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บทคัดยอ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาปจจัยการพัฒนาเมืองทีม่ ผี ลกระทบตอพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ในเขตชุมชน
แบบกึง่ เมืองกึง่ ชนบทบริเวณริมฝง แมนาํ้ มูลเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพือ่ ศึกษา
ความเปนไปไดในการจัดการพื้นที่ชุมนํ้าในเขตเมืองโดยชุมชนทองถิ่น และเสนอแนวทางการจัดทําแผน
พัฒนาเชิงพื้นที่โดยชุมชนทองถิ่นใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณจากกลุมตัวอยางคือชุมชนที่อาศัย
อยูใ นพืน้ ทีช่ มุ นํา้ บริเวณริมฝง แมนาํ้ มูลในเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ 7 ชุมชน สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห
ขอมูล คือรอยละคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวา ปจจัยการพัฒนาเมืองที่มีผลกระทบตอการ
จัดการพื้นที่ชุมนํ้า คือ ปจจัยดานนโยบายรัฐ/หนวยงานทองถิ่นและปจจัยดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคม ทําใหเกิดผลกระทบตอพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ในเขตชุมชนแบบกึง่ เมืองกึง่ ชนบทบริเวณริมฝง แมนาํ้ มูลเขต
เทศบาลเมืองวารินชําราบ
คําสําคัญ : ความเปนไปได, การจัดการพื้นที่ชุมนํ้า

Abstract
The purpose of this research were to study the factors of development plan to the
city impact on the wetlands management Semi – urban community a Moon River area, Warin
Chamrap municipality, to study the possibility of wetland management in urban areas, and to
propose guidelines for development Plan by local communities. A questionnaires and interviewing from the samples communities were living in the wetland a Moon River area, Warin Chamrap
municipality 7 communities, Data were analyzed to find out percentage, mean and standard deviation.
The result showed that the factors of development plan to the city impact on the wetland by local
1

1

นิสติ ระดับปริญญาโท, สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิต
ศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, (086) 226-9238, Email : moomoo_plakem@hotmail.com
Graduate student in Sustainable Urban and Environmental Development, Faculty of Architecture Urban Design
and Creative Arts, Mahasarakham University.

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

221

ปที่ 34 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2558

communities was policy, state agencies and local factors in the economic growth and society.
Affect to the wetlands management Semi – urban community a Moon River area, Warin Chamrap
municipality
Keywords : Possibility, wetlands management

บทนํา
พื้นที่ชุมนํ้า (Wetland) เปนระบบนิเวศที่
มีความหลากหลายทางชีวภาพทีม่ คี ณ
ุ คาและสําคัญ
ตอชุมชน เปนระบบนิเวศที่เกื้อกูลสิ่งมีชีวิตนานา
ชนิดและใหผลผลิตสูง มนุษยไดใชประโยชนพื้นที่
ชุม นํา้ ทัง้ ทางตรงและทางออม อาทิ ตัง้ ถิน่ ฐาน เปน
แหลงอาหาร ประกอบอาชีพ เปนแหลงนันทนาการ
และทองเที่ยว เปนตน แตจากการใชพื้นที่ชุมนํ้า
มากเกินไป จนกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ
ของพื้นที่ชุมนํ้าทั้งในเชิงปริมาณ (Quantity) และ
ในเชิงคุณภาพ (Quality) การสูญเสียพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ใน
เชิงปริมาณนั้น เปนการสูญเสียเนื้อที่และปริมาณ
พื้นที่ที่ลุมอยางถาวร เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงไม
เหลือสภาพพืน้ ทีช่ มุ นํา้ หรือเปลีย่ นจากพืน้ ทีช่ มุ นํา้
ธรรมชาติไปเปนกึ่งธรรมชาติและไมเปนธรรมชาติ
เชน ปาธรรมชาติถูกบุกรุกทําลาย พื้นที่มีเอกสาร
สิทธิ์รับรองเต็มพื้นที่ การตื้นเขินหรือขาดนํ้าในฤดู
แลง สวนการสูญเสียพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ในเชิงคุณภาพ เปน
ผลใหพื้นที่สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
สู ญ เสี ย บทบาทหน า ที่ ท างอุ ท กวิ ท ยา ซึ่ ง ความ
เสื่อมโทรมอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการ
กระทําของมนุษย (สมหมาย ชินนาค และคณะนัก
วิจัยไทบาน,2548)
ปจจัยหรือสาเหตุของปญหาหลักๆ นั้น
สวนหนึง่ มาจากการพัฒนาประเทศทีส่ ง เสริมความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ขาดความเขาใจและ
ความตระหนักถึงคุณคาของพื้นที่ชุมนํ้า เห็นวา
พื้นที่ชุมนํ้าไมมีคา ไมมีประโยชน เปนแหลงของ
โรคและแมลง ไมมีทรัพยากรที่สามารถนํามาใช
ประโยชนได ทําใหเกิดการบุกรุกและใชประโยชน

อยางหนักดวยกิจกรรมตางๆ ทัง้ โดยตัง้ ใจหรือรูเ ทา
ไมถงึ การณ รวมถึงบทบาทหนาทีใ่ นการจัดการดูแล
รักษาการใชประโยชนจากรัฐเพียงฝายเดียว
บริเวณพื้นที่ชุมนํ้าที่เรียกวากุดหรือบุง
ในเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบกับเทศบาลนคร
อุบลราชธานีที่มีแมนํ้ามูลเปนเสนแบงเขตแดนนั้น
มีชุมชนที่กระจายอยูในพื้นที่มากกวา10ชุมชน ซึ่ง
ส ว นหนึ่ ง เป น สมาชิ ก ของเครื อ ข า ยชุ ม ชนแออั ด
อุบลราชธานี เครือขายภัยพิบัติเมืองวารินฯและ
เครื อ ข า ยเมื อ งอุ บ ลราชธานี ซึ่ ง ถื อ ว า เป น กลุ ม
คนจนเมืองหรือคนชายขอบ (Marginal People)ที่
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวที่พึ่งพา
และใชประโยชนจากกุดโดยตรง เชน ชาวประมง
พื้นบาน คนปลูกผักและดอกไม คนหาของปา คน
ปน อิฐ คนเลีย้ งวัวควาย เปนตน และพึง่ พาสวนหนึง่
ของระบบนิเวศแบบกุด เชน คนเข็นนํ้าขาย และที่
อาศัยกุดเปนที่ตั้งบานเรือนอาศัยอยู ซึ่งสวนใหญ
มีอาชีพอยูในเมือง เชน รับจางทั่วไปกรรมกร คน
เก็บของเกา เปนตน(สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา
กิติอาษา, 2542 : 11)
จากความสําคัญดังกลาว ทําใหผวู จิ ยั เห็น
ความสําคัญทีจ่ ะทําการศึกษาปจจัยการพัฒนาเมือง
ที่มีผลกระทบตอพื้นที่ชุมนํ้าในเขตชุมชนแบบกึ่ง
เมืองกึ่งชนบทบริเวณริมฝงแมนํ้ามูลเขตเทศบาล
เมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อศึกษา
ความเป น ไปได ใ นการจั ด การพื้ น ที่ ชุ ม นํ้ า ในเขต
เมืองโดยชุมชนทองถิ่น และเพื่อเสนอเปนแนวทาง
การจัดทําแผนพัฒนาเชิงพื้นที่โดยชุมชนทองถิ่นที่
ยังคงตองรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
พื้นที่ชุมนํ้าแหงนี้ และสืบทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ประเพณีความเชื่อของตนเองอยูตอไป

