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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยน าไปสู่การเมืองภาคพลเมืองในความร่วมมือวาง
กติกาทางสังคมด้วย.“ธรรมนูญลุ่มน้ า”ของชุมชน.เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการจัดท าธรรมนูญลุ่มน้ าคลองภูมีของภาคพลเมือง .โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก.คือ.กลุ่ม
องค์กรและภาคประชาสังคม กลุ่มหน่วยงานราชการ กลุ่มนักวิชาการ ชาวบ้านในเขตลุ่มน้ าคลองภูมี 
จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และเวทีประชาพิจารณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา    
 ผลการศึกษาพบว่า ในอดีตลุ่มน้ าคลองภูมีมีความส าคัญต่อคนลุ่มน้ าและผู้ใช้ประโยชน์จากคลอง
ภูมีในการคมนาคมไปมาหาสู่กัน มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีที่มีความหลากหลาย ระบบความ
เชื่อ ศาสนา ระบบเครือญาติ และระบบเศรษฐกิจในการแลกเปลี่ยนสินค้า ระบบฐานทรัพยากร วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่น จวบจนการขยายตัวของเมืองเข้าสู่พ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองภูมีซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนใน
ลุ่มน้ าตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า จึงท าให้เกิดแนวคิดความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในคลองภูมีโดยการสร้างกฎ กติกา การดูแลรักษาและการใช้ทรัพยากร ซึ่งปัจจัย
น าไปสู่การเมืองภาคพลเมืองในความร่วมมือวางกติกาทางสังคมในการจัดท าธรรมนูญลุ่มน้ าคลองภูมี 
ประกอบด้วย.1).แกนน า.2).เครือข่าย.3).การสื่อสาร.4).การจัดการความรู้.5).ความไว้วางใจ และ 6) ความ
เป็นพื้นที่สาธารณะและประเด็นพลเมือง  
ค าส าคัญ: การเมืองภาคพลเมือง, การมีส่วนร่วม, สิทธิชุมชน, ธรรมนูญลุ่มน้ าคลองภูมี 
 
Abstract 
  This research aimed to investigate factors leading to developing civil politics in 
order to collaborately write social rules underlying “watershed charter” at the 
community.  This research was a qualitative research.  In-dept data were collected  
factors leading to do Phumi watershed charter by the civil politics.   The key informants 
consisted of all 20 organization groups, civil society, public sector, scholars, and people 
residing at Phumi watershed.  The instrument used to collect the data were in-dept 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

1112 

 

interview, participant observation, operational meeting, and public hearing.  Data were 
analyzed by content analysis. 

The research revealed that Phumi watershed was important to people living 
nearby and they also travelled on the watershed.  It constitutes the exchange of diverse 
cultures, traditions, beliefs, religions, kinship system, products, resources, lifestyle, and 
local wisdom.  The urban expansion to Phumi watershed was the impact upon people 
living at Phumi watershed, starting from upstream, midstream, to downstream.  Hence, it 
triggered response from people to collaborately conserve and restore natural resources 
at Phumi watershed by writing rules and regulations of the natural resource maintenance 
and implementation.  The factors contributing to writing social rules of Phumi watershed 
charter consists of 1) leaders, 2) network, 3) communication. 4) knowledge management, 
5) trustworthiness, and 6) publicity and civil issues. 
Keywords: civil politics, participation, community's right, Phumi watershed charter  
 
