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บทคัดยอ

รูปแบบการใชประโยชนที่ดินในภาคการเกษตรที่มักมีการใชเพ่ือทํานาและประมงอยูใกลกันดวยมักจะตองใชทรัพยากร

นํ้ารวมกัน และลักษณะดังกลาวสงผลใหเกิดการใชนํ้าอยางฟุมเฟอยและหลากหลายการใชงาน ในทายที่สุด ไดนําไปสู

ปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรและความขัดแยง ดวยปญหาดังกลาวการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมไดถูก
นํามาประยุกตใชเพื่อบริหารจัดการในพื้นที่ ซึ่งการศึกษาพบวา ในพื้นที่ศึกษาคลองสารภี ที่อยูในลุมนํ้ารองแมนํ้า

ปราจนีบรุสีายหลกันัน้ ภาคประชาชน องคการปกครองสวนภมูภิาคและทองถิน่ยงัขาดความพรอมและความสามารถใน

การบริหารจดัการ สงผลใหผลลัพธทีเ่กดิขึน้จากการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมขางตนยงัคลมุเครอื แตอยางนอย 

การกระจายอาํนาจและการมสีวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมไดเปดพืน้ทีใ่หกบักลุมทางสังคม 

อื่นๆ ที่นอกเหนือจากภาครัฐไดเขามามีสวนรวม และในขณะเดียวกันน้ี ไดสรางโอกาสใหกับชุมชนท่ีสามารถเสริมสราง

ความเขมแขง็ในการตอสู เรยีกรองและมสีวนรวมในการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมของทัง้ถ่ินนัน้ๆ ของ

ตนเอง

คําสําคัญ: การกระจายอํานาจ  แนวทางการมีสวนรวม  ทรัพยากรนํ้า  การขัดแยงเรื่องการใชนํ้า

1 บทความทางวิชาการน้ีเปนสวนหนึ่งของผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกตแนวทางการมีสวนรวมในกระบวนออกแบบและวางแผนโครงสรางพื้น
ฐานของรัฐเพื่อการแกไขปญหาความขัดแยงดานการใชทรัพยากรนํ้า”สนันสนุนงานวิจัยโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) 
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ABSTRACT
 

In the agricultural area, the rice elds and shery-related spaces are often located adjacently, sharing the common 

resource of water. This juxtaposition causes serious ecological problems, especially the degradation of water 

resource itself. The study uses the case of Khlong Sarapi,an area belonging to Prachin Buri sub-basin in the 

province of Prachin Buri, in order to understand the situation, focusing on the decentralization and participatory 

approach in natural resources and environmental management that have been implemented at Khlong Sarapi. 

It describes the lack of local capacities to tackle with the situation, worsened by The overlaying of the 

decentralization and participatory approach initiative on the complex ecological tensions in the area that has 

made  formal environmental management functions problematic, thereby creating spaces susceptible to the 

various inuences of non-state social actors. They can create opportunities for meaningful grassroots community’s 

empowerment to strengthen residents’ claim to a clean environment vis--vis polluting actors through active 

engagement.

Keywords: decentralization,  participatory approach,  water resources,  water-use conict

บทนํา

เปนความทาทายสําหรับประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไดดําเนินนโยบายการกระจาย 
อํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ        
สิ่งแวดลอมเพ่ือปองกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  

และทรพัยากรธรรมชาติ ควบคูไปกับ นโยบายขบัเคลือ่น
ระบบเศรษฐกิจทามกลางการแขงขันที่รุนแรงซ่ึงจากการ

สาํรวจโดยเฉพาะในประเทศไทย มอีตัราการเจริญเตบิโต
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอยางรวดเร็ว แตของคุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถดถอยลงอยาง
รุนแรง (Kritsanaphan and Sajor, 2011) ซึ่งจากการ  

ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรุนแรงและรวดเร็วโดย
ปราศจากการดูแลรักษาและการขาดการบริหารจัดการ 
ที่เหมาะสมจึงเปนสาเหตุหลักที่ส งผลใหรัฐบาลได  

ดําเนินนโยบายการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อดํารงรักษาและ

ฟนฟูคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลง

สูทองถิน่และโดยมากจะเกีย่วเนือ่งกบัการถายโอนอาํนาจ

หนาที่และความรับผิดชอบจากการบริหารราชการสวน

กลางออกไปสูสวนภมูภิาคและทองถิน่ตามลาํดบั โดยทัง้นี้

ท องถิ่นจะเปนพื้นที่ยุทธศาสตรในนําเนินนโยบาย        

ดังกลาว

จากปรากฏการณดังกลาวหนึ่งพื้นที่ทางการเกษตรใน

ประเทศไทยประสบกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอัน

เปนผลหลกัมาจากนโยบายการกระตุนเศรษฐกจิจากฐาน

การเกษตร หนึ่งในการเปล่ียนแปลงในพ้ืนที่การเกษตร

คือพื้นที่นาขาว ซึ่งนอกจากการขยายพื้นที่เพื่อการเพิ่ม

ผลผลติแลวนัน้ การใชสารเคมีในปรมิาณทีม่ากขึน้ยงัเปน

หนึ่งปจจัยสําคัญเพื่อเพิ่มผลิตอีกดวย ยิ่งไปกวานั้น 

ทรัพยากรน้ํายังไดถูกใชในกระบวนการเพาะปลูกอยาง

ขาดการควบคุมสงผลใหในบางคร้ังเกิดปญหาความ

ขาดแคลนจนเกดิปญหาขดัแยงดานการใชนํา้ขึน้นอกจาก

สาเหตุที่มาจากดานปริมาณน้ําท่ีไมเพียงพอแลวนั้น 

สาเหตุที่เก่ียวของกับคุณภาพนํ้าก็เชนเดียวกันที่สามารถ

สงผลใหเกิดปญหาขัดแยงไดเชนกัน หรืออาจกลาวในอีก

ทางหนึ่ง ในอดีตพื้นที่แหลงนํ้าเปนเพียงพื้นที่กักเก็บนํ้า

เพื่ออุปโภคบริโภค หรือใชเพื่อภาคการเกษตรเปนหลัก 

แตในปจจุบัน พื้นที่แหลงนํ้ายังเปนพื้นที่เพื่อการถายเท

และรองรับของเสียจากแหลงตางๆ ไมวาจะเปนภาคครัว

เรือน ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หรือแมแตภาค

การเกษตรเองซ่ึงจากลักษณะดังกลาวจําเปนที่จะตองมี

การบริหารจัดการท่ีเหมาะสม และจากการกระจาย 

อํานาจเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ   

สิ่ งแวดล อมกอปรกับกระแสกระบวนการผลิตเชิง

อตุสาหกรรมไดสงผลตอประชาชนและหนวยงานทองถิน่

ให เกิดมิติใหมของการบริหารจัดการท้ังเพ่ือรักษา 

ปรับปรุงและฟนฟคูณุภาพสิง่แวดลอมและในขณะเดยีวกนั

ยงัคงกระตุนระบบเศรษฐกจิทองถิน่ไดดวยแตดวยมติกิาร

บริหารจัดการสวนทองถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีความ

หลากหลายทั้งข อจํากัดและศักยภาพจึงสมควรที่จะ       

ถูกนํามาพิจารณาเพ่ือใหเขาใจในบริบทที่เกิดขึ้นอยาง

ถองแท 

โดยอาศัยภาพสะทอนของกรณีศึกษาการบริหารจัดการ
ทรพัยากรนํา้ในพืน้ท่ีคลองสารภ ีในจังหวัดปราจนีบุรทีีม่ี
ความขัดแยงของกลุมผูใชนํ้ามาอยางยาวนาน แตเมื่อมี
การประยุกตใชแนวทางการกระจายอํานาจรวมไปถึง
กระบวนการมีสวนรวมของกลุมผูใชนํ้าตางๆ และกลุม
บุคคลที่เกี่ยวของจึงสงผลใหระดับของความขัดแยงลดลง
เป นอย างมาก ซึ่งเป นสาเหตุหลักในการกําหนด
วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อที่จะทําความเขาใจใน
กระบวนการและวิธกีารตางๆ ทีเ่กีย่วของไมวาจะเปนจาก

การกระจายอํานาจและการมีสวนรวมเพ่ือแกปญหาความ

ขัดแยงดังกลาว โดยท้ังน้ี บทความฉบับนี้เริ่มตนดวย

ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจ 

บริหารจัดการส่ิงแวดลอมการบริหารจัดการน้ําอยางอยาง 

บูรณาการและการแกไขความขัดแยงในระบบอภิบาล  

ทองถิ่น (local governance) จากนั้นไดอธิบายและ

วิเคราะหภาพรวมของการกระจายอํานาจบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมของประเทศไทยและ

นําเสนอกระบวนการตางๆ ในกรณีศึกษาการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่คลองสารภี ในจังหวัด

ปราจนีบุร ี ในทายทีส่ดุ การวเิคราะหเชิงอตัถาธิบายพืน้ท่ี

ศึกษาเพื่อหาบทสรุป

การกระจายอํานาจบริหารจัดการ 
สิ่งแวดลอมการบริหารจัดการนํ้าอยาง 
บูรณาการกระบวนการมีสวนรวมและ
แกไขความขัดแยงและบทบาทของ
ตัวกลาง

ปจจุบัน กลุมประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉยีงใตกาํลงัประสบสภาวะกลนืไมเขาคายไมออกกบั

การท่ีกระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้อยางรวดเร็ว
ตรงกันขามกับคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมซึ่งโดยมากประเทศเหลานั้นสวนใหญมีพื้นฐาน

เศรษฐกิจจากภาคการเกษตร และโดยมากมีแหลงผลิต
มาจากพ้ืนท่ีชนบทและพ้ืนท่ีกึ่งเมืองก่ึงชนบท ภาค
การเกษตรอาศยัทรพัยากรนํา้เปนทนุการผลติหลกัสงผล
ใหเกิดรูปแบบท่ีหลากหลายของการใชประโยชนจาก
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ทรัพยากรนํ้าซ่ึงสวนใหญเปนผลกระทบจากโลกาภิวัฒน 
เชน โครงการลงทุนจากตางชาติ (foreign direct 
investment) ที่ เน นการผลิตเพ่ือสงออกเปนหลัก 
(Goldblum and Wong, 2000; Maneepong and Webster, 
2008; Marcotullio, 2003)

จากการใชประโยชนที่ดินในภาคการเกษตรมักสงผล 
กระทบตอคุณภาพสิง่แวดลอม อกีทัง้การแยงชิงทรพัยากร
นํ้าและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรุนแรง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสารเคมีที่เกิดจากการเกษตรสามารถที่จะปน

เปอนลงแหลงนํ้าไดเชนเดียวกัน (Huang et al., 2007, 

Midmore and Jansen, 2003) นอกเหนือจากนั้น การ

ประมงก็ไดรบัผลกระทบเชนเดียวกันจากน้ําเสียจากภาค

การเกษตร (O’ Rourke, 2002) ในสวนของประเทศไทย

นั้น มีการศึกษาพบวา มลพิษทางน้ําท่ีเกิดขึ้นกอใหเกิด

ความขัดแยงในทองถิ่นไดเชนเดียวกัน (Askew, 2002, 

Sajor and Ongsakul, 2007)

ในขณะเดยีวกันการบริหารรฐักจิและการวางแผนนโยบาย

ตางๆ ภายในทองถิน่ยงัพบวา มขีอจาํกดัอยูมาก ทัง้ความ

ไมเปนเอกภาพและมีความซ้ําซอนในการบริหารจัดการ 

(Hudalah et al., 2007) ดวยเหตดุงักลาวกอปรกับความ

เสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเกิด

ขึ้นอยางรวดเร็ว ประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตจึงไดมีการประยุกตใชแนวทางการ 

กระจายอาํนาจเพือ่แกปญหาดงักลาวขางตน นอกจากนัน้ 

อยางที่กลาวมาแลว ประเทศฟลิปปนส ไทย อินโดนีเชีย 

เวียดนาม ลาวและกัมพูชายังไดเริ่มกระบวนการกระจาย
อํานาจบริหารจัดการสิ่งแวดลอมแลวที่ไดรับแรงกระตุน
จาก “แผนปฏิบัติการระดับทองถิ่น 21 (Local Agenda 

21)” ที่เนนถึงความสําคัญของ “การมีสวนรวมของ

ประชาชนในทองถิ่น” และการไดรับการตอบสนองจาก

ภาครัฐในการประยุกตใชในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือ
แกไขปญหาและบริหารจัดการส่ิงแวดลอม (Kapoor, 
2001) ดังนั้น การกระจายอํานาจจึงเปนแนวทางหนึ่ง

เพื่อแกไขปญหาและบริหารจัดการสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง
เปลี่ยนบทบาทและหนาที่ของการบริหารราชการสวน 

ทองถิ่น โดยในปจจุบันภายหลังการกระจายอํานาจนั้น 

จากการศึกษา ยังคงพบขอจํากัดและศักยภาพใน
กระบวนการมีสวนรวมในการกระจายอํานาจในทองถิ่น
อยู ซีง่สอดคลองกบั 3 ประเดน็ทีม่คีวามเชือ่มโยงกนัและ
เกีย่วของกบัการกระจายอาํนาจบรหิารจดัการสิง่แวดลอม 
คือ ประเด็นแรกโดยสวนมากรัฐจะกระจายอํานาจสู  
ทองถิน่กอนหนาทีจ่ะมกีารสงเสรมิและสนบัสนนุศกัยภาพ
ในทองถ่ิน ทั้งประเด็นท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณและ
ทรัพยากรมนุษย ซึ่งยังขาดแคลนและไมตรงกับความ
ตองการอีกท้ังในทางกลับกันสวนทองถ่ินยงัขาดศักยภาพ

ในการบริหารจัดการเพราะขอจํากัดทางงบประมาณ   

และทรัพยากรมนุษยที่มีอยู  (Brillantes, 2004; 

Sudarmo,1997) ประเด็นที่สองการกระจายอํานาจใน

การตดัสนิใจสวนใหญสูสวนทองถิน่มกัจะถกูครอบงาํโดย

กลุมชนช้ันผูนําในสังคมในทองถ่ินน้ันๆ (elite capture)

หรอืนักลงทนุ (private enterprise) หรอืกลุมคนเพยีงบาง

กลุมเทานั้น (powerful local interest group) ซึ่งพบมาก

ในประเทศทีก่าํลงัพฒันา (Arghiros, 2002; Larson and 

Ribot, 2004; Porio, 2000) แตอยางไรก็ตาม ใน

ประเด็นสุดทาย การกระจายอํานาจก็ไดเปดพื้นท่ีใหกับ

กลุมทางสังคม ชุมชนหรือผู ที่สนใจเขามามีสวนรวม      

ในกระบวนการคิดและตัดสินใจรวมและสนับสนุนหนวย

งานทองถิ่นในการพัฒนา ตลอดจนการแกไขปญหา              

สิ่งแวดลอมตางๆ ในทองถิ่นเหลานั้น อยางไรตาม จาก

การศกึษาพบวา กระบวนการและผลลพัธในแงบวกทีเ่กดิ

ขึ้นจากกระบวนการมีสวนรวมในการตัดสินใจนั้นยังคง

เปนขอพึงระวังและพิจารณาอยางมาก เพราะในบางครั้ง

นัน้ กระบวนการดังกลาวภายใตการกระจายอํานาจยังคง

ถกูครอบงาํและชกัจงูดวยกลุมคนบางกลุมดงักลาวไวขาง
ตน (Kapoor, 2001) และในบางคร้ังดวยเหตุที่ภาค
ประชาสังคม (civil society) ไมเขมแข็งจงึถกูครอบงําและ

ชักจูงได (Maneepong and Webster, 2008)

อยางไรกต็าม เชนเดยีวกบัการกระจายอาํนาจการบรหิาร
จัดการสิ่งแวดลอม มุมมองในการบริหารจัดการนํ้า
ยอมรับกันวาการจัดการทรัพยากรนํ้าตองคํานึงถึงการมี
สวนรวม ตลอดจนการบรูณาการธรรมชาตขิองน้ําเขากบั

กระบวนการทางนิเวศวิทยาในลุมน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการ
ปฏิรูปทางนโยบายและการจัดการเชิงสถาบัน  แนวคิด
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การจัดการทรัพยากรอยางบูรณาการน้ี ไดกลายมาเปน
แนวคิดยอดนิยมสําหรับโครงการจัดการนํ้าจํานวนมาก
ในปจจุบัน (Matondo, 2002)

การบรูณการสําหรบัการจดัการทรัพยากรตางๆ นัน้ มนียั
ยะที่กลาวถึงกันโดยทั่วไป 2 ระดับ ระดับแรกคือ ระดับ
ของการบูรณาการระหวางหนวยงาน กระทรวง กรมที่
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดูแลทรัพยากรที่แตกตาง
กัน ใหมาดําเนินการจัดทําแผนและปฏิบัติการจัดการ

