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The purpose of this study was to investigate the conflict management of water 

resources including the study of movement and tactics of social movements. Using 

resources from the government, private sector and public sector, factors influencing the 

success or failure of social movements to situations of the conflict within the process of 

water resources management under the “water shortage management project” in 

Nakhon Ratchasima Municipality. This research is a qualitative research.  The sample 

group used in this study is divided into 3 groups; the person in charge of the project, 

project sponsor and the objector. The methods used were documents, Indepth 

Interviews, Focus Group Discussion, and NonParticipant Observation. 

The study found that there are 3 major causes of the conflict between 

government and public sectors, as stated below 

1)  The decisions making process of the project. 

2)  In appropriate process of conflict management. 

3)  The nonnegotiable interests among stakeholders. 

Moreover, the recognition and communication are also factors contributing to 

increased conflict. The mobilization of the resources used in conflict situations of



 
 

(6) 

the person in charge of the project, project sponsor and the objector found that there 

are resources using in a similar pattern such as newspapers, radio and television 

media, brochures/flyers, Posters/banners/cut out, submitting a letter to someone 

important, Radio broadcast, Microphones/broadcast tower and the keynote stage. 

The study found that the objectors’ model of the movement had various 

strategies such as The Space of Politics, Symbolic of Politics, Communication of 

Politics, Law and Networks. There were also other factors that determine the ability of 

different 3 factors as leaders, members, and alliance network to influence the success 

or failure of social movements to situations in conflict. 

The authors have guidelines to deal with the conflict. The public sector should 

study about the negative effects that arise from surrounding the project with the 

knowledge and confidence in the technology and the environment to the public.         

To provide opportunities for the public or stakeholders involved in the policy decision. 

When a conflict situation arises, they should change the attitude of the officials or 

employees towards the public. The public sector needs to improve on the management 

of water resources. They can do this by creating a new attitude and modify the 

behavior of the water. Most importantly, all sectors should work in concert stage to 

determine the strategic approach to manage the water resources and lean on the facts. 
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บทที 1 

 

บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 
ประเทศไทยตังอยู่ในเขตมรสุมทีมีปริมาณฝนตกโดยเฉลียทังปีได้รับปริมาณนําฝน

ประมาณปีละ 762,000 ล้าน ลบ.ม./ปี ซึงถือได้ว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ทีดี ดังนันทรัพยากรนําจึงถือเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติทีมีความสําคัญต่อสิงมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิงมนุษย์ เนืองจากนํา

เป็นสิงจําเป็นในการดํารงชีวิตและมีบทบาททีสําคัญในหลายด้าน ทังด้านอุปโภคบริโภค
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม นอกจากนันยังมีความจําเป็นอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของชาติ โดยในช่วงทศวรรษทีผ่านมาได้มีการขยายตัวของชุมชนเป็นจํานวนมาก   
จึงมีความต้องการนําเพิมมากขึนตามจํานวนประชากร ซึงทําให้ปริมาณความต้องการนําใช้ใน

กิจกรรมต่างๆ เพิมมากขึนอย่างต่อเนือง ในขณะทีทรัพยากรนําไม่ได้เพิมตามจํานวนประชากร

(อุกฤษฏ์ อุปราสิทธิ, 2538: 12) 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 18 (พ.ศ. 25042544) ได้ใช้แนวคิด

การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ โดยใช้ยุทธศาสตร์ความเติบโตทังทาง 
รายได้ประชาชาติและการพัฒนาอุตสาหกรรม มีการนํากลยุทธ์การพัฒนาชนบทให้เป็นเมือง 

โดยพัฒนาภาคการเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เป็นผลทําให้ตัวเลขอัตราความเติบโตเพิม

สูงขึน มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมใหม่ โดยเชือว่าจะนําไปสู่การยกระดับมาตรฐานชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน (ปรีชา เปียมพงศ์สานต์, 2538: 21) ทําให้เกิดแนวนโยบายสาธารณะ

ทีเป็นการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เพือนําไปสู่การพัฒนาของประเทศ ซึงเป็นทีมาของประเด็น
ความขัดแย้งระหว่างกลไกของรัฐทีนํานโยบายไปปฏิบัติกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการ

ดําเนินนโยบาย และระหว่างบุคคลหลายกลุ่มในสังคมทีมีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดสรร

ทรัพยากรของรัฐ อันเป็นผลมาจากอํานาจรัฐ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2538: 184) ซึงรัฐได้ผูกขาด
อํานาจในการกําหนดนโยบายแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสรร

ทรัพยากร ความไม่สอดคล้องกันของนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจกับความต้องการและ
สภาวะปัญหาในท้องถิน อีกทังยังมีประเด็นเรืองของการจัดสรรทรัพยากรทีไม่เป็นธรรม
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เนืองจากทรัพยากรทีรัฐต้องจัดสรรนันมีอยู่อย่างจํากัด ดังนันการจัดสรรบางครังจึงมีลักษณะทีผู้

หนึงอาจได้ประโยชน์บนความสูญเสียประโยชน์ของอีกผู้หนึง การจัดสรรทีทําให้คนจํานวนหนึง
ต้องเสียประโยชน์ เพือให้คนจํานวนมากกว่าได้ประโยชน์ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2538: 184) 

สถานการณ์ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร แท้ทีจริงแล้วฝังรากอยู่ในยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของการพัฒนาของประเทศไทย ส่งผลให้ปัญหามีความชัดเจนมากยิงขึนในช่วง

เศรษฐกิจได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ ความต้องการเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่

อย่างรวดเร็วได้ก่อให้เกิดปัญหาทีไม่สามารถจัดการได้ อาทิเช่น การขยายตัวของเมือง  
ลักษณะของความขัดแย้งทีเกิดขึนนัน มีความซับซ้อนอยู่หลายประเด็น ทังในเรืองของความ

ขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรประเภทเดียวกันเพือวัตถุประสงค์ทีแตกต่างกัน และการเกิดความ
เหลือมลําในเรืองการใช้ทรัพยากร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสังคม, 2543: 183) 

สาเหตุของความขัดแย้งเหล่านีมักจะเกิดขึนกับการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 

(ฉันทนา บรรพศิริโชติ, 2541: 23) ซึงในอดีตการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคพืนฐานต่างๆ
สามารถดําเนินการได้โดยทีได้รับการต่อต้านจากประชาชนไม่มากนัก เนืองจากกระบวนการ

ตัดสินใจเกิดจากรัฐเพียงฝ่ายเดียว ถึงแม้จะมีการกระจายอํานาจจากส่วนกลาง แต่การปกครอง
ก็ยังเป็นระบบรวมศูนย์หรืออํานาจอยู่ทีส่วนกลาง ทําให้เจ้าหน้าทีของรัฐเปรียบเสมือนนายของ

ประชาชน การดําเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ จึงเป็นไปด้วยดี 

  ในปัจจุบันสังคมไทย กระแสการตืนตัวด้านสิงแวดล้อมมีมากขึนมีการรวมตัวกันเป็น
กลุ่มอนุรักษ์ ตลอดจนมีกฎหมายรองรับสิทธิในการมีส่วนร่วมของสาธารณชนเพิมมากขึนและ

เริมมีประชาสังคมในรูปของขบวนการเคลือนไหวทางสังคม ดังนันในช่วงทศวรรษทีผ่านมา
ปัญหาความขัดแย้งซึงนําไปสู่ข้อพิพาทระหว่างรัฐและประชาชน ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาทีเกิดมา

จากนโยบายทีรัฐเป็นผู้กําหนดหรือตัดสินใจและประกาศออกไป ซึงทําให้เกิดการต่อต้านจาก

ประชาชน เนืองจากไม่ได้มีส่วนร่วมตังแต่เริมต้นโครงการ เมือมีกรณีขัดแย้งเกิดขึนทําให้รัฐต้อง
ออกมาปกป้องโครงการต่างๆ เหล่านี ทําให้เกิดกระบวนการขัดแย้งในนโยบายสาธารณะ      

ซึงมีลักษณะทีเรียกว่า DAD Syndrome (DecideAnnounceDefend) มาโดยตลอด (วันชัย   
วัฒนศัพท์, 2547: 1) ในการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคพืนฐานโดยทัวๆ ไปของรัฐจะเริมจาก

การกําหนดนโยบาย การวางแผนการศึกษาความเหมาะสม การออกแบบรายละเอียด การก่อสร้าง 

การดําเนินการ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (กิตติ คัมภีระ, 2540: 12)  ในทางด้านโครงการ
สาธารณูปโภคพืนฐานสิงแวดล้อมต่างๆ ส่วนใหญ่จะต้องมีการศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อมและ

ผลกระทบทางสังคมด้วย ซึงมักจะอยู่ในขันตอนศึกษาความเหมาะสม การศึกษาความเหมาะสม
ขันละเอียด ตลอดจนจัดทําแผนการแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมในขันการออกแบบ การก่อสร้าง

และการดําเนินการ 
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  มีหลายโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ทีไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ดังจะเห็น

ได้จากการรวมตัวของประชาชนในพืนทีต่างๆ เพือเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนและชะลอหรือ
แม้กระทังหยุดโครงการ ซึงบางสถานการณ์ได้นําไปสู่การใช้ความรุนแรงเพือพยายามยุติปัญหา

ความขัดแย้งทีเกิดขึน ผลของการใช้ความรุนแรงดังกล่าวนํามา ซึงความสูญเสียในชีวิต 
ทรัพย์สิน เวลา และงบประมาณมหาศาล รวมทังเสือมเสียภาพลักษณ์ของสังคมไทยซึงเป็นเมือง

พุทธแต่กลับมีการใช้ความรุนแรง เพือคลีคลายปัญหาทีมีความซับซ้อนและอ่อนไหวในสังคม    

มีผลทําให้ความขัดแย้งในโครงการขนาดใหญ่นับวันจะรุนแรงเพิมมากขึน และกลายเป็นประเด็น
สาธารณะ ทีสังคมให้ความสนใจ เช่น กรณีของโครงการท่อก๊าซไทยมาเลเซีย โรงไฟฟ้าบ่อนอก

และหินกรูด และโรงบําบัดนําเสียคลองด่าน ต้องหยุดชะงักลงและต้องกลับไปพิจารณาทบทวน
ใหม่ในประเด็นสิงแวดล้อมหรือการให้หลักประกันเรืองความโปร่งใสในแต่ละขันตอนของการ

ดําเนินการ ทังนีเพราะรัฐไม่สามารถทีจะทวนกระแสการคัดค้านจากสังคมและการใช้อํานาจรัฐ

ในการยุติปัญหาความขัดแย้งให้จบลงอย่างรวดเร็วเหมือนดังทีเคยปฏิบัติกันมาในอดีตได้ 
เนืองจากระบบการเมืองสมัยใหม่จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับกระแสความขัดแย้งทีเกิดขึนใน

สังคมทุกช่วงเวลา เพราะถ้าระบบการเมืองไม่สามารถตอบสนองต่อกระแสการเรียกร้องหรือการ
คัดค้านระหว่างกลุ่มต่างๆ ได้ ความขัดแย้งดังกล่าวอาจจะพัฒนาไปสู่ความรุนแรงทางการเมือง

จนอาจกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองในเวลาต่อมาอย่างหลีกเลียงไม่ได้ เนืองจากการ

ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือนโยบายทางการเมืองใดก็ตาม หากไม่ได้การยอมรับหรือเห็น
พ้องต้องกันจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศหรือผู้ทีมีส่วนเกียวข้องในนโยบายนันๆ ตามวิถี

ประชาธิปไตยแล้ว กิจกรรมหรือโครงการนันๆ ย่อมยากทีจะนําไปปฏิบัติได้อย่างราบรืน 
ซึงสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีเจตนารมณ์

ทีชัดเจนทําให้เกิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา 57 ระบุว่าบุคคลย่อม

มีสิทธิได้รับข้อมูล คําชีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนท้องถิน ก่อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดทีอาจมีผลกระทบ

ต่อคุณภาพสิงแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้ส่วนเสียสําคัญอืนใดทีเกียวกับ
ตนหรือชุมชนท้องถิน มีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรืองดังกล่าว และเรืองสิทธิชุมชนตาม

มาตรา 67 ทีว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการ บํารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

เพือให้ดํารงชีพได้อย่างปกติและต่อเนืองในสิงแวดล้อมทีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต นอกจากนันการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง จะกระทํามิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพสิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน 
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ความขัดแย้งในกรณีโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนคร

นครราชสีมานี จึงมีความสําคัญอย่างยิงต่อการศึกษาทําความเข้าใจเรืองความขัดแย้งกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํา ซึงก่อให้เกิดการแบ่งฝ่ายขึนอย่างชัดเจนระหว่างผู้รับผิดชอบ

โครงการ คือ เทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการกับกลุ่มผู้คัดค้าน จุดเริมต้น
ของโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภค สืบเนืองมาจากจังหวัดนครราชสีมา

เป็นจังหวัดทีมีขนาดใหญ่และมีประชากรมากเป็นอันดับที 2 ของประเทศรองจาก

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ คมนาคม และการศึกษาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เทศบาลนครนครราชสีมามีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล

ประมาณ 200,000 คน นอกจากนียังมีประชากรแฝงอีกประมาณ 200,000 คน เข้ามาอาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาล ทําให้อัตราการขยายตัวของประชากรสูงขึนอย่างต่อเนืองในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา ทําให้มีความต้องการนําประปาในปริมาณทีเพิมมากขึน นอกจากนียังมีปัญหา

เกียวกับปริมาณนําดิบขาดแคลน คุณภาพนําดิบเสือมลง ปัญหาเหล่านีทําให้การประปาเทศบาล
นครนครนครราชสีมาไม่สามารถให้บริการนําประปาแก่ประชาชนได้อย่างทัวถึงและเพียงพอ 

ประกอบกับเกิดวิกฤติภัยแล้งอย่างรุนแรงในช่วงปี 2536 
ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมาได้มีการสํารวจและออกแบบรายละเอียด 

เพือปรับปรุงขยายกําลังการผลิตนําประปา และได้ข้อสรุปว่ามีพืนทีเหมาะสมทีสุดคือ นําดิบจาก

เขือนลําแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซึงกรมชลประทานอนุญาตให้การประปา
นครราชสีมาใช้นําเพือการผลิตนําประปา โดยผันนําจากเขือนลําแชะ 30 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

โดยทางรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างโดยเงินอุดหนุนทีรัฐบาลจัดสรรให้คิดเป็นร้อยละ 70 
รวมทังโครงการเป็นเงินประมาณ 3,800 ล้านบาท โดยโครงการเริมก่อสร้างวันที 18 กันยายน 

2550 สินสุดวันที 31 ตุลาคม 2553 ขณะทีดําเนินการก่อสร้างได้มีประชาชนออกมาเคลือนไหว

แสดงความคิดเห็นและคัดค้านไม่ให้มีการผันนําดิบจากเขือนลําแชะ เนืองจากโครงการดังกล่าว
ต้องผันนําจากเขือนลําแชะมาใช้ผลิตนําประปาเป็นจํานวน 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึงเป็นปริมาณ

ทีมากพอทีจะส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตอําเภอครบุรี นอกจากนัน
ทางเทศบาลนครนครราชสีมาไม่มีการชีแจงข้อมูลการก่อสร้างโครงการหรือทําประชาพิจารณ์ 

รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน ทําให้เกิดความขัดแย้งดังกล่าว จนทําให้ในวันที 15 ตุลาคม 2552 

ศาลปกครองนครราชสีมา มีคําสังให้ระงับโครงการก่อสร้างระบบประปาเพือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนนําอุปโภคบริโภคของเทศบาลนครนครราชสีมาไว้ชัวคราว หลังจากนันจึงเกิดเวทีชีแจง

และแสดงความคิดเห็นเพือหาทางออกร่วมกัน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานทีเกียวข้องในเขต
เมืองนครราชสีมา ทังภาครัฐ และเอกชน รวมทังตัวแทนชุมชนต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพือให้มี

การดําเนินการโครงสร้างระบบประปาต่อไป โดยเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือ

และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลนครราชสีมาส่วนทางเทศบาล
นครนครราชสีมาได้มีการเจรจาพูดคุยกับแกนนํากลุ่มรักษ์ลําแชะเพือหาแนวทางยุติปัญหา    
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ข้อพิพาท แต่การเจรจาไม่เป็นผลสําเร็จ โครงการนีได้ก่อให้เกิดการแตกแยกทางความคิด และ

การดํารงชีวิตของคนในจังหวัดนครราชสีมาด้วยกันเองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความขัดแย้ง
ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ทีถูกถ่ายทอดผ่านสือทุกแขนง ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึงจาก

เหตุการณ์ความเคลือนไหวของกลุ่มต่างๆ ทีเกิดขึนมีผลให้วันที 21 เมษายน 2553 ศาลปกครอง
สูงสุดมีคําสังให้ดําเนินการก่อสร้างบางส่วน โดยระงับเฉพาะส่วนของการดําเนินการก่อสร้าง

สถานีสูบนําดิบภายในเขือนลําแชะ และการวางท่อนําดิบทีต่อจากสถานีสูบนําดิบภายในเขือนลํา

แชะมาถึงทีพักนําทีด่านเกวียนไว้เป็นการชัวคราว และเมือวันที 7 ตุลาคม 2553 ศาลปกครอง
นครราชสีมามีคําพิพากษาให้ยกเลิกคําสังระงับการดําเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ทําให้

สามารถดําเนินการก่อสร้างทังหมดได้ตามปกติ 
จากปรากฏการณ์ข้างต้น มีความน่าสนใจตรงทีมีการลุกขึนมาเคลือนไหวต่อสู้ของภาค

ประชาชน เพือคัดค้านการก่อสร้างโครงการและเรียกร้องให้มีการทําประชาพิจารณ์ รับฟังความ

คิดเห็นของชาวบ้านทีได้รับผลกระทบในการบริหารจัดการทรัพยากรนําครังนี ดังนันเพือทํา
ความเข้าใจอย่างลึกซึงกับปรากฏการณ์ข้างต้น จึงสมควรทีจะทําการศึกษาและทําความเข้าใจ

เกียวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรนํา รวมถึงลักษณะการ
เคลือนไหว และรูปแบบยุทธวิธีของขบวนการเคลือนไหวทางสังคม การใช้ทรัพยากรของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนทีแสดงออกมาต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทีเกิดขึน ตลอดจน

การตอบโต้จากแต่ละฝ่าย เพือทีจะเข้าใจแก่นของความขัดแย้งว่ามีสาเหตุมาจากอะไร พร้อมทัง
วิเคราะห์ปัจจัยใดทีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวต่างกันมากน้อยอย่างไร และเป็น

เพราะเหตุใด ซึงมีความสําคัญต่อการแสวงหากลไกและกระบวนการทีเหมาะสม 
 

1.2  คําถามในการศึกษา  

 
กรณีโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา

สถานการณ์ความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรนํามีสาเหตุมาจากเหตุใด ลักษณะการ
เคลือนไหว และยุทธวิธีทีแสดงออกมาต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทีเกิดขึนเป็นอย่างไรบ้าง  

เกิดผลอย่างไร รวมถึงปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวต่างกันมากน้อย

อย่างไร 
 

 

 
 

 



 

6 

1.3  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1.3.1 เพือศึกษาถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรนําของ

โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา 
1.3.2 เพือศึกษาถึงลักษณะการเคลือนไหว และรูปแบบยุทธวิธีของขบวนการ

เคลือนไหวทางสังคมต่อสถานการณ์ความขัดแย้งของโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํา

อุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา 
1.3.3 เพือศึกษาถึงปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของขบวนการ

เคลือนไหวทางสังคมต่อสถานการณ์ความขัดแย้ง กรณีโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํา
อุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา 

 

1.4  ขอบเขตการศึกษา 

 
การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาจาก

เอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (NonParticipation Observation) จากนัน

จึงนําข้อมูลทีได้มาตรวจสอบ ตีความ จัดระเบียบเพือทําการวิเคราะห์ข้อมูลและหาข้อสรุป โดยมี
การกําหนดขอบเขตของการศึกษาดังนีคือ 

 

1.4.1  ขอบเขตด้านพืนที 

ทําการศึกษาพืนทีบริเวณเขือนลําแชะ ซึงอยู่ในพืนทีตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี 

จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาในพืนที 5 หมู่บ้าน ในตําบลโคกกระชาย ได้แก่ หมู่บ้าน

โคกกระชาย หมู่บ้านมาบกราด หมู่บ้านตะกุดใหญ่ หมู่บ้านใหม่ชัยมงคล และหมู่บ้านหนอง
สาระเสร็จ เป็นพืนทีศึกษา เนืองจากทัง 5 หมู่บ้านเป็นพืนทีต้นนําและเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้นํา

จากเขือนลําแชะทีได้รับผลกระทบ 
 

1.4.2  ขอบเขตด้านประชากร 

การศึกษาครังนีได้นําหลักการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis)  

มากําหนดประชากรในการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี 
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1.4.2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา 

1.4.2.2 กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ สํานักงานชลประทานที 8 
                                  องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกระชาย 

                                                            ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
                                                            องค์กรภาคเอกชน 

1.4.2.3 กลุ่มผู้คัดค้าน   ได้แก่ กลุ่มรักษ์ลําแชะ 

                                             ผู้นําชุมชน 
                                           กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้นําในพืนทีศึกษา 

   

1.4.3  ขอบเขตเนือหา 

การศึกษาเรืองความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรนําของโครงการแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมาสามารถกําหนดขอบเขตของการศึกษา

ครอบคลุมในเรืองดังต่อไปนี 
1.4.3.1 สถานการณ์ความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรนําของโครงการ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา ตังแต่ริเริมโครงการและ
พัฒนาการความขัดแย้งทีเกิดขึน เพือทีจะเข้าใจแก่นของความขัดแย้งว่ามีสาเหตุมาจากอะไร     

มีบุคคล กลุ่มใด ฝ่ายใดทีมีส่วนเกียวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าว 

1.4.3.2 ลักษณะการเคลือนไหว และรูปแบบยุทธวิธีของขบวนการเคลือนไหวทาง
สังคมต่อสถานการณ์ความขัดแย้งของโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภค

เทศบาลนครนครราชสีมา และการใช้ทรัพยากรทังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทําให้
เกิดผลลัพธ์อย่างไร ตลอดจนการตอบโต้จากฝ่ายต่างๆ 

1.4.3.3 วิเคราะห์ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของขบวนการ

เคลือนไหวทางสังคมต่อสถานการณ์ความขัดแย้งของโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํา
อุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา 

 

1.4.4  ขอบเขตด้านเวลา 

1.4.4.1 ระยะเวลาของเหตุการณ์ เริมมีการศึกษาความเป็นได้ของโครงการแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมาตังแต่ปี 2548 อันเป็นช่วงเวลาที
ความขัดแย้งเริมปรากฏตัวขึนและมีความเคลือนไหวของเหตุการณ์ จนถึงต้นเดือนตุลาคม 2553 

1.4.4.2 ระยะเวลาในการศึกษา การศึกษาครังนีได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

พืนทีศึกษาเป็นเวลา 7 เดือน คือในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 – พฤษภาคม 2554 
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1.5  ประโยชน์ทีได้รับจากการศึกษา 

 
1.5.1 ทราบถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรนําของโครงการ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา 
1.5.2 ทราบถึงลักษณะและรูปแบบยุทธวิธีเคลือนไหวของขบวนการเคลือนไหวทางสังคม 

1.5.3 ทราบถึงปัจจัยทีสําคัญต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของขบวนการเคลือนไหว

ทางสังคมต่อสถานการณ์ความขัดแย้งของโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภค
เทศบาลนครนครราชสีมา 

 

1.6  นิยามศัพท์ทีใช้ในการศึกษา 

  
1.6.1 การบริหารจัดการทรัพยากรนํา หมายถึง การควบคุม กํากับ และดูแลแหล่งนํา

จากเขือนลําแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา รวมทังพัฒนาคุณภาพนํา ปริมาณนําให้ใช้

การได้ดีอยู่เสมอ เพือเป็นแหล่งนําเก็บกักไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
1.6.2 สถานการณ์ความขัดแย้ง หมายถึง สถานการณ์การต่อสู้ทีเกิดขึน ซึงเป็นความเกียวพัน

ของทังสองฝ่ายหรือมากกว่านันทีต่างมีอุดมการณ์ ความคิด ความเชือ และผลประโยชน์ที

แตกต่างกันไม่สามารถทีจะลงรอยได้ ซึงเป็นผลให้ความขัดแย้งนันยังดํารงอยู่ 
1.6.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึง เทศบาลนครนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐที

ดูแลรับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภค 
1.6.4 กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ หมายถึง สํานักชลประทานที 8, องค์การบริหารส่วนตําบล

โคกกระชาย, ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และองค์กรภาคเอกชน ซึงเป็นองค์กรที

สนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภค 
1.6.5 กลุ่มผู้คัดค้านโครงการ หมายถึง กลุ่มรักษ์ลําแชะ ผู้นําชุมชนในพืนที และ

เกษตรกรผู้ใช้นําซึงเป็นภาคประชาชนทีรวมตัวกันเพือคัดค้านโครงการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนนําอุปโภคบริโภค 
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บทที 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 
การศึกษาเรืองความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรนํา ศึกษากรณีโครงการ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา ในครังนีได้อาศัยแนวคิด 

ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเกียวข้องเพือเป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีเนือหาดังต่อไปนี 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อง 
2.1.1  แนวคิดเกียวกับความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง 

2.1.2  แนวคิดนโยบายสาธารณะ 

2.1.3  แนวคิดเกียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํา 
2.1.4  แนวคิดขบวนการเคลือนไหวทางสังคม 

2.1.5  แนวคิดเกียวกับการมีส่วนร่วม  
2.1.6  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกียวข้องกับการจัดการทรัพยากร 

2.2  โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา 

2.3  ข้อมูลพืนฐานเขือนลําแชะ 
2.4  ข้อมูลพืนฐานตําบลโคกกระชาย 

2.5  ผลงานวิจัยทีเกียวข้อง 
2.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ซึงแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยทีเกียวข้องดังกล่าว ผู้วิจัยจะได้นําเสนอเป็นลําดับดังต่อไปนี 
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2.1  แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อง 

 
2.1.1  แนวคิดเกียวกับความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง 

2.1.1.1  ความหมายของความขัดแย้ง 

นักวิชาการต่างประเทศได้ให้ความหมายของคําว่า ความขัดแย้ง ไว้หลายท่าน
Filley (1975: 4) ได้ให้ความหมายของคําว่า ความขัดแย้ง หมายถึง กระบวนการทางสังคม โดยที

ความขัดแย้งเกิดขึนเมือแต่ละฝ่ายมีจุดมุ่งหมายทีไปด้วยกันไม่ได้และมีค่านิยมทีแตกต่างกัน

ความแตกต่างนีมักเกิดจากการรับรู้มากกว่าทีจะเป็นความแตกต่างทีเกิดขึนจริงๆ 
ส่วนทางด้าน Katz and Kahn (1978: 649650) ได้กล่าวว่าความขัดแย้ง หมายถึง

การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การหรือระหว่างประเทศตังแต่ 2 ฝ่าย
หรือมากกว่า 2 ฝ่ายขึนไป โดยฝ่ายหนึงพยายามทีจะป้องกัน หรือบีบบังคับให้ผลบางอย่าง

ในขณะอีกฝ่ายหนึงพยายามต่อต้าน ความขัดแย้งเป็นพฤติกรรมทีสังเกตเห็นได้ อาจเป็นคําพูด

หรือไม่ใช่คําพูด แสดงออกโดยพยายามขัดขวาง บีบบังคับ ทําอันตราย ต่อต้าน หรือโดยการแก้
เผ็ดฝ่ายตรงข้าม 

นอกจากนัน Myers (1983: 499) ได้ให้ความหมายของความขัดแย้งว่า หมายถึง 
การทีทังสองฝ่ายมีการรับรู้ทีไปด้วยกันไม่ได้ในเรืองทีเกียวกับการกระทําหรือจุดมุ่งหมาย ไม่ว่า

การรับรู้นันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตาม คนทีอยู่ในความขัดแย้งจะมีความรู้สึกว่าถ้าหากฝ่าย

หนึงชนะ อีกฝ่ายหนึงก็จะแพ้ 
ขณะเดียวกัน Brown (1983: 45) ได้กล่าวว่าความขัดแย้ง หมายถึง พฤติกรรม

ทีไม่ลงรอยกัน หรือพฤติกรรมทีไปด้วยกันไม่ได้ระหว่างฝ่ายต่างๆ ทีมีความสนใจแตกต่างกัน 
พฤติกรรมทีไปด้วยกันไม่ได้ในทีนีหมายถึงการกระทําของฝ่ายหนึงทีตังใจไปยับยัง สกัดกัน 

หรือสร้างความขับข้องใจให้แก่อีกฝ่ายหนึง 

ในประเทศไทยมีผู้ให้ความหมายของความขัดแย้งไว้หลายท่าน ดังเช่นที 
เสาวคนธ์ สุดสวาท (2529: 42) ให้ความหมายของความขัดแย้งว่า หมายถึง การแข่งขันในเรือง

ของค่านิยม (Values) เพือให้ได้มาซึงสถานภาพ อํานาจ และทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัดโดยมุ่ง
หมายทีจะเอาชนะคู่กรณี 

ซึงจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 137, 133, 681) 

ได้ให้ความหมายของคําว่า ความขัดแย้ง คือ การไม่ลงรอยกัน ซึงหากจะแยกพิจารณาคําว่า ขัด 
หมายถึง การไม่ทําตาม ฝ่าฝืน ขืนไว้ และให้ความหมายคําว่า แย้ง หมายถึง ไม่ตรงหรือลงรอย

เดียวกัน ต้านไว้ ทานไว้ ดังนันจึงอาจสรุปได้ว่า ความขัดแย้งประกอบด้วยอาการทังขัดและแย้ง 
นันคือการไม่ทําตามกันแล้วยังพยายามทีจะต้านเอาไว้ 
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นอกจากนันแล้ว นพ ศรีบุญนาค (2545: 91) ก็ได้ให้ความหมายทีสอดคล้องกัน

ว่าความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึง พฤติกรรมชนิดหนึงทีเกิดขึนเมือมีบุคคลหรือกลุ่มมีความ
คิดเห็น การรับรู้ การคาดหวัง ความเชือ และค่านิยมทีแตกต่างกัน ซึงอาจเป็นความขัดแย้ง

ระหว่างกลุ่ม ระหว่างบุคคล รวมทังความขัดแย้งภายในตัวบุคคลด้วย ความขัดแย้งจึงเป็นเรือง
ของการต่อสู้ การทะเลาะวิวาท ความแตกต่างทีอยู่ตรงข้ามกัน 

จากการนิยามของนักวิชาการหลายท่านทีกล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า ความ

ขัดแย้ง หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ ตังแต่ 2 ฝ่ายหรือ
มากกว่า 2 ฝ่ายขึนไป มีการรับรู้ทีแตกต่างกันในเรืองของ ความคิด ความเชือ ค่านิยม วัตถุประสงค์

ผลประโยชน์และการปฏิบัติ เกิดผลกระทบทีไม่พึงพอใจต่ออีกฝ่ายหนึง ทําให้เกิดการแข่งขัน 
ต่อสู้เพือให้ได้มาซึงสถานภาพ อํานาจ และทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัด ซึงลักษณะร่วมกันของ

ความขัดแย้งทีนักวิชาการมีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ ฝ่ายตรงข้าม ความขาดแคลน การ

กีดกัน โดยมีสมมติฐานว่าเกิดจากสองฝ่ายหรือมากกว่าซึงมีความเชือ ค่านิยม วัตถุประสงค์ 
ผลประโยชน์ หรือการปฏิบัติ ทีไปด้วยกันไม่ได้อย่างใดอย่างหนึง หรือไม่ก็ทังหมด 

2.1.1.2  แนวคิด ทฤษฎีความขัดแย้ง 
แนวคิดเกียวกับความขัดแย้งมีนักสังคมวิทยาได้ให้ความสนใจและนําเสนอไว้

หลายสํานักในทศวรรษที 19 โดยการอธิบายการจัดระเบียบสังคมในแง่ของทฤษฎีความขัดแย้ง 

(Conflict Theory) ได้มีการพัฒนาแนวความคิดตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี (ภุทชงค์  กุลฑลบุตร
2528: 211214) 

จากแนวคิดของ Marx เชือว่าจุดเริมต้นของความขัดแย้งมาจากเศรษฐกิจ ความ
ขัดแย้งทางเศรษฐกิจจะนําไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง โดยทีกลุ่มหนึงพยายามที

จะสนองประโยชน์ตนเอง อีกกลุ่มจะเสียประโยชน์ และเชือว่าสภาพความขัดแย้งเป็นเรืองปกติ

ของสังคม เป็นแกนกลางทางประวัติศาสตร์ ความขัดแย้งและการเปลียนแปลงเป็นเรืองที
แยกกันไม่ออก จุดเน้นของ Marx อยู่ทีการต่อสู้ของชนชัน บนพืนฐานของการแย่งชิงทรัพยากร

และปัจจัยการผลิต ซึงนําไปสู่การสร้างระบอบความสัมพันธ์ทางสังคมในการผลิตหรือ
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจใหม่ทีผู้ทีเสียเปรียบ ดังนัน การเปลียนแปลงทางสังคมตามแนวคิดของ 

Marx เป็นการต่อสู้ระหว่างชนชันในสังคม โดยใช้แนวความคิดวิภาษวิธี (Dialectical) ทีเริมจาก

การกระทํา (Thesis) ซึงเป็นสาเหตุของการเปลียนแปลงการกระทํา (Antithesis) และเกิดการ
กระทําแบบใหม่ (Synthesis) ตามมา 

ส่วนทางด้านแนวคิดของ Weber ทีมีความเชือว่าความขัดแย้งมีจุดเริมต้นมาจาก
การขัดกันในผลประโยชน์ เนืองจากมีทรัพยากรอย่างจํากัด ซึงการทีคนหนึงสามารถบรรลุความ

ปรารถนาของตนเองในสภาพทีมีทรัพยากรจํากัด จะทําให้ผู้นันมีอํานาจมากขึนแต่ Weber ถือ

ว่าเป็นการแข่งขัน การได้ชัยชนะคือการได้รับรางวัลหรือประโยชน์ ดังนันความขัดแย้งทังหลาย
จึงไม่จําเป็นต้องนําไปสู่การต่อสู้กันเพียงอย่างเดียว ในขณะที Dahrendorf ซึงเป็นนักสังคมวิทยา
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ชาวเยอรมัน ได้มีแนวคิดแย้งกับ Marx ว่าความขัดแย้งนันขึนอยู่อํานาจ (Authority) ไม่ใช่มาจาก

พืนฐานทางเศรษฐกิจ โดยอธิบายว่าในสังคมประกอบไปด้วยกลุ่มต่างๆ มากมาย ในแต่ละกลุ่ม
มีความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึน ซึงเป็นความไม่เท่าเทียมกันด้านสิทธิและอํานาจ (Inequality 

Authority) โดยผู้ทีมีอํานาจเหนือกว่าจะมีสิทธิในการสังการ ตลอดจนการออกกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ทําให้ผู้ทีด้อยอํานาจตกอยู่ในภาวะทีเสียเปรียบ เป็นการเสียเปรียบในผลประโยชน์ทีแฝงอยู่ 

เมือใดทีกลุ่มนียังไม่ได้ตระหนักในความแตกต่างของอํานาจก็ไม่มีความขัดแย้ง ต่อมาเมือมีกลุ่ม

ทีมีอํานาจและไม่มีอํานาจขัดแย้งกันเพราะผลประโยชน์ กลุ่มผู้ทีเสียเปรียบได้รับความกดดันจน
ทําให้เขาตระหนักถึงผลประโยชน์ต่างๆ ทีเขาเสียไป ตลอดจนความเสียเปรียบในผลประโยชน์

ต่างๆ ทีเขาได้รับ กลุ่มผู้ทีเสียประโยชน์จะต้องดินรนต่อสู้ซึงนํามาสู่การเกิดความขัดแย้งขึน
ดังนันตามแนวความคิดของ Dahrendorf ความขัดแย้งสามารถทําให้โครงสร้างมีการเปลียนแปลง

ได้ ประเภทของการเปลียนแปลง ความรวดเร็วของการเปลียนแปลง และขนาดของการ

เปลียนแปลงขึนอยู่กับเงือนไขของการเปลียนแปลง เช่น อํานาจของกลุ่ม ความกดดันของกลุ่ม 
ส่วนทางด้าน Simmel ซึงเป็นนักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ชีให้เห็นว่าความขัดแย้ง

เป็นปฏิสัมพันธ์รูปแบบหนึงทีเกิดขึนในกลุ่มเพราะสมาชิกในกลุ่มมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด แสดง
ให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ของทังสองฝ่ายนัน ความขัดแย้งเป็นผลจากการมีความรู้สึก

เข้าข้างตนเองมากกว่าเข้าข้างฝ่ายอืน ความรู้สึกอาจเป็นความมุ่งร้าย โกรธ เกลียด หรืออิจฉา 

ซึงโดยมากเกิดขึนเพราะพฤติกรรม หรือคุณลักษณะทางสังคมของแต่ละฝ่ายมีความสําคัญ
เหนืออีกฝ่ายหนึง ความขัดแย้งเป็นสิงทีหลีกเลียงไม่ได้และมักจะนําไปสู่การเปลียนแปลงทาง

สังคม นอกจากนีความขัดแย้งยังทําให้เกิดความกลมเกลียวและความกลมเกลียวทําให้เกิด
ความขัดแย้งได้เช่นกัน 

นอกจากนันแนวคิดของ Coser ก็ยังมีความสอดคล้องและได้ขยายแนวคิดของ

Simmel ให้กว้างออกไป โดยชีให้เห็นว่าความขัดแย้งก่อให้เกิดผลทังด้านบวกและด้านลบ และ
อธิบายว่าความขัดแย้งเป็นส่วนหนึงของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมไม่มีกลุ่มทางสังคมกลุ่ม

ใดกลุ่มหนึงทีมีความสมานสามัคคีอย่างสมบูรณ์ เพราะความขัดแย้งเป็นส่วนหนึงของสภาวะ
หนึงของมนุษย์ ทังในความเกลียดและความรักต่างก็มีความขัดแย้งทังสิน ความขัดแย้งสามารถ

แก้ปัญหาความแตกแยกและทําให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่มได้ เพราะในกลุ่มมีทังความเป็น

มิตรและความเป็นศัตรูอยู่ด้วยกัน Coser มีความเห็นว่าความขัดแย้งเป็นตัวสนับสนุนให้เกิด
การเปลียนแปลงทางสังคม สามารถทําให้สังคมเปลียนชีวิตความเป็นอยู่จากด้านหนึงไปสู่อีก

ด้านหนึงได้ เพราะหากสมาชิกในสังคมเกิดความไม่พอใจต่อสังคมทีเขาอยู่ เขาจะพยายามทํา
การเปลียนแปลงสถานการณ์นันๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของเขาได้ นอกจากนี Coser ยัง

เสนอว่าความขัดแย้งยังสามารถทําให้เกิดการแบ่งกลุ่ม ลดความเป็นปรปักษ์ พัฒนาความ

ซับซ้อนของโครงสร้างกลุ่มในด้านความขัดแย้งและร่วมมือ สร้างความแปลกแยกกับกลุ่มต่างๆ 
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จากแนวความคิดเกียวกับความขัดแย้งได้มีการพัฒนามาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ของนักวิชาการหลายท่านทีกล่าวมาข้างต้น ทําให้เห็นมิติทางความคิดมีทังสนับสนุนและ
คัดค้าน แต่สิงทีทําให้เราสามารถทราบว่าความขัดแย้งนันเริมแรกเป็นสิงทีแย่ โหดร้าย ต้องต่อสู้ 

ซึงมีลักษณะในทางลบ ถือเป็นแนวคิดแบบคลาสิก ได้แก่ Marx, Weber และ Simmel แต่ใน
ความเป็นจริงเมือสังคมไม่สามารถแยกแยะ ขจัด จํากัดความขัดแย้งให้หมดไปได้ในทุกๆ 

สถานการณ์ จึงทําให้แนวคิดของความขัดแย้งเปลียนแปลงไป ซึงในระยะหลังได้มีผู้รับแนวคิด

ของ Simmel มาพัฒนาให้กว้างขวางออกไปอีก ซึงได้แก่ Coser ทีคิดว่าความขัดแย้งไม่จําเป็นต้อง
เป็นไปในทางลบเสมอไป ในบางครังความขัดแย้งนีสามารถทําให้เปลียนแปลงสิงต่างๆ ไป

ในทางทีดีมากยิงขึน 
2.1.1.3  ประเภทของความขัดแย้ง 

ตามแนวคิดของวันชัย วัฒนศัพท์ (2547: 1115) ซึงศึกษาถึงความขัดแย้งทีเกิดขึน

ในลักษณะต่างๆ นันแท้ทีจริงแล้วยังคงมีอีกหลายรูปแบบ หลายประเภทด้วยกัน กล่าวคือ อาจ
เป็นความขัดแย้งทีมีความเข้าใจแตกต่างกัน โดยแบ่งความขัดแย้งออกเป็น 5 ประเภท สามารถ

อธิบายความสัมพันธ์ได้โดยใช้เครืองมือทีใช้วิเคราะห์ความขัดแย้งได้ดังนี (Moore, 1986 อ้างถึง
ใน วันชัย วัฒนศัพท์, 2547: 11) 

ข้อมูลข่าวสาร
(Data)

ความสัมพันธ์
(Relationships)

โครงสร้าง
(Structure)

ค่านิยม(Values)

ผลประโยชน์
(Interest)

 
 

ภาพที 2.1  ประเภทของความขัดแย้ง 

แหล่งทีมา: Moore, 1986 อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศัพท์, 2547. 
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1)  ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data Conflict) เป็นปัญหาพืนฐานของความ

ขัดแย้งอาจเกิดจากข้อมูลน้อยเกินไป การแปลผลผิดพลาด การวิเคราะห์ออกมาด้วยความเห็น
ต่างกัน หรือแม้แต่ข้อมูลมากเกินไปบางครังก็เป็นปัญหาความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูล 

(Perception) บางครังก็เป็นปัญหาขัดแย้งกันได้ 
2)  ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (HyhhInterest Conflict) เป็นเหตุผลแห่ง

การแย่งชิงผลประโยชน์ในสิงทีดูเหมือนมีหรือมีไม่เพียงพอเป็นเรืองของทังตัวเนือหา 

กระบวนการ และจิตวิทยา เช่น ความยุติธรรม 
3)  ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) เป็นเรืองของอํานาจ

แย่งชิงอํานาจ การใช้อํานาจ การกระจายอํานาจ ปัญหาโครงสร้างรวมไปถึง กฎ ระเบียบ 
บทบาท ภูมิศาสตร์ ระยะเวลาและระบบ 

4)  ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict) เป็นปัญหาด้าน

บุคลิกภาพ พฤติกรรมต่างๆ ในอดีต อารมณ์ทีรุนแรง ความเข้าใจผิด การสือสารทีบกพร่อง 
5)  ความขัดแย้งด้านค่านิยม (Values Conflict) เป็นปัญหาในระบบของ

ความเชือ ความแตกต่างในค่านิยมขนบประเพณี ประวัติ การเลียงดูทีหล่อหลอมเขาขึนมา 
จากแผนภาพที 2.1 ทําให้ทราบว่าการแยกแยะความขัดแย้งออกไปแต่

ละชนิดช่วยให้เห็นความชัดเจนของความขัดแย้งว่ามีองค์ประกอบอะไร เพือนําไปสู่การแก้ไขให้

ถูกต้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งต่างๆ จะมีเฉพาะชนิดใดชนิดหนึง แต่จริงๆ แล้วจะ
ผสมผสานกันอยู่เกือบทุกชนิดหรือมีทุกชนิดในเรืองเดียวกัน แต่แตกต่างกันในความรุนแรงของ

แต่ละประเภท โดยความขัดแย้งด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านผลประโยชน์ และด้านความสัมพันธ์    
มีแนวโน้มจะเจรจาได้ง่ายกว่าความขัดแย้งทีสัมพันธ์กับค่านิยมและโครงสร้าง 

จากประเภทความขัดแย้งทีมีการแบ่งออกเป็นหลายๆ ประเภทดังทีได้กล่าวมา

ทําให้ได้เห็นถึงความหลากหลายของความขัดแย้ง รวมถึงวิธีการจัดการกับความขัดแย้ง อันจะ
ทําให้สามารถนําไปวิเคราะห์ประเภทของความขัดแย้งของกรณีโครงการแก้ไขปัญหาการขาด

แคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าเป็นความขัดแย้งประเภทใด ซึงก็จะแสดง
ถึงสถานการณ์ความขัดแย้งทีเกิดขึน 

2.1.1.4  สาเหตุของความขัดแย้ง 

วันชัย วัฒนศัพท์ (2547: 1824) ได้กล่าวว่าหากพิจารณาถึงความขัดแย้งทีเกิดขึน
ทัวไป โดยเฉพาะอย่างยิงความขัดแย้งในประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ พบว่ามีสาเหตุๆ ดังนี 

1)  ความสลับซับซ้อนของการพัฒนา  การพัฒนาในโลกยุคปัจจุบันจะ
แตกต่างจากอดีต ทีการพัฒนาจะมีรูปแบบง่ายๆ เมือประชากรยังมีไม่มาก ความต้องการของ

มนุษย์ก็ยังไม่หลากหลาย ทรัพยากรก็มีอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็น ‘นํา’ หรือ ‘ป่า’ ชีวิตมนุษย์ก็

จะเป็นลักษณะสังคมเกษตรทีไม่รีบร้อน ตืนขึนทํางานเมือพระอาทิตย์ตกขึน กลับบ้านเมือ   
พระอาทิตย์ตกดิน ปัญหาทีอาจเกิดขึนก็สามารถแก้ไขตกลงให้ลุล่วงไปได้โดยง่าย กระบวนการ
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แก้ปัญหาทีมีอยู่เดิมโดยอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนทําให้เรืองต่างๆ ยุติลงได้ไม่ยากนัก ปัญหา

ความขัดแย้งในปัจจุบัน เป็นเรืองทีมีสาเหตุเกียวโยงจากหลายๆ ปัจจัย ซึงหากจะแยกแยะให้
เห็นชัดเจน ในแต่ละปัจจัยทีทําให้เกิดความซับซ้อน ได้แก่ 

 (1) ความหลากหลายของฝ่ายทีเกียวข้อง ซึงผู้ทีเกียวข้องมีทัง
องค์การบริหารส่วนท้องถิน ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจระดับประเทศ ประชาชน องค์กรพัฒนา

เอกชน ฯลฯ 

 (2) มีหลากหลายประเด็น อันได้แก่ ประเด็นความเชือ ประเด็น
ผลประโยชน์ ประเด็นสิงแวดล้อมและประเด็นวิถีชีวิต ฯลฯ 

 (3) มีวัฒนธรรมทีแตกต่าง วัฒนธรรมท้องถินต่างๆ วัฒนธรรมของผู้
ประกอบอาชีพทีแตกต่างกัน 

 (4) มีค่านิยมทีหยังรากลึก ค่านิยมท้องถินทีไม่ต้องการเปลียนแปลง 

 (5) ต้องอาศัยความรู้จากหลากหลายผู้เชียวชาญ ซึงผู้เชียวชาญ
แต่ละท่านก็จะมีมุมมองทีแตกต่างกันออกไป 

 (6) เกียวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ การจะทําโครงการใหญ่ เช่น 
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าจะเกียวข้องกับกฎหมายหลายฉบับทีอาจเอือหรือขัดกันก็ได้โดยเฉพาะ

การตีความของกฎหมายทําให้ขัดแย้งกันได้ 

 (7) มีหลากหลายเวที เวทีต่างๆ ทีเกิดขึนจะเป็นเวทีแห่งการเผชิญหน้า
ทีมาโต้เถียง (Debate) และแสดงว่าฉันถูกเธอผิดเป็นส่วนใหญ่ทังเวทีสาธารณะ เวทีทาง

โทรทัศน์ แต่ไม่มีเวทีทีจะมาพูดคุยกันหรือสานเสวนา 
 (8) ความขัดแย้งลึกๆ ในภาคอุตสาหกรรมเองในการกําหนด

นโยบายสาธารณะเอง มักจะมีผลกระทบทังทางบวกและทางลบ ครังองค์กรหนึงได้ประโยชน์ 

ในขณะทีอีกองค์กรหนึงเสียผลประโยชน์ก็ขัดแย้งกันได้ เช่น โรงงานขัดแย้งกับการท่องเทียว 
2)  การจัดการรูปแบบเดิม การทีไม่ยอมเปลียนแปลง คือการทีผู้มี

อํานาจหรือผู้พัฒนาตัดสินใจแล้วจึงประกาศให้ทราบ และก็ปกป้องโครงการ ว่าโครงการนีดีมี
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรหรือทีเรียกว่า กลุ่มองค์การ DAD ‘DAD’ Syndrome (Decide

AnnounceDefend) ซึงมักจะเกิดขึนกับประเทศทีกําลังพัฒนาทังหลายทีต้องการเร่งรัดการ

พัฒนา หรือหน่วยงานของรัฐทีต้องการสร้างผลงาน รีบตัดสินดําเนินการโดยหวังจะทําให้ทุก
อย่างเรียบร้อยโดยเร็ว และคิดว่าได้คิดโครงการนีมาดีแล้ว แต่ปรากฏว่ากลับเกิดปัญหามากมาย

เพราะกระบวนทัศน์ของสังคมได้ปรับเปลียนไปแล้วไปสู่กระบวนทัศน์ของการมีส่วนร่วม 
กระบวนการจึงต้องเปลียนไปเรียกว่า Go Slow to Go Fast หรือไป

ช้าๆ เพือจะไปเร็ว หรือสุภาษิตไทยทีว่า ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม เป็นกระบวนการทีปัจจุบันหลาย

ประเทศทีพัฒนาแล้ว ใช้กันอยู่ก็คือการใช้กระบวนการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวางก่อน
ดําเนินการโครงการใหญ่ๆ บางครังใช้เวลานานถึงหนึงปีหรือปีครึง ปัญหาในประเทศไทย
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ปัจจุบันเกิดจากการดําเนินการทีตรงกันข้ามคือมีลักษณะ Go fast to Go Slow หรือ ไปเร็วเพือ

จะไปช้า หรือไม่ไปเลย คือทําอะไรไม่ได้เลย เหมือนเช่นโครงการใหญ่ๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด บ่อนอก โครงการหาสถานทีตังทีทิงขยะหรือแม้แต่กรณีท่อ

ก๊าซไทยมาเลเซีย ซึงหลายๆ โครงการยังไม่เห็นว่าจะเดินหน้าต่อไปจนสําเร็จได้หรือไม่ หรือ
สร้างแล้วก็ถูกขัดขวางไม่ให้มีการใช้ 

3)  ข้อมูลข่าวสารทีมากมายและรวดเร็ว ยุคข้อมูลข่าวสารมีและหาได้

อย่างมากมายจากสือต่างๆ และโดยเฉพาะจากระบบอินเตอร์เน็ต เรามักจะมองว่าเป็นข้อดีและ
เป็นประโยชน์ ซึงก็จริงเป็นส่วนใหญ่ แต่ในความมากของข้อมูลข่าวสารนันย่อมมีทังข้อมูลจริงที

เป็นประโยชน์และก็มีข้อมูลทีสร้างขึนเพือผลประโยชน์ทางธุรกิจ ผู้ทีไม่สามารถแยกแยะและ
วิเคราะห์สังเคราะห์ได้ก็จะประสบกับปัญหาทีจะเลือกใช้ และตัดสินว่าสิงใดถูกสิงใดผิด สิงใด

จริงสิงใดปลอม ในตัวของข้อมูลเองจึงมีพืนฐานทีขัดแย้งกันอยู่ ผู้ทีเอามาใช้และยึดถือก็อาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งยิงขึนไปอีก 
ข่าวสารทีเราสามารถรับได้ทันท่วงที ทําให้เกิดการเปลียนแปลงของ

กระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) จากการทีเป็นสังคมทีไม่ค่อยชอบความขัดแย้งและมีความเชือ
ว่าสิงทีเกิดขึนกับเขาอาจจะเป็นเพราะเคราะห์กรรม ผลกระทบทีเกิดขึนกับคนบางกลุ่มจาก

ความรวดเร็วของข่าวสาร ทําให้เห็นว่าจริงๆ แล้ว ความเชือเดิมๆ อาจจะไม่จริง ได้เห็น

กระบวนการต่อสู้เรียกร้องสิทธิทีเกิดผลให้ทางปฏิบัติ เพือให้ได้สิงทีดีกว่า สังคมในระบบ
ประชาธิปไตยทีมีความโปร่งใสมากขึน จึงเห็นว่าการยอมรับเคราะห์กรรม เช่นทีเคยปฏิบัติมา

ไม่ใช่สิงทีถูกต้องเหมาะสมอีกต่อไป การเรียกร้องสิทธิจึงเกิดขึน โดยเฉพาะเมือรัฐธรรมนูญ
ปัจจุบันได้ให้การรับรองสิทธิต่างๆ จึงเกิดกระบวนการต่างๆ ทีหลายคนในสังคมมองว่าเป็น

ความวุ่นวาย มีความขัดแย้งอย่างทีไม่เคยเกิดขึนมาในอดีต 

4)  กระบวนทัศน์ของประชาธิปไตยทีเปลียนไป จากประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทน (Representative Democracy) สู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)

ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ทีได้พัฒนาตลอดมาเป็นประชาธิปไตยทีเน้นการเลือกตัง การเลือกตัง
ทีเมือผู้ได้รับเลือกตังแล้วก็เหมือนได้รับฉันทานุมัติให้เป็นตัวแทนทีจะตัดสินใจทําอะไรก็ได้จาก

เสียงส่วนใหญ่ของประชากรทีเลือกให้เข้าไป (Majority Rule) จะคิดจะทําโครงการเล็กใหญ่

อย่างไร ก็ดําเนินการไปโดยไม่ต้องปรึกษาหารือกับประชาชนอีก จนเมือครบรอบต้องมา
เลือกตังกันใหม่ ก็กลับมาหาประชาชนเพือจะขอฉันทานุมัติอีก โดยอ้างว่าจะทําประโยชน์ให้

ประชาชน ให้กับผู้ยากไร้ ถ้าเชือถือในผลงานก็เลือก ถ้าไม่เชือถือก็ไม่ต้องเลือก แต่ปัจจุบัน
โดยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ประชาธิปไตยได้เปลียนรูปแบบเป็นประชาธิปไตยแบบ

มีส่วนร่วม นันคือ แม้ได้รับเลือกตังเข้าไปด้วยเสียงข้างมากจะเป็นกีแสนเสียงหรือกีล้านเสียงก็

ตามแต่หากจะทําอะไรทีมีผลกระทบต่อประชาชนแม้เพียงจํานวนน้อย ก็ต้องคํานึงถึงสิทธิของ
คนส่วนน้อยนัน (Minority Rights) โดยอาศัยการตัดสินใจโดยดูความชอบธรรมมากกว่าเสียง
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ข้างมากเฉยๆ และยิงมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมในชุมชนก็ยิงจะต้องผ่านกระบวนการ

ปรึกษาหารือ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันได้พูดถึงกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนอยู่เกือบทุกมาตรา ปัญหาก็คือแม้ปัจจุบันรัฐธรรมนูญจะได้มีการใช้

มากกว่า 7 ปีแล้ว แต่กฎหมายลูกหลายฉบับทีจะต้องกําหนดกระบวนการการมีส่วนร่วมให้ถูกต้อง
เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรืองของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือการมีส่วนร่วมอืนๆ

เพือให้ภาครัฐและผู้พัฒนาได้ปฏิบัติตาม ก็ยังไม่ได้มีกฎหมายออกมารองรับ แนวทางปฏิบัติ

หลายๆ เรืองก็ยังใช้กระบวนทัศน์เดิมๆ ของผู้มีอํานาจในขณะทีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมี
ความคาดหวังทีต่างไป จึงยิงก่อให้เกิดความขัดแย้งยิงขึน โดยเฉพาะความเข้าใจใน

กระบวนการมีส่วนร่วมในขันตอนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทีต่างกันไป 
5)  การเน้นการประชาสัมพันธ์แบบขายของ การติดตาม หรือการ

บริการหลังการขายก็มีปัญหา โครงการต่างๆ ทีดําเนินการทังหลายมักจะดําเนินการโดยเน้น

รูปแบบการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาขายของ มีการพูดแต่ส่วนดีๆ เป็นหลัก ส่วนด้อยจะไม่
ค่อยพูดถึงหรือไม่พูดถึงเลย เมือผู้มีส่วนได้เสียทราบข้อด้อยทีไม่ได้พูดไว้ ก็ทําให้นึกไปว่าเป็น

การปกปิดความเชือถือ ความไว้วางใจก็จะหมดไป ขณะเดียวกันเมือโครงการดําเนินการไป  
การติดตาม เพือให้เป็นไปตามข้อตกลงก็ขาดความต่อเนือง คํามันสัญญาก็ไม่ได้รับการพิจารณา

ติดตามให้เป็นไปตามข้อตกลง ก็ยิงทําให้เกิดปัญหาความไม่เชือถือ ไม่ไว้วางใจมากยิงขึน 

6)  กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายของไทยถึงแม้จะมี
ความพยายามทีจะกําหนดให้เกิดความยุติธรรมขึน แต่การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมก็ยังมี

ความยุ่งยากและสินเปลืองสําหรับผู้ด้อยโอกาส ก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรม การบังคับใช้ของ
กฎหมายก็ดูจะมีความลักลัน ผู้ทีมีอํานาจดูจะได้รับสิทธิลดหย่อนในการปฏิบัติหรือใช้บังคับ 

ในขณะทีผู้ด้อยโอกาสหรือคนชายขอบจะได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากกว่า 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว ทําให้ทราบสาเหตุความขัดแย้งทีเกิดขึนใน
ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ ซึงจะเป็นประโยชน์ในการนํามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุความขัดแย้ง

ทีเกิดขึนในกรณีโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา 
2.1.1.5  ปัจจัยทีมีผลต่อการเพิมความขัดแย้ง 

เมือคนมีความขัดแย้งกัน ต่างฝ่ายต่างก็แสดงความเป็นปรปักษ์ต่อกัน ต่างฝ่าย

ต่างก็จะถอยห่างและลดการสือสารระหว่างกัน ซึงจะทําให้แต่ละฝ่ายมีความห่างกันมากขึน ผลที
ตามมาก็คือ มีความไม่ไว้วางใจกันมากขึนและมีความสงสัยอีกฝ่ายหนึงมากขึน ฝ่ายหนึงก็จะ

เห็นว่าอีกฝ่ายหนึงเลว และการรับรู้ทีมีอยู่ต่ออีกฝ่ายหนึงก็จะลําเอียง การรับรู้ทีลําเอียงจะทําให้
แต่ละฝ่ายเลือกทีจะสนใจเฉพาะเรืองและมองเห็นแต่สิงทีมาสนับสนุนความคิดของตนเองว่าอีก

ฝ่ายหนึงเลวหรือไว้ใจไม่ได้ สิงเหล่านี เป็นปัจจัยทีส่งต่อการเพิมหรือขยายความขัดแย้ง 
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Worchel and Cooper (1983 อ้างถึงใน เสริมศักดิ วิศาลาภรณ์, 2540: 7275) 

ชีให้เห็นว่าเป็นปัจจัยทีส่งผลต่อการเพิมหรือการขยายความขัดแย้ง ได้แก่ 
1)  การข่มขู่  สิงหนึงทีส่งผลต่อการเพิมความขัดแย้งก็คือการข่มขู่คู่

ขัดแย้งมักจะข่มขู่อีกฝ่ายหนึง เพือทีจะทําให้เห็นว่าฝ่ายตนเข้มแข็ง การข่มขู่เหล่านีทําให้อีก
ฝ่ายข่มขู่โต้ตอบกลับมา ทําให้เกิดความตึงเครียดอย่างใหม่ซึงเพิมเข้าไปในความขัดแย้งอีก  

เหตุผลสําคัญทีมนุษย์ใช้การข่มขู่ในความขัดแย้งก็คือ เพือรักษาหน้า ถ้าหากยอมแพ้ในการขัดแย้ง 

ก็จะทําให้เกิดความรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึงเข้มแข็งกว่า บางคนมีความรู้สึกว่าการยอมแพ้นัน 
นอกจากจะเป็นการทําลายเกียรติยศของตัวเองแล้ว ยังทําให้วิตกกังวลว่าคนทังหลายจะเห็น

ความอ่อนแอของตน เมือเป็นเช่นนี คนจึงไม่ต้องการทีจะแสดงให้เห็นความอ่อนแอของตน 
ดังนันคนโดยมากนอกจากจะไม่ยอมแพ้หรือยอมแพ้ไม่เป็นแล้ว ยังตอบสนองด้วยการข่มขู่เมือ 

มีความขัดแย้งเกิดขึน 

2)  การรับรู้  สิงทีน่าสนใจอย่างหนึงของความขัดแย้งก็คือ วิธีที
ผู้เกียวข้องคิดและมองความขัดแย้งในเกือบทุกกรณีฝ่ายหนึงจะมองเห็นว่า ‘คนอืน’ เป็นผู้เริมต้น

ความขัดแย้ง ‘เรา’ ทําอะไรด้วยความมีเหตุมีผล ‘เขา’ ทําอะไรทีไม่มีเหตุผลและมีแต่ความก้าวร้าว
ไม่เพียงแต่ละฝ่ายจะมีความคิดเห็น ดังทีกล่าวมานีแล้ว แต่ละฝ่ายยังสามารถชีให้เห็นเหตุการณ์

ทีสนับสนุนจุดยืนของตนเองได้ ยิงไปกว่านัน แต่ละฝ่ายยังมีความคิดและความเชือ เช่นว่านี

ด้วยความเชือมันอย่างสูง แต่ละฝ่ายรู้ว่าเราเท่านันทีเป็นฝ่ายถูก แต่ละฝ่ายก็จะมองเห็นว่าการ
กระทําของอีกฝ่ายหนึงมุ่งมาทีฝ่ายตน การรับรู้ทีลําเอียงเช่นนีจะทําให้มีความขัดแย้งเพิมมาก

ขึน มีสิงหนึงทีควรระลึกอยู่เสมอก็คือความขัดแย้งถูกกําหนดโดยการรับรู้ต่อสถานการณ์ขัดแย้ง 
หรือสถานการณ์ขัดแย้งทีแต่ละฝ่ายมองเห็นมากกว่าทีจะถูกกําหนดโดยสถานการณ์ทีเป็นจริง

ในการมองสภาพของความขัดแย้งนัน แต่ละฝ่ายมักจะมองเห็นว่าฝ่าย ตรงข้าม เป็นคู่แข่งขัน

เป็นพวกก้าวร้าวและเป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้ง ลักษณะของการรับรู้เช่นนีจะทําให้การ
ขัดแย้งขยายตัวขึนและรุนแรงขึน 

3)  ความไว้วางใจ เป็นตัวแปรอีกตัวหนึงทีมีอิทธิพลต่อระดับการเกิด
ความขัดแย้ง ความไว้วางใจคนอืนหมายความว่า มีความคาดหวังว่าคําพูด สัญญา การกระทํา

ของคนอืนจะเชือถือได้หรือเขาจะทําตามทีเขาพูดว่าเขาจะทํา และความไว้วางใจนันเป็นความ

คาดหวังว่าเขาจะทําในสิงทีเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษ ความไว้วางใจเกียวข้องกับการกระทําที
แสดงอาการเมตตากรุณา ดังนัน ความขัดแย้งจึงถูกแก้ไขได้โดยไม่ยาก ถ้าหากทังสองฝ่ายขาด

ความไว้วางใจต่อกัน คนเรานันเมือไม่ไว้วางใจใครแล้วก็ยากทีจะเปลียนความคิด เพราะความ
ไม่ไว้วางใจจะนําไปสู่ความไม่ไว้วางใจมากยิงขึน ใครทีเคยแสดงอาการทีไม่ซือต่อเรา จีงเป็น

การยากทีเราจะไว้ใจคนนี แต่คนๆ นีมักจะคิดว่าตนอาจแก้ตัวได้ในอนาคต ความขัดแย้งทําให้

คนเกิดทัศนคติทีไม่ดีต่อกันและเป็นการสร้างความพร้อมทีจะไม่ไว้วางใจกัน 
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4)  การสือสาร  ความขัดแย้งทําให้ทังสองฝ่ายแยกออกจากกันและลด

การสือสารระหว่างกันลง ในหลายกรณีการไม่สือสารระหว่างกันทําให้ไม่สามารถแก้ไขความ
ขัดแย้งได้ การสือความหมายมิเพียงแต่จะช่วยให้ทังสองฝ่ายแลกเปลียนความคิดเห็นกัน ยังจะ

ช่วยให้ได้ข้อมูลเกียวกับเจตนาและความหมายของพฤติกรรมทีแสดงออกด้วย สิงนีเป็นเรือง
สําคัญมาก เพราะโดยธรรมชาติแล้วคู่ขัดแย้งมักมีทัศนคติทีไม่ดีต่ออีกฝ่ายหนึง ดังนัน การสือ

ความหมายทีเหมาะสมจะช่วยให้ลดระดับของความขัดแย้งได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าความ

ขัดแย้งเต็มไปด้วยบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจกัน การแลกเปลียนการสือสารก็จะมีแต่ 
ความหวาดระแวงกัน ไม่เชือใจกัน พยายามบิดเบือนข้อมูลในการสือสารเพือประโยชน์ของฝ่ายตน   

การสือสารก็จะขาดประสิทธิภาพ ทําให้ความขัดแย้งขยายเพิมมากขึน อุปสรรคสําคัญในการ
สือสาร ได้แก่ ช่องทางของการสือสารจากระดับบนลงระดับล่าง และจากระดับล่างขึนไป

ระดับบน อุปสรรคทีสําคัญยิงอีกอย่างหนึงก็คือ ความแตกต่างของค่านิยมและทัศนคติระหว่าง 

ผู้ส่งและผู้รับข่าวสารซึงยากทีจะแก้ไข 
นอกจากนัน นักวิชาการของสถาบันอเลกซานเดอร์ ยังเชือว่ามีปัจจัยอืนทีส่งผล

ต่อการขยายหรือเพิมความขัดแย้งได้ คือ ความขัดแย้งเดิมทียังไม่ได้แก้ไข การทีละเลย เพิกเฉย
ไม่สนใจจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทีมีอยู่อาจโดยไม่ทําอะไรหรือพยายามผลัดไว้ก่อน หรือรีรอ