บทน า 
 จากการที่กลุ่มชนต่าง.ๆ.ในสังคมไทยต่างออกมาเรียกร้องสิทธิกันมากมาย .ไม่ว่าจะเป็นการ
เรียกร้องสิทธิในที่ดิน.ในป่า.ในแม่น้ า.หรือสิทธิในการท าประมงชายฝั่ง ในขณะที่คนอีกบางกลุ่ม.โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มคนในภาคราชการ.หรือกลุ่มคนในเมือง.ที่อยู่นอกสังคมชนบทกลับคิดว่าชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ 
อย่างเช่นในกรณีของสิทธิที่ชาวบ้านออกมาเรียกร้องค่าชดเชยจากการสูญเสียอาชีพประมงใน  
แม่น้ ามูล ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนปากมูล.เพราะเข้าใจว่าแม่น้ าเป็นทรัพยากรสาธารณะ.และไม่ใช่เป็น
ทรัพยากรของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง.หรือ.การที่ชาวบ้านลุกขึ้นปกป้องสิทธิของตน.ด้วยการคัดค้านการสร้าง
เขื่อน การสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน.หรือการสร้างท่อก๊าซก็ตาม.กรณีต่าง.ๆ.เหล่านี้.ถ้าหากพิจารณาให้
ลึกซึ้งแล้วจะพบว่า พ้ืนฐานของปัญหาล้วนแล้วแต่เป็นความขัดแย้งในการตีความหมายของสิทธิ  หรือการ
เข้าใจความหมายของสิทธิแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายของสิทธิชุมชน หรือสิทธิของกลุ่มชน 
เช่น สิทธิของชาวนา สิทธิชาวบ้าน และสิทธิของท้องถิ่น ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญไดใ้ห้ความส าคัญกับสิทธิชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมในการจัดการทรัพยากร .โดยปัจจุบันแม้จะเริ่มมีความพยายามออกกฎหมายเกี่ยวกับ 
สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ .เช่น .กฎหมายป่าชุมชน .เป็นต้น .พร้อม .ๆ.กับมีความพยายามผลักดัน 
นโยบาย.เพ่ือให้สิทธิกับเกษตรกรในรูปอื่น ๆ เพ่ิมข้ึนอีก เช่น นโยบายการปฏิรูปที่ดินแบบใหม่ (อานันท์ 
กาญจนพันธุ์, 2543)  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระบุ มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมี
สิทธิ (1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี อันดี
งามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ (2) จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งเป็น
การรองรับสิทธิของประชาชนที่ระบุไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญท าให้เป็นที่มาของการยึดโยงในการรองรับ
สิทธิของประชาชนตามระบบประชาธิปไตยและเป็นผลสอดคล้องกับพ้ืนที่อ าเภอรัตภูมิซึ่งมีองค์กรและภาคี
ลุ่มน้ ารัตภูมิได้น าเอาหลักนิติรัฐมาใช้ล้อไปกับหลักนิติธรรมและร่วมกันออกแบบเป็นกฎ กติกา ข้อตกลง
ร่วมกันภายใต้การมีส่วนร่วมโดยการใช้วาทกรรมธรรมนูญเป็นตัวขับเคลื่อนเจตนารมณ์ ชุมชน สังคม เพ่ือ
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น าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิของชุมชน  เนื่องจากสิทธิ
ชุมชนมีความเป็นพลวัตทั้งในแง่ประเด็นปัญหาความขัดแย้ง การต่อสู้เชิงอุดมการณ์และกระบวนการ
สร้างอัตลักษณ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ปรับกระบวนการต่อสู้เพ่ือพิทักษ์สิทธิชุมชนด้วยรูปแบบ
การเคลื่อนไหวทางสังคมที่ยืดหยุ่น พลิกแพลง หลากหลาย 
 ดังนั้น “ธรรมนูญลุ่มน้ า” จึงเป็นค าที่ถูกน ามาใช้ในฐานะความเป็นวาทกรรมที่ให้ความหมายและ
คุณค่าที่เป็น “อ านาจอันชอบธรรม” เพ่ือสร้างวาทกรรมใหม่ที่ขยายเลียนแบบของรัฐสู่ท้องถิ่นโดยใช้ฐาน
ของทรัพยากรเป็นหัวใจแกนกลางของการจัดการที่มีกระบวนการรูปแบบประชาธิปไตยโดยการร่วมแสดง
ความคิดเห็นและปฏิบัติการทางการเมืองภาคพลเมืองที่มีความตระหนักในปัญหาที่ถูกคุกคามฐานส านึก
แห่งคุณค่าสรรพสิ่งในระบบนิเวศตามแนวทางของชุมชนอันมีธรรมนูญลุ่มน้ าคลองภูมีเครื่องมือเพ่ือวาง
กติกาให้ชุมชนใช้ร่วมกันน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนชุมชนลุ่มน้ า กฎ ระเบียบ ข้อตกลง ที่จะใช้เป็น
บรรทัดฐานว่าด้วยการอยู่ร่วมกันตามสิทธิเสรีภาพที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติของกลุ่ม  ชุมชน หรือสังคม
นั้น ๆ เป็นผู้ก าหนดขึ้นมา และยึดถือปฏิบัติร่วมกันต่อฐานทรัพยากรในชุมชนหนึ่ง  ๆ ลดช่องว่างความ
เหลื่อมล้ าปัญหาความยากจน ปัญหาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน จึงเป็นที่มาของการสร้างการเมืองภาคพลเมืองของธรรมนูญลุ่มน้ าคลอง
ภูม ีเพ่ือการด ารงอัตลักษณ์ของชุมชนสังคมในอาณาบริเวณของฐานทรัพยากรร่วมกันอย่างยั่งยืน 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยน าไปสู่การเมืองภาคพลเมืองในความร่วมมือวางกติกาทางสังคมด้วย “ธรรมนูญ
ลุ่มน้ า” ของชุมชน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การเมืองภาคพลเมือง 
 การเมืองภาคพลเมือง (Civil Politics) เป็นการเมืองหรือสถานการณ์ที่ประชาชนได้รับสิทธิและ
เสรีภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบาย มีการกระจายอ านาจให้ประชาชนสามารถ
ก าหนดวิถีชีวิตของตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ภายใต้กรอบของกฎหมาย  โดยกิจกรรมใดทาง
นโยบายที่อาจเกิดผลกระทบต่อประชาชน ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มแรก และประชาชน
สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆทางการเมืองได้ด้วยตนเอง (ถวิลวดี บุรีกุล, 2551) 