การจัดการพื้นที่ชุมนําโดยชุมชนทองถิ่น กรณีศึกษา : ชุมชนริมฝง ...

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาปจจัยการพัฒนาเมืองทีม่ ผี ลก
ระทบตอพื้นที่ชุมนํ้าในเขตชุมชนแบบกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบทบริ เ วณริ ม ฝ ง แม นํ้ า มู ล เขตเทศบาลเมื อ ง
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2. ศึกษาความเปนไปไดในการจัดการ
พื้นที่ชุมนํ้าในเขตเมืองโดยขบวนชุมชนทองถิ่น
3. เสนอแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
เชิงพื้นที่โดยชุมชนทองถิ่นเพื่อจัดการพื้นที่ชุมนํ้า
ในเขตเมืองกระบวนการวางแผนการฟนฟู บํารุง
รักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

วิธีการศึกษา
พื้นที่ชุมนํ้าที่ศึกษาในครั้งนี้มีอาณาเขต
ครอบคลุมบางสวนของเทศบาลเมืองวารินชําราบ
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอาจ
กล า วได ว า ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ที่ เ ป น เมื อ ง (Urban
Area) และประชากรกลุม ตัวอยางทีศ่ กึ ษาครอบคลุม
14 ชุมชน แตอยูใ นพืน้ ทีช่ มุ นํา้ และอยูใ นชุมชนประ
เภทนํ้าทวมถึง จํานวน 7 ชุมชน ประกอบดวย ชุม
ชนทาบงมั่ง ชุมชนดีงาม ชุมชนหาดสวนยา ชุมชน
หาดสวนสุข ชุมชนทากอไผ ชุมชนคูยาง และชุมชน
กุดปลาขาว (เทศบาลเมืองวารินชําราบ,2550)ทัง้ นี้
ลักษณะชุมชนดังกลาวบางชุมชนมีลักษณะเปน
ชุมชนแออัด บางชุมชนมีลักษณะเปนชนบท การ
ยังชีพยังพึ่งพาวิถีธรรมชาติ ระเบียบแบบแผนยัง
คงเปนลักษณะเปนกึง่ เมืองกึง่ ชนบท (Semi–urban
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area) สังคมยังมีการเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน ดวยความ
ที่มีประวัติความเปนมาของการกอตั้งชุมชน จึง
ทําใหชาวชุมชนมีความผูกพันกันอยางลึกซึ้ง และ
ใหความสําคัญกับความสัมพันธเชิงเครือญาติคอน
ขางมาก
เครื่องมือที่นํามาใชในการวิจัยและเก็บ
รวบรวมขอมูลแบงออกเปน 4 กลุมหลัก ดังนี้
1) แบบสอบถามใชสําหรับเก็บขอมูล
ทั่วๆ ไปของกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของครัว
เรือน
2) ก า ร สั ม ภ า ษ ณ ใ ช สํ า ห รั บ เ ก็ บ
ขอมูลเชิงลึก ใชสําหรับกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ไดแก ตัวแทนของชุมชน
เชน ผูนําชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผูนําทองถิ่น
จํานวน 9 คน
3) ภาพถาย แบงเปน 2 รูปแบบ ดังนี้
- รูปแบบแรก คือ ภาพถายทาง
อากาศ ใชเพือ่ เก็บขอมูลผังบริเวณทัง้ หมดเชือ่ มตอ
ชุมชนกับพื้นที่สวนอื่นๆ ของเมือง สภาพที่เปนอยู
ในปจจุบัน
- รูปแบบสอง คือ ภาพถายสภาพ
ทั่ ว ไปในพื้ น ที่ เป น การการเก็ บ ข อ มู ล กายภาพ
เชน สภาพบาน ระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ใชทํา
กิจกรรม เพือ่ ใชประกอบกับแบบสัมภาษณใหขอ มูล
สมบูรณยิ่งขึ้น
4) ข อ มู ล เอกสาร ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ใ ช
สําหรับขอมูลที่ไดมีการเก็บรวบรวมไว เชน แผนที่
สถิติ นโยบายจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การเก็บขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการแจก
แบบสอบถามและเก็ บ ข อ มู ล ด ว ยตนเองและได
ทําการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 7 ชุมชนประกอบ
ดวย ชุมชนทาบงมัง่ ชุมชนดีงาม ชุมชนหาดสวนยา
ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนทากอไผ ชุมชนคูยาง
และชุ ม ชนกุ ด ปลาขาว เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช สํ า หรั บ
กลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ป น ตั ว แทนของครั ว เรื อ นเป น
แบบสอบถามจํานวน 310 ชุด และแบบสัมภาษณ
สําหรับผูนําชุมชนจํานวน 9 คน
การวิ เ คราะห ข อ มู ล จะแบ ง ออกเป น 2
สวนคือขอมูลสภาพกายภาพและขอมูลทางสังคม
โดยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพกายภาพได ม าจาก
ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ การสํ า รวจ การสั ม ภาษณ แ ละ
แบบสอบถามจะนํ า มาวิ เ คราะห ด ว ยโปรแกรม
สํ า เร็ จ รู ป และใช ก ารพรรณนาจากค า ร อ ยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
ผลจากการศึกษา พบวาประวัติศาสตร
การตั้งถิ่นฐานชุมชนบริเวณพื้นที่ศึกษาริมแมนํ้า
มูลซึ่งเปนพื้นที่ชุมนํ้าและมีจํานวนชุมชนอาศัยอยู