ทรัพยากรรวมกัน ระดับที่สอง คือ ระดับของการบูรณา

การตวัทรพัยากร ระหวางทรพัยากรน้ํากบัทรัพยากรอ่ืนๆ 

ในลุมนํ้า ซึ่งเปนระบบท่ีซับซอน และการที่จะตองจัดการ

กับระดับที่หลากหลายของความไมแนนอนนั้น ตองการ

ความรูในลักษณะสหวิทยาการซ่ึงหมายถึง การตองการ

ชนดิของความรูทีห่ลากหลายประเภทและความเขาใจเชงิ

เหตุผลอยางเปนระบบ (scientic) ซึ่งเปนการเปดพื้นที่

ใหกบัการใชความรูจากผูทีม่สีวนเกีย่วของตางๆ ไมเฉพาะ

จาก ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมักถือเอาวา วิธีทางที่ตนยึด เปนสิ่ง

ที่ถูกตองสูงสุด (scientism) ขณะเดียวกันก็มักจะปฏิเสธ

ความรูและกระบวนทัศนทีไ่มเปนวทิยาศาสตรเชน ความ

รูจากชาวบาน ในขอดีนี้ ยอมชวยลดความตรึงเครียดใน

การจัดการลุมนํ้าระหวางนักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ กับ

ชุมชน ลงได 

ในสวนองคประกอบสวนที่สองของการจัดการ คือ หลัก

เร่ืองของพหุภาคีและการมีสวนรวมโครงการการจัดการ

ลุมนํา้ทีย่ดึหลกัการมีสวนรวม จะมีประสทิธภิาพ มากกวา

โครงการท่ีมีการรวมศูนยตัดสินใจอยูที่สวนกลางมีงาน
วิชาการจํานวนมากอางวา การดําเนินการจัดการอยางมี
สวนรวม จะชวยเช่ือมตอความสัมพันธของผูที่มีสวน

เก่ียวของ กับการจัดการน้ํา และหนวยงานท่ีทําหนาท่ี

สนบัสนนุใหดขีึน้ได (Bruns and Meinzen-Dick, 1997; 

Van der Lee, 2002) ทั้งนี้ กลไกสําหรับการมีสวนรวม
ถกูระบุวาจะเปนเคร่ืองมือ หรือแนวทางท่ีจะเอาชนะระบบ
ราชการ และการตัดสินใจที่รวมศูนย อีกทั้งยังชวยทําให

มีความชอบธรรมในดานการจัดองคกร (Duda and El-
Ashry, 2000) การแสดงความเปนเจาของในการตัดสิน

ใจ และการเปดโอกาสใหกับกลุมตางๆ ที่มีความสนใจที่

แตกตางกันเขามามีสวนรวมในการจัดการ จะชวยหลีก
เลี่ยงความขัดแยงในเร่ืองทรัพยากร ดวยการสรางความ
เชื่อใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน 

นอกจากน้ี Cooke and Kothari’s (2001) ยงัตัง้ขอสงัเกต
ทีน่าสนใจไววา การมสีวนรวมทีเ่ปนอยูนัน้ มกัเปนการใช 
“อํานาจ” ของคําวา “การมีสวนรวม” เสียมากกวา และ
นี่ก็เปนประเด็นที่ทาทายสําหรับงานพัฒนาท่ีจะตอง
ระมัดระวังมากขึ้นวา การมีสวนรวมที่เปนอยู ไดสราง

ความชอบธรรมใหผูมอีาํนาจมีอาํนาจมากขึน้หรอืไม โดย

เฉพาะ เมื่อมีงานวิชาการจํานวนมากพบวา ในโลกแหง

ความเปนจริง การรับเอาแนวทางการมีสวนรวมมาใชนัน้ 

สวนใหญใชเพยีงแคเปน “โวหาร” ทัง้ในการวางแผนและ

การจัดการเทานั้น (Van der Lee, 2002 ; Jane Adams 

et al, 2005) อกีท้ังในกระบวนการมีสวนรวม “ความขัด

แยง” กม็กัเปนสิง่ท่ีเกิดข้ึนเสมอ ทัง้ในระดบัเปาหมายของ

กระบวนการวางแผน และในระดบัของปฏบิตักิาร ซึง่เปน
ความแตกตางตามระดับของความเช่ือและการใหคุณคา

ต อการมีส วนร วม หากมีความขัดแย งเ กิดขึ้นใน

กระบวนการทํางาน โดยไมไดรับการพิจารณา เชน การ

ขาดโอกาสทีจ่ะเสนอความคดิเห็น หรอื มกีารใชขอมลูเชงิ

เทคนิคในการตัดสินใจเพียงดานเดียว นั่นจะทําใหความ

ตรึงเครียดท่ีมีอยู รุนแรงมากขึ้น

เมื่อพิจารณาความสัมพันธของประเด็นขางตนจะพบอีก

วา การผสานความรวมมอืในกระบวนการกระจายอํานาจ

และการมีสวนรวมระหวางภาคประชาชน ภาครฐัและภาค

เอกชนท่ีเหมาะสม สามารถกอใหเกิดรูปแบบการพัฒนา
อยางยัง่ยนืได (Evans, 2002a) ซึง่ในการนี ้บทบาทของ
ผูเปนตัวกลางในการสนับสนุนและผลักดันแนวความคิด

ดานการมีสวนรวมและการกระจายอํานาจยังมิไดถูก

พิจารณามากนักแมวาจะมีบทบาทเปนอยางมาก เพราะ

โดยสวนใหญนั้น กระบวนการและแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและกระบวนการตัดสิน
ใจดาํเนนิไปอยางมแีบบแผนและเปนทางการ มโีครงสราง

และหนาที่ความรับผิดชอบชัดเจน ซึ่งจะถูกตราและ
กําหนดไวโดยรัฐ โดยเฉพาะในประเทศกลุมเอเชีย

แปซิฟก(ดูตัวอยาง Bowornwathana, 2000, Magno; 
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แนวทางการมีสวนรวมและการแกไขปญหาความขัดแยงการใชนํ้าในพื้นท่ีคลองสารภี จังหวัดปราจีนบุรี

2007)ถึงอยางไร รูปแบบการบริหารรัฐกิจขางตนที่เนน
รฐัเปนศนูยกลางหรือรวมศนูยไมสอดคลองกบัแนวความ
คดิของธรรมรัฐ (Good governance) ซึง่มองวาการแกไข
ปญหาหรอืแมกระทัง้การพฒันาตางๆ ไมสามารถดาํเนนิ
การไดโดยรัฐเพียงลาํพงั แตจาํเปนทีจ่ะตองมสีวนรวมของ
ทกุภาคสวนเขาทีเ่กีย่วของ ซึง่มทีัง้ทางตรงท่ีไดตราไวและ
ทางออม ทีมุ่งเนนในประเด็นของโครงขายทางสังคมและ
ภาคประชาสังคม ดังนั้น การกระจายอํานาจจึงเปนรูป
แบบทีส่าํคญัในการแกไขปญหาหรอืแมกระทัง้การพฒันา

ตางๆ โดยเนนเร่ืองการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเขาท่ี

เกี่ยวของเปนสําคัญ มากไปกวานั้น การกระจายอํานาจ

เปนการเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาสังคมและ

ชมุชน และเสริมสรางกระบวนการธรรมาภิบาลในอีกทาง

หนึ่งดวย โดยในกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชา

สงัคมและชุมชนน้ัน ตวักลาง (intermediaries) เปนปจจยั

สําคัญในการขับเคล่ือนกระบวนการขางตน (Evans, 

2002b)

ตวักลางในความหมายนี ้คอื บคุคลหรอืกลุมบุคคลทีเ่ปน

ตัวเชื่อมระหวางชาวชุมชนและบุคคลภายนอกชุมชนเพื่อ

เสริมสรางศักยภาพและลดขอจํากัดทางสภาพแวดลอม

ทางสังคมและการเมืองของชาวชุมชน โดยตัวกลางเหลา

นี ้เชน นกัวชิาการ นกัการเมอืง นกัขาว และยงัไดรวมไป

ถึงองคกรตางๆ เชน NGOs อีกดวย (Evans, 2002a;  

Lee, 1998) ผูที่เปนตัวกลางมีบทบาทที่หลายหลายใน

กระบวนการตัดสินใจ ยกตัวอยางเชน การใหความรู

เฉพาะดาน การติดติดประสานงานระหวางชุมชน       

และภายนอกชุมชน เปนตน (Lee, 1998; O’Rourke, 
2002) โดยตัวกลางนี้มีหนาที่หลักๆ ในการระดม
ทรัพยากรตางๆ ไมวาจะมาจากภาครัฐหรือเอกชนมายัง

ชมุชนเปาหมาย เพือ่ใชในการเสริมสรางศักยภาพและลด

ขอจาํกดัของชมุชนนัน่เอง ดงันัน้ บทความฉบบันีจ้ะแสดง

ใหเห็นถึงบทบาทและความสําคัญของตัวกลางตางๆ ใน
การเสริมสรางศักยภาพและลดขอจํากัดของชุมชนใน
การกระจายอํานาจการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดย

เฉพาะทรัพยากรน้ํา

กระบวนการศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอมูล

บทความนีเ้ปนขอสงัเกตในวจิยัเรือ่งการประยกุตแนวทาง

การมสีวนรวมในกระบวนออกแบบและวางแผนโครงสราง

พื้นฐานของรัฐเพ่ือการแกไขปญหาความขัดแยงดานการ

ใชทรัพยากรนํ้าที่ระเบียบวิธีวิจัยตลอดจนกระบวนการ

เก็บรวบรวมขอมูลไดประยุกตระเบียบวิธีการวิจัยเชิง

คณุภาพเปนหลกัท้ังการสัมภาษณกลุมและการสัมภาษณ

เชงิลกึตลอดจนการสงัเกตและสาํรวจพ้ืนท่ีโดยขอมูลท่ีได

ถูกนํามาวิเคราะหรวมกับขอมูลจากการคนควาเอกสาร

โดยขอมลูการใชประโยชนทีด่นิไดมาจากกรมพัฒนาท่ีดนิ 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด องคการบริหาร

สวนตําบล เปนตน ขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงสรางการ

ปกครอง หนาที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนขั้นตอน

และกระบวนการในการมีสวนรวมในการตัดสินใจและ

การกระจายอํานาจถูกศึกษาและเก็บรวบรวมจากหนวย

งานตางๆ ทีเ่กีย่วของท้ังสวนทองถ่ิน สวนภมูภิาคและสวน

กลาง นอกจากนี้ ขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชนํ้า การ

ควบคุมและบําบัดนํ้าเสีย ไดจากการคนควาเอกสารจาก

หลายหนวยงานเชน กรมควบคุมมลพิษ กรมประมง 

สาํนักงานอตุสาหกรรมจงัหวดั สาํนักงานสิง่แวดลอมและ

ทรพัยากรส่ิงแวดลอมจังหวัด เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ขอมูลการปนเปอนของแหลงนํ้าจากการสํารวจมาจาก

กรมควบคุมมลพิษทั้งน้ี ผูเขียนยังไดเก็บรวบรวมขอมูล

จากการลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือศึกษาและเก็บรวบรวม

ขอมลูท่ีเก่ียวของกบัปฏสิมัพันธในชมุชนและความเปนอยู 

และยังไดลงพ้ืนท่ีสํารวจทางน้ําเพ่ือสํารวจรูปแบบการใช

นํ้าและวิถีชีวิตที่สืบเนื่องกับสายนํ้า นอกจากนั้น รวมถึง

ยังไดเขาไปสังเกตการณการประชุมและระดมความคิด

เห็นตางๆ ตลอดจนกิจกรรมทางสังคมในชุมชนอีกดวย 

นอกไปจากน้ียังไดมีการสัมภาษณเชิงลึกชาวชุมชนและ

เจาหนาท่ีทีเ่ก่ียวของทัง้สิน้ 20 คนและการสมัภาษณกลุม

ชาวชุมชนและเจาหนาที่ 10 กลุม
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การกระจายอํานาจในการจัดการ
สิ่งแวดลอม

ประเทศไทยมีลักษณะการปกครองท่ีรวมอํานาจและ
กระบวนการตัดสินใจตางๆ ไวที่สวนกลางมาชานาน ซึ่ง
หนึง่ในนัน้คอื กระบวนการตดัสนิใจในการบรหิารจดัการ
สิ่งแวดลอม (ADB, 2008) โดยกอนหนาป พ.ศ. 2535 
การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมมีการกํากับดูแลในหลาย
กระทรวงและกรม ถงึอยางไรกต็าม จากรายงานคณุภาพ
สิ่งแวดลอมที่ผ านมา พบวาคุณภาพสิ่งแวดลอมได
เสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว และพบอีกวา หนวยงานที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมมีบางสวนถูก
แบงแยกออกจากกันไมมีการประสานงานกัน และบาง
สวนมีความซ้ําซอนในหนาที่ความรับผิดชอบซ่ึงก็สงผล
ใหการบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพ

โดยภายหลังจากการเขารวมประชุมนานาชาติที่เมือง      
ริโอ ดิจาเนโรในป พ.ศ. 2535 รัฐบาลไทยไดปฏิรูป
โครงสราง โดยมีอํานาจในการควบคุมมลพิษและการ
บริหารจัดการส่ิงแวดลอมแกหนวยงานทองถ่ินในชวงขาม
คืน การควบคุมและการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมไดถกูถายโอนไปยงัสวนทองถิน่ 
โดยทีส่วนภมูภิาคและสวนกลางเปนเพยีงผูสนบัสนนุและ
กํากับดูแลในภาพรวมเทานั้น โดยหลักการสําคัญใน
การนําการกระจายอํานาจและแนวทางการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมภายหลังจาก พ.ศ. 2535 
ไดถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ซึ่งภายใต พ.ร.บ. ฉบับ
นีไ้ดบรรจุแนวทางปฏิบตัติางๆ ทีเ่กีย่วของกับการกระจาย 
อาํนาจและการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานในแตละสวน
อยางชัดเจน โครงสรางและหนวยงานใหมทีเ่กดิขึน้จะตอง
ปฏิบัติเพ่ือรักษาและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอด
จนปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใน
ระดับทองถิ่นเชนเดียวกัน

การบรรจบกันของการกระจายอํานาจและแนวทางการมี
สวนรวมในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมน้ันคือ การ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอมจังหวัด ซึ่งกําหนดไวภายใต 

พ.ร.บ. 2535 ขางตน ภายใตรูปแบบการบริหารจัดการ

แบบใหมนี้ การบริหารราชการไดถูกถายโอนภารกิจ     

ในการตัดสินใจ การใชงบประมาณ และในการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมจากการบริหารจัดการสวนกลางไปสู

สวนงานภูมภิาคและสวนทองถ่ินตามลําดบั ซึง่หนวยงาน

ทัง้สองขางตนมอีาํนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรง

ในกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ  

สิ่งแวดลอม ซึ่งการกระจายอํานาจในคร้ังนี้ยังไดเปด

โอกาสแกหนวยงาน กลุมบุคคลและองคกรอื่นๆ ที่สนใจ

ไดเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมในทองถ่ิน

อยางไรก็ตาม ภายใตการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมดัง

กลาว ผูวาราชการจังหวัดไดถูกกําหนดใหเปนผูมีอํานาจ

สงูสดุในกระบวนการตางๆ ทีเ่กีย่วของ และยังมหีนาท่ีใน

การจดัทําแผนการบรหิารจัดการสิง่แวดลอม แผนการลด

และบรรเทามลพษิพรองทัง้แนวทางปฏบิตัใิหเปนไปตาม

แผนที่ไดจัดทําขึ้น ซึ่งแผนดังกลาวขางตนจะถูกดําเนิน

จากสวนทองถิน่เปนขัน้ตอนแรกโดยไดรบัการแนะนาํและ

แนวทางจากแนวทางการจดัทําแผนการสิง่แวดลอมระดบั

จงัหวดั หลงัจากนัน้จะสงตอแผนและแผนปฏบิตักิารระดบั

ทองถ่ินตอไปยังจังหวัดหรือสวนภูมิภาคตอไปสงผลให

หนวยงานในจังหวัดปราจีนบุรีมีอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทําแผนและแผนปฏิบัติการ

ระดับทองถ่ินของตนเองโดยอาศัยแนวทางการมีสวนรวม

ของประชาชนที่ไดระบุไวในกฎหมายสิ่งแวดลอมนั่นเอง 

ในระยะแรก เมื่อการกระจายอํานาจไดถายโอนภารกิจสู

สวนทองถิ่น ประชาชนและชุมชนตางๆ สามารถเขามา   

มีบทบาทอย างเป นทางการในการบริหารจัดการ           

สิ่งแวดลอมในทองถิ่นของเขาเหลาน้ัน โดยมีองคการ

บริหารสวนตําบลเปนผูทีร่บัผดิชอบโดยตรงในการปฏิบตัิ

ใหเกิดแผนและแผนปฏบิตัดิงักลาว ซึง่มองไดวาหนวยงาน

ราชการจากสวนกลางไมสามารถท่ีจะควบคุมการบริหาร

ราชการสวนทองถิ่นไดและไมอาจคาดการณผลใดๆ ได 

อันเนื่องมาจากความเปนอิสระในการบริหารจัดการ

นั่นเอง
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แนวทางการมีสวนรวมและการแกไขปญหาความขัดแยงการใชนํ้าในพื้นท่ีคลองสารภี จังหวัดปราจีนบุรี

แตถึงแมวาพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรีจะมีแนวทางในการ
บริหารจัดการส่ิงแวดลอมแตความเปล่ียนแปลงในการ
บริหารจัดการส่ิงแวดลอมในทองถิ่นเปนไปอยางเช่ืองชา 
องคการบริหารสวนตําบลไดรับประโยชนอยางมากใน
การกระจายอํานาจในการน้ี ยกตัวอยางเชน จากกรณี
ศึกษาท่ีพบ องคการบริหารสวนตําบลเปดรับเจาหนาที่
เองซึ่งโดยมากเปนประชาชนในทองถิ่น โดยแทนที่จะถูก
แตงตัง้จากสวนภูมภิาคหรอืสวนกลางทีเ่ปนมาในอดตี ใน
ทางกลบักันบคุคลเหลานัน้มกัเปนเครอืญาตหิรือมคีวาม

สมัพันธสวนตัวกับเจาหนาทีท่องถ่ินซ่ึงทําใหสงัคมในทอง

ถิน่มคีวามเชือ่มโยงและซบัซอนกันมากกวาเดมิ นอกจาก

นั้น ในบางกรณีคุณสมบัติของเจาหนาที่ที่ไดรับการแตง

ตั้งจากองคการบริหารสวนตําบลน้ันไมเหมาะสมกับการ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ภายใตการกระจายอํานาจที่เกิดขึ้น ไดใหความสนใจ

องคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเปนหนวยงานทองถิ่นหลัก

ในการปรับปรุงและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม แตในขณะ

เดียวกันนั้น ยังตองดํารงคะแนนเสียง ความนิยม และ

รกัษาสมดลุของแตละกลุมผลประโยชนในทองถิน่อกีดวย 

การปฏิวัติโครงสรางการบริหารจัดการนี้สงผลใหเจา

พนกังานสวนทองถิน่ทัง้ทีถ่กูเลือกตัง้และไมไดถกูเลือกตัง้

มีความเช่ือมโยงกับกลุมผลประโยชนในทองถิ่นมากข้ึน 

เชน กลุมนักการเมืองทองถิ่น กลุมชนชั้นผูนําทองถิ่น 

กลุมนักลงทุน  เปนตน โดยในกระบวนการและข้ันตอน

การตดัสินใจ บคุคลดงักลาวไดเขามามบีทบาทอยางมาก
ในการโนมนาวและกําหนดทิศทางของผลลัพธในการ
ตัดสินใจตางๆ เหลานั้น 

พื้นที่ศึกษา

สภาพพ้ืนที่

พื้นที่ลุมนํ้าคลองสารภีมีพื้นที่ทั้งหมด 605.55 ตาราง
กิโลเมตรหรือ 378,468.75 ไรโดยครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรีไดแกอ.เมือง (ต.โคกไมลาย ต.ไมเค็ด
และ ต.วดัโบสถ) อ.บานสราง (ต.บางพลวง) และจังหวดั
นครนายกไดแก อ.ปากพลี (ต.ปากพลี ต.หินลาด ต.โคก
กรวด ต.ทาเรือ และ ต.เนินหอม) มีลํานํ้าหลักสําคัญคือ
คลองสารภซีึง่ไหลลงสูแมนํา้ปราจีนบรุบีรเิวณ ต.วดัโบสถ
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ทั้งน้ี การเปดประตูระบายนํ้าคลองสารภีเพื่อใหชาวนา
สามารถระบายน้ําออกจากนาขาวและเก็บเกี่ยวขาวไดใน
เดอืนพฤศจิกายนอยางไรก็ตามต้ังแตป 2545 เปนตนมา
ไดทําใหเกิดปญหามลพิษทางนํ้า มีการเนาเสียในคลอง
สารภีและแมนํา้ปราจีนบรุสีงผลใหปลาท้ังตามธรรมชาติ
และปลาท่ีเพาะเล้ียงในกระชังของประชาชนที่เล้ียงใน
แมนํ้าปราจีนบุรีบริเวณ อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี ตาย

เปนจํานวนมาก (ดูภาพที่ 1, 2 และ 3)

ภาพที่1: แสดงผลกระบทตอการทําการประมงในพ้ืนท่ีแมนํ้าสารภี
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2549
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สภาพปญหาสาเหตุและแนวทางแกไข

นบัตัง้แต พ.ศ. 2545 เปนตนมา สถานการณมลพษิทาง
นํ้าในพื้นที่คลองสารภีมีแนวโนมที่รุนแรงและขยายวง
กวางมากข้ึน ทั้งเชิงพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบและในเชิง
บุคคลที่เขามาเก่ียวของ สงผลใหสภาพปญหาทางดาน
มลพิษและแนวทางแกไขมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะอยางย่ิงอยางในป พ.ศ. 2545– 2547 ในชวง
เดอืนพฤศจิกายน ไดเกดิเหตุการณนํา้เนาเสียในพ้ืนทีลุ่ม

นํ้าปราจีนบุรี ตั้งแตอําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

เร่ือยมาจนถึงลุมนํ้าบางปะกง เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู

เปนประจํา สงผลใหสัตวนํ้าทั้งจากธรรมชาติและปลาใน

กระชังลอยตายเปนจาํนวนมาก จากการตรวจสอบพบวา

ปญหาดังกลาวเกิดจากปริมาณนํ้าเสียที่ระบายออกจาก

ประตูระบายนํ้าคลองสารภี ซึ่งจะเปดระบายในชวงเดือน

พฤศจิกายนของทุกป ทําใหนํ้าเสียและตะกอนปริมาณ

มากไหลลงสูแมนํ้าปราจีนบุรี ภาพที่ 2: แสดงลักษณะทางกายภาพของแมนํ้าสารภี
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2549

ภาพท่ี 3: สภาพมลพิษทางน้ําในพ้ืนท่ีคลองสารภี
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2549
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และดวยปญหาดานมลพิษทางนํ้าดังกลาว ไดสงผลกระ
ทบจนเกิดความขัดแยงขึ้นมาในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพของนํ้าจากกลุมผูใชนํ้าสองกลุมหลัก คือ กลุมผู
ใชนํ้าดานเหนือประตูนํ้าซึ่งเปนชาวนาและกลุมผูใชนํ้า
ดานใตประตูนํ้าที่เปนชาวประมงทั้งสองกลุมมีปญหาขัด
แยงมาอยางชานาน เปนตนวา “เราทํานามานานแลว 
พวกปลากระชังมาเลี้ยงที่หลัง จะกินขาวหรือจะกินปลา
หากชลประทานไมปลอยนํ้าตามเวลาท่ีกําหนดไวภายใน 
10 วนั นาไมแหงกเ็ตรยีมตวัยายได (บษุบงก ชาวกณัหา, 
2553)” แสดงใหเห็นวานอกจากประเด็นดานความขัด
แยงดานการใชนํ้าแลวนั้น ยังพบประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การเมืองการปกครองของรัฐอีกดวย โดยทายที่สุดกลุมผู
ใชนํา้ดานใตประตนูํา้หรอืกลุมชาวประมงเปนผูรบัผลกระ
ทบจากน้ําท่ีถกูปลอยออกมาจากดานเหนือประตูนํา้ กลุม
ชาวประมงไดรองเรียนปญหาที่เกิดขึ้นในหลากหลาย
หนวยงาน แตไมไดรับการแกไข เปนตนวา “รัฐไมเอา
จริง” หรือ “ทุกครั้งที่เกิดปญหา พวกเราชาวบานจะรวม
ตัวกันไปย่ืนหนังสือที่ศาลากลางเรียกรองใหแกไขปญหา
และหาคนรับผิดชอบ แตสิ่งที่เราไดรับคือ การแจงวาให
งดเล้ียงในชวงเดือนพฤศจิกายน และจังหวัดจะจายคา
ชดเชยความเสียหายใหรายละ 256 บาทตอตารางเมตร 
รายละไมเกินสองหมืน่บาทเทานัน้” (บษุบงก ชาวกัณหา, 
2553) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความไมพอใจตอกระบวนการ
ของรัฐในการแกปญหา

ถงึแมวาการกระจายอาํนาจในการจดัการสิง่แวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติจากการบริหารราชการสวนกลางไป
สู ส วนทองถ่ินความไมสอดประสานและขาดแคลน
ทรัพยากรของหนวยงานที่เกี่ยวของในทองถิ่น ในการแก
ปญหายังคงเปนสาเหตุที่ทําใหการบริหารจัดการสิ่ง
แวดลอมของการบริหารจัดการสวนทองถิ่นเปนไปอยาง
ไมมีประสิทธิภาพ2 ซึ่งสงผลใหในเวลาตอมากลุมชาว
ประมงไดรองเรียนโดยตรงตอกรมควบคมุมลพษิในฐานะ
หนวยงานกลางที่รับผิดชอบดานการควบคุมและ          
ลดมลพิษของประเทศไทย แมวาอํานาจหนาที่และ    
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติไดกระจายอํานาจจากการบริหาร
ราชการสวนกลางไปสูสวนทองถิ่นแลวก็ตาม