สิทธิของชุมชนในการร่วมจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคิดเรื่องการจัดการ
ร่วม (Co-management)      

    นอกจาก “ชุมชนจะมีสิทธิด้วยตัวเอง” ในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ตามรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 วรรค 1 แล้ว ชุมชนยังมีสิทธิร่วมจัดการ ร่วมบ ารุงรักษา และร่วมใช้
ประโยชน์ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ กับ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือรัฐ ตามมาตรา 43 วรรค 2 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง 
หมายความรวมถึง สิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐ ในการด าเนินการดังกล่าวด้วย” 
ซึ่งอาจตีความได้ว่า การที่รัฐธรรมนูญรับรองให้ชุมชนมีสิทธิร่วมด าเนินการกับรัฐในลักษณะดังกล่าว 
เป็นรูปแบบการจัดการทรัพย์สินที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า  “การจัดการร่วม 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88
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(Co-management)” ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างการจัดการสองรูปแบบ คือ การจัดการโดยรัฐ 
(State Property Regime) กับ การจัดการโดยชุมชน (Common Property Regime) (คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม, 
2560)    

ดังนั้น จากการศึกษาแนวคิดการเมืองภาคพลเมืองและการมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง สิทธิชุมชน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์และ
พัฒนาลุ่มน้ ารัตภูมี จึงท าให้มีแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง ซึ่งแนวคิดเหล่านี้มา
จากการเข้าร่วมเวทีประชุมอย่างสม่ าเสมอท าให้มองเห็นกระบวนการท างานว่าต้องเกี่ยวข้องสัม พันธ์กัน
อย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการร่วมงาน ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ และร่วมเสนอแนะ จึงเป็นที่มาของกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.คน+คน         ข. คน+ธรรมชาติ   
              - การช่วยเหลือซึ่งกันและกนั       - เมือ่ป่าสมบูรณ์แหล่งอาหารก็เกิด 
              - มีความเท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากร                   - อยู่กันอยา่งพึ่งพาอาศัยกนั 
              - รู้จักการใช้ทรัพยากรอยา่งมีคุณค่า    

      

 
 
 
ภาพประกอบที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

 

 

 

       ปัจจัยสู่การเมืองภาคพลเมือง  
         ธรรมนูญลุ่มน้ าคลองภูม ี

1. แกนน า 
 

 

   2. เครือข่าย 
 

 3. การสื่อสาร 
 

4. การจัดการความรู้ 
 
 

 

ดิน พระแม่ธรณี น้ า พระแม่คงคา 

ป่า เจ้าป่าเจ้าเขา 
 

   

ความเชื่อศรัทธาร้อยรัด 
 

   

5. ความไว้วางใจ 
 

 

 

 

