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การศึกษาวิจัย มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการใชที่ดินที่มีผลตอการ
ใชน้ําและนําไปสูปญหาทรัพยากรน้ําของลุมน้ํา(2) เพื่อศึกษาศักยภาพและขอจํากัดขององคการ
บริหารสวนตําบลทาปลาดุกในการจัดการปญหาทรัพยากรน้ําในเขตพื้นที่ตําบลทาปลาดุก โดยใช
กรอบคิด ไดแก ศักยภาพและขอจํากัดขององคการบริหารสวนตําบลในการจัดการน้ําไมไดขึ้นอยู
กับความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบล รัฐบาล และผูนําที่เปนไปตามโครงสรางที่เปน
ทางการเปนหลักแตขึ้นอยูกับความสัมพันธที่ไมเปนทางการของผูที่มีอํานาจไมเทากัน
วิธีการศึกษาเปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการเก็บแบบสอบถามครัวเรือน
จํานวน 171 ตัวอยางในลุมน้ําและทําการสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 70 ตัวอยาง การสังเกตอยางมีสวน
ร ว ม การประชุ ม กลุ ม ย อ ย นํ า ไปวิ เ คราะห เ ชื่ อ มโยงกั บ ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ข อ มู ล สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร เอกสารขององคการบริหารสวนตําบลทาปลาดุก การสัมภาษณเชิงลึกกับประชากร
กลุมเปาหมาย และการจัดเวทีชุมชน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหและนําเสนอใหประชาคมรับรอง
ความถูกตองของขอมูล
การศึกษาพบวา จากพัฒนาการเชิงพื้นที่ รูปแบบการใชที่ดินของตําบลทาปลาดุกใน
ป จ จุ บั น มี รู ป แบบ การใช ที่ ดิ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต ไปสู ก ารผลิ ต ที่ เ ข ม ข น ทั้ ง ตอนบน
ตอนกลาง และตอนทาย ของลุมน้ํา มีการใชพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพาณิชยเพิ่มมาก
ขึ้น ทําใหมีการบุกเบิกที่ทํากินเพิ่มขึ้น มีการใชไมเชิงพาณิชย ทั้งหมดนี้เปนผลพวงมาจากนโยบาย
การพัฒนาของรัฐเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ ประกอบกับการเขามาของกลุมทุนที่ทําใหเกิดการแยง
ที่ดินและน้ํา ดวยเหตุตาง ๆ ดังที่กลาวมาจึงทําให พื้นที่ปาลดลง และมีการใชทรัพยากรดิน และน้ํา
เพิ่มมากขึ้น สงผลใหเกิดปญหาการแคลนน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแลง ปญหาน้ําหลากในฤดูฝนและ
ปญหาคุณภาพน้ํา
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สําหรับในเรื่องของการจัดการน้ํา องคการบริหารสวนตําบลที่สถาปนาตามแนวทางการ
กระจายอํานาจ มีบทบาทหนาที่และงบประมาณที่เปนทางการกลับไมสามารถสนองตอบตอปญหา
เรื่องน้ําไดเพราะ ความสัมพันธที่เปนทางการ รัฐ ภูมิภาค องคกรสวนทองถิ่น ที่เขามาดําเนินการ
ในการแก ไขปญหาทรัพยากรน้ําในตําบลยังอยูใ นระดับที่ต่ํา ต องพึ่งพาแหล งงบประมาณจาก
ภายนอกสูง และไมมีแนวทางการจัดการแบบองครวม จาดขีดความสามารถในการจัดการเงิน
งบประมาณที่ใชเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนา
เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธที่ไมเปนทางการ พบวาปฏิสัมพันธระหวางกลุมผูมีสวนได
สวนเสียหลายฝาย ที่ผานมาเปนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนทางอํานาจเพื่อตอรองและจัดการกับ
ปญหาของแตละฝายเพื่อสรางความชอบธรรมผานการปฏิสัมพันธกับแหลงอํานาจตาง ๆ อยางไม
เปนทางการอยางหลากหลาย เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองใหกับตนเองและลดอํานาจของอีกฝายหนึ่ง
ในขณะเดียวกันกลุมผูเสียเปรียบจากปฏิบัติการก็มีปฏิสัมพันธกับแหลงอํานาจใหมเพื่อโตกลับและ
เพื่อสรางความชอบธรรมใหมในการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําอยางไมมีที่สิ้นสุด
จึงมีขอเสนอแนะวา (1) ในทางทฤษฎีควรใหความสําคัญกับการวิจัยถึงพลวัติของผูมีสวน
ได เ สี ย แบบไม เ ปน ทางการ ใชค ามสัมพั น ธ เ ชิ งอํา นาจ เพราะจะนํา ไปสูความเข า ใจที่แ ท จ ริ ง ที่
องคการบริหารสวนตําบลจะเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพตอปญหาที่สําคัญของพื้นที่หรือไม และ
(2) ในทางนโยบาย ถาจะใหสังคมมีความคาดหวังตอองคการบริหารสวนตําบลจะตองใหเกิดการ
กระจายอํานาจอยางแทจริง และที่สําคัญที่สุดในความเปนจริงจะไมสามารถหลีกเลี่ยงความสัมพันธ
เชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมได จึงตองใหชุมชนผูไดรับผลกระทบโดยตรงตอทรัพยากรน้ํารวมพลังผาน
เวทีตอรอง และผลักดันแผนที่เปนการจัดการน้ําแบบองครวมมากขึ้น
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ABSTRACT
The objectives of this study are 1) to study the land use which effect to the water
resource usage which led to water conflict of community in Thapladuk Tambol Administrative
Organization. 2) to study the potentials and limitations of Thapladuk Tambol Administrative
Organization regarding problems of water resources management. The approach of this study is the
potentials and limitations of Thapladuk Tambol Administrative Organization regarding water
resources management is not depends on the relation between the organization, the government and
government authorities but the informal relation of unequal power person.
The methodology of this study are both quantity and quality concepts included the 171
questionnaires of focused group and 70 interviewees. The participate observation, small meeting
and deep interviewing are analyzed with the geographic information systems and documents of
Thapladuk Tambol Administrative Organization regarding water resources management. Those
documents have been presented to the community and are approved for the accuracy by the
community before the paper work.
The results of this study are, in terms of the land evolution, the pattern of land use in
Thapladuk Tambol Administrative Organization now has changed. Land use has been for more
intensive production and more land and natural resources are now used for commercial purposes.
Also, people have extended the farming land due to the increase of population and the
investments as well as many developmental projects from the government in the area. According
to the impacts of the changes, the forest areas were reduced, soil and water resources were used
which led to the water shortage in dry season, over rainfall in rain season and also the water
quality.

ซ
In terms of water resources management, the Tambol Administrative Organization
which was established follow the decentralization concepts, are not able to fulfill water resources
problems. Because of the formal relation between the governments, the region and local
organization which has been participated in order to solve the problem of water resources is low.
They need to rely on the budget from outside community. Because of the financial management
for the development of Thapladuk Tambol Administrative Organization is not efficiency.
According to the informal relation between different groups of steak holders, the power
movement of the organization in order to solve the problems needs to create the righteousness in
both informal and formal way. Furthermore, the community will have more connection with a
new power organization regarding to retort and create their new righteousness for sustainable
usage of water resources.
The appropriate suggestions are 1) in terms of the theory, they should pay more
attention to research about the dynamic of the informal steak holders regarding the power
relation. It will lead to understand the Tambol Administrative Organization is the efficiency
organization concerning the areas problem itself. 2) in terms of the policy, the government should
adjust the decentralized concepts to become more reality for the organization. The most
importance, the people who have troubles directly about the water resources, should assemble to
reinforce and push on create the water resources management of entirely plan.

