการปา แตตองทาํในนามพนกังานเจาหนาที ่ 

ป ๒๕๓๔-๓๖  นักวิชาการ ชาวบาน และนักพัฒนาองคกรพัฒนาเอกชนรวมกันทําวิจัยการ
รักษาปาของชุมชนเรื่องปาชุมชนทั่วประเทศ และเสนอราง พ.ร.บ.ปาชุมชน แตไมไดรับการพิจารณา
จากรัฐ ในป ี ๒๕๔๗ ชาวบานเริ่มรณรงคใหรัฐบาลนํารางกฎหมายปาชุมชนฉบับประชาชนเขาสูการ
พิจารณาของสภาผูแทนราษฎร แตเรื่องไปไมถึงสภา คางการพิจารณาอยูที่หนวยราชการอยูหลายป  

รัฐบาลสมัยนายบรรหาร ศิลปอาชาไดสัมมนารางกฎหมายปาชุมชน  เม่ือเดือนเมษายน 
๒๕๔๘ เพ่ือคลี่คลายความเห็นที่ไมตรงกันระหวางฝายตางๆ  โดยมี  นพ.ประเวศ  วะสี  เปนประธาน 
ในที่สุดไดราง  พ.ร.บ.ปาชุมชนที่คนสวนใหญพอใจ เวนองคกรเอกชนบางองคกร คัดคานกรณีทําปา
ชุมชนในเขตปาอนุรักษ ตอมามีการประชาพิจารณปาชุมชนทั่วประเทศ และป ๒๕๔๑ นายกรัฐมนตรีชวน 
หลีกภัย  ไดแตงตั้งนางลดาวัลย  วงศศรีวงศ  เปนประธานในการปรับปรุงราง  พ.ร.บ.ปาชุมชน  ใหสอดคลอง
กับผลประชาพิจารณ  แตรางพ.ร.บ.ปาชุมชนไมไดรับการเสนอสูสภา  



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 38

ป ๒๕๔๒  เครือขายปาชุมชนฯ ผลักดันรางพ.ร.บ.ปาชุมชนฉบับที่ผานความเห็นชอบของ 
กนภ. และเรียกรางพ.ร.บ.ฉบับดังกลาววา รางพ.ร.บ.ปาชุมชน ฉบับประชาชน แตก็ยังไมประสบ
ผลสําเร็จ  ๑  มีนาคม ๒๕๔๓    ตัวแทนเครือขายปาชุมชนทั่วประเทศ  โดยใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๐  โดยผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง  ๕๐,๖๑๘  รายชื่อเสนอกฎหมายปาชุมชนตอประธานรัฐสภา และ
ในเดือนมีนาคม – กรกฎาคม ๒๕๔๓ มีการเจรจาตอรองกับฝายการเมืองเพ่ือใหรัฐบาลนํา พ.ร.บ.
ปาชุมชนฉบับประชาชน เขาสูการพิจารณาของรัฐสภา   

การพิจารณาราง พ.ร.บ.ปาชุมชนในสภาผูแทนฯ ในวันที่ ๕  ก.ค. ๒๕๔๓  ลงมติรับหลักการ
รางพ.ร.บ.ปาชุมชนทั้ง ๖ ฉบับ (ฉบับประชาชน ฉบับรัฐบาล และฉบับพรรคการเมืองตางๆ ๔ ฉบบั) 
ในวาระที่ ๑  พรอมแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  พิจารณารางพ.ร.บ.ปาชุมชน   สิงหาคม-
กันยายน ๒๕๔๓  ตัวแทนประชาชนผูเสนอกฎหมาย  และตัวแทนองคกรอนุรักษบางกลุมรวมเปนที่
ปรึกษากรรมาธิการ แตการพิจารณาใชรางกฎหมายของหนวยราชการเปนหลัก มีการอภิปรายอยาง
ละเอียดทุกมาตราแตไดรับการคัดคานการจัดตั้งปาชุมชนในเขตอนุรักษจากตัวแทนหนวยราชการ 
ในเดือนพฤศจิกายน๒๕๔๓ มีการยุบสภา ราง พ.ร.บ.ปาชุมชนจึงตกไป 