6. ความเป็นพื้นที่ 
สาธารณะและเชิง
ประเด็นพลเมือง 
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 จากกรอบแนวคิดสามารถอธิบายได้ว่า ความสัมพันธ์ของฐานทรัพยากรชีวิตคนลุ่มน้ าคลองภูมีมี
ความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนซึ่งประกอบด้วย ดิน น้ า ป่า ซึ่งมีความส าคัญต่อการ 
ด ารงอยู่ของผู้คนในชุมชนที่ต้องใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน  โดยความรู้ที่เกิดจากการจัดท า
ธรรมนูญลุ่มน้ าคลองภูมีเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ า  โดยมีพ้ืนฐานมาจาก
ความเชื่อต่อเทพเจ้าแห่งน้ า คือ แม่พระคงคา น้ าซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้จึงต้อง
มาร่วมกันฟ้ืนฟู อนุรักษ์แหล่งน้ า คนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การผูกโยงกับปรัชญาความเชื่อของท้องถิ่น และ
คุณูปการของน้ าในการสร้างพิธีกรรมเพ่ือสร้างความเคารพและย าเกรงต่ออ านาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แฝงเร้น  
หรือการสร้างพลังต่อธรรมชาติที่มองไม่เห็น หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล เช่น ฟ้าร้อง หรือฟ้าแลบ
ก็เป็นปรากฏการณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท าให้มนุษย์ตระหนักและส านึก หรือความเชื่อเรื่องผีที่มีต่อผู้คน  
ตลอดจนการสร้างการร้อยรัดโดยผ่านพิธีกรรม เช่น การสืบชะตาแม่น้ า งานลอยกระทง  
 นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติโดยการปฏิสัมพันธ์ในเชิงการใช้ทรัพยากร
และการน าทรัพยากร ดิน น้ า ป่า ไม้ มาใช้สอยเพ่ือการด ารงชีวิต และการเคารพในสิทธิของความเป็น
ธรรมชาติที่ต้องพ่ึงพาอาศัยในการหาอยู่หากินเป็นการจัดสรรทรัพยากรในวิถีทางของการแบ่งปัน  ส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนในลุ่มน้ า ก็ต้องอาศัยฐานประวัติศาสตร์ความเป็นคนลุ่มน้ าที่จะร้อยรัดคน
เข้าด้วยกันโดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้เพ่ือหาแนวทางและสร้างกฎ กติกา ร่วมกันของชุมชนโดย
วิธีการพูดคุย เวทีชุมชน  ท าให้คนรู้จักสิทธิของความเป็นพลเมืองในการน าทรัพยากรมาใช้ได้อย่างเคารพ
สิทธิของกันและกัน จนน าไปสู่ปัจจัยน าไปสู่การเมืองภาคพลเมืองที่มาจากคนลุ่มน้ าให้ความส าคัญและร่วม
ปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ า 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
ได้แก่ 1) กลุ่มหน่วยงานราชการ ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการและท้องถิ่น ท้องที่ 2) กลุ่ม
องค์กรและภาคประชาสังคม ประกอบด้วยตัวแทน องค์กรชุมชนสภาองค์กรชุมชน, เครือข่ายอนุรักษ์และ
พัฒนาลุ่มน้ ารัตภูมี และ 3) กลุ่มนักวิชาการ ชาวบ้านในเขตลุ่มน้ าคลองภูมีที่มีบทบาทส าคัญในแนวคิดการ
พัฒนาลุ่มน้ าคลองภูมี ตัวแทนสาธารณสุขแห่งชาติ ได้กลุ่มตัวอย่างจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 20 คน  
 2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ คือ ลุ่มน้ าคลองภูมี อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแบบ
สังเกตอย่างมีส่วนร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และเวทีประชาพิจารณ์   