ไว้ก่อนโดยหวังว่าความขัดแย้งจะลดลงหรือแก้ปัญหาโดยตัวมันเองเมือเวลาผ่านเลยไป วิธีการ

เช่นนีนอกจากจะทําให้ความขัดแย้งสะสมเพิมมากยิงขึนแล้ว ยังก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่าง
ใหม่เกิดขึนด้วย หรือการแก้ไขข้อขัดแย้งในครังก่อน ทําให้คนมีทัศนคติในทางลบ ไม่พอใจกับสิง

ทีตนได้รับ จะเร่งทําให้ความขัดแย้งอย่างใหม่เกิดขึนอีกและเกิดขึนบ่อยๆ 
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว ทําให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ทีมีผลต่อการเพิม

ความขัดแย้ง ซึงจะเป็นประโยชน์ในการนํามาวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยใดบ้างทีทําให้ความขัดแย้ง

เพิมขึน ในกรณีโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา 
2.1.1.6  กระบวนการของความขัดแย้ง 

ในทัศนะของ Filley (1975: 4) ได้เสนอแนะว่าความขัดแย้งเป็นกระบวนการและ
ในกระบวนการของความขัดแย้งประกอบด้วย สถานการณ์ความขัดแย้ง และขันตอนต่างๆ ของ

ความขัดแย้ง ในสถานการณ์ของความขัดแย้งจะประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น 

พฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ซึงกระบวนการของความขัดแย้งตามทัศนะของ Filley เป็นกระบวนการทีเกิดขึน

ระหว่าง 2 ฝ่ายหรือมากกว่า 2 ฝ่ายขึนไป คําว่าฝ่ายในทีนี หมายถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ
ก็ได้ โดย Filley ได้เสนอกระบวนการของความขัดแย้งแบ่งออกเป็น 6 ขันตอนดังนี 
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1)  ขันที 1 สภาพการณ์ก่อนการเกิดความขัดแย้ง 

สภาพการณ์ก่อนทีจะเกิดความขัดแย้ง เป็นสภาพการณ์ทีจะนําไปสู่
ความขัดแย้ง คุณลักษณะของความสัมพันธ์ทางสังคม 9 ประการต่อไปนี ทําให้เกิดความขัดแย้ง

หรือพฤติกรรมทีนําไปสู่ความขัดแย้ง 
  (1)  ความคลุมเครือของขอบเขตของอํานาจ ความขัดแย้งจะ

เกิดขึนเมือแต่ละฝ่ายไม่ทราบว่าตนเองมีอํานาจอะไรบ้าง เมือทังสองฝ่ายมีความรับผิดชอบทีไม่

ชัดเจนหรือมีความรับผิดชอบทีคาบเกียวกัน ศักยภาพทีจะเกิดความขัดแย้งย่อมเพิมขึน ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าขอบเขตของความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายมีชัดเจน แต่ละฝ่ายก็จะรู้ว่าอีกฝ่าย

หนึงต้องทําอะไรบ้าง โอกาสทีจะเกิดความไม่ลงรอยกันก็มีน้อย 
 (2)  ความขัดแย้งของผลประโยชน์ ความขัดแย้งจะเกิดขึนเมือแต่

ละฝ่ายมีผลประโยชนทีขัดกัน เช่น การแข่งขันเพือจะได้ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัด การแข่งขัน

ทีเมือฝ่ายหนึงได้ จะทําให้อีกฝ่ายหนึงไม่ได้ 
 (3)  อุปสรรคในการสือความหมาย ความขัดแย้งจะเกิดขึนเมือการ

สือความหมายมีอุปสรรค อุปสรรคในทีนีหมายถึง สิงทีแยกแต่ละฝ่ายออกจากกัน อาจโดยมี
เครืองกีดขวางหรือเวลา อุปสรรคเหล่านีจะทําให้แต่ละฝ่ายมีความสนใจทีต่างกันหรืออาจเกิด

การเข้าใจผิดได้ง่าย ซึงจะนําไปสู่ความขัดแย้งมากทีสุด 

 (4)  การทีต้องพึงอีกฝ่ายหนึง ความขัดแย้งจะเกิดขึนเมือฝ่ายหนึง
ต้องพึงอีกฝ่ายหนึง การทีฝ่ายหนึงจะทํางานได้ก็ต้องให้อีกฝ่ายหนึงช่วยหรืออีกฝ่ายหนึงจะต้อง

จัดสรรทรัพยากรให้ ลักษณะเช่นนีจะทําให้โอกาสทีจะเกิดความขัดแย้งมีมากขึน 
 (5)  ความแตกต่างกันในองค์การ ความขัดแย้งจะเกิดมากขึนเมือ

องค์การถูกแบ่งให้แตกต่างกันมากขึน ความแตกต่างในทีนีอาจเป็นจํานวนลําดับขันของการ

บังคับบัญชา หรือการแบ่งคนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามความเชียวชาญเฉพาะอย่าง เช่น ถ้า
ลําดับขันของการบังคับบัญชามีมากจะทําให้เกิดความยากลําบากในการสือความหมาย 

ศักยภาพของการเกิดความขัดแย้งก็จะมีมากขึน 
 (6)  ฝ่ายต่างๆ ต้องตัดสินใจร่วมกัน ในการทีฝ่ายต่างๆ ต้องร่วมกัน

ตัดสินใจนัน แต่ละฝ่ายก็จะนึกถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานใหญ่และของหน่วยงานย่อยของตน 

จึงทําให้มีการลังเลในการตัดสินใจหรือตัดสินใจโดยนึกถึงหน่วยงานย่อยของตนเองเป็นประการ
สําคัญ จึงทําให้เกิดความขัดแย้งขึน 

 (7)  ความต้องการความเป็นเอกฉันท์ ความขัดแย้งจะเกิดขึนเมือ
จะต้องให้ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันเป็นเอกฉันท์ เป็นการยากทีจะให้ทุกมติเป็นมติเอกฉันท์ วิธีการ

เลียงความขัดแย้งก็อาจโดยอาศัยเสียงข้างมาก 
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 (8)  ความเคร่งครัดของกฎทีจะต้องปฏิบัติ ความขัดแย้งจะเกิดขึน

ถ้าบังคับให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเข้มงวด กฎทีเข้มงวดจะทําให้คนทังหลายต้องปฏิบัติคล้ายๆ กัน
การตัดสินใจก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีวางไว้ แต่การต่อต้านความเข้มงวดนีนําไปสู่ความขัดแย้ง 

 (9)  ความขัดแย้งเดิมทียังไม่ได้แก้ไข ความขัดแย้งจะเพิมมากขึน 
ถ้ามีความขัดแย้งหลายๆ อย่างสะสมไว้โดยไม่ได้รับการแก้ไข 

2)  ขันที 2 ความขัดแย้งทีรับรู้ได้ 

สภาพการณ์ก่อนการเกิดความขัดแย้งทีกล่าวมาในขันที 1 ไม่จําเป็น
จะต้องนําไปสู่ความขัดแย้งโดยตรง แต่ก็เป็นเงือนไขทีจะทําให้ความขัดแย้งมีโอกาสเกิดขึนได้

ง่าย ทังนีขึนอยู่กับการรับรู้เกียวกับสภาพการณ์ของแต่ละฝ่าย การรับรู้สภาพการณ์จะนําไปสู่
ความขัดแย้งได้สองทาง ทางทีหนึงรับรู้ในเหตุการณ์อย่างถูกต้องหรืออย่างไม่ถูกต้อง 

3)  ขันที 3 ความขัดแย้งทีรู้สึกได้ 

ความรู้สึกและทัศนคติต่อสภาพการณ์ก่อนการเกิดความขัดแย้งก็
เช่นเดียวกับการรับรู้ต่อสภาพการณ์ก่อนการเกิดความขัดแย้ง ซึงจะทําให้เกิดความขัดแย้ง

จริงๆ ขึน ถ้าฝ่ายหนึงรู้สึกว่าฝ่ายตนถูกคุกคาม ถูกให้ร้ายก็จะเกิดความเครียดและกังวล ซึงจะ
นําไปสู่ความขัดแย้งในทีสุด ความรู้สึกนีนอกจากจะส่งผลต่อความขัดแย้งโดยตรงแล้วยังส่งผล

ต่อการรับรู้ต่อสภาพการณ์อีกด้วย 

การไม่ไว้วางใจกันเป็นสิงหนึงทีทําให้เกิดความขัดแย้ง ถ้าหากฝ่าย
หนึงมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจอีกฝ่ายหนึง ก็พยายามทีจะไม่ให้ข้อมูลโดยเกรงว่าอีกฝ่ายหนึงจะ

บิดเบือนข้อมูล หรือพยายามเอาประโยชน์จากข้อมูลนัน 
4)  ขันที 4 พฤติกรรมทีปรากฎชัด 

เป็นพฤติกรรมทีแสดงออกมาให้ปรากฎชัดซึงเป็นผลมาจากการรับรู้ว่า

มีความขัดแย้ง หรือมีความรู้สึกว่ามีความขัดแย้ง ถ้าหากฝ่ายหนึงไปสกัดกันไม่ให้อีกฝ่ายหนึง
บรรลุวัตถุประสงค์ของเขาก็จะแสดงพฤติกรรมของความขัดแย้งออกมา พฤติกรรมของความ

ขัดแย้งอาจเป็นการแข่งขัน การเอาแพ้เอาชนะ การก้าวร้าว หรือการป้องกันตนเอง พฤติกรรม
การแสดงออกอาจเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลหรือพฤติกรรมของกลุ่มก็ได้ 

5)  ขันที 5 การแก้ปัญหาหรือการระงับความขัดแย้ง 

การแก้ปัญหาหรือการระงับความขัดแย้งเป็นการทําให้พฤติกรรมของ
การขัดแย้งหายไปหรือสินสุดลง หรืออาจเป็นการทําให้ระดับของความขัดแย้งลดลง           

การแก้ปัญหาความขัดแย้งอาจทําให้หลายอย่าง เช่น ให้ฝ่ายหนึงชนะอีกฝ่ายหนึงแพ้ ให้ฝ่าย
หนึงชนะบางส่วนและอีกฝ่ายหนึงแพ้บางส่วนหรือให้ทุกฝ่ายชนะ 

6)  ขันที 6 ผลจากการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

การแก้ปัญหาขัดแย้งอย่างหนึงจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของทัง
สองฝ่ายในอนาคต และส่งผลต่อทัศนคติทีมีต่อกัน ถ้าหากการแก้ปัญหาแบบแพ้ชนะ ฝ่ายทีแพ้
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ก็ต้องพยายามทีจะชนะบ้าง โดยอาจแสดงพฤติกรรมทีไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ไว้วางใจ บิดเบือนการ

สือความหมาย สิงเหล่านีก็จะนําไปสู่ความขัดแย้งต่อไปอีก ความขัดแย้งย่อมจะทําให้แต่ละฝ่ายมี
ทัศนคติทีดีหรือไม่ดีต่อกัน ทัศนคติทีแตกต่างกันก็จะส่งผลต่อการเกิดความขัดแย้งอย่างใหม่อีก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพที 2.2  กระบวนการของความขัดแย้งตามแนวคิดของฟิลเลย์ 

แหล่งทีมา: เสริมศักดิ วิศาลาภรณ์, 2540: 91.  

 
จากกระบวนการของความขัดแย้ง จะเริมต้นจากสถานการณ์ของความขัดแย้ง 

จะประกอบไปด้วย บุคคล พฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสภาพแวดล้อม หลังจาก

นันจึงเริมกระบวนการของความขัดแย้งทีมีอยู่ 6 ขันตอน คือ สภาพการณ์ก่อนการเกิดความขัดแย้ง 
ความขัดแย้งทีรับรู้ได้ ความขัดแย้งทีรู้สึกได้ พฤติกรรมทีปรากฏชัด การแก้ปัญหาหรือการระงับ

ความขัดแย้ง และผลจากการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ซึงโดยขันตอนต่างๆ เหล่านี สามารถนําไป
วิเคราะห์ถึงพัฒนาการความขัดแย้งในกรณีโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภค

บริโภคเทศบาลนครนครราชสีมาให้เห็นภาพทีชัดเจนยิงขึน 

2.1.1.7  การบริหารจัดการความขัดแย้ง 
การบริหารความขัดแย้งกับการแก้ไขความขัดแย้งมีขอบเขตไม่เหมือนกัน     

การแก้ไขความขัดแย้งเป็นการดําเนินการให้ความขัดแย้งสินสุดลงหรือสงบลง การแก้ไขความ
ขัดแย้งเป็นส่วนหนึงของการบริหารความขัดแย้ง โดยมีแนวคิดหลายประการในการบริหาร

จัดการความขัดแย้ง ในทีนีจะเสนอเพียง 3 แนวคิดทีสําคัญ ดังนี 

สภาพการณ์ก่อนการเกิดความขัดแย้ง 

ความขัดแย้งทีรับรู้ได้ 

พฤติกรรมทีปรากฏชัด 

การแก้ปัญหา หรือ  
การระงับความขัดแย้ง 

ผลจากการแก้ปัญหา 

ความขัดแย้งทีรู้สึกได้ 
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Simmel (1955: 107121) เห็นว่าสันติภาพและความขัดแย้งเป็นสิงผกผันซึงกัน

และกัน กล่าวคือ เมือสันติภาพมีมากความขัดแย้งก็จะมีน้อย ในทางตรงกันข้ามเมือสันติภาพมี
น้อยความขัดแย้งจะมีมาก โดยชีให้เห็นว่ามีวิธีการอยู่ 4 วิธี ทีจะทําให้ความขัดแย้งสินสุดลงซึงได้แก่ 

1)  ทําให้เหตุแห่งความขัดแย้งหมดไป วิธีนีอาจทําได้ในทันทีทันใด 
โดยทีคู่ขัดแย้งอาจยังไม่ได้เตรียมตัวหรือไม่รู้ตัว ผลจากการแก้ปัญหาขัดแย้งโดยวิธีนีอาจนี   

ทําให้มีความขัดแย้งต่อเนือง ในแง่ของจิตวิทยาและมีพฤติกรรมขัดแย้งต่อไปอีก แม้จะไม่มีเหตุ

แห่งความขัดแย้งอันเดิมแล้วก็ตามแต่ละฝ่ายก็อาจหาเหตุแห่งความขัดแย้งขึนมาใหม่ การทําให้
ความขัดแย้งสินสุดลงโดยการทําให้เหตุแห่งความขัดแย้งหมดไปนัน ความขัดแย้งจะค่อยๆ ลด

หายไปตามอารมณ์ทีลดลงของคู่กรณี แต่คู่กรณีก็อาจมีความขัดแย้งต่อไปอีก โดยสร้างเหตุแห่ง
ความขัดแย้งอย่างใหม่ขึนมา 

2)  การให้ฝ่ายหนึงมีชัยชนะ ซึงเป็นวิธีทีง่ายทีสุดในการเปลียนจาก

การต่อสู้เป็นสันติภาพ การให้ฝ่ายหนึงชนะเป็นผลมาจากการทีฝ่ายหนึงมีอํานาจเหนืออีกฝ่าย
หนึง ฝ่ายทีอ่อนแอกว่าจะต้องยอมรับความพ่ายแพ้ทังทางจิตวิทยาและทางพฤติกรรม ถ้าหาก

ฝ่ายทีอ่อนแอกว่าไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ ก็อาจสร้างความขัดแย้งต่อไปโดยการตําหนิ
วิพากษ์วิจารณ์ หรือการต่อสู้ลับหลัง 

3)  การประนีประนอม วิธีนีทังสองฝ่ายจะต้องตกลงทีจะแบ่งเหตุแห่ง

ความขัดแย้ง ไม่มีฝ่ายใดชนะทังหมดหรือแพ้ทังหมด ความขัดแย้งทุกประเภท อาจไม่สามารถ
ทําให้สินสุดด้วยวิธีการเช่นนี เพราะเหตุแห่งความขัดแย้งบางอย่างไม่สามารถจะแบ่งได้ โดยได้

ชีให้เห็นว่าการประนีประนอมเป็นการคิดค้นทียิงใหญ่ทีสุดอย่างหนึงของมนุษย์ เพราะช่วยให้
ความขัดแย้งของมนุษย์สินสุดลงก่อนทีจะเกิดสงครามหรือใช้กําลัง 

4)  การคืนดีกัน เป็นการปรับทัศนคติ ซึงนําไปสู่การเปลียนแปลง

พฤติกรรมการคืนดีกัน ซึงเกียวข้องกับการเสียสละอย่างไม่ค่อยมีเหตุผล และไมตรีจิตของ
บุคคล เป็นความสมัครใจของทังสองฝ่าย 

ซึงสอดคล้องกับงานของ Follett (1967 อ้างถึงใน เสริมศักดิ วิศาลาภรณ์, 2540:  33)
ทีเห็นว่าความขัดแย้งนัน ถ้าหากเข้าใจอย่างถูกต้องและจัดการอย่างเหมาะสมแล้ว            

ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาไปในทางทีดีได้ ดังนัน ความขัดแย้งจึงเป็นได้ทังการสร้างสรรค์และ

การทํางาน โดยเสนอวิธีการจัดการ กับความขัดแย้งไว้ 3 วิธี คือ 
วิธีทีหนึง การเอาชนะ (Domination) หมายถึง การจัดการกับความขัดแย้งโดยที

ฝ่ายหนึงมีชัยชนะเหนืออีกฝ่ายหนึง นันคือ ฝ่ายหนึงจะชนะอีกฝ่ายหนึงจะแพ้ นับเป็นวิธีทีง่าย
ทีสุดและรวดเร็วทีสุดแต่เป็นวิธีทีได้ผลน้อยทีสุดในการจัดการกับความขัดแย้ง 

วิธีทีสอง การประนีประนอม (Compromise) หมายถึง ทังสองฝ่ายจะต้องตกลงที

จะแบ่งเหตุผลแห่งความขัดแย้งไม่มีฝ่ายใดชนะทังหมดหรือแพ้ทังหมด ความขัดแย้งทุกประการ
อาจไม่สามารถทําให้สินสุดด้วยวิธีเช่นนี เพราะเหตุแห่งความขัดแย้งบางอย่างไม่สามารถจะ
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แบ่งได้โดยชีให้เห็นว่า การประนีประนอมเป็นการคิดค้นทียิงใหญ่ทีสุดอย่างหนึงของมนุษย์ 

เพราะช่วยให้ความขัดแย้งของมนุษย์สินสุดลงก่อนทีจะเกิดสงครามหรือใช้กําลัง 
วิธีทีสาม การบูรณาการ (integration) หมายถึง การทําให้ความขัดแย้งสินสุดลง

ด้วยการคืนดีกัน การคืนดีกันต่างจากการประนีประนอมโดยทีการประนีประนอมเป็นการแบ่ง
ของหรือแบ่งรางวัลอย่างเป็นวัตถุวิสัยโดยไม่มีอารมณ์เข้ามาเกียวข้อง การคืนดีกันเป็นการปรับ

ทัศนคติซึงนําไปสู่การเปลียนแปลงพฤติกรรมในทีสุด 

ซึงนอกจากนัน มัวร์ (2542: 516) ได้จัดระดับความต่อเนืองของการจัดการความ
ขัดแย้งและการเลือกใช้การแก้ไขความขัดแย้งปรากฏตามตารางที 2.1 

 

ตารางที 2.1  ความต่อเนืองของการจัดการความขัดแย้งและการเลือกใช้การแก้ไขความขัดแย้ง 

 
การตัดสินใจส่วนบุคคล 

โดยกลุ่มผู้เกียวข้อง 

การตัดสินใจ 

  ส่วนบุคคลทีมี

บุคคลทีสาม 

การตัดสินใจ 

โดยบุคคลทีสาม 

โดยเจ้าหน้าที

ทางการ 

การใช้อํานาจ

บังคับนอก

กฏหมาย 

หลีกเลียง  การเจรจา  การเจรจา  การเจรจา 
ความขัด  อย่างไม่    ต่อรอง       ไกล่เกลีย 
แย้ง        เป็นทาง                   โดยมีผู้ 
             การ                        ไกล่เกลีย 
                                          เป็นคน 
                                          กลาง   

การตัดสิน     อนุญาโต 
ใจเชิง           ตุลาการ 
บริหาร 

การตัดสิน     การตัดสิน 
โดยผู้           โดยปรับ 
พิพากษา      เปลียน 
                  กฎหมาย 

การเผชิญ  การใช้ 
หน้าโดย    กําลัง 
ไม่ใช้กําลัง 

แหล่งทีมา: มัวร์, 2542: 5. 

 

จากตารางที 2.1 แสดงถึงทางเลือกต่างๆ ซึงมีกระบวนการเป็นแบบแผนของ
รูปแบบทีแตกต่างกัน วิธีการเฉพาะตัวทีเลือกใช้ บุคคลทีเกียวข้อง บทบาทของบุคคลทีสาม

ประเภทของการตัดสินใจทีจะใช้ได้ผล และความเข้มข้นของการบีบคันกดดันโดยกลุ่มผู้ทีมีข้อ
พิพาทต่อกัน จากด้านซ้ายสุดแสดงถึงความต่อเนืองของการจัดการกับความขัดแย้ง ซึงเป็น

กระบวนการทีไม่เป็นทางการและเป็นส่วนตัว เกียวข้องเฉพาะผู้ทีมีข้อพิพาทกัน ส่วนปลายของ

อีกด้านเป็นเรืองของคู่พิพาทฝ่ายหนึงจะอาศัยการบีบบังคับ ซึงในหลายๆ ครัง สาธารณชนได้มี
บทบาทในการบีบบังคับฝ่ายตรงข้ามให้ยอมแพ้ โดยมีรายละเอียดของการเลือกใช้วิธีต่างๆ 

ดังต่อไปนี 

การเพิมการใช้อํานาจบีบบังคับ และความเป็นไปสู่ผลลัพธ์ทีเป็นการ แพ้  ชนะ 
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1)  การหลีกเลียงความขัดแย้ง ความไม่ลงรอยกันส่วนมากมักจะได้รับการแก้ไข

อย่างไม่เป็นทางการ โดยคนพยายามหลีกเลียงความขัดแย้งเนืองจากคนไม่ชอบ ความไม่สบาย
ใจทีมาพร้อมกับความขัดแย้ง และอาจจะมองว่าประเด็นปัญหานันยังไม่ค่อยสําคัญ การไม่มี

อํานาจในการทีจะเข้าไปเกียวข้องและทําให้เกิดการเปลียนแปลงได้ หรืออาจจะยังไม่พร้อมทีจะ
เจรจาไกล่เกลีย 

2)  การเจรจาแก้ปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ วิธีการนีมักจะเป็นวิธีทีทําให้ความ

ขัดแย้งส่วนใหญ่จบลงได้ในชีวิตประจําวัน อาจเป็นเพราะข้อขัดแย้งสามารถแก้ไขได้อย่าง
เรียบร้อยจนเป็นทีพอใจของผู้เกียวข้องหรือเพราะประเด็นปัญหาถูกยกเลิก เพราะหมดความ

สนใจหรือไม่อาจลุกลามต่อไปได้ 
3)  การเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของการต่อรอง

ระหว่างกลุ่มทีรู้สึกว่าเกิดความขัดแย้ง หรือเกิดความขัดแย้งแล้ว แต่ละกลุ่มจะร่วมกันสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างกันขึนชัวคราว เพืออธิบาย หรือบอกเล่าความต้องการและผลได้ผลเสีย
ของเขา ทังนีเพือข้อแลกเปลียนบางอย่างกัน หรือเพือแก้ปัญหาในประเด็นทีไม่ซับซ้อนนัก เช่น 

ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์เพือเตรียมการสําหรับอนาคตหรือสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาที
อาจเกิดขึน 

4)  การเจรจาไกล่เกลียโดยมีผู้ไกล่เกลียเป็นคนกลาง บุคคลทีสามนีไม่ได้มี

อํานาจหน้าทีในการตัดสินปัญหาโดยตรง แต่คนกลางนีจะช่วยคู่กรณีทีเกิดความขัดแย้งกัน 
เพือให้บรรลุข้อตกลงทีเป็นทียอมรับโดยความเห็นพ้องต้องกัน ในประเด็นข้อพิพาททัง       

“การเจรจาต่อรอง” หรือ “การเจรจาไกล่เกลียคนกลาง” จะเปิดทางให้อํานาจแห่งการตัดสินใจอยู่ที
คู่กรณีทีมีความขัดแย้งกัน การเจรจาไกล่เกลียคนกลาง จะเป็นกระบวนการทีเกิดขึนอย่างสมัคร

ใจ โดยทีคู่กรณีต้องเต็มใจทีจะยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อืนทีจะมาช่วยจัดการแก้ปัญหา

ความขัดแย้ง การเจรจาไกล่เกลียคนกลางมักจะเกิดขึนเมือคู่กรณีมีความเห็นว่าพวกเขาไม่
อาจจะร่วมกันแก้ไขปัญหาได้โดยลําพัง และเมือหนทางการแก้ไขปัญหามีเพียงการอาศัยความ

ช่วยเหลือของบุคคลทีสามนัน 
5)  วิธีการตัดสินปัญหาข้อพาทของผู้บริหาร ในกรณีนีบุคคลทีสามอาจจะไม่ต้อง

เป็นกลางนัก อาจจะเป็นผู้ตัดสินใจในกรณีพิพาทนันก็ได้ กระบวนการนีอาจจะเป็นเรืองส่วนตัว

ถ้าความขัดแย้งนันเกิดขึนภายในองค์กรเอกชน หรือในกลุ่มผู้ร่วมงานกันเองหรืออาจจะเป็น
ทางการถ้าเหตุขัดแย้งนันเกิดในหน่วยงานราชการ ผู้ตัดสินอาจจะเป็นนายกเทศมนตรี 

เจ้าหน้าทีของรัฐ 
6)  อนุญาโตตุลาการ เป็นคําทีใช้ หมายถึง กระบวนการทีคู่ขัดแย้งสมัครใจทีจะ

ขอร้องให้บุคคลทีสามทีเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ช่วยตัดสินใจในปัญหาความขัดแย้ง

ผลการตัดสินใจอาจจะเป็นเพียงคําแนะนําหรือสิงผูกมัดทีจะต้องปฏิบัติตาม อนุญาโตตุลาการ
อาจดําเนินการโดยคนคนเดียวหรือคณะบุคคลก็ได้ ประเด็นสําคัญคือ เขาเหล่านันจะต้องไม่
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เกียวข้องกับความขัดแย้งนันๆ กระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการในลักษณะ

ส่วนตัวซึงบ่อยครังทีการตัดสินหรือผลการพิจารณาไม่จําเป็นจะต้องให้สาธารณชนมีส่วนร่วม
ด้วย คนทีเลือกใช้วิธีนีมักเป็นผู้ทีชอบความเป็นส่วนตัวในลักษณะทีไม่เป็นทางการ ไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายสูงนัก และรวดเร็วกว่ากระบวนการทางศาล ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
โดยทัวไปคู่กรณีสามารถเลือกผู้ทีจะมาทําหน้าทีตัดสินได้ ซึงทําให้ทังคู่รู้สึกสบายใจมากกว่าใช้

คนกลางซึงถูกกําหนดโดยผู้มีอํานาจหรือโดยองค์กรของรัฐ 

7)  กระบวนการทางศาล  หมายถึง การทีสถาบันซึงจัดตังขึนตามระบบทีสังคม
ยอมรับเข้ามาช่วยจัดการแก้ไขข้อพิพาท วิธีนีได้เปลียนจากการแก้ปัญหาระหว่างกันเองไปสู่

กระบวนการของรัฐ ซึงคู่กรณีมักจะจ้าง ‘ทนายความ’ เพือทําหน้าทีเป็นตัวแทนในการสู้คดี ซึงจะ
มีการนําสืบต่อหน้าบุคคลทีสามทีเป็นกลาง คือ ‘ผู้พิพากษา’ หรือ ‘คณะลูกขุน’ แล้วแต่ระบบ ผู้ที

ทําหน้าทีพิพากษาเหล่านี นอกจากจะพิจารณาถึงข้อขัดแย้ง ความห่วงกังวล และผลประโยชน์

ของคู่กรณีแล้ว ยังต้องมองไกลออกไปถึงค่านิยมและมาตรฐานของสังคม ผู้พิพากษาและคณะ
ลูกขุน จะต้องตัดสินใจบนพืนฐานของกฎหมาย และต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมาย ผลการ

ตัดสินมักจะเป็นการ แพ้ชนะ คือ ตัดสินว่าใครแพ้เพราะอะไร ชนะเพราะอะไร และเนืองจาก
การตัดสินนี เป็นการตัดสินทีได้รับอํานาจจากสังคม ผลของการตัดสินจึงมีผลใช้บังคับตาม

กฎหมาย คู่กรณีไม่มีอํานาจในการตัดสินใจ แต่ก็จะได้รับโอกาสในการแสดงทัศนคติของเขาเอง

อย่างหนักแน่น และจากการตัดสินทีสะท้อนถึงลักษณะความเป็นไปในสังคม 
8)  กระบวนการออกกฏหมาย เพือแก้ปัญหาข้อพิพาท เป็นวิธีการแก้ปัญหา

ความขัดแย้งโดยรัฐอีกวิธีหนึงทีอาศัยวิธีการทางกฎหมาย วิธีนีมักจะใช้กับข้อพิพาทใหญ่ๆ ทีมี
ผลกระทบต่อคนส่วนมาก แต่ก็อาจจะเกิดผลต่อคนบางกลุ่ม วีธีการนีการตัดสินใจก็เป็น

กระบวนการทีมีผลออกมาเป็น ‘แพ้ชนะ’ โดยการลงคะแนนออกเสียง คนทัวไปมีอิทธิพลต่อผล

การตัดสินใจเฉพาะการทีเขาหรือผู้ทีมีความเห็นด้วยกับเขา สามารถจะสร้างกระแสหรือผลักดัน
ให้ผู้ทีจะออกกฎหมายเห็นสอดคล้องกับเขา และให้คะแนนตามความเห็นนันๆ ยิงไปกว่านัน

ประเด็นแพ้หรือชนะอาจจะทําให้อ่อนลงด้วยข้อความทีประนีประนอมทีเขียนลงไปในกฎหมาย 
9)  วิธีการทีไม่ใช้ความรุนแรงหรืออหิงสา จะอาศัยคนหรือกลุ่มคนทีร่วมกระทํา

การอย่างหนึงอย่างใด หรือละเว้นการกระทําอย่างหนึงอย่างใด เพือทําให้คู่กรณีปฏิบัติตามที

กลุ่มต้องการ การกระทํานีไม่รวมถึงการออกแรงบีบบังคับ หรือใช้กําลังรุนแรงและมักจะเป็น
รูปแบบทีจะไม่ทําให้เกิดผลเสียทางจิตใจ หรือเกิดน้อยทีสุด กระบวนการไม่ใช้ความรุนแรง

ได้ผลดีทีสุดเมือคู่กรณีต้องอาศัยพึงพาซึงกันและกันในการดํารงชีพให้เป็นปกติสุข กรณีเช่นนี
คู่กรณีหนึงอาจจะบีบบังคับให้อีกฝ่ายหนึงให้สิทธิพิเศษ โดยการปฏิเสธทีจะให้ความร่วมมือหรือ

โดยการทําอะไรทีอีกฝ่ายไม่ปรารถนา การปฏิบัติการไม่ใช้ความรุนแรงหรืออหิงสานี รวมถึงการ

แสดงออกถึงการไม่ยอมรับหรือไม่เชือฟังประชาคม เช่น การฝ่าฝืนกฎ หรือการปฏิบัติฝ่าฝืนสิง
ทีสังคมยอมรับ เพือจะให้คู่กรณีได้ยอมรับ หรือเพือแสดงให้สาธารณชนทราบว่า เขาเห็นว่าสิงที
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สาธารณชนถือปฏิบัติอยู่ไม่ยุติธรรมหรือไม่เสมอภาค การปฏิบัติการโดยไม่ใช้ความรุนแรงนี

อาจจะทําคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม และอาจจะทําอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ได้ 
10)  การใช้ความรุนแรง หรือใช้กําลัง (Violence of Physical Coercion) แนวความคิด

ของกระบวนการนีอยู่บนพืนฐานทีว่า ถ้าคู่กรณีหรือทรัพย์สินของคู่กรณีมีคุณค่าสูงและคุณค่า
ของการดํารงอยู่ในสถานภาพของเขานันสูงพอ จะทําให้เกิดการยิมยอมให้เกิดสิทธิพิเศษ สิงที

จะทําให้การใช้ความรุนแรงได้ผล คือ คู่กรณีจะต้องสร้างอํานาจต่อรองทีเพียงพอทีจะทําลายคู่

ต่อสู้ และต้องสามารถทีจะลวงให้ฝ่ายเห็นว่า ตนมีพลังพอและพร้อมทีจะใช้มัน 
จากแนวคิดของทัง 3 ท่านทําให้เห็นว่าการบริหารจัดการความขัดแย้งเป็นภารกิจ

ทีสําคัญยิง เมือมีความขัดแย้งเกิดขึนแต่ละฝ่ายจะต้องดําเนินการแก้ไขด้วยปัญญาและความ
สุขุมรอบคอบ ไม่ควรจะละเลยกับความขัดแย้งทีเกิดขึนในลักษณะทีทําตัวเหนือความขัดแย้ง

ดังนันในการทบทวนการบริหารจัดการความขัดแย้ง ทําให้ได้รับประโยชน์อย่างยิงในการนําไป

วิเคราะห์กับสถานการณ์ความขัดแย้งทีเกิดขึนว่าควรจะมีการบริหารจัดการความขัดแย้ง
อย่างไรบ้าง วิธีการจัดการทีเหมาะสมกับสถานการณ์ความขัดแย้งทีเกิดขึน เพือทีจะแสดงให้

เห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้งในกรณีโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํา
อุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา 

 

2.1.2  แนวคิดนโยบายสาธารณะ 

2.1.2.1  ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
จากทัศนะของนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกียวกับความหมายของ

นโยบายสาธารณะ ไว้อย่างน่าสนใจโดยจะนําเสนอโดยสรุปดังนี 
Dye (1984 อ้างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ 2552: 6) ได้นิยามคําว่า นโยบายสาธารณะ 

คือ สิงใดก็ตามทีรัฐบาลเลือกทีจะกระทําหรือไม่กระทํา ในส่วนทีรัฐบาลเลือกทีจะกระทําจะ

ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ทังหมดของรัญบาล ทังกิจกรรมทีเป็นกิจวัตรและกิจกรรมทีเกิดขึน
บางโอกาส 

Friendrich (1963 อ้างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ 2552: 12) ได้กล่าวเอาไว้ว่า
นโยบายสาธารณะ คือ ชุดของข้อเสนอเกียวกับ การกระทําของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือรัฐบาล

ภายใต้สิงแวดล้อมทีประกอบด้วยปัญหา อุปสรรค และโอกาส ซึงนโยบายถูกนําเสนอเพือ

นําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยมุ่งทีจะกระทําให้บรรลุเป้าหมายหรือ
กระทําให้วัตถุประสงค์ปรากฎเป็นจริง นอกจากนีนโยบายสาธารณะจะต้องประกอบด้วย

แนวความคิดทีสําคัญเกียวกับเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายของสิงทีรัฐบาลกระทํา 
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Easton (1953 อ้างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ 2552: 13) ให้ความหมายนโยบาย

สาธารณะว่า หมายถึง อํานาจในการจัดสรรค่านิยมของสังคมทังมวลและผู้ทีมีอํานาจในการ
จัดสรรอํานาจในการจัดการผลประโยชน์หรือสิงทีมีคุณค่าระหว่างปัจเจกชนและกลุ่มผลประโยชน์

ต่างๆ ในระบบสังคมการเมือง ฉะนันรัฐบาลและสิงทีรัฐบาลตัดสินใจทีจะกระทําหรือไม่กระทํา
เป็นผลมาจากการจัดสรรค่านิยมของสัมคม 

กุลธน ธนาพงศธร (2523: 236) ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะ คือกิจกรรม

ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นระดับใด ในหน่วยงานใดล้วนมีกําเนิดมาจากความคิดอันเป็นกรอบนํามา
ว่าควรจะอะไร เมือใด ทีไหน โดยใคร และอย่างไรหากปราศจากความคิดทีชัดเจนหรือการ

กระทําทีปราศจากความชัดเจนในการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาล จากนันจึงค่อยๆ พัฒนาชัดเจน
ขึนกลายเป็นกรอบกําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล 

จากทัศนะของนักวิชาการหลายท่านสามารถนํามาวิเคราะห์ความหมายของ

นโยบายสาธารณะจากแนวคิดของ Friendrich จะเห็นว่าเขาพยายามจะจําแนกให้เห็นว่า
กิจกรรมต่างๆ ทีรัฐกระทํานันมิใช่นโยบายสาธารณะทังหมด ซึงตามแนวคิดของ Friendrich ใน

ส่วนนีจึงแตกต่างกับแนวความคิดของ Dye และกุลธน ธนาพงศธร อย่างชัดเจนแต่มีความ
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Easton ถึงแม้ว่า Easton จะไม่ได้กล่าวถึงเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์

หรือจุดมุ่งหมายของรัฐบาลทีจะต้องกระทําให้บรรลุผลสําเร็จ แต่การให้ความหมายเชือมโยงกับ

ค่านิยมของสังคม ก็มีลักษณะทีสะท้อนถึงเป้าประสงค์และความต้องการของประชาชนอยู่ใน
ตัวเองเช่นกัน นอกจากนันตามแนวคิดของ Easton เชือว่านโยบายสาธารณะเป็นสิงทีรัฐบาลตัดสินใจ

กระทําหรือไม่กระทําซึงมีความครอบคลุมกว้างขวางทํานองเดียวกันกับแนวคิดของ Dye 
จะเห็นได้ว่าแนวคิดเกียวกับนโยบายสาธารณะของนักวิชาการต่างๆ นันโดย

สาระสําคัญจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่อาจมีบางประเด็นทีมีความแตกต่างกันชัดเจนหรือการ

อธิบายอาจมีความหมายครอบคลุมต่างกันดังทีกล่าวมาแล้ว ดังนันการศึกษาความหมายของ
นโยบายสาธารณะ จากทัศนะทีหลากหลายของนักวิชาการจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้ครอบคลุมยิงขึน จึงสามารถสรุปได้ว่านโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางการดําเนินกิจกรรม
ของรัฐบาล ซึงรวมทังกิจกรรมทีผ่านมาในอดีต กิจกรรมทีกําลังดําเนินอยู่ในปัจจุบันและ

กิจกรรมทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคต 

2.1.2.2  ขันตอนการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
กุลธน ธนาพงศธร (2523: 236) อธิบายการกําหนดนโยบายสาธารณะ ประกอบ

ไปด้วย 6 ขันตอน คือ 
1)  ขันการพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ทีต้องการแก้ไข กล่าวคือ ก่อนทีจะ

มีการกําหนดนโยบายอย่างใดอย่างหนึง ย่อมจะต้องมีการพิจารณาถึงปัญหาซึงจะต้องแก้ไขโดย

นโยบายนันๆ ดังนันในขันตอนนีผู้กําหนดนโยบายจะต้องทําการค้นหาและรวบรวมปัญหาต่างๆ
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อย่างมากทีมีอยู่ในสังคมและจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังทีจะแก้ไขปัญหาเหล่านันและ

ตัดสินใจเลือกปัญหาทีสําคัญรีบด่วนทีสุดทีจะต้องแก้ไขโดยกําหนดเป็นนโยบายต่อไป 
2)  ขันการเสนอความคิดริเริม เป็นขันตอนของการเสนอแนะความคิด

ริเริมทีจะเป็นหนทางแก้ไขปัญหาทีได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีความสําคัญมากทีสุดในการเสนอ
ความคิดริเริมผู้เสนออาจจะเสนอแนะหนทางเลือกวิธีการแก้ไขได้หลายๆ วิธีและผู้เสนอแนะ

ความคิดริเริมอาจจะเป็นบุคคลในฝ่ายการเมือง ข้าราชการหรือบุคคลหนึงคนใดก็ได้ 

3)  ขันตอนการค้นหาข่าวสารข้อมูลและปัจจัยต่างๆ เพือเป็นหลักฐาน
ประกันได้ว่าความริเริมต่างๆ ทีมีผู้เสนอแนะขึนมาเป็นความคิดทีสามารถนํามาปฏิบัติได้และ

สามารถแก้ไขปัญหาได้สําเร็จตามเป้าหมายจึงต้องประมวลข่าวสารข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ที
สังคมนันมีอยู่หรือเป็นอยู่ในขณะนันให้มากทีสุดและถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากทีสุด 

4)  ขันตอนการยกร่างนโยบายเบืองต้น เมือได้ดําเนินการยกร่าง

นโยบายขันแรกเอาไว้ได้ดําเนินการยกร่างนโยบายขันแรกเอาไว้อย่างคร่าวๆ โดยอาจจะมีการ
เปลียนแปลงได้ทีหลัง 

5)  เมือได้ดําเนินการยกร่างนโยบายขันแรกเอาไว้แล้วก่อนทีจะกําหนด
นโยบายอย่างใดอย่างหนึงออกไปอย่างเด็ดขาด ผู้กําหนดนโยบายควรจะฟังความคิดเห็น 

ทัศนคติและปฏิกิริยาของประชาชน กลุ่มชน และองค์กรต่างๆ เกียวกับนโยบายสาธารณะ ซึง

ขันตอนนีเท่ากับเปิดโอกาสให้กับประชาชนและกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ได้แสดงทรรศนะทีจะยอมรับ
หรือไม่ยอมรับร่างนโยบายนันๆ และยังเปิดโอกาสให้ผู้กําหนดนโยบายมีโอกาสสํารวจ

ตรวจสอบและประเมินผล แก้ไขและเปลียนแปลงนโยบายนันให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ 
6)  ขันตอนกําหนดวางนโยบายหลังการเปลียนแปลงแก้ไขในนโยบาย

เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้กําหนดนโยบายหรือการวางนโยบายเพือใช้เป็นนโยบายในการปฏิบัติต่อไป 

การกําหนดนโยบายสาธารณะ ถือเป็นกลไกทีมีบทบาทสําคัญทีสุดและถือเป็น
กระบวนการทีครอบคลุมขันตอนต่างๆ ได้แก่ ขันการพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ขันการเสนอ

ความคิดริเริม ขันการค้นหาข่าวสารข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ขันตอนการยกร่างนโยบายเบืองต้น
ขันตอนการเปลียนแปลงนโยบาย และขันตอนกําหนดวางนโยบาย ทังหมดนีจะส่งเสริมให้การ

บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนันการกําหนดนโยบายสาธารณะจึงมี

ความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างยิง เพราะมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์การเป็น
เครืองมือของผู้นําทีมีวิสัยทัศน์ในการเพิมพูนสมรรถนะขององค์การในการบรรลุเป้าหมายและ

เป็นเครืองมือสําคัญขององค์การในการแข่งขัน 
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2.1.3  แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการทรัพยากรนํา 

2.1.3.1  ความหมายการจัดการทรัพยากรนํา 
นําเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของสิงมีชีวิตทังหลาย นําจึงเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติทีมีค่าเช่นเดียวกับทรัพยากรธรรมชาติอืนๆ ทีมนุษย์ซึงเป็นผู้ใช้นําจะต้อง

รู้จักการใช้นําอย่างทะนุทนอมรวมทังการควบคุม ดูแล รักษา ทังปริมาณให้เพียงพอและมี
คุณภาพดีอย่างยังยืน เพือรองรับอัตราการเพิมจํานวนประชากรของประเทศในอนาคต และ

มันใจว่าในอนาคตจะมีนําเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมอย่างทังถึง ทังนีเมือ

พิจารณาถึงความหมายการจัดการทรัพยากรนํา พิเชษฐ์ เดชผิว (2546: 91) ได้ให้ความหมายของ
การจัดการทรัพยากรนําว่า หมายถึง การจัดหานํา การใช้ประโยชน์จากนําและการควบคุม

สภาพแวดล้อมเกียวกับทรัพยากรนําให้เกิดความสมดุลเพือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
มณฑ์สุชาติ ใบโพธิ (2554: 2) ได้ให้ความหมายของการจัดการทรัพยากรนําไว้ว่า

หมายถึง การป้องกันปัญหาทีจะเกิดขึนกับนํา และการนํานํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ

ดํารงชีวิตของมนุษย์ 
นอกจากนันในส่วนของลุ่มนํา ได้มีผู้ให้ความหมายของการจัดการลุ่มนําเอาไว้

เช่นกันโดยเกริกศักดิ บุญญานุพงศ์, ถาวร อ่อนประไพ, พิภพ ชํานิวิภัยพงศ์, สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์
และสุรีย์ บุญญานุพงศ์ (2539: 8) ได้ให้ความหมายของการจัดการลุ่มนําไว้ว่า หมายถึง การจัดการ

พืนทีหนึงพืนทีใดทีมีขอบเขตทีแน่ชัดเพือให้สามารถเอืออํานวยนําทีดี โดยให้มีปริมาณที

เพียงพอ คุณภาพดี มีการไหลสมําเสมอตลอดปีและป้องกันการกัดชะพลังทลายของดิน รวมทัง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนทีอยู่ในเขตลุ่มนําให้ดีขึน โดยส่งเสริมและ

พัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรต่างๆ ในการดํารงชีพบนพืนฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
และนําแบบยังยืน 

จากนิยามข้างต้น สามารถสรุปความหมายของการจัดการทรัพยากรนํา ไว้ว่าคือ

การควบคุม กํากับ ดูแล รวมทังฟืนฟูและปรับปรุงทรัพยากรนําทังทางปริมาณนํา คุณภาพนํา
พร้อมกันนันยังต้องพัฒนาแหล่งนําธรรมชาติ แหล่งนําทีก่อสร้างขึนอย่างเป็นระบบ ให้ใช้การได้

ดีอยู่เสมอ เพือเป็นแหล่งนําเก็บกักไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
2.1.3.2  ปัจจัยการบริหารจัดการทรัพยากรนํา 

สํานักงานทรัพยากรนําภาค 5 (2546: 26) การบริหารจัดการทีดีถือเป็นการควบคุม

กํากับ ดูแล ทรัพยากรนําทังด้านปริมาณ คุณภาพ และแหล่งนําทีเหมาะสมโดยคํานึงถึงปัจจัย
หลัก 3 ประการ ดังนี 

1)  การบริหารจัดการด้านกายภาพ ได้มีการกําหนดให้มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรนําในระบบพืนทีลุ่มนํา ซึงจะเป็นการหยิบยกหรือรวบรวมเอาปัญหาทุกปัญหา

ทีเกิดขึน ทีมีผลกระทบต่อปริมาณนํา และคุณภาพนํารวมทังสิงแวดล้อมขึนมาพิจารณาให้

ครอบคลุมทุกด้าน แล้วนําประเด็นปัญหาต่างๆ ทีค้นพบ ไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยภูมิ
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ปัญญาท้องถิน หรือวิถีชุมชนนัน โดยอาจมีการใช้วิชาการเข้าไปมีส่วนช่วยเสริมในเรืองความ

มันคงแข็งแรง และคํานึงถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนในพืนทีลุ่มนํา ตังแต่พืนทีลุ่มนํา
ตลอดลงไปจนถึงพืนทีท้ายนํารวมถึงผลกระทบทีจะมีต่อลุ่มนําอืนๆ ทีเกียวข้องหรือโยงใยถึงกัน 

2)  การบริหารจัดการด้านสังคม กําหนดให้มีองค์การกลางในการบริหาร
จัดการอย่างบูรณาการ ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังภาคประชาชน ภาครัฐ และ

ภาคเอกชน ตลอดจนนักวิชาการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดังนี 

 (1)  สะท้อนปัญหาทีแท้จริงของพืนทีลุ่มนํา 
 (2)  ค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาทังปวงอย่างเป็นระบบ และครบวงจร 

 (3)  ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยภูมิปัญญาท้องถินหรือ
ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิน และหลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทีเหมาะสมและ

เกือกูลกัน 

 (4)  กําหนดเป็นแผนงาน และโครงการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ และเหมาะสมกับกําลังงบประมาณทีพึงมี 

 (5)  เสนอแผนงานและโครงการให้ภาครัฐ รับรู้และสนับสนุน ในการ
แก้ไขปัญหา 

 (6)  กําหนดแผนปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และติดตามผลงาน 

 (7)  กําหนดกฎ กติกา ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนํา ทีมีอยู่ใน
พืนทีอย่างเหมาะสมทัวถึงและเป็นธรรม รวมทังการควบคุม ดูแล และบํารุงรักษา ตลอดจนการ

ฟืนฟู ปรับปรุง และอนุรักษ์แหล่งนําธรรมชาติ และแหล่งนําทีสร้างขึนให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยังยืน 
 (8)   ไกล่เกลียข้อพิพาททีอาจมีขึนจากการใช้ทรัพยากรนําทีมีอยู่ใน

พืนที 

 (9)  ประสานและสร้างความสัมพันธ์กับพืนทีลุ่มนําอืน เพือสร้าง
เครือข่ายลุ่มนําให้มีการบูรณาการในการบริหารจัดการทีกว้างขวางขึน และเพือประโยชน์ที

เกือกูลกันในมหภาค 
3)  องค์การบริหารจัดการทรัพยากรนํา เป็นความจําเป็นทีต้องมีคณะบุคคล

ซึงประกอบด้วยผู้แทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพืนทีลุ่มนํา ได้แก่ ประชาชน องค์กรเอกชน

องค์กรภาครัฐและนักวิชาการ เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยจัดให้มีองค์กร 3 ระดับ
ได้แก่ องค์กรระดับชาติ องค์กรระดับลุ่มนํา องค์กรระดับท้องถิน 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ทําให้ทราบถึงปัจจัยการบริหาร
จัดการนํา ทีต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ หากเน้นเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึงแล้ว อาจจะไม่

ประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการนํา ดังนันแล้วควรนําปัจจัยทัง 3 นีดําเนินการไปพร้อมๆ

กันทังระบบ พัฒนาขึนใช้ควบคู่กันไปพร้อมกับปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ เพือให้การบริหารจัดการทรัพยากรนํามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



32 

2.1.3.3  การบริหารจัดการทรัพยากรนําในประเทศไทย 

ประเทศไทยในปัจจุบันมีการจัดการทรัพยากรนํากระจายอยู่กว่า 40 หน่วยงาน 9 
กระทรวง ซึงวิวัฒนาการนโยบายการจัดการทรัพยากรนําของไทยมีมาตังแต่สมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที 5 เป็นต้นมา ดังนันการจัดหาและพัฒนาแหล่ง
นํานับเป็นภาระกิจหลักของการจัดการนําของรัฐ ประเทศไทยเริมประกาศนโยบายทรัพยากรนํา

แห่งชาติปี พ.ศ. 2543 เนืองจากเริมประสบปัญหาการขาดแคลนนํา และเกิดการช่วงชิงทรัพยากร

นํามากขึน (มิงสรรพ์ ขาวสอาด, 2544: 25) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 1 (พ.ศ. 25042509) เป็นช่วงยุคทอง

ของการพัฒนาแหล่งนําขนาดใหญ่ มีการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ เพือจัดหานํา ได้แก่ 
โครงการยันฮี และมีการก่อสร้างเขือนภูมิพลในจังหวัดตาก โครงการเจ้าพระยา รวมพืนที

เป้าหมายทีจะได้รับประโยชน์จากชลประทานประมาณ 12 ล้านไร่ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 2 (พ.ศ. 25102514) เน้นการขยาย
ระบบส่งนําจากโครงการขนาดใหญ่ทีทําแล้วให้ทัวถึง มีการเริมก่อสร้างเขือนสิริกิติ และมี

โครงการเขือนในภูมิภาคต่างๆ เมือสินสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 2   
เนือทีชลประทานเพิมขึนรวมเป็น 15 ล้านไร่ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 3 (พ.ศ. 25152519) เน้นด้านการ

ก่อสร้างระบบคลองส่งนํา และระบายนําเพิมเติมตามโครงการชลประทาน และมีการขยายระบบ
ชลประทานขนาดเล็กเพิมขึน ในด้านการพัฒนาขนาดเล็ก หน่วยงานทีมีบทบาทมาก ได้แก่ 

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนีมีนโยบายในการ
ทํางานระดับลุ่มนําแทนการดําเนินงานชลประทานรายโครงการ ได้มีการประกาศใช้

พระราชบัญญัติชลประทานหลวงฉบับที 4 พ.ศ. 2518 เพือให้เก็บค่าชลประทานจากกิจกรรมที

นอกเหนือจากการเกษตร 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 4 (พ.ศ. 25202524) ได้มีการเสนอ

มาตรการและนโยบายให้มีหน่วยงานกลางในระดับสูง เพือทําการศึกษาและดําเนินการวางแผน
ในเรืองการจัดทําแผนและโครงการแหล่งนําร่วมกับหน่วยงานทีเกียวข้อง และจัดให้มีโครงการ

อนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งนําทีจําเป็นตามลุ่มนํา และต้นนําลําธารต่างๆ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 5 (พ.ศ. 25252529) มีการกล่าวถึง
การเก็บค่านําชลประทานเพือให้เกิดการใช้นําอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและเพือให้เป็นการ

คืนทุนมาขยายพืนทีชลประทานต่อไปในการอนุรักษ์พืนทีลุ่มนําเกิดเป็นนโยบายทีเป็นรูปธรรม
มากขึน มีการกําหนดให้มีการศึกษาและวางมาตรการแก้ไขผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจาก

โครงการก่อสร้างเขือนอ่างเก็บนําขนาดใหญ่ในปี พ.ศ. 2525 รัฐบาลได้มีมติให้คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ดําเนินการกําหนดชันคุณภาพลุ่มนําที
สําคัญของไทย 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 6 (พ.ศ. 25302534) การพัฒนา

แหล่งนําขนาดใหญ่ได้กลับมาอีกครัง ในยุคทีประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตสูงทีสุดเมือปี
พ.ศ. 2533 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสร้างเขือนปากมูลและ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึงมีโครงการทีจะศึกษาการผันนําจากลุ่มนํา
สาขาของแม่นําโขง เข้าสู่ลุ่มนําเจ้าพระยา ได้แก่ โครงการกก อิง น่าน กรมพัฒนาและส่งเสริม

พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม ก็ได้เริมบทบาทในการจัดหาแหล่ง

นําจากต่างประเทศ เพือการพัฒนาไฟฟ้ามากขึน ในปี พ.ศ. 2532 ได้มีการศึกษาโครงการโขง
ชีมูล ซึงเป็นโครงการทีพยายามดักหรือกันนําท่าโดยใช้ฝายกันลํานําทีจะไหลลงไปยังแม่นําโขง 

ผ่านท่อกลับเข้ามาเก็บไว้ในแหล่งนําในประเทศเพือเพิมปริมาณนําในลุ่มนําชีและมูล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 7 (พ.ศ. 25352539) ได้เร่งรัดจัดตัง

องค์กรระดับชาติทีมีกฎหมายรองรับเพือวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํา  โดยเน้นการ

จัดการลุ่มนําเป็นหลัก 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 8 (พ.ศ. 25402544) ได้กําหนดการ

บริหารจัดการนําระดับลุ่มนําอย่างเป็นระบบ ทังการจัดหา การดูแลคุณภาพนํา มลพิษทางนํา
และการระบายนํา มีการจัดเก็บค่านําดิบทังเพือการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และอุปโภค

บริโภค และปรับโครงสร้างอัตราค่านําให้สอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่าย 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 18 ได้กําหนดแผนหลักและ
ยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการดําเนินงานเกียวกับทรัพยากรนํา ทีมีรายละเอียดแตกต่างกันไป

ตามยุคสมัย ซึงปัจจุบันสถานการณ์เกียวกับนํามีปัญหาเกิดขึนเป็นอันมาก และถึงแม้ว่าประเทศ
ไทยจะมีนโยบายเกียวกับนํา กฎหมายหลายสิบฉบับและองค์กรจัดการนําของรัฐบาลหลาย

องค์กร แต่การจัดการนํายังมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึนทุกระดับทังระหว่างหน่วยงานราชการ

ด้วยกันเอง ระหว่างหน่วยงานรัฐกับผู้ใช้นํา และระหว่างผู้ใช้นําด้วยกันเอง 
2.1.3.4  ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรนําในประเทศไทย 

วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ (2536: 319) ได้ชีให้เห็นว่าจากสถานการณ์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนําในประเทศไทย โดยหน่วยงานภาครัฐเท่าทีผ่านมายังไม่เห็นผลเท่าทีควรในแง่ของ

การตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างทัวถึง ยังขาดประสิทธิภาพและความยุติธรรม      

มีสาเหตุสําคัญเกิดขึนในหลายประการ ดังนี 
  1)  การขาดนโยบายและแผนหลักการทีชัดเจน นโยบายการจัดการนํา

ของรัฐแต่ละสมัยไม่มีความชัดเจนและไม่ครอบคลุมทุกด้าน ทําให้นโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนําไม่เป็นแบบองค์รวม มุ่งแต่จะเน้นการพัฒนาแหล่งนําเพือจัดหานําเพิมเติม

ตอบสนองต่อความต้องการใช้นําทีเพิมขึน มากกว่าทีจะให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ต้นนําและ

แหล่งนํา 
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 2)  ยุทธศาสตร์ไร้ทิศทาง เนืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที 19 (พ.ศ. 25042549) ได้กําหนดกรอบการดําเนินงานเกียวกับทรัพยากรนํามี
รายละเอียดแตกต่างกันไปตามยุคสมัยและไม่ชัดเจน จนทําให้ไม่สามารถดําเนินงานให้บรรลุ

เป้าหมายได้ 
 3)  สิทธิการใช้นํา ทุกวันนีประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายทีบัญญัติสิทธิใน

การใช้นําและการจัดสรรนําอย่างชัดเจน ทรัพยากรนําจึงเป็นทรัพยากรสาธารณะทีทุกคน

สามารถใช้ได้อย่างเต็มทีโดยไม่ต้องคํานึงถึงผลกระทบใดๆ ทีอาจจะเกิดขึนจากการใช้นําของ
ตน ทําให้เกิดการใช้นําอย่างฟุ่มเฟือย แทนทีจะมีการใช้นําอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่าของนํา 

 4)  การใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการจัดการนํา การเพิมอัตราค่านําน่าจะ
เป็นอีกวิธีหนึงทีก่อให้เกิดการใช้นําอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้

มาตรการนีกับเมืองใหญ่จะทําให้เกิดการประหยัดนําและใช้นําอย่างรู้คุณค่ามากขึน เพราะเขต

เมืองเป็นส่วนทีใช้นําอย่างฟุ่มเฟือยมากทีสุด แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องคํานึงถึงผลกระทบที
เกิดขึนต่อผู้ทีมีฐานะยากจนจึงต้องนํามาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนผู้ใช้นําบางกลุ่ม เช่น

เกษตรกรรายย่อย มาพิจารณาควบคู่กับการเพิมอัตราค่านํา เพือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 5)  โครงสร้างองค์กร หน่วยงานทีรับผิดชอบการจัดการนํามากมาย

เช่นนีทําให้เกิดความซําซ้อนในการทํางาน ขาดการประสานงานและการปฏิบัติงานทีเป็น
เอกภาพอันรวมถึงการวางแผนเป็นระบบ นอกจากนี ยังก่อให้เกิดการใช้งบประมาณทีมีอยู่

จํากัดอย่างฟุ่มเฟือยและขาดประสิทธิภาพ 
 6)  ข้อมูลสารสนเทศ หน่วยงานทีรับผิดชอบการจัดการนํามีจํานวนมาก

ในด้านของข้อมูลทรัพยากรนําแต่ละหน่วยงานต่างจัดทําขึนเป็นข้อมูลให้ภายในหน่วยงานโดย

ไม่มีการรวบรวมและเชือมโยงข้อมูล จึงทําให้เกิดความซําซ้อนในการจัดทําข้อมูล 
จากการทบทวนวรรณกรรม ได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาการบริหารจัดการนําใน

ประเทศไทย ว่ามีสาเหตุหลักๆ ในประเด็นใดบ้าง หากทราบสาเหตุแล้วอาจจะทําให้การแก้ไข
ปัญหาคลีคลายและรวดเร็วยิงขึน ดังเช่นในกรณีโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภค

บริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา หากทราบถึงปัญหาในการบริหารจัดการนําอย่างแท้จริงแล้ว

อาจทําให้ความขัดแย้งลดลงหรืออาจไม่เกิดขึน สามารถเจราจากันได้ง่ายขึน 
2.1.3.5  ทางเลือกการบริหารจัดการทรัพยากรนํา 

พิเชษฐ์ เดชผิว (2546: 96110) การพัฒนาแหล่งนําบนผิวดินดูจะเป็นการจัดการ
ทรัพยากรนําทีประเทศไทยให้ความสําคัญมาก 

1)  เขือน เป็นสิงก่อสร้างทีมนุษย์สร้างขึนปิดกันลํานําหรือแม่นํา ซึงทํา

ให้เกิดอ่างเก็บนําเพือใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยวัตถุประสงค์ของเขือนมีมากมาย
ขึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ เช่น เพือเก็บกักนําเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือเวลาทีขาดแคลนนํา
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เพือการอุปโภคบริโภค เพือการเกษตร เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา

และช่วยในการบําบัดนําเสีย 
2)  นําใต้ดิน ประเทศไทยมีการคํานวณไว้ว่าปริมาณนําใต้ดินในประเทศ

น่าจะมีอยู่ไม่ตํากว่า 100,000 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่กลับปรากฎว่ามีการนํานําใต้ดินมาใช้จาก
การขุดบ่อนําประมาณ 3 แสนบ่อทัวประเทศเพียงปีละไม่กีพันล้านลูกบาศก์เมตร แหล่งนําใต้ดิน

เป็นแหล่งนําทีสามารถพัฒนาขึนมาใช้เพือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําได้อย่างรวดเร็วและทัน

ต่อเหตุการณ์ หากมีนําใต้ดินอยู่ทีใด ก็สามารถพัฒนาขึนมาใช้ได้ในเวลาอันสัน การก่อสร้าง
ระบบส่งนําไม่ยุ่งยาก ต่างจากการพัฒนาแหล่งนําผิวดิน ซึงต้องใช้เงินลงทุนสูงและใช้เวลานาน

ในการก่อสร้างก่อนขุดบ่อบาดาล 
3)  การพัฒนาแหล่งนําขนาดเล็ก แม้จะเป็นแหล่งนําขนาดเล็กแต่ลุ่มนํา

เหล่านีก็เป็นแหล่งนําสําคัญทีหล่อเลียงชีวิตของผู้คนตามหมู่บ้านในชนบทหลายหมืนแห่งทัว

ประเทศ แหล่งนําขนาดเล็กยังเป็นหน่วยพืนฐานทางธรรมชาติทีสําคัญ นับเป็นส่วนหนึงของ
ระบบนิเวศของหมู่บ้าน ทําให้ดิน สัตว์นําและป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านสามารถใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านีในการยังชีพได้อย่างยังยืน 
ดังนันจะเห็นได้ว่าการพัฒนาแหล่งนําขนาดเล็กนัน นอกจากจะเป็นการ

แก้ปัญหาการขาดแคลนนําให้กับผู้ทีได้รับความเดือดร้อนได้โดยตรงแล้ว ยังสามารถช่วยรักษา

สภาพแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้ด้วย ผิดกับการพัฒนาแหล่งนําขนาดใหญ่อย่างการ
สร้างเขือน ทีส่วนใหญ่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียพืนทีป่าเป็นบริเวณกว้างและความสูญเสียต่อ

ชีวิตสัตว์ป่ามากมาย รวมไปถึงระบบนิเวศของแม่นําทีต้องเสียสมดุลไปอย่างยากทีจะฟืน
คืนกลับมาได้ 

4)  การปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งนําทีมีอยู่แล้ว มีการคํานวณ

เอาไว้ว่า นําร้อยละ 85 จะสูญหายไปในระหว่างการส่งจ่ายนําจากการรัวซึมและการระเหยมี
เพียงร้อยละ 15 เท่านันทีสามารถไปถึงพืนทีชลประทาน หากสามารถปรับปรุงสภาพของอ่างเก็บนํา

และระบบส่งจ่ายนําให้มีประสิทธิภาพมากขึน เช่น การปูพืนอ่างเก็บนําด้วยแผ่นพลาสติกเพือ
ป้องกันนํารัวซึมลงสู่ใต้ดิน การขุดลอกคลองส่งนําเพือไม่ให้เกิดการตืนเขิน หรือการใช้ระบบส่ง

จ่ายนําทีสามารถป้องกันการระเหยระหว่างทาง 

5)  การปรับปรุงคุณภาพนํา การปรับปรุงคุณภาพนํา เป็นกระบวนการ
ทีจะทําให้นําถูกปนเปือนทีคุณภาพทีดีเพียงพอสําหรับการใช้อุปโภคบริโภค ดังนัน การ

ปรับปรุงคุณภาพนําจึงจําเป็นต้องพิจารณาจากสารปนเปือนต่างๆ ทีนําได้รับมา กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพนําในแต่ละสถานทีจึงแตกต่างกันไปตามชนิดของสารปนเปือนและจุดประสงค์

ในการปรับปรุงคุณภาพนํา การปรับปรุงคุณภาพนําโดยทัวไปอาจแบ่งได้ตามจุดประสงค์ไว้ 2 

ลักษณะ คือ การปรับปรุงคุณภาพนําดิบก่อนนําไปใช้ และการปรับปรุงคุณภาพนําเสียก่อนระบายทิง 
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6)  การจัดการนําโดยชุมชน  ปัจจุบันการจัดการนําและพัฒนาแหล่งนํา

ในประเทศไทยต่างมุ่งเน้นไปทีโครงการขนาดใหญ่ทีต้องใช้เทคโนโลยีทีทันสมัยเข้ามาจัดการ
ประกอบกับการทีรัฐเข้ามามีบทบาทควบคุมการจัดการนําอย่างเต็มที สาเหตุทังหมดนีทําให้ภูมิ

ปัญญาดังเดิมในการจัดการนําของชาวบ้านถูกละลืมและไม่ได้รับความสําคัญ ชาวบ้านถูกจัดให้
เป็นเพียงผู้ใช้นํา ไม่ใช่ผู้จัดการนําอีกต่อไป 

ในอดีตชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีชีวิตผูกพันอยู่กับสายนํา ไม่ทางใดก็ทาง

หนึง นํายังถือเป็นส่วนหนึงในประเพณีและวัฒนธรรมของทุกภูมิภาค นําจึงเป็นมากกว่า
ทรัพยากร แต่ถือเป็นทุนทางสังคมและเป็นสมบัติทีผู้คนต้องใช้ร่วมกัน รวมไปถึงต้องแบ่งปันนํา