บริเวณดังกลาวมากกวา 10 ชุมชน จัดเปนพื้นที่
ที่มีลักษณะทางภูมินิเวศเฉพาะ จัดอยูในพื้นที่ชุม
นํ้า มีหลักฐานยืนยันวาบางชุมชนมีพัฒนาการมา
เปนระยะเวลากวา 200 ป และมีบทบาทสําคัญใน
การขยายตัวของเมืองอุบล กลาวคือพื้นที่ที่ศึกษา
โดยเฉพาะชุมชนริมนํ้ามูลมีพัฒนาการมาจากการ
เปนทาเรือขนถายสินคาและผูโดยสาร เปนชุมทาง
ขนสงสินคา ทั้งสินคาที่ถูกลําเลียงมาทางรถไฟ
ที่สิ้นสุดสถานีที่ตัวเมืองวารินชําราบ สินคาที่ถูก
ลําเลียงมาทางเรือทั้งจากแมนํ้าโขง เชน เมือง
ปากเซ เมืองจําปาสัก ของประเทศลาว แมนํ้ามูล
เชน เรือจากเมืองนครราชสีมา หรือเรือจากเมือง
พิบูลมังสาหาร หรือแมนํ้าชี เชน เรือจากเมือง
ยโสธร รอยเอ็ด กาฬสินธุ เปนตน รวมทั้งสินคาที่
ถูกลําเลียงมาโดยกองคาราวานเกวียนจากตําบล
หรืออําเภอตางๆ เปนการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
หรือความสัมพันธระหวางหัวเมืองตางๆ ทั้งที่อยู
ตอนบนและตอนลางของแมนํ้ามูล โดยอาศัยแมนํ้
ามูลเปนทางผาน ดวยเหตุนี้ ชุมชนที่อยูติดริมมูล
ตางก็จะมีทาเรือของชุมชน ยังผลใหบริเวณเหลา
นั้นพัฒนาเกิดเปนชุมชนขึ้น และมีการเขามาตั้ง
ถิ่นฐานของผูคนมาโดยตลอด บริเวณดังกลาวจึง

การจัดการพื้นที่ชุมนําโดยชุมชนทองถิ่น กรณีศึกษา : ชุมชนริมฝง ...

เปนพื้นที่แหงความหลากหลาย พื้นที่การโยกยาย
ถิ่นฐาน พื้นที่แหงทางผานและพื้นที่ชายขอบที่ยัง
คงเปนมานับแตอดีตจนถึงปจจุบัน แมวาลักษณะ
ทางเศรษฐกิจสังคมจะเปลี่ยนไปจากเดิมมากแลว
ก็ตาม
ในแงลกั ษณะของวิถชี วี ติ ของคนในชุมชน
นั้น ดวยเหตุที่ชุมชนแหงนี้อยูใกลตัวเมืองและอยู
ในเขตการปกครองของเทศบาลเมืองวารินชําราบ
ฉะนั้นวิถีชีวิตของผูคนในบริเวณนี้จึงมีการผสม
ผสานทั้งลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท (Semi – urban
area) พบว า ประชากรส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง
มีอายุ 51 ปขึ้นไปมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวไม
เกิน 4 คน มีพื้นฐานครอบครัวที่อาศัยอยูในพื้นที่
นี้มากกวายายมาจากที่อื่น ระยะเวลาที่อาศัยอยูใน
พืน้ ทีม่ ากกวา 30 ป มีอาชีพรับจาง และคาขาย ราย
ไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท
บทบาทพื้นที่ พบวาปที่เริ่มเกิดภาวะนํ้า
ทวมมากที่สุดคือ พ.ศ. 2521 การเกิดนํ้าทวมเปน
บางป ระดับนํ้าทวม 3 เมตร มีระยะเวลาการเกิด
นํา้ ทวม 3 เดือน ปญหาทีเ่ กิดจากภาวะนํา้ ทวมมาก
ทีส่ ดุ คือบานเรือนเสียหาย รองลงมา คือ ตองอพยพ
ยายที่อยูอาศัย และการเดินทางลําบาก และใน
ชุมชนมีการรวมตัวเพือ่ ปองกันและแกไขปญหาจาก
ภาวะนํ้าทวม คือ การเตรียมแผนอพยพมากที่สุด
รองลงมา คือ การใชระบบเตือนภัย และกําหนดการ
ใชที่ดินและพื้นที่ทางผานนํ้า
ความรูส กึ และองคความรูท มี่ ตี อ พืน้ ที่
ชุมนํ้าเมืองวารินชําราบ พบวาการที่ไดอาศัยอยู
บริเวณพื้นที่ชุมนํ้าที่มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบทมี
ความผูกพันกับพืน้ ที่ รองลงมา คือ มีความสบายใจ
และมีความสบายกาย มีลักษณะความผูกพันอัน
เนื่องมาจากเปนที่อยูอาศัยมาตั้งแตเด็ก จนเกิด
ความผูกพันกับพื้นที่มากมีลักษณะเปนถิ่นกําเนิด
สํ า หรั บ องค ค วามรู ใ นการดู แ ลรั ก ษาพื้ น ที่ ชุ ม นํ้ า
พบวา ประชากรสวนใหญมีองคความรูการจัดการ
นํ้าและภัยพิบัติ โดยเปนระบบการอยูอาศัยกับนํ้า
เชน บานทรงสูง การรนระยะเวลาทวมขัง ขุดลอก
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ลําคลองเดิมเพื่อใหนํ้าผานไดเร็ว มีระบบเตือนภัย
และหนวยลาดตระเวน
การศึ ก ษาป จ จั ย การพั ฒ นาเมื อ งที่
มี ผ ลกระทบต อ การจั ด การพื้ น ที่ ชุ ม นํ้ า พบ
วา 1) ปจจัยดานนโยบายรัฐ/หนวยงานทองถิ่น
ยุทธศาสตรจังหวัดดานการคาการลงทุน และทอง
เที่ยวซึ่งสนับสนุนใหเปนประตู (Gate Way) การ
คา การลงทุน และการทองเที่ยวตอนลางของภาค
อีสานใหเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ดวยการ
พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและสิง่ อํานวยความสะดวก
2) ปจจัยดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
เปนปจจัยที่ทําใหเกิดผลกระทบตอพื้นที่ชุมนํ้าใน
เขตชุมชนแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบทบริเวณริมฝงแมนํ้
ามูลเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ
การศึ ก ษาความเป น ไปได ใ นการ
จัดการพื้นที่ชุมนํ้าในเขตเมืองโดยชุมชนทอง
ถิ่น พบวา ชุมชนทองถิ่นมีความเปนไปไดในการ
จัดการพื้นที่ชุมนํ้าในเขตเมือง ดวยการนําแนวคิด
ในการจัดการพื้นที่ชุมนํ้ามาจัดการ ประกอบดวย
แผนปฏิบัติการ 21 การมีสวนรวม การอนุรักษ
ชุมชน ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่
ความเปนเมืองนาอยูสรางภูมิคุมกันเพิ่มขึ้น การ
วางผังทีเ่ นนความกระชับของเมือง (Compact City)
การรั บ รู ถึ ง ความเป น ชุ ม ชนที่ อ ยู อ าศั ย เดี ย วกั น
(Sense of Neighborhood) ระบบทรัพยากรสวน
รวม เทคนิคที่ใชในการวิเคราะหศักยภาพในการ
พัฒนาของพื้นที่โดยพิจารณาจากดัชนี (Potential
Surface Analysis (PSA)) การกํากับดูแลพื้นที่ชุม
นํ้าแบบบังคับ (Regulatory Tools) และการกํากับ
ดูแลพื้นที่ชุมนํ้าแบบไมบังคับ (Non - Regulatory
Tools)
การเสนอแนวทางการจั ด ทํ า แผน
พัฒนาเชิงพื้นที่โดยชุมชนทองถิ่น พบวาในการ
จัดทําแผนพัฒนาเชิงพื้นที่โดยชุมชนทองถิ่นนั้น
ควรการนํากระบวนการวางแผนในการฟนฟู บํารุง
รักษา การใชประโยชน