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือวิจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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ผลการวิจัย 
 ลุ่มน้ าคลองภูมีเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญที่ใช้ในชีวิตของมนุษย์ แต่จากการที่สังคมความเจริญก้าวหน้า 
มนุษย์ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน จึงท าให้แหล่งน้ าถูกน าไปใช้ในทางที่มีผลกระทบกับคนจ านวนมากใน
บริเวณลุ่มน้ า โดยจากการศึกษาพบว่า ปัญหาลุ่มน้ าคลองภูมีที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากมนุษย์ผู้ใช้น้ าที่
หลากหลายมีวัตถุประสงค์ในการใช้น้ าที่แตกต่างกันจึงท าให้เกิดปัญหา 1) ด้านการตัดไม้ท าลายป่า ท าให้
ปริมาณน้ าในคลองภูมีลดลง ขณะเดียวกันมีความขุ่นของตะกอนดินทรายที่ถูกน้ าฝนชะล้างมาจากสวน
ยางพาราที่ไม่มีพืชคลุมดิน และมีปัญหาการดูดทราย 2) ปัญหาคลองตื้นเขิน มีดินตะกอนมาก และพันธุ์ไม้
เดิมสูญหายไปจากป่าตามแนวคลอง ตลอดจนป่าชายเลนลดลง 3) ปัญหาฟาร์มหมู และโรงงาน
อุตสาหกรรมปล่อยน้ าเสียโดยไม่มีการบ าบัดท าให้เกิดน้ าเน่าเสียลงสู่แหล่งน้ า 4) การปลูกยางที่เป็นเกษตร
เชิงเดี่ยว มีการใช้ยาฆ่าแมลง มีการแผ้วถางพ้ืนที่จนเตียนโล่ง ท าลายความสมบูรณ์ของผืนดิน ขาดพืชคลุม
หน้าดินท าให้ดินถูกท าลาย 6) พ้ืนที่ป่าไม้เปลี่ยนจากป่าไม้ผลัดใบเป็นสวนป่าท าลายความชุ่มชื้น ส่งผลให้
เกิดความแห้งแล้ง และเกิดการชะล้างหน้าดิน และ 7) น้ าในคลองมีลักษณะขุ่น น้ าไหลแรง น้ าเสีย น้ า
ท่วม เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและสมมาเป็นเวลานานจึงมีแนวคิดร่วมกันว่า ลุ่มน้ าคลองภูมียังคง
สามารถอยู่ได้เพ่ือเป็นแหล่งทรัพยากรให้คนลุ่มน้ าได้ใช้ประโยชน์จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์บริเวณลุ่มน้ าด้วย ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณลุ่มน้ า
คลองภูมีนั้น อันเนื่องมาจากขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือเข้ามาช่วยในการ
พัฒนา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลุ่มน้ า รวมถึงการไม่มีกฎระเบียบในการใช้น้ าของภาคส่วนต่าง ๆ ในลุ่มน้ า 
จึงจ าเป็นต้องมีแนวทางด าเนินการให้ทุกภาคส่วนด าเนินการสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงในการ
ใช้น้ าร่วมกันโดยอยู่บนพ้ืนฐานการมีข้อมูลเดียวกัน และมีความเข้าใจในสถานการณ์น้ าร่วมกัน  จึงท าให้
เกิดการจัดท าธรรมนูญลุ่มน้ าคลองภูมี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนคนลุ่มน้ าตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยด้วยวิธีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับฐานทรัพย ากรลุ่มน้ า มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ การจัดเวทีแสดงความคิดเห็น และเวทีประชาพิจารณ์เพ่ือร่วมกันจัดท าธรรมนูญลุ่มน้ า
คลองภูมี 
 จะเห็นได้ว่า การท างานเพ่ือร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า โดยแหล่งน้ าเกิดปัญหาอัน
เนื่องมาจากการน้ ามือของมนุษย์ผู้ใช้น้ าโดยไม่ระมัดระวังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้น้ าอย่างถูกต้อง
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตการด ารงชีวิตท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติท าให้คนลุ่มน้ ามองเห็นปัญหา ตระหนัก
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงร่วมกันจัดท าธรรมนูญลุ่มน้ าคลองภูมี เพ่ือเป็นกฎ กติกา เพ่ือการบริหารจัดการน้ า
ร่วมกัน มีปัจจัยที่น าไปสู่ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากภาคพลเมืองในพ้ืนที่เพ่ือร่วมก าหนดกฎ กติกา
เรียกว่า “ธรรมนูญลุ่มน้ าคลองภูม”ี ดังต่อไปนี้ 
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ภาพประกอบที ่2  ปัจจัยน าไปสู่การเมืองภาคพลเมืองของธรรมนูญลุ่มน้ าคลองภูมี 
 