ให้กับชีวิตอืนนอกจากมนุษย์ ไม่ว่าเป็นพืช หรือสัตว์ ไม่มีใครคนใดสามารถครอบครองเป็น
เจ้าของนําได้แต่เพียงผู้เดียว กฎกติกาต่างๆ ทีเกียวข้องกับการใช้นําจึงถูกกําหนดขึน เพือให้

ทุกชีวิตได้มีสิทธิในการใช้และดูแลรักษานําอย่างเท่าเทียมกัน 

7)  ปรับปรุงกฎหมายและการทํางานของหน่วยงานรัฐ ระบบของการ
จัดการนําของประเทศไทยเป็นระบบทีเอือให้ผู้ทีต้องการใช้นํา สามารถเข้าถึงแหล่งนําได้โดย

อิสระและยังสามารถใช้นําได้โดยอิสระอีกด้วย การเข้าถึงนําและการใช้นําโดยเสรี เช่นนี
ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึน เป็นความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้นําในลุ่มนําเดียวกัน ระหว่างคนทีอยู่  

ต้นนํา กลางนํา และปลายนํา เนืองจากในระบบนีไม่มีกติกาว่าใครสามารถนํานําไปใช้ได้เท่าไร

และต้องใช้นําอย่างไร ความขัดแย้งเรืองการใช้ทรัพยากรนํานี นับวันจะรุนแรงขึน โดยเฉพาะ
การทีระบบชลประทานสมัยใหม่ของรัฐเข้ามาแทนทีระบบชลประทานแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน

ซึงการจัดการนําของชาวบ้านมักมีกฎ กติกากําหนดอยู่ เมือระบบการจัดการนําของรัฐเข้ามา
แทนทีกฎกติกาทีเคยใช้กันมาถูกเปลียนเป็นระบบการเข้าถึงและการใช้นําอย่างเสรี จึงกลายเป็น

ว่าระบบของรัฐนันทําให้ประสิทธิภาพการจัดการนําในพืนทีนันๆ ลดลง 

จากการทบทวนในเรืองของทางเลือกการบริหารจัดการทรัพยากรนํา สะท้อนให้
เห็นถึงการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรนํา ซึงเริมเป็นทีสนใจและมีความสําคัญมากขึน   

การพัฒนาแหล่งนําเพียงอย่างเดียว เช่นทีเป็นมาในอดีตไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้นําได้อย่างทัวถึง ประกอบกับการพัฒนาแหล่งนําขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเขือนเริมจะ

มีข้อจํากัดต่างๆ ทีทําให้ต้องนําการจัดการนําในรูปแบบอืนเข้ามาใช้ควบคู่กัน เพือให้เป็นการ

แก้ไขปัญหาในระยะยาว ซึงมีทางเลือกอืนๆ อีกหลายวิธี ทังนีทังนันต้องดําเนินการไปพร้อมๆ
กับนโยบายการจัดการนําด้วย เพือประโยชน์สุขของสังคมและเพือความยังยืนของทรัพยากรนํา

ทีจะดํารงอยู่ต่อไป 
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2.1.4  แนวคิดขบวนการเคลือนไหวทางสังคม  

2.1.4.1  ความหมายขบวนการเคลือนไหวทางสังคม 
ในแนวคิดเรืองขบวนการเคลือนไหวทางสังคม สมหมาย ชินนาค (2541: 51) ได้กล่าวว่า

ขบวนการเคลือนไหวทางสังคม (Social Movement) เริมขึนเมือปี พ.ศ. 2531 โดยทีฝ่ายประชาชน

เริมรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่และมีประสิทธิภาพในการเรียกร้องมากขึน เนืองจากมีการจัดการ
องค์กรในการร้องเรียนความเป็นธรรมจากรัฐให้เป็นรูปแบบมากขึน ก่อให้เกิดพลังต่อรองที

เข้มแข็ง เรียกได้ว่าเป็นขบวนการเคลือนไหวทางสังคม (Social Movement) ขององค์กรชาวบ้าน 

องค์กรชุมชน ดังจะเห็นได้จากการจัดตังกลุ่มในรูปของสมัชชาคนจน สมัชชารายย่อยเกษตรกร
ภาคอีสาน เป็นต้น ขณะทีฝ่ายรัฐ และนายทุน ก็มีการปรับยุทธวีธีของตนเองเพือตังรับในแง่นี

เราอาจกล่าวได้ว่า ประสบการณ์ความขัดแย้งเป็นเสมือนกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ให้แต่
ละฝ่ายได้เรียนรู้แนวทางในการแก้ไขความขัดแย้ง ตลอดจนการนําไปสู่การผนึกกําลังภายใน

กลุ่ม ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มกระชับแน่นแฟ้นยิงขึนขณะเดียวกันก็

พยายามมองหาแรงสนับสนุนจากกลุ่มบุคคล หน่วยงานและองค์กรภายนอกเพือให้การ
เคลือนไหวของขบวนการนีมีนําหนักและ มีทิศทางทีชัดเจนขึน 

ส่วนทางด้านของประภาส ปินตบแต่ง (2552: 2123, 29) กล่าวว่าการให้นิยาม
ความหมาย รวมทังการให้คุณค่าต่อขบวนการเคลือนไหวทางสังคมผันแปรไปตามบริบทของ

สังคมการเมือง โดยสามารถแบ่งทฤษฎีได้เป็น 3 กระแสด้วยกัน คือ 

1)  ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ (Collective Behavior Theory) เกิดขึนภายใต้
บริบทของสังคมทีผู้คนเผชิญกับความขัดแย้ง ช่วงหลังสงครามโลกครังที 2 พฤติกรรมรวมหมู่

หมายถึง พฤติกรรมทีเกิดขึนในสถานการณ์ทางสังคมทีไม่ปกติ มีลักษณะไร้โครงสร้างไม่มีแบบ
แผนทีแน่นอน ไม่ได้อยู่ภายใต้บรรทัดฐานทางสังคม หรือความสัมพันธ์ทางสังคมทีมีระเบียบ

แบบแผน ไร้เหตุผล ไร้ทิศทาง เช่น ความคลังนิยมชัวขณะ การทําตามสมัยนิยม ฝูงชนหรือฝูง

ชนบ้าคลัง การจราจล นิกาย ลัทธิพิธี ซึงก็คือการมองว่าเป็นปรากฏการณ์ส่วนเกินหรือมะเร็ง
ร้ายของสังคมนันเอง  ขบวนการทางสังคมจึงเป็นปรากฏการณ์ทีถูกมองในแง่ลบ เป็นการ

กระทํารวมหมู่แบบไร้เหตุผล อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์ขบวนการทางสังคมของทฤษฎีพฤติกรรม
รวมหมู่ ก็มีพัฒนาการการให้ความหมายโดยแยกฝูงชนออกจากพฤติกรรมรวมหมู่ประเภทอืนๆ

และมองขบวนการทางสังคมในฐานะเป็นผู้กระทําการทีแม้จะเกิดท่ามกลางสภาวะว้าวุ่นทาง

สังคม แต่ก็นําไปสู่ความสัมพันธ์ทางสังคมหรือองค์กรทางสังคมใหม่ 
2)  ทฤษฎีระดมทรัพยากร (Resource Mobilization) เกิดขึนในช่วงทศวรรษ

ที 1960 อันเป็นบริบทการเติบโตขึนของขบวนการทางสังคมทีลุกขึนมาท้าทายสภาพสังคมที
ดํารงอยู่ เช่น ขบวนการเคลือนไหวเพือสิทธิพลเมือง ขบวนการต่อต้านสงครามขบวนการ

สิงแวดล้อม เป็นต้น ความหมายของขบวนการเคลือนไหวทางสังคมจึงอยู่ในมิติของการเมืองที

มองขบวนการเคลือนไหวทางสังคมในฐานะการกระทํารวมหมู่อย่างมีเหตุมีผล นักทฤษฎีการ
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ระดมทรัพยากรให้ความหมายของขบวนการเคลือนไหวทางสังคมว่า คือชุดความเห็นหรือความ

เชือของกลุ่มก้อนผู้คนทีนําเสนอเพือเป็นทางเลือกสําหรับการเปลียนแปลงมิติบางอย่างของ
โครงสร้างสังคม  และ/หรือเพือให้ได้มาซึงการกระจายผลประโยชน์ของสังคมซึงเป็นการนิยามที

คล้ายคลึงกับกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มผลักดันตรงทีพิจารณาว่าหน้าทีสําคัญของกลุ่มคือการ
รวบรวมผลประโยชน์ และใช้กลุ่มเป็นเครืองมือต่อรอง ปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตน 

นอกจากนันทฤษฎีระดมทรัพยากร ยังมองขบวนการเคลือนไหวทางสังคมในฐานะตัวกระทํา 

ทางสังคมทีมุ่งเปลียนสัมพันธ์ทางอํานาจเดิมทีลงรากปักฐานอยู่ในสถาบันทางสังคมด้วยเช่นกัน 
แต่ข้อแตกต่างทีสําคัญระหว่างทฤษฎีนีกับกลุ่มผลประโยชน์คือขบวนการทางสังคมมีพืนทีอยู่

ตรงชายขอบหรือนอกระบบการเมืองปกติ และมียุทธวิธีการเคลือนไหวทีสําคัญ คือ ยุทธวิธีท้าทาย
ขัดขวางระบบการเมืองปกติ (Disruptive) หรือปฏิบัติการท้าทายซึงหน้า 

3)  ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ ให้ความหมายของขบวนการทาง

สังคมในฐานะเป็นตัวกระทําการทางสังคม หรือตัวแสดงในลักษณะการกระทํารวมหมู่เพือตอบ
โต้กับปัญหาและความขัดแย้งใหม่ทีเกิดขึนในสังคมหลังอุตสาหกรรมและนําไปสู่สังคมทีดีกว่า

ขบวนการทางสังคมแบบใหม่ จึงหมายถึง การกระทํารวมหมู่ทีมีจุดมุ่งหมายในการเปลียนแปลง
ระดับสังคม นันคือการเปลียนแปลงเชิงโครงสร้างและความสัมพันธ์ทางสังคม ระเบียบใหม่ทาง

สังคม การเปลียนแปลงรากของสังคม ทังมิติค่านิยมวัฒนธรรม และการพัฒนาวิถีชีวิตแบบ

ใหม่ๆขึนมาเป็นทางเลือก 
การปรากฏตัวขึนของขบวนการทางสังคมสะท้อนให้เห็นรอยแยกกับค่านิยม

วัฒนธรรม สถาบันทางสังคมทีลงรากปักฐานครอบงําอยู่ ขบวนการทางสังคมจึง หมายถึง    
การกระทํารวมหมู่ทีมุ่งปลดปล่อยตนเองออกจากการครอบงํา 

2.1.4.2  รูปแบบยุทธวิธีในการเคลือนไหวทางสังคม 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2540: 23) ได้กล่าวถึงรูปแบบของขบวนการเคลือนไหว
ทางสังคมแนวใหม่ว่า 

ประการแรก ขบวนการเหล่านีไม่ได้ผูกติดอยู่กับชนชันใดชนชันหนึงอย่างชัดเจน 
ประการทีสอง ประเด็นของความเคลือนไหวก็ไม่ใช่เรืองของผลประโยชน์เฉพาะ

กลุ่มอย่างแคบๆ เท่านัน 

ประการทีสาม กระบวนการเรียกร้องก็ไม่สนใจทีจะดําเนินการผ่านกลไกรัฐ ไม่ว่า
จะเป็นพรรคการเมืองหรือนักการเมือง แต่จะเข้าร่วมเรียกร้องด้วยตนเองเป็นหลัก 

ประการสุดท้าย เป้าหมายของการเรียกร้องก็ไม่ใช่เพือช่วงชิงอํานาจรัฐอย่าง
ขบวนการเคลือนไหวในอดีต แต่ต้องสร้างสรรค์กติกาหรือกฎเกณฑ์ใหม่ในการดํารงชีวิต หรือ

การสร้างความหมายและคํานิยามใหม่มากกว่า 
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เช่นเดียวกันกับ อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2543: 163164) ขบวนการเคลือนไหวทาง

สังคมแนวใหม่นีได้เปลียนแปลงทัง รูปแบบ ผู้เข้าร่วม และปัญหาทีผลักดันในด้านของรูปแบบ
นัน มีลักษณะเด่นชัดว่าเป็นการเรียกร้องด้วยตนเองมากกว่าการทํางานผ่านกลไกรัฐ  ซึงไม่ใช่

ปฏิบัติการร่วมอย่างมีเป้าหมายเช่นในอดีต แต่เป็นกระบวนการสร้างสรรค์มากกว่าโดยเฉพาะ
กระบวนการ 2 ลักษณะดังต่อไปนี คือ 

กระบวนการสร้างความหมาย (Process of Social Construction) ซึงหมายถึงการ

นิยามความหมายใหม่ๆ เช่น ความหมายของระบบคุณค่าในการดํารงชีวิต ความหมายของสิทธิ
แนวทางและทางเลือกการพัฒนา และความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างเพศ 

กระบวนการสร้างความเป็นตัวตน หรือ อัตลักษณ์ (Process of Identity Construction) 
ซึงหมายถึงความพยายามของผู้คนในสังคมทีจะแสวงหาพืนทีสังคมและการแสดงออกทาง

วัฒนธรรม เพือเรียกร้องสิทธิในการดํารงอยู่อย่างแตกต่าง และอย่างมีความเสมอภาคกับกลุ่มชนอืนๆ 

ในด้านของปัญหาทีผลักดันในขบวนการเคลือนไหวทางสังคมสมัยใหม่นัน ไม่อาจ
เชือมโยงได้อย่างชัดเจนนักว่า เป็นเรืองของเศรษฐกิจและการเมืองเท่านัน เพราะจะเกียวพันกับ

การเปลียนความสัมพันธ์อย่างอิสระในทุกๆ ด้าน รวมถึงการเรียกร้องความอิสระจากความสัมพันธ์
ทีเปรียบเหมือนอํานาจครอบงํา ทังจากอํานาจและความคิดของรัฐ ความคิดทียึดติดกับความ

อหังการของวิธีการเชิงเทคนิค และวัฒนธรรมของระบบตลาด เพือผลักดันให้สังคมเปลียนคุณค่า

ใหม่ ภายใต้การต่อสู้ในประเด็นเหล่านี ทําให้กระบวนการเคลือนไหวต้องอาศัยเวทีของการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มชนฝ่ายต่างๆ ทีอยู่นอกรัฐบาล ให้เข้าร่วมมาผลักดันการเปลียนแปลง ลักษณะการ

เคลือนไหวเช่นนี เรียกว่า ประชาสังคม ซึงถือเป็นเวทีการเมืองภาคประชาชน ทีเปิดกว้างและ
แตกต่างจากการเมืองเพือการแย่งชิงอํานาจรัฐ ดังเช่นทีเคยผ่านมาในอดีต 

ซึงงานของ ประภาส ปินตบแต่ง (2552: 157167) ได้กล่าวถึงรูปแบบยุทธวิธีใน

การเคลือนไหวของขบวนการเคลือนไหวทางสังคมทีสําคัญและปรากฏให้เห็นโดยทัวไป        
ซึงสามารถจําแนกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี คือ ยุทธวิธีการขัดขวาง ท้าทายระบบการเมืองปกติ 

ยุทธวิธีการใช้ความรุนแรง และยุทธวิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติ 
1)  ยุทธวิธีการขัดขวาง ท้าทายระบบการเมืองปกติ เป็นวิธีการทีมี

ลักษณะใกล้เคียงกับปฏิบัติการท้าทายซึงหน้า (Direct Action) ซึงหมายถึง ปฏิบัติการทางการเมือง

โดยไม่ใช้กระบวนการ กลไกทางการเมืองในระบบปกติ เพือแก้ไข เยียวยา ความอยุติธรรม       
ทางสังคม ซึงยุทธวิธีการขัดขวาง ท้าทายระบบการเมืองปกตินี สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ 

 (1)  เป็นกิจกรรมทีมีลักษณะผิด/ละเมิดกฎหมายแต่ปฏิบัติการด้วย
ยุทธวิธีทีไร้ความรุนแรง คือ อารยะขัดขืน ซึงหมายถึง ปฏิบัติการทางการเมืองซึงมีลักษณะเป็น

สาธารณะ สันติวิธี และมีมโนสํานึกทีขัดต่อกฎหมายปกติโดยมุ่งให้เกิดการเปลียนแปลง

กฎหมาย โดยอาศัยการกระทําดังกล่าวเพือปลุกจิตสํานึกและมโนสํานึกของผู้คนในสังคมให้
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ตระหนักถึงความอยุติธรรมของกฎหมาย/นโยบาย และโครงสร้างอันอยุติธรรมของสังคมให้ผู้คน

ในสังคมได้มาเห็นด้วยหรือสนับสนุน 
 (2)  ปฏิบัติการท้าทายทีไม่ผิดกฎหมายแต่ใช้ความกล้าหาญ กล้าได้

กล้าเสียของผู้ทําการ โดยมีต้นทุนเป็นความเสียหายทีผู้กระทําการต้องจ่ายหรืออาจเกิดขึนจาก
ผลของการกระทําการสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี 

 การบอยคอต หรือการปฏิเสธไม่ยอมรับ การบอยคอตเป็นการ

กระทําทีไม่ละเมิดหรือผิดต่อกฎหมาย  แต่จําเป็นต้องอาศัยการแลกเปลียนด้วยการสูญเสีย
ทางด้านเศรษฐกิจและ/หรือความสะดวกสบายของผู้ร่วมกระทําการ 

 การนังประท้วง คือ การบุกเข้าไปนังประท้วงในสถานทีเฉพาะ    
ซึงมักจะเป็นสถานทีหวงห้ามหรือไม่มีสิทธิหน้าที ทีถูกระบุไว้ในความสัมพันธ์ทางสังคมปกติ

สําหรับกลุ่มคนทีบุกเข้าไป เพือให้เกิดการเจรจา 

ดังนันยุทธวิธีการขัดขวาง ท้าทายระบบการเมืองปกติ จึงเป็นยุทธวิธี
การเคลือนไหว เพือเขาไปกดดันกระบวนการตัดสินใจของรัฐและฝ่ายตรงข้ามในรูปแบบใหม่   

ทีมิใช่การไปใช้สิทธิเลือกตัง หรือการอาศัยช่องทางของระบบการเมืองและระบบราชการปกติ
หลักการสําคัญของยุทธวิธีนีคือ เป็นการเคลือนไหวทีเข้าไปขัดขวาง รบกวน หรือสร้างความไม่

สะดวกให้กับการดําเนินกิจกรรมปกติของฝ่ายตรงข้าม กลุ่มชนชันนําและสาธารณะชนเกียวข้อง

เพือเป็นการชักนําให้ผู้มีอํานาจเข้าสู่เวทีความขัดแย้ง และบังคับให้ผู้มีอํานาจและกลุ่มคนที
เกียวข้องได้ใส่ใจต่อข้อเรียกร้องและความต้องการของขบวนการเคลือนไหวทางสังคม จะเป็น

การแสดงออกโดยตรงในพืนทีและสถานทีสาธารณะผ่านการนัง หรือยืนของกลุ่มผู้กระทําการ
อาทิเช่น การปิดถนน การชุมนุมประท้วงในสถานทีราชการและการนัดหยุดงาน นอกจากจะเป็น

การเคลือนไหวเพือขัดขวางกิจกรรมสาธารณะแล้ว ยุทธวิธีการขัดขวางท้าทายต่อระบบปกติยัง

เป็นการเคลือนไหวทีต้องการแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และความเป็นนําหนึงใจเดียวกันของ
ขบวนการ และเป็นยุทธวิธีทีแสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมประนีประนอม หรือยอมประสาน

ประโยชน์กับฝ่ายตรงข้าม แต่เป็นยุทธวิธีทีไม่ถึงกับใช้ความรุนแรงต่อคู่กรณี โดยเฉพาะอย่าง
ยิงไม่ทําการประทุษร้ายต่อร่างกายและชีวิต 

2)  ยุทธวิธีการใช้ความรุนแรง วิธีการใช้ความรุนแรงนันขึนอยู่กับ

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม โดย Tilly (1995 อ้างถึงใน ประภาส ปินตบแต่ง, 2552: 164) นิยาม
ยุทธวิธีการใช้ความรุนแรง ว่าคือการทําให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายหรือทําให้เกิดความเสียหาย

ต่อทรัพย์สิน หรือทังสองอย่าง ซึงเป็นลักษณะสําคัญของยุทธวิธีการใช้ความรุนแรง ผ่านการ
เคลือนไหวเชิงสัญลักษณ์บางอย่างทีได้แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม/ผู้กระทําการมีความพร้อมทีจะใช้

กําลังทันทีหากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบสนองแม้ว่ายุทธวิธีการใช้ความรุนแรงจะเป็นยุทธวิธี

ทีมีประสิทธิภาพและทําได้ง่าย ไม่ต้องอาศัยการระดมทรัพยากรขนาดใหญ่ สามารถกระทําได้
โดยกลุ่มบุคลคลกลุ่มเล็กๆ ในทางตรงกันข้ามก็เป็นยุทธวิธีทีทําให้เกิดความน่าสะพรึงกลัวแก่
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ผู้คนทัวไปและรัฐ ก่อให้เกิดการหนีห่างจากการเคลือนไหวและหันไปใช้กลไกอํานาจรัฐเข้า

ควบคุมและจัดการแทน เช่น การลอบทําร้าย การลอบสังหาร และการใช้อาวุธในการต่อสู้ 
3)  ยุทธวิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติ เป็นวิธีการทีอยู่ในระดับ

ของการยอมรับได้หรืออยู่ในบรรทัดฐานของประชาธิปไตยสมัยใหม่ เช่น การลงชือประท้วงการ
วิงเต้น การยืนหนังสือ การเดินขบวน การนัดหยุดงาน ลักษณะสําคัญของยุทธวิธีนีคือ เป็นวิธีการ

ทีไม่ต้องการความเอาจริงเอาจังหรือทุ่มเทสูง ไม่ต้องการวิธีการจัดการมากนัก เพราะมี

ประสบการณ์หรือบทเรียนทีสังสมมาอย่างยาวนาน และอาจดึงดูดผู้เข้าร่วมได้จํานวนมาก แต่ก็
เกิดขึนจนกลายเป็นวิธีแบบสถาบัน ขาดการท้าทายต่อระบบการเมืองปกติ เช่น การเดินขบวน

การนัดหยุดงาน ซึงทังสองวิธีนีได้กลายมาเป็นวิธีการต่อรองเชิงสถาบันทีมีพิธีกรรมหรือ
กฎเกณฑ์ทีตายตัว 

จากข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า ขบวนการเคลือนไหวทางสังคม เป็นรูปแบบของการ

ขับเคลือนภาคประชาชนทีมีลักษณะชัวคราว ไม่มีรูปแบบจัดตังทีแน่นอน เป็นการเคลือนไหว
ตามประเด็นทีเกิดขึนในสังคม ทีอยู่บนพืนฐานการมีส่วนร่วมและการมองสภาพปัญหาทีเกิดขึน

อย่างเชือมโยงโดยเฉพาะอย่างยิงการเคลือนไหวด้านทรัพยากรธรรมชาติ ในปัจจุบันภาคประชา
สังคมได้รวมตัวกันตอบโต้และแสดงพลังภาคประชาชนต่ออํานาจรัฐ โดยทีขบวนการเคลือนไหว

เป็นขบวนการสร้างกระแสการเมืองใหม่ โดยมีการขยายขอบเขต การมีส่วนร่วมของภาคประชา

สังคมมากขึนกว่าเดิมอันนําไปสู่การเปลียนแปลงทังเชิงโครงสร้างและเชิงนโยบายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยืน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าขบวนการเคลือนไหวทางสังคมมียุทธวิธีให้

เลือกอยู่หลายรูปแบบ แต่รูปแบบทีขบวนการเคลือนไหวทางสังคมในปัจจุบันนิยมใช้ และ
สามารถนําไปสู่ผลสําเร็จได้มากกว่ายุทธวิธีรูปแบบอืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิงยุทธวิธีตามช่องทาง

การเมืองปกติ คือ ยุทธวิธีขัดขวาง ท้าทายระบบการเมืองปกติ (Disruptive Tactic) เพราะเมือ

ขบวนการเคลือนไหวทางสังคม ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางและทรัพยากรในสถาบันทางการเมือง
ปกติได้ การรวมกลุ่มเพือกระทําการท้าทายและขัดขวางกิจกรรมต่างๆ ของรัฐและสังคม

โดยทัวไปจึงเป็นทรัพยากรและช่องทางเดียว ทีขบวนการเคลือนไหวทางสังคมสามารถเข้าถึง
ครอบครองและใช้ประโยชน์ เพือให้บรรลุเป้าหมายของตน (Piven and Cloward, 1977: 24) 

ดังนันการศึกษารูปแบบและลักษณะสําคัญของยุทธวิธีในทีนี จึงนํามาประยุกต์ใช้

เป็นเครืองมือสําหรับการพิจารณาวิธี แนวทางและยุทธวิธีการเคลือนไหวต่อสู้ของขบวนการ
ต่อสู้เพือสิทธิในการใช้นํา จังหวัดนครราชสีมา ว่าขบวนการได้ใช้ยุทธวิธีในรูปแบบใดและให้

ความสําคัญกับยุทธวิธีในรูปแบบใดบ้าง 
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2.1.4.3  ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จและความล้มเหลวของขบวนการ

เคลือนไหวทางสังคม 
การพิจารณาส่วนนี ได้นําทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง (Political Process Theory)

ของ McAdam พัฒนามาจากฐานการวิเคราะห์ของทฤษฎีการระดมทรัพยากรดังเดิม ทําให้ฐาน
คติของตัวแบบการวิเคราะห์ของทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง เน้นวิเคราะห์ถึงปัจจัยสําคัญ 3 

ประการทีนํามาซึงการก่อกําเนิด พัฒนาการ ความเข็มแข็งอ่อนแอ ความก้าวหน้าถดถอย 

ความสําเร็จล้มเหลว หรือการสร้างผลสะเทือนของขบวนการทางสังคม 
1)  ด้านระดับความพร้อมด้านองค์กร หรือระดับความเข้มแข็งขององค์กร

ได้แก่ 
 (1) ผู้นํา/แกนนําในองค์กรเคลือนไหว เป็นองค์ประกอบแรกและ

องค์ประกอบสําคัญทีสามารถชีวัดความเข้มเข็งและความพร้อมขององค์กรเคลือนไหว และเป็น

องค์ประกอบทีมีส่วนในกระบวนการกําหนดยุทธวิธีเคลือนไหวของขบวนการเคลือนไหวทาง
สังคม โดยผู้นํา/แกนนํามีบทบาทสําคัญในการจัดตังการเคลือนไหว และเป็นผู้ทีอยู่ในฐานะของ

การตัดสินใจเพือการดําเนินงานและการใช้ยุทธวิธี และมีฐานะของการเป็นผู้จัดตังการเคลือนไหว
หรือเป็นผู้ประกอบการทางการเมือง (Political Entrepreneurs) ซึงจะทําหน้าทีในการระดมทรัพยากร

ชักนําผู้คนประชาชนทีได้รับความเดือดร้อน เข้ามาร่วมเคลือนไหว (กิงกาญจน์ สํานวนเย็น, 

2550: 25) 
 ดังนัน เพือให้เห็นลักษณะสําคัญและบทบาทของผู้นํา/แกนนําแต่ละ

ประเภท Wilson (1973 อ้างถึงใน วรรณี พฤฒิถาวร, 2530: 19) ได้แบ่งประเภทและลักษณะ
สําคัญของผู้นํา/แกนนําของขบวนการเคลือนไหวทางสังคมออกเป็น 3 ประเภท คือ 

 ประเภททีหนึง ผู้นําแบบบุญบารมี เป็นผู้นําทีคนบูชายกย่อง 

 ประเภททีสอง ผู้นําแบบอุดมการณ์ เป็นผู้นําทีคนบูชาและได้
อํานาจมาอย่างชอบธรรม 

 ประเภททีสาม ผู้นําแบบนักปฏิบัตินิยม เป็นผู้นําทีได้รับการพิจารณา
ว่าเป็นผู้ทีมีความเชียวชาญในองค์กร และเป็นผู้นําทีมีประสิทธิภาพ 

 (2) ด้านสมาชิก McAdam ได้ชีให้เห็นว่า การให้ความสําคัญกับ

การคัดสรรสมาชิกขององค์กร หรือขบวนการทางสังคมทีผ่านการจัดตังและการเคลือนไหวมา
ก่อน โดยเฉพาะการคัดสรรแบบกลุ่มสมาชิกจะมีความพร้อม ความยึดมันผูกพัน มีแรงจูงใจใน

การเข้าร่วมและมีความเป็นนําหนึงใจเดียวกันและความเป็นเอกภาพร่วมกัน อันเป็นมรดกทีสืบ
ทอดจากองค์กรและขบวนการทางสังคมเดิมก่อนทีจะเข้ามาร่วมกับองค์กรและการเคลือนไหวใหม่

สมาชิกจึงมีความพร้อมสําหรับการเคลือนไหวด้วยยุทธวิธีต่างๆ ของขบวนการ โดยเฉพาะ

ยุทธวิธีทีเสียง ต้องใช้ต้นทุนในการเข้าร่วมทีสูง และใช้ระยะเวลานานในการบรรลุเป้าหมาย
มากกว่าสมาชิกทีได้จากการคัดสรรตามสายเครือข่ายสังคม อาทิเช่น เครือข่ายเครือญาติ เป็นต้น 



43 

 (3) โครงสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกมีความเป็นเอกภาพร่วมกัน โดย

McAdam ได้กล่าวถึง ความสําคัญของความเป็นเอกภาพของสมาชิกว่า สามารถช่วยรักษา
ความเป็นขบวนการทางสังคมไว้ได้อย่างต่อเนือง ทังนีเพราะความเป็นเอกภาพของสมาชิก  

เกิดจากการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกอยากเข้ามามีส่วนร่วมเคลือนไหวกับองค์กร ซึงเป็นการให้
แรงจูงใจทีอยู่ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ต่างตอบแทน ระหว่างสมาชิกกับองค์กร ดังนัน

ขบวนการทางสังคมทีสามารถสร้างสิงต่างๆ ทีเป็นแรงจูงใจให้สามารถชักนําไปสู่ความเป็น

เอกภาพในหมู่สมาชิกได้ ย่อมมีประสิทธิภาพในการเคลือนไหวและการระดมสมาชิกใหม่ที
สําคัญ ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาสมาชิกทีได้รับผลประโยชน์โดยไม่ต้องจ่าย (McAdam, 1982 

อ้างถึงใน กิงกาญจน์ สํานวนเย็น, 2550: 27)  
 (4) เครือข่ายการสือสาร เมือการคงอยู่หรือการล่มสลายไปของการ

เคลือนไหวของขบวนการเคลือนไหวทางสังคม ชีวัดจากประสิทธิภาพในการกระจายข้อมูล

ข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อการเคลือนไหว ถือได้ว่า เครือข่ายการสือสาร เป็นปัจจัยชีขาดสําคัญ
อีกประการสําหรับการคงอยู่หรือล่มสลายไปของการเคลือนไหว เมือกล่าวถึงความสําคัญของ

เครือข่ายการสือสาร ย่อมนึกถึงประเภทของเครือข่ายการสือสารของขบวนการเคลือนไหวทาง
สังคม ซึง Mario and McAdam (2003: 712) ได้จัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

เครือข่ายปัจเจกบุคคล เป็นเครือข่ายทีเชือมโยงเอาปัจเจก

บุคคลเข้ากับขบวนการ อาจเป็นการเชือมโยงโดยสายสัมพันธ์ส่วนตัว อาทิ ความเป็นเพือน 
ญาติ หรือเชือมโยงโดยผ่านสายสัมพันธ์ทีมีกับสาธารณะ อาทิ สายสัมพันธ์กับเพือนบ้าน เพือน

ร่วมคณะ ซึงสายสัมพันธ์นีจะส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมในขบวนการของปัจเจกบุคคล 
เครือข่ายองค์กร เป็นการเชือมโยงระหว่างองค์กรหรือ

ขบวนการเคลือนไหวทางสังคมอืนๆ การเชือมโยงข้ามองค์กรจะกระตุ้นให้เกิดการระดมและ 

การจัดสรรทรัพยากรระหว่างกัน เกิดการแลกเปลียนและช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีเป็น
ประโยชน์ เกิดความร่วมมือในกิจกรรมของขบวนการเคลือนไหวทางสังคม นอกจากนียังช่วย

เผยแพร่นิยามความหมายและอัตลักษณ์ของขบวนการ 
เครือข่ายอัตลักษณ์และเครือข่ายทีเชือมโยงผ่านเหตุการณ์

เป็นเครือข่ายทีเชือมโยงผ่านการสร้างการให้นิยามความหมายต่ออัตลักษณ์ของกลุ่มและต่อ

เหตุการณ์การเคลือนไหว สภาพปัญหา หรือ ข้อเรียกร้องทีเกิดขึน ซึงหมายรวมถึงเชือมโยง
ผ่านเครืองมือและยุทธวิธีเคลือนไหวเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ 

 นอกจากนีเครือข่ายการสือสาร Oliver and Myer (2003: 195) ยังเสนอ
เพิมเติมถึงความสําคัญของเครือข่ายการสือสารของขบวนการเคลือนไหวทางสังคมกับการคงอยู่

ของการเคลือนไหว เป็นเพราะเครือข่ายทําให้เกิดปัจจัยเกือหนุนสําคัญ 3 ประการ 
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 ประการทีหนึง ทําให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูล เป็นการเผยแพร่

ข้อมูลเกียวกับเหตุการณ์และการเคลือนไหวทีเกิดขึน นอกจากนียังเป็นการแลกเปลียน
ประสบการณ์และการถ่ายทอดยุทธวิธีของขบวนการเคลือนไหวทางสังคม 

 ประการทีสอง ทําให้เกิดการไหลเวียนของอิทธิพล หมายถึง
อิทธิพลทางด้านความคิด ทีอาจเกิดจากการกระทําของศูนย์รวมความเชือมโยงอันหนึงทีได้

ส่งผลต่อความคิดเห็นหรือการกระทําของศูนย์รวมความเชือมโยงอีกอันหนึง ดังนัน การไหลเวียน

ของอิทธิพลจึงมีผลต่อทัศนคติของประชาชนหรือขบวนการอืนๆ ทีพวกเขามีเครือข่ายเชือมโยง
อยู่ด้วย ขณะทีระดับของอิทธิพลจะขึนอยู่กับความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างของความคิด

ภายในเครือข่ายทีพวกเขาเชือมโยงอยู่ด้วย 
 ประการทีสาม ทําให้เกิดการเคลือนไหวร่วมกัน เป็นการระดม

ปัจเจกและองค์กรให้เข้ามารวมตัวเป็นกลุ่มต่างๆ และเพือจัดตังการเคลือนไหว ซึงมีรูปแบบการ

เคลือนไหวแบบรวมหมู่ทีอาศัยความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ ในเครือข่ายเครือข่ายการสือสารของ
ขบวนการเคลือนไหวทางสังคม จะสามารถทําให้การเคลือนไหวของขบวนการประสบ

ความสําเร็จได้ เครือข่ายการสือสารจะต้องมีลักษณะของความเข้มแข็ง และเป็นเครือข่ายที
กว้างขวาง มีรูปแบบในการสือสารทีชัดเจน และมีความรวดเร็วในการติดต่อสือสารด้วย 

2)  โครงสร้างโอกาสทางการเมือง หมายถึง เหตุการณ์หรือกระบวนการ

ทางสังคมในระดับกว้างทีเข้ามามีผลทําให้โครงสร้างหรือสถาบันทางการเมืองทีลงรากปักฐานใน
ระบบการเมืองปกติ ณ ขณะนันอยู่ในสภาวะทีมีการเปลียนแปลงในโอกาสทางการเมือง สํานัก

จิตวิทยาสังคมและสํานักพฤติกรรมรวมหมู่มองว่า บรรดาเหตุการณ์และกระบวนการทางสังคม
ซึงได้นํามาสู่การสันคลอนสถานภาพเดิมของโครงสร้างทางการเมืองทีดํารงอยู่ เช่น ภาวะสงคราม

กระบวนการเปลียนแปลงไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมและกระบวนการเปลียนแปลงไปสู่ความ

เป็นเมือง ว่าเป็นปัจจัยการเปลียนแปลงทีนําไปสู่การเกิดขบวนการทางสังคมโดยตรง แต่ทฤษฎี
กระบวนการทางการเมืองมีฐานคติในการอธิบายทีแตกต่างกันออกไปคือเห็นว่า กระบวนการ

เปลียนแปลงไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม กระบวนการเปลียนแปลงไปสู่ความเป็นเมือง เป็นเพียง
ปัจจัยแวดล้อมทีเข้ามาหนุนเสริมให้เกิดการลุกขึนสู้ในทางอ้อมเท่านัน ดังนัน ความเปลียนแปลง

ทางสังคมได้ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงด้านโครงสร้างโอกาสทางการเมืองในลักษณะทีเอือต่อ

หรือเป็นอุปสรรคต่อกลุ่มคนนอกวงขอบระบบการเมืองปกติในการกระทําการร่วม ซึงการ
เปลียนแปลงของโครงสร้างโอกาสทางการเมืองมีลักษณะแบบสังสม ค่อยเป็นค่อยไป มากกว่าที

จะเป็นการเกิดขึนในลักษณะฉับพลันทันใด ดังมุมมองของสํานักพฤติกรรมรวมหมู่ 
ความเปลียนแปลงและกระบวนการเปลียนแปลงทังหลายได้กลายเป็น

โครงสร้างโอกาสทางการเมืองทีเอือต่อขบวนการทางสังคมก็เพราะได้ก่อให้เกิดสภาวะการไร้

เสถียรภาพทางการเมือง/การเมืองทีไม่มีเสถียรภาพ ทีชักนําไปสู่การสันคลอนสัมพันธภาพทาง
อํานาจแบบเดิมและนํามาสู่สัมพันธภาพทางอํานาจแบบใหม่ อันเป็นการลดช่องว่างและ 
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ระยะห่างทางอํานาจ ก่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการต่อรอง และเป็นการเปิดช่องทาง

ในการท้าทายกับฝ่ายทีเผชิญหน้า ในขณะเดียวกันความเปลียนแปลงได้เพิมต้นทุนสําหรับการ
ปราบปราม ควบคุมและทําลายขบวนการฯให้กับฝ่ายทีเผชิญหน้า นอกจากนี เมือพิจารณาจาก

ฐานของ RM พบประเด็นสําคัญคือ ความเปลียนแปลงดังกล่าวจะนําไปสู่การเพิมขึนของขีด
ความสามารถขององค์กรในการระดมทรัพยากร จนทําให้กลุ่มคนนอกวงขอบระบบการเมือง

ปกติ เกิดการตระหนักรู้ร่วมกันถึงโอกาสอันเนืองจากการเปลียนแปลง เกิดการเปลียนผ่าน

ทางด้านจิตสํานึกและพฤติกรรมจนกล้าพอทีจะออกมาเคลือนไหวท้าทาย ด้วยเหตุนีการปรากฏ
ตัวและการพัฒนาของขบวนการทางสังคมจึงไม่ได้อยู่ทีการไร้เสถียรภาพทางการเมือง/การเมือง

ทีไม่มีเสถียรภาพเพียงประการเดียว หากแต่เป็นเพราะความไม่มีเสถียรภาพดังกล่าวได้นําไปสู่
ความเข้มแข็งทีเพิมมากขึนของกลุ่มคนนอกวงขอบระบบการเมืองปกติ 

3)   ด้านระดับความพร้อมทางด้านจิตสํานึกของการต่อสู้ McAdam เห็นว่า

แม้ว่าเงือนไขด้านความพร้อมและความเข้มแข็งขององค์กรและโครงสร้างโอกาสทางการเมืองจะ
สามารถอธิบายกระบวนการในการกําหนด การพัฒนาและดํารงอยู่ของการเคลือนไหวของ

ขบวนการเคลือนไหวทางสังคม แต่ McAdam เห็นว่า เงือนไขทังสองประการเป็นเพียงเงือนไข
ทางโครงสร้างทีสําคัญ แต่ยังไม่เพียงพอสําหรับการอธิบายกระบวนการในการพัฒนาและดํารง

อยู่ของการเคลือนไหวของขบวนการทางสังคมให้ครอบคลุม ดังนัน จึงได้เพิมเงือนไขเพียงพอ

สําหรับการอธิบาย คือ การตระหนักรู้ร่วมกันของสมาชิกอันเป็นเงือนไขสําคัญทีจะนําไปสู่การ
พัฒนาในการต่อสู้ร่วมกันให้เกิดขึนในตัวสมาชิก 

นอกเหนือจากมิติความพร้อมขององค์กรทังสามประการแล้ว McAdam ยังได้
พิจารณาปัจจัยในมิติองค์กรทีสําคัญอีกประเด็นหนึงก็คือนวัตกรรมด้านยุทธวิธีการเคลือนไหว

ต่อสู้ของขบวนการทางสังคม สําหรับทฤษฎีการระดมทรัพยากร การกระทําการร่วมของ

ขบวนการทางสังคมยุทธวิธีทีเป็นหัวใจสําคัญของการเคลือนไหวคือการใช้ยุทธวิธีการขัดขวาง
ท้าทายระบบปกติ (Disruptive Tactics) ซึงเป็นแหล่งอ้างอิงทางอํานาจของผู้ท้าทายระบบการเมือง

ปกติ กลุ่มนอกวงขอบระบบการเมืองปกติ หรือในอีกความหมายหนึงก็คือ ขบวนการทางสังคม
อย่างไรก็ดียุทธวิธีการเคลือนไหวต่อสู้เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ท้าทายระบบการเมืองปกติ กลุ่ม

ทีเผชิญหน้า รัฐและท่าทีของรัฐ ดังนันการเคลือนไหวต่อสู้มักนํามาสู่การต่อต้าน ปราบปราม 

ดังนัน McAdam จึงเสนอว่าผลสะเทือนของยุทธวิธีการขัดขวางท้าทายระบบการเมืองปกติ 
(Disruptive Tactics) จะมากหรือน้อยขึนอยู่กับปัจจัยด้านสมรรถนะและความคิดสร้างสรรค์ของ

องค์กรการเคลือนไหวทีจะทําการประดิษฐ์ คิดค้นยุทธวิธีการขัดขวางท้าทายใหม่ๆ ขึนมา
เพือทีจะสามารถนําไปใช้ได้อย่างหลากหลายในวงจรการเคลือนไหวต่อสู้ (Cycle of Protest) และ

สมรรถนะในการประดิษฐ์ คิดค้นยุทธวิธีใหม่ยังต้องอาศัยปัจจัยด้านประสิทธิภาพขององค์กร 
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อย่างไรก็ตาม การศึกษาความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรนํา กรณี

โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา ผู้ศึกษาจะใช้
แนวคิดทฤษฎีทีได้อธิบายมาข้างต้น มาเป็นกรอบในการอธิบายและวิเคราะห์ยุทธวิธีของ

ขบวนการเคลือนไหวทางสังคมทีเป็นกรณีศึกษา เพือสร้างความเข้าใจต่อรูปแบบยุทธวิธีและ
ลักษณะการเคลือนไหว และเพือชีให้เห็นความสัมพันธ์ของแต่ละเงือนไขของทฤษฎีและตัวแบบ

กระบวนการทางการเมือง (Political Process Model) กับกระบวนการกําหนดและการพัฒนายุทธวิธี

ของขบวนการเคลือนไหวทางสังคม เพือสร้างความเข้าใจว่าความสัมพันธ์ของแต่ละเงือนไข/
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อความสําเร็จและความล้มเหลวของแต่ละฝ่ายในสถานการณ์ความขัดแย้ง

ได้อย่างไรโดยอาศัยการวิเคราะห์เงือนไขปัจจัยภายในองค์กรของขบวนการเคลือนไหวทาง
สังคม เช่น ผู้นํา สมาชิก พันธมิตร  

 

2.1.5  แนวคิดเกียวกับการมีส่วนร่วม 

2.1.5.1  ความหมายการมีส่วนร่วม 
จากการทบทวนแนวคิดเกียวกับการมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดทีมีขอบเขตกว้างขวาง

มีผู้ให้ความหมายไว้จํานวนมากและยังสะท้อนให้เห็นความเชือของบุคคล ทีหลากหลายกันไป
ซึงได้รวบรวมไว้ดังนี 

แก้วสรร อติโพธิ (2539: 2) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนว่าจะต้องมีกระบวน 

การทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางปกครองของรัฐ ตังแต่ระดับชาติถึงระดับ
ท้องถินทีสามารถยอมรับสิทธิตามกฎหมายในกระบวนการไต่สวนสาธารณะ มีการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร และต้องมีการกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากร 
ส่วนทางด้านของ ฉันทนา บรรพศิริโชติ (2541: 152) ได้ให้ความหมายว่าการมีส่วน

ร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ทีเกียวข้องทุกภาคส่วนของสังคม

ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ 
นอกจากนัน คนึงนิจ ศรีบัวเอียมและคนอืนๆ (2545: 11) ให้ความหมายการมีส่วน

ร่วมของประชาชน หมายถึงการกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและการ
บริหารเกียวกับการตัดสินใจในเรืองต่างๆ รวมทังการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ 

ซึงจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น 

ให้คําแนะนําปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 
สรุปว่าความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบัน คือกระบวนการ

ซึงประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลียนข้อมูลและความคิดเห็น
เพือแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆ เกียวกับโครงการทีเหมาะสมและเป็นทียอมรับ

ร่วมกันทุกฝ่ายทีเกียวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนีตังแต่เริมจนกระทังถึงการติดตามและ
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ประเมินผล เพือให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้เรียนรู้ การปรับเปลียนโครงการร่วมกันซึงจะ

เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
2.1.5.2  ระดับและขันตอนของการมีส่วนร่วม 

ถวิลวดี บุรีกุล (2552: 2124) กล่าวว่า วิธีการแบ่งระดับขันการมีส่วนร่วมของประชาชน
อาจแบ่งได้หลายวิธีขึนอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดของการแบ่งเป็นสําคัญ ดังนันใน

การแบ่งระดับขันการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งได้จากระดับตําสุดไปหาระดับสูงสุด

ออกเป็น 7 ระดับ และจํานวนประชาชนทีเข้ามีส่วนร่วมในแต่ละระดับจะเป็นปฏิภาคกับระดับ
ของการมีส่วนร่วม กล่าวคือ ถ้าระดับการมีส่วนร่วมตํา จํานวนประชาชนทีเข้ามีส่วนร่วมจะมาก

และยิงระดับการมีส่วนร่วมสูงขึนเพียงใด จํานวนประชาชนทีเข้ามามีส่วนร่วมก็จะลดลง
ตามลําดับ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามลําดับจากตําสุดไปหาสูงสุด ได้แก่ 

1)  ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับตําสุดและเป็นวิธีการทีง่ายทีสุดของ

การติดต่อสือสาร ระหว่างผู้กําหนดนโยบายหรือผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพือให้ข้อมูล
แก่ประชาชนเกียวกับการตัดสินใจของผู้กําหนดนโยบายหรือผู้วางแผนโครงการ แต่ไม่เปิด

โอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกียวข้องใดๆ วิธีการให้ข้อมูลอาจกระทําได้หลายวิธี 
เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการทําหนังสือพิมพ์ ให้ข้อมูลเกียวกับ

กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการใช้สืออืนๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สือบุคคล และหอกระจายข่าว เป็นต้น 

อย่างไรก็ดีเพือป้องกันมิให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าทีของรัฐใช้อํานาจดุลพินิจในการให้หรือไม่ให้
ข้อมูลดังกล่าวแก่ประชาชน จึงควรมีข้อกําหนดให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าทีของรัฐต้องกระทําและ

กระทําอย่างทัวถึงด้วย ยกเว้นข้อมูลบางประเภท เช่น เรืองเกียวกับความมันคงของชาติ เป็น
ต้น นอกจากนี การให้ข้อมูลแก่ประชาชนจะต้องให้อย่างทัวถึง ถูกต้อง เทียงตรง ทันการณ์ 

เข้าใจได้ง่าย และไม่มีค่าใช้จ่ายมาเป็นอุปสรรคในการได้รับข้อมูลนันๆ 

2)  ระดับการเปิดรับความคิดเห็นของประชาชน เป็นระดับขันทีสูงกว่า
ระดับแรก กล่าวคือผู้กําหนดนโยบายหรือผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความ

คิดเห็นเพือให้ได้ข้อมูลมากขึน และประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิงขึน เช่น การ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกียวกับการริเริมโครงการต่างๆ และการบรรยายให้

ประชาชนฟังเกียวกับโครงการต่างๆ แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟัง เป็นต้น อนึงการรับฟังความ

คิดเห็นนีจะกระทําได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็ต่อเมือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีข้อมูลทีถูกต้องและพอเพียง 

3)  ระดับการปรึกษาหารือ เป็นระดับขันการมีส่วนร่วมของประชาชนที
สูงกว่าการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้

กําหนดนโยบาย และผู้วางแผนโครงการ และประชาชน เพือประเมินความก้าวหน้าหรือระบุ

ประเด็นหรือข้อสงสัยต่างๆ เช่น การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการเปิด
กว้างรับฟังความคิดเห็น โดยใช้รูปแบบต่างๆ อาทิ การสนทนากลุ่ม และประชาเสวนา 
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4)  ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับขันทีสูงกว่าการปรึกษาหารือ

กล่าวคือ เป็นเรืองการมีส่วนร่วมทีมีขอบเขตกว้างมากขึนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการ
วางแผนเตรียมโครงการ และผลทีจะเกิดขึนจากการดําเนินโครงการเหมาะสมทีจะใช้สําหรับการ

พิจารณาประเด็นทีมีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มทีปรึกษาซึงเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ทีเกียวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพือแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการ

เจรจา เพือหาทางประนีประนอมกัน การประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม 

5)  ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับขันทีสูงถัดไปจากระดับการวางแผน
ร่วมกันคือ เป็นระดับทีผู้รับผิดชอบนโยบายหรือโครงการกับประชาชนร่วมกันดําเนินการตาม

นโยบายหรือโครงการเป็นขันการนํานโยบายไปปฏิบัติร่วมกัน ดําเนินตามโครงการร่วมกัน
เพือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้ 

6)  ระดับร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เป็นระดับการมีส่วน

ร่วมทีมีผู้เข้าร่วมน้อย แต่มีประโยชน์ทีผู้ทีเกียวข้องหรือได้รับผลกระทบ สามารถมาคอยติดตาม
การดําเนินกิจกรรมนันๆ ได้รูปแบบของการติดตาม ตรวจสอบหรือประเมินผลอาจอยู่ในรูปแบบ

ของการจัดตังคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลทีมาจากหลายฝ่าย การสอบถามประชาชนโดย
การทําการสํารวจเพือให้ประชาชนประเมิน การประเมินผลนีมีความสําคัญมาก เพราะจะมีผลกระทบ

ต่อการพิจารณาจัดสรรประโยชน์ การยุติหรือคงไว้ตลอดจนปรับปรุงนโยบายหรือโครงการ 

7)  ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม
โดยประชาชน เพือแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทีมีอยู่ทังหมด เช่น การลงประชามติ เป็นต้น 

ทังนีการทีประชาชนจะมีส่วนร่วมในลําดับสูงขึนๆ ไปได้จะต้องมีส่วน
ร่วมในลําดับล่างๆ ก่อน จึงจะทําให้มีส่วนร่วมมีประสิทธิผล เพราะหากปราศจากข้อมูล

ประชาชนจะทําหน้าทีร่วมให้ความเห็น ปรึกษาหารือ ร่วมตัดสินใจ ติดตาม ตรวจสอบได้

อย่างไรในการจะแสดงความคิดเห็น  นอกจากนีการให้ความคิดเห็นทีเหมาะสมอาจดําเนินการ
หลังจากได้มีเวลาศึกษาข้อมูลมาแล้ว รูปแบบการรับฟังความคิดเห็น อาทิ การสํารวจโดย

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การรับฟังผ่านเวทีประชาชน ผ่านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
โทรศัพท์ จดหมายหรือกล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น เพือช่วยให้เข้าใจระดับขันการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ความแตกต่างและเครืองมือสําคัญทีใช้ในแต่ละระดับได้ง่าย 

ซึงงานของ สมศักดิ สามัคคีธรรม (2546: 114) มีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกัน
ถวิลวดี บุรีกุล โดยมีการนําเสนอรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยระดับของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายนัน จําแนกออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ร่วมรับทราบ
ข้อมูล ร่วมรับฟังข้อมูล/ความคิดเห็นของชาวบ้าน ร่วมระดมทรัพยากร ร่วมปรึกษาหารือ ร่วม

ตัดสินใจ และตัดสินใจด้วยตนเอง โดยทีในแต่ละระดับต่างกันก็มีรูปแบบทีหลากหลายตาม

ตารางที 2.2 
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ตารางที 2.2  ระดับ รูปแบบและวิธีการของการมีส่วนร่วม 

 

ระดับของการมีส่วน

ร่วม 

รูปแบบ/วิธีการของการมีส่วน

ร่วม 

ลักษณะสําคัญ 

1.ร่วมรับทราบข้อมูล แถลงข่าว แผ่นพับ จดหมายข่าว  
วีดีทัศน์ บอร์ด บรรยาย อภิปราย 

หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  
ทัศนศึกษา/เยียมชมโครงการ 

เป็นการให้ข้อมูล ให้ความรู้  
การรณรงค์ 

2.ร่วมรับฟังความ   

  คิดเห็นจากชาวบ้าน 

สัมมนา กลุ่มศึกษา เสวนา 

ประชุม โพล เว็บไซด์ สายด่วน
สายตรง ตู้ไปรษณีย์รับฟังความ

คิดเห็น 

ชาวบ้านให้ข้อมูล สอบถาม 

โต้ตอบและโต้แย้งได้ 

3.ร่วมระดมทรัพยากร ร่วมออกแรง 

ร่วมออกเงิน 

ออกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  

ประชาชนในฐานะผู้ได้รับ

ประโยชน์โดยตรง ควรมีส่วน

ร่วมในการออกแรงออกเงิน 
4.ร่วมปรึกษาหารือ  คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วม 

ประชาพิจารณ์ 
Technical Hearing 

คณะทีปรึกษา 

เน้นสือสารสองทาง ทีมีลักษณะ

การอภิปรายโต้ตอบกัน ผลสรุป
จากการประชุม จะนําเสนอต่อผู้

มีอํานาจเพือใช้ประกอบการ

ตัดสินใจ 
5.ร่วมตัดสินใจ  การเจรจาต่อรองร่วม 

กรรมการภาคีทีมีอํานาจตัดสินใจ 

เน้นการตอบโต้กัน โดยมติของ

ทีประชุมมีผลผูกพันต่อการ
ตัดสินใจ 

6.ตัดสินใจเอง  การจัดการตนเอง 

ประชามติ 

ประชาชนเป็นผู้ตัดสินในด้วย

ตนเอง 

 

แหล่งทีมา: สมศักดิ  สามัคคีธรรม, 2546: 114. 

 

การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนมิได้อยู่แค่เพียงการปรากฎตัวหรือให้
ข้อคิดหรือดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทีเกียวข้องกับการพัฒนาเท่านัน แต่การมีส่วนร่วมทีแท้จริงของ

ประชาชนในโครงการพัฒนาต่างๆ เกียวข้องกับการเปลียนแปลงบทบาทของประชาชนจาก

ผู้รับบริการต่างๆ ไปสู่การก้าวเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบเกียวกับภารกิจต่างๆ
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ในการพัฒนาชุมชนแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การกําหนดวาระในการพัฒนา 

การดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพือผลักดันให้การพัฒนาลุล่วงไปด้วยดีและการแสดงความ
รับผิดชอบต่อผลต่างๆ ซึงสืบเนืองจากการดําเนินโครงการพัฒนาในพืนที ตลอดจนการติดตาม

และประเมินผลเพือปรับปรุงแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสม ส่วนผลทีคาดว่าจะเกิดขึนจาก
กระบวนการดังกล่าว ก็คือ การเพิมพลังอํานาจให้กับชุมชนและการจัดการชุมชนบนพืนฐานของ

ความสํานึกร่วมในฐานะพลเมือง และการพึงพากันเอง 

2.1.5.3  การคัดเลือกรูปแบบและวิธีการมีส่วนร่วม 
สุจิต บุญบงการ (2537: 78) ได้กล่าวว่า ในระบบการเมืองประชาธิปไตย การมีส่วน

ร่วมทางการเมืองมีหลายรูปแบบ แต่ทุกรูปแบบเป็นเรืองของความสมัครใจปราศจากการบังคับ
รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง อาจมีตังแต่รูปแบบเล็กๆ แคบๆ เช่น การแสดงความ

คิดเห็น การอภิปรายทางการเมือง การเขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นถึงนักการเมืองไป

จนถึงรูปแบบทีมีนําหนักกว้างขวางขึน เช่น การไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง การช่วยผู้สมัคร
รณรงค์หาเสียงเลือกตัง การชุมนุมประท้วง การเดินขบวน การวิงเต้น เพือให้ผู้นําทางการเมือง

ออกกฎหมายหรือยอมรับในนโยบายทีตนเรียกร้อง (Lobbying) ตลอดจนการเข้าไปเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองกลุ่มหรือองค์การทางการเมืองทังหลาย 

นอกจากนันสมศักดิ สามัคคีธรรม (2546: 114116) ได้มีการนําเสนอการคัดเลือก

รูปแบบและวิธีการในการมีส่วนร่วม ให้พิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี 
1)  วิเคราะห์ประเภทและขนาดของโครงการ 

2)  วิเคราะห์วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์การแก้ไขความขัดแย้งในแต่ละ
ท้องถินเนืองจากในแต่ละท้องถินจะมีวัฒนธรรมการแก้ไขความขัดแย้งของตนเอง 

3)  วิเคราะห์ต้นทุนทางสังคม (Social Capital) ในแต่ละท้องถิน ทุนทาง

สังคมมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 
 (1)  ความไว้วางใจ (Trust) 

 (2)  การแลกเปลียนทางสังคม (Mutual Exchange) 
 (3)  บรรทัดฐานทีตรึงความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ดํารงอยู่ 

(Norms of Social Relationship) ทุนทางสังคมเป็นปัจจัยสําคัญในการส่งเสริมบรรยากาศของการใช้

วิธีการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
4)  วิเคราะห์ระดับของความขัดแย้ง โดยพิจารณาจากระดับความ

รุนแรงของผลกระทบต่อผู้ส่วนได้ส่วนเสีย จํานวนผู้ได้รับผลกระทบ ความรวดเร็วของผลกระทบ 
ความเข้มทางด้านอารมณ์ และจํานวนผู้ทีเกียวข้องในความขัดแย้ง 

5)  วิเคราะห์มิติของความขัดแย้ง ซึงสามารถแยกได้เป็น 5 มิติ คือ ความ

ขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ ด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูล ด้านค่านิยม/อุดมการณ์ และด้านโครงสร้าง 
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ภาพที 2.3  โมเดลการเลือกรูปแบบและวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แหล่งทีมา: สมศักดิ สามัคคีธรรม, 2546: 116. 

 

จากรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ทีมีการแบ่งประเภทเป็นหลายๆ รูปแบบ

ดังทีได้กล่าวมา ทําให้ได้เห็นถึงความหลากหลายของวิธีการ รวมถึงช่องทางในการเข้าไปมีส่วน

ร่วมของประชาชน อันจะทําให้สามารถนําไปวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในกรณี
โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา ว่ามีรูปแบบใน

การมีส่วนร่วมแบบใด มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับไหน ซึงลักษณะการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนดังกล่าว ก็จะได้แสดงถึงสถานการณ์ของความขัดแย้งเกิดขึนด้วย 

2.1.5.4  ประชาพิจารณ์ 

1)  ความหมายประชาพิจารณ์ 
คําว่าประชาพิจารณ์ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและการไต่

สวนสาธารณะ ของประเทศไทยนันได้รับแนวความคิดมาจากคําว่า Public Inquiry จากประเทศ
อังกฤษ และ Public Hearing จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

Public Inquiry หมายถึง กระบวนการทีรัฐสภาบัญญัติให้องค์กรเจ้าหน้าที

ฝ่ายปกครองต้องดําเนินการก่อนการตัดสินใจทางนโยบาย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกระทบสิทธิ
แสดงข้อคัดค้านนําข้อมูลข้อเท็จจริงทีเกียวข้องมาพิจารณาเพือให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที

เป็นไปอย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผล คํานึงถึงดุลยภาพของประโยชน์มหาชนกับสิทธิ เสรีภาพ
ของประชาชน 

ประเภทและขนาดของโครงการ 

วิเคราะห์ทุนทางสังคม 

วิเคราะห์มิติของความขัดแย้ง 

วัฒนธรรมการแก้ปัญหา 
ความขัดแย้ง 

วิเคราะห์ระดับของความขัดแย้ง 

การเลือกรูปแบบและ 

วิธีการมีส่วนร่วม 
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ขณะที Public Hearing หมายถึง การสนทนาระหว่างเจ้าหน้าทีของรัฐ

และประชาชนทีจะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของรัฐ เป็นการพิจารณาโดยเปิดเผยของ
ศาลเพือให้สาธารณชนได้รับรู้ โดยแนวความคิด Public Hearing พัฒนามาจากความคิดในการ

ใช้มาตรการทางการปกครองทีเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกระทบหรือเสียหายใดเรืองใดเรืองหนึงมี
โอกาสซักถาม แสดงข้อมูลและความคิดเห็นโต้แย้ง หรือคัดค้านก่อนทีฝ่ายบริหารจะออกกฎ

หรือคําสังในเรืองต่างๆ และเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อร่างบัญญัติก่อนทีสภา

จะออกกฎหมาย ประชาพิจารณ์จึงเป็นกระบวนการควบคุมอํานาจดุลพินิจของฝ่ายบริหารและ
ควบคุมการใช้อํานาจทางการเมืองเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขมิให้ข้าราชการและ

นักการเมืองกระทําการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน อันยึดโยงเข้ากับหลักพืนฐานของ
ระบอบประชาธิปไตย คือ อํานาจเป็นของปวงชน ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเป็นพลเมือง

ของรัฐทีจะเป็นผู้รับผลดีหรือผลเสียจากกิจการของรัฐ ดังนันรัฐจะทําอะไรต้องคอยฟังความ

คิดเห็น ความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ซึงเป็นแนวคิดหลักของระบอบประชาธิปไตยยุคปัจจุบัน 

สาเหตุหลักทีทําให้เกิดการประชาพิจารณ์ขึน คือ ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาทีเกิดขึนอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากในช่วง 

3 ทศวรรษของศตวรรษที 20 ทําให้รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถินต่างๆ ทัวประเทศต้องก่อสร้าง

สาธารณูปโภคและพัฒนาเมืองใหญ่น้อยอย่างขนานใหญ่ โดยโครงการจํานวนไม่น้อยสร้างปัญหา
ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยเฉพาะส่งผลกระทบกระเทือนต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชน ต่อสิทธิบุคคล และทําลายสภาพแวดล้อมอย่างมาก จนเกิดความขัดแย้งและกรณี
พิพาทระหว่างรัฐบาลผู้เกียวข้องกับกลุ่มพลเมือง ความคัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สาธารณะกับ

ผลประโยชน์ของเอกชน และระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันอยู่เสมอ และประชาพิจารณ์จึงได้

กลายมาเป็นกลไกหนึงในการป้องกันแก้ไขความคัดแย้งกรณีพิพาท 
2)  หลักการและกระบวนการจัดทําประชาพิจารณ์ 

การจัดทําประชาพิจารณ์ต้องประกอบไปด้วยหลักการและกระบวนการ 
8 ประการ ดังต่อไปนี 

 (1)  วัตถุประสงค์ในการทําประชาพิจารณ์ คือ เพือรับฟังความคิดเห็น

ของสาธารณชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางโครงการของรัฐรวบรวม
ข้อมูลข้อเท็จจริงให้กว้างขวางลึกซึง สํารวจปัญหาทางนโยบาย รวมทังเสนอทางเลือกให้รัฐ

บ่อยครัง ประชาพิจารณ์จะมีเป้าหมายเพือคลีคลายความขัดแย้งและสถานการณ์วิกฤติอันเกิด
จากการดําเนินนโยบายและโครงการของรัฐหรือรัฐบาล 

 (2)  การกําหนดกรอบของปัญหาและประเด็นจะต้องชัดเจน เพือให้

คณะผู้จัดและผู้เข้าร่วมทุกฝ่ายได้ชีแจง ให้ข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น ซักถามและ
อภิปราย โต้แย้งอย่างตรงประเด็น คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีทีจัดทําประชาพิจารณ์จะศึกษา
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ปัญหาทางหลักการ เช่น กฎหมาย ข้อเท็จจริง ข้อมูล ประวัติ ความรับรู้ของสาธารณชน 

ทรรศนะของเจ้าของโครงการ และท่าทีของสือมวลชนต่อปัญหาทีจะนําไปขอความคิดเห็นจาก
พลเมืองทึเกียวข้อง 

 (3)  คณะกรรมการประชาพิจารณ์ต้องมีความเป็นอิสระ แม้ส่วนจะ
แต่งตังโดยรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิน หรือมาจากการ

เลือกตังของประชาชนทีเกียวข้อง เพราะประกอบด้วยบุคคลทีเป็นกลาง ไม่มีส่วนเกียวข้องหรือ

ได้ประโยชน์เสียประโยชน์จากโครงการ เป็นทียอมรับและเชือถือจากสังคม มีความรู้และมี
ประสบการณ์ในประเด็นทีนํามาสู่การจัดทําประชาพิจารณ์ ซึงส่วนใหญ่จะเป็นนักกฎหมาย      

ผู้พิพากษา นักวิชาการและข้าราชการขันสูงเป็นคณะกรรมาธิการประชาพิจารณ์ โดยผู้ทีได้รับ
การแต่งตังเป็นประธานมักจะเป็นนักวิชาการ และข้าราชการขันสูง 

 (4)  มีการเตรียมข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะข้อมูลทีเป็นหัวใจ 

ของปัญหา (Fact Sheet) เพือให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายคัดค้านโครงการสามารถ
ขอข้อมูลเพิมเติมได้ 

 (5)  มีผู้เข้าร่วมการประชาพิจารณ์อย่างน้อย 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ
พลเมืองผู้มีส่วนได้ ส่วนกรณี เป็นคู่กรณี กลุ่มทีสอง ผู้รู้ปัญหา นักวิชาการ ผู้เชียวชาญ กลุ่มทีสาม

เจ้าหน้าทีดําเนินการ ผู้แทนสมาคม องค์การ และกลุ่มผลประโยชน์ และประชาชนทัวไป ซึงมา

แสดงความจํานงหรือลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมจัดทําประชาพิจารณ์หรือคณะกรรมการประชา
พิจารณ์เชิญมา ผู้มีสิทธิเข้าร่วมทําประชาพิจารณ์ถ้ามาไม่ได้อาจเสนอความคิดเห็นเป็นลาย

ลักษณ์อักษร (Written Presentation) หรือส่งตัวแทนหรือทีปรึกษาด้านกฎหมายก็ได้ 
 (6)  กระบวนการจัดทําประชาพิจารณ์ต้องเปิดเผย (Openness) โดย

ผู้จัดจะประกาศให้สาธารณชนทราบกําหนดวัน เวลา และสถานทีจัดประชาพิจารณ์อย่างทัวถึง

และชัดเจน การจัดประชาพิจารณ์ประเด็นปัญหาต่างๆ มักจะจัดกันหลายครังและในหลาย
สถานทีแต่ละครังจะใช้เวลา 45 ชัวโมง บางครังใช้เวลาติดต่อกันหลายวัน ถ้าเป็นประชา

พิจารณ์โครงการใหญ่จะทํากันหลายครังใช้เวลาเป็นเดือน นอกจากนีผู้จัดต้องพยายามเปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้าร่วมและวางระเบียบข้อบังคับทีเป็นกลาง (Impartiality) และยุติธรรม 

(Faimess) โดยเฉพาะกฎเกณฑ์ กติกาทีเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้าถึงข้อมูล เสนอข้อเท็จจริงและ

แสดงความคิดเห็นตามประเด็นทีกําหนดไว้ ให้โอกาสฝ่ายทีโต้งแย้งซัก ค้าน โต้แย้ง อภิปราย
แสดงหลักฐานและเหตุผลอย่างเต็มที โดยผู้ทีเสนอความคิดเห็นจะต้องสาบานตนหรือรับรอง

ความถูกต้องของพยานเอกสาร ถ้ามีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่จะตังตัวแทนแสดงความ
คิดเห็น ประธานทีประชุมจะขอให้ผู้แสดงความคิดเห็น พูดแบบสรุปและชัดเจนโดยไม่ยอมให้

วิจารณ์โจมตีบุคคลเป็นการส่วนตัว และทีสําคัญในการประชุมประชาพิจารณ์จะไม่ใช้วิธีการออก

เสียง (Voting) เพือหามติใดๆ 
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(7)  มีงบประมาณในการจัดประชาพิจารณ์ รัฐบาลจะเป็นผู้ออกเงิน

ค่าใช้จ่ายทังหมด ซึงแต่ละครังจะมีค่าใช้จ่ายจํานวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าการจัดทํา
ประชาพิจารณ์แต่ละครังจะใช้งบประมาณมากเพียงใด รัฐบาลจะไม่ออกค่าใช้จ่ายให้ฝ่ายคัดค้าน

โครงการ ผู้คัดค้านทังทีเป็นบุคคลและองค์การพัฒนาเอกชนจะหาเงินกันเองทังในการจัดทํา
เอกสาร การสํารวจวิจัยผลกระทบ จ้างผู้เชียวชาญ หรือนักกฎหมาย 

(8)  มีการบันทึกรายงานและสรุปผลการดําเนินการประชาพิจารณ์

เพือสรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมทังฝ่ายสนับสุนนและคัดค้าน คณะกรรมการประชาพิจารณ์
จะรายงานผลการดําเนินประชาพิจารณ์ โดยสรุปความคิดเห็นของตนเสนอต่อผู้ทีมอบหมายให้

จัดทําประชาพิจารณ์ หรือผู้มีอํานาจเกียวข้อง ซึงผู้มอบหมายหรือสังให้จัดทําประชาพิจารณ์จะ
พิจารณาตัดสินใจและแจ้งเหตุผลของการตัดสินใจให้ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์โดยเร็ว แต่มักจะมี

ปัญหาสถานะทางกฎหมายของรายงานผลการจัดทําประชาพิจารณ์ว่าเป็นคําปรึกษา

ข้อเสนอแนะ หรือข้อบังคับให้ฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติตาม 
 จาการทบทวนในประเด็นเรืองประชาพิจารณ์ ทําให้ทราบว่าประชาพิจารณ์เป็น

รูปแบบหนึงของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย ซึงถือเป็นการมีส่วนร่วมใน
ระดับของการปรึกษาหารือ โดยแนวคิดและหลักการของประชาพิจารณ์นัน เป็นสิงทีเปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น แสดงพยาน หลักฐาน และข้อโต้แย้งต่างๆ เพือทําให้

กระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐโปร่งใส และมีความสมเหตุสมผลมากยิงขึน 
 

2.1.6  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกียวข้องกับการจัดการทรัพยากร 

 ผู้มีส่วนเกียวข้อง (Stakeholder) หมายถึง กลุ่มคน ทังทีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการโดยมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ หรือ เกียวข้องในประเด็นหรือระบบเดียวกัน กลุ่มคน

ทีมารวมตัวกันอาจมาจากหลายชนชันของสังคม 

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกียวข้อง เป็นกระบวนการหรือขันตอนทีมีประสิทธิภาพมากใน
การใช้วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยเฉพาะอย่างยิงนโยบายและโครงการการพัฒนาเกียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นวิธีการทีทําให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบและเปลียนแปลงในการจัดการ
ทรัพยากรโดยการจําแนกกลุ่มผู้ทีมีบทบาทสําคัญ (Key Actors) หรือผู้มีส่วนเกียวข้อง (Stakeholder) 

ดังนันการวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกียวข้องจึงทําความเข้าใจระบบและประเมินผลกระทบของการ

เปลียนแปลงทีเกิดขึนในระบบนันๆ โดยระบุชีถึงผู้มีส่วนเกียวข้องหลักและประเมินถึง
ผลประโยชน์ของคนเหล่านันทีมีในระบบ ผลประโยชน์ทีผู้มีส่วนเกียวข้องได้รับขึนอยู่กับระบบ

ของการเข้าถึง นอกจากนันการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ขึนอยู่กับบทบาทและเงือนไขเชิง
นโยบาย Grimble and Wellard (1997 อ้างถึงใน สมศักดิ สามัคคีธรรม, 2546: 44) 
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  ในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกียวข้อง กลุ่มเป้าหมายในการวิเคราะห์แบ่งเป็น ผู้กระทําและ

ผู้ถูกกระทํา ในกรณีคนบางกลุ่มเป็นทังผู้ถูกกระทําและผู้กระทําเช่นในกรณีของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในบางกรณี คนทีขาดแคลนทรัพยากรหรือคนในท้องถินถูกจัดให้เป็นผู้มี

ส่วนเกียวข้องลําดับแรก (Primary Stakeholder) และนอกนันเป็นผู้มีส่วนเกียวข้องลําดับทีสอง 
(Secondary Stakeholder) ซึงการจําแนกผู้มีส่วนเกียวข้องเพือใช้การเปรียบเทียบว่าใครมีอิทธิพล

(Influence) และความสําคัญ (Importance) 

  Grimble and Wellard (1997 อ้างถึงใน สมศักดิ สามัคคีธรรม, 2546: 44) ได้ให้ความหมาย
ของความสําคัญว่า หมายถึง คนทีมีความจําเป็นก่อนหรือหลังในการเข้าถึงความต้องการและ

ผลประโยชน์จากโครงการช่วยเหลือ ในขณะที อิทธิพล หมายถึง ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องทีมีอํานาจ
ต่อความสําเร็จของโครงการสามารถอธิบายตามภาพที 2.4 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.4  วิธีการจําแนกผู้มีส่วนเกียวข้อง (Stakrholder) ตามความสําคัญและอิทธิพล 

แหล่งทีมา: สมศักดิ สามัคคีธรรม, 2546. 