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ภาพประกอบ 2 การปรับรูปแบบบานเพื่อการอยูอาศัยในพื้นที่ชุมนํ้า
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อย า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น ด ว ยการใช แ นวคิ ด การ
วิเคราะหศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ (Potential
Surface Analysis : PSA) สําหรับการวิเคราะห
ศักยภาพในการพัฒนาของอนุภาค (Sub-region)
อยางเปนระบบดวยขอมูลเชิงปริมาณ โดยพิจารณา
จากดัชนี (Index) หรือตัวแปร (Factor) ตางๆ ที่
เปนตัวกําหนดศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งดัชนีหรือ
ปจจัยดังกลาวยังถูกนําไปใชเปรียบเทียบผลที่คาด
วาจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภายใตสมมุติฐานการพัฒนา
แบบตางๆ เชน
- เขตพื้นที่ชุมนํ้าที่ควรเก็บรักษา
- เขตที่อยูอาศัย
- เขตพาณิชยกรรม/คาปลีก คาสง
- เขตอุตสาหกรรม
- เขตสวนสาธารณะ/เขตสาธารณูปการ
ตางๆ เปนตน
ทัง้ นี้ เพือ่ การจัดการพืน้ ทีช่ มุ นํา้ โดยขบวน
องคกรชุมชนไดอยางยั่งยืน

อภิปรายผล
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ พ บว า แนวทางการ
จัดการพื้นที่ชุมนํ้าโดยชุมชนทองถิ่น ใชการพัฒนา
ที่ชาวบานในชุมชนสามารถอยูรวมกับเมืองไดโดย
การยังคงรักษากุดและปาบุงปาทาม หรือยังคง

