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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคสามประการคือ 1) ศึกษากระบวนการพัฒนาของรัฐที่ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผูคน  ตลอดจนระบบนิเวศ และทรัพยากรในพื้นที่             
ปาบุงปาทาม  2) ศึกษาพลวัตของภูมิปญญาทองถ่ิน ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ําและที่ดิน 
ภายใตกระบวนการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  และ 3) ศึกษาความ
สลับซับซอนและความขัดแยงเกี่ยวกับสิทธิ ในการจัดการทรัพยากรน้ําและที่ดินในพื้นที่              
ปาบุงปาทามในบริเวณลุมน้ํามูลตอนกลาง 
 การศึกษานี้ไดใชแนวความคิดสามประการคือ  การขยายอํานาจ และการควบคุมสิทธิ 
โดยใชกฎหมายของรัฐในการอางสิทธิเหนือทรัพยากร ความซับซอนและความขัดแยงเกี่ยวกับสิทธิ
ในการเขาถึงทรัพยากรภายใตบริบทของการพัฒนา และแนวคิดพลวัตของภูมิปญญาทองถ่ินใน
ฐานะกระบวนการ ปฏิบัติการและการสรางความชอบธรรมในการเขาถึงทรัพยากร 
 การศึกษานี้ มุงเนนศึกษาในดานการจัดการทรัพยากรน้ําและที่ดินเขตปาบุงปาทาม โดย
วิเคราะหในสองมิติคือ มติิของสิทธิและมิติของความรู จากมุมมองของตัวแสดงสําคัญส่ีกลุม คือ รัฐ 
นายทุน องคกรพัฒนาเอกชน และชาวบาน รวมทั้งแยกแยะความแตกตางตามความซับซอนดาน 
เพศสภาพ และฐานะทางสังคมภายใตการเปลี่ยนแปลงดานบริบทหลายประการ ไดแกการ
เปล่ียนแปลงของระบบนิเวศปาบุงปาทาม เศรษฐกิจที่เนนการสงเสริมการปลูกพืชพาณิชย การสราง
เขื่อนและระบบชลประทานเพื่อการเกษตรปญหาน้ําทวมที่ดินทํากิน ปญหาการแพรกระจายของ 
ดินเค็ม และการพิสูจนกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
 วิธีการศึกษาใชวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ อาทิการสํารวจภาคสนาม         
การสังเกตการณแบบมีสวนรวม การสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม  การสัมภาษณเชิงลึก             
การอภิปรายกลุม การแปลภาพถายทางอากาศและภาพขอมูลดาวเทียม สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
ไดแก รอยละ การแจกแจงความถี่ และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ทั้งนี้หนวยใน         
การวิเคราะหมีสองระดับ คือ ระดับปจเจก และระดับกลุม 
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 ผลการศึกษามีสามประการคือ ประการแรกโครงการชลประทานฝายราษีไศลทําให
เกิดผลกระทบและปญหาตามมาหลายประการ ไมวาจะเปนปญหาการสูญเสียที่ดินทํากิน พื้นที่      
ปาบุงปาทาม แหลงน้ํา พื้นที่เล้ียงวัวควาย แหลงหาปลา แหลงหาไมฟน แหลงตมเกลือ และ                       

การแพรกระจายของดินเค็ม  สงผลใหวิถีชีวิตที่เคยพึ่งพาความอุดมบูรณของทรัพยากรในพื้นที ่     
ปาบุงปาทามของชาวบานตองเปลี่ยนไป 
  ประการที่สอง  การใชประโยชนในเขตพื้นที่ปาบุงปาทามของชาวบานวางอยูบน
พื้นฐานของระบอบกรรมสิทธิ์รวมของชุมชนที่มีความสลับซับซอนและยึดโยงกับแนวคิดของ
ระบอบกรรมสิทธิ์ในการจัดการทรัพยากรที่วางอยูบนหลักการของสิทธิการเขาถึง สิทธิการใช              
สิทธิการควบคุมและการจัดการสิทธิการเปลี่ยนถายใหกับคนอื่น และสิทธิการกีดกัน อยางไรก็ตาม          
การละเลยมุมมองความสลับซอนของสิทธิ ไดนําไปสูประเด็นความขัดแยงในการจัดการทรัพยากร
น้ําและที่ดินในเขตปาบุงปาทาม อยางนอย 5 ลักษณะคือ 1) ความขัดแยงระหวางชุมชนกับรัฐ        
2) ความขัดแยงระหวางชุมชนกับผูมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ 3) ความขัดแยงระหวางชุมชนใกลเคียง 
4) ความขัดแยงภายในชุมชนเองและ 5) ความขัดแยงในครอบครัวและวงศตระกูล 
 ประการสุดทาย ชุมชนทองถ่ินที่ไดรับผลกระทบมีการปรับใชความรูในหลายระดับ        
ไมวาจะเปน ความรูในระดับทรัพยากร ระดับระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร ระดับความ
เชื่อและพิธีกรรม และระดับวิธีคิด ความรูในแตละระดับยังมีการปรับใชและเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดตามวิถีชีวิต ภายใตกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้ง
เศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง   
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ABSTRACT 

 There are three objectives in this study: 1) to study impact of state development 
process on changes in local people’s livelihoods as well as resources and ecosystems in flooded 
forest areas; 2) to study dynamics of local knowledge concerning water and land resources 
management within economic, social and political context; 3) to study complexities and 
contradictions of rights over water and land resources in flooded forest areas of middle reach of  
the Mun River basin. 
 Three concepts were employed in this study: territorailization by state legislation to 
claim resource rights; complexities and contradictions of access rights within development 
context; and dynamism of local knowledge as process, practice and legitimization of resource 
access. 

 This study on water and land resources management in flooded forest focused on two 
dimensions of local rights and local knowledge from perspectives of four groups of actors: 
government, business people, non-governmental organizations and local people. It also examined 
gender and class complexities within such contextual changes as changes in flooded forest 
ecosystems, cash crop production, dam construction for irrigation, inundation of farmland, 
salinity diffusion and  land  tenure  rights. 

 Both of qualitative and quantitative research methods employed included field survey, 
participatory observation, questionnaire, in-depth interview, discussion group and interpretation 
of aerial photographs and satellite images. Statistical analyses included percentage, frequency 
distribution and correlation coefficient. Units of analyses based on individual and group were 
used. 
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 The result of study are as followed. Firstly, The development of Rasisalai irrigation 
project brought many impacts and problems such as the losses of agricultural areas, flooded forest 
areas, water sources, livestock grazing areas, fishing areas, firewood collection areas and salt  
production  areas.    
 Secondly, land-use activities in the flooded forest areas were based on the 
complexities of communal property, and related property regimes including rights of access, 
usufruct rights, rights of management and control, rights of disposal and exclusion. However, lack 
of consideration of such complexities of rights led to conflicts in water and land resources 
management in the flooded forest areas including: 1) conflicts between communities and 
government; 2) conflicts between communities and economically influential people; 3) conflicts 
between neighboring communities; 4) conflicts within the communities and 5) conflicts within 
families and kinship groups. 
 Lastly, the affected communities have adapted their knowledge at various levels: 
knowledge on resources, production systems and resources management systems, beliefs and 
ideology and worldviews. Such knowledge has been modified under changing socio-economic 
and political circumstances in order to maintain livelihoods.  
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