 

ผู้มีส่วนเกียวข้องในกลุ่ม A เป็นกลุ่มทีมีความสําคัญ จําเป็นต้องเข้าถึงผลประโยชน์ของ
โครงการหรือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ แต่มีอิทธิพลในพืนทีน้อย ยกตัวอย่างเช่น  

คนทีมีฐานะยากจนในชุมชน ส่วนผู้มีส่วนเกียวข้องในกลุ่ม C มีอิทธิพลค่อนข้างสูงในการกําหนด
ความสําเร็จของโครงการ แต่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเพราะอาจมีฐานะดีไม่ยากจน 

ในส่วนของแวดวงนักวิชาการและงานศึกษาวิจัยในประเทศไทยนัน ประเด็นหรือมุมมอง

ในการนําเอาการวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกียวข้องมาใช้เป็นแกนในการวิเคราะห์ โดยเฉพาะประเด็น
ของความขัดแย้งทีเกียวกับทรัพยากรยังถือว่าเป็นประเด็นใหม่ในสังคมไทย แต่อย่างไรก็ตาม

เริมได้รับความนิยมในแวดวงวิชาการหลากหลายแขนงในการนําเอาแนวคิดเกียวกับผู้มีส่วน
เกียวข้องมาประยุกต์ใช้ในเชิงวิชาการ อย่างเช่น พัชรี สิริโรรส (2546: 37) กล่าวถึงการวิเคราะห์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีส่วนเกียวข้องว่าเป็นกระบวนการทีจะนํามาใช้เพือวางแผนการมีส่วน

ร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการโดยการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ความสําคัญ 

C 

A 

D 

B 

อิทธิพล 
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โดยพยายามนําเอาแนวความคิดวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการประเมินโครงการต่างๆ

โดยให้เหตุผลว่าเป็นเครืองมือประเภทหนึงทีช่วยระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักช่วยประเมินผล
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเมินว่าผลประโยชน์นันจะมีผลต่อโครงการนันอย่างไร

และยังช่วยให้ได้ข้อมูลทีสําคัญว่าโครงการทีเกิดขึนใครได้รับผลกระทบทังทางบวกและทางลบ
ใครบ้างทีมีอิทธิพลสูงและมีผลต่อความอยู่รอดของโครงการซึงสอดคล้องกับ Grimble and 

Wellard (1997 อ้างถึงใน สมศักดิ สามัคคีธรรม, 2546: 44) โดยทีพยายามจําแนกผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มทีหนึง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง (Primary Stakeholders) คือ บุคคลหรือกลุ่มผู้

ได้รับผลจากโครงการโดยตรง ตามทีกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่ว่าจะเป็น
ทางบวกหรือทางลบ มักจะมีการแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงตามเพศ ชันทางสังคม รายได้ 

อาชีพ หรือกลุ่มผู้ใช้บริการ 

กลุ่มทีสอง  ผู้มีส่วนได้เสียรอง (Secondary Stakeholders) คือ กลุ่ม บุคคล องค์กร สถาบัน
หน่วยงาน ทีเกียวข้องในโครงการ ซึงอาจแบ่งเป็นเกียวข้องโดยเงินทุน (เป็นผู้ออกทุน เช่น 

บริษัท คู่สัญญาสัมปทาน) หรือเกียวข้องโดยเป็นหน่วยงานผู้ดําเนินโครงการ เช่น กระทรวง 
ทบวง กรม ผู้มีอํานาจหน้าที หรือเกียวข้องกับหน่วยงานอืนๆ ทีมิใช่เจ้าของโครงการแต่มี

อํานาจหน้าทีเกียวข้องรวมถึงรัฐบาลระดับท้องถินทีเป็นทีตังโครงการ หรือเกียวข้องโดยเป็น

ผู้ติดตามเรืองนันมาตลอด เช่น บุคคล องค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มทีไม่เป็นทางการ เช่น 
นักการเมืองท้องถิน ผู้นํา ผู้อาวุโส ซึงมีบทบาทอํานาจในการเป็นผู้นําทางความคิด เป็นต้น 

กลุ่มทีสาม  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders) คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสําคัญ 
(Importance) หรือบทบาทอํานาจ (Influence) ทีส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ 

  ในส่วนของขันตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนัน สามารถแบ่งออกได้ 4 ขันตอน 

ด้วยกันคือ 
2.1.6.1 ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพือประเมินว่า ใครเป็นผู้มีแนวโน้มรับประโยชน์

จากโครงการ ใครบ้างทีอาจถูกกระทบในทางลบมีลักษณะเฉพาะ อยู่ในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ 
ใครบ้างทีสนับสนุนหรือใครบ้างทีคัดค้าน และกลุ่มผู้มีส่วนเกียวข้อง 

2.1.6.2 ประเมินประโยชน์และผลกระทบของโครงการทีอาจมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมุ่งหวังอะไรจากโครงการ ได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากโครงการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีทรัพยากรหรือกําลังด้านใดบ้าง และทรัพยากรนันสามารถนํามาใช้ในการรณรงค์ได้หรือไม่ 

2.1.6.3 ประเมิน บทบาท อํานาจ และความสําคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบทบาทอํานาจ 
หมายถึง อํานาจทีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อโครงการ ในรูปของการควบคุมกระบวนการตัดสินใจของ

โครงการ เช่น อาจเป็นหน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีตามกฎหมายหรือมีลักษณะเป็นผู้นํา หรือควบคุม

ทรัพยากรสําคัญต่อโครงการ เช่น วัตถุดิบ หรือมีความเชียวชาญในเรืองนัน หรือมีการจัดเป็นกลุ่มองค์กร
ทีเข้มแข็งระดมพลขับเคลือน เคลือนไหว คัดค้านหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนักการเมือง เป็นต้น 
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ความสําคัญ หมายถึง การทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทนีเข้ามาร่วมมือหรือไม่ 

มาร่วมมือ ย่อมมีผลต่อความอยู่รอดของโครงการ เช่น ชาวบ้านในพืนทีตังโครงการ ถึงแม้มี
บทบาทอํานาจตําแต่มีความสําคัญต่อการจัดทําโครงการ หน่วยงานผู้จัดต้องเอากลุ่มนีเข้า

มาร่วมด้วยในการวิเคราะห์บทบาทอํานาจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจดูจากด้านอํานาจและ
สถานภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในประเด็นต่างๆ เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการจัดการ

องค์กรดีมากน้อยแค่ไหน มีความสามารถในการควบคุมทรัพยากรหลักอย่างไรบ้าง ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียมีอิทธิพล อํานาจทีไม่เป็นทางการอย่างไร เช่น ความสัมพันธ์ส่วนตัวในระดับการเมือง
ท้องถินหรือระดับชาติ และมีความสัมพัน์เชิงอํานาจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอืนๆ อย่างไรและ

กลุ่มเป้าหมายของโครงการเห็นด้วยกับโครงการหรือไม่ และมีบทบาทต่อความสําเร็จหรือ
ล้มเหลวมากน้อยอย่างไรบ้าง 

2.1.6.4  วางยุทธศาสตร์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วม

โดยพิจารณาในประเด็นต่อไปนี 
1)  ผลประโยชน์ ความสําคัญ อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่

ละกลุ่ม ความพยายามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆ ทีอาจไม่มีอิทธิพล ทรัพยากร แต่เป็นผู้ทีมี
ความสําคัญต่อโครงการเข้ามาร่วม สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมทีเหมาะสมตลอดโครงการ เมือ

ได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้นแล้ว อาจวางหลักการในการวางแผนว่าใคร

ควรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ ดังนี 
2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีมีอํานาจบทบาทและความสําคัญสูง ต้องให้เข้า

มามีส่วนร่วมตังแต่เริมดําเนินโครงการอย่างใกล้ชิด 
3)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีมีบทบาทอํานาจสูงแต่มีความสําคัญตํา เช่น

เป็นผู้นําทางความคิด แต่อาจขัดขวางโครงการได้ ต้องสือสารให้ข้อมูลทีทันสมัยตลอดเวลา 

4)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีมีบทบาทอํานาจน้อย แต่มีความสําคัญสูง เช่น
ชาวบ้านในพืนที ต้องให้ความสําคัญสูง และให้เข้ามามีส่วนร่วม 

5)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีมีบทบาทอํานาจตํา และมีความสําคัญตํา เช่น 
องค์กรพัฒนาเอกชนทีอยู่ในพืนทีแต่ไม่มีบทบาทในเรืองนีโดยตรง อาจไม่ต้องให้ความสําคัญ

มากนัก 

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกียวข้อง ได้กําหนดให้มีการจัดจําแนกกลุ่มผู้มี
ส่วนเกียวข้อง โดยการประเมินและเปรียบเทียบในส่วนของการได้ประโยชน์และการเสีย

ประโยชน์ของแต่ละกลุ่ม การตรวจสอบลักษณะความขัดแย้ง (Conflict) ระดับการมีส่วนร่วมและ
การได้รับผลกระทบจากผลประโยชน์ทีได้ (Trade Offs) ในระบบการจําแนกประเภทของผู้มีส่วน

เกียวข้อง (Classification System) ต้องสามารถแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างความขัดแย้งระหว่างกัน 

(Conflict) กับการแลกเปลียนระหว่างผลประโยชน์กับผลกระทบทีได้รับ (TradeOffs) ร่วมไป
กับการใช้กระบวนการพัฒนา การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ (CostBenefit Analysis)
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กระบวนการตัดสินใจ วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และทัศนะทีมีต่อบทบาทของผู้มีส่วน

เกียวข้องทางสังคม 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกียวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

นอกจากต้องมีการจําแนกผู้มีส่วนเกียวข้องแล้ว ยังต้องเน้นลักษณะความเกียวข้องเชือมโยง
ระหว่างประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Efficiency) กับดุลพินิจทีเกียวข้องในการ

จัดการสิงแวดล้อมของผู้มีส่วนเกียวข้องด้วย เช่น กลุ่มผู้ใช้และวิธีการใช้ทรัพยากร สิทธิในการ

ใช้เป็นแบบไม่โปร่งใสหรือเป็นการใช้แบบทรัพยากรเปิดเสรี (Open Access) การได้ประโยชน์นัน
ทําให้มีการสูญเสียทรัพยากร (TradeOffs) ทังชัวคราวและถาวร การแข่งขันโดยเสรีหรือไม่ของ

ระบบตลาด เป็นต้น 
จากการทบทวนวรรณกรรมในเรืองของแนวคิดเกียวกับการมีส่วนเกียวข้องกับ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ชีให้เห็นว่าการนําแนวคิดดังกล่าวเข้ามาใช้ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพือให้เกิดความยังยืน และลดปัญหาข้อขัดแย้งในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทีกําลังเป็นประเด็นปัญหาอยู่ทุกวันนี ดังนันการทบทวนทําให้เกิดประโยชน์

อย่างยิงในการวิเคราะห์ในกรณีโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาล
นครนครราชสีมา เพือมองถึงสถานการณ์ปัญหาหรือมองปัญหาโดยการนําเอาการวิเคราะห์ผู้มี

ส่วนเกียวข้องเข้ามาเป็นเข้าใจและศูนย์กลางการศึกษา จะพบได้ว่าผู้มีส่วนเกียวข้องอยู่

หลากหลายกลุ่มทังทางตรงและทางอ้อมแต่ละกลุ่มจะมีจุดยืนหรือผลประโยชน์ทีต่างกัน 

 

2.2  โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา 

 
2.2.1  รายละเอียดโครงการ 

2.2.1.1  งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

นําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา มีองค์ประกอบของงานโดยสังเขปดังนี 
งานก่อสร้างสถานีสูบนําดิบ งานก่อสร้างท่อส่งนําดิบ งานก่อสร้างโรงกรองนํา

แห่งใหม่ งานก่อสร้างท่อส่งนําประปา งานขยายและปรับปรุงระบบจ่ายนําเดิม และงานประกอบ

อืนๆ  โดยสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการเป็นงานจ้างสัญญาเดียว แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ สัญญาส่วน 
NRA สัญญาส่วน NRB1 สัญญาส่วน NRB2 และ สัญญาส่วน NRC รายละเอียดโดยสังเขป

ของงานก่อสร้างแต่ละส่วนมีดังนี 
สัญญาส่วน NRA ประกอบด้วย 

1)  งานก่อสร้างสถานีสูบนําดิบอ่างเก็บนําลําแชะและอาคารประกอบ

สถานีสูบนําดิบตังอยู่ทีอ่างเก็บนําลําแชะ ทีอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นอาคาร คสล. 
ทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เมตร ตังอยู่ห่างจากฝัง เป็นระยะทางประมาณ 560 เมตร 
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มีสะพานเชือมระหว่าง อาคารสถานีสูบนําดิบและฝัง เพือวางท่อนําดิบ และเพือการบํารุงรักษา 

ติดตังเครืองสูบนําจํานวน 4 เครือง สามารถสูบส่งนําดิบจากอ่างเก็บนําลําแชะไปยังโรงกรองนํา
บ้านใหม่หนองบอนด้วยอัตราการสูบสูงสุด 5,410 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง นอกจากนี มีอาคาร

ควบคุมเป็นอาคารชันเดียว จํานวน 1 หลัง และบ้านพักเจ้าหน้าทีขนาด 3 ครอบครัว จํานวน 1 
หลัง ตังอยู่บนฝังในอาคารควบคุมจะมีระบบควบคุมเครืองสูบนําดิบ งานก่อสร้างรวมถึงการ

ก่อสร้างวางท่อส่งนําดิบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม. จากสถานีสูบนําดิบถึงถนนด้านหน้า

โครงการเขือนลําแชะและการก่อสร้างถนนเพือการบํารุงรักษาท่อ 
 

 
 

ภาพที 2.5  สถานีสูบนําดิบเขือนลําแชะ 

แหล่งทีมา: เทศบาลนครนครราชสีมา, 2551: 22. 

 

2)  งานก่อสร้างโรงกรองนําทีบ้านใหม่หนองบอนและอาคารประกอบ

ประกอบด้วย 
 (1)  ก่อสร้างระบบนําดิบ 

   สถานีลดแรงดันนํา, สระพักนําดิบ ความจุประมาณ 299,400 ลบ.ม. 
   สถานีสูบนําแรงตํา, ฝายคลองมะเกลือ, ท่อส่งนําดิบ ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1,100  มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1.57 กิโลเมตร 

 (2)  ระบบผลิตนําประปา ขนาดกําลังผลิต 4,400 ลบ.ม./ชัวโมง 
ระบบกรองเร็ว ประกอบด้วย 
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บ่อรับนําและถังกวนเร็ว, ถังกวนช้า, ถังตกตะกอน, ถังกรอง

จํานวน 8 ชุด ถังนําใสความจุประมาณ 20,000 ลบ.ม., สถานีสูบนําแรงสูง พร้อมติดตังเครือง
สูบนํา จํานวน 4 ชุด, สระพักตะกอน จํานวน 3 สระ ความจุรวมประมาณ 19,200 ลบ.ม., 

ห้องควบคุมกลาง ควบคุมระบบส่งนําดิบ ระบบผลิตและระบบจ่ายนําประปา, ท่อส่งนําประปา
ขนาด 1,000 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร 

 (3)  งานก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอืนๆประกอบด้วย 

  อาคารสารเคมี จํานวน 1 หลัง, อาคารอํานวยการ จํานวน 1 
หลัง, อาคารคลอรีน จํานวน 1 หลัง, อาคารซ่อมบํารุง จํานวน 1 หลัง, โรงเก็บท่อและอุปกรณ์

ประปา จํานวน 2 หลัง, อาคารทีพักบุคลากร จํานวน 9 หลัง, ป้อมยาม, หอถังสูงจ่ายนําประปา,
ถนนทางเข้าโรงกรองนําบ้านใหม่หนองบอน, ถนนภายในโรงกรอง 

 

 
 

ภาพที 2.6  งานก่อสร้างโรงกรองนําแห่งใหม่ 

แหล่งทีมา: เทศบาลนครนครราชสีมา, 2551: 23.  

 

3)  งานก่อสร้างถังนําใสและสถานีสูบจ่ายนําอัษฎางค์ใหม่และอาคาร
ประกอบ ก่อสร้างถังนําใสความจุ 24,000 ลบ.ม. และสถานีสูบจ่ายนําประปาแห่งใหม่และอาคาร

เก็บท่อและสารเคมี บนพืนทีของโรงกรองนําอัษฎางค์ฝังใต้ในส่วนของโรงกรอง หมายเลข 13, 5 
และ 6 และก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยรวมจํานวน 1 หลัง บนพืนทีของโรงกรองนําอัษฎางค์ฝัง

ใต้ในส่วนของโรงกรองหมายเลข 4 โดยงานก่อสร้างจะรวมถึงการรือถอนอาคารสิงก่อสร้างเดิม 
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4)  งานปรับปรุงสถานีสูบจ่ายนําเดิม ทําการปรับปรุงสถานีสูบจ่ายนํา

อัษฎางค์และมะขามเฒ่า โดยการรือถอนอาคารสถานีสูบจ่ายนําอัษฎางค์ของโรงกรองนํา
อัษฎางค์ฝังเหนือและก่อสร้างอาคารใหม่ ณ ตําแหน่งเดิม เปลียนเครืองสูบนําแรงสูงและ

ปรับปรุงบริเวณ ปรับปรุงสถานีสูบจ่ายนํามะขามเฒ่า โดยการเปลียนเครืองสูบนําแรงสูงใหม่
และก่อสร้างท่อส่งนําประปาเพิม 1 เส้นท่อ ทังนีงานปรับปรุงสถานีสูบจ่ายนําประปาเดิมจะรวมถึง

การปรับปรุงองค์ประกอบเดิม ให้สัมพันธ์กับเครืองจักรอุปกรณ์ทีติดตังใหม่ 

 

 
 

ภาพที 2.7  งานขยายและปรับปรุงระบบจ่ายนํา 

แหล่งทีมา: เทศบาลนครนครราชสีมา, 2551: 24. 

 
5)  งานประกอบอืนๆ ได้แก่ งานจัดทําระบบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน

(Preventive Maintenance System) สําหรับโรงกรองนําบ้านใหม่หนองบอน โรงกรองนําอัษฎางค์
และโรงกรองนําบ้านมะขามเฒ่า งานฝึกอบรมเจ้าหน้าทีเทศบาล เพือถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ดําเนินการและบํารุงรักษาระบบประปา งานดําเนินการและบํารุงรักษาระบบประปาทีก่อสร้างใน

สัญญานีภายหลังส่งมอบงานให้แก่เทศบาลฯ ภายในระยะเวลาดําเนินการของสัญญาก่อสร้าง เพือ
ปรับแต่ละระบบให้มีความสมบูรณ์และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ องค์ประกอบของระบบประปาทีผู้

รับจ้างจะต้องดําเนินการและบํารุงรักษา ได้แก่ สถานีสูบนําดิบลําแชะ โรงกรองนําบ้านใหม่หนอง
บอน สถานีสูบจ่ายนําอัษฎางค์ใหม่ สถานีสูบจ่ายนําอัษฎางค์เดิม สถานีสูบจ่ายนํามะขามเฒ่า   

ท่อส่งนําดิบ จากอ่างเก็บนําลําแชะมายังโรงกรองนําบ้านใหม่หนองบอน ท่อส่งนําประปาจากโรง

กรองนําบ้านใหม่หนองบอน มายังสถานีสูบจ่ายนําอัษฎางค์ใหม่ ท่อจ่ายนําประปาทีก่อสร้างใน
สัญญานี และการซ่อมแซมท่อจ่ายนําประปา ทีชํารุดจากการดําเนินการสถานีสูบจ่ายนําประปาใหม่ 
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งานปรับปรุงโรงกรองนําอัษฎางค์และโรงกรองนํามะขามเฒ่าในส่วนระบบกรองเร็ว งานปรับปรุง

ฐานข้อมูลของผู้ใช้นําและระบบเก็บค่าบริการและงานปรับปรุงอาคารสํานักการประปา 
สัญญาส่วน NRB1 ประกอบด้วยงานก่อสร้างวางท่อส่งนําดิบ ส่งนําดิบจาก

สถานีสูบนําดิบลําแชะ โดยเส้นท่อจะวางจากทางเข้าโครงการเขือนลําแชะถึงอําเภอโชคชัย  
ตามแนวถนนทางหลวงท้องถินและทางหลวงแผ่นดิน เป็นท่อเหล็กเหนียวขนาด 1,200 มม. 

ความยาวประมาณ 33 กม. งานก่อสร้างประกอบด้วย การจัดหาและติดตังเส้นท่อ ประตูนําและ

อุปกรณ์ประกอบอืนๆ และระบบ Cathodic Protection 
 

 
 

ภาพที 2.8  งานก่อสร้างท่อนําดิบ 

แหล่งทีมา: เทศบาลนครนครราชสีมา, 2551: 38.  

 

สัญญาส่วน NRB2 ประกอบด้วย งานก่อสร้างวางท่อส่งนําดิบ โดยเส้นท่อส่งนํา
ดิบจะวางจากอําเภอโชคชัยถึงบ้านใหม่หนองบอน ตามแนวถนนเลียบคลองส่งนํา ทางหลวง

แผ่นดินและทางหลวงชนบท โดยจะเป็นท่อเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม. 
เป็นระยะทางประมาณ 28.3 กิโลเมตร และลดขนาดท่อลงเหลือเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,100 มม. 

ในช่วงประมาณ 5.5 กม. สุดท้าย งานก่อสร้างประกอบด้วย การจัดหาและติดตังเส้นท่อประตูนํา

และอุปกรณ์ประกอบอืนๆ และระบบ Cathodic Protection 
สัญญาส่วน NRC ประกอบด้วย งานก่อสร้างวางท่อส่งนําประปา ซึงส่งนําจาก

โรงผลิตนําประปาบ้านใหม่หนองบอน ไปยังสถานีสูบจ่ายนําอัษฎางค์ใหม่ ท่อส่งนําขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. เป็นระยะทางประมาณ 13 กม. และลดขนาดท่อลงเหลือเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 900 มม. ในช่วงประมาณ 3 กม. สุดท้าย ทําการปรับปรุงขยายระบบท่อจ่ายนํา   
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โดยการก่อสร้างวางท่อประธาน และท่อจ่ายนําย่อย และทําการวางท่อจ่ายนําแทนท่อจ่ายนํา

เดิม พร้อมทังเปลียนมาตรวัดนําเพือลดนําสูญเสีย งานก่อสร้างประกอบด้วย การจัดหาและ
ติดตังเส้นท่อประตูนําและอุปกรณ์ประกอบอืนๆ และระบบ Cathodic Protection 

 

 
 

ภาพที 2.9  งานก่อสร้างท่อส่งนําประปา 

แหล่งทีมา: เทศบาลนครนครราชสีมา, 2551: 38.  

 
2.2.1.2  งานจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง รายละเอียดของงานจ้าง        

ทีปรึกษาประกอบด้วยงานดังต่อไปนี 
1)  ทําการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบืองต้นในการรับเหมาก่อสร้าง 

(Prequalification of Contractors) และวิเคราะห์ผลการประกวดราคา ช่วยเหลือเทศบาลฯ ใน

การตัดสินผลการประกวดราคาและจัดทําสัญญา 
2)  ควบคุมการก่อสร้างตามแบบก่อสร้างทัง 4 ส่วน คือ NRA, NRB

1, NRB2, NRC 
3)  วิเคราะห์ต้นทุนค่านําและจัดทําโครงสร้างค่านําประปา 

4)  จัดทําร่างข้อกําหนดในการว่าจ้างเอกชนในการดําเนินการผลิตและ

บํารุงรักษาระบบประปาแห่งใหม่ 
5)  จัดทํา VCD บรรยายงานก่อสร้าง VCD บรรยายวิธีการใช้งานและบํารุง 

รักษาระบบประปาทีก่อสร้างใหม่และ VCD บรรยายความเป็นมาของโครงการ องค์ประกอบของ
โครงการประโยชน์ทีได้รับจากโครงการ งานก่อสร้างทัวไป ขบวนการผลิต ฯลฯ 
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2.2.2  งบประมาณ 

  มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติเมือวันที 10 พฤษภาคม 2548 ตามคณะกรรมการพิจารณา
สัดส่วนการขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 

  รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เป็นเงิน  2,207,800,000 บาท คิดเป็น  70%  ของโครงการ 

  เทศบาลสมทบ        เป็นเงิน  946,200,000   บาท คิดเป็น  30%  ของโครงการ 
รวมทังสิน                     เป็นเงิน  3,154,000,000 บาท คิดเป็น 100% ของโครงการ 

  สัญญาจ้างงานก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาล

นครนครราชสีมา  งานในโครงการประกอบด้วย 2 สัญญาจ้าง 
2.2.2.1  สัญญาจ้างก่อสร้าง  เลขที 3/2550 ลงวันที 31 สิงหาคม 2550 ผู้รับจ้าง

คือ กิจการร่วมค้า เอส เอ ซึงประกอบด้วย บริษัท ซิโนไทย เอ็นจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชัน 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท อาควาไทย จํากัด  

วงเงินค่าก่อสร้าง 3,060,000,000 บาท 

วันเริมทํางาน 18 กันยายน 2550 สินสุดวันที 31 ตุลาคม 2553 
ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 1,140 วัน 

 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย 

1.นายชาญวิทย์ ชวางกูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธาน

กรรมการ 
2.นายอารมณ์  ทางตะคุ  ปลัดเทศบาล กรรมการ 

3.นายยงศักดิ  นันตติกุล  รองปลัดเทศบาล กรรมการ 
4.นายเชวงศักดิ ปลอดโคกสูง  ผู้อํานวยการสํานักการประปา  กรรมการ 

5.นายไพบูลย์  กิตติพิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา  กรรมการ 

6.นายประกาย  ชืนชม  ผู้แทนชุมชน กรรมการ 
7.พ.ต.สมหมาย ลอยศักดิ  ผู้แทนชุมชน กรรมการ 

 
ผู้ควบคุมงาน 

1.นายมานพ  แดงสระน้อย  ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารและก่อสร้าง 

2.นายไพบูลย์  แสงโชติไกร  วิศวกรวิชาชีพ 8 วช. (กรมโยธาธิการ) 
3.นายเฉลิม  ราชอาสา  นักบริหารงานประปา 7  

4.นางปาริสา  ปลอดโคกสูง  เจ้าพนักงานการประปา 6ว. 
5.นายสุรัตน์  ทิพยรักษ์  วิศวกรเครืองกล 6ว. 

6.นายพนมวันท์  ทองโคกสูง  เจ้าพนักงานการประปา 6. 
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2.2.2.2  สัญญาจ้างทีปรึกษาควบคุมงาน เลขที 4/2550 ลงวันที 31 สิงหาคม 2550 

ผู้รับจ้างคือ บริษัทไทย เอ็มเอ็ม จํากัด วงเงินค่าก่อสร้าง 94,000,000 บาท วันเริมทํางาน 18 
กันยายน 2550 สินสุดวันที 30 พฤศจิกายน 2550 ระยะเวลา ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1,170 วัน 

 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย 

1.นายยงศักดิ นันตติกุล  รองปลัดเทศบาล  ประธานกรรมการ 

2.นายเชวงศักดิ ปลอดโคกสูง ผู้อํานวยการสํานักการประปา กรรมการ 
3.นายมานพ แดงสระน้อย ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคาร

และก่อสร้าง 

กรรมการ 

4.นายไพบูลย์ กิตติพิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา  กรรมการ 

5.นายไพบูลย์ แสงโชติไกร วิศวกรวิชาชีพ 8 วช.   กรรมการ 

6.นายเฉลิม  ราชอาสา  นักบริหารงานประปา 7  กรรมการ 
7.นางปาริสา ปลอดโคกสูง เจ้าพนักงานการประปา 6ว.  กรรมการ 

8.นายสุรัตน์ ทิพยรักษ์  วิศวกรเครืองกล 6ว.  กรรมการ 
 

  2.2.3  ส่วนราชการทีให้การสนับสนุนโครงการ 

  งานก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนคร

นครราชสีมาเป็นโครงการใหญ่โครงการหนึงทีเทศบาลนครนครราชสีมา ได้รับความไว้วางใจ
จากรัฐบาล มอบหมายให้เป็นผู้ดําเนินการ และมีขอบเขตการดําเนินงานกว้างขวางเกียวข้องกับ

ส่วนราชการต่างๆ เป็นจํานวนมาก ซึงเทศบาลนครนครราชสีมา ได้รับความร่วมมือจากส่วน
ราชการต่างๆ ด้วยดี ทําให้สามารถดําเนินโครงการมาโดยราบรืนเรียบร้อย ส่วนราชการทีให้

การสนับสนุนแก่เทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบด้วย 

1)  กระทรวงมหาดไทย 
2)  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน 

3)  กรมโยธาและผังเมือง 
4)  กรมชลประทาน 

5)  กรมทางหลวง 

6)  การรถไฟแห่งประเทศไทย 
7)  ทางหลวงชนบท 

8)  จังหวัดนครราชสีมา 
9)  สํานักอัยการสูงสุด 
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10) นายสุวัจน์ ลิปตภัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา 

11) สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
12) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

13) องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี 
14) องค์การบริหารส่วนตําบลลําแชะ อําเภอครบุรี 

15) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ อําเภอครบุรี 

16) องค์การบริหารส่วนตําบลอรพิน อําเภอครบุรี 
17) องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเยียม อําเภอโชคชัย 

18) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก อําเภอโชคชัย 
19) องค์การบริหารส่วนตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย 

20) องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอ่าง อําเภอโชคชัย 

21) องค์การบริหารส่วนตําบลด่านเกวียน อําเภอโชคชัย 
22) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง 

23) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง 
24) องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง 

25) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง 

26) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้นําท้องถินทีได้รับประโยชน์จาก
การใช้นําประปาร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา 

 

2.3  ข้อมูลพืนฐานเขือนลําแชะ 

 

2.3.1  ประวัติความแป็นมา  

ในปีพ.ศ. 2490 กรมชลประทานได้วางแผนดําเนินการพัฒนาแหล่งนําเพือให้พืนทีเพาะปลูก

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึงเดิมเป็นดินแดนทีแห้งแล้งและกันดารอย่างยิงนัน โดยระยะแรก
ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการเงินจากสหรัฐอเมริกาในการสร้างโครงการอ่างเก็บ

นําขนาดเล็ก แต่โครงการอ่างเก็บนําขนาดเล็กนีไม่สามารถขยายพืนทีเพาะปลูกได้อย่างเพียงพอ
ดังนันกรมชลประทานได้พิจารณาเห็นว่าควรจะวางแผนพัฒนา เป็นทังลุ่มนํา ซึงได้แก่ลุ่มนํามูล

และลุ่มนําชี ทีเป็นลุ่มนําขนาดใหญ่และสําคัญทีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปีพ.ศ. 2497 ได้เสนอให้รัฐบาลติดต่อขอความช่วยเหลือต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึงทาง
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ตกลงให้ความช่วยเหลือโดยให้ทาง USBR และ USAID ส่งผู้เชียวชาญ

เข้ามาศึกษาวางโครงการพัฒนาแหล่งนําเบืองต้น ของลุ่มนํามูลและลุ่มนําชีเสร็จในปีพ.ศ. 2498
และจัดทํารายงานการสํารวจแหล่งนําในลุ่มนํามูลและลุ่มนําชีเสร็จในปีพ.ศ. 2508 ในรายงานการ
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สํารวจแหล่งนําได้วางมาตรฐานและกําหนดคุณภาพความต้องการงานเสนอรายงานการศึกษา

ความเหมาะสมซึงจะต้องเป็นทียอมรับของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เพือจะได้ขอรับการ
สนับสนุนเงินกู้เพือการก่อสร้าง ต่อมาทาง AID ได้มอบหมายให้ USBR ได้จัดทํารายงานความเหมาะสม

ของโครงการนํามูลเสร็จในปีพ.ศ. 2514 
ต่อมาในปีพ.ศ. 2522 กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัท HARZA ENGINEERING COMPANY 

INTERNATION (HARLINT) และบริษัท SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY (SEATEC) 

ทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการมูลบนให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงใน
ปัจจุบันเพิมเติมจากที USBR ได้ศึกษาและรายงานไว้เมือปีพ.ศ. 2514 ตลอดจนออกแบบเขือน

มูลบน เขือนลําแชะ ทํา Cost Eatimation ทํา Specification สําหรับใช้ในการก่อสร้างและจัดทําแผนการ
อพยพราษฎรออกจากเขตนําท่วมในปีพ.ศ. 2523 ได้เริมดําเนินการจัดสร้างระบบชลประทาน

และสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ในบริเวณแปลงอพยพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงอีจานใหญ่ ใน

เขตอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาเพือให้ราษฎรผู้อพยพเข้าไปอยู่อาศัยมีนําอุปโภค
บริโภค เริมอพยพราษฎรในปีพ.ศ. 2526 และเริมสร้างเขือนมูลบนเขือนลําแชะและระบบส่งนํา

ของเขือนเก็บกักนําทัง 2 แห่งเป็นลําดับมาตังแต่ปีพ.ศ. 2529 โครงการมูลบนเป็นโครงการเก็บกัก
นําเพือการชลประทาน ประกอบด้วยเขือนใหญ่ 2 เขือน คือ 

1. เขือนมูลบน ปิดกันลํานํามูลตอนบนทีบ้านมูลบน ตําบลจระเข้หิน อําเภอครบุรี จังหวัด

นครราชสีมาสามารถเก็บกักนําได้ 141 ล้านลูกบาศก์เมตร เพือส่งนําช่วยเหลือพืนทีเกษตรกรรม
บนฝังซ้ายของลํานํามูลในเขตอําเภอครบุรี อําเภอโชคชัย อําเภอปักธงชัยบางส่วนในพืนที

45,136 ไร่  
2. เขือนลําแชะ ปิดกันลําแชะทีบ้านโคกใบบัว ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี จังหวัด

นครราชสีมา สามารถเก็บกักนําได้ 275 ล้านลูกบาศก์เมตร มีวัตถุประสงค์เพือสนับสนุนและส่ง

นําช่วยเหลือพืนทีเกษตรกรรมบนฝังขวาของลํานํามูล การทํานาในฤดูฝน 113,750 ไร่ การปลูก
พืชร่ในฤดูแล้ง 41,470 ไร่ และเพืออุปโภคบริโภคด้านท้ายนําอีกส่วนหนึง ระยะเวลาการก่อสร้างเริม

งานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2532 แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2541 รวมระยะเวลาสร้าง 9 ปี ใน
เขตอําเภอครบุรี อําเภอโชคชัย 
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ตารางที 2.3  รายละเอียดตัวเขือนลําแชะ 

 

 

 

 

 

 

รายการ หน่วย  เขือนลําแชะ 

1.เขือนดินและอาคารประกอบ 

    ทีตังเขือน 

 
 

  การติดตังอุปกรณ์เครืองมือตรวจวัดพฤติกรรมเขือน 
   PIEZOMETER 

   SURFACE SETTLEMENT 

   FOUDATION SETTLEMENT 
   RELIEF WELLS 

   FEPPLEMENE MONUMENE 
   พิกัดทีตังเขือน 

   UTM 

 

   แผนทีมาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 

   พืนทีรับนําฝนเหนือเขือน 
   ระดับสันเขือน 

   ระดับนําสูงสุด 

   ระดับนําเก็บกัก 
   ระดับนําตําสุด 

   เขือนดินสูง 
   เขือนดินยาว 

   ความกว้างสันเขือน 

   ความกว้างฐานเขือนทีจุดลึกทีสุด 

 

 

 
 

 
ชุด 

ชุด 

ชุด 
ตัว 

ตัว 
 

 

 
 

ตร.กม. 
ม. (รทก.) 

ม. (รทก.) 

ม. (รทก.) 
ม. (รทก.) 

ม. 
ม. 

ม. 

ม. 

บ.โคกใบบัว 

ต.โคกกระชาย 

อ.ครบุรี 
จ.นครราชสีมา 

 
26 

 

 
41 

12 
48PTA060958 

205614 

1596065 
5437I 

601 
+231.00 

+228.50 

+227.00 
+213.00 

29.50 
2.400 

8 

289.50 
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ตารางที 2.3 (ต่อ) 

 

 

 

รายการ หน่วย เขือนลําแชะ 

   ลาดเขือนด้านเหนือนํา 

   ลาดเขือนด้านท้ายนํา 
   ปริมาณวัสดุถมตัวเขือน (ดิน ทรายและหิน) 

   ความจุอ่างเก็บนําทีระดับสูงสุด 

   ความจุอ่างเก็บนําทีระดับเก็บกัก 
   ความจุอ่างเก็บนําทีระดับตําสุด 

   ปริมาณนําใช้งาน 
   พืนทีผิวนําทีระดับสูงสุด 

   พืนทีผิวนําทีระดับเก็บกัก 

   พืนทีผิวนําทีระดับตําสุด 

 

 
ลบ.ม. 

ล้าน ลบ.ม. 

ล้าน ลบ.ม. 
ล้าน ลบ.ม. 

ล้าน ลบ.ม. 
ตร.กม. 

ตร.กม. 

ตร.กม. 

1:3, 1:5 และ 1:15 

1:2.5 และ 1.5 
2,755,000 

325 

275 
7 

268 
32 

30 

5.40 

2. ทํานบดินปิดช่องเขาตํา 

   ระดับสันทํานบ 
   ความกว้างสันทํานบ 

   ความสูงทํานบทีจุดลึกทีสุด 
   ความยาวทํานบ 

   ความกว้างฐานทีจุดลึกทีสุด 

   ลาดด้านเหนือนํา 

   ลาดด้านท้ายนํา 

 

ม. (รทก.) 
ม. 

ม. 
ม. 

ม. 

 

 

 

+231.30 
4 

2.70 
250 

20.2 

1:3 

1:3 

3. อาคารระบายนําล้น 

   ชนิด 

   ขนาดช่องระบายนํา 
   ทีตัง 

   ระดับสันทางระบายนํา (ฝาย) 
   ระบายนําได้สูงสุดประมาณ 

 

 

ม. 
 

ม. (รทก.) 
ลบ.ม./วินาที 

 

มีบานเปิดปิด 

10 จํานวน 4 ช่อง 
ฝังซ้ายของเขือน 

+220.00 
2,210 
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ตารางที 2.3 (ต่อ) 

 

รายการ หน่วย เขือนลําแชะ 

10. งานพัฒนาระดับแปลงนา 

   พืนที 
   จํานวนคูนํา 

   ความยาวคูนํา 

 

ไร่ 
สาย 

กม. 

 

52,305 
291 

149.80 
11. กลุ่มผู้ใช้นําชลประทาน 

   ระดับกลุ่มผุ้บริหารใช้นําชลประทาน 

   กลุ่มพืนฐาน 

 

กลุ่ม 

กลุ่ม 

 

10 

616 

 

แหล่งทีมา: สํานักชลประทานที 8, โครงการส่งนําและบํารุงรักษามูลบนลําแชะ: 13. 

 

2.4  ข้อมูลพืนฐานตําบลโคกกระชาย  

 
2.4.1  ประวัติความเป็นมา 

ตําบลโคกกระชาย เดิมขึนอยู่กับอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และเมืออําเภอ   

ครบุรี ได้แยกออกมาจากอําเภอโชคชัย ตําบลกระชายจึงเป็นตําบลหนึงของอําเภอครบุรี       
คนส่วนใหญ่เป็นคนในพืนที ดังนันภาษาทีใช้จึงเป็นภาษาถินโคราช หมู่บ้านห่างจากอําเภอมาก

ทีสุด 30 กิโลเมตร 

 

2.4.2  ทีตังและอาณาเขต 

ตําบลโคกกระชาย ตังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอําเภอครบุรี หมู่บ้านทีอยู่ใกล้

อําเภอครบุรีมากทีสุด 9 กิโลเมตรและหมู่บ้านทีอยู่ห่างอําเภอมากทีสุด 30 กิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อกับตําบลต่างๆ ดังนี คือ  

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ            ตําบลเฉลียง                    อําเภอครบุรี 

ทิศใต้             ติดต่อกับ            อําเภอเมือง                     จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ            ตําบลลําเพียก                  อําเภอครบุรี 

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ            ตําบลจระเข้หิน                 อําเภอครบุรี 
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2.4.3  การปกครอง 

ตําบลโคกกระชาย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 24 หมู่บ้าน ดังนี 

 

 

 

2.4.4  เนือที 

ตําบลโคกกระชายมีเนือทีประมาณ 357 ตารางกิโลเมตร หรือ 223,125 ไร่ในจํานวนนี

แบ่งเป็นทีทํากินจํานวนประมาณ 41,420 ไร่ เป็นทีอยู่อาศัย 3,535 ไร่ ส่วนทีเหลือจะเป็นเขตป่า
สงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน 

 

2.4.5  ภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของตําบลโคกกระชายส่วนใหญ่เป็นทีราบเชิงเขา สภาพดินทัวไป

เป็นดินกรวด และหน้าดินถูกชะล้าง ตําบลโคกกระชายเป็นพืนทีต้นนําลําแชะซึงไหลผ่าน

หมู่บ้านต่างๆ ของตําบลโคกกระชายและตําบลอืนๆ อีกหลายหมู่บ้าน 

 

2.4.6  ประชากร 

พืนทีตําบลโคกกระชายมีครัวเรือนทังสิน 4,013 ครัวเรือน ประชากรทัง 11,265 คน 

แยกเป็นชาย 5,609 คน หญิง 5,656 คน 
 

2.4.7  ความหนาแน่น 

มีความหนาแน่นเฉลีย 20 คน/ตารางกิโลเมตร 
 

หมู่ที 1   บ้านโคกกระชาย 

หมู่ที 2   บ้านโนนกุ่ม 
หมู่ที 3   บ้านโนนระเวียง 

หมู่ที 4   บ้านมะค่า 
หมู่ที 5   บ้านมาบกราด 

หมู่ที 6   บ้านตะกุดใหญ่ 

หมู่ที 7   บ้านโคกใบบัว 
หมู่ที 8   บ้านหนองโบสถ์ 

หมู่ที 9   บ้านหนองสาระเสร็จ 
หมู่ที 10 บ้านทุ่งตะเคียน 

หมู่ที 11 บ้านซับเจริญ 

หมู่ที 12 บ้านเนินเสมา  

หมู่ที 13 บ้านโนนกุ่ม 

หมู่ที 14 บ้านมาบกราด 
หมู่ที 15 บ้านใหม่ชัยมงคล 

หมู่ที 16 บ้านหนองโบสถ์ 
หมู่ที 17 บ้านมาบกราด 

หมู่ที 18 บ้านหนองสาระเสร็จ 

หมู่ที 19 บ้านโคกกระชาย 
หมู่ที 20 บ้านหนองโบสถ์ 

หมู่ที 21 บ้านโคกใบบัว 
หมู่ที 22 บ้านมาบกราดพัฒนา 

หมู่ที 23 บ้านมาบกราด 

หมู่ที 24 บ้านใหม่หนองกระโดน  
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2.4.8  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

   ราษฎรในตําบลโคกกระชายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมมีการทําไร่มัน
สําปะหลัง ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด และทํานาเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนมีฐานะปานกลาง  

 

2.4.9  ด้านทรัพยากรธรรมชาติทีสําคัญ 

ทรัพยากรดิน เนืองจากลักษณะภูมิประเทศเป็นลูกคลืนและภูเขาลักษณะดินทีพบจะ
เป็นดินร่วน ดินกรวด และดินเนินเขา เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ 

ทรัพยากรนํา ตําบลโคกกระชายเป็นแหล่งกําเนิดต้นนําลําแชะ การก่อสร้างเขือนทําให้
เกิดแหล่งนําขนาดใหญ่เพือใช้ในการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม 

ทรัพยากรป่าไม้ มีทรัพยากรป่าไม้ทีสําคัญของประเทศไทยคือ อุทยานแห่งชาติทับลาน

(องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกระชาย, 2554: 12.) 
 

2.5  งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 
  ในการทบทวนงานวิจัยทีเกียวข้องกับการศึกษาเรืองความขัดแย้งในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํา ศึกษากรณีโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนคร

นครราชสีมา นันพบว่ามีงานวิจัยทีศึกษาในเรืองทีเกียวกับความขัดแย้งในการบริหารจัดการ

ทรัพยากร ทีสามารถนํามาศึกษาเปรียบเทียบเพือเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์สําหรับ
การวิจัยในครังนี ได้แก่ 

  สุวารี วงศ์กองแก้ว (2540) ได้ทําการศึกษาเรืองความขัดแย้งอันเกิดจากการจัดการ
ทรัพยากรนําของรัฐ: กรณีศึกษาอ่างเก็บนําแม่สาร อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบว่าแต่เดิม

ชาวบ้านในลุ่มนําแม่สารนันมีการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรนําของท้องถินในลักษณะ

องค์กรเหมืองฝายทีมีหน้าทีจัดการการใช้นําในชุมชนของตนเอง ต่อมาการพัฒนาของรัฐได้แผ่
ขยายเข้ามาถึงชุมชนจนเกิดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนําแม่สารขึนและได้มีผลต่อการ

เปลียนแปลงรูปแบบการจัดการนําของชุมชนโดยปรับเปลียนบทบาทของชุมชนเดิมทีมีต่อการ
จัดการทรัพยากรนําของตนเองมาเป็นการจัดการโดยมีหน่วยงานรัฐเป็นศูนย์กลาง ซึงหลังจาก 

ทีได้สร้างอ่างเก็บนําแม่สารขึน อ่างเก็บนําแม่สารมีปริมาณนําเก็บกักน้อย กลุ่มผู้ใช้น้าไม่

สามารถบริหารจัดการนําได้อย่างเต็มที ซึงก่อให้เกิดปัญหาข้างเคียงตามมามากมาย ความ
ล้มเหลวของอ่างเก็บนําแม่สารทังนําแง่ประสิทธิภาพ ปริมาณนํา และในแง่การบริหารจัดการ

โดยรัฐทําให้กลุ่มผู้ใช้นํามีความรู้สึกไม่พอใจ ความไม่พอใจนีเป็นจุดเปลียนแปลงแนวความคิด
และทรรศนะทีชาวบ้านมีต่อบทบาทด้านการพัฒนาของรัฐ และเกิดความรู้สึกเปรียบเทียบการ
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จัดการ โดยมีผลว่าชาวบ้านไม่พอใจการจัดการนําในระบบเหมืองฝายเดิมมากกว่าการจัดการ

นําภายใต้ระบบชลประทานรัฐซึงมีอ่างแม่สารเป็นกลไกการจัดการนํา 
  การศึกษาครังนีได้เสนอแนะประเด็นปัญหาความขัดแย้งทีเกิดจากการจัดการทรัพยากร

นํา โดยเห็นว่าการพัฒนาการจัดการนําควรพัฒนาแบบองค์รวม ทังเรืองนํา ดิน ป่า ควรต้อง
ดําเนินควบคู่กันไป พร้อมทังพัฒนาองค์กรเหมืองฝายทีอ่อนแอลงให้มีความเข้มแข็งขึน ในส่วน

ของภาครัฐนันจะต้องปรับเปลียนบทบาทโดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมากขึน เพือสร้าง

ความเข้าใจและลดความขัดแย้งทีจะเกิดจากการจัดการทรัพยากรนําของรัฐ โดยทีรัฐต้องมีการ
ทบทวนนโยบายพัฒนาใหม่ และปรับเปลียนอุดมการณ์การพัฒนาโดยยอมรับการมีอยู่ของ

อํานาจชุมชนและวัฒนธรรมชุมชน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาจากรากฐานเดิมของชุมชนให้มากทีสุด 
ศาศวัต เพ่งแพ (2543) ศึกษาเรืองความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้งใน

สังคมไทย: ศึกษากรณีโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซยาดานา ผลการวิจัยพบว่า ความขัดแย้งกรณี

โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซยาดานามีสาเหตุจากการมีปรัชญาการมองโลกทีแตกต่างกันระหว่าง
รัฐกับฝ่ายผู้คัดค้านโครงการ ในเรืองมนุษย์กับธรรมชาติ  ความหมายของการพัฒนา การ

ชดเชยและการทดแทนธรรมชาติ และภารกิจทางสังคม, การขาดกลไกและกระบวนการที
เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งของสังคมไทย และความขัดแย้งในผลประโยชน์ของแต่ละ

ฝ่าย ผลการวิจัยพบว่าเมือความขัดแย้งเกิดขึน รัฐได้ใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งแบบดังเดิม

คือ การใช้อํานาจรัฐเข้าบีบบังคับ การใช้กําลังเข้าจับกุม การข่มขู่ คุกคาม และระบบอุปถัมภ์ ซึง
สะท้อนทัศนะของฝ่ายรัฐทีมองความขัดแย้งแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายคือ มองกลุ่มผู้สนับสนุน

โครงการว่าเป็นพวกเดียวกับรัฐ ขณะทีฝ่ายผู้ต่อต้านคัดค้านโครงการนันเป็นศัตรู นอกจากนียัง
พบว่ามีการใช้สือมวลชนในสถานการณ์ความขัดแย้งอยู่สองระดับ คือ สือมวลชนระดับชาติและ

สือมวลชนระดับท้องถิน โดยมีข้อสังเกตว่าการทีรัฐเป็นผู้ควบคุมสือและมีศักยภาพทางด้าน

การเงินและบุคลากรทีเหนือกว่า ทําให้รัฐสามารถถ่ายทอดแนวความคิดและกิจกรรมของกลุ่ม
ตนให้เข้าถึงกลุ่มต่างๆ ในสังคมโดยผ่านสือมวลชน เพือสร้างความเข้าใจและการยอมรับได้

มากกว่าฝ่ายผู้ต่อต้านโครงการ 
ชูเกียรติ  ศิวเวทกุล (2544) ศึกษาเรืองการแก้ไขความขัดแย้ง: ศึกษากรณีการรับฟัง

ความคิดเห็นในโครงการอ่างเก็บนําโปร่งขุนเพชร พบว่ากระบวนการในการรับฟังความคิดเห็น

สามารถแก้ไขความขัดแย้งในส่วนข้อมูลทีมีความแตกต่างกันอย่างมากของกลุ่มผู้สนับสนุน
โครงการและคัดค้านโครงการ ด้วยการเปิดช่องทางการสือสารระหว่างคู่ขัดแย้ง ทําเกิดการ

โต้ตอบในประเด็นและสภาพปัญหาทีกลุ่มผู้คัดค้านโครงการสงสัย ปัจจัยทีทําให้กระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ เนืองจากกระบวนการมีความชอบ

ธรรมทีคณะอนุกรรมการฯ ทีดําเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นได้รับอํานาจหน้าทีโดยตรง

จากรัฐในการเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทีเกิดขึน ตลอดจนความเป็นกลางของ
คณะอนุกรรมการฯ ทําให้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเป็นทียอมรับและการเข้ามามีส่วนร่วม
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ของคู่ขัดแย้งทังสองฝ่าย ขณะทีกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งโดยรัฐทีจัดทําขึน ก่อนหน้านี 

อันได้แก่ กระบวนการลงประชามติ และกระบวนการเจรจาไกล่เกลียโดยคนกลางไม่สามารถ
แก้ไขความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการและคัดค้านโครงการได้ เนืองจากขาดการ

ยอมรับในตัวกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งทีไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายคัดค้านโครงการเข้ามามีส่วน
ร่วม และผู้ดําเนินการกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งขาดความเป็นกลาง ทําให้ฝ่ายทีคัดค้าน

โครงการไม่เข้าร่วมในกระบวนการดังกล่าว 

จาตุพัจน์  รัฐกิจรุ่งโรจน์ (2545) ศึกษาเรืองการจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับ
ประชาชน กรณีเขือนปากมูล พบว่าความขัดแย้งทีเกิดขึนระหว่างรัฐกับประชาชนมีสาเหตุหลัก 

4 ประการ คือ เกิดจากแนวคิดของการพัฒนาทีว่า คนส่วนน้อยต้องเสียสละเพืคนส่วนใหญ่,  
เกิดจากความอ่อนด้อยของระบบราชการและกลไกอํานาจรัฐ, เกิดจากการขาดกระบวนการมี

ส่วนร่วมของชาวบ้านในพืนทีและเกิดจากการเข้ามาขององค์กรพัฒนาเอกชน 

รัฐมีการจัดการความขัดแย้งโดยยึดหลักยุทธศาสตร์ทีเรียกว่าหลักการแบ่งแยกแล้ว
ปกครอง โดยใช้วิธีการต่างๆ คือการใช้สือ, ยุทธศาสตร์จัดการความขัดแย้งโดยกลุ่มชาวบ้านที

สนับสนุนรัฐและเขือนปากมูล, การใช้กฎหมายเป็นเครืองมือ, การใช้กําลังเจ้าหน้าทีของรัฐ
จัดการกับกลุ่มชาวบ้านปากมูล, ขบวนการมืดภัยคุกคามกลุ่มชาวบ้านปากมูล และกลไก

ราชการท้องถินกับการจัดการความขัดแย้ง ภายใต้หลักการแบ่งแยกแล้วปกครองทําให้ผู้บริหาร

ประเทศระดับสูงได้หาวิธีการต่างๆ เพือใช้จัดการความขัดแย้งอีกทางหนึงคือ การใส่ร้ายป้ายสี
ชาวบ้านปากมูล และการแยกสลายมวลชน ทางด้านกลุ่มชาวบ้านปากมูลมีการจัดการความ

ขัดแย้งใน 2 แนวทางคือ การสร้างพันธมิตรหรือแนวร่วมและการชุมนุมประท้วงและการยืนหนังสือ 
แนวทางอืนๆ ในการจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที

ประกอบด้วย นักวิชาการ แกนนํากลุ่มชาวบ้านปากมูล และทีปรึกษาสมัชชาคนจน ได้เสนอให้มี

การทบทวนแนวคิดของการพัฒนาทีคนส่วนน้อยต้องเสียสละเพือคนส่วนใหญ่และเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพืนทีให้มากขึน และผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที

ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แกนนํากลุ่มชาวบ้านทีสนับสนุนรัฐ
และเขือนปากมูล เจ้าหน้าทีส่วนราชการทีเกียวข้อง พบว่าไม่ต้องการให้องค์กรพัฒนาเอกชน 

นักวิชาการ เจ้าหน้าทีรัฐ หรือใครก็ตามทีไม่ใช่ชาวบ้านในพืนทีเข้าไปแทรกแซงในการจัดการ

ความขัดแย้งทีเกิดขึนและเสนอให้ชาวบ้านจัดการความขัดแย้งเอง 
โสรักษ์  ดิษฐประยูร (2549) ศึกษาเรืองความเป็นพลวัตของความขัดแย้งของผู้ใช้นํา

หลายฝ่ายในลุ่มนําแม่ศึก อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปฏิบัติการต่อข้อขัดแย้งเรืองนํา
จึงเป็นเพียงการขับเคลือนทางอํานาจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพือฐานทรัพยากร ในการผลิต

เป็นสําคัญ โดยทําให้อีกฝ่ายยอมจํานนต่ออํานาจเพือให้ได้มาซึงทรัพยากร แต่หาใช่จะจํานนต่อ

อํานาจนันเสมอไป หากแต่มีการโต้กลับผ่านการสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจดังกล่าว โดยมี
มูลเหตุทีแท้จริงอยู่ทีระบบการผลิตทีเข้มข้น ฐานทรัพยากรทีรองรับการผลิต ก่อนทีจะนําไปสู่
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มิติทางด้านสิทธิทีมีความเชือมโยง ซับซ้อนและหลากหลาย มูลเหตุทีแท้จริงกลับถูกละเลย

ภายใต้ปฏิบัติการต่อความขัดแย้ง ทังหมดจึงนํามาสู่ความเป็นพลวัตของความขัดแย้งในลุ่มนําแม่ศึก 
พิมลพรรณ  สกิดรัมย์ (2550) ได้ทําการศึกษาเรืองความเป็นพลวัตของประชาคมน่าน

กับการจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรนํา :กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บนําขุนสมุน อําเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน พบประเด็นทีสําคัญดังต่อไปนี 

ประการทีหนึง การรวมตัวของภาคีประชาคม ขึนอยู่กับมูลเหตุทีทําให้เกิดประเด็น

สาธารณะ การให้คุณค่าในประเด็นสาธารณะ และประโยชน์ของผู้ทีมีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็น
สาธารณะ โครงการอ่างเก็บนําขุนสมุนเป็นโครงการทีอยู่บนฐานทังความต้องการของชุมชน

เกษตรกรในพืนทีท้ายนําของลุ่มนําสมุน และสอดคล้องกับการพัฒนากระแสหลักทีการสร้าง
เขือนหรืออ่างเก็บนําเป็นแนวทางทีเหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํา อย่างไรก็ตาม

โครงการสร้างอ่างเก็บนําขุนสมุนเป็นประเด็นของการบริหารจัดการทรัพยากรนําโดยรัฐทีแสดง

ให้เห็นถึงความไม่ชอบธรรมตลอดกระบวนการเช่นเดียวกัน การรวมตัวขององค์กรภาคี
ประชาคมเพือนํามาสู่ความพึงพอใจของทุกฝ่ายจึงยังไม่เกิดขึน 

ประการทีสอง ปฏิบัติการเพือนํามาซึงการหาข้อตกลงร่วมของภาคีประชาคมไม่เกิด
เป็นกระบวนการทีชัดเจน เนืองจากภาคีต่างๆ ตังอยู่บนฐานคิดความขัดแย้งและการได้

ประโยชน์และการเสียประโยชน์ ประกอบกับหน่วยงานทีเกียวข้องหลักไม่ได้เปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ แต่ประชาชนกับเป็นเพียงปลายทางของกระบวนการ 
ประการทีสาม กระบวนการเคลือนไหวการสร้างอ่างเก็บนําสมุนของกลุ่มต่างๆ ได้ใช้

อํานาจและอิทธิพลทีหลากหลายช่วงชิงการเข้าถึงการบริหารจัดการทรัพยากรนําในโครงการ
การใช้กลไกรัฐ การใช้อํานาจผ่านการเมืองท้องถิน ทําให้การขับเคลือนของหน่วยงาน

รับผิดชอบหลักและกลุ่มทีได้ประโยชน์จากโครงการนํามาซึงความขัดแย้งมากขึน 

ประการทีสี ความขัดแย้งทีเกิดขึน ประกอบกับความกดดันต่อกลุ่มทีเสียประโยชน์ ทํา
ให้ชาวบ้านหันหาแนวร่วมโดยใช้แนวทางการเมืองภาคประชาชนในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร

ประชาสังคมระดับลุ่มนํา และการใช้เครืองมือทางวัฒนธรรมความเชือเข้ามาสร้างความชอบ
ธรรมในการอยู่ในพืนที 

กระบวนการขับเคลือนของประชาคมน่านในการจัดการความขัดแย้งทีมีผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียหลากหลาย เพือให้ความขัดแย้งระหว่างคู่ขัดแย้งเกิดความพึงพอใจ แม้ไม่ถึงขันทุกฝ่ายได้
ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ แต่ผู้เสียประโยชน์เสียน้อยกว่าและมีทางออกทีพึงพอใจ ปัจจัยอยู่ 2 

ประการสําคัญ ได้แก่ การสร้างการเมืองภาคประชาชนทีแท้จริงในกระบวนการแก้ไขหรือยุติข้อ
ขัดแย้ง ในทีนีคือศูนย์ประสานงานประชาคมจะต้องเป็นหน่วยประสานงานระหว่างภาคีผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ในการเปิดเวทีหารือร่วมกันเพือบรรลุถึงข้อตกลงร่วมทีทุกฝ่ายพึงพอใจ และทีสําคัญ