แตดวยความพรอมของเคร่ืองมือและอุปกรณตรวจวัด 
ตลอดจนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเช่ียวชาญใน
การตรวจวัดคาตางๆ ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งจากการ
ตรวจสอบขอเทจ็จรงิพบวาปญหานํา้ในคลองสารภเีนาเสยี
เกิดจากการเปด – ปดประตูระบายน้ําสําหรับกั้นนํ้าใน
คลองก อนไหลลงสู แม นํ้าปราจีนบุรีโดยโครงการ
ชลประทานปราจีนบุรีจะเปดประตูระบายนํ้าทุกวันท่ี 10 
พฤศจิกายนของทุกปเพ่ือระบายนํ้าในนาขาวใหชาวนา
สามารถเก็บเกี่ยวขาวไดคลองสารภีจึงเปนคลองที่รับนํ้า
ผวิดนิ (run-off) ทีม่คีณุภาพตํา่จากพืน้ท่ีสวนใหญทีเ่ปน
ไรนาเม่ือมกีารเปดประตูระบายน้ําเพือ่ระบายน้ําในคลอง
สารภีลงแมนํา้ปราจีนบรุจีะกอใหเกดิผลกระทบกับปลาใน
กระชงัท่ีประชาชนเลีย้งในแมนํา้ปราจนีบรุเีน่ืองจากนํา้ใน
คลองสารภีมีความสกปรกในรูปของบีโอดีสูงและมี
ออกซิเจนละลายในน้ําอยูนอยมาก (DO เทากับ 0.9 
มิลลิกรัมตอลิตร) ทําใหปลาขาดออกซิเจนตายการเนา
เสียของแมนํ้าปราจีนบุรีจะเกิดในชวงระยะเวลาสั้นๆ
ประมาณ 1 อาทิตยหลังจากน้ันแมนํ้าจะมีการปรับคืนสู
สภาพเดิมและประชาชนจะสามารถเล้ียงปลาไดตามปกติ 
(ดูภาพที่ 4)

ภายหลังการรับเร่ืองรองเรียนของกรมควบคุมมลพิษ และ
ไดทําการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหามลพิษทาง
นํ้า กรมควบคุมมลพิษไดประสานงานกับหนวยงาน
ภายในจังหวัดปราจีนบุรีที่เกี่ยวของ และในทายที่สุดเมื่อ
วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547ไดมีการประชุมหารือกับ
กลุมเครอืขายประชาชนในจงัหวัดปราจนีบรุปีระกอบดวย
นักวิชาการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการลุ มนํ้า
บางปะกงปราจีนบุรีและโตนเลสาปศูนยพัฒนากิจกรรม
ภาคพลเมืองปราจีนบุรีและกลุมอนุรักษแมนํ้าปราจีนบุรี
และจังหวัดปราจีนบรุโีดยมีผูวาราชการจังหวัดปราจีนบรุี
เปนประธานเพ่ือหาแนวทางในการปองกันและแกไข
ปญหานํ้าในแมนํ้าบางปะกงเนาเสียโดยท่ีประชุมมีมติวา

2   สัมภาษณ ดร.เชาว นกอยู, กรมควบคุมมลพิษ.
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ภาพท่ี 4: แสดงตําแหนงประตูระบายน้ําและพ้ืนท่ีใกลเคียง
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ,  2550

ใหประชาชนมีสวนรวมในการแกปญหาทุกระดับรวมทั้ง
ชวยกันลดการปลูกขาวจัดระเบียบและลดการเล้ียงปลาใน
กระชังโดยภาครัฐจะชวยเหลือในสวนของการหางาน   
และสรางรายไดใหมทดแทนในสวนที่ขาดหายไปและ
ประชาสัมพันธใหประชาชนและโรงงานอุตสาหกรรม
เขาใจและรวมมือแกไขปญหานอกจากน้ีองคการบริหาร
สวนจงัหวดัปราจนีบรุจีะเปนหนวยสนบัสนนุดานกาํลงัคน
และงบประมาณรวมทัง้จดัทาํโครงการเสรมิเชน โครงการ
จัดทําสื่อเผยแพรการอนุรักษแมนํ้าปราจีนบุรี

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในคลองสารภีและ
แม นํ้าปราจีนบุรี โดยกรมควบคุมมลพิษเมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2547 พบวานํ้าใน
คลองสารภีในชวงกอนที่จะมีการเปดประตูนํ้ามีคุณภาพ
ตํ่ามากมีคาออกซิเจนละลายในนํ้า (DO) อยูระหวาง 0 

– 0.2 มิลลิกรัมตอลิตรและมีคาความสกปรกในรูป    
ของ บีโอดีสูงจึงไดมีการประสานการปฏิบัติงานระหวาง
โครงการชลประทานจังหวัดปราจีนบุรีและกรมควบคุม
มลพิษเพื่อหาทางปองกันและแกปญหาท่ีจะเกิดขึ้นโดย
กรมควบคุมมลพิษจะดําเนินการติดตามตรวจสอบ
คณุภาพนํา้ในพืน้ทีอ่ยางตอเนือ่งตัง้แตวนัที ่9 พฤศจกิายน
พ.ศ. 2548 เปนตนไป

จากการตรวจติดตามเม่ือเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 
2548 ไมพบปลาในกระชังในแมนํ้าปราจีนบุรีตาย 
เน่ืองจากมีการใชผนังปองกันนํ้าชวยกั้นตะกอนดินดาน
หนาประตูระบายนํ้าและใหนํ้าไหลผานผนังปองกันนํ้า
กอนและระบายนํา้จากคลองสารภีลงแมนํา้ปราจนีบรุโีดย
ลดปริมาณการระบายน้ําใหนอยลงแตใชเวลาในการ
ระบายมากข้ึนเพื่อใหความสกปรกของน้ําในคลองสารถี
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ถูกเจือจางโดยน้ําในแมนํ้าปราจีนบุรีทําใหคุณภาพน้ําใน

แมนํ้าปราจีนบุรีดีกวาปที่เกิดปญหาไมกอใหเกิดผลกระ

ทบตอสตัวนํา้ในแมนํา้และในกระชังและจากการตรวจวัด

คุณภาพนํ้าบริเวณท่ีเกิดเหตุเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 

2548 นํ้าในคลองสารภีมีคาออกซิเจนละลายในนํ้า

เทากับ 0.9 มิลลิกรัมตอลิตรนํ้าในแมนํ้าปราจีนบุรีมีคา

ออกซเิจนละลายอยูระหวาง 3.3 – 4.5 มลิลกิรมัตอลติร

ซึ่งสภาพนํ้าในแมนํ้าปราจีนบุรีมีสภาพปกติ

แตในป พ.ศ. 2550 –ปจจบุนั ไดมกีารดาํเนนิการปองกนั

และแกไขปญหารวมกันระหวางหนวยงานในพื้นที่ ทั้ง

หนวยงานจากสวนกลาง และภาคประชาชน แบบ

บูรณาการ โดยเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชนท้ัง

ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

และแนวทางการแกไขปญหามลพษิ ตลอดจนแนวทางการ

ออกแบบโครงสรางพืน้ฐานในพืน้ทีโ่ดยเฉพาะอยางยิง่ คอื 

การมีสวนรวมในการออกแบบประตูระบายนํ้าและการ

บริหารจัดการเปด – ปด ประตูระบายนํ้า

• การดําเนินการแกไขปญหาป พ.ศ. 2549–

2550

ในสวนของกรมชลประทานไดสนับสนุนงบประมาณในป 

พ.ศ. 2550 เพื่อดําเนินการขุดลอกตะกอนดินที่ตกคาง

ดานหนาประตูระบายนํ้าและแกไขระบบระบายนํ้าโดย

ทําการปรับเปลี่ยนบานระบายชนิดบานเหล็กโคงขนาด 

2.00 – 6.00 ม. เปนบานระบายตรง 2 ชัน้ขนาดสงูบาน

ละ 3.31 เมตรกวาง 5.50 เมตรเพ่ือปรับเปล่ียนวิธีการ

ระบายนํ้าจากเดิมระบายนํ้าจากดานลางเปนการระบาย

นํา้แบบลนขามสนับานระบายเพือ่ปองกนัมใิหเกิดการฟุง

กระจายของตะกอนดินและเศษวัชพืชที่ตกจมอยูบริเวณ

ดานหนาประตรูะบายน้ําซึง่น้ําสวนบนน้ีจะมีคาออกซเิจน

ละลายในน้ําสูงกวาน้ําในระดับความลึก 5 – 6 เมตรจาก

ผวินํา้นอกจากน้ียงัทําการติดตัง้ตะแกรงเหล็กบนสันบาน

ระบายชวยใหเกดิการแตกกระจายของอนุภาคน้ําเปนการ

เพ่ิมปรมิาณการละลายของออกซเิจนในนํา้ใหมคีาเพิม่สูง

ขึ้นดวยเพราะนํ้าท่ีระบายจากดานบนจะตกกระแทกเกิด

เปนฟองคลุกเคลากบัอากาศไดดขีณะนีผ้ลการดาํเนนิงาน

เสร็จเรียบรอยแลว

• การบริหารการเปด-ปดประตูระบายนํ้าคลอง
สารภีในชวงฤดูกาลเก็บเก่ียว ป พ.ศ. 2550–
ปจจุบัน