สภาพความหลากหลายทางชีวภาพของพืน้ ทีช่ มุ นํา้
ไว โดยที่ภาคธุรกิจในพื้นที่ก็ยังคงดําเนินกิจกรรม
ตอไป ขณะเดียวกันก็แสวงหาแนวทางการสราง
มูลคาเพิ่ม (Added value) ใหกับชุมชน โดยการ
แสวงหาอาชีพหรือกิจกรรมทีเ่ หมาะสมใหกบั ชุมชน
ซึ่งกิจกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนที่สุดคือ การทอง
เที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม เพราะชุมชนมีศักยภาพ
ดานทรัพยากรธรรมชาติผนวกกับวัฒนธรรมพื้น
ถิ่นที่ผสมผสานในการดํารงชีวิตของผูคนอยูอยาง
หลากหลาย เชน กลุมประมงพื้นบาน กลุมปนอิฐ
กลุมเกษตรพื้นบาน และทัศนียภาพที่สวยงามของ
พื้นที่ชุมนํ้า เปนตน
ป จ จุ บั น กระแสการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
วัฒนธรรมกําลังไดรับความสนใจและสงเสริมจาก
ภาครั ฐ ประกอบกั บ การท อ งเที่ ย วยั ง เป น ธุ ร กิ จ
เดียวที่สามารถยืนหยัดอยูไดในสภาวะที่ประเทศ
ประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว
ประเภทนีย้ งั จัดเปนการทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษไมกอ
ใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ และความเปนอยู
ของผูคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นของ
แหลงทองเทีย่ วนัน้ ๆ หากเปนการดึงศักยภาพทาง
ดานวัฒนธรรมและธรรมชาติทอ งถิน่ ออกมาเปนจุด
ขาย นอกจากนีก้ ระแสทองถิน่ นิยมหรือการหวนคืน
สูรากเหงาของตนเองกําลังไดรับการพลิกฟนกลับ
ขึน้ มาเพือ่ เปนเครือ่ งมือตอสูก บั กระแสโลกาภิวฒ
ั น
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ที่ทุกคนเริ่มตระหนักวาประเทศกําลังพัฒนาอยาง
ประเทศไทยไมสามารถตอสูก บั กระแสดังกลาวดวย
การสรางเทคโนโลยีหรือความทันสมัยที่เทาเทียม
กันได
นอกจากนี้ น โยบายการส ง เสริ ม การ
ทองเที่ยวดังกลาว ยังถูกบรรจุไวในยุทธศาสตร
การพั ฒ นาของจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี อี ก ด ว ย
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมที่อาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน
เปนจุดขายเชนนี้ นอกจากจะสรางรายไดใหกับ
ชุมชนแลว ยังเปนการปลูกฝงความรักความภาค
ภูมิใจและความหวงแหนในทองถิ่นของตน ทําให
ชุมชนตองกลับไปศึกษาเรือ่ งราวในอดีตของตนเอง
พรอมๆ กับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติเพื่อ
นําเสนอตอนักทองเทีย่ ว ตางกับการทองเทีย่ วแบบ
เดิมที่ผูไดรับประโยชนมากที่สุดเปนนายทุนจาก
ภายนอก ชุมชนไดประโยชนเพียงเล็กนอยเทานั้น
ทั้งยังทิ้งปญหาและผลกระทบมากมายใหกับทอง
ถิ่นอีกดวย
จากการวิเคราะหขอ มูลพบวา แนวทางดัง
กลาวขางตนเปนแนวทางทีท่ าํ ใหชมุ ชนยังคงอาศัย
อยูรวมกับพื้นที่ชุมนํ้าตอไปได ซึ่งหมายความวา
ชุมชนจะยังคงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพื้ น ที่ ชุ ม นํ้ า แห ง นี้ ไ ว ไ ด และยั ง คงสามารถ
สืบทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อของ
ตนเองอยูต อ ไป ขณะเดียวกันภาคธุรกิจโดยเฉพาะ
ธุรกิจการทองเที่ยวและบริการก็ยังสามารถเขามา
รวมกับชุมชนไดเชนกัน อันเปนการพัฒนาที่คํานึง
ถึงศักดิศ์ รีของความเปนมนุษยและปราศจากความ
ขัดแยง ซึ่งแนวทางนี้เทากับเปนการยอมรับใน
“สิทธิชุมชน” (ยศ สันตสมบัติ, 2545) ของชุมชน
ในเขตพืน้ ทีช่ มุ นํา้ แหงนี้ ทัง้ นีส้ ทิ ธิทไี่ ดมานีก้ จ็ ะตอง
เปนสิทธิที่มาพรอมกับ “หนาที่” ในการดูแลรักษา
ฟนฟู ปกปอง หวงแหนพื้นที่ชุมนํ้าแหงนี้ใหคงอยู
อยางยั่งยืนในลักษณะชีวิตเอื้อชีวิต
เมื อ งที่ พั ฒ นาในรู ป แบบนี้ ซึ่ ง ตรงกั บ
แนวคิดที่เรียกวา “Eco - city” หมายถึงเมืองที่มี
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แนวคิดเรื่องสิ่งแวดลอมอาจจะเรียกวา “เมืองสี
เขียว” (Green city) ก็ได ซึ่งเปนวิธีสรางเมืองให
สมดุลกับธรรมชาติ (Building city in balance with
nature) และเปนแนวคิดที่กําลังไดรับความนิยม
เพิ่มขึ้นอยางกวางขวาง นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับแนวคิดที่เกี่ยวกับการอนุรักษตองควบคูไปกับ
การพัฒนาที่สอดคลองกับการดํารงชีวิตของผูคน
และเปนกระบวนการพัฒนาอยางยั่งยืน เพิ่มการ
กระจายอํานาจใหแกชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร เนนการมีสวนรวมของประชาชน เปด
โอกาสใหประชาชนมีบทบาททั้งทางตรงและทาง
ออมในการบริหารจัดการทรัพยากร จึงจะถือไดวา
เปนการจัดการพื้นที่ชุมนํ้าโดยขบวนองคกรชุมชน
ทองถิ่นไดอยางยั่งยืน
การศึกษาปจจัยการพัฒนาเมืองที่มี
ผลกระทบต อ พื้ น ที่ ชุ ม นํ้ า ในเขตชุ ม ชนแบบ
กึ่งเมืองกึ่งชนบทบริเวณริมฝงแมนํ้ามูลเขต
เทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ไดรับผลกระทบตอระบบพื้นที่รับนํ้าของเมืองมี
สาเหตุหรือเกิดจากปจจัยดังตอไปนี้
ปจจัยที่ 1 ดานนโยบายรัฐ/หนวยงาน
ทองถิ่นยุทธศาสตรจังหวัดดานการคาการลงทุน
และท อ งเที่ ย วซึ่ ง สนั บ สนุ น ให เ ป น ประตู (Gate
Way) การคา การลงทุน และการทองเทีย่ ว ตอนลาง
ของภาคอีสานเชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบาน ดวย
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก โดยเฉพาะศูนยบริการดานการคา การ
ลงทุน และการทองเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) แผนพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภาคลุม นํา้ โขง (Greater Mekong Sub - region :
GMS) แผนพัฒนาดานการใชประโยชนทดี่ นิ (Land
Use Planning) เนื่องจากการพัฒนาและการขยาย
ตัวของภาคธุรกิจเอกชน/ชุมชนทําใหเกิดปญหาการ
ใชที่ดินที่ไมเปนระเบียบและไมเกิดประสิทธิภาพ
นโยบายการสรางระบบปองกันและบรรเทาปญหา
นํ้าทวม