ในการขับเคลือนของประชาคม การเปิดช่องทางการสือสารภาคประชาชนมีส่วนสําคัญอย่าง
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มากในการเปิดพืนทีรับและส่งข้อมูล ความเคลือนไหวของการขับเคลือนประชาคมน่านในการ

เรียกร้องและต่อรองประเด็นอ่างเก็บนําสมุน 
วัชรินทร์  ศรีชุมพร (2552) ทําการวิจัยเรืองความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนชุมชน

สะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ต่อกรณีการก่อสร้างเขือนแก่งเสือเต้น ผลการวิจัยพบว่า 
ประการทีหนึง ความเป็นมาของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนมาจากความ

ต้องการของรัฐทีให้มีการก่อสร้างเขือนแก่งเสือเต้นทําให้มีความพยายามอพยพย้ายถินฐานของ

ประชาชนชุมชนสะเอียบ อีกทังยังเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ประการทีสอง สาเหตุทีนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน ได้แก่ การผลักดัน

โครงการก่อสร้างเขือนแก่งเสือเต้นของรัฐโดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจของประชาชนในพืนทีทีได้รับผลกระทบและความเข้าใจของประชาชนว่าการสร้าง

เขือนเป็นการทําลายทรัพยากรป่าไม้ 

ประการทีสาม ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน คือการรวมตัวของ
ประชาชนชุมชนสะเอียบเพือคัดค้านการก่อสร้างเขือนแก่งเสือเต้นและการชะลอการก่อสร้าง

เขือนแก่งเสือเต้น 
ประการทีสี แนวทางการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน ได้แก่ การเปิด

โอกาสให้ประชาชนเป็นผู้ร่วมตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐ การเจรจาและการ

ยอมรับโดยสันติวิธี และการประนีประนอม 
  จากการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้องเหล่านีสามารถเป็น

แนวทางสําหรับการศึกษาความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรนํา ศึกษากรณีโครงการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา เนืองจากความขัดแย้งใน

งานวิจัยทีนํามาศึกษานันเป็นความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม ทีความขัดแย้ง

นันมีลักษณะไม่สมมาตร มองได้ว่าจากลักษณะของความสัมพันธ์ภายใต้โครงสร้างแห่งอํานาจที
ไม่เท่าเทียมกันระหว่างคู่ขัดแย้งอันก่อให้เกิดพฤติกรรมความขัดแย้งทีไม่สมมาตรนี ได้ส่งผลให้

แต่ละฝ่ายมีทัศนะหรือการรับรู้ รวมถึงการแสวงหาทางออกต่อประเด็นปัญหาทีแตกต่างกัน 
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2.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง  สามารถนํามาสร้าง

กรอบแนวคิดในการวิจัย เพือชีให้เห็นความเชือมโยงของเหตุการณ์และปัจจัยต่างๆ ใน
การศึกษาความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรนํา ศึกษากรณีโครงการแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมุ่งศึกษา 3 ประเด็นหลักดังนี คือ 

กระบวนการความขัดแย้ง ลักษณะการเคลือนไหว รูปแบบยุทธวิธีของขบวนการเคลือนไหวทาง
สังคม พร้อมทังปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของขบวนการเคลือนไหวทาง

สังคม สามารถอธิบายแผนภาพดังกล่าวได้ ดังต่อไปนี 
การศึกษาถึงความขัดแย้งทีเกิดขึน ได้มีการนําเอาสถานการณ์ความขัดแย้งทีส่งผลทํา

ให้เกิดการจัดการความขัดแย้งมาเป็นแกนหลักในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders Analysis) โดยพิจารณาจากสถานการณ์ปัญหาข้อขัดแย้งนันๆ มีใครบ้างทีเป็นผู้
ทีได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์โดยตรงจากสถานการณ์และมีใครบ้างทีเข้ามีมาส่วน

เกียวข้องในฐานะได้รับผลกระทบทางอ้อมหรือถูกดึงเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะแหล่งของอํานาจ
การต่อรอง เพือทีจะเข้าใจแก่นของความขัดแย้งว่ามีสาเหตุมาจากอะไร มีบุคคล กลุ่มใด ฝ่ายใด

ทีมีส่วนเกียวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าว ชนวนเหตุทีอยู่เบืองหลังแนวคิดของรัฐที

มีต่อโครงการทีว่าเหตุใดรัฐจึงต้องเร่งผลักดันให้มีการก่อสร้างโดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น
และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนในพืนทีทีได้รับผลกระทบ ความสัมพันธ์เชิง

อํานาจทีภาครัฐปฏิบัติต่อประชาชนกระทังนําไปสู่ความขัดแย้ง การเพิมขึนของกลุ่มความ
ขัดแย้งและผลประโยชน์ทีแต่ละกลุ่มจะได้รับ ส่งผลให้แต่ละฝ่ายมีทัศนะคติหรือการรับรู้ รวมถึง

การแสวงหาทางออกต่อประเด็นปัญหาทีแตกต่างกัน จึงก่อให้เกิดแรงขับเคลือนและทําให้เกิด

เคลือนไหวทางอํานาจของแต่ละฝ่ายต่อการเคลือนไหวนันๆ 
ในส่วนของแนวทางการเคลือนไหวทางสังคมทีแสดงออกมาในสถานการณ์ความขัดแย้ง

จะพิจารณาจาก การระดมทรัพยากร ลักษณะการเคลือนไหว รูปแบบยุทธวิธี และกลยุทธ์ ซึงทัง
สองฝ่ายนํามาใช้ รวมถึงบริทบรอบข้างซึงไม่ใช่กลุ่มขัดแย้งหลัก แต่ก็มีความเกียวข้องและ

สัมพันธ์กันในฐานะกลุ่มขัดแย้งรอง ตลอดจนการตอบโต้จากฝ่ายต่างๆ พร้อมทังวิเคราะห์ ผู้นํา

แกนนํา สมาชิก และเครือข่ายพันธมิตร ปัจจัยใดทีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลว
ต่างกันมากน้อยอย่างไร และเป็นเพราะเหตุใด เพือนําไปสู่แนวทางการแสวงหากลไกและ

กระบวนการทีเหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาและแสดงความต้องการทีสอดคล้องร่วมกันในการ

บริหารจัดการทรัพยากรนําอย่างยังยืน 
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โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภค 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders

ฝ่ายผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายผู้เสียผลประโยชน์ 

ฝ่ายผู้มีส่วนเกียวข้อง 

แนวทางการเคลือนไหว 

     การระดมทรัพยากร 

    ลักษณะการเคลือนไหว 
    กลยุทธ์ 

    ยุทธวิธี 
 

ปัจจัยความสําเร็จ/ความล้มเหลว 

ผู้นํา/แกนนํา 

สมาชิก 
เครือข่ายพันธมิตร 

ภาพที 2.10  กรอบแนวคิดในการวิจัย 



 

 

บทที 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ในการศึกษาวิจัยเรืองความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรนํา ศึกษากรณี

โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นการวิจัยใน

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีศึกษาเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (Indepth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสังเกต

แบบไม่มีส่วนร่วม (NonParticipation Observation) ซึงมีรายละเอียด ดังต่อไปนี 
 

3.1  แนวทางการวิจัย 

 
การวิจัยครังนี ใช้การวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Studies) ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาบริเวณ

เขือนลําแชะ ตังอยู่ทีตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ทังนีผู้วิจัยได้

เลือก 5 หมู่บ้าน ในตําบลโคกกระชาย ได้แก่ หมู่บ้านโคกกระชาย หมู่บ้านมาบกราด หมู่บ้านตะกุดใหญ่
หมู่บ้านชัยมงคล และหมู่บ้านหนองสาระเสร็จ เป็นพืนทีศึกษาเนืองจากทัง 5 หมู่บ้านเป็นพืนที

ต้นนําและใช้นําทําการเกษตรจากเขือนลําแชะ ดังนันประชาชนทัง 5 หมู่บ้านเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
และได้รับผลกระทบโดยตรงกับโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาล

นครนครราชสีมา 

 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
การศึกษาครังนีได้นําหลักการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) มา

กําหนดประชากรในการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี 

 

3.2.1  กลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าทีเทศบาลนครนครราชสีมาใช้วิธีการ

สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดคุณสมบัติไว้ คือมีตําแหน่งหน้าทีและ

มีบทบาททีเกียวข้องกับการบริหารจัดการนําในโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภค
บริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา 
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3.2.2  กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าทีสํานักงานชลประทานที 8, เจ้าหน้าที

องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกระชาย, แกนนําชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาและ
ตัวแทนองค์กรภาคเอกชน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนด

คุณสมบัติไว้ คือ มีบทบาทหน้าทีให้ความช่วยเหลือ พร้อมทังสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

3.2.3  กลุ่มผู้คัดค้าน ได้แก่ กลุ่มรักษ์ลําแชะ, ผู้นําชุมชน, กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้นําในพืนที

ศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Quota Sampling) โดยกําหนดคุณสมบัติไว้ คือ ประชาชน
ผู้ใช้นําจากเขือนลําแชะทัง 5 หมู่บ้านในตําบลโคกกระชาย ได้แก่ หมู่บ้านโคกกระชาย หมู่บ้าน

มาบกราด หมู่บ้านตะกุดใหญ่ หมู่บ้านใหม่ชัยมงคล และหมู่บ้านหนองสาระเสร็จ 

 

3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
  การศึกษาวิจัยครังนีอาศัยการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือ 

 

3.3.1  ประเภทเอกสาร ได้แก่ 

 3.3.1.1 เอกสารขันต้น (Primary Sources) เช่น มติคณะรัฐมนตรี บทบัญญัติ

มาตราต่างๆในรัฐธรรมนูญ บันทึกข้อความ เอกสารของเทศบาลนครนครราชสีมา เอกสารของ

สํานักชลประทานที8 ทีเกียวข้องกับโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภค
เทศบาลนครนครราชสีมา 

 3.3.1.2 เอกสารขันรอง (Secondary Sources) เช่น หนังสือ รายงานการวิจัยที
เกียวข้อง ผลงานทางวิชาการ ข่าวและบทความในหนังสือพิมพ์ บทสัมภาษณ์ในเอกสารต่างๆ 

ทีนําเสนอเนือหาเกียวข้องกับโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนคร

นครราชสีมา 

 

3.3.2  ประเภทบุคคล เป็นข้อมูลทีได้จากการศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยการ

ลงไปเก็บข้อมูลในพืนทีศึกษา ได้แก่ 

 3.3.2.1 การสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) ใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึงเป็นการเลือกพิจารณาตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีเทศบาลนครนครราชสีมา, เจ้าหน้าทีสํานักงานชลประทานที8, 
เจ้าหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกกระชาย, แกนนําชุมชนในเขตเทศบาลนคร
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นครราชสีมา, ตัวแทนองค์กรภาคเอกชน, กลุ่มรักษ์ลําแชะและผู้นําชุมชนในพืนที โดยทําการ

สัมภาษณ์ทังหมด 18 คน แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี 
 

กลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ (ภาครัฐ) 
1)รองศาสตราจารย์เชิดชัย โชครัตนชัย                               อดีตนายกเทศมนตรี 

               เทศบาลนครนครราชสีมา 

2)นายเชวงศักดิ  ปลอดโคกสูง                              ผู้อํานวยการสํานักการประปา 
               เทศบาลนคนครราชสีมา 

 
กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ 

1)นายขจรศักดิ  ออกสุข           หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนําและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการส่งนําและบํารุงรักษามูลบนลําแชะ สํานักงานชลประทานที 8 
2)นายสมศักดิ  ใหญ่โนนสูง                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกกระชาย 

3)นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกกระชาย 
4)นายภาสกร  สุขวัลคุ์         หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกกระชาย 

5)พันเอกพีระยุทธ  ไพบูลย์วิริยะวิช     นายกสมาคมชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา 

6)นางสุบงกช  วงศ์วิชยาภรณ์                     ประธานหอการค้าจังหวัด
นครราชสีมา 

7)นายสวัสดิ  มังกรวิวัฒน์                        ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเทียว
จังหวัดนครราชสีมา 

 

กลุ่มผู้คัดค้านโครงการ (ภาคประชาชน) 
1)นายธีรพล  รัตนประยูร            แกนนํากลุ่มรักษ์ลําแชะ 

2)อาจารย์สนอง  แสงศรียา   แกนนํากลุ่มรักษ์ลําแชะ 
3)อาจารย์ศักดิชัย  พรหมกระโทก แกนนํากลุ่มรักษ์ลําแชะ 

4)นายสมชัย  หยุดกระโทก    กํานันตําบลโคกกระชาย 

5)นายปัญญา  แย้มกระโทก      ผู้ใหญ่บ้านโคกกระชาย 
6)นายประกอบ  สายกระโทก     ผู้ใหญ่บ้านมาบกราด 

7)นายม้วน  ประเสริฐ      ผู้ใหญ่บ้านตะกุดใหญ่ 
8)นางระเบียบ  โล่กระโทก     ผู้ใหญ่บ้านใหม่ชัยมงคล 

9)นายชูชาติ  แขจังหรีด    ผู้ใหญ่บ้านหนองสาระเสร็จ 
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ตารางที 3.1  การสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก (Indepth Interview) 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(ภาครัฐ) 

กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ กลุ่มผู้คัดค้านโครงการ 

(ภาคประชาชน) 

อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาล

นครนครราชสีมา 

รองศาสตราจารย์เชิดชัย โชค 
 รัตนชัย  

ผู้อํานวยการสํานักการประปา 

นายเชวงศักดิ  ปลอดโคกสูง 
 

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนําและ 

ปรับปรุงระบบชลประทาน 

โครงการส่งนําและบํารุงรักษา 

มูลบนลําแชะ สํานักงาน

ชลประทานที 8 

 นายขจรศักดิ  ออกสุข 

 นายกองค์การบริหารส่วน

ตําบลโคกกระชาย 

นายสมศักดิ ใหญ่โนนสูง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

โคกกระชาย 

นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ 

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การ

บริหารส่วนตําบลโคกกระชาย 

นายภาสกร  สุขวัลคุ์ 

นายกสมาคมชุมชนเทศบาล

นครนครราชสีมา 

พันเอกพีระยุทธ  ไพบูลย์วิริยะวิช 

ประธานหอการค้าจังหวัด 

นางสุบงกช  วงศ์วิชยาภรณ์  

ประธานสภาอุตสาหกรรมการ

ท่องเทียวจังหวัด 

 นายสวัสดิ  มังกรวิวัฒน์ 
 

แกนนํากลุ่มรักษ์ลําแชะ 

นายธีรพล  รัตนประยูร 
อาจารย์สนอง  แสงศรียา 
อาจารย์ศักดิชัย  พรหมกระโทก 

ผู้นําชุมชนในพืนที 5 หมู่บ้าน 

นายสมชัย หยุดกระโทก (กํานัน) 
นายปัญญา แย้มกระโทก    
 (ผู้ใหญ่บ้านโคกกระชาย) 
นายประกอบ สายกระโทก 
(ผู้ใหญ่บ้านมาบกราด) 
นายม้วน ประเสริฐ 
(ผู้ใหญ่บ้านตะกุดใหญ่) 
นางระเบียบ โล่กระโทก 
(ผู้ใหญ่บ้านใหม่ชัยมงคล) 
นายชูชาติ แขจังหรีด 
(ผู้ใหญ่บ้านหนองสาระเสร็จ) 
 

จํานวน                     2          คน จํานวน                      7        คน จํานวน                   9          คน 

                                                                                                          รวมทังหมด                18          คน 
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3.3.2.2  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในการจัดสนทนากลุ่มนี

เป็นการพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้นําได้ระดมความคิดร่วมกันเพือให้ได้ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล
พืนฐาน เรืองความขัดแย้งทีเกิดขึน มีสาเหตุมาจากอะไร มีการเคลือนไหวแบบใด แนวทางแก้ไข

ความขัดแย้ง มีองค์กรอะไรเข้ามาเกียวข้อง โดยได้แบ่งกลุ่มสนทนาออกเป็น 5 กลุ่มจํานวน
สมาชิกกลุ่มละ 6 คน โดยมีรายละเอียดดังนี 

1)  กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้นําบ้านโคกกระชาย        6  คน 

2)  กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้นําบ้านมาบกราด            6  คน 
3)  กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้นําบ้านตะกุดใหญ่          6  คน 

4)  กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้นําบ้านใหม่ชัยมงคล       6  คน 
5)  กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้นําบ้านหนองสาระเสร็จ  6  คน 

 

ตารางที 3.2  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

 
กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้นําในพืนที จํานวนสมาชิก กลุ่ม 

1.หมู่บ้านโคกกระชาย 
2.หมู่บ้านมาบกราด 
3.หมู่บ้านตะกุดใหญ่ 
4.หมู่บ้านใหม่ชัยมงคล 
5.หมู่บ้านหนองสาระเสร็จ 

6   คน 
6   คน 
6   คน 
6   คน 
6   คน 

1  กลุ่ม 
1  กลุ่ม 
1  กลุ่ม 
1  กลุ่ม 
1  กลุ่ม 

    รวมทังหมด                                                           30    คน 

 

3.3.3  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (NonParticipation Observation)  

เป็นการสังเกตอยู่ห่างๆ ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีทังการสังเกตแบบไม่ให้ผู้
สังเกตรู้ตัวและให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว เช่น วิถีชีวิตการทํามาหากิน ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 

ประชุมหมู่บ้าน เข้าร่วมประเพณี พิธีกรรม และเทศกาลกิจกรรมสําคัญๆ ของชุมชนพืนทีศึกษา 
 

3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการศึกษาครังนีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ทังข้อมูล

ทีได้รับจากเอกสารต่างๆ ควบคู่ไปกับการทําวิจัยภาคสนามโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 48 คนมาสรุป โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) โดยประมวลความคิดเห็น

และจัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นต่างๆ ดังนี 
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1)สาเหตุของความขัดแย้ง 

2)บุคคลหรือกลุ่มทีเกียวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้ง 
3)ความเข้าใจและการรับรู้ของกลุ่มต่างๆ เกียวกับปัญหาความขัดแย้ง 

4)ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของขบวนการเคลือนไหว 
ทางสังคมต่อสถานการณ์ความขัดแย้ง 

5)กลไกและกระบวนการในการจัดการความขัดแย้งทีเหมาะสม 

เพือทําความเข้าใจและสามารถตอบคําถามได้ว่า กลุ่มต่างๆ มีปรัชญาการมองโลกหรือ
กระบวนทัศน์อย่างไรต่อความขัดแย้ง โดยพิจารณาจากสถานการณ์ความขัดแย้งทีเกิดขึนในแต่

ละช่วงเวลา บริบทแวดล้อมอืนๆ ทีเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของกลุ่มรวมถึงยุทธศาสตร์การ
เคลือนไหวของกลุ่มต่างๆ มีกลไกและกระบวนการในการจัดการกับความขัดแย้งอย่างไร       

ซึงส่งผลทําให้เกิดบทบาทและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทีมีความแตกต่างกันและปัจจัยใดเป็น

ตัวกําหนดความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรหรืออํานาจการตัดสินใจทีมีผลต่อการยุติข้อ
ขัดแย้งของแต่ละกลุ่มมีความสําคัญต่อการทําความเข้าใจและแสวงหากลไกและกระบวนการที

เหมาะสมในการจัดการกับความขัดแย้งเกิดขึน 



บทที 4 

 

พัฒนาการของความขัดแย้งกรณีโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํา

อุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา 

 
สถานการณ์ความขัดแย้งของโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภค

เทศบาลนครนครราชสีมา หากมองว่าเป็นเพียงเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างภาคประชาชน

กับหน่วยงานภาครัฐแล้ว กรณีดังกล่าวก็จะเป็นเพียงข่าวทีปรากฏและค่อยๆ เลือนหายไปจาก

กระแสความสนใจของสาธารณะเช่นเดียวกับเหตุการณ์อืนๆ ซึงในทางกลับกันหากเรามองในแง่
ของสถานการณ์แล้ว เหตุการณ์ความขัดแย้งในโครงการดังกล่าวนี สามารถทีจะสะท้อนให้เห็น

ถึงความมีศักยภาพในระบบบริหารจัดการทรัพยากรนําของภาครัฐอย่างชัดเจน สําหรับเนือหา
ในบทนีจะกล่าวถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี 

4.1  กลุ่มผู้ทีเกียวข้องกับความขัดแย้ง 

4.2  พัฒนาการของความขัดแย้ง 
4.3  การตอบโต้ของกลุ่มเป้าหมายต่อการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน 

4.4  ผลลัพธ์จากการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน 
เพือเป็นพืนฐานในการมองภาพความขัดแย้งของทังสองฝ่าย อันจะนําไปสู่การศึกษา

แนวทางการเคลือนไหวของภาคประชาชนในบทที 5 ต่อไป 

 

4.1  กลุ่มผู้ทีเกียวข้องกับความขัดแย้ง 

 
การเคลือนไหวทีเกิดขึนในกรณีโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภค

เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ก่อให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขึนอย่างชัดเจน โดยนําหลักการ
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) มากําหนด สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

ดังต่อไปนี 
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4.1.1 กลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ  ได้แก่  เทศบาลนครนครราชสีมา ซึงเป็นหน่วยงาน

ภาครัฐ โดยมีอํานาจหน้าทีและมีบทบาททีเกียวข้องกับการบริหารจัดการนําในเขตเทศบาลพร้อม
ทังดูแลรับผิดชอบในโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนคร

นครราชสีมา 

 

4.1.2 กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ คือกลุ่มทีมีบทบาทหน้าทีให้ความช่วยเหลือพร้อมทัง

สนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี 

4.1.2.1 กลุ่มหน่วยงานจากภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีให้การ
สนับสนุนและอนุญาตให้เทศบาลนครนครราชสีมาใช้นําจากเขือนลําแชะ ได้แก่ สํานักงาน

ชลประทานที 8 และองค์การบริหารส่วนตําบลโคกกระชาย 

4.1.2.2 กลุ่มทีเห็นความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ มากกว่าเกษตรกรรมเนืองจาก
มีการขยายตัวภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือง จํานวนผู้ใช้นําเพิมมากขึน ทําให้

นําทีจะใช้อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ จึงต้องการให้มีโครงการนีเกิดขึน ได้แก่ ประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา และตัวแทนองค์กรภาคเอกชน 

 

4.1.3 กลุ่มผู้คัดค้าน เป็นภาคประชาชนทีรวมตัวกันเพือคัดค้านโครงการแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนนําอุปโภคบริโภค มีดังนี 
4.1.3.1 กลุ่มบุคคลทีได้รับการสูญเสียจากโครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นประชาชนทีมี

ภูมิลําเนาอยู่อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ทํานา ทําไร่โดย
อาศัยนําเพือทําการเกษตรและอุปโภคบริโภคจากเขือนลําแชะ ได้แก่ กลุ่มรักษ์ลําแชะ และกลุ่ม

ผู้นําชุมชน 

4.1.3.2 กลุ่มประชาชนทีได้รับผลกระทบจากโครงการ ซึงเป็นประชาชนทีใช้นําจาก
เขือนลําแชะทัง 5 หมู่บ้าน ในตําบลโคกกระชาย ได้แก่ หมู่บ้านโคกกระชาย หมู่บ้านมาบกราด 

หมู่บ้านตะกุดใหญ่ หมู่บ้านใหม่ชัยมงคล และหมู่บ้านหนองสาระเสร็จ ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้นํา
จากเขือนลําแชะเพือใช้ในการเกษตร หากต้องมีการสูบนําจากอ่างเก็บนําลําแชะไปผลิต

นําประปา จะส่งผลให้นําในอ่างเก็บนํามีปริมาณลดลง และเกรงว่าจะเสียผลประโยชน์จากการ 

ใช้นําจากแหล่งนําเดิม ไม่เพียงพอสําหรับใช้ในการเกษตร 
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4.2  พัฒนาการของความขัดแย้ง 

 
  จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ ทําให้ทราบถึงจุดเริมต้นของโครงการว่ามี

ความเป็นมาของปัญหา สาเหตุใดทําให้เกิดโครงการดังกล่าว ทังนียังสามารถแบ่งพัฒนาการ
ของความขัดแย้งออกเป็น 3 ช่วงปรากฏการณ์ เพือให้มองเห็นภาพชัดเจนยิงขึน ดังต่อไปนี 

 

4.2.1  จุดเริมต้นของโครงการ (ช่วงปีพ.ศ.25352548) 

 จังหวัดนครราชสีมาตังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ห่างจาก

กรุงเทพฯ เป็นระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร มีประชากรมากเป็นอันดับที 2 ของประเทศ

รองจากกรุงเทพฯซึงทางเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นเทศบาลขนาดใหญ่มีประชากรอาศัยอยู่
ในเขตเทศบาลประมาณ 200,000 คน นอกจากนียังมีประชากรแฝงอีกประมาณ 200,000 คน 

เข้ามาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล เนืองจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ 
การคมนาคม และการศึกษา ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เมืองมีการขยายตัวในอัตรา

ทีสูงอย่างต่อเนือง นอกจากนียังมีปัญหาสําคัญ 4 ประการ คือ 

 1) ปริมาณนําดิบขาดแคลน 
 2) ระบบท่อจ่ายนํามีอายุการใช้งานมานานแล้ว มักรัวซึมและแตกชํารุดเป็นประจํา 

 3) คุณภาพนําดิบในเขือนลําตะคองเสือมลง จากการพัฒนาบริเวณต้นนําลําธารมาก
ขึนและความต้องการใช้นําในพืนทีลุ่มนําลําตะคองเพิมมากขึน จากการพัฒนาตัวเมือง

นครราชสีมา 

 4) คุณภาพของนําลําตะคองด้านท้ายนําของเขือนเสือมลง จากการไหลผ่านย่าน
ชุมชน และย่านเกษตรกรรม มีสิงสกปรกปนเปือน 

นับตังแต่นันต่อมาปัญหาเหล่านี ได้กลายเป็นปัญหาทีทําให้การประปาเทศบาลนคร
นครราชสีมาไม่สามารถให้บริการนําประปาแก่ประชาชนได้อย่างทัวถึงและเพียงพอ 

 ในช่วงปีพ.ศ. 25362537 เป็นช่วงเวลาทีเกิดวิกฤติภัยแล้งอย่างรุนแรง ขณะทีปริมาณ

นําดิบในเขือนลําตะคอง อําเภอสีคิว มีปริมาณนําเพียง 31 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุเต็มที
314 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึงเป็นแหล่งนําดิบเพียงแห่งเดียวของเทศบาลนครราชสีมา ส่งผลให้

ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาขาดแคลนนําอุปโภคบริโภค ดังนันทางคณะผู้บริหาร
เทศบาลนครนครราชสีมาได้ให้กองพัฒนานําสะอาด กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ซึงมี

หน้าทีในการสํารวจออกแบบระบบประปาเทศบาลและให้คําปรึกษาทางด้านเทคนิคและวิชาการ

แก่กิจการประปาสัมปทาน (การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นหนึงในกิจกรรมประปา
สัมปทาน) ให้ช่วยทําการสํารวจออกแบบ ปรับปรุงรายการระบบประปาให้แก่เทศบาล เนืองจาก

อัตราการใช้นําเพิมขึนอย่างรวดเร็วและอัตรากําลังผลิตทีมีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความ
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ต้องการของประชาชนทีรับบริการอย่างเพียงพอและทัวถึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงอัตรากําลัง

ผลิตเพิมขึนโดยเร่งด่วน กองพัฒนานําสะอาด กรมโยธาธิการ จึงได้ว่าจ้างทีปรึกษา บริษัท พอล
คอนซัลแท็นส์ จํากัด และ บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จํากัด ให้ทําการศึกษา วางแผนหลัก และ

การศึกษาความเหมาะสมเพือปรับปรุงขยายกําลังผลิตการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา และ
ได้ข้อสรุปว่าพืนทีเหมาะสมทีสุดคือเขือนลําแชะ จึงทําให้ในปีพ.ศ. 2538 ทางเทศบาลนครนครราชสีมา

ได้ขอใช้นําจากเขือนลําแชะ อําเภอครบุรี ซึงกรมชลประทานอนุญาตให้การประปาเทศบาลนคร

นครราชสีมาใช้นําเพือการผลิตนําประปา โดยใช้นําจากอ่างเก็บนําลําแชะ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี
และให้ใช้ได้ถึงปี 2556 

ช่วงปีพ.ศ. 25392542 กองพัฒนานําสะอาด กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทยได้จ้างที
ปรึกษา บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จํากัด ร่วมกับ บริษัท Metcalf & Eddy 

International, Inc. ทําการสํารวจออกแบบรายละเอียด ปรับปรุงระบบประปาเทศบาลนคร

นครราชสีมา ให้สามารถผลิตนําประปาได้เพียงพอแก่ประชาชนผู้ใช้นําในเขตเทศบาลและ
ชุมชนโดยรอบนอกเขตเทศบาลทีปรึกษา ได้ทําการออกแบบโรงกรองนําแห่งใหม่ตังอยู่ทีบ้าน

ใหม่หนองบอน ตําบลด่านเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระบบสูบส่งนําดิบจาก
เขือนลําแชะ ท่อส่งนําประปา ปรับปรุงระบบท่อจ่ายนําประปา โรงสูบจ่ายนําทีบริเวณการประปา

อัษฎางค์และมะขามเฒ่า การออกแบบแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2541 แต่เนืองจาก

เป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เงินค่าก่อสร้างสูง ประกอบกับในขณะนันประเทศไทยประสบกับ
ภาวะเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจากการลดค่าเงินบาท ทําให้กรมโยธาธิการในขณะนันไม่สามารถ

ของบประมาณมาก่อสร้างตามโครงการนีได้  พร้อมทังได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ทําให้

กรมโยธาธิการไม่สามารถของบประมาณเพือสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาของเทศบาลได้ 

เพราะกิจการประปาเป็นภารกิจทีต้องถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
นับตังแต่นันต่อมาเทศบาลนครนครราชสีมาได้พยายามทีจะหางบประมาณมาก่อสร้าง

ตามโครงการนีอยู่หลายปีแต่ไม่สามารถจัดหางบประมาณมาก่อสร้างได้ จนมาถึงปี พ.ศ. 2548
เทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีนายเชิดชัย โชครัตนชัย เป็นนายกเทศบาลนครนครราชสีมาใน

สมัยนัน จึงได้ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินเสนอโครงการนีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

ให้ความเห็นชอบและจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้แก่เทศบาลฯ โดยผ่านกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน จนกระทังวันที 10 พฤษภาคม 2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ

สนับสนุนงบประมาณเพือดําเนินโครงการฯ ตังแต่ปี พ.ศ. 25492551 วงเงิน 2,660 ล้านบาท 
โดยให้ถือว่าวงเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึงของเงินอุดหนุนทีรัฐบาลจะจัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 โดยเทศบาลจะต้องจ่ายเงินสมทบร้อยละ 30 ของวงเงินทังหมด
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เป็นเงินประมาณ 1,140 ล้านบาท รวมทังโครงการเป็นเงินประมาณ 3,800 ล้านบาท (เทศบาล

นครนครราชสีมา, 2551: 1721) 
หลังจากนันในวันที 4 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรืองของ

ความร่วมมือในการสอบถามองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้นําท้องถิน ในจังหวัดนคร
นครราชสีมาทีมีท่อประปาขนาดใหญ่ตามโครงการ ได้ส่งแบบสอบถามโดยสรุปความคิดเห็น

ผู้ตอบแบบสอบถามการใช้นําดิบเพือผลิตนําประปา โดยส่วนใหญ่แล้วเห็นด้วย การเดินหน้า

โครงการประปาได้ทิงช่วงระยะเวลา 2 ปี เพือดําเนินการตามระบบและขันตอนต่างๆ ทังการ
ประมูลโดยระบบอีอ๊อคชัน การตรวจสอบสัญญาอย่างละเอียดก่อนลงนามในสัญญาและในทีสุด 

จึงมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างบริษัทรับเหมา โครงการเริมก่อสร้างวันที 18 กันยายน 2550 สินสุด
วันที 31 ตุลาคม 2553 

 

4.2.2  พัฒนาการของความขัดแย้ง 
 

เนืองจากโครงการดังกล่าวได้ดําเนินการก่อสร้างนอกเขตเทศบาลนครนครราชสีมา   

โดยการสูบนําดิบมาจากเขือนลําแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในอัตราปีละ 30 ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยจะส่งมาตามท่อนําทีฝังเป็นแนวตามเส้นทางถนนราชสีมาโชคชัย เพือมาสู่

กระบวนการผลิตเป็นนําประปา ทีโรงกรองนําบ้านใหม่หนองบอน ตําบลด่านเกวียน อําเภอโชคชัย

จังหวัดนครราชสีมา จากนันจะส่งมาทีสถานีแจกจ่ายนําอัษฏางค์ ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา เป็นขันตอนสุดท้าย เพือแจกจ่ายนําให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

และองค์กรปกครองส่วนท้องถินใกล้เคียง ซึงมีจํานวนกว่า 300,000 คน 
ซึงวัตถุประสงค์หลักของการสร้างเขือนลําแชะ คือเพือกักเก็บนําไว้ให้ประชาชนในเขต

อําเภอครบุรี ใช้ประโยชน์เพือการทํานา การเพาะปลูก การอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม 

ฉะนัน เทศบาลนครนครราชสีมา จึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีอยู่นอกเขตพืนที
รับผิดชอบของอําเภอครบุรี การทีเทศบาลได้ยืนคําขออนุญาตต่อกรมชลประทานในการขอใช้  

นําดิบจากเขือนลําแชะเพือนําไปผลิตนําประปาตามโครงการของทางเทศบาล เพือจําหน่ายให้  

ผู้ทีอาศัยในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จึงขัดต่อวัตถุประสงค์ของการสร้างเขือนลําแชะ
หรือไม่ ทีผ่านมาได้ก่อให้เกิดกระแสการคัดค้านและต่อต้านจากภาคประชาชน ทีรวมตัวกัน

เคลือนไหวและคัดค้านไม่ให้มีการสร้างแนวท่อส่งนําดิบจากเขือนลําแชะตลอดระยะเวลา 4 ปี  
ไม่ว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ และกลุ่มผู้คัดค้านโครงการ ได้ต่อสู้

ด้วยวิธีการต่างๆ เพือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มซึงสามารถวิเคราะห์ถึงพัฒนาการต่อสู้ของกลุ่ม

ต่างๆ ในสถานการณ์ความขัดแย้งกรณีโครงการได้ดังนี 
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ช่วงที 1  การปรากฏตัวขึนของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ (ช่วงปีพ.ศ. 25492551) 

การก่อตัวของปัญหาสู่สาธารณะนัน ได้เริมขึนเมือวันที 6 กันยายน พ.ศ. 2549 โดย
จุดเริมต้นของความขัดแย้งในครังนีเกิดขึนจากการชุมนุมประท้วงของกลุ่มผู้คัดค้านโครงการ

โดยมี กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย อดีต ส.ส.นครราชสีมา เป็นแกนนําและได้หยิบยก
ประเด็นความไม่โปร่งใสของการจัดประมูลโครงการ พร้อมทังกล่าวปราศรัยโจมตี  การทํางาน

ของเทศบาลนครนคราชสีมาผ่านเครืองขยายเสียง ให้ประชาชนได้รับทราบและเรียกร้องให้

ยกเลิกประมูลโครงการก่อสร้างระบบประปา 3,800 ล้านบาท ของเทศบาลนครนครราชสีมา
ดังเช่นทีสมาชิกกลุ่มรักษ์ลําแชะ (ผู้จัดการออนไลน์ 2549, 6 กันยายน: 1) ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า 

 
โครงการนีไม่ชอบมาพากลตังแต่แรกมีการจ่ายนําดิบให้หน่วยงานเพือผลิตเป็น

นําประปา แต่ข้อเท็จจริงแนวเส้นท่อจะลําเลียงนําดิบมายังโรงกรองบ้านใหม่

หนอง บอน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย เพือผลิตนําประปาให้คนเมืองเพียงอย่าง
เดียว ชาวบ้านจะได้ประโยชน์อะไรตรงนี เพราะมีแนวท่อพาดผ่านในพืนทีมีแต่

จะแย่งทรัพยากรนําทีมีอยู่อย่างจํากัด ขณะนีผลกระทบยังไม่ชัดเจน เนืองจาก
อ่างเก็บนําลําแชะ มีปริมาณนําพอเพียงถ้าหากมีปัญหาภัยแล้ง การทํานาปรังใน

พืนทีกว่า 40,000 ไร่ ในเขตครบุรี ทีใช้นําจากลําแชะทํานาปรังจะต้องหยุดทํา

แล้วใครจะรับผิดชอบในส่วนตรงนีจะตอบคําถามของชาวบ้านได้อย่างไรถ้ามี
ปัญหาตามมา คนชนบทหรือคนเมือง ก็มีคุณค่าความเป็นคนเท่ากัน เสียภาษี

เหมือนกัน เพียงแต่มีวิถีการดําเนินชีวิตต่างกัน โปรดคํานึงถึงพวกเขาด้วยว่า
เขาจะอยู่อย่างไรถ้าขาดแคลนนําทําเกษตรกรรม ทางเทศบาลนครน่าจะใช้แผน

สองในการแก้ไขปัญหาโดยเป็นโครงการแก้มลิง ทีใช้งบไม่กีร้อยล้านบาท 

 
ในขณะทีประชาชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จํานวนกว่า 300 คน

ซึงเห็นด้วยและสนับสนุนโครงการให้เดินหน้าต่อไป โดยการมอบดอกไม้และชูป้ายผ้าให้กําลังใจ
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และหัวหน้ากลุ่มโคราชชาติพัฒนา ทีมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

ซึงขณะนันดํารงตําแหน่งรักษาการรองนายกรัฐมนตรี รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยเป็น

ผู้สนับสนุน เพือให้เดินหน้าโครงการต่อไป ตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภค
บริโภคเทศบาลนคนครราชสีมา ดังเช่นการให้สัมภาษณ์ของนายกสมาคมชุมชนเขตเทศบาล

นครนครราชสีมา (ผู้จัดการออนไลน์ 2549, 6 กันยายน: 1) กล่าวว่า 
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การเดินทางมาครังนี เพือต้องการให้กําลังใจนายกเทศมนตรี เนืองจากมีกลุ่มผู้

ไม่หวังดีออกมาต่อต้านการก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาแห่งใหม่ ซึงคนใน
เขตเทศบาลมีความต้องการ ทังนีเนืองจากทีผ่านมาโคราชประสบกับภาวะภัย

แล้ง และมีแหล่งนําเพียงแห่งเดียวทีนํามาผลิตประปา คือ อ่างเก็บนําลําตะคอง 
อ.สีคิว จ.นครราชสีมา หากเมืองขยายตัวมากขึนประชากรเพิมสูงขึน อนาคตจะ

ทําให้เขตเทศบาลขาดแคลนนําอุปโภคบริโภค ฉะนันถึงเวลาแล้วทีจะต้องหา

แหล่งนําแห่งใหม่มารองรับ และขณะนีเทศบาลก็ได้เริมเดินหน้าโครงการ
ดังกล่าวแล้ว จึงอยากจะสนับสนุนและให้กําลังใจ 

 
ในช่วงเวลาเดียวกันทางด้านของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา (ผู้จัดการออนไลน์ 

2549, 6 กันยายน: 2) ได้กล่าวกับกลุ่มผู้เดินทางมาให้กําลังใจว่า 

 
ตลอดชีวิตการทํางาน ไม่ว่าจะอยู่ฐานะข้าราชการหรือนักการเมืองท้องถิน     

ผมขอยืนยันว่าทํางานด้วยความซือสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะ
โครงการก่อสร้างประปาแห่งใหม่ทีหลายฝ่าย มองว่ามีการฮัวการประมูลกันนัน 

สามารถตรวจสอบได้ทุกประเด็น และอยากฝากถึงนักการเมืองระดับชาติทีจุด

ประเด็นเรืองนีขึนมาด้วยว่าจะเล่นการเมืองก็ให้เล่นไป ขอร้องอย่าดึงท้องถินเข้า
ไปเกียวข้องด้วย เพราะการนําเอาท้องถินไปยุ่งเกียวกับการเมืองนัน ผู้ทีเสีย

ผลประโยชน์ ก็คือ ประชาชนในท้องถิน 
 

ซึงทัง 3 กลุ่มได้มีการชีแจ้งถึงวัตถุประสงค์และจุดยืนของกลุ่มอย่างชัดเจน 

 
พ.ศ. 2550 ทางเทศบาลนครนคราชสีมาได้ทําสัญญาจ้างและดําเนินการก่อสร้างระบบ

นําประปาตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ซึงการดําเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวจะมีการดําเนินการก่อสร้างนอก

เขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพือผลิตนําประปา โดยวิธีการวางท่อเพือสูบ

นําจากเขือนลําแชะมาใช้ในการผลิตนําประปา ซึงได้รับอนุญาตจากกรมชลประทาน 
ต่อมาในวันที 10 ตุลาคม 2550 ได้มีนายกสมาคมสถาบันเกษตรกรไทย ได้ทําหนังสือ

ร้องเรียนไปยังหน่วยงานทีเกียวข้องทังหมด 3 หน่วยงาน คือ 1. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน   
2. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ 3. กรมสอบสวนคดีพิเศษท้วง

ติงถึงความไม่ชอบมาพากลของโครงการวางท่อผันนําเขือนลําแชะสู่เทศบาลนครนครราชสีมา 
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ระหว่างดําเนินการก่อสร้างระบบประปาในปีพ.ศ. 2551 ทางเทศบาลได้มีการวางท่อส่งนํา

ดิบจากเขือนลําแชะ ไปสู่โรงกรองนําบ้านใหม่หนองบอน หลังจากนันเมือประชาชนในพืนทีได้รับ
ทราบโครงการดังกล่าวจากผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึงทางเทศบาลไม่มีการสอบถามความ

คิดเห็นจากประชาชนในพืนทีทีได้รับผลกระทบ ซึงส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ทีอําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ทํานา ทําไร่ โดยอาศัยนําเพือทําการเกษตรและ

อุปโภคบริโภคจากเขือนลําแชะ ทําให้กลุ่มรักษ์ลําแชะและประชาชนในพืนทีไม่เห็นด้วย จึงได้มี

การออกมาคัดค้าน โดยเริมนําข้อมูลมาทําเป็นเอกสารเผยแพร่ เป็นแถลงการณ์ในเรืองผลกระทบ
จากโครงการวางท่อผันนําเขือนลําแชะสู่เทศบาลนครนครราชสีมา ดังเช่น การให้สัมภาษณ์ของที

ปรึกษากลุ่มรักษ์ลําแชะ (โคราชฟอรัมออนไลน์ 2551, 21 มิถุนายน: 2) ได้ชีแจงถึงสถานการณ์
ความตืนตัวว่า 

 

พวกเราเดินทางต่อสู้มาตังแต่ปี 2548–2550 แต่ช่วงนันท่อยังมาไม่ถึงเหตุการณ์
ยังไม่เกิด พลังมวลชนจึงมีน้อยคนทีไปกับกลุ่มเรามีเพียง 1020 คน จึงไม่

สามารถจะสร้างพลังอะไรได้ แต่ขณะนีพอสถานการณ์ของโครงการฯเกิดขึนให้
เห็นเป็นรูปธรรมแล้ว ชาวบ้านรู้ข้อมูลรู้อนาคตของตัวเองว่าจะเกิดอะไรขึนกับ

อาชีพวิถีชีวิตของตนเอง  เมือก่อนนันชาวบ้านไม่ได้รู้เรืองเลยว่ามีความเป็นมา

อย่างไร เห็นเขาวางท่อเข้ามาแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าท่อนีเป็นท่ออะไรชาวบ้านที
อยู่นอกเขตยังเข้าใจว่าเป็นการวางสายเคเบิล แต่ขณะนีชาวบ้านได้เข้าถึงข้อมูล

แล้ว ลําดับต่อไปจะเกิดการรวมตัวกันขึนเพือคัดค้านเรืองนีผมคิดว่าต่อไปนีจะ
เป็นเวลาแห่งการรวมตัวกันเพือการคัดค้าน ทีผ่านมาทีบอกว่าเราไม่ได้

เคลือนไหว ไม่ได้ต่อสู้ ประเด็นนีก็ทําความเข้าใจกับประชาชนแล้วว่า มันไม่ใช่

เราทํามาตลอด ไม่ใช่มาทําเฉพาะช่วงนี 
 

เมือเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึน ก่อให้เกิดการรวมตัวของภาคประชาชนเพือคัดค้าน
การก่อสร้างโครงการ ดังเช่นทีผู้ประสานงานกลุ่มรักษ์ลําแชะ (โคราชฟอรัมออนไลน์ 2551, 21 

มิถุนายน: 3) ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

 
ขณะนีนําอาจจะมีปริมาณพอเพียง แต่ถ้ามีปัญหาขึนมาใครจะรับผิดชอบ    

คนครบุรี และโชคชัย ไม่เคยหวงนํา แต่ต้องให้ความสําคัญกับพวกเราด้วย    
เราก็เป็นคนไทย เสียภาษีเหมือนกับคนเมือง ผู้บริหารเทศบาล ฯ ต้องมาชีแจง

ทําความเข้าใจให้กับพวกเราทีมีลําแชะ เป็นสายนําสําคัญหล่อเลียงชีวิต ว่าถ้า

หากมีปัญหาใครจะรับผิดชอบ 
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ส่วนทางด้านเกษตรกร (ผู้จัดการออนไลน์ 2549, 6 กันยายน: 3) ในพืนทีรายหนึงได้ให้

สัมภาษณ์ไว้ว่า 
 

ทางเทศบาลนครนครราชสีมา จะมีการดึงนําจากเขือนลําแชะไปใช้ ก็เหมือนกับ
การทุบหม้อข้าวแหล่งนําของคนครบุรีและโชคชัย เพราะเขือนลําแชะถือเป็น

แหล่งนําแหล่งเดียวของคนกลุ่มนี และทีผ่านมานําทีกักเก็บไว้ในเขือนเฉลียใน

แต่ละปีมีประมาณ 19200 ล้าน ลบ.ม.จากความจุ 275 ล้าน ลบ.ม. เท่านัน ซึง
แทบจะๆไม่เพียงพอต่อการทําการเกษตรในหน้าแล้ง และการทีเทศบาลนคร

นครราชสีมา จะขอผันนําประมาณ 3040 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี นัน ถือเป็นการเจาะ
โอ่งนําของคนในชุมชนนี ซึงตนเองยืนยันว่าคนครบุรีและโชคชัยไม่เคยหวงนํา 

แต่การทีจะให้ช่วยเหลือคนอืนแต่ตัวเองต้องอดตายคงจะทําไม่ได้ 

 
จากเสียงสะท้อนของกลุ่มรักษ์ลําแชะและประชาชนในพืนที ส่วนใหญ่จะกังวลว่า หากนํา

นําไปใช้ในเมืองแล้ว จะมีนําใช้ไม่เพียงพอต่อการเลียงชีพ จะมีหน่วยงานใดบ้างทีจะรับผิดชอบ
กับสิงทีจะเกิดขึนในอนาคต นอกจากนีกลุ่มผู้คัดค้านยังมีการชูในประเด็นเรืองการทําประชา

พิจารณ์ ดังเช่นทีสมาชิกกลุ่มรักษ์ลําแชะ (ผู้จัดการออนไลน์ 2549, 6 กันยายน: 1) ได้ให้สัมภาษณ์

เอาไว้ว่า 
 

ทีผ่านมาไม่เคยมีการทําประชาพิจารณ์ หรือแม้แต่สอบถามชาวบ้านในพืนทีเลย
ว่าคิดเห็นอย่างไร จูๆ่ ก็มีหนังสือด่วนเชิญเข้าร่วมทําบันทึกข้อตกลง ซึงทาง

อบต.โคกกระชาย เพิงรับหนังสือ เมือวันที 17 มกราคมทีผ่านมา นอกจากนียัง

มีอปท.อีกหลายแห่ง ทีได้รับผลกระทบไม่ได้รับหนังสือเชิญ และส่วนหนึงก็
ไม่ได้จัดคนเข้าร่วมทําบันทึกข้อตกลง 

 
ดังเช่นทีประธานกลุ่มรักษ์ลําแชะ (2554) ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า 

 

แบบสอบถามจะเป็นลักษณะทีให้กํานัน และผู้ใหญ่บ้าน ให้แสดงความคิดเห็นว่า
ทราบข่าวหรือไม่ ทราบจากทีไหน ก็มีตังแต่ตําบลโคกกระชายเป็นต้นมาจนถึง

โชคชัย แต่ไม่มีการถามชาวบ้าน อันนีเป็นการสอบถามของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ไม่ใช่เป็นการสอบถามจากประชาชน ในความคิดผมแบบสอบถามนีมาใช้อ้างว่า

ทําประชาพิจารณ์แล้วไม่ได้ 
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ซึงกลุ่มผู้คัดค้านเชือว่ารัฐละเลยเพิกเฉยเพราะไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อนโยบาย

การพัฒนาภาคเมือง และอุตสาหกรรม มากกว่าการคํานึงถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมทีดีของ
ประชาชน ทําให้เกิดความขัดแย้ง ในช่วงเวลาเดียวกันถึงแม้ว่าทางผู้รับผิดชอบโครงการจะตก

เป็นฝ่ายตังรับข้อทักท้วงของกลุ่มผู้คัดค้านในประเด็นเรือง ความไม่โปร่งใสในขันตอนการทํา
ประชาพิจารณ์ แต่ทางผู้รับผิดชอบโครงการได้พยายามชีแจ้ง ดังเช่นทีอดีตนายกเทศมนตรีนคร

นครราชสีมา (2554) ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า 

 
ทีนีในช่วงทีทําก็ไม่เห็นมีใครมาทําอะไร ไม่มีใครมายืนหนังสือ มีแต่สือทีลงข่าว

ว่าจะคัดค้านแต่ก็ไม่ได้ทําเป็นเรืองเป็นราวจริงๆ ตังแต่ผมเป็นนายกก็ไม่เคยเจอ
กลุ่มผู้คัดค้านจนกระทังผมหมดวาระแล้ว กลุ่มรักษ์ลําแชะจึงยืนเรืองฟ้องศาล…

ส่วนในเรืองการส่งแบบสอบถามจะเป็นไปในลักษณะสอบถามให้กํานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ซึงศาลชันต้นได้ตัดสินแล้วต้องดูสํานวนศาล ทีศาลกล่าวว่าการส่ง
แบบสอบถามนีถือเป็นการทําประชาพิจารณ์ หรืออืนๆ แล้ว หมายความว่า 

อืนๆ นันคือ แบบสอบถาม  
 

จนทําให้วันที 8 มีนาคม 2551 ได้มีการรวมตัวของกลุ่มรักษ์ลําแชะ ซึงประกอบด้วย

กลุ่มประชาชน ผู้นําชุมชน อาจารย์และเกษตรกร ทีใช้ประโยชน์จากนําของเขือนลําแชะ
ประมาณ 300400 คน เพือคัดค้านโครงการดังกล่าว ตังแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม

โรงเรียนครบุรีวิทยา เพือจะชีแจ้งข้อเท็จจริง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรืองที
เกียวข้องกับโครงการดังกล่าว โดยมีแกนนํา และผู้นําท้องถินจํานวน 5 คนกลุ่มประชาชนและ

เกษตรกร รวมประมาณ 300 คน ซึงสาระทีกลุ่มรักษ์ลําแชะและประชาชนชีแจงและแสดงความ

คิดเห็นโดยสรุป คือ ในเรืองความเป็นมา ความไม่โปร่งใส และขันตอนการประมูลการจัดซือจัด
จ้างของโครงการก่อสร้างนี ความกังวลของประชาชนและเกษตรกรในพืนทีการเกษตรท้ายเขือน

ลําแชะ ว่าปริมาณนําจะไม่เพียงพอสําหรับทําการเกษตรและกิจกรรมอืนๆ และในเรืองโครงการ
ก่อสร้างนีจึงไม่มีการทําประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนลงมือดําเนินการ 

(สํานักชลประทานที 8, ม.ป.ป.: 14) 

วันที 18 มีนาคม 2551 กลุ่มผู้คัดค้านได้มีการร้องเรียนต่อนายสมศักดิ ปริศนานันทกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ทบทวนการวางท่อเพือผันนําจากเขือนลําแชะ

เพือนําไปผลิตนําประปา เนืองจากประชาชนในเขตพืนทีอําเภอครบุรี ไม่เห็นด้วยกับโครงการ
วางท่อเพือผันนําจากเขือนลําแชะเพือนําไปผลิตนําประปา เพือใช้ในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา เพราะโครงการดังกล่าวมีการรวบรัดผ่านขันตอนและเกรงว่าจะได้รับผลกระทบ 
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ประการแรก คือ การดําเนินโครงการไม่ได้ผ่านขันตอนการทําประชาพิจารณ์จาก

ประชาชนในท้องถินทีได้รับผลกระทบ 
ประการทีสอง มีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเฉพาะอาชีพการทํานา เพราะเกือบทุกที

ของฤดูการทํานาปรังจะมีการแจ้งให้เกษตรกรลดพืนทีหรือลดการทํานาปรัง 
ประการทีสาม การวางท่อตามแนวถนนจะทําให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาการขยายถนน และการสร้างทางระบายนําในอนาคต  

ประการสุดท้าย ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของสัตว์นําในเขือนลําแชะทังทางตรง
และทางอ้อม จากเหตุผลทีกล่าวมาทังสีประการ ประชาชนในเขตพืนที อําเภอครบุรี จังหวัด

นครราชสีมาจึงขอให้ทางราชการทบทวนโครงการดังกล่าวและมีข้อเสนอดังนี 
1.  ให้หยุดการขุดเพือวางท่อโครงการ โดยให้พิจารณาทบทวนโครงการฯ ใหม่อีกครัง 

2.  จัดให้มีการทําประชาพิจารณ์ในพืนทีก่อนลงมือดําเนินโครงการ 

3.  ให้แต่งตังคณะกรรมการโดยให้มีตัวแทนจากประชาชนในพืนทีเข้าร่วมการพิจารณา 
(สํานักชลประทานที 8, ม.ป.ป.: 7) 

ต่อมาวันที 20 มีนาคม 2551 มีความเคลือนไหวของกลุ่มรักษ์ลําแชะ โดยการชุมนุม ณ 
บริเวณทีว่าการอําเภอครบุรี มีการจัดทําเวทีขนาดใหญ่พร้อมขึนคัดเอาท์ว่า ‘เอาเขือนคืนมา เอา

ท่อประปาคืนไป’ โดยมีผู้มาชุมนุมประมาณ 300 คน จากนันได้มีแกนนําสลับกันขึนเวทีกล่าวปราศรัย 

เสียงคัดค้านของกลุ่มรักษ์ลําแชะเกิดขึนโดยสรุปสาระทีอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ในทีประชุม ได้ดังนี 

1)  กลุ่มชุมนุมขอคัดค้านการก่อสร้างโครงการดังกล่าว และให้หาวิธีการนํานํา
ไปใช้โดยวิธีอืนทีจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอําเภอครบุรี และพืนทีอืนตลอดจนประชาชน

ทัวไป 

2)  เรืองความไม่โปร่งใสและขันตอนการประมูล การจัดซือจัดจ้าง การซือทีดิน
ตามโครงการนีของเทศบาลนครนครราชสีมา 

3)  เกษตรกรและผู้ชุมนุมมีความกังวลใจในเรืองปริมาณนําทีจะไม่เพียงพอ
สําหรับทําการเกษตรและกิจกรรมอืนๆ 

4)  ก่อนการก่อสร้างไม่ได้ทําการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน 
5)  เรืองทีกรมชลประทานอนุญาตให้ใช้นํา เมือปี พ.ศ.2538 เป็นการอนุญาต 

ก่อนการก่อสร้างเขือนลําแชะ กลุ่มแกนนําได้วิจารณ์ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้นําแบบมีเงือนงํา 
ซึงภาพรวมในการชุมนุมเคลือนไหวของกลุ่มรักษ์ลําแชะ มีการกล่าวพาดพิงถึง

หน่วยงานของสํานักชลประทานที 8 บ้างเล็กน้อยในเรืองการขอใช้นําจากเขือนลําแชะค่อนข้าง

ยาก ในส่วนของการชุมนุมเคลือนไหวครังต่อไปมีแนวโน้มจะเดินขบวนในสถานทีสําคัญ    
(สํานักชลประทานที 8, ม.ป.ป.: 17) 
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ทําให้ในวันที 21 พฤษภาคม 2551 ทางกรมชลประทานที 8 ได้มีการชีแจงดังนี เขือนลําแชะ

เป็นเขือนขนาดใหญ่ เริมก่อสร้างเมือปี พ.ศ. 2530 แล้วเสร็จเมือปี พ.ศ. 2541 และเริมเก็บกักนํา
เมือปี พ.ศ. 2542 สามารถเก็บกักนําได้ 275 ล้านลูกบาศก์เมตร ทีระดับเก็บกัก อยู่ในความ

รับผิดชอบของโครงการส่งนําและบํารุงรักษามูลบนลําแชะ สํานักชลประทานที8 มีปริมาณนํา
ไหลเข้าเฉลียรายปีประมาณ 198.08 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งนําเพือช่วยเหลือพืนที

เกษตรกรรม 113,750 ไร่ ในฤดูฝน เป็นเขือนลักษณะเอนกประสงค์ คือ ส่งนําเพือช่วยเหลือการเกษตร

อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และรักษาสมดุลของระบบนิเวศในลําแชะและลํามูล 
ดังนัน การดําเนินการโครงการและการบริหารสัญญาจ้างเหมาของโครงการแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นการดําเนินการของ
เทศบาลนครนครราชสีมา โดยขออนุมัติโครงการผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 

กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมชลประทาน เป็นผู้อนุญาตใช้นําจากเขือนลําแชะ เพือการ

ผลิตนําประปาเท่านัน และได้วางแผนดําเนินการไว้ ดังนี 
1)  ลดปริมาณการใช้นําจากเขือนลําแชะ 

 (1)  ปรับปรุงระบบระบายนําในลําแชะ และลํามูล โดยปรับปรุงทางระบาย
นําของฝายกันนํานําแชะ และลํามูล เพือลดการสูญเสียนําในกรณีทีส่งนําระบายนํา เพือช่วยเหลือ

อุปโภคบริโภค พืนทีตามลํานํา อุตสาหกรรม และรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ 

 (2)  ปรับปรุงหนองนําขนาดใหญ่ เช่น บึงพระ เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ เพือทดแทน
การส่งนําลงลําแชะ ลํามูล เพือช่วยเหลืออุปโภค บริโภค พืนทีตามลํานํา อุตสาหกรรมและรักษา

สมดุลของระบบนิเวศน์ 
 (3)  ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้นําของพืนทีฝังซ้ายประมาณ 10,500 ไร่โดย

การปรับปรุงเป็นคลองส่งนําดาดคอนกรีต แทนการส่งนําโดยใช้ลําแชะเป็นคลองส่งนํา คาดว่าจะ

แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2551 ทําให้การใช้นําเพือการเพาะปลูกลดลง ส่งผลให้มีปริมาณนําเหลือใน
เขือนมาก 

2)  การบริหารจัดการนําของเขือนลําแชะ 
สํานักชลประทานที 8 จะได้ดําเนินการนําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

เพือแต่งตังคณะกรรมการบริหารจัดการนําจากเขือนลําแชะ ตามแนวทางการบริหารจัดการนํา

ชลประทานแบบมีส่วนร่วม โดยประกอบไปด้วยตัวแทนผู้ใช้นําทุกภาคส่วนการใช้นํา เพือบริหาร
การจัดการนําร่วมกันอย่างทัวถึง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 

นําหลายกิจกรรม อาทิ การเกษตร การอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ
จําเป็นพิจารณาจึงความเท่าเทียมผลประโยชน์ และประสิทธิภาพในการจัดสรรนําเป็นสําคัญ

โดยเฉพาะอย่างยิงในปีทีมีสภาวะวิกฤตของปริมาณนําต้นทุน จะส่งผลต่อการขาดแคลนนํา

สําหรับผู้ใช้นําทุกกิจกรรม ซึงปัจจุบันกรมชลประทานยังประสบปัญหาการบริหารจัดการนําให้
เพียงพอแก่ทุกกิจกรรม ทีมีความต้องการใช้นํามากขึนทุกๆ ปีอยู่แล้ว ดังนันการใช้นําจากเขือน
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ลําแชะเพียงแห่งเดียวอาจไม่เพียงพอแก่ความต้องการใช้นําทีสูงขึนในอนาคตได้ จึงควรมี

การศึกษา การพัฒนาแหล่งนําอืน เพือการประปามาช่วยเสริมด้วย เช่น พัฒนาแหล่งนําบริเวณ
ท้ายนําของเขือนลําแชะให้เป็นแก้มลิง และให้เขือนลําแชะช่วยระบายนํามาเสริมให้เป็นครัง

คราวเมือขาดแคลน เป็นต้น (สํานักชลประทานที 8, ม.ป.ป.: 45) ดังเช่นทีหัวหน้าฝ่ายจัดสรร
นําและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งนําและบํารุงรักษามูลบนลําแชะ สํานักงาน

ชลประทานที 8 (2554) ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  

 
ทางกลุ่มรักษ์ลําแชะก็มีการมาคุยกับทางชลประทานบ้าง แต่เนืองจากมีการ

อนุญาตจากกรมโยธาธิการแล้ว ดังนันเมือเขามีการประชุมมาแล้ว ทางกรม
ชลประทานจึงถือมตินัน โดยให้ความร่วมมือ เช่น การขออนุญาตทางเทศบาล

ต้องทําให้ถูกต้องในการขอใช้นํา หรือการก่อสร้างสถานีสูบนําจากเขือนแชะ 

แน่นอนครับ เพราะเนืองจากไม่อาจคัดขวางนโยบายไม่ได้ จึงต้องอาศัยการ
บริหารจัดการร่วมกันทุกฝ่าย การจัดสรรนําตามปริมาณนําทีมีอยู่ 

 

จากข้อมูลทีสัมภาษณ์มาพบว่า เมือเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึน ก่อให้เกิดการ
รวมตัวของภาคประชาชนเพือคัดค้านการก่อสร้างโครงการ ซึงการเคลือนไหวในช่วงแรกกลุ่มผู้

คัดค้านได้เดินหน้าคัดค้านด้วยวิธีการต่างๆ เพือไม่ให้มีการก่อสร้างโครงการนีเกิดขึน โดยการ

สร้างพันธมิตรหรือแนวร่วม โดยมีกลุ่มประชาชน เกษตรกร ผู้นําชุมชน อาจารย์ และทนายความ
ทีได้รับผลกระทบออกมาคัดค้านโครงการเพือเพิมนําหนักให้กับการเรียกร้อง โดยมุ่งเน้นวิธีทาง

กฎหมาย พร้อมนําประเด็นทีรวบรวมข้อมูลถึงผลกระทบของโครงการ ออกมานําเสนอให้
ประชาชนในอําเภอครบุรีและประชาชนทีอยู่อาศัยตามแนวท่อได้รับรู้ ได้มีการจัดเวทีแสดงความ

คิดเห็นและให้ข้อมูลเกียวกับโครงการ ทังทีจัดขึนในชุมชน สถานศึกษา และสถานทีราชการ ซึง

กลุ่มผู้คัดค้านหันไปใช้สือประเภทต่างๆ ในการนําเสนอ เช่น ป้ายผ้า แผ่นพับ ใบปลิว 
หนังสือพิมพ์ทัวไป หนังสือพิมพ์ท้องถิน วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เป็นหลัก โดยทีสือเหล่านี 

ได้มีผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนํากลุ่มรักษ์ลําแชะ เป็นแกนนําหลักในการนําเอา
ข้อมูลข่าวสารมาเผยแพร่ในหมู่บ้าน แต่เนืองจากไม่ได้รับการตอบรับ การเพิกเฉยจากทาง

ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง แต่มีประชาชนส่วนหนึงทีอยู่ในพืนทีไม่เห็นด้วย

พร้อมทังยังไม่เห็นความสําคัญกับสิงทีกลุ่มผู้คัดค้านพยายามบอกกล่าว เนืองจากส่วนหนึง
ชาวบ้านไม่มีความตืนตัวและเกรงกลัวอํานาจรัฐ พร้อมทังให้การสนับสนุนโครงการอันเป็นผลมา

จากชาวบ้านส่วนหนึงไม่ได้รับผลกระทบ โดยภายหลังกลุ่มผู้คัดค้านจึงหันไปใช้กระบวนการทาง
ศาลแทน เป็นการตัดสินใจโดยบุคคลที 3 ซึงเป็นเจ้าหน้าทีของรัฐ เนืองจากไม่ได้รับการตอบรับ 

การเอาใจใส่จากทางผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยก่อนหน้านีทาง
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กลุ่มผู้คัดค้านได้มีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็น การชุมนุมประท้วง การยืนหนังสือร้องเรียน

คัดค้านเพือขอทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ 
ในส่วนทางภาครัฐเมือเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึน ได้มีการจัดการความขัดแย้ง  

โดยได้ใช้วิธีการสร้างพันธมิตรหรือแนวร่วม โดยกลุ่มประชาชนทีอยู่ในเขตเทศบาล องค์การ
ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการทีเกียวข้องทีสนับสนุนโครงการการ และมีการใช้สือ

เช่นเดียวกับกลุ่มผู้คัดค้าน ได้แก่ ป้ายผ้า หนังสือพิมพ์ทัวไป หนังสือพิมพ์ท้องถิน เป็นหลักแต่

เมือเกิดการเผชิญหน้ากัน ผู้รับผิดชอบโครงการจะจัดการความขัดแย้งโดยการหลีกเลียงความ
ขัดแย้ง ส่วนมากมักจะได้รับการแก้ไขอย่างไม่เป็นทางการ โดยพยายามหลีกเลียงความขัดแย้ง

เนืองจากมองว่าประเด็นปัญหานันยังไม่ค่อยสําคัญ และยังไม่พร้อมทีจะเจรจาไกล่เกลีย ทําให้
ผู้รับผิดชอบโครงการไม่เปิดช่องทางการสือสารระหว่างกัน ทําให้ไม่สามารถโต้ตอบในประเด็น

และสภาพปัญหาทีกลุ่มผู้คัดค้านโครงการสงสัยได้ ซึงวิธีการเช่นนีนอกจาก จะทําให้ความ

ขัดแย้งสะสมเพิมมากยิงขึนแล้ว ยังก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างใหม่เกิดขึนด้วย 

 

ช่วงที 2  โครงการถูกชะลอ ระงับการก่อสร้าง (ช่วงปีพ.ศ. 2552) 