การบริหารการเปดปดประตูระบายน้ําในชวงการเก็บ
เกี่ยวขาว ป 2550/2551 การดําเนินงานในสวนนี้ ไดมี
การนําเสนอผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี แตงตั้งคณะ
ทํางานเพื่อกําหนดมาตรการเปด–ปดประตูระบายนํ้า
ทัง้นีอ้งคประกอบของคณะทาํงานชดุน้ีประกอบดวย ภาค
ขาราชการที่เกี่ยวของและภาคประชาชนที่มีสวนไดสวน
เสียโดยตรงเขามาเปนคณะทํางานเพ่ือบูรณาการในการ
ทํางานรวมกัน และคณะทํางานฯ ไดมีมติเห็นชอบ
แนวทางการบริหารการเปด–ปด ประตูระบายนํ้า ดังนี้

• กาํหนดวันเปด-ปดประตูระบายน้ําเปดระบาย
นํ้าวันท่ี 8 พฤศจิกายนท้ังนี้วันท่ีเปดประตู
ระบายนํ้าไมควรอยูในชวงน้ําตาย

• การประชาสัมพนัธกอนวันเปดประตูระบายน้ํา
จะดําเนินการประชาสัมพันธแจงใหทราบโดย
ทั่วกันไมนอยกวา 7 วัน

• ระยะเวลาการระบายน้ําจะระบายน้ําจนระดับ
ดานเหนอืนํา้และทายนํา้มรีะดบัไมแตกตางกนั
ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 20 วัน

• วธิกีารระบายนํา้จะระบายน้ําโดยการลดระดับ
สันบานลงเพื่อใหนํ้าไหลลนขามสันบานเพียง
อยางเดียว

• อตัราการระบายน้ําจะระบายน้ําไมเกิน 2 ลาน
ลบ.ม./วันในชวง 3 วันแรกของการระบาย

• ชวงเวลาการระบายนํ้า

- ระยะที่ 1 ในชวง 3 วันแรกของการระบายน้ํา
จะระบายน้ําเฉพาะชวงเวลากลางวัน 6.00-
18.00 น. หรือ 10-12 ชั่วโมง

- ระยะที่ 2 ในระยะตอมาอีก 3 วันจะระบายน้ํา
ตลอด 24 ชั่วโมงโดยในชวงกลางคืนจะลด
ปริมาณการระบายนํ้าเหลือเพียง 50% ของ
อัตราการระบายนํ้าในชวงกลางวัน

- ระยะที่ 3 หลังจากนั้นจะระบายน้ําตลอด 24 
ชัว่โมงในอตัราทีเ่ทากนัทัง้กลางวนัและกลางคนื
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- ระยะท่ี 4 เม่ือระดับนํ้าดานเหนือนํ้าและทาย
นํ้าบริเวณประตูระบายน้ําคลองสารภีมีระดับ
เทากันแลวจะยกบานลางขึ้นเพื่อใหนํ้าขึ้นลง
ตามปกติและสามารถถายเทตะกอนดินที่อาจ
ตกจมอยูบริเวณดานหนาประตูระบายนํ้า

จะเห็นไดในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กรมควบคุม
มลพิษในฐานะสวนกลางไดมีบทบาทชวยกันจัดตั้งคณะ
ทํางานเฉพาะกิจขึ้น ทั้งจากภาครัฐและประชาสังคมที่
เกีย่วของ โดยทีผู่ทีเ่ปนตวักลางตางๆไดรบัความเหน็ชอบ
จากชุมชนใหเปนกลุมคณะที่ปรึกษาของชุมชน โดยจะ
มหีนาท่ีสนับสนุนและสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ
เคลื่อนไหวทางดานสิ่งแวดลอมซึ่งบทบาทของผูที่เปน
ตวักลางโดยรวมเกีย่วของกบัการใหคาํปรกึษาและแนะนาํ
ชาวชุมชน ยกตัวอยางเชน ในขณะท่ีกระบวนการท่ีเกดิขึน้
อยางเปนทางการในข้ันตอนการมีสวนรวมในการตัดสิน
ใจตางๆ ชาวชุมชนไมสามารถเขาไปรวมตัดสินใจได แต
เนือ่งดวยขอมลูและเครือขายของผูทีเ่ปนตวักลางเหลานัน้
ไดสรางชองทางที่สามารถเปดโอกาสใหกับบุคคลและ
ชุมชนท่ีเคยถูกเพิกเฉยมากอน จะเห็นไดวา กรณีนี้เปน
อีกหนึ่งตัวอยางของรูปแบบอยางไมเปนทางการของ
ปฏิสัมพันธที่เกิดจากผูที่เปนตัวกลางไดกระตุนใหเกิด
กระบวนการตัดสินใจรวมที่เปนทางการเพ่ือการควบคุม
มลพิษและการจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่นี้ โดยคณะ
กรรมการเฉพาะกจิทีเ่กดิขึน้มลีกัษณะรวมกนัของทกุภาค
สวนที่เก่ียวของ

สรุป

จากท่ีไดอธบิายมาในพ้ืนทีศ่กึษา ไดแสดงใหเหน็ถงึความ
รุนแรงของผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมในประเด็นของ
ทรัพยากรน้ําและวิถีชีวิตในพ้ืนที่ การใชทรัพยากรอยาง
รุนแรงไดเปลี่ยนแปลงการใชแมนํ้าลําคลองเพื่อการ
ระบายของเสีย ซึ่งสงผลใหคุณภาพน้ําในพื้นที่เหลานั้น
เสื่อมโทรมลง ในทายท่ีสุด ชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับ
สายน้ํานั้นก็ไมสามารถสืบสานรูปแบบวิถีชีวิตเดิมตอไป
ได กระบวนการการเปล่ียนแปลงทางสิ่งแวดลอมเหลานี้
ไดปลกุเราใหชาวชมุชนตอสูเพ่ือการดาํรงสทิธิใ์นการทีจ่ะ
ไดอยูอาศัยในพื้นที่ที่มีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม

ถงึแมวาการกระจายอาํนาจในการจดัการสิง่แวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติจากการบริหารราชการสวนกลางไป
สูสวนทองถิ่นนี้มีสาเหตุมาจากความเสื่อมโทรมของสิ่ง
แวดลอม แตอยางไรก็ตามความไมสอดประสานและ
ขาดแคลนทรัพยากรของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการแก
ปญหายังคงเปนสาเหตุที่ทําใหการบริหารจัดการสิ่ง
แวดลอมของการบริหารจัดการสวนทองถิ่นเปนไปอยาง
ไมมีประสิทธิภาพ สงผลใหกระบวนการเหลาน้ัน
ประชาชนมักไมมีสิทธิ์ในการเขาไปมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจแกไขเทาใดนัก

จากกรณีศึกษาแสดงใหเห็นถึงผลลัพธของการกระจาย 
อํานาจในการจัดการสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ที่ชาวชุมชน
ไมสามารถท่ีจะแสดงออกถึงความไมพอใจและขอขัดแยง
ทีม่ตีอผูทีป่ลอยมลพษิผานกระบวนการแลกเปลีย่นความ
คิด และความขาดแคลนทรัพยากรในการบริหารจัดการ
และการเพิกเฉยของสวนทองถิน่ในการท่ีจะสนับสนุนและ
สงผานขอคิดเห็นและความตองการไปสวนสวนราชการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือขอรับความชวยเหลือและการ
แทรกแซงเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม หลัง
จากเกิดปญหานํ้าเสียและขอขัดแยงอยางรุนแรงมา
ยาวนาน เมือ่ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2547โดยมกีรมควบคมุ
มลพิษเปนตัวกลางชาวชุมชนสามารถเรียกรองแนวทาง
การแกปญหาและเลือกตั้งกรรมการเฉพาะกิจรวมจาก
ตวัแทนหลากหลายฝายท้ังราชการสวนกลาง ราชการสวน
ทองถ่ิน และชาวบาน เปนตน เพื่อเปนตัวแทนในการ
ตดิตอประสานงานระหวางชาวชมุชนและองคกรภายนอก 
ซึ่งจากการน้ีบทบาทของผูที่เปนตัวกลางไดพิสูจนใหเห็น
วามีความสาํคญัอยางมากในกระบวนการเสรมิสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