คณะรัฐมนตรีใหมของรัฐบาลทักษิณชุดที่ ๑ มีมติเม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ยนืยนัสนบัสนนุราง 
พ.ร.บ. ปาชุมชนใหพิจารณาตอ  วันที่ ๒๓  พฤษภาคม    รัฐสภาเห็นชอบใหมีการพิจารณาราง  พ.ร.บ.
ปาชุมชนตอ และแตงตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง  พ.ร.บ.ปาชุมชน  มีผูแทนจากรางกฎหมาย
ฉบับประชาชน  ๑๓  คน  จากกรรมาธิการทั้งหมด ๓๕  คน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  คณะกรรมาธิการสภา
ผูแทนฯจัดเวทีรับฟงความคิดประชาชนตอราง  พ.ร.บ.ปาชุมชน  ทั้ง ๔  ภาค และพ.ร.บ.ปาชุมชน  ผานการ
พิจารณาของสภาผูแทนราษฎร เม่ือ ๗  พฤศจิกายน  ดวยเสียงโหวต ๓๔๑  เสียง  งดลงคะแนน ๒  เสียง และ  
สงใหวุฒิสภาไปพิจารณา 

สาระสําคัญของราง พ.ร.บ.ปาชุมชนทีผานสภาราษฎรดังน้ี 

เจตนารมณของกฎหมาย มี ๔ ประการคือ ๑) คือการอนุรักษทรัพยากรปาไม สภาวะ
แวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ  ๑) การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในปา
ชุมชนอยางสมดุลและยั่งยืน ๓) การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของชุมชนในการ
อนุรักษ การฟนฟู การพัฒนา การควบคุมดูแล และการใชทรัพยากรธรรมชาติในปา ๔) การ
เสริมสรางความรวมมือระหวางรัฐและชุมชนในการจัดการปาชุมชน  

การขอจัดตั้งปาชุมชน ชุมชนสามารถขอจัดตั้งปาชุมชนขึ้นไดในพื้นที่ปาอนุรักษตาม
กฎหมาย ปาสงวนแหงชาติ ที่สาธารณประโยชน และปาชุมชนในพื้นที่ปาไม ใหอยูภายใตควบคุม
ของกฎหมายเดิม  ผูมีสิทธ์ิขอจัดตั้งปาชุมชน ไดแกชาวบานซึ่งเปนสมาชิกของชุมชน อายุไมต่ํากวา 
๑๘ ป รวมตัวกันไมต่ํากวา ๑๐๐ คน ยื่นคําขอ และการขอจัดตั้งปาชุมชน ตองมีปา มีการรวมกลุม มี
ความสามารถและพิสูจนได ยื่นคําขอ  หากยื่นขอในพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายตองเปนชุมชน
ทองถ่ินดั้งเดิม และรักษาปามาอยางตอเนื่องไมนอยกวา ๕ ป กอนพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ     
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หากรักษาปายังไมถึง ๕ ป ใหยื่นคํารองเพื่อตรวจสอบขึ้นทะเบียนและใหรักษาปาใหครบ ๕ ป จึงมี
สิทธิยื่นคําขอจัดตั้ง การตรวจสอบและอนุมัติจัดตั้งปาชุมชน ดําเนินการผานคณะกรรมการปาชุมชน
ประจําจังหวัดไปยังคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนผานทางกรมปาไม  คําวิ นิจฉัยของ
คณะกรรมการนโยบายปาชุมชนถือเปนที่ส้ินสุด  