  พ.ศ. 2552 กลุ่มรักษ์ลําแชะยืนฟ้องคดีต่อศาลปกครองนครราชสีมา เรืองคดีพิพาทเกียวกับ
หน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีพิพาทเกียวกับสัญญาทาง

ปกครอง กรณีการคัดค้านโครงการก่อสร้างระบบนําประปา โดยนายธีรพล รัตนประยูร ในฐานะ

ผู้รับมอบอํานาจพร้อมพวก 91 คน เป็นผู้ฟ้องเทศบาลนครนครราชสีมาและกรมชลประทาน
มูลเหตุแห่งการฟ้อง มาจากการดําเนินงานการก่อสร้างระบบประปาตามโครงการแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคของเทศบาลนครนครราชสีมา ส่งผลกระทบต่อการใช้นําของ
กลุ่มรักษ์ลําแชะ ในฐานะทีเป็นผู้อยู่อาศัยในเขตอําเภอครบุรีทีใช้นําในการเกษตรกรรมและเพือ

การอุปโภคบริโภคจากเขือนลําแชะ ซึงได้รับผลกระทบจากการใช้นําเนืองจากโครงการดังกล่าว

ต้องนํานําจากเขือนลําแชะมาใช้ผลิตนําประปาเป็นจํานวน 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึงเป็น
ปริมาณทีมากพอทีจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และปริมาณนําทีจะปล่อยลงสู่ลํานําแชะและ

ลํานํามูล ทําให้มีผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภค 
ขอให้ยกเลิกโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนนําของเทศบาลนครนครราชสีมา ในส่วนการ

ก่อสร้างระบบนําประปาทีนํานําจากเขือนลําแชะ อ.ครบุรี มาผลิตประปาทีบ้านใหม่หนองบอน 

ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย โดยขอให้ศาลกําหนดวิธีการชัวคราวก่อนทีจะมีคําพิพากษามีคําสังให้
เทศบาลนครนครราชสีมา ระงับการก่อสร้างระบบประปาทีอยู่ระหว่างการดําเนินการในขณะนัน

ไว้ก่อน รอจนกว่าศาลจะได้มีคําพิพากษาในคดีนีให้ถึงทีสุด แต่ศาลปกครองนครราชสีมามีคําสัง
ไม่รับฟ้อง และจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนืองจากยังไม่เป็นทีแน่นอนของปริมาณการ

ส่งนําทีจะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อผู้ฟ้อง เพราะโครงการยังไม่เสร็จสิน เพียงแต่ผู้

ถูกฟ้องนันคาดการณ์ไปเอง 
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ต่อมากลุ่มรักษ์ลําแชะจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 2 ประเด็น คือ 

1)  ถึงแม้ว่าโครงการยังไม่เสร็จสิน ก็มีสิทธิตามกฎหมายปกครอง ทีชาวบ้านพืนทีต้นนํา
อาจจะได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย หากโครงการดําเนินการไปจนเสร็จสิน 

2)  การถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญทีผู้ถูกฟ้องทังสอง ไม่มีการชีแจงข้อมูลการ
ก่อสร้างโครงการหรือทําประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน ต่อมาศาลปกครอง

สูงสุดมีคําสังให้ศาลปกครองนครราชสีมา รับคําฟ้องตามคําขอข้อ 2 คือ ให้ยกเลิกโครงการของ

เทศบาลนครนครราชสีมาในส่วนของการก่อสร้างระบบประปา และนํานําจากอ่างเก็บนําลําแชะ 
อ.ครบุรี จนกระทังศาลปกครองนครราชสีมา มีคําสังคุ้มครองชัวคราวให้เทศบาลนครหยุด

ดําเนินการก่อสร้างโครงการชัวคราวจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสังเป็นอย่างอืน 
ซึงประเด็นเหล่านีได้สร้างนําหนักให้กับกลุ่มผู้คัดค้านมากขึน เนืองจากความเดือดร้อน

เหล่านีสามารถเห็นและพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลของกลุ่มผู้คัดค้านเป็นข้อมูลทีถูกต้อง จนทําให้ในวันที 

15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ศาลปกครองนครราชสีมา มีคําสังให้เทศบาลนครนครราชสีมาระงับโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาเพือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคของเทศบาลนคร

นครราชสีมาไว้ชัวคราวขณะทีโครงการดําเนินไปแล้วกว่าร้อยละ 70 
ดูเหมือนว่าจะเป็นแนวทางทียุติธรรมสําหรับการจัดการความขัดแย้งต่างๆ ทีเกิดขึน   

แต่เมือพิจารณาถึงการใช้กระบวนการทางศาลแบบลงรายละเอียดแล้ว จะพบว่าศาลตัดสินข้อ

พิพาทโดยยึดสํานวนและข้อมูลทีได้รับเป็นหลัก และไม่สามารถพึงพาข้อมูลอืนได้เนืองจากศาล
ไม่ได้ลงไปเห็นปัญหาในพืนทีจริง ทําให้ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือแม้กระทังถูกบิดเบือนได้ 

ดังเช่นที อดีตนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา (2554) ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า 
 

เหตุทีศาลรับฟ้อง เพราะว่ารู้สึกว่านักการเมืองไม่ว่าจะระดับชาติหรือระดับ

ท้องถินเลวเหมือนกันหมด ต้องการเอาโครงการใหญ่ๆ เพือกินเปอร์เซ็นต์     
ตัวผู้พิพากษามองอย่างนี เดียวนีเรืองไม่เป็นธรรมในสังคมมันมีอยู่ทีอํานาจที 3 

มันแย่ คือ ตุลาการ เวลาศาลคุ้มครองให้คุ้มครองทังหมด ซึงบางส่วนไม่ได้
เกียวกับพืนทีพิพาทจากเขือนลําแชะ แต่นีตัดสินให้หยุดทังหมดเลยตัง 1 ปี ซึง

เกิดผลกระทบคือ บริษัทต่างๆ ก็ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 

 
ดังเช่นทีปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา (โคราชรายวันออนไลน์ 2552, 30 ตุลาคม: 3) ได้

ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า “แต่วิบากกรรมก็ยังไม่สินสุด ศาลปกครองได้มีคําสังให้คุ้มครองโครงการ
ชัวคราว  ทําให้คณะผู้บริหารต้องเร่งหาแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนเรืองนําในอนาคต  

แต่ก็มีแรงต้านมาตลอดเวลา” 
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จากช่วงที 2 พบว่าทีกลุ่มผู้คัดค้านหันไปใช้กระบวนการทางศาลเป็นสถาบันทีจัดตังขึน

ตามระบบทีสังคมยอมรับ เข้ามาช่วยจัดการแก้ไขข้อพิพาท ในการตัดสินใจโดยบุคคลที 3 ซึง
เป็นเจ้าหน้าทีของรัฐ วิธีนีได้เปลียนจากการแก้ปัญหาระหว่างกันเอง ไปสู่กระบวนการของรัฐ

และผลการตัดสินมักจะเป็นการแพ้หรือชนะ คือ ตัดสินว่าใครแพ้เพราะเหตุใดหรือชนะเพราะ
เหตุใด เนืองจากการตัดสินนี เป็นการตัดสินทีได้รับอํานาจจากสังคม ผลของการตัดสินจึงมีผล

ใช้บังคับตามกฎหมาย คู่กรณีไม่มีอํานาจในการตัดสินใจ แต่ก็จะได้รับโอกาสในการแสดง

ทัศนคติอย่างหนักแน่น และจากการตัดสินได้สะท้อนถึงลักษณะความเป็นไปในสังคม มีผลทํา
ให้โครงการถูกชะลอการก่อสร้าง 

ดังนันการพึงพากระบวนการทางศาลจึงเป็นวิธีทีไม่ยืดหยุ่นและไม่เหมาะสมกับการ
จัดการข้อขัดแย้งทีเป็นเรืองอ่อนไหวในสังคม ซึงมีปัจจัยทีต้องพิจารณาหลายด้านโดยเฉพาะ

ด้านจิตใจและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทีกระบวนการทางศาลไม่สามารถเข้าถึงได้

อย่างลึกซึงและเพียงพอ นอกจากนีผลการตัดสินของศาลย่อมทําให้มีผู้แพ้และผู้ชนะ ซึงนําไปสู่
ความสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะต่างต้องสูญเสียกันทังสองฝ่าย คือสูญเสีย เงิน เวลา 

ชีวิต ทรัพย์สิน และจิตใจ ทําให้การพึงพาศาลกลายเป็นวิธีการแก้ไขปัญหา "ทีรุนแรง" วิธีหนึง
นอกเหนือไปจากการใช้กําลังเข้าหําหันกันโดยตรงๆ นอกจากนีวิธีการนี ก็ยังไม่อาจสร้างความ

ยุติธรรมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งให้เกิดขึนได้จริงในบางกรณี ดังนันการใช้กระบวนการ

ทางศาลจึงควรเป็นมาตรการสุดท้ายทีพึงเลือกเข้ามายุติปัญหาความขัดแย้ง ซึงสะท้อนให้เห็น
ว่ากระบวนการทางศาลอาจไม่ใช่คําตอบทีดีทีสุดเสมอไป 

 
ช่วงที 3 ความพยายามทีจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (ช่วงปีพ.ศ. 25522553) 

ในวันที 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552 กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการเริมแสดงบทบาทมากขึนใน

สถานการณ์ความขัดแย้ง โดยได้มีการจัดเวทีชีแจงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นการจัดเพือ
หาทางออกร่วมกัน กรณีโครงการก่อสร้างระบบประปาเพือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํา

อุปโภคบริโภคของเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานทีเกียวข้องเข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา รองนายกเทศมนตรีนคร

นครราชสีมานายกเทศมนตรี ตัวแทนสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ตัวแทนธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ประกอบการร้านค้า 
ดังเช่นทีประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา (2554) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

 
ส่วนตัวมองว่าโครงการนีน่าจะดําเนินการต่อไปให้เสร็จสินเพราะงบประมาณทุก

อย่างมีอยู่แล้ว การก่อสร้างก็เดินหน้าไปกว่า 70% แล้ว การขยายตัวของ

จังหวัดนครราชสีมาเพิมขึนอย่างต่อเนือง ทังจํานวนประชากร และสถาน
ประกอบการธุรกิจต่างๆ ซึงล้วนจะต้องใช้นําทังนัน 
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ดังเช่นทีประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเทียวจังหวัดนครราชสีมา (2554) ได้ให้

สัมภาษณ์ว่า 
 

เรืองทีเกิดขึนกับเทศบาลนคนครราชสีมา ก็เห็นใจทุกภาคส่วน ทังภาค
เกษตรกรรมทีมีความจําเป็นต้องใช้นําเพือทําการเกษตรเหมือนกัน และในเขต

เทศบาลนครนครราชสีมาก็มีความจําเป็นต้องใช้นําเพือการอุปโภคบริโภค 

ฉะนันการทําความเข้าใจกันน่าจะเป็นทางออกทีดีทีสุด 
 

ต่อมาชาวบ้านในพืนทีเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 83 ชุมชน กว่า 200 คน ร่วมตัวกัน

เพือเรียกร้องขอให้มีการยืนอุทรธ์ต่อศาลปกครอง ภายหลังทีศาลปกครองได้สังให้มีการระงับ

การก่อสร้างไว้ชัวคราว พร้อมกันนียังได้ยืนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพือให้มีการ
ดําเนินการโครงสร้างระบบประปาต่อไป โดยเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือและ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลนครราชสีมาได้ ดังเช่นทีรองนายก 
เทศมนตรี (โคราชรายวันออนไลน์ 2552, 30 ตุลาคม: 2) ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

 

ในช่วง 35 ปี นีประชาชนในเขตเทศบาลนครฯ จะไม่มีปัญหาการขาดแคลนนําประปา
อย่างแน่นอน เพราะนําประปาทีใช้แหล่งนําดิบจากเขือนลําตะคองในปัจจุบัน

และโครงการอืนๆ ทีเทศบาลนครจะดําเนินการ รวมทังโครงการแก้มลิง จะ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้...ผมยืนยันว่า ขันตอนการประมูลหรือ

ดําเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบวิธี

ปฏิบัติ ขอยําว่า โครงการนีมีความจําเป็นมาก เพราะเมืองโคราชมีการขยายตัว
อย่างต่อเนือง ขณะทีแหล่งนําสําหรับการอุปโภคบริโภคของชาวโคราชมีเพียง

แหล่งเดียว คือ จากอ่างเก็บนําลําตะคอง ซึงต้องแบ่งนําบางส่วนให้กับโครงการ

ลําตะคองแบบสูบกลับ เพือผลิตกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) จํานวน 10 ล้านลบ.ม. และหากเกิดวิกฤติภัยแล้งเหมือนเช่นปี 

2535 หรือ ปี 2548 จะเกิดปัญหาขึนอย่างมาก ฉะนัน โครงการนีจึงเป็นการ
แก้ไขปัญหานําในอนาคต และรองรับการเจริญเติบโตของเมืองเทศบาลนคร

นครราชสีมา 
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ขณะทีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (โคราชรายวันออนไลน์ 2552, 30 ตุลาคม: 4) 

ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
 

กรณีทีเกิดขึนกับโครงการก่อสร้างระบบประปาของเทศบาลนครราชสีมานัน 
เรืองนีทุกฝ่ายต้องมาหารือร่วมกันเพือหาข้ออธิบายให้ได้ข้อยุติร่วมกัน และหา

แนวทางเตรียมการแก้ไขกัน โดยเฉพาะจังหวัดเราได้รับอนุมัติโครงการมามาก

และได้งบประมาณมาค่อนข้างมากซึงเป็นเรืองปกติ เพราะโคราชเป็นจังหวัด
ใหญ่รองจากกรุงเทพฯ มีประชากรกว่า 2.5 ล้านคน ยังไม่รวมประชากรแฝงอีก

จํานวนมาก ตนอยากให้ทุกคนเดินไปข้างหน้า แต่อย่าอยู่ด้วยความแตกแยก
อย่าอยู่ด้วยความสงสัยซึงกันและกัน บ้านเมืองมันจะเดินหน้าไม่ได้ เรืองนีเรา

ต้องพูดคุยทําความเข้าใจกัน เพราะเราไม่ได้อยู่คนละประเทศ เราเป็นคนไทย

ด้วยกันอยู่จังหวัดเดียวกัน ฉะนันทุกอย่างสามารถพูดกันได้ด้วยเหตุด้วยผล แต่
สําคัญว่าพูดกันให้เข้าใจ ให้เขาเห็นข้อเท็จจริงจริงๆ ตนเชือว่าอยู่ในวิสัยทีพูดคุย

กันได้ 
 

ส่วนมุมมองของหัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกกระชาย (2554) ได้ให้

สัมภาษณ์ว่า 
 

ในความคิดของผมคิดว่าถ้านําทีใช้ในเมือง โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดขาด
แคลน กิจกรรมต่างๆ เศรษฐกิจในตัวเมือง โรงงานต่างๆ หยุดชะงัก คนทีนีก็

ต้องไปทํางานโรงงาน ไม่มีเงิน ไม่มีรายได้ แล้วพวกเราจะอยู่ได้อย่างไรไม่รู้

เหมือนกันว่าแกนนําเขาคิดอย่างไร 
 

ส่วนทางเทศบาลนครนครราชสีมาเมือช่วงต้นปี 2553 ได้มีการเจรจาพูดคุยกับแกนนํา
กลุ่มรักษ์ลําแชะ เป็นครังแรกทีมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการ หลังจากเกิดกรณีพิพาท เพือหา

แนวทางยุติปัญหาข้อพิพาท โดยฝ่ายผู้รับผิดชอบโครงการ พยายามพูดจาโน้มน้าวขอความเห็น

ใจ และการแสดงความคิดเห็นทีสวนทางกัน ส่งผลให้บรรยากาศเริมตึงเครียดขึน การเจรจาจึง
ต้องยุติลงกลางคัน โดยมีข้อสรุปทีฝ่ายกลุ่มผู้คัดค้านอ้างไม่สามารถดําเนินการตามทีร้องขอได้ 

เกรงจะก้าวล่วงอํานาจคําสังศาลฯ ขอให้รอคําสังศาลทีเป็นองค์กรตุลาการทุกฝ่ายให้ความ
เคารพ และมีความเป็นกลาง ส่งผลให้การเจรจาครังนีไม่เป็นผลสําเร็จ 

หลังจากนันทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา ได้นัดเจรจาพูดคุยกับแกนนํา

กลุ่มรักษ์ลําแชะ ผู้ฟ้องคดี เพือหาแนวทางยุติ ปัญหาข้อพิพาท ทีโรงแรมซิตีพารค์ ถ.มิตรภาพ
อ.เมือง นครราชสีมา ท่ามกลางบรรยายกาศทีชืนมืน ส่วนใหญ่จะเป็นการหารือกันในเรืองการ
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ใช้นําทีทังสองฝ่าย อ้างอิงข้อมูลเอกสารของกรมชลประทาน ทีมีหลายรูปแบบ จึงมีการขัดแย้ง

กันบ้างเล็กน้อย แต่ทังสองฝ่ายก็ยอมรับในเหตุผล และเสนอหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีประธานกลุ่มรักษ์ลําแชะ (2554) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

 
นับเป็นนิมิตรหมายทีดีทีได้มาพูดคุยกับคณะผู้บริหารเทศบาลนครฯ ทําให้ได้

ปรับความเข้าใจ ในส่วนข้อมูลทีคลาดเคลือน แนวทางบางอย่างก็เริมตรงกัน  

แต่เป็นทีน่าเสียดาย ทีปัญหาข้อพิพาทได้สู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว จึงไม่
สามารถยุติได้ หากก่อนหน้านีในห้วงเวลาทีมีจะเริมดําเนินการศึกษาแนวทาง

เพือจะก่อสร้างโครงการได้มาพูดคุยกันบ้าง ปัญหาก็อาจจะไม่บานปลาย ซึงเป็น
ครังแรกทีได้มานังโต๊ะเจรจากัน หลังจากทีมีการเคลือนไหวกันมากว่า 3 ปี 

 

ประธานกลุ่มรักษ์ลําแชะ กล่าวต่ออีกว่า ทางเทศบาลนครได้เสนอแนวทางการบรรเทา
ความเดือดร้อน ทีมีผลจากคําสังศาลปกครองให้คุ้มครองชัวคราว ทําให้โครงการนําประปาที

รวมทังการปรับปรุงระบบกรองนําที โรงกรองนําบ้านมะขามเฒ่า โรงกรองนําอัษฏางค์และการ
วางท่อนําประปา ทีเป็นการเปลียนชนิดและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในเขต อ.เมือง ต้องหยุดการ

ดําเนินก่อสร้างไปด้วย โดยจะขอทุเลาคําสังศาลทีจะขอดําเนินการในส่วนนีต่อในขณะทีการ

ก่อสร้างทีเกียวข้องกับพืนทีต้นนํา เขือนลําแชะ อ.ครบุรี ก็จะต้องสงวนไว้ตามคําสังศาล พร้อม
กับการบริหารจัดการนํา ทีจะต้องมีการทําข้อตกลงอย่างชัดเจน หากปีไหนนําในอ่างเก็บนําลํา

แชะมีปริมาณน้อย ก็ต้องมีการแบ่งปันให้เหมาะสมและอาจจะมีการจัดเวทีเสวนาภาคประชาชน 
โดยมีองค์กรทีเกียวข้อง รวมทังตัวแทนผู้ทีไม่มีส่วนได้เสียมาพูดคุย ให้เป็นเรืองเป็นราวสร้าง

ภาพให้เห็นว่าคนโคราช ไม่ได้ขัดแย้ง แย่งชิงเรืองนํา เพียงแต่มีการเข้าใจบางอย่างทีไม่ตรงกัน

บางอย่าง ซึงข้อเสนอทังหมดทางกลุ่มรักษ์ลําแชะ รับไว้เพือจะนําไปชีแจงให้กับแกนนํา และ
ชาวบ้านในพืนที ซึงจะได้ขอมติในทีประชุมต่อไปว่าจะให้ดําเนินการอย่างไร ซึงบางอย่างก็

อาจจะไม่สามารถดําเนินการได้ เพราะอยู่ในเงือนไขของคําสังศาลปกครอง ดังเช่นทีแกนนํา
กลุ่มรักษ์ลําแชะ (2554) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

ปัญหาข้อขัดแย้งทีผ่านมา เราไม่ได้หวงนํา หรือถ่วงความเจริญของคนเมือง 
เพียงแต่ไม่เคยมีการมาเจรจาพูดคุย ให้ทังสองฝ่ายได้พบกันครึงทางเลย จึงต้อง

ใช้กระบวนการยุติธรรม ทีมีความเป็นกลาง โดยเป็นองค์กรทีสังคมให้ความ
เคารพ ยอมรับ ตัดสินชีขาด ทีสําคัญการเคลือนไหวมากว่า 3 ปี ขอยืนยันอีก

ครังว่าไม่มีกลุ่มการเมืองไหนมาเกียวข้อง โดยเฉพาะการเจรจา พูดคุยกับ

คู่กรณี ครังนี ก็ไม่อะไรซับซ้อน หรือมีเบืองหลังทีไม่ชอบมาพากล 
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8 มีนาคม พ.ศ. 2553 ทีโรงแรมปัจญดารา ถ.ไชยณรงค์ อ.เมือง นครราชสีมา เมือเวลา 

10.00 น. มีการจัดการเสวนาภาคประชาชนในหัวข้อ ‘เมืองโคราชขาดนํา ใครช่วยเราได้’ ซึงเป็น
กิจกรรมการนําเสนอภัยแล้งทีกําลังคุกคามคนโคราช และการสรุปสถานการณ์เกียวกับการ

ดําเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาท่ามกลางความเคลือนไหวของกลุ่มผู้ใช้นํา หรือมีส่วนได้
ส่วนเสียกับโครงการ โดยมีแกนนําหลายองค์กรในเขตเมืองนครราชสีมา ทังภาครัฐ และเอกชน 

รวมทังตัวแทนชุมชนจํานวนกว่า 80 ชุมชน เกรงจะประสบปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภค บริโภค

ในอนาคต (สมาพันธ์ประชาชนแห่งประเทศไทย, 2553) 
ต่อมาวันที 2 เมษายน พ.ศ. 2553 ทีบริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มผู้ใช้นําประปาในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา กว่า 300 คน นําโดย
นายประเสริฐ บุญชัยสุข สส.นครราชสีมา พรรครวมชาติพัฒนาได้รวมตัวกันล่ารายชือเตรียมยืน

หนังสือถึงศาลปกครองสูงสุด เพือเรียกร้องให้ทางศาลปกครองสูงสุด มีคําสังกลับคําตัดสินของ

ศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา วิธีการของกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการไม่ได้แตกต่างจากกลุ่มผู้
คัดค้าน เช่น การยืนหนังสือถึงผู้ทีมีอํานาจการตัดสินใจ จากเหตุการณ์ความเคลือนไหวของ

กลุ่มต่างๆ ทีเกิดขึนมีผลให้ 
วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2553 ศาลปกครองสูงสุดมีคําสังให้ดําเนินการก่อสร้างบางส่วน 

โดยระงับเฉพาะส่วนของการดําเนินการก่อสร้างสถานีสูบนําดิบภายในเขือนลําแชะ และการวางท่อ

นําดิบทีต่อจากสถานีสูบนําดิบภายในเขือนลําแชะมาถึงทีพักนําทีด่านเกวียนไว้เป็นการชัวคราว 
และเมือวันที 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ศาลปกครองนครราชสีมามีคําพิพากษาให้ยกเลิกคําสัง

ระงับการดําเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ทําให้สามารถดําเนินการก่อสร้างทังหมดได้ตามปกติ 
โดยสาระสําคัญ 3 ประเด็นคือ 

1)  การทําประชาคมหรือประชาพิจารณ์ในการก่อสร้างโครงการ ซึงเทศบาล

นครนครราชสีมาดําเนินการถูกต้อง 
2)  การก่อสร้างระบบประปาไม่มีผลกระทบด้านสิงแวดล้อม 

3)  ตามพระราชกฤษฎีกาของชลประทาน นําในเขือนลําแชะจะใช้อุปโภค
บริโภคในพืนที 3 อําเภอ คือ ครบุรี, โชคชัย และปักธงชัย ซึงปริมาณนําทีเหลือจากนี สามารถ

จัดสรรให้เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ตามทีกรมชลประทานพิจารณา โดย 10 ปีแรก จัดสรรให้

เทศบาลนครนครราชสีมา 11 ล้านลูกบากศ์เมตร หรืออ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรี ไม่เกินปีละ 
30 ล้านลูกบาศก์เมตร 

กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการเริมแสดงบทบาทมากขึนในสถานการณ์ความขัดแย้ง โดยได้มี
การจัดเวทีชีแจงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นการจัดเพือหาทางออกร่วมกัน โดยมีตัวแทน

จากหน่วยงานทีเกียวข้อง องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม นอกจากนีแล้ววิธีการของ

กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการก็ไม่ได้แตกต่างจากกลุ่มผู้คัดค้าน เช่น การยืนหนังสือถึงผู้ทีมีอํานาจ
การตัดสินใจ 
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ภาครัฐได้ใช้วิธีการจัดการความขัดแย้ง คือ การเจรจาต่อรอง ซึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์

ของการต่อรองระหว่างกลุ่มทีรู้สึกว่าเกิดความขัดแย้งหรือเกิดความขัดแย้งแล้ว แต่ละกลุ่มจะ
ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันขึนชัวคราว เพืออธิบายหรือบอกเล่าความต้องการและ

ผลได้ผลเสียของเขา ทังนีเพือข้อแลกเปลียนบางอย่างกัน หรือเพือแก้ปัญหาในประเด็นทีไม่
ซับซ้อนนัก เพียงแต่ในกรณีนี การเจรจาต่อรองไม่ประสบผลสําเร็จ เนืองจากมีการพยายามปิด

ช่องทางการสือสารระหว่างกันตังแต่เริมแรก 

ประชาชนในเขตพืนทีเทศบาลนครนครราชสีมา ทีต้องการให้โครงการมีการก่อสร้างจน
แล้วเสร็จ เนืองจากเป็นผู้ทีจะได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะประชาชนเหล่านีมองว่า เขต

เทศบาลนครนครราชสีมามีการขยายตัวภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือง รวมถึง
จํานวนผู้ใช้นําเพิมขึน ทําให้นําทีจะใช้อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยโครงการ

ก่อสร้างระบบนําประปาเป็นความหวังสุดท้ายทีจะแก้ไขปัญหา แต่การก่อสร้างได้ถูกระงับ

ชัวคราว ทําให้พวกเขาไม่อาจจะทนรับกับปัญหาทีหลายคนเคยประสบกันมา ตัวแทนของคน
เมืองก็ได้มีการเรียกร้องขอให้มีการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ไม่เช่นนันคนในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมาจะได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนนํา 
จะเห็นได้ว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

นําอุปโภคบริโภคของเทศบาลนครนครราชสีมานัน มีหลายกลุ่ม มีทังผู้ทีจะได้รับประโยชน์และ

เสียประโยชน์เมือโครงการประสบผลสําเร็จ สะท้อนให้เห็นว่าในการดําเนินการบริหารจัดการ
ต่างๆ นันไม่ว่าจะในระดับท้องถินหรือระดับชาติ ต้องมีการตัดสินใจเสมอๆ ในการเลือกว่าจะ

ดําเนินการทํากิจกรรมใด ท้องถินไม่สามารถสนองตอบต่อทุกความต้องการของประชาชนได้ 
เนืองจากเหตุผลทีว่าทรัพยากรทีท้องถินมีอยู่นันมีอยู่อย่างจํากัด ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรธรรมชาติ หรือองค์ความรู้ในการจัดการแก้ไขปัญหา เพือสนอง

ต่อความต้องการของประชาชนซึงนับวันจะมีความต้องการทีหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละ
พืนที แต่ละกลุ่มผลประโยชน์ ซึงจําเป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัดให้มีความ

เหมาะสม โดยกลุ่มผลประโยชน์ทีมีพลังอํานาจ มีความเข้มแข็ง หรือมีความสามารถในการ
เจรจาต่อรอง หรือมีความสามารถในการช่วงชิงทรัพยากร จะเป็นกลุ่มทีได้เปรียบและปัญหา

หรือความต้องการก็มักจะได้รับการตอบสนอง 



เทศบาลนครนครราชสีมา 

เกิดวิกฤติภัยแล้ง 
นําดิบขาดแคลน 
คุณภาพนําเสือมลง 
ระบบจ่ายนําชํารุด 
การขยายภาคเมือง 

ขออนุญาตใช้นํา 
จากกรมชลประทาน 

กรมโยธาธิการ 
สํารวจออกแบบ 
ปรับปรุงระบบประปา 

เขือนลําแชะ 

มติคณะรัฐมนตรี 10 พ.ค. 2548
เห็นชอบให้อนุมัติโครงการ 

พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 

ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการ     
สอบถามอบต.และผู้นําท้องถิน 

เริมดําเนินโครงการ 18 ก.ย.2550

กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ 
เคลือนไหวกดดันให้ยกเลิก 
คําสังการชะลอการก่อสร้าง  
(จัดเวทีเสวนา,ยืนหนังสือถึงผู้ทีมี
อํานาจ,ล่ารายชือ,ชุมนุมประท้วง) 

ครังที 1: ชุมนุมเพือชีแจง 
วัตถุประสงค์และจุดยืน 

 

ครังที 2 : ชุมนุมหน้าศาลากลาง
อําเภอครบุรี (จัดเวทีปราศรัย) 
 

เสียงคัดค้านจากกลุ่มทีได้รับผลกระทบ 

ความโปร่งใสของโครงการ 

ผลกระทบต่อประชาชนในพืนที 

การทําประชาพิจารณ์ 

เรียกร้องให้ 
ทําประชาพิจารณ์ 

พิจารณาทบทวนโครงการ 

การนํานําไปใช้ โดยหาวิธีอืน 
ยืนหนังสือไปยังหน่วยงานที
เกียวข้อง(สตง/ ปปช/  DSI/ 
ผู้ว่า/เทศบาล/ กรมชลประทาน/
รัฐมนตรีเกษตร) 

รับหนังสือไว้พิจารณา

มีการชีแจงการบริหารจัดการ 
นําจากกรมชลประทาน 

ยืนฟ้องศาลปกครอง : มีคําสัง 
ให้ระงับโครงการชัวคราว 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นัดเจรจากับกลุ่มผู้คัดค้าน 
2 ครังแต่ไม่เป็นผล 

ศาลปกครอง : มีคําสังให้ 
ดําเนินโครงการบางส่วน 

ศาลปกครอง : มีคําสังให้ 

ยกเลิกการระงับโครงการ 

ดําเนินโครงการได้ต่อไป 

ภาพที 4.1  พัฒนาการความขัดแย้งในโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคของเทศบาลนครนครราชสีมา 

กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มผู้คัดค้านโครงการ 
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4.3  การตอบโต้ของกลุ่มเป้าหมายต่อการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน 

 
 จากข้อมูลการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน จะเห็นได้ว่ามีการเคลือนไหวอย่างต่อเนือง

นับตังแต่มีการรวมกลุ่มรักษ์ลําแชะ มียุทธศาสตร์ ยุทธวิธีในการเคลือนไหวทีหลากหลาย
ขณะเดียวกันก็มีการเคลือนไหวทีไปปะทะยังพืนทีสาธารณะกับกลุ่มบุคคล หน่วยงานทังภาครัฐ 

และภาคเอกชน ทําให้ประเด็นดังกล่าว มีการตอบโต้จากกลุ่มทีปะทะ ทังนีผู้วิจัยจึงนําเสนอ

ข้อมูลการตอบโต้ในช่วงปี พ.ศ. 2549 จนถึงปีพ.ศ. 2553 เพือให้เห็นถึงการตอบโต้นับตังแต่เริม
โครงการ และดําเนินการเคลือนไหวในช่วงเวลาดังกล่าว 

  ซึงผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายทีถูกปะทะจากการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน ออกเป็น 
2 ส่วนด้วยกัน คือ 

4.3.1  การเคลือนไหวของผู้รับผิดชอบโครงการ (ภาครัฐ) 

4.3.2  การเคลือนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ (หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน) 

 

4.3.1  การเคลือนไหวของผู้รับผิดชอบโครงการ (ภาครัฐ) 
 

ตารางที 4.1  ลําดับเหตุการณ์การเคลือนไหวของผู้รับผิดชอบโครงการทีตอบโต้ต่อกลุ่มผู้คัดค้าน 

 

ลําดับที ว/ด/ป ประเด็นปัญหาของกลุ่มผู้คัดค้าน 

ทีเรียกร้องต่อภาครัฐ  

(บุคคล,หน่วยงานรัฐ) 

การตอบโต้/ตอบรับ 

ของผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

1  6 
กันยายน 

2549 

  การชุมนุมประท้วงของกลุ่มผู้คัดค้าน    
   โครงการโดยหยิบยกประเด็นความไม่     

   โปร่งใสของขันตอนการประมูลโครงการ 

  มีการชีแจ้งถึงวัตถุ 
   ประสงค์และจุดยืนใน   

   การบริหารโครงการ  
 

 2 

 

 

 

 

 

 

10 
ตุลาคม 

2550 
 

 

 

  ยืนหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานที   
   เกียวข้องดังนีคือ  

   1)  สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
   2) คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

        การทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 

   3)  กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
   4)  เทศบาลนครนครราชสีมา 

  รับหนังสือไว้พิจารณา 
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ตารางที 4.1 (ต่อ) 

 

ลําดับที ว/ด/ป ประเด็นปัญหาของกลุ่มผู้คัดค้าน 

ทีเรียกร้องต่อภาครัฐ  

(บุคคล,หน่วยงานรัฐ) 

การตอบโต้/ตอบรับ 

ของผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

      5)  กรมชลประทาน 
   6)  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  

   ในประเด็นความไม่ชอบมาพากลของวาง  
   ท่อผันนําเขือนลําแชะสู่เทศบาลฯ 
 

 

3 8 มีนาคม 

2551 

  มีการรวมตัวของกลุ่มรักษ์ลําแชะ  

   ประกอบด้วย กลุ่มราษฎร ผู้นําชุมชน   
   อาจารย์และเกษตรกร ทีใช้ประโยชน์จาก  

   นําของเขือนลําแชะประมาณ300400     
   คน เพือคัดค้านโครงการดังกล่าว ณ   

   หอประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา ซึงสาระ  

   ทีกลุ่มรักษ์ลําแชะและประชาชนชีแจง 
   และแสดงความคิดเห็นโดยสรุป คือ  

1)ความเป็นมา ความไม่โปร่งใส และ  
  ขันตอนการประมูลการจัดซือจัดจ้างของ   

  โครงการ  

2)ความกังวลของประชาชนและ 
เกษตรกรในพืนทีการเกษตรท้ายเขือนลํา

แชะ ว่าปริมาณนําจะไม่เพียงพอสําหรับ
ทําการเกษตร 

3)ไม่มีการทําประชาพิจารณ์รับฟัง 

ความคิดเห็นจากประชาชนก่อนลงมือ
ดําเนินการ  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

4 

 

20 

มีนาคม 
2551 

 

  มีความเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน  

   โดยการชุมนุมและการกล่าวปราศรัยของ     
   แกนนําโดยสรุปสาระได้ดังนี  
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ตารางที 4.1 (ต่อ) 

 

ลําดับที ว/ด/ป ประเด็นปัญหาของกลุ่มผู้คัดค้าน 

ทีเรียกร้องต่อภาครัฐ  

(บุคคล,หน่วยงานรัฐ) 

การตอบโต้/ตอบรับ 

ของผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

   1)ขอคัดค้านการก่อสร้างโครงการ
และให้ หาวิธีการนํานําไปใช้โดยวิธี

อืนทีจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรอําเภอครบุรี และพืนทีอืน

ตลอดจนประชาชนทัวไป 

2)เรืองความไม่โปร่งใสและขันตอน
การประมูล การจัดซือจัดจ้าง การ

ซือทีดินตามโครงการนีของ
เทศบาลนครนครราชสีมา 

3)เกษตรกรและผู้ชุมนุมมีความกังวล

ใจในเรืองปริมาณนําทีจะไม่
เพียงพอสําหรับทําการเกษตรและ

กิจกรรมอืนๆ  
4)การก่อสร้างไม่ได้ทําการประชา

พิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน 
 

 

5  15 ตุลาคม 

2552 

  กลุ่มรักษ์ลําแชะยืนฟ้องคดีต่อศาล   

   ปกครองกรณีการคัดค้านโครงการ 
 
 

  ศาลมีคําสังให้ระงับ  

   โครงการไว้ชัวคราว  

6  ต้นปี 2553  

 
 

 

 
 

 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

   นัดเจรจาพูดคุยกับ 
   แกนนํากลุ่มรักษ์ลํา   

   แชะถึงสองครังเพือหา   

   แนวทางยุติปัญหาข้อ   
   พิพาท 
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ตารางที 4.1 (ต่อ) 

 

ลําดับที ว/ด/ป ประเด็นปัญหาของกลุ่มผู้ 

คัดค้านทีเรียกร้องต่อภาครัฐ  

(บุคคล,หน่วยงานรัฐ) 

การตอบโต้/ตอบรับ 

ของผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

7 

 

21 
เมษายน

2553 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  ศาลมีคําสังให้ 
ดําเนินการก่อสร้าง

บางส่วน โดยระงับ
เฉพาะส่วนของการ

ดําเนินการก่อสร้าง

สถานีสูบนําดิบภายใน
เขือนลําแชะ และการ

วางท่อนําดิบทีต่อจาก
สถานีสูบนําดิบภายใน 

เขือนลําแชะมาถึงทีพัก

นําทีด่านเกวียนไว้เป็น
การชัวคราว 
 

8 7 ตุลาคม 
2553 

 
 

 

 
 

 

  ศาลมีคําพิพากษาให้
ยกเลิกคําสังระงับการ

ดําเนินการก่อสร้าง 

โครงการ ทําให้สามารถ
ดําเนินการก่อสร้างได้

ตามปกติ  
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4.3.2  การเคลือนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ  

          (หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และภาคประชาชน) 

 

ตารางที 4.2  ลําดับเหตุการณ์การเคลือนไหวของผู้สนับสนุนโครงการทีตอบโต้ต่อกลุ่มผู้คัดค้าน 

 

ลําดับที ว/ด/ป ประเด็นปัญหาของกลุ่มผู้คัดค้าน 

ทีเรียกร้องต่อภาครัฐ  

(บุคคล,หน่วยงานรัฐ) 

การตอบโต้/ตอบรับ 

ของกลุ่มผู้สนับสนุน 

1  6 
กันยายน 

2549 

  การชุมนุมประท้วงของกลุ่มผู้คัดค้าน    
   โครงการโดยหยิบยกประเด็นความไม่     

   โปร่งใสของขันตอนการประมูลโครงการ 

  กลุ่มประชาชนในเขต  
   เทศบาลนครสนับสนุน  

   นายกเทศมนตรีเพือให้ 

   เดินหน้าโครงการ  
   ก่อสร้างระบบประปา 

  
2 

 

 

 

 

 

10 

ตุลาคม 

2550   
 

 
 

 

  ยืนหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานที   

   เกียวข้องดังนีคือ  

   1)  สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
   2) คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

        การทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 
   3)  กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

   4)  เทศบาลนครนครราชสีมา 

   5)  กรมชลประทาน 
   6)  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  

   ในประเด็นความไม่ชอบมาพากลของวาง  
   ท่อผันนําเขือนลําแชะสู่เทศบาลฯ 

  รับหนังสือไว้พิจารณา 

 

 
 

 
 

3 8 มีนาคม 

2551 

  มีการรวมตัวของกลุ่มรักษ์ลําแชะ  

   ประกอบด้วย กลุ่มราษฎร ผู้นําชุมชน   
   อาจารย์และเกษตรกร ทีใช้ประโยชน์จาก  

   นําของเขือนลําแชะ ประมาณ 300400  

   คน เพือคัดค้านโครงการดังกล่าว ณ   
   หอประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา  
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ตารางที 4.2 (ต่อ) 

 

ลําดับที ว/ด/ป ประเด็นปัญหาของกลุ่มผู้คัดค้าน 

ทีเรียกร้องต่อภาครัฐ  

(บุคคล,หน่วยงานรัฐ) 

การตอบโต้/ตอบรับ 

ของกลุ่มผู้สนับสนุน 

   ซึงสาระทีกลุ่มรักษ์ลําแชะและประชาชน
ชีแจงและแสดงความคิดเห็นโดยสรุป คือ  

1)ความเป็นมา ความไม่โปร่งใส และ  
ขันตอนการประมูลการจัดซือจัดจ้าง

ของโครงการ  

2)ความกังวลของประชาชนและ
เกษตรกรในพืนทีการเกษตรท้าย

เขือนลําแชะ ว่าปริมาณนําจะไม่
เพียงพอสําหรับทําการเกษตร 

3)ไม่มีการทําประชาพิจารณ์รับฟัง

ความคิดเห็นจากประชาชนก่อนลง
มือดําเนินการ 
 

 

4  18 
มีนาคม 

2551 

  ยืนหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการ   
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้  

   ทบทวนการผันนําจากเขือนลําแชะเพือ 

   นําไปผลิตนําประปานครนครราชสีมา  
   เพราะโครงการดังกล่าวมีการรวบรัดผ่าน  

   ขันตอนและเกรงว่าจะได้รับผลกระทบ 
 

  รับหนังสือไว้พิจารณา 

5  20 
มีนาคม 

2551 

  มีความเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน  
   โครงการ โดยการชุมนุมมีการจัดทําเวที  

   ขนาดใหญ่และการกล่าวปราศรัยของ  
   แกนนําโดยสรุปสาระทีอภิปรายและ  

   แสดงความคิดเห็นได้ 

1)ขอคัดค้านการก่อสร้างโครงการและ 
ให้หาวิธีการนํานําไปใช้โดยวิธีอืนที

จะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร 
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ตารางที 4.2 (ต่อ) 

 

ลําดับที ว/ด/ป ประเด็นปัญหาของกลุ่มผู้คัดค้าน 

ทีเรียกร้องต่อภาครัฐ  

(บุคคล,หน่วยงานรัฐ) 

การตอบโต้/ตอบรับ 

ของกลุ่มผู้สนับสนุน 

   2)เรืองความไม่โปร่งใสและขันตอนการ 
       ประมูล การจัดซือจัดจ้าง การซือ  

       ทีดินตามโครงการนีของเทศบาลนคร 
       นครราชสีมา 

3)เกษตรกรและผู้ชุมนุมมีความกังวล 

ใจในเรืองปริมาณนําทีจะไม่เพียงพอ  
สําหรับทําการเกษตรและกิจกรรม

อืนๆ  
4)การก่อสร้างไม่ได้ทําการประชา

พิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน 
 

 

6  21

พฤษภาคม 
2551 

   กรมชลประทานที 8   

   ชีแจงเรืองการบริหาร  
   จัดการเขือนลําแชะ 
 

7 15 ตุลาคม 

2552 

  กลุ่มรักษ์ลําแชะยืนฟ้องคดีต่อศาล   

   ปกครองกรณีการคัดค้านโครงการ 

  ศาลมีคําสังให้ระงับ  

   โครงการไว้ชัวคราว  
 

8 

 

 

 

 

23 ตุลาคม 
2552 

 
 

 

 
 

 
 

 

  จัดเวทีชีแจง แสดง 
   ความคิดเห็นเพือ 

   หาทางออกของ 
   โครงการร่วมกัน  

   (ภาครัฐ,ภาคเอกชน, 

   ภาคประชาชน) 
  ยืนหนังสือถึงผู้ว่า    

   ราชการจังหวัด 
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ตารางที 4.2 (ต่อ) 

 

ลําดับที ว/ด/ป  ประเด็นปัญหาของกลุ่มผู้คัดค้าน 

ทีเรียกร้องต่อภาครัฐ 

(บุคคล,หน่วยงานรัฐ) 

การตอบโต้/ตอบรับ 

ของกลุ่มผู้สนับสนุน 

9 8 มีนาคม 
2553 

   จัดเสวนาภาค  
   ประชาชนในหัวข้อ   

   เมืองโคราชขาดนํา    
   ใครช่วยเราได้ 
 

10  2 

เมษายน 
2553 

   รวมตัวกันล่ารายชือ    

   เพือเรียกร้องศาลกลับ 
   คําตัดสิน   
  

11  21

เมษายน
2553 

   ศาลมีคําสังให้   

    ดําเนินการก่อสร้าง 
    บางส่วน โดยระงับ 

    เฉพาะส่วนของการ 
    ดําเนินการก่อสร้าง 

    สถานีสูบนําดิบภายใน 

   เขือนลําแชะ และการ 
   วางท่อนําดิบทีต่อจาก 

   สถานีสูบนําดิบภายใน 
   เขือนลําแชะมาถึงทีพัก 

   นําทีด่านเกวียนไว้เป็น 

   การชัวคราว 
 

12 7 ตุลาคม 

2553 

   ศาลมีคําพิพากษาให้ 

    ยกเลิกคําสังระงับการ 

    ดําเนินการก่อสร้าง 
    โครงการทําให้  

    สามารถดําเนินการ   
    ก่อสร้างได้ตามปกติ  
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4.4  ผลลัพธ์จากการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน 

 
 ในทีนีผู้วิจัยพิจารณาถึงผลลัพธ์ในการเคลือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ของกลุ่ม

ผู้คัดค้านโครงการว่ามีการบรรลุเป้าหมายของการเคลือนไหวในการเรียกร้องในประเด็นต่างๆ
อย่างไรบ้าง สามารถนําไปสู่การเปลียนแปลงเชิงนโยบายและสัมพันธภาพทางอํานาจระหว่าง

ภาครัฐ กับภาคประชาชนอย่างไรบ้างหรือว่าเปลียนแปลงเชิงอํานาจทีสัมพันธ์และคงอยู่ระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน กับภาคประชาชน โดยดูจากผลการเคลือนไหวการตอบโต้ทีตอบกลับมา
จากการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน 

  ผู้วิจัยสรุปผลลัพธ์จากการเคลือนไหวภาคประชาชนของกลุ่มผู้คัดค้าน โดยแบ่งสรุป
ผลลัพธ์เป็น 2 กลุ่ม คือ 

 

4.4.1 ผลลัพธ์ของการเคลือนไหวทางการเมืองของกลุ่มผู้คัดค้านจากภาครัฐ 

จากการเคลือนไหวอย่างต่อเนืองของกลุ่มผู้คัดค้านต่อภาครัฐและการตอบโต้ของภาครัฐ
ดังทีผู้วิจัยได้นําเสนอ สามารถสรุปผลลัพธ์ของการเคลือนไหวดังต่อไปนี 

1)  ภาครัฐรับหนังสือทีกลุ่มผู้คัดค้านเสนอเพือรับไปพิจารณา 
2)  ภาครัฐเจรจาต่อรองกับกลุ่มผู้คัดค้าน ตลอดจนตอบข้อซักถามต่างๆ เพือเป็น

แนวทางการยุติข้อพิพาทอย่างสันติ 

 

4.4.2 ผลลัพธ์ของการเคลือนไหวทางการเมืองของกลุ่มผู้คัดค้านจากกลุ่มผู้สนับสนุน

โครงการ 

1)  กรมชลประทานที 8 ได้มีการบันทึกเจรจา เพือแก้ไขปัญหาร่วมกันในโครงการ 

2)  ภาคเอกชนและประชาชนในเขตเทศบาลมีการเรียกร้องให้ผลักดันโครงการ
เพือทีจะเสริมสร้างอุตสาหกรรม และภาคเมือง 

3)  ภาคเอกชนมีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ตลอดจนการหาสมาชิกในการสนับสนุนโครงการ 
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  ผลลัพธ์การเคลือนไหวทางการเมืองของกลุ่มผู้คัดค้าน นับตังแต่เกิดสถานการณ์ความ

ขัดแย้ง ผู้วิจัยสามารถแบ่งประชาชนในพืนทีออกเป็น 3 ส่วนต่อการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน
ซึงสรุปได้ดังนี 

1)  กลุ่มทีเห็นด้วยกับการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน 
2)  กลุ่มทีวางตัวเป็นกลางไม่ปฏิเสธหรือเห็นด้วยกับกลุ่มผู้คัดค้าน 

3)  กลุ่มทีไม่เห็นด้วยกับการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน 

  ซึงจากการทีประชาชนในพืนทีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังกล่าวจึงนํามาสู่ความขัดแย้งในพืนที
ระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ ประชาชนกับภาคเอกชนหรือแม้แต่ภาคประชาชนด้วยกันเอง 



 

 

บทที 5 

 

แนวทางการเคลือนไหวของภาคประชาชน 

 
5.1  การระดมทรัพยากรของกลุ่มต่างๆ ทีนํามาใช้ในสถานการณ์ความขัดแย้ง 

 
  ตลอดระยะเวลา 4 ปีทีความขัดแย้งได้ปรากฏตัวขึน มีการขยายตัวของประเด็นความ
ขัดแย้งเพือเผยแพร่ข้อมูล แนวความคิด และความเชือของแต่ละฝ่ายให้ได้ปรากฏและได้การ

ยอมรับจากสาธารณชน โดยทีต่างฝ่ายต่างพยายามทีจะให้ตนเองมีพลังทีจะสามารถค้านกับฝ่าย
ตรงข้ามได้ โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นฐานอํานาจ ดังต่อไปนี 

 

5.1.1  การระดมทรัพยากรของกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ 

กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมทีพยายามสร้าง

ความสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมาทีมีส่วนเกียวข้องกับโครงการวางท่อผันนํา  

อาทิเช่น ประชาชนในพืนทีเขตเทศบาลนครนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สมาคม
ธุรกิจบ้านจัดสรร ตัวแทนธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและผู้ประกอบการ

ร้านค้า ซึงกลุ่มต่างๆ เหล่านีถือเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ และยังมีบทบาทสําคัญในการเคลือนไหว
ต่อสู้กับกลุ่มผู้คัดค้านโครงการแทนผู้รับผิดชอบโครงการด้วย 

ในการเคลือนไหวของผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นในลักษณะการเข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตร 

อย่างเช่นในวันที 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552 กลุ่มผู้สนับสนุนได้มีการจัดเวทีชีแจงข้อเท็จจริงและแสดง
ความคิดเห็นการจัดเพือหาทางออกร่วมกัน กรณีโครงการก่อสร้างระบบประปาเพือแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคของเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที
เกียวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยนางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ ประธานหอการค้าจังหวัด

นครราชสีมา นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายเชิดชัย โชครัตนชัย 

อดีตนายกเทศมนตรี ตัวแทนสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ตัวแทนธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ประกอบการร้านค้า 
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ต่อมาวันที 2 เมษายน พ.ศ. 2553 ณ บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มผู้ใช้นําประปาในเขตเทศบาลนครนครราชสีมากว่า 300 คน ได้เดินทาง
มาชุมนุมเรียกร้องและร่วมลงรายชือเพือยืนหนังสือถึงศาลปกครองสูงสุดให้มีคําสังยกเลิกการระงับ

การก่อสร้างโครงการ เนืองจากประชาชนในเขตเทศบาลเดือดร้อนไม่มีนําเพียงพอทีจะใช้ในช่วงหน้าแล้ง 
 

 
 

ภาพที 5.1  การชุมนุมและลงรายชือของกลุ่มผู้ใช้นําประปาในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

แหล่งทีมา: โคราชรายวันออนไลน์, 2552. 

 

นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ
แล้วนัน ยังมีสืออืนๆ เพือสนับสนุนโครงการดังนี 

5.1.1.1  หนังสือพิมพ์ระดับชาติ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือประชาชาติธุรกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์เนชัน ได้มีการนําเสนอข่าวทีหยิบยก

เฉพาะกิจกรรมความเคลือนไหวประเด็นในการคัดค้านการก่อสร้าง ส่วนในกรณีข่าวความขัดแย้งซึง

เกิดขึนจากการก่อสร้างโครงการ ในจังหวัดนครราชสีมานันหนังสือพิมพ์ท้องถินซึงมีอยู่มากมาย
หลายฉบับ ได้แก่ จดหมายข่าว วารสารของทางเทศบาล ซึงส่วนใหญ่จะนําเสนอข่าวความเคลือนไหว

ไปในทิศทางทีเป็นกลาง พร้อมทังบทสัมภาษณ์ของผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้ง 
อาทิเช่น นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา 
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5.1.2 การระดมทรัพยากรของกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ 

การเคลือนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุนเริมขึนท่ามกลางกระแสการคัดค้านโครงการของ
กลุ่มรักษ์ลําแชะเริมมีมากขึน โดยมีทังกลุ่มบุคคลและกลุ่มทีแสดงจุดยืนในการสนับสนุน

โครงการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การยืนหนังสือถึงผู้ทีเกียวข้อง จนกระทังเมือวันที 15 ตุลาคม 

พ.ศ.2552 ศาลปกครองนครราชสีมา มีคําสังให้เทศบาลนครนครราชสีมาระงับโครงการ มีผลทํา
ให้กลุ่มผู้สนับสนุนได้มีการรวมตัวและแสดงบทบาทเคลือนไหวในสถานการณ์ความขัดแย้งเพิม

มากขึน ซึงมีองค์กรต่างๆ เข้ามาเป็นแนวร่วมดังต่อไปนี 

1)  ประชาชนในพืนทีเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
2)  หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 

3)  สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 
4)  ตัวแทนธุรกิจโรงแรม 

5)  โรงพยาบาล 

6)  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
7)  ผู้ประกอบการร้านค้า 

8)  ชลประทานที 8 
9)  องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกระชาย 

การระดมทรัพยากรของกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการนัน ส่วนใหญ่จะเป็นการนําเสนอผ่าน

สือทีทางผู้รับผิดชอบโครงการให้การสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิน
วิทยุกระจายเสียงท้องถิน ซึงนอกเหนือจากการเข้าไปใช้สือมวลชนแล้ว กลุ่มผู้สนับสนุนได้มีสือ

อืนๆ เพือสนับสนุนโครงการดังนี 
5.1.2.1 สือบุคคล ในกลุ่มผู้สนับสนุน ประกอบด้วยองค์กรต่างๆ ทีสนับสนุนโครงการ

ซึงองค์กรเหล่านีมีสมาชิกจํานวนมากและยังเป็นผู้ทีมีชือเสียงเป็นทีรู้จักกันอย่างดีในจังหวัด

นครราชสีมา เช่น นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นายสวัสดิ 
มังกรวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเทียว จังหวัดนครราชสีมา พ.อ.พีระยุทธ์ ไพบูลย์

วิริยะวิช นายกสมาคมประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นต้น เมือบุคคลเหล่านี
สนับสนุนโครงการ ทําให้ปริมาณของผู้สนับสนุนในจังหวัดนครราชสีมามีเพิมมากขึนเรือยๆ 

5.1.2.2 แผ่นพับ/ใบปลิว  กลุ่มผู้สนับสนุนมักใช้แผ่นพับ แผ่นใบปลิว เพือใช้ในการ

นัดหมาย และเพือแสดงข้อคิดเห็น การเคลือนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุนนัน ทําให้สือมวลชนหัน
มาจับตาความเคลือนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุน ซึงเป็นอีกวิธีหนึงในการทีทําให้สือมวลชนสนใจ

การออกแผ่นพับ แผ่นปลิว หรือแถลงการณ์ในช่วงทีเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งนอกจากจะ
เป็นสือโดยตรงไปยังผู้ได้รับแล้ว ยังถือเป็นเสมือนจดหมายข่าว ให้กับสือมวลชนเพือเผยแพร่ใน

วงกว้างต่อไปอีกด้วย นอกจากนียังสร้างความพอใจให้กับผู้รับผิดชอบโครงการอีกด้วย 
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ภาพที 5.2  ใบปลิวการนัดหมายของกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ 

แหล่งทีมา: เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน, 2553. 

 

5.1.2.3 โปสเตอร์/ป้ายผ้า/คัทเอาท์  ป้ายผ้าเป็นอีกสือหนึงทีกลุ่มผู้สนับสนุนผลิตขึนมา

โดยใช้ข้อความสันๆ 12 ประโยค เพือสือถึงความคิดเห็นทีมีต่อโครงการ ซึงส่วนใหญ่เป็นข้อความ
สนับสนุนและแสดงถึงความสําคัญของโครงการ ได้แก่ 

1)  วันนีมีนํา พรุ่งนีไม่มีนํา...จะทํายังไง 
2)  ไม่มีใครช่วยเราได้ นอกจาก ส.ส. 

3)  นํา เป็นสิงสําคัญในชีวิตประจําวัน นะจ๊ะ เจ้านาย 

4)  นําคือชีวิต... ช่วยด้วยเจ้านาย 
5)  ทําโครงการนําประปาต่อเถอะค่ะ...ชาวโคราชต้องการนํา 
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ภาพที 5.3  ป้ายผ้าทีสือถึงความคิดเห็นของกลุ่มผู้สนับสนุนทีมีต่อโครงการ 

แหล่งทีมา: เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน, 2553. 

 

 

 

 
 

ภาพที 5.4  ป้ายผ้าทีมีข้อความสนับสนุนและแสดงถึงความสําคัญของโครงการ 

แหล่งทีมา: เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน, 2553. 
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5.1.2.4 การยืนหนังสือถึงบุคคลสําคัญ การยืนหนังสือให้กับบุคคลสําคัญในระดับจังหวัด

เป็นกระบวนการหนึงของการหาแนวร่วมเดียวกับกลุ่มของตนเอง กลุ่มผู้สนับสนุนใช้วิธีการยืน
หนังสือถึงบุคคลสําคัญ โดยกลุ่มผู้สนับสนุนได้ยืนหนังสือ สนับสนุนโครงการ ถึงผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครราชสีมา ในวันที 2 เมษายน พ.ศ. 2553 เพือให้มีการดําเนินการโครงสร้างระบบ
ประปาต่อไป โดยเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

นําอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลนครราชสีมาได้ 

 

 
 

ภาพที 5.5  การยืนหนังสือสนับสนุนโครงการต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

แหล่งทีมา: เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน, 2553. 

 

5.1.3 การระดมทรัพยากรของกลุ่มผู้คัดค้านโครงการ 

การคัดค้านโครงการ ทําให้องค์กรภาคประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาได้มีการรวมตัวกัน
เป็นเครือข่าย การคัดค้านเริมต้นอย่างจริงจังเมือมีแถลงการณ์เรืองผลกระทบจากโครงการวางท่อ

ผันนําเขือนลําแชะสู่เทศบาลนครนครราชสีมา หลังจากนันไม่นานก็มีกลุ่มต่างๆ ทีมองเห็นว่า
โครงการขัดกับจุดยืนของกลุ่มในเรือง สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยทําให้

ในการคัดค้านครังนีมีองค์กรต่างๆ เข้ามาเป็นแนวร่วม โดยมีกลุ่มองค์กรทีเป็นแกนนําดังต่อไปนี 

1)  กลุ่มรักษ์ลําแชะ 
2)  สมัชชาประชาชนภาคอีสาน 

3)  สมาคมสถาบันเกษตรกรไทย 
4)  กลุ่มภาคีมวลชนคนโคราช 
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ตลอดระยะเวลา 4 ปี กลุ่มรักษ์ลําแชะถือเป็นกําลังหลัก และมีองค์กรพันธ์มิตรอืนๆ ซึง

แต่ละกลุ่มองค์กรเหล่านีมีความสนใจในทุกๆ ประเด็นแต่มีเป้าหมายหลักร่วมกันคือไม่ต้องการ
ให้มีการวางท่อผันนําจากเขือนลําแชะสู่เทศบาลนครนครราชสีมาจนกว่าจะมีการพิจารณา

ทบทวนในทุกประเด็น ทังนีได้มีการแบ่งประเด็นความสนใจและข้อคัดค้านต่างๆ ดังต่อไปนี 
ประการแรก คือ การดําเนินโครงการไม่ได้ผ่านขันตอนการทําประชาพิจารณ์จาก

ประชาชนในท้องถินทีได้รับผลกระทบ 

ประการทีสอง คือ มีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเฉพาะอาชีพการทํานา เพราะเกือบทุก
ทีของฤดูการทํานาปรังจะมีการแจ้งให้เกษตรกรลดพืนทีหรือลดการทํานาปรัง 

ประการสุดท้าย คือ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของสัตว์นําในเขือนลําแชะทัง
ทางตรงและทางอ้อม 

  ดังนันกลุ่มผู้คัดค้านจึงเรียกร้องให้มีการจัดทําประชาพิจารณ์ เพือให้สาธารณชนได้ 

รับทราบอย่างกว้างขวางและให้ประชาชนในพืนทีได้รับทราบ ได้แก่ การแจกใบปลิว แผ่นพับ 
ติดป้ายรณรงค์ การจัดเวทีปราศรัยให้ชาวอําเภอครบุรีเข้าร่วมต่อสู้ และการลงพืนทีเพือพูดคุย

กับชาวบ้านทีอยู่ตามแนวท่อนําโดยเข้าไปให้ข้อมูลว่าจะเกิดผลกระทบใดบ้างหากมีการวางท่อ
ผันนําจากเขือนลําแชะสู่เทศบาลนครนครราชสีมา 

  ในการต่อสู้คัดค้านโครงการครังนี กลุ่มผู้คัดค้านได้มีการเคลือนไหวในรูปแบบต่างๆ 

เพือคัดค้านโครงการ ซึงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี 
5.1.3.1 การยืนหนังสือถึงบุคคลสําคัญ การยืนหนังสือให้กับบุคคลสําคัญทังใน

ระดับประเทศและระดับจังหวัดเป็นกระบวนการหนึงของการหาแนวร่วมเดียวกับกลุ่มของ
ตนเองกลุ่มผู้คัดค้านใช้วิธีการยืนหนังสือถึงบุคคลสําคัญ เพือแสดงเหตุผลของการคัดค้านการ

ก่อสร้างโครงการ โดยกลุ่มผู้คัดค้านได้ยืนหนังสือคัดค้านการวางท่อผันนําจากเขือนลําแชะสู่

เทศบาลนครนครราชสีมา ไปยังหน่วยงานทีเกียวข้องดังนี 
โดยเมือวันที 10 ตุลาคม 2550 ได้ส่งหนังสือไปทังหมด 4 หน่วยงาน คือ 

1)  สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประเด็นเรืองของการใช้งบประมาณทีไม่
เหมาะสม เข้าข่ายการส่อทุจริตในการซือขายทีดิน 

2)  สํานักนายกรัฐมนตรีประเด็นการตรวจสอบว่าโครงการนีมีผลกระทบ

ต่อชาวบ้านสูงและอาจจะส่อทุจริตในโครงการ 
3)  หน่วยงาน ปปช. ประเด็นการตรวจสอบว่าโครงการนีมีผลกระทบต่อ

ชาวบ้านสูงและอาจจะส่อทุจริตในโครงการ 
4)  DSI ประเด็นการกระทําให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนของโครงการ

ของรัฐ โครงการนีไม่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ซึงทัง 4 หน่วยงานได้รับเรืองไว้หมดแล้ว 
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  ต่อมาเมือวันที 18 มีนาคม 2551 ได้ส่งหนังสือร้องเรียนต่อนายสมศักดิ  ปริศนานันทกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นขอให้ทบทวนการวางท่อเพือสูบนําจาก
เขือนลําแชะเพือนําไปผลิตนําประปา นอกจากนัทางกลุ่มผู้คัดค้าน ยังได้ร้องเรียนต่อกับทาง

เทศบาลนครนครราชสีมา ผู้ว่าราชการจังหวัด และกรมชลประทานที 8 เนืองจากประชาชนใน
เขตพืนทีอําเภอครบุรี ไม่เห็นด้วยกับโครงการวางท่อเพือผันนําจากเขือนลําแชะเพือนําไปผลิต

นําประปา เพือใช้ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพราะโครงการดังกล่าวมีการรวบรัดผ่าน

ขันตอนและเกรงว่าจะได้รับผลกระทบ 
5.1.3.2 หนังสือพิมพ์ ระดับชาติ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

หนังสือประชาชาติธุรกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์เนชัน ได้มีการนําเสนอข่าวที
หยิบยกเฉพาะกิจกรรมความเคลือนไหวประเด็นในการคัดค้าน การก่อสร้างและการตรวจสอบ

ขันการทําประชาพิจารณ์ เปิดโปงพฤติกรรมความไม่โปร่งใสในการทํางาน และข่าวทีเป็นผลลบ

ต่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส่วนในกรณีข่าวความขัดแย้งซึงเกิดขึนจากการก่อสร้างโครงการ ในจังหวัด

นครราชสีมานัน หนังสือพิมพ์ท้องถินซึงมีอยู่มากมายหลายฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์โคราช
ฟอรัมและหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน จะนําเสนอข่าวดังกล่าวไปในสองทิศทาง คือ มีทัศนคติใน

ทางบวก ทางลบในการก่อสร้างอย่างชัดเจน 

5.1.3.3 วิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิน นับเป็นสือทีมีการนําเสนอ
ข่าวเกียวกับการก่อสร้าง ข่าวความคืบหน้าของโครงการ และความเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน

ดังนันข่าวส่วนใหญ่จะเป็นการสัมภาษณ์แกนนํากลุ่มรักษ์ลําแชะ เพือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

5.1.3.4 เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว เป็นเครืองมือประเภทสือสาธารณะ โดยที

จะมีหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน จะเป็นช่องทางการติดต่อของประชาชนทังหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน
ถือเป็นตัวกลางสําคัญทีจะส่งต่อข้อมูลถึงประชาชนในหมู่บ้าน นอกจากจะใช้ในการกระจาย

ข่าวสารทัวไปแล้ว ยังใช้ในการพูดคุยในเรืองโครงการ เช่น อาจใช้หอกระจายข่าวในการเรียก
ประชุม หรือให้ข้อมูล พร้อมทังนัดหมายกิจกรรมต่างๆในเรืองของโครงการ เป็นต้น 

5.1.3.5 แผ่นพับ/ใบปลิว ในการสือสารแบบแผ่นพับ คนในชุมชนจะเป็นผู้รับสารเท่านัน

โดยจะเป็นเนือหารายละเอียดเกียวกับโครงการ ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึน เป็นต้น 
นับเป็นสือสิงพิมพ์ทีกลุ่มผู้คัดค้านสามารถผลิตได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้

งบประมาณมากนัก การผลิตจึงทําได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ การเคลือนไหวใน
ช่วงแรกๆ ยังไม่มีการใช้แผ่นพับ/ใบปลิวแต่อย่างใด แต่เมือกลุ่มรักษ์ลําแชะได้ข้อมูลต่างๆ ของ

โครงการ และความไม่ถูกต้องของโครงการจึงเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ ออกมา และแจกให้ให้ชาว

อําเภอครบุรีในเขตชุมชนต่างๆ ได้รับรู้ในระยะแรกเริมมีการรณรงค์ต่อต้านโครงการ เริมจาก
การจัดทําแผ่นปลิว โดยออกมาในนามกลุ่ม “รักษ์ลําแชะ” ซึงจะมีการแจกในการรณรงค์ครังแรก 
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หลังจากนันก็มีแผ่นพับ/ใบปลิวตามออกมาเป็นระยะๆ มีทังทีเป็นแถลงการณ์ของกลุ่ม เอกสาร

ทีเป็นประเด็นข้อสังเกตของกลุ่มต่อโครงการ 
แผ่นปลิว/แผ่นพับของกลุ่มผู้คัดค้านทีออกมาส่วนใหญ่นันจะมีการออกแบบใน

ลักษณะง่ายๆ ไม่คํานึงถึงความสวยงามมากนัก แต่เน้นการสือสารตรงไปตรงมา ในการต่อต้าน
การกระทําของผู้รับผิดชอบโครงการ โดยจะเป็นลักษณะการเรียงความและใช้การเน้นข้อความ

มากกว่าสือด้วยภาพ 

5.1.3.6 โปสเตอร์/ป้ายผ้า/คัทเอาท์  กิจกรรมการสือสารแบบนีมักทําเป็นคนเฉพาะ
กลุ่ม มิได้เกิดขึนกับบุคคลทัวไปในชุมชน แต่สิงเหล่านีเป็นหนึงในอุปกรณ์การเคลือนไหวของ

กลุ่มผู้คัดค้านและกลุ่มรักษ์ลําแชะ 
สือชนิดนีเป็นอีกหนึงสือทีกลุ่มผู้คัดค้านสามารถทําขึนเองได้ ในช่วงต้นทีมีการ

รณรงค์เพือเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาได้รับทราบนัน ได้มีการ

รณรงค์นอกจากแจกแผ่นพับ/ใบปลิว ยังมีการติดป้ายผ้าตามสถานทีต่างๆ ในเขตอําเภอครบุรี 
ซึงมีข้อความเกียวกับผลกระทบทีจะเกิดขึนกับชาวอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา แทบทังสิน ได้แก่ 

1)  เอาเขือนคืนมา เอาท่อประปาคืนไป 
2)  หยุด ท่ออัปยศ เพืออนาคตคนครบุรี 

3)  ท่อมา...นาปรังหยุด 

5.1.3.7 สือบุคคล ในกลุ่มรักษ์ลําแชะประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ ทีคัดค้านโครงการ อาทิ
เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการครู ทนายความ นายกสมาคมสถาบันเกษตรกรไทยซึงกลุ่ม

รักษ์ลําแชะใช้วิธีการเข้าพบปะเพือชีแจงข้อเท็จจริงต่างๆ ของโครงการกับชาวบ้านทีได้รับ
ผลกระทบและประชาชนทัวไปเป็นประจําในระยะแรกๆ ทีมีการรณรงค์ เพือให้ได้รับรู้ถึงความ

สูญเสียระบบนิเวศทางธรรมชาติและทรัพยากรนํา ความสูญเสียทีจะเกิดขึนกับชุมชน 

5.1.3.8 การจัดเวทีปราศรัย การจัดเวทีปราศรัยเป็นสือทีกลุ่มรักษ์ลําแชะเลือกใช้ 
โดยมีการจัดเวทีครังแรกใช้ชือว่า 3,060 ล้าน ผันนําสู่เทศบาลนครนครราชสีมา ใครได้...ใครเสีย 

เมือวันที 8 มีนาคม พ.ศ. 2551 ทีหอประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา การจัดงานครังที 2 ใช้ชือว่า 
เอาเขือนคืนมา เอาท่อประปาคืนไป เมือวันที 20 มีนาคม พ.ศ. 2551 บริเวณทีว่าการอําเภอครบุรี 

ซึงสาระทีกลุ่มรักษ์ลําแชะและประชาชนในพืนทีชีแจงและแสดงความคิดเห็นในเรือง 

1)  ความเป็นมา ความไม่โปร่งใส และขันตอนการประมูลการจัดซือจัดจ้าง
ของโครงการ 

2)  ความกังวลของประชาชนและเกษตรกรในพืนทีการเกษตรท้ายเขือนลํา
แชะ ว่าปริมาณนําจะไม่เพียงพอสําหรับทําการเกษตรและกิจกรรมอืนๆ 

3)  โครงการก่อสร้างนีจึงไม่มีการทําประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนก่อนลงมือดําเนินการ 
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4)  กลุ่มชุมนุมขอคัดค้านการก่อสร้างโครงการดังกล่าว และให้หาวิธีการ

นํานําไปใช้โดยวิธีอืนทีจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอําเภอครบุรี และพืนทีอืนตลอดจน
ประชาชนทัวไป 

 

 
 

ภาพที 5.6  บรรยากาศการจัดเวทีปราศรัยของกลุ่มผู้คัดค้าน ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา 

แหล่งทีมา: โคราชฟอรัมออนไลน์, 2551. 