ภายใตขอขดัแยงดานการใชนํา้และการมีสวนรวมแนวทาง
การปฏิบัติของผูที่เปนตัวกลางที่เชื่อมโยงระหวางชุมชน
และกลุมภาคสวนภายนอกไดแสดงออกมาในลักษณะ 
การสรางความสนในปญหาส่ิงแวดลอมอยางเรงดวน ที่
ตามมาดวยแนวทางการแกไขท่ีผานกระบวนการการมี
สวนรวมของชาวชุมชนผูที่ไดรับผลกระทบ ซึ่งแสดงออก
มาในลักษณะของคณะกรรมการเฉพาะโดยผู ที่เปน
ตวักลางไดชวยและสงเสรมิชมุชนในการเรยีกรองสิทธ์ิและ

การแกไข ยกตวัอยางเชน การสอนวธิกีารเกบ็ตวัอยางนํา้
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เสีย และความหมายของคาพารามิเตอรตางๆ เปนตน ผู
ที่เปนตัวกลางมีสวนชวยใหชาวชุมชนไดเขาถึงหนวยงาน
รัฐอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ และยังมีสวนในการผลักดันใหเกิด
คณะกรรมการเฉพาะที่ประกอบไปดวยตัวแทนจากทุก
ภาคสวนที่เก่ียวของซึ่งนอกเหนือไปจากที่กฎหมายได
จํากัดความไว ในบทบาทขางตนเหลานี้ ซึ่งยังคง
สอดคลองและตอบรับกับกระบวนการและขั้นตอนที่เปน
ทางการของการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีอยู และอาจ
กลาวไดวา กระบวนการทีเ่กดิขึน้ทีเ่กดิขึน้ระหวางผูทีเ่ปน
ตวักลางและภาคสวนตางๆ ไดดาํรงและมีสวนชวยใหการ
ทํางานของกระบวนการการกระจายอํานาจเปนไปอยาง
สมดุลและสามารถปฏิบัติได

จากการศึกษาแสดงวา รัฐควรที่จะเขาใจในบริบทอยาง
ถองแทในการประยุกตใชแนวทางการกระจายอํานาจใน
การจัดการส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะอยางย่ิงในพ้ืนท่ีขัดแยง
ในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งพ้ืนที่เหลานี้มีลักษณะของ
ผลลพัธระหวางการใชทรพัยากรอยางมากมายและปญหา
สิง่แวดลอมทีห่ลากหลายและรนุแรง โดยมพีืน้ฐานมาจาก
ลักษณะการใชประโยชนจากทรัพยากรที่ซับซอนและ
รุนแรง อีกทั้งในพื้นที่เหลานี้ยังคงพบวา ความสามารถ
ของทองถ่ินในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมภายใต
นโยบายการกระจายอาํนาจยงัคงดาํเนนิการโดยการขาด
การอยางมสีวนรวมอยางเหมาะสม ถงึแมวากระบวนการ
ตางๆ ทีเ่กิดขึน้นัน้เปนไปอยางเปนทางการแลวกต็าม ดงั
นั้นจะเห็นไดวา ภายใตกระบวนการการกระจายอํานาจ
ในบริบทของพื้นที่ที่มีความขัดแยงสูงจึงไมควรจํากัดรูป
แบบอยู  เพียงมิติของการถายโอนอํานาจและความ
สามารถสูทองถิ่นอยางเปนทางการเทานั้น

ถงึอยางไรกต็ามจะพบวา มสีามประเดน็ทีถ่กูเชือ่มโยงใน
กระบวนการการกระจายอํานาจท่ีชีใ้หเหน็ถงึความสําคญั
ของผูทีเ่ปนตวักลางอยางแรกคอื หนวยงานสวนทองถิน่มี
ขอจาํกดัขาดความสามารถของในการบริหารจัดการสงผล
ใหเกดิชองวางในการบรหิารจดัการระหวางภาคสวนตางๆ 
ทีเ่กีย่วของ ซึง่ในสวนนีเ้องผูทีเ่ปนตวักลางมีความสามารถ
ทีจ่ะเชือ่มโยงและลดชองวางทีม่อียูเดมิระหวางชุมชน และ
หนวยงานตางๆ ภายนอกไดเปนอยางด ีโดยนาํทรพัยากร
เขามาเติมเต็มความขาดแคลนของทองถ่ินสงผลใหเกิด

การตอบรบัเพือ่การแกไขปญหาขดัแยงอยางรวดเรว็ ตรง
ตอความตองการของทองถิ่นและผลลัพธที่ไดเปนท่ี
ยอมรับกับทุกภาคสวนของสังคมจนเกิดเปนแนวทาง
ปฏิบัติของสังคมนั้นๆ

ประเด็นท่ีสองเก่ียวกับผลลัพธของการกระจายอํานาจท่ี
ไดเปดพ้ืนท่ีในทองถ่ินท่ีซึง่เปดโอกาสกลุมทางสังคมอ่ืนๆ 
ไมวาจะเปน ประชาสังคมตางๆ กลุมการบริหารจัดการ
ลุ มน้ําบางปะกง ปราจีนบุรีและโตนเลสาป กลุมท่ี
เกี่ยวของกับภาคพลเมืองปราจีนบุรี หรือกลุมอนุรักษ
แมนํ้าปราจีนบุรี เปนตน ใหสามารถเขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมไดมากขึ้น โดยผูที่เปน
ตัวกลางตางๆ ไดใหคําแนะนําและขอมูลที่เปนประโยชน
และเหมาะสมในการที่จะเสริมสรางความเขมแข็งและ
ศกัยภาพของชุมชนในการตอสูกบัผูทีป่ลอยมลพิษเพ่ือส่ิง
แวดลอมท่ีดีขึ้น

ในสวนประเด็นสุดทายจะเกี่ยวของกับโครงสรางของการ 
กระจายอํานาจซึ่งแมวาโครงสรางการกระจายอํานาจใน
การจัดการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติคือ การ
ถายโอนภารกิจจากการบริหารราชการสวนกลางไปสูสวน
ทองถ่ิน แตเนื่องดวยแตละทองถ่ินมีความพรอมในการ
บรหิารจัดการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติทีแ่ตก
ตางกันมากบางนอยบาง ความขาดแคลนทรัพยากรของ
หนวยงานทีเ่กีย่วของในทองถิน่ จงึสงผลใหการแกปญหา
ไดอยางไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งเน่ืองจากความขาดแคลน
ทรัพยากรดังกลาวขางตนจึงยังมีความจะเปนท่ีจะตองได
รับการสนับสนุนทรัพยากรจากการบริหารราชการสวน
กลางไปใหสวนทองถ่ินเพ่ือเติมเต็มและเสริมสรางความ
เขมแข็งของทองถ่ินจนกวาในแตละทองถ่ินน้ันสามารถ
บริหารจัดการไดดวยทองถ่ินเอง

ภายใตการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการสิ่ง
แวดลอมในโครงสรางการปกครองสวนทองถิน่โดยเฉพาะ
ในพื้นท่ีที่มีความขัดแยงดานการใชทรัพยากรนั้น จะเห็น
ไดวา บทบาทของผูทีเ่ปนตวักลางตางๆไดเขามาเปนสวน
หนึ่งของระบบการเมืองการปกครองในประเทศกําลัง
พัฒนา ซึ่งประเด็นขางตนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับบทบาท
ของผูทีเ่ปนตวักลางตางๆ จงึไมควรถกูพจิารณาวาเปนตวั
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ขัดขวางตอโครงสรางและตอการบริหารจัดการของภาค
รัฐ โดยแทที่จริงแลวทั้งรูปแบบการดําเนินการและ
บทบาทของผูทีเ่ปนตวักลางตางๆ ควรทีจ่ะนาํมาประยกุต
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการใน
พืน้ทีข่ดัแยงซึง่จะเปนองคประกอบท่ีทาํใหโครงสรางรฐัที่
มีอยูเดิมนั้นสมบูรณ มีประสิทธิ์ภาพและทุกๆ ภาคสวน
ไดเขามามีสวนรวมมากขึ้น
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