การจัดการปาชุมชน  ผูมีสิทธิจัดการปาชุมชนไดแกสมาชิกชุมชนทุกคน โดยเลือก
คณะกรรมการจัดการปาชุมชนมาทําหนาที่ในการจัดการปาชุมชน  และกําหนดแนวทางจัดการปา
ชุมชน ตามแผนจัดการปาชุมชนซึ่งสมาชิกปาชุมชนเปนผูกําหนดและอนุมัติโดยคณะกรรมการปา
ชุมชนประจําจังหวัด  การใชประโยชนไมใหใชไดเพ่ือการใชสอยในครัวเรือนและกิจการสาธารณะใน
เขตปาใชสอย สวนบริเวณเพื่อการอนุรักษหามมิใหทําไม แตใหเก็บหาของปาไดโดยจะตองปฏิบัติ
ตามแผนจัดการปาชุมชนและระเบียบคณะกรรมการนโยบายปาชุมชน และกฎหมายปาไมที่
เกี่ยวของ  หากทําใหปาชุมชนเสียหายอธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนได ปาชุมชนที่ถูกเพิกถอน อาจขอ
จัดตั้งใหมได เวนปาชุมชนในเขตอนุรักษ  

การพิจารณาปาชุมชนของวุฒิสภา  พฤศจิกายน ๒๕๔๔  วุฒิสภาลงมติรับราง  พ.ร.บ.ปา
ชุมชน  และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง  พ.ร.บ.ปาชุมชน  กรรมาธิการฯ ลงพื้นที่
ภาคเหนือ บานทุงยาว แมทา แมขะปู และเดือนมกราคม ๒๕๔๕  ลงพื้นที่ดูงานปาชุมชนภาคอีสาน 
สมาชิกวุฒิสภาเขาใจการทําปาชุมชนของชาวบานมากขึ้น แตกรรมาธิการที่คานก็ยังคานอยู
เหมือนเดิม 

๑๕ มีนาคม วุฒิสภาพิจารณาราง  พ.ร.บ.ปาชุมชน  มีมติแกไขหลักการสําคัญของรางกฎหมายฯคือ  “มิให
ชุมชนที่อยูในพื้นที่ปาอนุรักษสามารถจัดตั้งปาชุมชนได” ในวันที่ ๓  พฤศจิกายน    ๒๕๔๗ สภาผูแทนราษฎร 
มีมติไมเห็นดวยกับการแกไขรางพ.ร.บ.ปาชุมชนของวุฒิสภา จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมาธิการรวม
จํานวน ๑๒  คน  เพ่ือพิจารณาในประเด็นที่ยังเปนขอถกเถียงกัน  โดยเฉพาะประเด็นการขอจัดตั้งปา
ชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษ 

พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๔๗ คณะกรรมาธิการรวมพิจารณา๓ ประเด็นขัดแยงที่สําคัญ 
คือพื้นที่ทําปาชุมชน การขอจัดตั้งปาชุมชน และการใชประโยชนปาชุมชน เจาหนาที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯมาใหขอมูล พบวาพื้นที่ปาสงวนแหงชาติถูกประกาศเปนปาอนุรักษเกือบ
หมดแลว รัฐยังมีแผนประกาศปาอนุรักษเพ่ิมอีกไมต่ํากวา 10 ลานไร จึงไดขอสรุปวาไมเหลือปา
สงวนใหขอทําปาชุมชนอีกแลว มีความจําเปนที่จะตองจัดตั้งปาชุมชนในเขตอนุรักษได แตควร
กําหนดมาตรฐานใหสูงกวาการทําปาชุมชนในพื้นที่ทั่วๆไป  แตการประชุมของคณะกรรมาธิการรวม
ไมทันแลวเสร็จก็ตองยุติเพราะหมดวาระของผูแทนราษฎร  
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ป ๒๕๔๘  เดือนกุมภาพันธ  เลือกตั้งครั้งใหมทั่วประเทศ  รัฐบาลภายใตการนําของพรรค
ไทยรักไทยไดรับเลือกอีกครั้ง  วันที่ ๒๔ มีนาคม คณะกรรมการปาชุมชนเขาพบรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยฯ, ประธานกรรมาธิการพิจารณาราง พ.ร.บ.ปาชุมชน และประธานรัฐสภา เพ่ือให
เรงนําราง พ.ร.บ.ปาชุมชนกลับมาพิจารณาใหแลวเสร็จตามเจตนารมณของประชาชน และยืนยันใน
ประเด็นการขอจัดตั้งปาชุมชนในเขตปาอนุรักษ ที่ยังเปนปญหาขอขัดแยงอยู  วันที่  ๑๒  เมษายน  มี
การเสนอเรื่องการพิจารณารางพ .ร .บ .ปาชุมชน  ที่ยังคงคางสภาในรัฐบาลชุดกอนแกคณะรัฐมนตรี 
โดยคณะรัฐมนตรีรับทราบและเสนอเรื่องใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอ 