 
 

 
 

ภาพที 5.7  บรรยากาศการจัดเวทีปราศรัยของกลุ่มผู้คัดค้าน 

แหล่งทีมา: โคราชฟอรัมออนไลน์, 2551. 
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5.2  แนวทางการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน 

 
 การรวมกลุ่มและการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา    

มีเป้าหมายทีสําคัญของการเคลือนไหวคือ คัดค้านการผันนําจากเขือนลําแชะ มาผลิตนําประปา
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมานับตังแต่ในปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2553 กลุ่มผู้คัดค้านได้

เคลือนไหวอย่างต่อเนือง และมียุทธวิธีทีหลายหลาย ทังนีการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน     

ถือเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วม โดยรูปแบบในการแสดงออก ตรงตามการให้ความหมาย
ของ แก้วสรร อติโพธิ (2539: 11) ทีว่าไว้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน จะต้องมีกระบวนการที

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางปกครองของรัฐ ตังแต่ระดับชาติถึงระดับท้องถินที
สามารถยอมรับสิทธิตามกฎหมายในกระบวนการไต่สวนสาธารณะ มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

และต้องมีการกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากร รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง     

อาจมีตังแต่รูปแบบเล็กๆ แคบๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น  การอภิปรายทางการเมือง     
การเขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นถึงผู้มีอํานาจรัฐ  การยืนหนังสือถึงบุคคลทีเกียวข้องไป

จนถึงรูปแบบทีมีนําหนักกว้างขวางขึน เช่น การชุมนุมประท้วง การเดินขบวน การวิงเต้น   
เพือให้ผู้นําทางการเมืองยอมรับในนโยบายทีตนเรียกร้อง (Lobbying) ตลอดจนการสือสารผ่าน

ทางสือต่างๆ เป็นแนวทางหลักในการเคลือนไหว ซึงทังหมดนีล้วนเป็นกิจกรรมทีกลุ่มผู้คัดค้าน

ได้แสดงออกแล้วทังสิน จากประเด็นด้านรูปแบบลักษณะของแนวทางการเคลือนไหวของกลุ่มผู้
คัดค้าน สามารถวิเคราะห์และนําเสนอได้ดังนี 

 

5.2.1  กลยุทธ์แนวทางการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน 

 

5.2.1.1 กลยุทธ์การยึดพืนทีทางการเมือง (The Space of Politics) นับตังแต่เกิด

สถานการณ์ความขัดแย้งในปี พ.ศ. 2550 โดยเริมทีเขือนลําแชะ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ซึงถือเป็นพืนทีพิพาท จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้คัดค้านมีการขยายวงกว้างจํานวนสมาชิกของกลุ่มผู้ที

คัดค้านให้เพิมมากขึน ยุทธวิธีทีกลุ่มรักษ์ลําแชะใช้ในการหาสมาชิกเพิม  มากขึน ดังนันจึงมี

การขยายจํานวนสมาชิกไปยังหมู่บ้านต่างๆ ทีอยู่ใกล้เคียงกับทีตังเขือนลําแชะ โดยการสือสาร
กับประชาชนในพืนที ให้ข้อมูลด้านผลกระทบหากมีการผันนําจากเขือนลําแชะ ตลอดจนความ

ลักลันของกระบวนการเชิงนโยบาย 
จากผลการศึกษาพบว่า จากปรากฎการณ์ของการเคลือนไหวในประเด็นกลยุทธ์การ  

ยึดพืนทีทางการเมือง (The Space of Politics) การดําเนินการดังกล่าวไม่ได้กระทําโดยมุ่งยึด

อํานาจรัฐแต่เป็นการแย่งชิงการครองความคิดและจิตใจ (War of Position) อย่างต่อเนืองหาก
มองในแง่พืนทีทีเคลือนไหวจะพบว่า กลุ่มผู้คัดค้านเลือกพืนทีในการเคลือนไหวทังในเมืองและ
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ชนบท ระดับท้องถิน และระดับรัฐ ดังนันแนวทางในการเคลือนไหวเพือการสือสารไปยังพืนที

ต่างๆ นันจึงมีทังโดยตรงและโดยอ้อม เพือให้เข้าถึงพืนทีทีรุกคืบเข้าไปเคลือนไหวมีเป้าหมาย
ชัดเจนและต่อเนืองด้วย 

5.2.1.2 กลยุทธ์การต่อสู้ทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic of Politics)  กลุ่มผู้
คัดค้าน ได้ใช้แนวคิดทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์เป็นอีกหนึงเครืองมือในการสือสารไปยังภาค

ส่วนต่างๆ ให้รับรู้ ดังจะเห็นจากคําต่างๆ ทีมีลักษณะการต่อต้านโครงการ เช่น เอาเขือนเราคืน

มา เอาท่อประปาคืนไป, หยุด ท่ออัปยศ เพืออนาคตคนครบุรี, ทําป้ายผ้า โปสเตอร์ แผ่นพับ
ฯลฯ สิงเหล่านีทางกลุ่มผู้คัดค้านจะใช้ในการเคลือนไหวเพือสือสาร ให้เป้าหมายได้รับรู้ 

5.2.1.3 กลยุทธ์การสือสารทางการเมือง (Communication of Politics) แนวทางการ
สือสารของกลุ่มผู้คัดค้านต่อผู้รับผิดชอบโครงการและสังคมนัน มีหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการ

เดินขบวน ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว ในพืนทีและในเขตอําเภอครบุรี มีการแจกใบปลิว 

แผ่นพับ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุชุมชน 
เมือมีการเคลือนไหวแต่ละครังเป็นทีสนใจของสือท้องถิน หนังสือพิมพ์ข่าว

ท้องถิน สถานีวิทยุท้องถิน และสือระดับชาติด้วย ดังนันจะเห็นได้ว่าแนวทางการสือสารจากการ
เคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้านนันพยายามทีจะให้สือส่งผ่านข้อมูลตามเจตนาของกลุ่มผู้คัดค้านที

มีการเคลือนไหวทุกครัง จึงกล่าวได้ว่ากลยุทธ์ ยุทธวิธีการสือสารต่อสังคม ทางกลุ่มผู้คัดค้าน

ตระหนักเห็นความสําคัญ และมีการสือสารหลายทางด้วยกัน 
5.2.1.4 กลยุทธ์การต่อสู้ทางกฎหมาย (Law) จากข้อมูลทีนําเสนอในบทที 4 ทีเกียวกับ

การเคลือนไหวทางกฎหมายของโครงการ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้คัดค้านได้เคลือนไหวต่อสู้ด้าน
กฎหมาย 3 ประการดังนี 

ประการแรก คือ การดําเนินโครงการไม่ได้ผ่านขันตอนการทําประชา
พิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในท้องถินทีได้รับผลกระทบ 

ประการทีสอง มีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเฉพาะอาชีพการทํานา 

เพราะเกือบทุกทีของฤดูการทํานาปรังจะมีการแจ้งให้เกษตรกรลดพืนทีหรือลดการทํานาปรัง 
ทําให้เกษตรกรมีความกังวลใจในเรืองปริมาณนําทีจะไม่เพียงพอสําหรับทําการเกษตรและ

กิจกรรมอืนๆ 
ประการทีสาม ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของสัตว์นําในเขือนลํา

แชะทังทางตรงและทางอ้อม 

จึงเป็นเหตุให้กลุ่มชุมนุมขอคัดค้านการก่อสร้างโครงการดังกล่าว และให้หาวิธีการ
นํานําไปใช้โดยวิธีอืนทีจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอําเภอครบุรี และพืนทีอืนตลอดจน

ประชาชนทัวไป 
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ด้วยเหตุผลของการเคลือนไหวดังกล่าว นํามาสู่การแสวงหากลยุทธ์เพือ

เคลือนไหวต่อสู้ด้านกฎหมาย จากปรากฏการณ์ของการเคลือนไหวจะเห็นว่าขบวนการ
เคลือนไหวทางการเมืองภาคประชาชนอ้างรัฐธรรมนูญ ถึงประเด็นทีโครงการขัดต่อกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 กล่าวคือ ไม่ได้ทําการศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิต สิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน ไม่ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนและไม่ได้ให้องค์การอิสระด้านสิงแวดล้อม 

สุขภาพ และทรัพยากรธรรมชาติให้ความเห็นประกอบก่อนดําเนินโครงการ กลุ่มรักษ์ลําแชะขอ
คัดค้านและขอให้ระงับการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวไว้ก่อน จนกว่าจะได้ดําเนินการให้

ถูกต้องและเป็นธรรมต่อชาวครบุรีผู้ได้รับผลกระทบ ภายใต้กรอบกติกากฎหมายสูงสุดแห่งรัฐ
ดังกล่าว นํามาสู่การอ้างความชอบธรรมในการทีจะเคลือนไหวต่อสู้ตามกติกาของสังคม 

5.2.1.5 กลยุทธ์การแสวงหาพันธมิตร (Networks) การเคลือนไหวทางการเมืองภาค

ประชาชนของกลุ่มผู้คัดค้าน จะเห็นได้ว่ากลุ่มดังกล่าวมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ขบวนการ
เคลือนไหวของชาวบ้านจากเหตุการณ์ต่างๆ ทีผ่านมา ซึงถือว่าเป็นกลุ่มค่อนข้างไร้อํานาจ 

(Relative Powerless Groups) ดังนันกลุ่มผู้คัดค้านจึงมีการแสวงหาทรัพยากรทางการเมือง
ด้วยการแสวงหาพันธมิตร 

พบการศึกษาพบว่าการแสวงหาพันธมิตรเป็นกลยุทธ์ทีสําคัญของกระบวนการ

เคลือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน เพราะนันเป็นเพราะว่ากลุ่มผู้คัดค้านพยายามทีจะระดม
ทรัพยากรต่างๆ เพือสนับสนุน ตลอดจนสร้างความชอบธรรมให้กับการเคลือนไหว รวมทังให้

กลุ่มพันธมิตรต่างๆ เหล่านี ช่วยเปิดประเด็นของการเคลือนไหวไปในวงกว้าง ผลักดันให้
ผู้รับผิดชอบโครงการทังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เห็นด้วยกับประเด็นทีกลุ่มผู้

คัดค้านได้นําเสนอต่อสังคม 

ทังนีกลุ่มผู้คัดค้านจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องรักษาสัมพันธภาพทีดีต่อกลุ่มพันธมิตร
เครือข่ายต่างๆ เพราะกลุ่มดังกล่าวจะมีผลต่อเนืองจากการเคลือนไหวของกลุ่ม 2 ประการ

ด้วยกันคือ ประการแรกกลุ่มพันธมิตร เช่น สือ ผู้นําทางสัมคม นักการเมืองระดับสูง ซึงจะเป็น
กลุ่มอิทธิพลในการผลักดันประเด็นการประท้วง ชุมชน เคลือนไหว คัดค้าน ตรวจสอบ เป็นเรือง

สาธารณะทําให้เกิดการยอมรับชอบธรรมมากขึน ประการทีสอง คือ กลุ่มอิทธิพลจากเครือข่าย

พันธมิตรจะนําไปสู่การระดมกลุ่มเคลือนไหวทางสังคมอืนๆ เข้าร่วมขบวนการ นําไปสู่การระดม
เครือข่ายหรือขยายเครือข่ายได้มากยิงขึน ซึงจากการกระจายผลทางเครือข่ายจะเป็นกลยุทธ์ที

สําคัญของการเปิดเสียง สร้างนําหนักให้การเคลือนไหวของขบวนการเคลือนไหวทางการเมือง
ภาคประชาชน 
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5.2.2  ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการเคลือนไหวทางการเมืองภาคประชาชนของกลุ่ม

ผู้คัดค้าน 

  ดังทีได้กล่าวมาแล้วแต่ข้างต้นถึงกลยุทธ์การเคลือนไหวทางการเมืองของกลุ่มผู้คัดค้าน 
สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายลักษณะแนวทางการเคลือนไหว โดยมีเป้าหมายของ

ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของการเคลือนไหวดังต่อไปนี 

5.2.2.1 ยุทธศาสตร์ทางการเมือง  การเคลือนไหวทางการเมืองภาคประชาชนของ
กลุ่มผู้คัดค้านถือเป็นก้าวย่างทีสําคัญของการเมืองภาคพลเมืองทีเข้ามามีส่วนร่วม ในขณะที

ผู้รับผิดชอบโครงการกําลังดําเนินโครงอย่างเต็มที ด้วยความลักลันของแนวนโยบายและ
กระบวนการของโครงการ นํามาสู่การรวมกลุ่มกันเพือคัดค้าน เช่น กลุ่มรักษ์ลําแชะและมี

เป้าหมายทีชัดเจนทีจะมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบต่อนโยบาย โครงการ

ดังกล่าวหากจะให้มีการดําเนินโครงการ 
  จากการเคลือนไหวจึงสรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ของขบวนการเคลือนไหวทางการเมืองภาค

ประชาชนของกลุ่มผู้คัดค้าน ได้ใช้รูปแบบการเผชิญหน้า (Conflict Model Strategy) โดยคํานึงถึง
สถานการณ์ความขัดแย้งเป็นสําคัญ ในการทีจะสร้างพลังต่อรองกับอํานาจรัฐ ตลอดจนมีการ

เรียกร้องความสนใจและความเห็นอกเห็นใจจากสาธารณะ ขณะเดียวกันก็พยายามสร้าง

เครือข่ายพันธมิตรกับกลุ่มพลังต่างๆ ทังในระดับท้องถินและระดับชาติ 
5.2.2.2 ยุทธวิธีการเคลือนไหวต่อสู้ การเคลือนไหวเพือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล

เกียวกับโครงการ ความไม่ชอบมาพากลของกระบวนการโดยมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อชุมชน 
สังคม และท้องถินทีเกียวข้องกับโครงการ 

การเคลือนไหว เพือตรวจสอบราชการ ดังจะเห็นได้จากการชุมนุมประท้วงตรวจสอบ

ความโปร่งใสในการประมูลโครงการ ชุมนุมเพือสอบถามรายละเอียดของโครงการต่อเทศบาล
นครนครรราชสีมา ซึงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ การยืนหนังสือต่อนายกเทศมนตรีนคร

นครราชสีมา  ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ และกรมชลประทาน การยืนหนังสือคัดค้านการ
ก่อสร้างในประเด็น 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นแรก ขันตอนการทําประชาพิจารณ์ 

ประเด็นทีสอง ผลกระทบต่อเกษตรกรในพืนที 
ประเด็นทีสาม ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของสัตว์นําในเขือนลําแชะ 

  การเคลือนไหวเพือยืนเรืองร้องเรียนต่อรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากทางกลุ่ม มีการทํา
หนังสือร้องเรียนยืนคัดค้านโครงการต่อนายสมศักดิ  ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  โดยมีเป้าหมายเพือสือถึงภาครัฐว่า ความเป็นมาและกระบวนการของ

โครงการ มีความไม่โปร่งใส และชาวบ้านกลุ่มผู้คัดค้านต้องการให้รัฐบาลเข้ามาให้ความกระจ่าง
ชัดเจนเกียวกับโครงการดังกล่าว 
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จากการเคลือนไหวแสดงความคิดเห็นต่างๆ ของชาวบ้าน อําเภอครบุรี จังหวัด

นครราชสีมา เห็นได้ชัดว่า กลุ่มทีมีความตืนตัวและเคลือนไหวส่วนมากจะเป็นกลุ่มทีมีความเห็น
คัดค้านโครงการ ซึงเป็นการเคลือนไหวแบบมีเครือข่าย โดยชาวบ้านทํางานร่วมกับกลุ่มรักษ์ลํา

แชะ อาชิเช่น ทนาย ข้าราชการครู และผู้สือข่าว เพือการขับเคลือนทีต่อเนือง มีพลังและเป็นที
รับรู้ของสังคมมากขึน โดยชูประเด็นเรืองการทําประชาพิจารณ์  เป็นตัวขับเคลือนและการ

เคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้านโครงการ โดยสามารถแบ่งการเคลือนไหวออกเป็น 5 ขันดังต่อไปนี 

ขันทีหนึง  รวมกลุ่มและเคลือนไหว  มีการประชุมและรวบรวมกลุ่มประชาชนทีคาดว่า
จะได้รับความเดือดร้อนจากโครงการ สร้างกลุ่มทีจะเชือมประสานกับองค์กรอืนๆ เป็นเครือข่าย

ขึนมา ซึงกลุ่มในกรณีการคัดค้านโครงการทีเห็นได้ชัดคือ เครือข่ายกลุ่มรักษ์ลําแชะ ซึงสร้าง
พันธมิตรกับนักกฎหมาย สือ และผู้เชียวชาญด้านต่างๆ โดยได้มีการให้คําแนะนําและความ

ช่วยเหลือซึงกันและกันในการเคลือนไหว ทังการจัดประชุมย่อย การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

การจัดเวทีวิชาการ การเผยแพร่ข่าว เป็นต้น เพราะการเคลือนไหวจะสําเร็จได้ขึนอยู่กับการ
รวมตัวกันของคนจํานวนมาก และต้องทํางานอย่างต่อเนือง 

ขันทีสอง  การรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จากการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายกลุ่ม
รักษ์ลําแชะ ซึงได้มีการทําใบปลิว รายงาน และเอกสารพร้อมสืออืนๆ เพือเผยแพร่ข้อมูลในเรือง

ผลกระทบจากโครงการ และสร้างความตระหนักให้แก่สังคมเกียวกับปัญหาทีอาจจะเกิดขึนกับ

ชุมชนหากมีการผันนําจากเขือนลําแชะ เผยแพร่สือไปยังคนกลุ่มต่างๆ ทังประชาชนในพืนทีที
ได้รับผลกระทบ  ประชาชนทัวไปรวมถึงหน่วยราชการทีเกียวข้องโดยการสร้างข้อมูลดังกล่าว

ส่วนมากจะเป็นในลักษณะทีว่าประชาชนในพืนทีทีได้รับผลกระทบเป็นผู้ให้ข้อมูล อาจจะด้วย
วาจา หรือมีการเขียนรวบรวมไว้ด้วยลายมือ จากนันสือต่างๆ ก็นําข้อมูลเหล่านันมาตีพิมพ์ 

เผยแพร่หรือถ่ายทอดออกมาผ่านสือต่างๆ 

ขันทีสาม  ทํางานกับสือมวลชน กลุ่มผู้คัดค้านโครงการทํางานโดยอาศัยความร่วมมือ
จากสือมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านไปยังหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ซึง

ประชาชนในพืนทีจะมีการแสดงความคิดเห็น เรียกร้องและตังคําถามต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือหน่วยงานทีเกียวข้องผ่านสือมวลชน ซึงจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้หันมารับฟังข้อ

เรียกร้อง  นอกจากนันยังมีการเชิญนักข่าวมาร่วมกิจกรรมทีกลุ่มผู้คัดค้านหรือพันธมิตรในภาค

ส่วนอืนๆ จัดขึนและส่งข่าวให้กับนักข่าวอยู่เสมอ 
ขันทีสี  การเจรจากับผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง การเจรจา

กับภาครัฐจะเป็นในลักษณะเขียนหนังสือถึงรัฐบาล ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอําเภอครบุรี และสํานักงานชลประทานที 8 เพือแสดงความกังวลต่อโครงการประปาทีอาจ

เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต การใช้นําของกลุ่มรักษ์ลําแชะ ในฐานะทีเป็นผู้อยู่อาศัยในเขตอําเภอคร

บุรี ทีใช้นําในการเกษตรกรรมและเพือการอุปโภคบริโภคจากเขือนลําแชะ ซึงได้รับผลกระทบ
จากการใช้นํา เนืองจากโครงการดังกล่าวต้องนํานําจากเขือนลําแชะมาใช้ผลิตนําประปาเป็น
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จํานวน 30 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนันยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติซึงเป็นปริมาณ

ทีมากพอทีจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และปริมาณนําทีจะปล่อยลงสู่ลํานําแชะและลํานํามูล 
ทําให้มีผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภค 

ขันทีห้า  ใช้วิธีการทางกฎหมาย  กลุ่มผู้คัดค้านได้มีการอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 6667 ในเรืองของสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการทรัพยากร และเมือรัฐ

จะทําโครงการใดๆ ทีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน รัฐต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชน และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน 

 นอกจากนันในกรณียุทธศาสตร์และยุทธวิธี การเคลือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน
ของกลุ่มผู้คัดค้าน สามารถวิเคราะห์ได้ว่าใช้แนวทางการเคลือนไหวต่อสู้ตามแนวคิดขบวนการ

เคลือนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New Social Movement) การระดมทรัพยากร (Mobilization) 

เน้นยุทธวิธี สันติวิธีหรือปฏิบัติไร้ความรุนแรง มุ่งเน้นการเปิดประเด็นโครงการให้กลายเป็น
ประเด็นสาธารณะ เปิดพืนทีสาธารณะทางการเมืองให้เป็นทีสนใจของบุคคลทัวไป เพือแสวงหา

อํานาจ ความรู้ ความจริงต่อประเด็นดังกล่าว ซึงนําไปสู่การมีส่วนร่วมตลอดจนการต่อรองกับ
อํานาจรัฐและทุน ทีกําลังดําเนินการแบบพันธมิตรอย่างแนบแน่น 

   ซึงสอดคล้องกับแนวคิดเรืองขบวนการเคลือนไหวทางสังคมที ประภาส ปินตบแต่ง (2552: 

2123, 29) ได้กล่าวไว้ ทฤษฎีขบวนการเคลือนไหวทางสังคม สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กระแส 
คือ ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ (Collective Behavior Theory), ทฤษฎีระดมทรัพยากร (Resource 

Mobilization) และทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ (New Social Movement) ซึงสามารถวิเคราะห์ได้
ว่าการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาในนามของกลุ่มรักษ์ลําแชะ 

เป็นไปตามทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ (New Social Movement) เนืองด้วยเหตุผลดังต่อไปนี 

1)  เป็นขบวนการทีต้องการต่อต้านระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กลุ่มรักษ์ลําแชะเชือว่า
การเข้ามาของโครงการเป็นผลประโยชน์ของภาครัฐ เพือค้ากําไรจากการขายนําประปา ทีได้มุ่ง

ตอบสนองความต้องการของคนในเมือง โดยเฉพาะนายทุนใหญ่ต่างๆ เป็นการใช้เพือตอบสนอง
ความต้องการทีไม่มีทีสินสุดอย่างฟุ่มเฟือย เช่น ป้อนให้กับห้างสรรพสินค้าหรือกิจการทีสร้าง

ความสะดวกสบายให้กับคนรวย โดยทิงผลกระทบไว้กับประชาชนในพืนทีด้วยเหตุนีจึงเป็นการ

ผลาญทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาทีขาดความยังยืน 
2)  เป็นขบวนการทางสังคมมากกว่าขบวนการทางการเมือง ให้ความสําคัญกับการ

ปกป้องวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ชาวบ้านในเขือนลําแชะ ต.โคก
กระชาย อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ล้วนมีความผูกพันและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  

กลุ่มรักษ์ลําแชะเชือว่าผลกระทบจากการสร้างโครงการดังกล่าวจะทําลายวิถีชีวิตของคนทีใช้นํา

จากเขือนลําแชะ ความหวงแหนดังกล่าวเป็นสิงทีผลักดันให้เกิดขบวนการทางสังคม โดยการ
พยายามแสดงให้เห็นถึงความรัก ความผูกพัน และคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต ให้
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ได้ตีแผ่ออกไปในสังคม ให้สาธารณะได้รับรู้ การเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้านโครงการจึงเป็น

ขบวนการทางสังคมมากกว่าขบวนการทางการเมือง 
3)  การสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทางตรง กลุ่มผู้คัดค้านต้องการทีจะได้รับ

ข้อมูลข่าวสารทีชัดเจนจากผู้รับผิดชอบโครงการ และต้องการมีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจ
เกียวกับโครงการ อยากให้มีการเข้ามาพูดคุยว่าหากมีโครงการดังกล่าวเกิดขึน จะผันนําจาก

เขือนลําแชะเท่าไร แล้วจะเกิดอะไรขึน คุ้มค่ากับสิงทีจะเสียไปหรือไม่ โดยเป็นการมีส่วนร่วม

ทางตรง โดยไม่ผ่านระบบผู้แทน เพราะผลกระทบทีเกิดขึนก็เป็นผลกระทบทีเกิดกับชาวบ้าน
โดยตรงไม่ได้ผ่านผู้แทน เช่นกัน 

4)  ต้องการสร้างพืนทีทางการเมืองของตนเอง ประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยทีถือได้ว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน แต่อํานาจยังคงเป็นแบบ

แนวดิง ประชาชนในชนบท ยังเป็นเหมือนคนชายขอบของการปกครอง โดยเฉพาะในเรือง

โครงการพัฒนาใหญ่ๆของรัฐ  ดังนันกลุ่มรักษ์ลําแชะจึงต้องการสร้างพืนทีทางการเมืองของตน 
เพือทีจะให้ประชาชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาของรัฐมากขึนโดย

ประชาชนได้แสดงถึงสิทธิทีจะพูดและแสดงความคิดเห็นกับโครงการของรัฐทีจะสร้างผลกระทบ
ให้กับชีวิตของพวกเขา โดยอาศัยสือ นักวิชาการ และเครือข่ายอืนๆ ในการช่วยเหลือ เพือตีแผ่

ปัญหาต่างๆ ให้สาธารณะได้รับรู้ และรู้สึกถึงการเป็นปัญหาร่วมกัน นอกจากนันยังเป็นการจัด

ความสัมพันธ์ทางอํานาจใหม่ ให้เป็นบรรทัดฐานว่าการกระทําใดๆ ทีไม่ผ่านความเห็นชอบของ
ประชาชนจะไม่สามารถทําได้อย่างง่ายดายอีกต่อไป 

  ดังนันจึงอาจกล่าวได้ว่า ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของขบวนการเคลือนไหวทางการเมือง
ภาคประชาชนของกลุ่มผู้คัดค้านนัน มิได้มีเป้าหมายเพือยึดอํานาจรัฐ แต่กลับกลายเป็นว่ากําลัง

ท้าทายอํานาจรัฐ อํานาจทุน ซึงเป็นองค์กรทีเข้มแข็งทีสุดในขณะนี 

 

5.3  ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการเคลือนไหวทาง

สังคมต่อสถานการณ์ความขัดแย้ง 

 
การศึกษาความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรนํา กรณีโครงการแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา ผู้ศึกษาทําการศึกษาถึงปัจจัยทีส่งผล
ต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของขบวนการเคลือนไหวทางสังคมต่อสถานการณ์ความ

ขัดแย้ง โดยอาศัยการวิเคราะห์ผ่านเงือนไข/ปัจจัยภายในองค์กรของขบวนการเคลือนไหวทางสังคม

ดังต่อไปนี 
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5.3.1 ผู้นํา/แกนนํา 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้นํา/แกนนําของกลุ่มผู้คัดค้าโครงการ เป็นบุคคลทีมีศักยภาพต่อ
การชักนําความคิด ความเห็นของชุมชน พร้อมทังได้รับการเคารพเชือฟังและการยอมรับนับถือ 

ไปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหา ส่วนจะมากหรือจะน้อยขึนอยู่กับบารมีของผู้นําผู้นันด้วย ซึงสามารถ

แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ ผู้นําชุมชนแบบเป็นทางการ และผู้นําแบบบารมี 
5.3.1.1 ผู้นําชุมชนแบบเป็นทางการ ได้แก่ กํานันผู้ใหญ่บ้าน ซึงพบว่าโดยส่วนใหญ่

บทบาทและอํานาจหน้าทีของกํานันผู้ใหญ่บ้าน จะมีลักษณะเด่น นันคือ เป็นแกนนํากลุ่มผู้

คัดค้านโครงการ โดยทําหน้าทีช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มผู้คัดค้านในการเข้าไปเคลือนไหว
ภายในชุมชนท้องทีของกํานันผู้ใหญ่บ้าน นําปัญหาดังกล่าวไปพูดคุยกับชาวบ้านคนอืนๆ และ

เป็นผู้ชักชวนให้ชาวบ้านเข้าร่วมเคลือนไหว ตังแต่การนําชาวบ้านชุมนุมเพือยืนหนังสือ
ร้องเรียน การชุมนุมเพือกดดัน พร้อมทังมีการประสานงานและเป็นหัวแรงในการจัดชาวบ้าน  

ไปร่วมกิจกรรมหรือร่วมประชุมแลกเปลียนหรือเคลือนไหวในการต่อต้านโครงการ เช่น        

การเรียกประชุม การระดมความร่วมมือ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ นอกจากทีกํานัน
ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้นําชุมชนแบบเป็นทางการแล้ว ยังได้รับการยอมรับว่ามีลักษณะของ     

ความเป็นผู้นําชุมชนตามธรรมชาติอยู่ และสามารถเป็นตัวแทนชุมชนในการดูแลปกครอง
ลูกบ้านของตนได้ 

5.3.1.2 ผู้นําแบบบารมี ได้แก่ ข้าราชการครู ทนาย ซึงพบว่าผู้นําลักษณะดังกล่าวจะ
มีความเป็นภาวะผู้นําสูง เป็นทียอมรับของสมาชิก มีความสามารถและทักษะในการจัดตังและ
การระดมทรัพยากร สร้างความเห็นพ้องร่วมกันในหมู่สมาชิก สร้างความยึดมันผูกพันในค่านิยม 

เป้าหมาย ยุทธวิธีและแนวทางการเคลือนไหวต่อสู้ให้กับสมาชิก และในหมู่ผู้นํา/แกนนําด้วยกัน
เอง เพือให้การเข้าร่วมในวิถีทางใดทางหนึงสามารถนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันได้ 

ฉะนันบุคคลเหล่านีจึงมีอิทธิพลต่อการกําหนดและตัดสินใจเลือกยุทธวิธีของขบวนการ

เคลือนไหวทางสังคมด้วยเช่นกัน ดังนันผู้นํา/แกนนําในองค์กรเคลือนไหว ถือเป็นจุดแข็ง
ประการหนึงของกลุ่มผู้คัดค้าน เนืองจากบุคคลเหล่านีถือเป็นตัวแสดงทีสําคัญ เป็นผู้มีความรู้

ความเข้าใจเกียวกับพืนทีชุมชนของตนเป็นอย่างดี เสมือนตัวแทนทีจะเชือมความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน ความต้องการของชุมชนกับสังคมภายนอก 

ขณะทีทางผู้นํา/แกนนําของผู้รับผิดชอบโครงการนัน ได้มีโครงสร้างการตัดสินใจ

แบบรวมศูนย์อยู่ทีกลุ่มผู้นําในองค์กร ทําให้มีลักษณะการนําการเคลือนไหวแบบผู้นําเดียว 
(Single Leadership) จึงมีบทบาททีสําคัญในการเคลือนไหวโดยเฉพาะบทบาทในการเจรจาต่อรอง

กับกลุ่มผู้คัดค้าน ซึงการเจรจาในช่วงแรกไม่ประสบผลสําเร็จ กระทังมีคําสังศาลให้ชะลอการ
ก่อสร้างโครงการ ทําให้ผู้นํา/แกนนําของกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ ซึงมีมากมายหลายภาคส่วน

อาทิเช่น ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สภาอุตสาหกรรม

จังหวัด ซึงเป็นตัวแทนภาคธุรกิจ และประธานชุมชนในเขตเทศบาล เริมมีการแสดงบทบาทมาก
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ขึน ถือได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลทีมีศักยภาพต่อการชักนําความคิด ความเห็น เป็นผู้ทีมีชือเสียงเป็น

ทีรู้จักกันอย่างดีในจังหวัดนครราชสีมา เมือบุคคลเหล่านีสนับสนุนโครงการ ทําให้ปริมาณของ
ผู้สนับสนุนในจังหวัดนครราชสีมามีเพิมมากขึนเรือยๆ 

 

5.3.2 สมาชิก 

สาเหตุข้อบกพร่องด้านสมาชิก คือ ไม่สามารถทําให้สมาชิกกลุ่มผู้คัดค้านได้ตระหนักถึง

ความจําเป็นทีจะต้องรวมตัวเพือต่อสู้ร่วมกัน และไม่สามารถทําให้เกิดการพัฒนาจิตสํานึกใน

การต่อสู้แก่สมาชิก อันเป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาแรงจูงใจในการเข้าร่วมเคลือนไหว
ของสมาชิกให้เหนือจากผลประโยชน์ในการใช้นํา วิเคราะห์ได้ว่าเกิดจาก 

5.3.2.1 ความไม่เพียงพอและความไม่ต่อเนืองของการสร้างกิจกรรมในพืนทีอันเป็น
กิจกรรมการเคลือนไหวทีเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้นําและสมาชิก และระหว่างสมาชิกด้วย

กันเอง เพราะการจํากัดกิจกรรมเฉพาะการประชุม ประท้วง ไม่ค่อยต่อเนืองเท่าทีควร ซึง

หลังจากทีศาลมีคําสังให้ชะลอการก่อสร้าง การเคลือนไหวร่วมกันระหว่างผู้นํากับสมาชิกใน
ระดับชาวบ้านจะลดน้อยลง กิจกรรมในการเคลือนไหวในพืนทีแต่ละหมู่บ้านก็ลดลงตามไปด้วย

ส่วนความเข้มข้นของการเคลือนไหวจะอยู่ทีผู้นํา/แกนนําชาวบ้านในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และการเข้าไปเจรจากับหน่วยงานราชการ ส่งผลให้สมาชิกของกลุ่มผู้คัดค้านขาดกระบวนการ

เรียนรู้ใหม่ๆ ในพืนทีอันเป็นการเชือมประสานระหว่างสมาชิก การขาดความต่อเนืองของกิจกรรม 

5.3.2.2 สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างจํากัดในการเคลือนไหว ซึงในการเคลือนไหวเพือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในขันตอนการก่อสร้างและปริมาณการใช้นํา ส่วนใหญ่จะเป็นการ

ดําเนินการโดยผู้นํา/แกนนําชาวบ้าน ทีมีบทบาทสําคัญ จึงเป็นการรวมศูนย์อยู่ทีผู้นํา/แกนนํา 
ทําให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในข้อมูลอย่างจํากัด ก่อให้เกิดปัญหาสมาชิกไม่มีความเข้าใจ

ปัญหาและข้อเรียกร้องของตนอย่างลึกซึง จึงเป็นผลสืบเนืองทําให้สมาชิกขาดความตระหนักถึง

ความสําคัญของปัญหาและพลังอํานาจในการต่อสู้ของตัวเอง 
5.3.2.3 การขาดหลักเกณฑ์ขององค์กรสําหรับการคัดสรรสมาชิก ซึงควรเป็นหลักเกณฑ์

ทีมีลักษณะทัวไปและใช้ได้กับสมาชิกทีเข้าร่วมทุกประเภทและทุกหมู่บ้านทีเข้าร่วมเพือแก้ไข
ปัญหาความแตกต่างและหลากหลายอันนําไปสู่ความไม่เป็นปึกแผ่น และการขาดเอกภาพใน

การเคลือนไหวของสมาชิก แต่เมือการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน เน้นการระดมสมาชิก

เพือให้เกิดพืนทีปฏิบัติการเพิมมากขึนและเพือให้การเคลือนไหวต่อสู้เพือสิทธิในการใช้นําได้
เติบโตอย่างรวดเร็ว ทําให้การเคลือนไหวขาดหลักเกณฑ์ในการกําหนดคุณสมบัติของชาวบ้าน

คัดสรรสมาชิก ทําให้สมาชิกทีเข้าร่วมจึงไม่มีความยึดมันผูกพันกับเป้าหมายและแนวทางการ
เคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน การเข้าร่วมของสมาชิกเป็นเพียงการให้ได้มาซึงผลประโยชน์

เท่านัน ส่งผลให้การเคลือนไหวไม่สามารถสร้างพลังกดดันและอํานาจต่อรองได้อย่างต่อเนือง 
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ประกอบกับลักษณะการรวมตัวของสมาชิกกลุ่มผู้คัดค้าน เป็นการรวมตัวกันแบบ

เครือข่ายแบบหลวมๆ ภายใต้ผลประโยชน์การใช้นํา ดังนันกระบวนการเรียนรู้ภายในกับความ
พร้อมของสมาชิกถือเป็นอีกปัจจัยทีทําให้กลุ่มผู้คัดค้านไม่สามารถดําเนินการและควบคุมการ

เคลือนไหวได้อย่างต่อเนือง 

 

5.3.3  เครือข่ายพันธมิตรและการสร้างพันธมิตร 

ในช่วงเริมแรกของการเคลือนไหว กลุ่มผู้คัดค้านได้มีการคัดค้านไม่ให้มีการวางท่อผัน

นําจากเขือนลําแชะสู่เทศบาลนครนครราชสีมา โดยไม่มีพันธมิตรสนับสนุน แต่หลังจากนันไม่
นานกลุ่มผู้คัดค้านได้มีการประสานและระดมความช่วยเหลือจากพันธมิตรกลุ่มต่างๆทีมองเห็น

ว่าโครงการขัดกับจุดยืนของกลุ่มในเรือง สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย

ทําให้ในการคัดค้านครังนีมีองค์กรต่างๆ เข้ามาเป็นแนวร่วมโดยมีกลุ่มองค์กรดังต่อไปนี 
กลุ่มภาคีมวลชนคนโคราช สมัชชาประชาชนภาคอีสาน และสมาคมสถาบันเกษตรกร

ไทย มีลักษณะเครือข่ายแบบหลวมๆ เป็นกลุ่มพันธมิตรทีเคลือนไหวในลักษณะสนับสนุนการ
ปฏิบัติการเคลือนไหว ซึงกลุ่มองค์กรเหล่านีได้เข้าร่วมจากการชักนําของกลุ่มแกนนํารักษ์

ลําแชะ ทีได้ประสานขอความช่วยเหลือ แม้ว่าการเข้ามาช่วยเหลือของกลุ่มองค์กรเหล่านีจะ

ไม่ได้เข้ามาช่วยเรียกร้องมากนัก แต่ได้เข้ามาช่วยเคลือนไหวกดดันผู้รับผิดชอบโครงการ และ
สามารถเพิมพืนทีสาธารณะได้ในระดับหนึง 

กลุ่มนักการเมืองทังระดับชาติและระดับท้องถิน มีบทบาททีสําคัญในการเคลือนไหว
ของกลุ่มผู้คัดค้าน โดยการเข้ามาช่วยเจรจากับเจ้าหน้าทีของหน่วยงานราชการทังในระดับ

อําเภอ จังหวัดและระดับชาติ เช่น การยืนหนังสือถึงบุคคลสําคัญ นอกจากนียังทําการสนับสนุน

การเคลือนไหวผ่านบทบาทการจัดเวทีแลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างผู้นํา/แกนนํากับ
ชาวบ้าน เพือแสดงเหตุผลของการคัดค้านการก่อสร้างโครงการ ดังนี 

ประการแรก คือ การดําเนินโครงการไม่ได้ผ่านขันตอนการทําประชาพิจารณ์จาก
ประชาชนในท้องถินทีได้รับผลกระทบ 

ประการทีสอง คือ มีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเฉพาะอาชีพการทํานา เพราะเกือบทุก

ทีของฤดูการทํานาปรังจะมีการแจ้งให้เกษตรกรลดพืนทีหรือลดการทํานาปรัง 
ประการสุดท้าย คือ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของสัตว์นําในเขือนลําแชะทัง

ทางตรงและทางอ้อม 
ขณะเดียวกันบทบาทนักการเมืองของกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ ได้มีมิติดําเนินการ

ก่อสร้างโครงการ อันเป็นมายาคติฝังรากลึกในสังคมไทยโครงการขนาดใหญ่ คือ การพัฒนา 

นักการเมืองพร้อมทีจะสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ งบประมาณสูง เนืองจากผลประโยชน์จาก
การดําเนินโครงการจะทําให้พวกเขามีชือเสียง และฐานเสียงทีเพิมมากขึน จึงไม่สนใจถึงความ

เป็นได้ และไม่สนใจว่าจะคุ้มทุนหรือไม่ ซึงเป็นการใช้เหตุผลทางการเมืองมากกว่าความคุ้มทุน



137 

ทางเศรษฐกิจ โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตภัลลภ ดํารงตําแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี และเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ซึงการทีนักการเมืองระดับชาติเข้ามามีส่วน
ผลักดันในการจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการนี อาจมีส่วนเกียวข้องกับการเอือประโยชน์ซึง

กันและกันระหว่างนักการเมืองท้องถินและนักการเมืองระดับชาติหรือแม้แต่ข้าราชการทีร่วม
ผลักดัน การหาผลประโยชน์จากโครงการนํา ทําให้ข้าราชการและนักการเมืองแทรกแซง

กระบวนการศึกษาวิจัยและการวางแผนเพือการจัดการนํา จนทําให้ในท้ายทีสุดแล้วโครงการถูก

มองว่าอาจไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหา ไม่ได้ให้ประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง 
นอกจากนันข้อบกพร่องของการสือสารเครือข่ายพันธมิตรและการสร้างพันธมิตร     

เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี 
ประการแรก คือความเฉพาะของประเด็นในการต่อสู้ เพราะการเลือกทีจะนําประเด็น 

ปริมาณนําทีจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา มาเป็นประเด็นเคลือนไหวเพือให้มี

การตรวจสอบและเพิกถอน เพือให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งนํา แม้ว่าจะเป็นประเด็น
การเคลือนไหวทีสามารถสร้างความชอบธรรม แต่ประเด็นการเคลือนไหวดังกล่าวกลับเป็นเพียง

การเคลือนไหวเฉพาะกลุ่มชาวบ้านในชนบททีได้รับผลกระทบจากการผันนําสู่เทศบาลนคร
นครราชสีมา ทีมีปัญหาเรืองปริมาณการใช้นําอุปโภค บริโภค อันเป็นปัญหาเรืองปากท้องของ

คนกลุ่มหนึงในสังคม ทีสําคัญการจํากัดกิจกรรมการเคลือนไหวยิงทําให้การต่อสู้เคลือนไหว   

เพือสิทธิในการใช้นําไม่สามารถขยายประเด็นการต่อสู้ และยกระดับเป้าหมายของการ
เคลือนไหวเข้าสู่พืนทีทางสังคมไม่สามารถเชือมโยงสาธารณะและกลุ่มพันธมิตรต่างๆ ในสังคม

ให้เข้าร่วมสนับสนุนการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน การขาดพันธมิตรทีหลากหลายและการ
ขาดพืนทีทางสังคม ทําให้การเคลือนไหวไม่สามารถนําไปสู่ความสําเร็จในการเป็นเครืองมือ

ต่อรองอย่างต่อเนืองได้ เพราะพันธมิตรทีกว้างขวางและพร้อมจะให้การสนับสนุนและหนุนช่วย

การเคลือนไหวอย่างเพียงพอ ทีไม่สามารถสร้างสิงจําเป็นดังกล่าวขึนมาได้ย่อมนําไปสู่ความ
อ่อนแอของการเคลือนไหวและความอ่อนแอในการสร้างพลังกดดัน 

ดังนันเครือข่ายการสือสารของพันธมิตรกลุ่มต่างๆ ทีเข้ามาช่วยการเคลือนไหวของกลุ่มผู้
คัดค้าน แม้ว่าจะเป็นพันธมิตรทีถูกระดมเพือให้ความช่วยเหลือ แต่นับว่าเป็นทังพลังและปัจจัย

สําคัญสําหรับการกําหนดและวางแนวทางการเคลือนไหวขันต่อไปของกลุ่มผู้คัดค้านและการได้

รู้จักพันธมิตรในหลากหลายกลุ่มทําให้กลุ่มผู้คัดค้านได้รู้ช่องทางในการติดต่อสือสารเพือ
ประสานการเคลือนไหวและระดมความช่วยเหลือจากพันธมิตรได้มากยิงขึน 
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บทที 6 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรืองความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรนําของโครงการแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา ซึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ
ประการแรก เพือศึกษาถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรนําของ

โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา ประการทีสอง
เพือศึกษาถึงลักษณะการเคลือนไหว และรูปแบบยุทธวิธีของขบวนการเคลือนไหวทางสังคมต่อ

สถานการณ์ความขัดแย้งของโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนคร

นครราชสีมา และประการสุดท้ายเพือศึกษาถึงปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จหรือความ
ล้มเหลวของขบวนการเคลือนไหวทางสังคมต่อสถานการณ์ความขัดแย้ง กรณีโครงการแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา โดยสามารถสรุปผลการศึกษา
ได้ดังต่อไปนี 

  6.1  สรุปผลการศึกษา 

  6.2  อภิปรายผลการศึกษา 
  6.3  ข้อจํากัดในการศึกษา 

  6.4  ข้อเสนอแนะ 
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6.1  สรุปผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรนําของโครงการแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา มีข้อค้นพบทีน่าสนใจ ดังต่อไปนี 
 

6.1.1  สถานการณ์ความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรนําของโครงการ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา 

ความขัดแย้งในกรณีของโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาล
นครนครราชสีมา ได้ก่อให้เกิดการแบ่งฝ่ายขึนอย่างชัดเจน อันได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการ   

กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ และกลุ่มผู้คัดค้าน จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าปรากฏการณ์ใน

สถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุทีนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่าง
ภาครัฐกับภาคประชาชน ได้ดังนี 

ประการแรก กระบวนการพิจารณาและตัดสินใจดําเนินโครงการนีมีข้อบกพร่อง 
เนืองจากผู้รับผิดชอบโครงการมีการตัดสินใจดําเนินการเพียงฝ่ายเดียว โดยขาดการรับฟังความ

คิดเห็น การรับรู้ และไม่ได้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่าทีควร โดยเฉพาะอย่างยิง

ความคิดเห็นและความรู้สึกของประชาชนทีอยู่ในพืนทีทีได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว
โดยตรง ถูกละเลยไม่ให้ความสําคัญต่อสภาพปัญหาและผลกระทบของโครงการรอบด้านอย่าง

เพียงพอ ดังเช่น โครงการเขือนต่างๆ หรือโครงการวางท่อก๊าซ โดยคนในพืนทีเพิงจะได้รับรู้ 
และโครงการก่อสร้างดําเนินไปทังทีมีปัญหาในเรืองความละเอียดถูกต้องของการจัดทํารายงาน

การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ความไม่โปร่งใสของโครงการ ทุกวันนีในทางปฏิบัติชาวบ้าน

ยังไม่เข้าใจนโยบายการพัฒนาของหน่วยงานรัฐ เมือเกิดความขัดแย้งจึงไม่สามารถคิดหรือเสนอแนะ
ทางออกทีเหมาะสมได้ เนืองจากขาดข้อมูล ขาดความรู้ ทําให้ชาวบ้านไม่มีโอกาสรวมตัวพูดคุย

แลกเปลียนความคิดเห็นกัน 
การปกปิดข้อมูลและความโปร่งใสของโครงการ ถือเป็นความพยายามทีชัดเจน ปกปิด

การดําเนินการเพือไม่ให้คนในท้องถิน ซึงเป็นกลุ่มทีได้รับผลกระทบโดยตรงได้รับทราบ การไม่

เปิดเผยข้อมูลในการดําเนินโครงการเหล่านีมักเป็นสาเหตุสําคัญทีทําให้ความขัดแย้งมีความ
ยืดเยือ และยังเป็นชนวนนําไปสู่ความรุนแรงมากขึนด้วย เพราะโครงการขนาดใหญ่นันมัก

ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง และมักเกิดบนความเสียหายของทรัพยากรส่วนรวม จึงมีฝ่ายที
เข้ามาเกียวข้องด้วยค่อนข้างมาก และก็มักได้รับความสนใจจากสาธารณชนค่อนข้างสูง ดังนัน

ประชาชนในพืนทีย่อมมีสิทธิทีจะรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของโครงการทีถูกต้องตามความเป็นจริง

เมือไม่สามารถได้รับรู้ข้อมูลตามสิทธิดังกล่าว ก็มีสิทธิอันชอบธรรมทีจะท้วงติง คัดค้าน รวมทัง
การแสดงความคิดเห็น 
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ประการทีสอง การขาดกระบวนการทีเหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งของ

ผู้รับผิดชอบโครงการ เนืองจากการใช้กลไกทางราชการตอบโต้การเคลือนไหวของประชาชน 
โดยอาศัยกลไกรัฐผูกขาดการให้ข้อมูลข่าวสาร ปิดกันประชาชนเข้าไปในพืนที บิดเบือนข้อมูล

ข่าวสาร และผูกขาดการชีแจงโครงการฝ่ายเดียว การไม่เปิดช่องทางการสือสารระหว่างคู่ขัดแย้ง
ทําให้ไม่สามารถโต้ตอบในประเด็นและสภาพปัญหาทีกลุ่มผู้คัดค้านสงสัย นันคือรัฐปิดไม่ให้

สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการสาธารณะและปฏิเสธโอกาสของกระบวนการการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาเพือหาทางออก ซึงสิงเหล่านีถูกละเลยจากอํานาจรัฐ 
ประการทีสาม ความขัดแย้งในผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย เนืองจากประชาชนในพืนที

เกิดความหวาดระแวงว่าโครงการนีจะทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนนํา ทําให้การพัฒนา
เกษตรกรรมในพืนทีได้รับความเสียหาย อีกทังอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงนําในฤดูแล้ง

เพิมขึน เนืองจากถูกจํากัดการใช้นําในฤดูแล้ง มีการจํากัดจํานวนพืนทีเพาะปลูกให้น้อยลง    

เพือประหยัดนํา ทําให้ชาวบ้านต้องมีการปรับวิธีการเพาะปลูก เช่น ต้องลดพืนทีเพาะปลูกลง
ต้องปลูกพืชทีไม่ต้องการนํามาก ห้ามทํานาเกินไปละสองครัง ทังทีแต่เดิมวัตถุประสงค์หลักของ

เขือนลําแชะ คือ ช่วยสนับสนุนการเพาะปลูกของเกษตรกร ซึงทําความเสียหายเป็นอย่างมาก 
และจะมีผลต่อปริมาณนําทีใช้อุปโภคบริโภค อีกทังประชาชนในพืนทีเห็นเป็นความไม่ยุติธรรม 

ทีเทศบาลนครนครราชสีมามีการผันนําจากเขือนลําแชะมาใช้ จากความสัมพันธ์เชิงอํานาจใน

สังคมทีมีความขัดแย้งและความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากร ทําให้ด้านหนึงเกิดการ
กีดกันกลุ่มชนบางกลุ่ม ขณะทีอีกด้านหนึงกลับเปิดโอกาสให้กลุ่มคนอีกบางกลุ่มทีมีอํานาจแสวงหา

ประโยชน์จากทรัพยากร 
จากสาเหตุของความขัดแย้งทีได้กล่าวมาข้างต้น ยังสอดคล้องกับแนวคิดความขัดแย้ง

ของวันชัย วัฒนศัพท์ (2547: 1824) ในประเด็นเรืองทรัพยากรธรรมชาติ พบว่ามีสาเหตุดังนี 

1)  การจัดการรูปแบบเดิม  การทีไม่ยอมเปลียนแปลง คือการทีผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือผู้มีอํานาจตัดสินใจแล้วจึงประกาศให้ทราบว่าโครงการนีดีมีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร

ซึงมักจะเกิดขึนกับหน่วยงานของรัฐทีต้องการสร้างผลงาน รีบตัดสินดําเนินการโดยหวังจะทําให้
ทุกอย่างเรียบร้อยโดยเร็ว และคิดว่าได้คิดโครงการนีมาดีแล้ว แต่ปรากฏว่ากลับเกิดปัญหา

มากมายเพราะกระบวนทัศน์ (Paradigm) ของสังคมได้ปรับเปลียนไปแล้วไปสู่กระบวนทัศน์ของ

การมีส่วนร่วม 
2)  ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม อาศัยการตัดสินใจโดยดูจากความชอบธรรมมากกว่า

เสียงข้างมากเพียงเหตุผลเดียว หากมีผลกระทบต่อประชาชนแม้เพียงจํานวนน้อย ก็ต้อง
คํานึงถึงสิทธิของคนส่วนน้อยนัน (Minority Rights) และยิงมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมในชุมชน

ก็ยิงจะต้องผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
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นอกจากปัจจัยทังสามประการทีได้กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีปัจจัยทีมีผลต่อการเพิม

ความขัดแย้ง เมือนํามาเปรียบเทียบวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Worchel and Cooper (1983 
อ้างถึงใน เสริมศักดิ วิศาลาภรณ์, 2540: 7275)ได้แก่ 

ประการแรก การรับรู้ (Perception) เป็นสิงทีน่าสนใจอย่างหนึงของความขัดแย้งเนืองจาก
แต่ละฝ่ายสามารถชีให้เห็นเหตุการณ์ทีสนับสนุนจุดยืนของตนเอง พร้อมทังยังมีความคิดและ

ความเชือมันอย่างสูง การรับรู้ทีลําเอียงเช่นนีจะทําให้มีความขัดแย้งเพิมมากขึน มีสิงหนึงทีควร

ระลึกอยู่เสมอก็คือความขัดแย้งถูกกําหนดโดยการรับรู้ต่อสถานการณ์ขัดแย้ง หรือสถานการณ์
ขัดแย้งทีแต่ละฝ่ายมองเห็นมากกว่าทีจะถูกกําหนดโดยสถานการณ์ทีเป็นจริง ในการมองสภาพ

ของความขัดแย้งนัน แต่ละฝ่ายมักจะมองเห็นว่าฝ่ายตรงข้าม เป็นคู่แข่งขัน เป็นพวกก้าวร้าว
และเป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้ง ลักษณะของการรับรู้เช่นนีจะทําให้การขัดแย้งขยายตัวขึนและ

รุนแรงขึน 

ประการทีสอง การสือสาร (Communication) เป็นการช่วยให้ทังสองฝ่ายแลกเปลียนความ
คิดเห็นกัน เกียวกับเจตนาและความหมายของพฤติกรรมทีแสดงออกด้วย แต่เนืองจากกรณีนี

เป็นการไม่สือสารระหว่างกันทําให้ไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ ซึงในกรณีนีอุปสรรคสําคัญ
ในการสือสาร คือ การไม่เปิดช่องทางของการสือสารจากผู้รับผิดชอบโครงการลงสู่กลุ่มผู้คัดค้าน 

และจากกลุ่มผู้คัดค้าน ขึนไปสู่ ผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนันการสือความหมายทีเหมาะสมจะ

ช่วยให้ลดระดับของความขัดแย้งได้ 
และประการสุดท้าย ความขัดแย้งเดิมทียังไม่ได้แก้ไข การทีละเลย เพิกเฉย ไม่สนใจจะ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยหวังว่าความขัดแย้งจะลดลงหรือแก้ปัญหาโดยตัวมันเอง เมือเวลา
ผ่านเลยไป วิธีการเช่นนีนอกจากจะทําให้ความขัดแย้งสะสมเพิมมากยิงขึนแล้ว ยังก่อให้เกิด

ความขัดแย้งอย่างใหม่เกิดขึนด้วย 

ประเภทของความขัดแย้ง ภาครัฐตัดสินใจดําเนินโครงการนี โดยให้เหตุผลเพือการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ จังหวัดนครราชสีมา ทีเน้นไปบนฐานการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการ

เติบโตของภาคเมือง ทําให้การใช้นํามีปริมาณเพิมมากขึนอย่างรวดเร็ว ปัญหาการขาดแคลนนํา
ก็ทวีความรุนแรงขึน รวมทังเกิดปัญหาคุณภาพนํา จึงมีความจําเป็นทีต้องเร่งจัดหาแหล่งนําให้

เพียงพอต่อการพัฒนาต่างๆ ทีจะเกิดขึน ความขัดแย้งในกรณีนีแสดงให้เห็นใน 2 ลักษณะ คือ 

1)  ความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้นําในเมืองกับเกษตรกรในชนบท ซึงเกิดจากตัวเมืองมีการ
ขยายเพิมมากขึนอย่างรวดเร็ว ทําให้ดึงในไปใช้มาก จึงทําให้คนชนบทกลัวทีจะสูญเสียนําไป

และไม่เพียงพอในการทําการเกษตร ซึงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึนจากการเติบโตสู่ความเป็น
เมืองทีมากขึน 
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2)  ความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรผู้ใช้นํากับเจ้าหน้าทีรัฐ ทีเป็นประเด็นในเรืองของ

ความยุติธรรมในการจัดสรรนํา จึงนําไปสู่ความขัดแย้งทีเกิดขึนจากกลุ่มผู้ใช้นําจากสถานการณ์
ความขัดแย้งในกรณีดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดประเภทของความขัดแย้งของ วันชัย    

วัฒนศัพท์ (2547: 1115) ดังต่อไปนี 
เชิงผลประโยชน์  กรณีนีมีผู้สูญเสียประโยชน์หรือผู้ทีได้รับผลกระทบ คือ 

ประชาชนทีใช้นําจากเขือนลําแชะโดยโครงการนีอาจสร้างปัญหาการขาดแคลนนําให้เกิดขึนใน

พืนทีอําเภอครบุรี กระทบต่อภาคเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค 
เชิงแนวคิด/ฐานคิดในการพัฒนา/ความเชือ  ปัญหานีสะท้อนแนวคิดการรวม

ศูนย์อํานาจในการจัดการทรัพยากรนําเชิงอุปถัมภ์ โดยมีฐานคิดว่าทรัพยากรเป็นของรัฐ ดังนัน
รัฐมีอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรทุกอย่าง โดยขาดการคํานึงถึงดํารงอยู่ สิทธิ และความ

คิดเห็นของผู้ทีได้รับผลกระทบ ดังจะเห็นว่าโครงการนีได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วในขณะที

ประชาชนทีมีส่วนเกียวข้องยังไม่ได้ทราบเรืองเลย แนวคิดอีกอย่างทีได้รับการโต้แย้ง คือ 
แนวคิดเดิมทีว่า นําท่าทีมีอยู่นันเป็นของฟรีทีไม่มีราคาเพราะมีปริมาณไม่จํากัด และเห็นเป็น

หน้าทีของรัฐทีต้องจัดหานําให้กับประชาชน แต่ปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลียนไปมากแล้วมี
ความต้องการนําสูงขึนมากและการจัดหานําก็มีความลําบากมากขึน การโอนถ่ายนําจากทีหนึง

ไปนันอาจส่งผลกระทบมาก จึงมีข้อเสนอให้ตังราคานําตามต้นทุนจริงและต้องมีการชดเชยให้

กลุ่มผู้สูญเสียประโยชน์อย่างยุติธรรม 
เชิงนโยบาย  เนืองจากนโยบายการพัฒนาของรัฐทําให้เกิดการกระจุกตัวของ

การพัฒนาอยู่ทีส่วนกลาง ทําให้เทศบาลนครนครราชสีมามีความต้องการใช้นํามากเกินกว่า
ความสามารถในการรองรับความต้องการดังกล่าวของเขือนลําตะคอง ทําให้ต้องดึงนําจากแหล่ง

นําอืนมาใช้ ปัญหาในการจัดสรรนําในครังนีจึงสะท้อนถึงปัญหานโยบายของรัฐในการกระจาย

รายได้และความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจของแต่ละพืนที ประชาชนทีใช้นําจากเขือนลําแชะ
เห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นความไม่ยุติธรรม และไม่เท่าเทียมในการจัดสรรทรัพยากร 

ประชาชนทีใช้นําจากเขือนลําแชะต้องมีสิทธ์ในการใช้นําก่อน และต้องมันใจว่าจะไม่เกิด
ผลกระทบขึนก่อน แล้วจึงค่อยนํามาจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ใช้กลุ่มอืนๆ 

จากการทีผู้วิจัยได้ทําการแยกแยะความขัดแย้งออกเป็นแต่ละประเภท จะช่วยทําให้เห็น

ความชัดเจนของความขัดแย้งว่ามีองค์ประกอบอะไร เพือนําไปสู่การแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ไม่ได้
หมายความว่าความขัดแย้งต่างๆ จะมีเฉพาะชนิดใดชนิดหนึง เพราะในความเป็นจริงแล้ว 

สถานการณ์ความขัดแย้งหนึงๆ จะผสมผสานกันอยู่เกือบทุกประเภทหรือมีทุกประเภทในเรือง
เดียวกัน แต่แตกต่างกันในความรุนแรงของแต่ละประเภท 
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6.1.2  ลักษณะการเคลือนไหว และรูปแบบยุทธวิธีของขบวนการเคลือนไหวทาง

สังคมต่อสถานการณ์ความขัดแย้งของโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภค

บริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา 

6.1.2.1 การระดมทรัพยากรทีนํามาใช้ในสถานการณ์ความขัดแย้ง 
ตลอดระยะเวลา 4 ปี ทีความขัดแย้งได้ปรากฎตัวขึน มีการขยายตัวของประเด็น

ความขัดแย้ง เพือเผยแพร่ความข้อมูล แนวความคิด และความเชือของแต่ละฝ่ายให้ได้ปรากฏ
และได้การยอมรับจากสาธารณชน โดยทีต่างฝ่ายต่างพยายามทีจะให้ตนเองมีพลังทีจะสามารถ

ค้านกับฝ่ายตรงข้ามได้ โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นฐานอํานาจ ดังต่อไปนี 

1) การระดมทรัพยากรของกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที

พยายามสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมาทีมีส่วนเกียวข้องกับโครงการ
วางท่อผันนํา อาทิเช่น ประชาชนในพืนทีเขตเทศบาลนครนครราชสีมา หอการค้าจังหวัด

นครราชสีมา สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ตัวแทนธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล สภาอุตสาหกรรม

จังหวัด และผู้ประกอบการร้านค้า ซึงกลุ่มต่างๆ เหล่านีถือเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการและยังมี
บทบาทสําคัญในการเคลือนไหว ต่อสู้กับกลุ่มผู้คัดค้านโครงการแทนผู้รับผิดชอบโครงการด้วย 

ในการเคลือนไหวของผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นในลักษณะการเข้า