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ป จ จั ย ที่ 2 ด า นการขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิ จ และสั ง คม การเพิ่ ม ขึ้ น ของจํ า นวน
ประชากรที่มาพรอมกับความตองการที่ดินและที่
อยูอาศัย เกิดการจับจองบุกรุกพื้นที่ เปนตนความ
ตองการขยายพืน้ ทีใ่ นเชิงเศรษฐกิจนําไปสูก ารปรับ
พืน้ ที่ ถมดิน สรางอาคารบริษทั หางราน โกดังขนาด
ใหญการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาเนื่องจากการ
ปองกันนํา้ ทวม/การชลประทานความตองการพืน้ ที่
ทางการเกษตรการพัฒนาแหลทอ งเทีย่ วทีไ่ มคาํ นึง
ถึงผลกระทบตอพื้นที่ชุมนํ้าขาดการมีสวนรวมใน
การประชาคมการใชพื้นที่บริเวณพื้นที่ชุมนํ้าขาด
เครื่องมือ/กลไกในการถวงดุลระบบการบริหารเชิง
พื้นที่เพื่อปองกันการรุกลํ้าบริเวณพื้นที่ชุมนํ้าขาด
การประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษาความเป น ไปได ใ นการ
จั ด การพื้ น ที่ ชุ ม นํ้ า โดยชุ ม ชนท อ งถิ่ น โดยมี
แนวคิดดังตอไปนี้
- แผนปฏิบตั กิ าร 21 โดยปรับเปลีย่ น
ให เ กิ ด กระบวนการมี ส ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว น
สําหรับการเฝาระวังในทุกๆ มิติ หากเกิดการรุกลํ้า
หรือทําลายก็ใหนํามูลคาของ ทรัพยากรและคา
ใชจายจากการเสื่อมโทรมของทรัพยากรมาคิดใน
การประเมินความสําเร็จของการ พัฒนาเศรษฐกิจ
ใชหลักการผูที่ทําใหเกิดมลพิษเปนผูรับภาระคา
ใชจายในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและควรมีการ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มก อ นที่ จ ะดํ า เนิ น
โครงการต า งๆและในด า นการตั้ ง ถิ่ น ฐาน เพื่ อ
ทําใหชีวิตความเปนอยูในเมืองมีความยั่งยืนมาก
ขึน้ รัฐควรใหคนยากจนไรทอี่ ยูอ าศัยและผูไ มมงี าน
ทํา ไดรับที่ดิน เงินกู และวัสดุกอสรางที่มีราคาถูก
ประชาชนควรไดรับความมั่นคงในเรื่องที่อยูอาศัย
และการคุมครองทางกฎหมายเพื่อไมใหถูกขับไล
โดยไมเปนธรรมในเขตชุมชนเมือง
- การมีสว นรวม ในการเปดโอกาสให
ประชาชนไดมสี ว นรวมในการคิดริเริม่ การพิจารณา
ตัดสินใจ การรวมปฏิบตั แิ ละรวมรับผิดชอบในเรือ่ ง
ตางๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนทั้งทางตรง
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และทางออม
- การอนุรักษชุมชน เป น การมอง
ภาพรวมในลักษณะการอนุรักษทั้งเมือง โดยเนน
การสงวนรั ก ษา ปรั บ ปรุ ง ให ค งสภาพเดิ ม และ
ให พื้ น ที่ ห รื อ บริ เ วณที่ ทํ า การอนุ รั ก ษ มี ชี วิ ต ชี ว า
อยูไดโดย ไมกระทบหรือขัดกับสภาพทางสังคม
เศรษฐกิจที่ดําเนินไปในปจจุบัน
- ขีดความสามารถในการรองรับ
ของพื้นที่ เปนการวิเคราะหและพิจารณาถึงขีด
จํากัดของการเจริญเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลง
ในพื้นที่หรือสิ่งแวดลอมหนึ่งๆ โดยพื้นที่หรือสิ่ง
แวดลอมนั้นๆ สามารถคงอยูหรือดําเนินชีวิตตอ
ไปอยางปกติและปราศจากผลกระทบที่กอใหเกิด
ความเสียหายหรือความเสี่ยงตอพื้นที่นั้นๆ ดวย
หมายความวาระบบที่มนุษยสรางขึ้นในการรองรับ
การเจริญเติบโตของประชากรหรือชุมชนหรือการ
เปลีย่ นแปลงทางกายภาพโดยปราศจากความเสือ่ ม
และความเสียหายทีส่ าํ คัญอันอาจสงผลใหพนื้ ทีห่ รือ
ระบบเหลานั้นไมสามารถดําเนินกิจกรรมหรือวิถี
ชีวิตเดิมตอไปไดอยางปกติ
- ความเป น เมื อ งน า อยู ที่ มี ก าร
สรางสรรคและปรับปรุงสิง่ แวดลอมทัง้ ดานกายภาพ
และสังคมอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการขยายแหลง
ทรัพยากรของชุมชน โดยใหประชาชนในชุมชนนัน้
มีสวนรวมและชวยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิต เพื่อใหไดศักยภาพหรือคุณภาพชีวิตที่
ดีที่สุด ซึ่งมีประเด็นที่ควรคํานึง ไดแก
1) การรักษาความสะอาดดานกายภาพ
และสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ รวมทั้งคุณภาพของที่
อยูอาศัย
2) ระบบนิเวศน ทีย่ ดึ โยงการอยูร ว มกัน
ระหวาง พืช สัตว และสิง่ แวดลอมทีส่ ามารถอยูร ว ม
กันอยางสมดุลอยางยั่งยืนนาน
4) ชุมชนมีความเกือ้ กูลและไมเอารัดเอา
เปรียบซึ่งกันและกัน
5) ประชาชนมีสว นรวมอยางกวางขวาง
ในการกําหนด ควบคุมและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่อง

การจัดการพื้นที่ชุมนําโดยชุมชนทองถิ่น กรณีศึกษา : ชุมชนริมฝง ...