วันที่ ๒๒ เมษายน  สภาผูแทนราษฎรรับรองเรื่องพิจารณารางพ .ร .บ .ปาชุมชน และวันที่  ๒๗ 
เมษายน  มีมติแตงตั้งคณะกรรมาธิการรวมพิจารณารางพ .ร .บ .ปาชุมชน และวันที่  ๑๐  พฤษภาคม 
๒๕๔๘   วุฒิสภามีมติแตงตั้งกรรมาธิการรวมพิจารณา พ.ร.บ.ปาชุมชน  

มิถุนายน  ๒๕๔๘ ถึงปจจุบัน คณะกรรมาธิการรวมสองสภา มีความเห็นใหเขียนบทเฉพาะ
กาลใหมีการกันเขตพื้นที่ปาตนน้ําลําธารพิเศษออกกอนภายใน ๒ ปนับแตวันออกพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ แตกรรมาธิการหลายทานและเครือขายปาชุมชนไมเห็นดวยโดยใหเหตุผลวากระบวนการ
จัดตั้งปาชุมชนตองตรวจสอบพิจารณาพื้นที่ลอแหลมทางสิ่งแวดลอมอยูแลว การเขียนในกฎหมาย
หลักจึงเปนการซ้ําซอนและจะเปนเงื่อนไขใหการจัดตั้งปาชุมชนอยูในอํานาจของพนักงานเจาหนาที่
รัฐ นอกจากนั้นก็ยังไมมีคําตอบที่ชัดเจนวาหากมีการกําหนดพื้นที่ปาตนน้ําลําธารพิเศษแลว ใครจะ
เปนผูดูแลรักษาและดูแลรักษาอยางไรจึงจะไมใหตนน้ําลําธารถูกทําลาย เพราะปจจุบันรัฐดูแลปา
ตนน้ําลําธารทั้งหมดแตปาตนน้ําถูกทําลายลงทุกวัน  

๒๕ สิงหาคม เครือขายปาชุมชนไดยื่นหนังสือตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ประธานคณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภา และวันที่ ๒๖ สิงหาคม ไดจัดประชุมสัมมนาทบทวน
สถานการณปาไมและพ.ร.บ.ปาชุมชน และไดยื่นหนังสือตอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หัวหนาพรรคฝายคานเพื่อขอใหเรงรัดออก
พระราชบัญญัติปาชุมชนตามเจตนารมณของประชาชน  ชวงเดือนกันยายน ๒๕๔๘  กฎหมายรอ
พิจารณาอยูในสภาจนกระทั่งหมดวาระรัฐบาลทักษิณ ๑  เลือกตั้งใหมรัฐบาลทักษิณ ๒ ไมไดนําราง
กฎหมายปาชุมชนเขาพิจารณาจนยุบสภาเมื่อ ๒ ก.พ.๒๕๔๙ 

กระบวนการปาชุมชนที่ผานมากวาสิบปจึงเต็มไปดวยความขัดแยง โดยเฉพาะในหมูชนชั้น
กลางจนแยกขั้วกันชัดเจน แมจะมีการประชาพิจารณระดับชาติ มีการรับฟงความเห็นทุกภูมิภาค
หลายครั้งแตก็ไมสามารถนําขอสรุปไปสูการตัดสินใจที่เปนที่พอใจและยอมรับของทุกฝายได  
อยางไรก็ดีชุมชนก็ยังดูแลรักษาปาอยูเหมือนเดิม และยังมีการพัฒนากฎกติกาออกมาควบคุม
สมาชิกในชุมชนมากขึ้น แตการใชไมก็ยังไมมีกฎหมายรองรับ ตองขึ้นกับดุลพินิจของขาราชการซึ่ง
แตกตางกันไปในแตละพื้นที่   

 