 1. แกนน า (Leaders) แกนน าในพ้ืนที่ให้ความส าคัญกับทรัพยากรอย่างมากอันเนื่องมาจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงท าให้มีการรวมตัวกันขึ้นเพ่ือจัดท าธรรมนูญ และผู้น าทางการ คือ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เกษตรต าบล สาธารณสุข พัฒนาชุมชน ชลประทาน และผู้น าไม่เป็น
ทางการ คือ ผู้น าองค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์ อสม. กลุ่มวิทยุ ว.แดง พระปราชญ์
ชาวบ้าน โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม วิทยากรกระบวนการ และ NGO จะเป็นผู้ให้ข้อมูล การระดมคนเข้าร่วมเวที 
การประชุมที่เก่ียวข้องกับประชาชนในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 2. เครือข่าย ภาคีต่าง ๆ (Network) ที่เข้ามาช่วยในการท างานของพ้ืนที่ลุ่มน้ าด้วยความห่วงใย
ในทรัพยากรน้ า เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชะมวง เทศบาลนาสีทอง กองประสานงานกลาง
งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นเครือข่ายลุ่มน้ า เครือข่ายเกษตรยั่งยืนในพ้ืนที่อ าเภอจะนะ  อ าเภอเทพา เครือข่าย
อนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ าเขาพระ  เครือข่ายศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ าภูมี  สภา
วัฒนธรรมอ าเภอรัตภูมิ  คณะกรรมการเครือข่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสงขลา สาขารัตภูมิ โรงเรียนบ้านคลองคล้า อ าเภอควนเนียง โรงเรียนสิริวัณวลี 2 โรงเรียนบ้าน
โคกค่าย ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ วัดเจริญภูผา สมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ฝ่ายส่งน้ า
และบ ารุงรักษาที่ 3 ชะมวง เครือข่ายวิทยุชุมชนสงขลา เครือข่ายบินหลาหาข่าว เครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้น
น้ าและกล้วยไม้ป่ารองเท้านารีเขาแก้ว เครือข่ายเกษตรอาสา ต าบลท่าชะมวง กลุ่มสัจจะลดรายจ่าย 
วันละ 1 บาท ต าบลเขาพระ กลุ่มป่าชุมชนจังโหลน กลุ่ม อสม. หมู่ที่ 14 คูหาใต้ กลุ่มเดินไปคุยไปเลาะหา

1. แกนน า 

2. เครือข่าย 

3. การสื่อสาร 

6. ความเป็นพื้นที่ 
สาธารณะและประเด็น

พลเมือง 

5. ความไว้วางใจ 

4. การจัดการความรู้ 

ปัจจัยสู่การเมือง
ภาคพลเมือง 
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ของดีอ าเภอรัตภูมิ  กลุ่มเกษตรชุมชนบ้านห้วยโอน กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านในไร่ กลุ่มเกษตรธรรมชาติ
ทิพย์คีรี 
 3. การสื่อสาร (Communication) การท างานพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองภูมีอาศัยการท างานร่วมกัน และ
ประสานงานได้อย่างประสบความส าเร็จด้วยการสื่อสารต่อกันในหลากหลายรูปแบบ เน้นการให้
ความส าคัญกับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยให้มากที่สุดเพ่ือสามารถสื่อข้อมูลการเคลื่อนไหวเพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ า ในที่นี้รูปแบบการสื่อสารยังเน้นในเรื่องของการสื่อสารแบบปากต่อปาก ร้านน้ าชา แผ่น
พับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านตัวแทนชุมชน ผ่านแกนน าที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน การสื่อผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตกระจายข่าวสารธรรมนูญลุ่มน้ าคลองภูมีทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในพ้ืนที่ตาม
สถานที่ศูนย์กลางของชุมชน 
 4. การจัดการความรู้  (Knowledge Management) พ้ืนที่บริ เวณลุ่มน้ าคลองภูมีมีการจัด
รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ประวัติศาสตร์ การส ารวจข้อมูลสายน้ าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีการ
จัดระบบการจัดการความรู้ในรูปแบบการน าเสนอและบันทึกอยู่ในรูปลายลักษณ์อักษร รายงานการ
ประชุม ระบบอินเตอร์เน็ตน าเสนอข้อมูลการแสดงการขับเคลื่อนการท ากิจกรรมลุ่มน้ าคลองภูมี ซึ่งมีส่วน
ในการค้นพบแนวความคิดใหม่ นวัตกรรมพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองภูมี รวมถึงการใช้ประสบการณ์ตรงในการ
แสดงออกถึงการรับรู้ ตระหนัก เกิดการเคลื่อนไหวเพ่ือการร่วมกันแก้ไขปัญหา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรลุ่ม
น้ าร่วมกัน 
  นวัตกรรมพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่เกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย 