ที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและ
ความกินดีอยูดี
5) การสนองตอบความจําเปนพื้นฐาน
(อาหาร นํา้ ทีพ่ กั อาศัย รายได ความปลอดภัย และ
การมีงานทํา) สําหรับประชาชนในชุมชนเมืองทุก
คน
6) มี ก ล ไ ก ก า ร ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด
ประสบการณและทรัพยากร อันหลากหลายจาก
การประสานงานการติดตอ และการทํางานรวมกับ
ชุมชน
7) เปนเมืองที่มีระบบเศรษฐกิจที่หลาก
หลายมีชีวิตชีวา และมีนวัตกรรมอยูเสมอ
8) เสริมสรางการเชื่อมโยงมรดกทาง
วั ฒ นธรรมสภาพทางชี ว ภาพอั น ดี ง าม รวมทั้ ง
เอกลักษณของกลุมชนในชุมชนของแตละชุมชน
- สรางภูมิคุมกันเพิ่มขึ้น ในมิติการ
พั ฒ นาด า นการพั ฒ นาคนและสั ง คมไทยสู สั ง คม
คุณภาพการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการ
เติบโตในรูปแบบใหมที่มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายใน
ประเทศใหเขมแข็งเพือ่ ลดการพึง่ พาปจจัยภายนอก
รวมถึ ง การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
แวดลอมอยางยั่งยืน
- การวางผังทีเ่ นนความกระชับของ
เมือง (Compact City) มุง เนนการใชพนื้ ทีเ่ มืองให
เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด สราง
รูปทรงเมืองที่ชัดเจนมีขอบเขต โดยเกณฑทาง
กายภาพจํานวน 3 สวน ประกอบดวย (1) การ
ออกแบบอาคารแบบกลุ ม ให ก ระชั บ (Compact
Building Design) (2) การวางผังการใชประโยชน
ที่ดินแบบผสมผสาน (Mix Land Use) ที่มีนโยบาย
การวางผังผสมผสานกิจกรรมการใชที่ดินใหใชได
หลากหลายกิจกรรม มีความหนาแนน โดยการแผ
ขยายในแนวตั้ง ซึ่งใชประโยชนที่ดินนอย (3) การ
เชื่อมตอภายในชุมชนและระหวางชุมชนดวยทาง
เดิน (Walk able Communities) ซึ่งกําหนดให
ชุมชนมีความกระชับ โดยเฉพาะอยางยิง่ ทีอ่ ยูอ าศัย
กับสถานที่ทํางาน ยานพาณิชยกรรมและหนวย
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บริการชุมชนตองตั้งอยูในละแวกเดียวกันหรืออยู
ใกลกันที่สามารถเดินถึงกันได
- การรับรูถึงความเปนชุมชนที่อยู
อาศัยเดียวกัน (Sense of Neighborhood) เปน
ผลมาจากองคประกอบหลัก 3 สวนของชุมชน ไดแก
คนในชุมชน ธรรมชาติหรือสภาพแวดลอม และสิ่ง
ที่มนุษยสรางขึ้นซึ่งสิ่งหลังมักจะเปนลักษณะเดน
รวมกับความเชื่อของคนในชุมชน ที่ทําใหชุมชนมี
ความแตกตางจากชมชนอืน่ ๆ การอยูอ าศัยภายใน
สิ่งกอสรางที่คนในชุมชนสรางขึ้นมา มีการใชพื้นที่
จากรุน หนึง่ ไปยังอีกรุน หนึง่ เปนการซอนทับกันของ
ความหมาย และความทรงจําผานพืน้ ทีเ่ หลานัน้ ซึง่
กิจกรรมที่สะทอนถึงวิถีชีวิตการเปนอยูของคนใน
ชุมชนที่แตกตางจากชุมชนอื่น ความสัมพันธของ
คนในชุมชน สามารถบอกไดถึงตําแหนงและแหลง
ที่ตั้งของสมาชิกในชุมชนได
- ระบบทรั พ ยากรส ว นรวม โดย
นํ า มิ ติ ท างวั ฒ นธรรม ศี ล ธรรม ความเชื่ อ และ
ประวัติศาสตร มาพิจารณาในการศึกษาทรัพยากร
สวนรวมในฐานะที่เปนสถาบันทางสังคมอันหนึ่ง
เนนความเปนทองถิ่นและแนวคิดเรื่องอาณาเขต
(Science of Locality and Territoriality) ชุมชน
หลายแหงไดปรับใชระบบการจัดการทรัพยากร
ทั้งในลักษณะกรรมสิทธิ์รวมและระบบกรรมสิทธิ์
เอกชน เหลื่ อ มทั บ กั น ควบคู กั น มาช า นาน ซึ่ ง
โศกนาฏกรรมของทรัพยากรสวนรวมแทจริงแลว
เปนโศกนาฏกรรมที่เกิดจากการรุกราน (Tragedy
of Invasion) ของรัฐและระบบกรรมสิทธิ์เอกชน
ภายใตระบบทุนอุตสาหกรรม (Brightman, 1987)
ที่ไดทําใหทรัพยากรสวนรวมตองกลายเปนสมบัติ
สาธารณะที่ไมมีใครดูแล
- Potential Surface Analysis (PSA)
เปนเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหศักยภาพในการ
พัฒนาของพืน้ ทีโ่ ดยพิจารณาจากดัชนี (Index) หรือ
ตัวแปร (Factor) ตางๆ ทีเ่ ปนตัวกําหนดหรือปจจัย
ดังกลาวยังถูกนําไปใชเปรียบเทียบผลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในพื้นที่ภายใตสมมุติฐานการพัฒนาแบบ
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ตางๆ
- การกํ า กั บ ดู แ ลพื้ น ที่ ชุ ม นํ้ า แบบ
บังคับ (Regulatory Tools) โดยออกเป น ข อ
บัญญัตทิ างกฎหมายในการดูแล ปกปองพืน้ ทีช่ มุ นํา้
ซึง่ ถือเปนพืน้ ทีท่ มี่ คี วามสําคัญตอเมือง และนําไปสู
หลักการปฏิบัติของผูคนในระดับทองถิ่น เชน การ
กําหนดมาตรการควบคุมทีจ่ าํ เปนในแตละพืน้ ทีท่ มี่ ี
การซอนทับกับพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ซึง่ ตองไดรบั การอนุญาต
ในการใชงานสําหรับกิจกรรมที่อาจสงผลเสียตอ
พื้นที่ได (Overlay Zoning Districts) การโยกยาย
สิทธิในการพัฒนาทีด่ นิ บางสวนของทีด่ นิ แปลงหนึง่
ไปยังทีด่ นิ อีกแปลงหนึง่ (Transfer of Development
Rights) ขอตกลงการพัฒนาซึง่ ระบุไมใหเกินเกณฑ
หรือขอกําหนดสําหรับขีดความสามารถการรองรับ
ของพื้นที่ (Development agreement) หรือการ
คิดคาธรรมเนียมจากผลกระทบ คิดภาษีเพิ่มหาก
กิจการมีผลกระทบตอพื้นที่ชุมนํ้า (Impact Fees)
- การกํ า กั บ ดู แ ลพื้ น ที่ ชุ ม นํ้ า แบบ
ไมบังคับ(Non-Regulatory Tools) หรื อ เป น
กระบวนการสร า งแรงจู ง ใจเพื่ อ ให เ กิ ด การดู แ ล
ปกปองพื้นที่ชุมนํ้าของแตละเมือง เชน การใช
เครือ่ งมือทีไ่ มอาศัยการบังคับเพือ่ การไดมาซึง่ ทีด่ นิ
ในการอนุรักษ (Less-Than-Feeacquisition) การ
ใหความรูแ ละความสําคัญตอความเปนทีส่ าธารณะ
(Public Education Program) การใหความชวย
เหลือทางการเงินหากมีแผนในการบํารุงรักษาพืน้ ที่
(Financial Assistance) การชวยเหลือทางเทคนิค
(Technical Assistance) หรือการติดตามตรวจสอบ
ทรัพยากรโดยพลเมือง (Citizen Monitoring)

สรุป
ก า ร จั ด ก า ร พื้ น ที่ ชุ ม นํ้ า โ ด ย ข บ ว น
ชุมชนทองถิ่นสามารถแบงไดเปน 3 สวน ไดแก
1) บทบาทเดิมของพื้นที่ เชน การเปนตัวนําพา
(Conduit) เปนตัวกรอง (Filter) เปนพื้นที่ชะลอนํ้า
(Barrier) เปนแหลงทรัพยากร (Source) แหลง
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ทับถมและตกตะกอน (Sink) และเปนแหลงที่อยู
อาศัย (Habitat) 2) การขยายตัวของเมืองทีส่ มั พันธ
กับการตั้งถิ่นฐาน และ 3) องคความรูที่มีตอการ
จัดการพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ซึง่ ใน 3 สวนนี้ องคความรูท มี่ ตี อ
การจัดการพืน้ ทีช่ มุ นํา้ เปนสวนสําคัญทีท่ าํ ใหชมุ ชน
สามารถอยูรวมกับพื้นที่ไดโดยปราศจากความขัด
แยง เนื่องจากเปนตนทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ลุมนํ้าที่นํามาหลอหลอมในการเรียนรูที่จะอยูกับ
พืน้ ทีน่ าํ้ ทวมซํา้ ซาก ประเพณี ความเชือ่ ของชุมชน
จนนํามาซึ่ง “สิทธิ์ในการอยูอาศัย” และ “สิทธิ์ของ
ชุมชน” ทั้งนี้สิทธิที่ไดมานี้ก็จะตองเปนสิทธิที่มา
พรอมกับ “หนาที่” ในการดูแลรักษา ฟนฟู ปกปอง
หวงแหนพื้นที่ชุมนํ้าแหงนี้ใหคงอยูอยางยั่งยืน

ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยยังมีขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมดังนี้
1) พืน้ ทีช่ มุ นํา้ แหงนีม้ ศี กั ยภาพของทอง
ถิ่นที่เปนประโยชนตอการพัฒนาหลายอยาง ไม
วาจะเปนลักษณะบทบาทของพื้นที่ที่ดํารงอยูจาก
อดีตมาจนถึงปจจุบันซึ่งไดกลาวไวแลวในบทที่ 2
โดยเฉพาะฐานทรัพยากรทัง้ ระบบนิเวศพืน้ ทีช่ มุ นํา้
แหลงที่อยูอาศัยในฐานะที่เปนทุนทางชีวิต ระบบ
ความรู กลุมองคกรและเครือขาย ตลอดจนระบบ
วัฒนธรรมความเชือ่ ดังนัน้ นโยบายและแผนพัฒนา
พืน้ ทีช่ มุ นํา้ แหงนีค้ วรทีจ่ ะใหความสําคัญหรือตัง้ อยู
บนฐานของการผนวกเอาพลังหรือศักยภาพเหลานี้
เขามาในกระบวนการออกแบบวางแผนดวย รวม
ถึงการสงเสริมการมีสวนรวมของผูคนในทองถิ่น
ในการจัดการ การดูแลบํารุงรักษา ฟนฟู และการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน ฉะนั้น หนวยงานรัฐที่เคย
ดูแลรับผิดชอบพื้นที่แหงนี้ อาจตองมีการกระจา
ยอํานาจการจัดการทรัพยากร โดยเปดโอกาสให
ชุมชนทองถิ่นมีสิทธิในการจัดการพื้นที่แหงนี้ได
ดวย และควรปรับบทบาทองคกรโดยยอมรับความ

การจัดการพื้นที่ชุมนําโดยชุมชนทองถิ่น กรณีศึกษา : ชุมชนริมฝง ...

รวมมือกับชุมชนในการจัดการทรัพยากร เพื่อให
ชุมชนสามารถทําการออกแบบวางแผนและวาง
ระบบการจัดการทรัพยากร มอบอํานาจใหกบั ชุมชน
ในการทําหนาทีด่ แู ลการใชประโยชนใหเปนไปตาม
แผนงานและมาตรการทีก่ าํ หนดรวมกันโดยองคกร
ชุมชน ซึ่งหนวยงานของรัฐทําหนาที่เฉพาะกํากับ
ดูแลและสงเสริมดานเทคนิคและเงินทุน
2) เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ชุมนํ้าแหง
นี้ ไดดําเนินไปบนความขัดแยงระหวางชุมชนกับ
ภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ รวมถึงหนวยงานของรัฐ
เนื่องจากพื้นฐานการไมยอมรับสิทธิชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรซึ่งเกี่ยวพันกับประเด็นการเมือง
ของการใชอํานาจ และนํามาซึ่งการสรางความไม
ชอบธรรมระหวางกลุมชนตางๆ ในสังคม เพราะ
แฝงอยู ใ นกระบวนการและกลไกต า งๆ ของทั้ ง
อํานาจรัฐและระบบตลาด เพือ่ สรางความไดเปรียบ
ในการใชทรัพยากร ขณะที่เรียกรองใหหนวยงาน
ทางสังคมอืน่ ๆ เชน ชุมชนทองถิน่ ตองเสียสละเพือ่
สังคมสวนใหญ เทากับตอกยํ้าความไมเปนธรรม
ทางสังคมมากยิ่งขึ้น การมีสวนรวมของชุมชน จึง
ไมควรเปนเพียงการเรียกรองใหชุมชนทองถิ่นตอง
แบกรับภาระเพียงฝายเดียว แตควรถือเปนภาระ
หนาทีข่ องทุกๆ สวนในสังคมโดยตัง้ อยูบ นหลักการ
ของการสราง “ความเปนธรรมในสังคม” (Social
Justice)
ทางออกของความขัดแยงทางความคิด
ในกิ จ กรรมการพั ฒ นาพื้ น ที่ ชุ ม นํ้ า แห ง นี้ คื อ หา
พื้นที่ในการพูดคุยทําความเขาใจระหวางฝายที่
มีความเห็นขัดแยงกัน รวมทั้งการรวมกันจัดทํา
แผนหรือยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ชุมนํ้า อัน
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เปนการจัดการทรัพยากรแบบดึงใหคนมามีสวน
รวม (Inclusion) ดวยการเปดใหมีสิทธิการเขาถึง
ในรูปแบบของการจัดการรวมกับรัฐ ซึ่งถือเปนอีก
รูปแบบหนึ่งของการจัดการเชิงซอนในพื้นที่เดียว
กันหลายๆ ฝาย ดวยการใชพนื้ ฐานของสิทธิหลายๆ
รูปแบบ ทั้งสิทธิในความเปนเจาของของรัฐ หรือ
สิทธิในการจัดการรวมของชุมชนในรูปแบบตางๆ
แทนการจัดการเชิงเดีย่ วทีเ่ กิดจากการผูกขาดสิทธิ
แตเพียงฝายเดียวในพื้นที่หนึ่งๆ ดับที่เคยปฏิบัติ
กันมาในอดีต ซึ่งทําใหความขัดแยงระหวางรัฐและ
ชุมชนทองถิ่น ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
ด ง นั้ น ในการฟ น ฟู ค วามหลากหลาย
ทางชี ว ภาพของพื้ น ที่ ชุ ม นํ้ า แห ง นี้ ต อ งอาศั ย
กระบวนการออกแบบวางแผนรวมกัน กระบวนการ
ทางสั ง คม มากกว า กระบวนการทางกฎหมาย
โดยเริ่มตนดวยการพิจารณามิติทางภูมินิเวศของ
พื้ น ที่ แล ว พิ จ ารณาลั ก ษณะรู ป แบบของความ
เปลีย่ นแปลงเพือ่ นําไปสูก ารกําหนดยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการพื้นที่แบบมีสวนรวมอยางแทจริง
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