ร่วมกับกลุ่มพันธมิตร อย่างเช่นกลุ่มผู้สนับสนุนได้มีการจัดเวทีชีแจงข้อเท็จจริงและแสดงความ
คิดเห็นการจัดเพือหาทางออกร่วมกัน การเข้าร่วมกิจกรรมและการให้ความร่วมมือกับกลุ่ม

ผู้สนับสนุนโครงการ เพือให้กลุ่มบุคคลเหล่านันยอมรับโครงการและมองโครงการนีในทางบวก
มากขึน ซึงนอกเหนือจากการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้สนับสนุนแล้ว ยังมีสืออืนๆ เพือสนับสนุน

โครงการดังนี 

 (1) หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ระดับชาติ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือประชาชาติธุรกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์เนชัน ได้มี

การนําเสนอข่าวทีหยิบยกเฉพาะกิจกรรมความเคลือนไหวประเด็นในการคัดค้านการก่อสร้าง 
ส่วนในกรณีข่าวความขัดแย้งซึงเกิดขึนจากการก่อสร้างโครงการ ในจังหวัดนครราชสีมานัน 

หนังสือพิมพ์ท้องถินซึงมีอยู่มากมายหลายฉบับ ได้แก่ จดหมายข่าว วารสารของทางเทศบาล ซึง

ส่วนใหญ่จะนําเสนอข่าวความเคลือนไหวไปในทิศทางทีเป็นกลาง พร้อมทังบทสัมภาษณ์ของผู้ที
มีส่วนเกียวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้ง อาทิเช่น นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีนคร

นครราชสีมา 
2)  การระดมทรัพยากรของกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ 

การเคลือนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุนเริมขึนท่ามกลางกระแสการคัดค้าน

โครงการของกลุ่มรักษ์ลําแชะเริมมีมากขึน โดยมีทังกลุ่มบุคคลและกลุ่มทีแสดงจุดยืนในการ
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สนับสนุนโครงการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การยืนหนังสือถึงผู้ทีเกียวข้อง จนกระทังศาลปกครอง

นครราชสีมา มีคําสังให้เทศบาลนครนครราชสีมาระงับโครงการ มีผลทําให้กลุ่มผู้สนับสนุนได้มี
การรวมตัวและแสดงบทบาทเคลือนไหวในสถานการณ์ความขัดแย้งเพิมมากขึนซึงมีองค์กรต่างๆ 

เข้ามาเป็นแนวร่วม อาทิเช่น ประชาชนในพืนทีเขตเทศบาลนครนครราชสีมาหอการค้าจังหวัด
นครราชสีมา สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ตัวแทนธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล สภาอุตสาหกรรม

จังหวัด ผู้ประกอบการร้านค้า ชลประทานที 8 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกระชาย 

การระดมทรัพยากรของกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการนัน ส่วนใหญ่จะเป็นการ
นําเสนอผ่านสือทีทางผู้รับผิดชอบโครงการให้การสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น

หนังสือพิมพ์ท้องถิน วิทยุกระจายเสียงท้องถิน ซึงนอกเหนือจากการเข้าไปใช้สือมวลชนแล้วกลุ่ม
ผู้สนับสนุนได้มีสืออืนๆ เพือสนับสนุนโครงการดังนี 

 (1) สือบุคคล ในกลุ่มผู้สนับสนุนประกอบด้วยองค์กรต่างๆ ทีสนับสนุน

โครงการ ซึงองค์กรเหล่านีมีสมาชิกจํานวนมากและยังเป็นผู้ทีมีชือเสียงเป็นทีรู้จักกันอย่างดีใน
จังหวัดนครราชสีมา เช่น นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นาย

สวัสดิ มังกรวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเทียวจังหวัดนครราชสีมา พ.อ.พีระยุทธ์ 
ไพบูลย์วิริยะวิช นายกสมาคมประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นต้น เมือบุคคล

เหล่านีสนับสนุนโครงการ ทําให้ปริมาณของผู้สนับสนุนในจังหวัดนครราชสีมามีเพิมมากขึน

เรือยๆ 
 (2) แผ่นพับ/ใบปลิว  กลุ่มผู้สนับสนุนมักใช้แผ่นพับ แผ่นใบปลิว เพือใช้

ในการนัดหมาย และเพือแสดงข้อคิดเห็น การเคลือนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุนนัน ทําให้สือมวลชน
หันมาจับตาความเคลือนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุน ซึงเป็นอีกวิธีหนึงในการทีทําให้สือมวลชนสนใจ 

การออกแผ่นพับ แผ่นปลิว หรือแถลงการณ์ในช่วงทีเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งนอกจากจะเป็น

สือโดยตรงไปยังผู้ได้รับแล้ว ยังถือเป็นเสมือน “จดหมายข่าว” ให้กับสือมวลชนเพือเผยแพร่ในวง
กว้างต่อไปอีกด้วย นอกจากนียังสร้างความพอใจให้กับผู้รับผิดชอบโครงการอีกด้วย 

 (3) โปสเตอร์/ป้ายผ้า/คัทเอาท์ ป้ายผ้าเป็นอีกสือหนึงทีกลุ่ม
ผู้สนับสนุนผลิตขึนมาโดยใช้ข้อความสันๆ 12 ประโยค เพือสือถึงความคิดเห็นทีมีต่อโครงการ

ซึงส่วนใหญ่เป็นข้อความสนับสนุนและแสดงถึงความสําคัญของโครงการ 

 (4) การยืนหนังสือถึงบุคคลสําคัญ การยืนหนังสือให้กับบุคคลสําคัญ
ในระดับจังหวัดเป็นกระบวนการหนึงของการหาแนวร่วมเดียวกับกลุ่มของตนเองกลุ่มผู้สนับสนุน

ใช้วิธีการยืนหนังสือถึงบุคคลสําคัญ โดยกลุ่มผู้สนับสนุนได้ยืนหนังสือสนับสนุนโครงการถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมาในวันที 2 เมษายน พ.ศ. 2553 เพือให้มีการดําเนินการโครงสร้างระบบ

ประปาต่อไป โดยเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํา

อุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลนครราชสีมาได้ 
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2) การระดมทรัพยากรของกลุ่มผู้คัดค้านโครงการ 

การคัดค้านโครงการ ทําให้องค์กรภาคประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
ได้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย การคัดค้านเริมต้นอย่างจริงจังเมือมีแถลงการณ์เรืองผลกระทบ

จากโครงการวางท่อผันนําเขือนลําแชะสู่เทศบาลนครนครราชสีมา หลังจากนันไม่นานก็มีกลุ่ม
ต่างๆ ทีมองเห็นว่าโครงการขัดกับจุดยืนของกลุ่มในเรือง สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมใน

ระบอบประชาธิปไตย ทําให้ในการคัดค้านครังนีมีองค์กรต่างๆ เข้ามาเป็นแนวร่วม โดยมีกลุ่ม

องค์กรทีเป็นแกนนํา อาทิเช่น กลุ่มรักษ์ลําแชะ สมัชชาประชาชนภาคอีสาน สมาคมสถาบัน
เกษตรกรไทย กลุ่มภาคีมวลชนคนโคราช โดยตลอดระยะเวลา 4 ปี กลุ่มรักษ์ลําแชะถือเป็น

กําลังหลัก และมีองค์กรพันธ์มิตรอืนๆ ซึงแต่ละกลุ่มองค์กรเหล่านีมีความสนใจในทุกๆ ประเด็น
แต่มีเป้าหมายหลักร่วมกันคือ ไม่ต้องการให้มีการวางท่อผันนําจากเขือนลําแชะสู่เทศบาลนคร

นครราชสีมาจนกว่าจะมีการพิจารณาทบทวนในทุกประเด็น ทังนีได้มีการแบ่งประเด็นความ

สนใจและข้อคัดค้านต่างๆ ดังต่อไปนี 
ประการแรก คือ การดําเนินโครงการไม่ได้ผ่านขันตอนการทําประชาพิจารณ์จาก

ประชาชนในท้องถินทีได้รับผลกระทบ 
ประการทีสอง คือ มีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเฉพาะอาชีพการทํานา เพราะเกือบทุก

ทีของฤดูการทํานาปรังจะมีการแจ้งให้เกษตรกรลดพืนทีหรือลดการทํานาปรัง 

ประการสุดท้าย คือ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของสัตว์นําในเขือนลําแชะทัง
ทางตรงและทางอ้อม 

ในการต่อสู้คัดค้านโครงการครังนี กลุ่มผู้คัดค้านได้มีการเคลือนไหวในรูปแบบต่างๆ 
เพือคัดค้านโครงการ ซึงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี 

 (1) การยืนหนังสือถึงบุคคลสําคัญ การยืนหนังสือให้กับบุคคลสําคัญ

ทังในระดับประเทศและระดับจังหวัดเป็นกระบวนการหนึงของการหาแนวร่วมเดียวกับกลุ่มของ
ตนเอง กลุ่มผู้คัดค้านใช้วิธีการยืนหนังสือถึงบุคคลสําคัญ เพือแสดงเหตุผลของการคัดค้านการ

ก่อสร้างโครงการ โดยกลุ่มผู้คัดค้านได้ยืนหนังสือคัดค้านการวางท่อผันนําจากเขือนลําแชะสู่
เทศบาลนครนครราชสีมา ไปยังหน่วยงานทีเกียวข้อง อาทิเช่น สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 

สํานักนายกรัฐมนตรี, หน่วยงาน ปปช., DSI, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเด็นขอให้ทบทวนการวางท่อเพือผันนําจากเขือนลําแชะเพือนําไปผลิตนําประปา
นอกจากนันทางกลุ่มผู้คัดค้าน ยังได้ร้องเรียนต่อกับทางเทศบาลนครนครราชสีมา ผู้ว่าราชการ

จังหวัด และกรมชลประทานที 8 เนืองจากประชาชนในเขตพืนทีอําเภอครบุรี ไม่เห็นด้วยกับ
โครงการวางท่อเพือสูบนําจากเขือนลําแชะเพือนําไปผลิตนําประปา เพือใช้ในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา เพราะโครงการดังกล่าวมีการรวบรัดผ่านขันตอนและเกรงว่าจะได้รับผลกระทบ 
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 (2) หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ระดับชาติ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือประชาชาติธุรกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์เนชัน ได้มี
การนําเสนอข่าวทีหยิบยกเฉพาะกิจกรรมความเคลือนไหวประเด็นในการคัดค้านการก่อสร้าง  

และการตรวจสอบขันการทําประชาพิจารณ์ เปิดโปงพฤติกรรมความไม่โปร่งใสในการทํางาน 
และข่าวทีเป็นผลลบต่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส่วนในกรณีข่าวความขัดแย้งซึงเกิดขึนจากการก่อสร้างโครงการใน

จังหวัดนครราชสีมานัน หนังสือพิมพ์ท้องถินซึงมีอยู่มากมายหลายฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์
โคราชฟอรัมและหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน จะนําเสนอข่าวดังกล่าวไปในสองทิศทาง คือ มี

ทัศนคติในทางบวก ทางลบในการก่อสร้างอย่างชัดเจน 
 (3) วิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิน นับเป็นสือทีมี

การนําเสนอข่าวเกียวกับการก่อสร้าง ข่าวความคืบหน้าของโครงการ และความเคลือนไหวของ

กลุ่มผู้คัดค้าน ดังนันข่าวส่วนใหญ่จะเป็นการสัมภาษณ์แกนนํากลุ่มรักษ์ลําแชะเพือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

 (4) เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว เป็นเครืองมือประเภทสือ
สาธารณะ โดยทีหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน จะเป็นช่องทางการติดต่อของประชาชนทังหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านถือเป็นตัวกลางสําคัญทีจะส่งต่อข้อมูลถึงประชาชนในหมู่บ้าน นอกจากจะใช้ในการ

กระจายข่าวสารทัวไปแล้ว ยังใช้ในการพูดคุยในเรืองโครงการ เช่น อาจใช้หอกระจายข่าวใน
การเรียกประชุม หรือให้ข้อมูล พร้อมทังนัดหมายกิจกรรมต่างๆในเรืองของโครงการ เป็นต้น 

 (5) แผ่นพับ/ใบปลิว ในการสือสารแบบแผ่นพับ คนในชุมชนจะเป็น
ผู้รับสารเท่านัน โดยจะเป็นเนือหารายละเอียดเกียวกับโครงการ ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนแผ่น

ปลิว/แผ่นพับของกลุ่มผู้คัดค้านทีออกมาส่วนใหญ่นันจะมีการออกแบบในลักษณะง่ายๆ ไม่

คํานึงถึงความสวยงามมากนัก แต่เน้นการสือสารตรงไปตรงมา ในการต่อต้านการกระทําของ
ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยจะเป็นลักษณะการเรียงความและใช้การเน้นข้อความมากกว่าสือด้วยภาพ 

 (6) โปสเตอร์/ป้ายผ้า/คัทเอาท์ กิจกรรมการสือสารแบบนีมักทําเป็น
คนเฉพาะกลุ่ม มิได้เกิดขึนกับบุคคลทัวไปในชุมชนแต่สิงเหล่านีเป็นหนึงในอุปกรณ์การ

เคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้านและกลุ่มรักษ์ลําแชะ สือชนิดนีเป็นอีกหนึงสือทีกลุ่มผู้คัดค้าน

สามารถทําขึนเองได้ ในช่วงต้นทีมีการรณรงค์เพือเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนชาวจังหวัด
นครราชสีมาได้รับทราบนัน ได้มีการรณรงค์นอกจากแจกแผ่นพับ/ใบปลิว ยังมีการติดป้ายผ้า

ตามสถานทีต่างๆ ในเขตอําเภอครบุรี ซึงมีข้อความเกียวกับผลกระทบทีจะเกิดขึนกับชาว
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาแทบทังสิน 

 (7) สือบุคคล ในกลุ่มรักษ์ลําแชะประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ ทีคัดค้าน

โครงการ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการครู ทนายความ นายกสมาคมสถาบันเกษตรกรไทย  
ซึงกลุ่มรักษ์ลําแชะใช้วิธีการเข้าพบปะเพือชีแจงข้อเท็จจริงต่างๆ ของโครงการกับชาวบ้านที
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ได้รับผลกระทบและประชาชนทัวไปเป็นประจําในระยะแรกๆ ทีมีการรณรงค์เพือให้ได้รับรู้ถึง

ความสูญเสียระบบนิเวศทางธรรมชาติละทรัพยากรนํา ความสูญเสียทีจะเกิดขึนกับชุมชน 
 (8) การจัดเวทีปราศรัย  การจัดเวทีปราศรัยเป็นสือทีกลุ่มรักษ์ลํา

แชะเลือกใช้ โดยมีการจัดเวทีครังแรกใช้ชือว่า 3,060 ล้าน ผันนําสู่เทศบาลนครนครราชสีมาใคร
ได้...ใครเสีย เมือวันที 8 มีนาคม พ.ศ.2551 ทีหอประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา การจัดงานครังที 

2 ใช้ชือว่า เอาเขือนคืนมา เอาท่อประปาคืนไป เมือวันที 20 มีนาคม พ.ศ. 2551 บริเวณทีว่า

การอําเภอครบุรี 
6.1.2.2 แนวทางการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน 

จากการศึกษารูปแบบแนวทางการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน มีกลยุทธ์
รูปแบบการเคลือนไหวหลากหลายรูปแบบ ดังนี 

1)  กลยุทธ์การยึดพืนทีทางการเมือง (The space of Politics) 

2)  กลยุทธ์การต่อสู้ทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic of Politics) 
3)  กลยุทธ์การสือสารทางการเมือง (Communication of Politics) 

4)  กลยุทธ์การต่อสู้ทางกฎหมาย (Law) 
5)  กลยุทธ์การแสวงหาพันธมิตร (Networks) 

จากการเลือกใช้กลยุทธ์ ยุทธวิธี การเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน สะท้อนให้เห็น

ถึงเครืองมือและเทคนิคในการเคลือนไหวทีจะสือสาร ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาการ 
ตลอดจนการตอบโต้กลุ่มเป้าหมายของขบวนการ ซึงสะท้อนให้เห็นได้ว่าขบวนการเคลือนไหว

ภาคประชาชน ในการเสริมสร้างพลังหรือความเข็มแข็งในการต่อรองหรือแสวงหาแนวร่วม มี
ความจําเป็นเป็นอย่างยิงทีจะต้องมีกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ทีสร้างความชอบธรรมให้กับการ

เคลือนไหว ขณะเดียวกันต้องทํางานเชิงรุก รู้ทันการเคลือนไหวของฝ่ายผู้รับผิดชอบโครงการ 

และกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ พร้อมทีจะตอบโต้ตลอดเวลา พลังของขบวนการเคลือนไหวของ
กลุ่มผู้คัดค้าน เกิดขึนด้วยรูปแบบแนวทางการเคลือนไหวต่อสู้ทีหลากหลายและต่อเนือง ตังแต่ 

การร้องทุกข์ เสนอความคิดเห็น แจกแถลงการณ์ ในปลิว ประชุม ประท้วง ชุมนุน ฯลฯ รูปแบบ
การเคลือนไหวต่อสู้จึงเป็นยุทธวิธีทีจะเสริมสร้างความชอบธรรม และนําขบวนการเคลือนไหวไป

สู้เป้าหมายทีสําคัญ 

จึงสรุปได้ว่าขบวนการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน ใช้แนวทางการเคลือนไหว
ต่อสู้ตามแนวคิดขบวนการเคลือนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New Social Movement) เพราะมุ่งไป

ทีการเปิดประเด็นปัญหา หรือข้อเรียกร้องบนพืนทีสาธาราณะ (Public Space) อันนําไปสู่การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของพลเมืองแบบเข้มข้น ในการทีจะตอบโต้แนวนโยบายการพัฒนาโครงการ

ของรัฐ การใช้อํานาจรัฐ ซึงกิจกรรมการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน ไม่ได้มีเป้าหมายเพือยึด

อํานาจรัฐ ในกรณีขบวนการเคลือนไหวของภาคประชาชนโดยนัยยะ คือเป็นการทําหน้าทีของ
กลุ่มพลังภาคประชาสังคมทีจะคานอํานาจรัฐ อํานาจทุนทังในและนอกรัฐ คานอํานาจสือ   อันจะ
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นําไปสู่การแย่งชิงพืนทีสาธารณะช่วงชิงอํานาจ ผลประโยชน์ ทรัพยากร อุดมการณ์ วัฒนธรรม 

ตลอดจนทางเลือกของการพัฒนากับหน่วยงานภาคสังคมต่างๆ 
 

6.1.3 ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการเคลือนไหวทาง

สังคมต่อสถานการณ์ความขัดแย้ง 

6.1.3.1 ผู้นํา/แกนนํา 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้นํา/แกนนําของกลุ่มผู้คัดค้าโครงการ เป็นบุคคลทีมี

ศักยภาพต่อการชักนําความคิด ความเห็นของชุมชน พร้อมทังได้รับการเคารพเชือฟังและการ
ยอมรับนับถือ ไปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหา ส่วนจะมากหรือจะน้อยขึนอยู่กับบารมีของผู้นําผู้นัน

ด้วย ซึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ ผู้นําชุมชนแบบเป็นทางการ และผู้นําแบบบารมี 

1)  ผู้นําชุมชนแบบเป็นทางการ ได้แก่ กํานันผู้ใหญ่บ้าน ซึงพบว่าโดย
ส่วนใหญ่บทบาทและอํานาจหน้าทีของกํานันผู้ใหญ่บ้าน จะมีลักษณะเด่น นันคือ เป็นแกนนํา

กลุ่มผู้คัดค้านโครงการ โดยทําหน้าทีช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มผู้คัดค้านในการเข้าไป
เคลือนไหวภายในชุมชนท้องทีของกํานันผู้ใหญ่บ้าน นําปัญหาดังกล่าวไปพูดคุยกับชาวบ้าน

คนอืนๆ และเป็นผู้ชักชวนให้ชาวบ้านเข้าร่วมเคลือนไหว ตังแต่การนําชาวบ้านชุมนุมเพือยืน

หนังสือร้องเรียน การชุมนุมเพือกดดัน พร้อมทังมีการประสานงานและเป็นหัวแรงในการจัด
ชาวบ้านไปร่วมกิจกรรมหรือร่วมประชุมแลกเปลียนหรือเคลือนไหวในการต่อต้านโครงการ เช่น 

การเรียกประชุม การระดมความร่วมมือ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ นอกจากทีกํานัน
ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้นําชุมชนแบบเป็นทางการแล้ว ยังได้รับการยอมรับว่ามีลักษณะของความ

เป็นผู้นําชุมชนตามธรรมชาติอยู่ และสามารถเป็นตัวแทนชุมชนในการดูแลปกครองลูกบ้านของตนได้ 
2)  ผู้นําแบบบารมี ได้แก่ ข้าราชการครู ทนาย ซึงพบว่าผู้นําลักษณะ

ดังกล่าว จะมีความเป็นภาวะผู้นําสูง เป็นทียอมรับของสมาชิก มีความสามารถและทักษะในการ

จัดตังและการระดมทรัพยากร สร้างความเห็นพ้องร่วมกันในหมู่สมาชิก สร้างความยึดมันผูกพัน
ในค่านิยม เป้าหมาย ยุทธวิธีและแนวทางการเคลือนไหวต่อสู้ให้กับสมาชิก และในหมู่ผู้นํา/แกน

นําด้วยกันเอง เพือให้การเข้าร่วมในวิถีทางใดทางหนึงสามารถนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์

ร่วมกันได้ ฉะนันบุคคลเหล่านีจึงมีอิทธิพลต่อการกําหนดและตัดสินใจเลือกยุทธวิธีของ
ขบวนการเคลือนไหวทางสังคมด้วยเช่นกัน ดังนันผู้นํา/แกนนําในองค์กรเคลือนไหว ถือเป็นจุด

แข็งประการหนึงของกลุ่มผู้คัดค้าน เนืองจากบุคคลเหล่านีถือเป็นตัวแสดงทีสําคัญ เป็นผู้มี
ความรู้ความเข้าใจเกียวกับพืนทีชุมชนของตนเป็นอย่างดี เสมือนตัวแทนทีจะเชือม

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ความต้องการของชุมชนกับสังคมภายนอก 
ขณะทีทางผู้นํา/แกนนําของผู้รับผิดชอบโครงการนัน ได้มีโครงสร้างการ

ตัดสินใจแบบรวมศูนย์อยู่ทีกลุ่มผู้นําในองค์กร ทําให้มีลักษณะการนําการเคลือนไหวแบบผู้นํา

เดียว (Single Leadership) จึงมีบทบาททีสําคัญในการเคลือนไหวโดยเฉพาะบทบาทในการเจรจา
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ต่อรองกับกลุ่มผู้คัดค้าน ซึงการเจรจาในช่วงแรกไม่ประสบผลสําเร็จ กระทังมีคําสังศาลให้ชะลอ

การก่อสร้างโครงการ ทําให้ผู้นํา/แกนนําของกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ ซึงมีมากมายหลายภาค
ส่วน เช่น ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

ซึงเป็นตัวแทนภาคธุรกิจ และประธานชุมชนในเขตเทศบาล เริมมีการแสดงบทบาทมากขึน ถือได้
ว่าเป็นกลุ่มบุคคลทีมีศักยภาพต่อการชักนําความคิด ความเห็น เป็นผู้ทีมีชือเสียง เป็นทีรู้จักกัน

อย่างดีในจังหวัดนครราชสีมา เมือบุคคลเหล่านีสนับสนุนโครงการ ทําให้ปริมาณของผู้สนับสนุน

ในจังหวัดนครราชสีมามีเพิมมากขึนเรือยๆ 
6.1.3.2 สมาชิก 

สาเหตุข้อบกพร่องด้านสมาชิก คือ ไม่สามารถทําให้สมาชิกกลุ่มผู้คัดค้านได้
ตระหนักถึงความจําเป็นทีจะต้องรวมตัวเพือต่อสู้ร่วมกัน และไม่สามารถทําให้เกิดการพัฒนา

จิตสํานึกในการต่อสู้แก่สมาชิก อันเป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาแรงจูงใจในการเข้าร่วม

เคลือนไหวของสมาชิกให้เหนือจากผลประโยชน์ในการใช้นํา วิเคราะห์ได้ว่าเกิดจาก 
1)  ความไม่เพียงพอและความไม่ต่อเนืองของการสร้างกิจกรรมในพืนที 

อันเป็นกิจกรรมการเคลือนไหวทีเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้นําและสมาชิก และระหว่าง
สมาชิกด้วยกันเอง เพราะการจํากัดกิจกรรมเฉพาะการประชุม ประท้วง ไม่ค่อยต่อเนือง

เท่าทีควร ซึงหลังจากทีศาลมีคําสังให้ชะลอการก่อสร้าง การเคลือนไหวร่วมกันระหว่างผู้นํากับ

สมาชิกในระดับชาวบ้านจะลดน้อยลง กิจกรรมในการเคลือนไหวในพืนทีแต่ละหมู่บ้านก็ลดลง
ตามไปด้วย ส่วนความเข้มข้นของการเคลือนไหวจะอยู่ทีผู้นํา/แกนนําชาวบ้านในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง และการเข้าไปเจรจากับหน่วยงานราชการ ส่งผลให้สมาชิกของกลุ่มผู้คัดค้านขาด
กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ในพืนทีอันเป็นการเชือมประสานระหว่างสมาชิก การขาดความ

ต่อเนืองของกิจกรรม 

2)  สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างจํากัดในการเคลือนไหว ซึงในการเคลือนไหว
เพือตรวจสอบข้อเท็จจริงในขันตอนการก่อสร้างและปริมาณการใช้นํา ส่วนใหญ่จะเป็นการ

ดําเนินการโดยผู้นํา/แกนนําชาวบ้าน ทีมีบทบาทสําคัญ จึงเป็นการรวมศูนย์อยู่ทีผู้นํา/แกนนํา 
ทําให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในข้อมูลอย่างจํากัด ก่อให้เกิดปัญหาสมาชิกไม่มีความเข้าใจ

ปัญหาและข้อเรียกร้องของตนอย่างลึกซึง จึงเป็นผลสืบเนืองทําให้สมาชิกขาดความตระหนักถึง

ความสําคัญของปัญหาและพลังอํานาจในการต่อสู้ของตัวเอง 
3)  การขาดหลักเกณฑ์ขององค์กรสําหรับการคัดสรรสมาชิก ซึงควรเป็น

หลักเกณฑ์ทีมีลักษณะทัวไปและใช้ได้กับสมาชิกทีเข้าร่วมทุกประเภทและทุกหมู่บ้านทีเข้าร่วม 
เพือแก้ไขปัญหาความแตกต่างและหลากหลายอันนําไปสู่ความไม่เป็นปึกแผ่น และการขาด

เอกภาพในการเคลือนไหวของสมาชิก แต่เมือการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน เน้นการระดม

สมาชิกเพือให้เกิดพืนทีปฏิบัติการเพิมมากขึนและเพือให้การเคลือนไหวต่อสู้เพือสิทธิในการใช้
นําได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ทําให้การเคลือนไหวขาดหลักเกณฑ์ในการกําหนดคุณสมบัติของ
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ชาวบ้านคัดสรรสมาชิก ทําให้สมาชิกทีเข้าร่วมจึงไม่มีความยึดมันผูกพันกับเป้าหมายและแนว

ทางการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน การเข้าร่วมของสมาชิกเป็นเพียงการให้ได้มาซึง
ผลประโยชน์เท่านัน ส่งผลให้การเคลือนไหวไม่สามารถสร้างพลังกดดันและอํานาจต่อรองได้

อย่างต่อเนือง 
ประกอบกับลักษณะการรวมตัวของสมาชิกกลุ่มผู้คัดค้านเป็นการรวมตัว

กันแบบเครือข่ายแบบหลวมๆ ภายใต้ผลประโยชน์การใช้นํา ดังนันกระบวนการเรียนรู้ภายใน

กับความพร้อมของสมาชิกถือเป็นอีกปัจจัยทีทําให้กลุ่มผู้คัดค้านไม่สามารถดําเนินการและ
ควบคุมการเคลือนไหวได้อย่างต่อเนือง 

6.1.3.3 เครือข่ายพันธมิตรและการสร้างพันธมิตร 
ในช่วงเริมแรกของการเคลือนไหว กลุ่มผู้คัดค้านได้มีการคัดค้านไม่ให้มีการวาง

ท่อผันนําจากเขือนลําแชะสู่เทศบาลนครนครราชสีมา โดยไม่มีพันธมิตรสนับสนุน แต่หลังจากนัน

ไม่นานกลุ่มผู้คัดค้านได้มีการประสานและระดมความช่วยเหลือจากพันธมิตรกลุ่มต่างๆ ที
มองเห็นว่าโครงการขัดกับจุดยืนของกลุ่มในเรือง สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในระบอบ

ประชาธิปไตย ทําให้ในการคัดค้านครังนีมีองค์กรต่างๆ เข้ามาเป็นแนวร่วมโดยมีกลุ่มองค์กร
ดังต่อไปนี 

กลุ่มภาคีมวลชนคนโคราช สมัชชาประชาชนภาคอีสาน และสมาคมสถาบัน

เกษตรกรไทย มีลักษณะเครือข่ายแบบหลวมๆ เป็นกลุ่มพันธมิตรทีเคลือนไหวในลักษณะ
สนับสนุนการปฏิบัติการเคลือนไหว ซึงกลุ่มองค์กรเหล่านีได้เข้าร่วมจากการชักนําของ  

กลุ่มแกนนํารักษ์ลําแชะ ทีได้ประสานขอความช่วยเหลือ แม้ว่าการเข้ามาช่วยเหลือของกลุ่ม
องค์กรเหล่านีจะไม่ได้เข้ามาช่วยเรียกร้องมากนัก แต่ได้เข้ามาช่วยเคลือนไหวกดดัน

ผู้รับผิดชอบโครงการ และสามารถเพิมพืนทีสาธารณะได้ในระดับหนึง 

กลุ่มนักการเมืองทังระดับชาติและระดับท้องถิน มีบทบาททีสําคัญในการ
เคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน โดยการเข้ามาช่วยเจรจากับเจ้าหน้าทีของหน่วยงานราชการทัง

ในระดับอําเภอ จังหวัดและระดับชาติ เช่น การยืนหนังสือถึงบุคคลสําคัญ นอกจากนียังทําการ
สนับสนุนการเคลือนไหวผ่านบทบาทการจัดเวทีแลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างผู้นํา/แกนนํา

กับชาวบ้าน เพือแสดงเหตุผลของการคัดค้านการก่อสร้างโครงการ ดังนี 

ประการแรก คือ การดําเนินโครงการไม่ได้ผ่านขันตอนการทําประชาพิจารณ์จาก
ประชาชนในท้องถินทีได้รับผลกระทบ 

ประการทีสอง คือ มีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเฉพาะอาชีพการทํานาเพราะ
เกือบทุกทีของฤดูการทํานาปรังจะมีการแจ้งให้เกษตรกรลดพืนทีหรือลดการทํานาปรัง 

ประการสุดท้าย คือ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของสัตว์นําในเขือนลําแชะ

ทังทางตรงและทางอ้อม 
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ขณะเดียวกันบทบาทนักการเมืองของกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ ได้มีมิติ

ดําเนินการก่อสร้างโครงการ อันเป็นมายาคติฝังรากลึกในสังคมไทยโครงการขนาดใหญ่ คือการ
พัฒนา นักการเมืองพร้อมทีจะสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ งบประมาณสูง เนืองจาก

ผลประโยชน์จากการดําเนินโครงการจะทําให้พวกเขามีชือเสียงและฐานเสียงทีเพิมมากขึน จึงไม่
สนใจถึงความเป็นได้ และไม่สนใจว่าจะคุ้มทุนหรือไม่ ซึงเป็นการ ใช้เหตุผลทางการเมืองมากกว่า

ความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตภัลลภ ดํารงตําแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี และ

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ซึงการทีนักการเมืองระดับชาติเข้ามามีส่วน
ผลักดันในการจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการนี  อาจมีส่วนเกียวข้องกับการเอือประโยชน์ซึง

กันและกันระหว่างนักการเมืองท้องถินและนักการเมืองระดับชาติ หรือแม้แต่ข้าราชการทีร่วม
ผลักดัน การหาผลประโยชน์จากโครงการนํา ทําให้ข้าราชการและนักการเมืองแทรกแซง

กระบวนการศึกษาวิจัยและการวางแผนเพือการจัดการนํา จนทําให้ในท้ายทีสุดแล้วโครงการถูก

มองว่าอาจไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหา ไม่ได้ให้ประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง 
นอกจากนันข้อบกพร่องของการสือสารเครือข่ายพันธมิตรและการสร้างพันธมิตร

เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี 
ประการแรก คือความเฉพาะของประเด็นในการต่อสู้ เพราะการเลือกทีจะนํา

ประเด็น ปริมาณนํา ทีจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา มาเป็นประเด็นเคลือนไหว

เพือให้มีการตรวจสอบและเพิกถอน เพือให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งนํา แม้ว่าจะเป็น
ประเด็นการเคลือนไหวทีสามารถสร้างความชอบธรรม แต่ประเด็นการเคลือนไหวดังกล่าวกลับ

เป็นเพียงการเคลือนไหวเฉพาะกลุ่มชาวบ้านในชนบททีได้รับผลกระทบจากการ ผันนําสู่
เทศบาลนครนครราชสีมา ทีมีปัญหาเรืองปริมาณการใช้นําอุปโภค บริโภค อันเป็นปัญหาเรือง

ปากท้องของคนกลุ่มหนึงในสังคม ทีสําคัญการจํากัดกิจกรรมการเคลือนไหวยิงทําให้การต่อสู้

เคลือนไหวเพือสิทธิในการใช้นําไม่สามารถขยายประเด็นการต่อสู้ และยกระดับเป้าหมายของ
การเคลือนไหวเข้าสู่พืนทีทางสังคมไม่สามารถเชือมโยงสาธารณะและกลุ่มพันธมิตรต่างๆ ใน

สังคมให้เข้าร่วมสนับสนุนการเคลือนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน การขาดพันธมิตรทีหลากหลายและ
การขาดพืนทีทางสังคม ทําให้การเคลือนไหวไม่สามารถนําไปสู่ความสําเร็จในการเป็นเครืองมือ

ต่อรองอย่างต่อเนืองได้ เพราะพันธมิตรทีกว้างขวางและพร้อมจะให้การสนับสนุน และหนุนช่วย

การเคลือนไหวอย่างเพียงพอ ทีไม่สามารถสร้างสิงจําเป็นดังกล่าวขึนมาได้ ย่อมนําไปสู่ความ
อ่อนแอของการเคลือนไหวและความอ่อนแอในการสร้างพลังกดดัน 

ดังนันเครือข่ายการสือสารของพันธมิตรกลุ่มต่างๆ ทีเข้ามาช่วยการเคลือนไหว
ของกลุ่มผู้คัดค้าน แม้ว่าจะเป็นพันธมิตรทีถูกระดมเพือให้ความช่วยเหลือ แต่นับว่าเป็นทังพลัง

และปัจจัยสําคัญสําหรับการกําหนดและวางแนวทางการเคลือนไหวขันต่อไปของกลุ่มผู้คัดค้าน

และการได้รู้จักพันธมิตรในหลากหลายกลุ่มทําให้กลุ่มผู้คัดค้านได้รู้ช่องทางในการติดต่อสือสาร
เพือประสานการเคลือนไหวและระดมความช่วยเหลือจากพันธมิตรได้มากยิงขึน 
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6.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาเรืองความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรนําของโครงการแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา เมือเปรียบเทียบผลการศึกษา
กับงานวิจัยอืนๆ สามารถอธิบายได้ถึงความเหมือนและความแตกต่าง ได้ดังต่อไปนี 

จากการศึกษาของ ศาศวัต เพ่งแพ (2543) เรืองความขัดแย้งและการแก้ไขความ

ขัดแย้งในสังคมไทย: ศึกษากรณีโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซยาดานา จาตุพัจน์ รัฐกิจรุ่งโรจน์ 
(2545) เรืองการจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน กรณีเขือนปากมูล วัชรินทร์ ศรีชุมพร

(2552) เรืองความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนชุมชนสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร่ต่อ
กรณีการก่อสร้างเขือนแก่งเสือเต้น สามารถสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ความขัดแย้งทีสําคัญ 

คือ ปรัชญาการมองโลกทีแตกต่างกันระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการกับฝ่ายผู้คัดค้านโครงการใน

เรืองความหมายของการพัฒนา โดยทีฝ่ายหนึงเห็นว่าการพัฒนาในทิศทางทีเป็นอยู่คือใช้
ทรัพยากรมากขึนเป็นสิงถูกต้องและจําเป็น และเมือเศรษฐกิจโตขึนประชากรเพิมขึน ก็ย่อม

ต้องการทรัพยากรเพิมขึนเช่นกัน การพัฒนาคือความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ทีอาจมีไม่จํากัด แต่อีกฝ่ายหนึงเห็นว่าการพัฒนาทีน่าจะเป็นคือ การพัฒนาชนิดที

มนุษย์เพิมความพอใจในชีวิตด้วยการเรียนรู้ทีจะจํากัดความต้องการของตนและการใช้

ทรัพยากร นอกจากนีแล้วกรณีโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาล
นครนครราชสีมา ยังเกิดจากแนวคิดของการพัฒนาทีว่าคนส่วนน้อยต้องเสียสละเพือคนส่วนใหญ่

ซึงส่งผลให้เห็นว่า ทัศนะของฝ่ายรัฐทีมองความขัดแย้งแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายคือ มองกลุ่ม
ผู้สนับสนุนโครงการว่าเป็นพวกเดียวกับรัฐ ขณะทีฝ่ายผู้ต่อต้านคัดค้านโครงการนันเป็นศัตรู 

ส่วนการศึกษาของพิมลพรรณ สกิดรัมย์ (2550) เรืองความเป็นพลวัตของประชาคม

น่านกับการจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรนํา: กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บนําขุนสมุน
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึงได้อธิบายถึงกระบวนการเคลือนไหวภาคประชาชน โดยมีการ

รวมตัวของกลุ่มต่างๆ ผ่านการพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ต่อเนือง ทังการคัดค้านโครงการ การใช้กลไกรัฐ และการใช้อํานาจผ่านการเมืองท้องถิน โดยใช้

อํานาจและอิทธิพลทีหลากหลายช่วงชิงการเข้าถึงการบริหารจัดการทรัพยากรนํา ซึงการอธิบาย

ในลักษณะเชิงอํานาจดังกล่าว สามารถอธิบายในกรณีของโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
นําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมาได้ด้วยเช่นกัน เพราะการเข้ามาของโครงการ

ดังกล่าว ไม่ได้ผ่านการเห็นชอบหรือรับรู้ของประชาชนในพืนที ซึงหากอธิบายในเชิงอํานาจก็

เหมือนกับการทีรัฐไม่ได้คํานึงถึงอํานาจของประชาชน และมีการใช้อํานาจเบ็ดเสร็จในการ
จัดการนโยบาย อย่างไรก็ตามการออกมาเคลือนไหวเพือต้องการให้รัฐออกมาให้ข้อมูลโครงการ
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ทีชัดเจนเป็นการแสดงถึงการเรียกร้องสิทธิและอํานาจทีประชาชนควรได้รับในการร่วมบริหาร

จัดการและการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยู่ 
ซึงการศึกษาเรืองความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรนําของโครงการแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมานี มีลักษณะทีเพิมเติมจาก
การศึกษาอืนๆ คือ นอกจากจะมีการเน้นไปในการอธิบายถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในการ

บริหารจัดการทรัพยากรนํา ต่อโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภคเทศบาล

นครนครราชสีมาแล้ว ยังเป็นการอธิบายลักษณะการเคลือนไหว และรูปแบบยุทธวิธีของ
ขบวนการเคลือนไหวทางสังคม การใช้ทรัพยากรของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที

แสดงออกมาต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทีเกิดขึน พร้อมทังวิเคราะห์ปัจจัยใดทีมีอิทธิพลต่อ
ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของขบวนการเคลือนไหวทางสังคม ซึงมีความสําคัญต่อการ

แสวงหากลไกและกระบวนการทีเหมาะสม 

นอกจากนันการศึกษาครังนี ยังมีข้อค้นพบทีน่าสนใจทีนอกเหนือไปจากผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยด้วย คือ 

1)  ความคิดเห็นมีการเปลียนแปลงได้ ซึงขึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่
ความน่าเชือถือของข้อมูล ความไว้เนือเชือใจต่อผู้ให้ข้อมูล การคิดวิเคราะห์ชังนําหนักข้อมูล

ของชาวบ้าน และการตัดสินใจรับข้อมูล ซึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ดังกล่าวเกิดขึนอยู่เสมอเมือ

มีแรงกระตุ้นและมีข้อมูลเพิมเติม ดังนัน คนคนเดียวกันในเวลาทีต่างกัน ความคิดเห็นสามารถ
เปลียนแปลงได้ ซึงอาจเป็นการเปลียนแปลงแบบส่งเสริมความรู้เดิม หรือเปลียนแปลงไปจาก

ความรู้เดิมก็ได้ 
2)  ในระหว่างการศึกษาพบว่ามีกลุ่มประชาชนทีไม่ต้องการมีส่วนร่วมใดๆ 

ในทางการเมืองไม่สนใจต่อประเด็นสาธารณะ ไม่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึง เบือหน่าย เฉือยชา

ต่อปรากฎการณ์ทีเกิดขึน และไม่ต้องการเข้าไปสู่กระบวนการทังภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาค
ประชาชน ผู้วิจัยมีมุมมองว่าประชาชนกลุ่มดังกล่าว ได้แสดงพฤติกรรมของมนุษย์แบบปัจเจก

ชนสุดขัว และกําลังนําพากลุ่มบุคคลไปสู่ความเป็นปัจเจกแบบเพิกเฉยต่อส่วนรวม 
3)  การเคลือนไหวเพือต่อต้านโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภค

บริโภค เป็นการสร้างบรรทัดฐานของทังภาครัฐและภาคประชาชนใหม่ ในส่วนของภาครัฐนันจะ

เป็นบทเรียนทีสําคัญ ทีหากรัฐจะมีโครงการใดๆ ทีส่งผลกระทบต่อประชาชน รัฐจะต้องมีความ
รอบคอบต่อระเบียบวิธีทีถูกต้องตามกฎหมายและให้ความสําคัญกับภาคประชาชนมากขึน     

ในส่วนของภาคประชาชน ก็จะสามารถเรียนรู้วิธีรับมือกับโครงการต่างๆ ของรัฐทีจะเข้ามา
กระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน โดยใช้บทเรียนจากการเคลือนไหวของกลุ่มรักษ์ลําแชะ 

ขณะเดียวกันก็เรียนรู้และหาวิธีการป้องกันความขัดแย้ง หากเกิดความคิดทีต่างกันในชุมชนเกิดขึน 
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6.3  ข้อจํากัดในการศึกษา 

 
เนืองจากการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพสภาพข้อมูลบางอย่างย่อมเปลียนแปลงไป

ตามสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในช่วงเวลาทีเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง
กับช่วงเวลาทีทําการวิจัย เป็นข้อจํากัดในการลงพืนทีและการเก็บข้อมูล หากนําไปใช้อ้างอิงซึง

จะต้องหาเพิมเติมในบริบทของแต่ละเรืองทีปรากฏในการวิจัยในครังนีจะเน้นไปในทางแนวคิดที

เกียวกับความขัดแย้งของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง 3 ฝ่าย ซึงเป็นแนวคิดทีผู้ให้สัมภาษณ์ใน
ปัจจุบันได้แสดงไว้ นอกจากนีวัฒนธรรมความขัดแย้งทีเปลียนแปลงไปทําให้มีการพัฒนาความ

ขัดแย้งขึนในรูปแบบต่างๆ จึงควรคํานึงถึง ไม่ควรมองข้ามวัฒนธรรมอาจจะ มีความคล้ายคลึง
เหมือนเดิมแต่ความขัดแย้งย่อมพัฒนาหรือยกระดับไปเป็นการต่อต้านดังนันการนําผลการวิจัย

ไปใช้ในทางปฏิบัติควรคํานึงถึงพัฒนาการความขัดแย้งทีเปลียนแปลงไปด้วย 

 

6.4  ข้อเสนอแนะ 

 
6.4.1 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

ปัญหาทีเกิดขึนเกิดจากนโยบายของภาครัฐบาล ทีไม่มีการสอบถามความต้องการของ

ชุมชนในท้องถิน ซึงส่งผลต่อความเชือมันและศรัทธาของประชาชนทีมีต่อภาครัฐ ดังนันในการ

แก้ปัญหาความขัดแย้งในการบริหารจัดการนํา ภาครัฐควรมีการดําเนินการดังต่อไปนี 
6.4.1.1 ภาครัฐในฐานะเป็นผู้กําหนดนโยบาย กระบวนการก่อเกิดนโยบายสาธารณะ

จึงควรเป็นการเข้าไปหนุนเสริมเครือข่ายนโยบาย ซึงสําคัญกว่าการแสวงหาเทคนิคการ
วิเคราะห์นโยบาย และมากกว่าแค่เพียงการไปเน้นการสร้างกลไกกระบวนการมีส่วนร่วมให้กลุ่ม

ต่างๆ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เสนอผลประโยชน์ ความต้องการของกลุ่มตัวเอง และ

สามารถเข้ามาต่อรองผลประโยชน์ของตัวเอง ฉะนันการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและ
ปฏิบัติการ จึงควรมีลักษณะเป็นการวิเคราะห์นโยบายแบบถกเถียง ปรึกษาหารือ และปฏิบัติ

แบบถกแถลงปรึกษาหารือ โดยมีจุดเน้นอยู่ทีภาคสังคม สร้างพืนให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วม
แถลง ปรึกษาหารือ มากกว่าการวิเคราะห์เพือหาทางเลือก มากกว่าการตังคําถามเพือหานโยบายทีดี 

โดยภาครัฐจะต้องแสวงหาข้อมูลทีมีความน่าเชือถือ เกียวกับนโยบายทีจะ

ดําเนินการ และศึกษาถึงผลได้ผลเสียทีจะเกิดขึนจากนโยบายให้รอบด้าน ควรทีจะพิจารณาใน
ประเด็นวัตถุประสงค์ของการสร้างความเป็นไปได้ในทางเทคนิค ผลกระทบการกําหนดโครง  ที

ครอบคลุมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิงแวดล้อมทังในเชิงปริมาณและคุณภาพรวมไป
ถึงการให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ การหลีกเลียงผลกระทบดังกล่าวโดย

การบริหารจัดการความเสียงทีอาจจะเกิดขึนจนก่อให้ภาวะวิกฤติ จนทําไปสู่ความเสียหาย   
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และหาแนวทางแก้ไขผลกระทบในกรณีทีหลีกเลียงไม่ได้ นํามาพิจารณาเพือตัดสินใจ ว่า

นโยบายนันมีความเหมาะสมต่อการลงทุนหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิงโครงการทีเกียวข้องกับ
ทรัพยากรนําต้องกําหนดสิทธิการใช้นําของผู้ใช้นํา และจัดลําดับความสําคัญของผู้ใช้นํา หากมี

การโอนการใช้นําต้องมีข้อตกลงระหว่างคนลุ่มนํา โดยอาจมีค่าชดเชยหรือค่าทดแทนทีเหมาะสม 
6.4.1.2 การปรับเปลียนทัศนคติของข้าราชการ โดยภาครัฐจะต้องรณรงค์ให้ข้าราชการ

ปรับเปลียนทัศนคติต่อชาวบ้าน จากเดิมทีมองว่าชาวบ้านรู้ไม่จริงและไม่สามารถจัดการ

สิงแวดล้อมของตนได้ เนืองจากปัจจุบันนีชาวบ้านมีการพัฒนาด้านความคิดและการรับรู้มาก
กว่าเดิม ทังโดยการผ่านช่องทางการสือสารทีทันสมัยและการมีอยู่ของภูมิปัญญาชาวบ้านเอง 

ทังนีการปรับเปลียนวิธีคิดของข้าราชการอาจเริมโดยการทีรัฐต้องประกาศเป็นนโยบายทีชัดเจน
ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ เพือให้ข้าราชการยึดถือเป็นแนวคิดหลักและคิดตาม 

ซึงนําไปสู่การปรับเปลียนพฤติกรรมทีมีต่อชาวบ้านต่อไป 

6.4.1.3 ในเรืองของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ปกติจะมีมิติในเรืองเทคโนโลยีและ
สิงแวดล้อมทีเป็นเรืองทางวิชาการและด้วยเหตุผลของช่องว่างขององค์ความรู้ทางเทคนิค

ตลอดจนลักษณะธรรมชาติทางชาวบ้านเอง ทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเข้าใจในเรืองเหล่านี
ได้ไม่ลึกซึงนัก ประกอบกับจากประสบการณ์ทีผ่านมาชาวบ้านมีความไม่เชือมันในการแก้ไข

ปัญหาโดยรัฐ ดังนันถ้าชาวบ้านต้องการมีส่วนร่วมในโครงการโดยทียังเข้าใจรายละเอียดทาง

เทคโนโลยีและสิงแวดล้อมของโครงการไม่มากพอ ก็จะไม่สามารถถกเถียงโต้แย้งหรือ หักล้าง
ข้อมูลเชิงวิชาการกับเจ้าของโครงการเพือแสดงจุดยืนการคัดค้านหรือยอมรับโครงการ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ทางแก้ไขสําหรับประเด็นนีคือ ต้องสร้างองค์ความรู้และความเชือมันในเรือง
เทคโนโลยีและสิงแวดล้อมให้แก่ชาวบ้าน ซึงสามารถทําได้ 2 วิธีคือ 

ระยะสัน: จัดหานักวิชาการมาช่วยชาวบ้านศึกษาด้านเทคโนโลยีของโครงการ

โดยทีนักวิชาการทีเข้ามาต้องเป็นผู้ทีมีความเป็นกลาง มีความรู้ ประสบการณ์สูงและสังคมให้
การยอมรับ มาทําความเข้าใจกับชาวบ้านจนรับรู้ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการได้

อย่างถูกต้องและแม่นยํา 
ระยะยาว: รัฐสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีให้เข้าไปถึงเยาวชน โดยกําหนดเป็น

นโยบายการศึกษาของชาติให้มุ่งเน้นด้านนีมากขึนและอย่างรวดเร็ว ซึงการกําหนดเป็นนโยบาย

ดังกล่าวจะเกิดผลดีไม่เพียงแต่เฉพาะในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความเข้าใจในเรือง
เทคโนโลยีของโครงการขนาดใหญ่เท่านัน แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ในด้าน

อืนๆ ด้วยเป็นทีน่าสังเกตว่าข้อเสนอตรงนีไม่ได้มุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ในเชิงเทคโนโลยี
เพียงเพือไปถกเถียงกับเจ้าเจ้าของโครงการได้อย่างมีสถานะทีเท่าเทียมกันเท่านัน แต่ยังมุ่งหวัง

ด้วยว่าองค์ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์นี จะทําให้ชาวบ้านเข้าใจโครงการมากขึนและยอมรับใน

โอกาสเสียงของผลกระทบจากโครงการได้มากขึน การสือสารถือ เป็นปัจจัยสําคัญต่อการจัดการ
ความขัดแย้ง เพราะการปิดกันการสือสารยิงเป็นตัวเร่งให้กลุ่มทีถูกปิดกันหาทางออกโดยวิธีอืน
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ความคับข้องใจอาจนําไปสู่ความรุนแรงได้ แม้จะไม่สามารถขจัดความขัดแย้งอันเนืองมาจาก

ผลประโยชน์ได้ แต่การสือสารสามารถบรรเทาความรุนแรงทีอาจเกิดขึนได้ ซึงนันก็หมายถึง
โอกาสคุยกันรู้เรืองบนโต๊ะเจรจาจะมีได้มากขึนตามมาด้วย 

6.4.1.4 การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้ทีมีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการเข้าไป
มีส่วนร่วมตังแต่เริมแรกของการกําหนดนโยบายไม่ว่าจะในระดับของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วม

วางแผน และร่วมตัดสินใจในขันตอนต่างๆ ของการดําเนินโครงการร่วมกับภาครัฐหรือ

หน่วยงานทีเกียวข้อง เสนอแนะ ปรับเปลียนโครงการเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประเทศชาติมาทีสุด หลีกเลียงผลกระทบทีอาจเกิดต่อวิธีชีวิตชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติให้

มากทีสุดหรือไม่มีเลย และควรเป็นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนําอย่างแท้จริงทังในด้าน
ทฤษฏีและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพือสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจน นอกจากนันยังเป็น

แนวทางทีจะช่วยลดความขัดแย้งจากผลของการดําเนินนโยบายและทําให้นโยบายมีประสิทธิผล

มากขึน พร้อมทังแก้ไขปัญหาเรืองความเหลือมลําในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนําระหว่าง
กลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจ และประชาชนในท้องถิน โดยการให้ชุมชนท้องถินมีอํานาจในการ

ตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการจัดการและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนําของท้องถิน ถือ
เป็นเครืองมือทีสําคัญทีสุดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

6.4.1.5 ปรับเปลียนแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรนํา โดยสร้างทัศนคติและ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการใช้นําของประชาชน ไม่ควรใช้วิธีทีผู้จัดหานําจําเป็นต้องหานําตาม
ปริมาณความต้องการของผู้ต้องการใช้นําเพียงอย่างเดียว แต่ควรมีการบูรณาการการใช้นําทัง

ทางปริมาณและคุณภาพนําไปสู่การทําให้เกิดประสิทธิภาพของการใช้นํา ทําให้เกิดความคุ้มค่า
มากทีสุด ดังนันทางเทศบาลนครนครราชสีมาต้องปรับอัตราค่าบริการจากการใช้นําเพือการ

อุปโภคบริโภคจากผู้ใช้นํา ให้มีอัตราทีใกล้เคียงกับการใช้นําให้มากทีสุด เนืองจากผู้ใช้นําจะได้

ตระหนักถึงคุณค่าของนําทีได้ใช้ไป ซึงจะส่งผลให้ผู้ใช้นําตระหนักว่านําทีได้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคในทุกวันนันมีค่าใช้จ่าย และเกิดการปรับเปลียนพฤติกรรมในการใช้นําให้มีการประหยัด 

รู้คุณค่า ด้วยเหตุนีความรู้และข้อมูลทรัพยากรนําจึงเป็นสิงสําคัญทีจะต้องเผยแพร่ให้
สาธารณชนและชุมชนท้องถินได้รับทราบ นอกจากนีการสถานศึกษายังสามารถช่วยพัฒนา 

และเผยแพร่ความรู้เรืองนําให้แก่สาธารณชนได้ ซึงนับว่าเป็นหัวใจสําคัญของการจัดการ

ทรัพยากรนําของประเทศไทยในอนาคต 
6.4.1.6 จัดเวทีเสวนาร่วมกับตัวแทนทุกภาคส่วน เพือวางแนวทางยุทธศาสตร์เรือง

การบริการจัดการทรัพยากรนําให้ชัดเจนและอยู่บนพืนฐานข้อเท็จจริง ท่ามกลางศักยภาพและ
ปัญหาอุปสรรคทียังคงมีอยู่ พร้อมทังกําหนดทิศทาง กําหนดกรอบ กําหนดแบบแผนในการทีจะ

ใช้ต่อไปข้างหน้า เพือให้ได้ได้ยุทธศาสตร์ในการจัดการเรืองนําทีเหมาะสม 
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สรุปได้ว่าปัญหาทีเกิดขึนในครังนีก่อให้เกิดการเรียนรู้กับทุกๆ ฝ่ายทีเกียวข้องแต่

ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเพือดําเนินการแก้ไขเรืองดังกล่าวให้ดีกว่าเดิมได้ ดังนันสิงทีทําได้ 
คือ ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มผู้คัดค้าน และทุกฝ่ายทีเกียวข้องควรร่วมมือหาแนวทางการ

บริหารจัดการทรัพยากรนํา โดยวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเชิงบูรณาการ 
 

6.4.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

จากการศึกษามีประเด็นทีน่าสนใจอย่างยิง คือในการเคลือนไหวทางการเมืองของฝ่ายผู้

คัดค้าน มีลักษณะการรุกคืบมากกว่าการตังรับอย่างทีผ่านมา แต่ในระหว่างการศึกษาพบว่ามี
กลุ่มประชาชนทีไม่ต้องการรับข้อมูล ไม่สนใจ ไม่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึง เบือหน่าย เฉือยชา

ต่อปรากฏการณ์ทีเกิดขึน ดังนันจึงควรมีการวิจัย ศึกษาค้นคว้าในเชิงวิชาการต่อไปว่าด้วยเหตุ
ใดหรือปัจจัยใดบ้างทีมีผลทําให้คนกลุ่มดังกล่าว เกิดพฤติกรรมเพิกเฉยต่อสถานการณ์ความ

ขัดแย้ง และมีทิศทางใดในการเสริมสร้างให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ตระหนักถึงสิทธิ บทบาท 

สํานึกต่อชุมชนท้องถินทีจะปกป้อง อันจะนําไปสู่การมีร่วมทางการเมือง 
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แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

 
การศึกษาครังนีได้นําหลักการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) 

มากําหนดประชากรในการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม 

1.  กลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ (ภาครัฐ) ได้แก่  เจ้าหน้าทีเทศบาลนครนครราชสีมา 

2.  กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่  เจ้าหน้าทีสํานักงานชลประทานที 8, เจ้าหน้าที

องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกระชาย, แกนนําชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา, ตัวแทน
องค์กรภาคเอกชน 

3.  กลุ่มผู้คัดค้านโครงการ (ภาคประชาสังคม) ได้แก่  กลุ่มรักษ์ลําแชะ, ผู้นําชุมชน, 

กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้นําในพืนทีศึกษา 
 

แบบสัมภาษณ์ทีไม่มีโครงสร้าง (NonStructured Interview) 
 

ประเภททีหนึง : กลุ่มคําถามพืนฐาน เพือใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทัง 3 กลุ่ม คือ 

1)  ความเป็นมาและสาเหตุของความขัดแย้ง: ทีนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับ

ภาคประชาสังคม 
(1)  การผลักดันให้เกิดการก่อสร้างโครงการฯ ของภาครัฐเป็นไปตามนโยบายของ

รัฐหรือความต้องการของประชาชน 
(2)  จากโครงการนีมีกลุ่มใดทีได้ประโยชน์และเสียประโยชน์บ้าง ให้ความสําคัญ

กับกลุ่ม/ฝ่ายไหนมากทีสุด เพราะอะไร 

(3)  ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน ต่อกรณีโครงการฯ มีสาเหตุหลักมาจาก
อะไร 

(4)  ผลประโยชน์ การไม่มีส่วนร่วม ข้อมูลข่าวสารบิดเบือน สิงใดเป็นสาเหตุที
แท้จริงของความขัดแย้ง 

(5)  ประเด็นเรืองการสูบนําดิบจากเขือนลําแชะ 

(6)  ประเด็นเรืองความคิด ความเข้าใจแง่มุมต่างๆ เกียวกับโครงการฯ 
(7)  สาเหตุของความขัดแย้งเริมต้นตังแต่เมือไร 

(8)  โครงการฯ มีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําในเขตเทศบาล
เมืองนครนครราชสีมามากกว่าเป็นการทําลายทรัพยากรและระบบนิเวศหรือไม่ 

(9)  เหตุใดและทําไม โครงการฯ จึงเป็นสิงทีกระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศน์ 

(10)  ความเป็นมาของความขัดแย้งของประชาชน มีความเป็นมาในรูปแบบใด 
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2)  เมือมีความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน ดําเนินมาจนถึงปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างทัง 

3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง (ภาครัฐ)  กลุ่มผู้คัดค้าน (ภาคประชาสังคม) กลุ่ม
ผู้สนับสนุนโครงการ มีการจัดการความขัดแย้งอย่างไร 

(1)  กลุ่มทีสนับสนุนท่านเป็นใคร เพราะเหตุใด และคนทีขัดแย้งกับท่านเป็นใคร 
เพราะเหตุใด 

(2)  สถานการณ์ครังนันมีผู้ใดเข้ามามีส่วนเกียวข้อง และเข้ามาเกียวข้องในสถานะ

หรือบทบาทใด และเพราะเหตุใดจึงต้องเข้ามามีส่วนเกียวข้อง (หรือในกรณีทีเป็นผู้มีส่วน
เกียวข้อง ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใครได้เข้ามามีส่วนเกียวข้องได้อย่างไร) 

(3)  มีรูปแบบหรือลักษณะของการขับเคลือนต่อสถานการณ์ปัญหาข้อขัดแย้ง 
กิจกรรมทีดําเนินการมีรูปแบบอย่างไรบ้าง การดําเนินกิจกรรมแต่ละขันตอน เพือให้แนวคิดและ

การจัดการของท่านสําเร็จ 

(4)  มีการจัดการอย่างไรบ้าง ในการคลีคลายปัญหาและใครได้เข้ามาช่วยเหลือใน
การแก้ไขข้อพิพาท และใช้วิธีการใด ภายใต้สถานการณ์ปัญหาข้อขัดแย้งนันๆ (ใช้อํานาจจาก

แหล่งใดบ้าง และอํานาจนันๆ ถูกขับเคลือนในลักษณะใด) 
(5)  ผลทีเกิดขึนจากปฏิบัติทีเกิดขึนนันเป็นอย่างไรบ้าง ประสบความสําเร็จหรือไม่

อย่างไร (สถานการณ์ปัญหาหรือข้อขัดแย้งนัน ยุติ เบาบาง ปะทุ เรือรัง และเป็นเพราะสาเหตุใด) 

(6)  ทัศนะต่อผลทีเกิดขึนจากปฏิบัติการนันๆ ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด ปัญหา
เหล่านันจึงยุติ เบาบาง ปะทุ เรือรัง หรือปฏิบัติการนันไปเพิมขึนหรือลดข้อขัดแย้งทีเกิดขึน 

3)  พบทางเลือกอืนนอกเหนือจากทีเคยดําเนินการมาแล้วหรือไม่ ในอันทีจะทําให้ทุก
ฝ่ายสามารถตกลงและเจรจาบนฐานความคิด และความเข้าใจเดียวกัน และมีเหตุผลใดที

สามารถอธิบายได้ว่า แนวทางทีได้นําเสนอไปจะสามารถจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับ

ประชาชน กรณีโครงการฯ ลงไปได้ โดยปราศจากการใช้ความรุนแรงและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
(1)  มีแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีใดทีสังคมยอมรับและเป็นวิธีทีดีทีสุด 

(2)  การประนีประนอม ความยุติธรรม การมีส่วนร่วม การเจรจาไกล่เกลีย วิธีใด
สามารถจะนํามาใช้ในการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร 

(3)  รัฐไม่ได้ดําเนินการแก้ไขโดยใช้แนวทางใดบ้างและเห็นด้วยกับแนวทางการ

แก้ไขของรัฐหรือไม่ อย่างไร 
(4)  แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใดทีไม่ควรนํามาใช้ในการแก้ไขในครังนี 

(5)  ทําไมจึงใช้ขบวนการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เพราะเหตุใด 
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ประเภททีสอง : กลุ่มคําถามเฉพาะ สําหรับใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม ดังนี 

1)  กลุ่มผู้คัดค้าน (ภาคประชาสังคม) 

(1)  ลักษณะทางสังคมของชุมชน เช่น อาชีพ รายได้ ระบบการผลิตการบริโภค 
การพึงพาทรัพยากรนํา 

(2)  สภาพทางกายภาพของชุมชน มีการเปลียนแปลงอย่างไร รวมถึงรูปแบบการ

ใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิงเรืองนํา 
(3)  ชุมชนมีกิจกรรมทีเกียวข้องกับการจัดการทรัพยากรนํา ทังทางตรงและ

ทางอ้อมหรือไม่ อย่างไรบ้าง 
(4)  พัฒนาการของกลุ่มจากอดีตถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 

(5)  ยุทธศาสตร์การเคลือนไหวของกลุ่ม และกลยุทธ์ทีนํามาใช้ในสถานการณ์

ความขัดแย้ง 
(6)  ปัญหาหรืออุปสรรคในการพยายามจัดการกับความขัดแย้ง 

(7)  ทัศนคติต่อรัฐและกลุ่มตัวแสดงต่างๆ ทีเกียวข้อง 

2)  กลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ (ภาครัฐ) 

(1)  เหตุผลและความจําเป็นในการดําเนินโครงการ 

(2)  ความก้าวหน้าของโครงการตังแต่ปีพ.ศ.2537ปัจจุบัน 

(3)  ผลประโยชน์ทีแท้จริงจากโครงการ 
(4)  แนวคิดการจัดการความขัดแย้งทัศนะหรือความรู้เกียวกับปัญหาความขัดแย้ง 

(5)  กลยุทธ์ทีนํามาใช้ในสถานการณ์ความขัดแย้ง มีวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
อย่างไร ผลเป็นอย่างไร 

(6)  ความพยายามในการใช้วิธีการต่างๆ เพือแก้ไขความขัดแย้ง 

(7)  ปัญหาหรืออุปสรรคในการพยายามจัดการกับความขัดแย้ง 
(8)  ในอนาคตทางเทศบาลจะมีการวางแผน บริหารจัดการนํา 

3)  กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ 

(1)  ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และขอบเขตหน้าทีในการจัดการนําเขือนลําแชะ 
(2)  วิธีการแสดงออกในการคัดค้านโครงการ อย่างไรบ้าง 

(3)  มีวิธีในการจัดการความขัดแย้งอย่างไร ผลเป็นอย่างไร 
(4)  ทัศนะหรือความรู้เกียวกับปัญหาความขัดแย้ง 

(5)  กลยุทธ์ทีนํามาใช้ในสถานการณ์ความขัดแย้ง 

(6)  ความพยายามในการใช้วิธีการต่างๆ เพือแก้ไขความขัดแย้ง 
(7)  ปัญหาหรืออุปสรรคในการพยายามจัดการกับความขัดแย้ง 

(8)  ในอนาคตทางเทศบาลจะมีการวางแผน บริหารจัดการนํา 
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ภาพถ่ายทีเกียวข้อง 
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อาชีพหลกั 
 

 
ทาํนา 

 
 

 
ปลกูมนัสําปะหลงั 
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สภาพทัวไปของเขือนลําแชะ 

 

 
ลักษณะทางกายภาพของเขือนลําแชะ 

 

 

 
บริเวณรอบเขือนลําแชะ 



 

172 

 
 

คลองส่งนํา 

 

 

 
 

คลองส่งนํา 
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สถานีสูบนําดิบ 

 

 

 

งานก่อสร้างสถานีสูบนําดิบ 
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หยุดการก่อสร้างสถานีสูบนําดิบทีเขือนลําแชะ 

 

 

 
 

ศาลปกครองมีคําสังให้ระงับโครงการชัวคราว 
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