 4.1 นวัตกรรมพื้นที่ (Place Innovation) การร่วมกันค้นหาปัญหาลุ่มน้ าด้วยวิธีการเดิน
ส ารวจสายน้ า ล่องแพแลคลอง โดยมีกลุ่มนักเรียนร่วมท ากิจกรรม การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เป็นต้น 

4.2 นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ในการพัฒนาสร้างสรรค์กระบวนการ 
ให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยองค์ความรู้ใหม่ ความรู้ทางเทคโนโลยี ซึ่งต้องอาศัยการผสมผสาน ความรู้ 
เทคนิค กระบวนการ การท างานของคนลุ่มน้ าที่เกิดขึ้น สามารถเกิดการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ าคลองภูมีอย่าง
ได้ผลชัดเจนเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาของลุ่มน้ าได้ขจัดหมดสิ้นและสามารถอนุรักษ์
ทรัพยากรลุ่มน้ าคลองภูมีได้อย่างยั่งยืนต่อไป   
  4.3 นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation) การสร้างนวัตกรรมทางการ
จัดการโดยหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ต้องร่วมใช้ความรู้ทางการบริหารจัดการจัดตั้ง
คณะกรรมการการท างานพ้ืนที่คลองภูมี รวมถึงคณะกรรมการ คณะท างานที่เกิดขึ้นเพ่ือการร่วมท า
กิจกรรมเฉพาะกิจ โดยรูปแบบของการบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะในการสร้างการมีส่วนร่วมของคน
ลุ่มน้ า ท าให้เกิดความคิดเห็นใหม่ ๆ ความคิดเห็นที่แตกต่าง สร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของคนลุ่มน้ าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองภูมี 

5. ความไว้วางใจ (Trust) ปัจจัยที่มีความส าคัญ คือ “ความไว้วางใจ” โดยการท างานร่วมกัน
ของคนพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองภูมีมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจต่อ
แกนน า คณะท างานลุ่มน้ าคลองภูมี และข้อมูลที่ได้รับรู้จากทางวิชาการ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 
ประการ คือ ความซื่อสัตย์มั่นคงในหลักการ (Integrity) ความตั้งใจ (Intent) สมรรถภาพ (Capability) 
และผลลัพธ์ (Results)     
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 6. ความเป็นพื้นที่สาธารณะและเชิงประเด็นพลเมือง (Publicity and Civil Issues)  “พ้ืนที่
สาธารณะ” เพ่ือการมีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็น การแสดงความห่วงใยที่มีต่อ “ประเด็น
ปัญหา” ในพ้ืนที่โดยมีการแสดงการเคลื่อนไหวในรูปภาคประชาสังคม เช่น การวิพากษ์วิจารณ์ การรับฟัง
ความคิดเห็น การร่วมท าประชาพิจารณ์ การประชุมกลุ่มย่อย โดยการเคลื่อนไหวเหล่านี้สามารถกระท าได้
อย่างอิสระตามระบอบประชาธิปไตยในการร่วมรับรู้ ตระหนักต่อปัญหาของพ้ืนที่สาธารณะในการใช้
ทรัพยากร ดิน น้ า ป่า ฐานทรัพยากรแห่งชีวิต ทรัพย์สินสาธารณะร่วมภายใต้สิทธิชุมชน สิทธิพลเมือง 
ชุมชนพ้ืนที่เกิดกลไกในการพัฒนางานพื้นท่ีขึ้น 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3 เวทีประชาพิจารณ์ธรรมนูญลุ่มน้ าคลองภูมี 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาท าให้พบประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้ 
 1. จากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนลุ่มน้ าในการจัดท าธรรมนูญลุ่มน้ าคลองภูมีนั้นเป็นการ
พัฒนาตามระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากการปกครองในระบบประชาธิปไตยต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของภาคพลเมืองที่มีความตื่นตัวเกิดความรู้สึกร่วมกันในความรับผิดชอบอันน าไปสู่การตัดสินใจทา ง
การเมือง รวมถึงการที่ภาคพลเมืองได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะการประชุม 
ปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นร่วมกันบนพ้ืนที่ข้อมูลความเป็นจริง เพ่ือสามารถร่วมกันป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุและผลที่แท้จริงได้ ซึ่งสอดคล้องกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2560 ระบุว่า กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนตามแนวพระราชด าริ  เริ่มต้นด้วย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยตนเอง พัฒนาไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่า และ
เศรษฐกิจชุมชน จนประสบความส าเร็จ เป็นชุมชนต้นแบบ และสร้างเครือข่ายขยายผลสู่ความยั่งยืนต่อไป 
และ สัจจา บรรจงศิริ, บ าเพ็ญ เขียวหวาน, ปาลีรัตน์ การดี และ รสิกา อังกูร (2561).วิจัยเรื่อง แนว
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาพ้ืนที่ลุ่มน้ ายม การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าแบบมีส่วนร่วมพบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับ
องค์กรรัฐ 3) ปัจจัยความส าเร็จและกลไกส าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบมีส่วนร่วม  มีดังนี้ 
(1) ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบมีส่วนร่วม มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
ปัจจัยด้านสมาชิกกลุ่ม/องค์กร ด้านแกนน้า ด้านกิจกรรมของกลุ่ม และด้านกฎระเบียบของกลุ่ม  ปัจจัย
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ภายนอก ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมการ
ปรับปรุง/ปฏิรูปองค์กรและระเบียบขององค์กรต่างๆ การเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะองค์กรและ
ความรู้ความสามารถของกลุ่ม การบริหารระบบการจัดการสารสนเทศ และการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล
ข่าวสารความรู้ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
 2. หลักคิด วิธีคิด มนุษย์ทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการมีส่วนร่วมการดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้การ
รับรองสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง ชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งสามารถใช้สิทธิเสนอแนะต่อ
หน่วยงานของรัฐในการด าเนินการอันจะ กระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน 
(มาตรา 43) (รายงานที่ 674/2560 เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่งและชุมชนริมน้ า, 2560) ส าหรับ
ประเทศไทยได้บัญญัติเฉพาะสิทธิสิ่งแวดล้อมในเชิงกระบวนการ (Procedural Rights) ของรัฐธรรมนูญไว้ 
เช่น สิทธิของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และมีส่วนร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลาก หลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และ สิทธิการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไว้ ส่วนในต่างประเทศ มี การบัญญัติสิทธิสิ่งแวดล้อมทั้งสิทธิในเนื้อหาและสิทธิในเชิง
กระบวนการในรัฐธรรมนูญไว้ใน 177 ประเทศทั่วโลก ในอนาคตประเทศไทยอาจมีการบัญญัติสิทธิ
สิ่งแวดล้อมในเชิงเนื้อหา (Substantive Rights) เพ่ิมขึ้นโดยจะบัญญัติขึ้นใหม่ก็สามารถท า ได้เพียงแต่
จะต้องเขียนเชื่อมโยงให้ดีกับ เรื่องสิทธิชุมชนที่มีอยู่เดิมกับรัฐธรรมนูญใหม่ เพราะสิทธิชุมชนเป็นสิทธิเชิง
กลุ่ม เหมือนกับกรณ ีหลายๆ ประเทศได้ได้บัญญัติไว้ (เขตไท ลังการ์พินธุ์, 2560) 
 
ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. การส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น สิทธิชุมชน การสร้างจิตส านึก 
  2. จัดท ากฎหมายฉบับที่ก าหนดรับรองสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนใน
การบ ารุงรักษา การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และใน  การ
คุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ กฎหมายที่บัญญัติให้มีการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นเป็น
หน้าที่ของท้องถิ่นและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในพ้ืนที่   โดยกฎหมาย
ต้องมีสาระส าคัญที่มุ่งสร้างระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชนท้องถิ่นในการจัดสรรทรัพยากร
ท้องถิ่น โดยมีกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Information) การปรึกษาหารือ (Consult) 
การเข้าไปเกี่ยวข้อง (Involve) และร่วมรับประโยชน์ (Benefit Sharing) ในการจัดสรรทรัพยากรในชุมชน
ท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการท างานร่วมกันกับภาคพลเมือง รวมถึงเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า
ความคิดเห็นและความต้องการของภาคพลเมืองในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรได้รับความสนใจ และน าไปสู่
การพิจารณาต่อไป 
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