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บทคัดย่อ 

บทความวชิาการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์บทเรียนและแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการจดัการร่วมของ
ชุมชนบริเวณล าโดมใหญ่ จังหวดัอุบลราชธานี โดยศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดสิทธิของชุมชน แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายและนโยบายเก่ียวกบัการจดัการร่วมทั้ง
ของประเทศไทยและต่างประเทศ ขอ้ค้นพบจากงานเขียนน้ี พบว่า เหตุการณ์คันดินกั้นบ่อบ าบัดน ้ าเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรมแห่งหน่ึงแตกและไหลลงสู่แม่น ้ าล าโดมใหญ่ จงัหวดัอุบลราชธานี เม่ือปี พ.ศ. 2558 เกิดความเสียหายต่อระบบ
นิเวศ น ้ าเน่าเสีย ปลาตายเป็นจ านวนมากและส่งกล่ินเหม็นต่อประชาชนท่ีอาศยัอยู่ริมแม่น ้ าล าโดมใหญ่ จ านวน 3 อ าเภอ 
ไดแ้ก่ อ าเภอนาเยีย อ าเภอพิบูลมงัสาหารและอ าเภอสวา่งวีระวงศ์ ท าให้วิถีชีวิตของชาวบา้นและชุมชนจากท่ีเคยใชน้ ้ าเพ่ือ
อุปโภคบริโภคเปล่ียนไป คือไม่กลา้ใชน้ ้ าอีกเพราะเกรงวา่จะไดรั้บอนัตรายจากตะกอนสารพิษ วิกฤติล าโดมใหญ่น้ีไดใ้ห้
บทเรียนแก่สงัคมไทยและท าให้เห็นปัญหาหลายดา้นดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นมาตรการควบคุมทางกฎหมาย การขาดจิตส านึก 
การขาดรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรับขอ้เสนอแนวทางการจดัการ ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ตัดสินใจด าเนินการ ซ่ึงจะช่วยผลกัดันให้มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีเหมาะสมตามบริบทของชุมชน 
หน่วยงานรัฐและโรงงานอุตสาหกรรมควรร่วมมือกบัชุมชนดว้ย ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดรั้บรองให้
ประชาชนมีสิทธิในส่ิงแวดลอ้มในการอนุรักษ ์รักษาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรืออาจเรียกไดว้า่แปรวกิฤติ
ใหเ้ป็นโอกาสในการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัมิใหเ้กิดข้ึนอีก       
ค าส าคญั: วกิฤติ ส่ิงแวดลอ้ม การจดัการร่วม ชุมชน 

 
ABSTRACT 
 The objective of academic article was to analyze learning and   guidelines that benefit for co-management of 
community at Lam Dome Yai River, Ubon Ratchathani. The concept of natural resource and environmental management, 
right of community, public participation, international and domestic laws and policies toward co-management was 
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employed to explore. It was found that the broken soil barrier of waste water pond from a factory and flowed into the 
Lam Dom Yai River, Ubon Ratchathani Province, in 2015, it led to full destruction to the ecosystem, polluted water, dead 
fish, and a lot of foul smells on people living along the Lam Dom River in 3 districts which were Na Yia District, Phibun 
Mangsahan District and Sawang Wirawong District. The water consuming by the villagers and communities has changed.  
Villagers and communities do not consume water due to terrifying of harmed by toxic sediments. The huge crisis in Lam 
Dome Yai River provided lessons to Thai society and face several problems in terms of legal control measures, lack of 
consciousness and insufficiency of public participation model. The suggestion for management guideline is that the 
community shall participate in exchanging ideas, making-decision in process that possibly assist to force for appropriate 
activities in the context of the community. Public agencies and industrial plants shall cooperate with the community 
under the Constitution of the Kingdom of Thailand that proclaims the individual right of environmental conservation, 
maintaining and utilize natural resource or it can be said that co-management is able to change crisis to be an opportunity 
to solve problems and prevent from reoccurring. 
Keywords: Crisis, Environment, Co-management, Community 

 
บทน ำ 

จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่และมีโรงงานอุตสาหกรรมเขา้มาด าเนินการหลายแห่ง จากการพฒันา
อุตสาหกรรม ท าให้เศรษฐกิจจงัหวดัอุบลราชธานีดีข้ึน เม่ือมีการผลิตมากข้ึน โรงงานอุตสาหกรรมยอ่มก่อให้เกิดของเสีย
จากกระบวนการผลิตเพ่ิมตามไปดว้ย หากมิไดจ้ดัการของเสียอย่างระมดัระวงั ยอ่มก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆ และเม่ือ
ยอ้นกลบัไปในปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ไดเ้กิดเหตุการณ์คนับ่อบ าบดัน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง ได้
พงัทลายบางส่วนและไหลลงสู่แม่น ้ าล าโดมใหญ่ จงัหวดัอุบลราชธานี ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ปลาตายเป็นจ านวนมาก 
สาหร่ายสีเขียวมีมากกวา่ปกติ ส่งกล่ินเหมน็ต่อประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีริมแม่น ้าล าโดมใหญ่ จ านวน 3 อ าเภอ คือ อ าเภอ
นาเยยี อ าเภอพิบูลมงัสาหาร และ อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์ ซ่ึงปัญหาน ้ าเน่าเสียของล าโดมใหญ่ส่งผลกระทบต่อชาวบา้นท่ีอาศยั
ติดบริเวณล าโดมใหญ่ ท าให้ชาวบา้นไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากน ้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคไดแ้ละขาดรายไดจ้ากการท า
อาชีพประมงน ้ าจืดอีกดว้ย  ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว จ าเลยหมายเลขหน่ึงท่ีชาวบ้านนึกถึงคือโรงงานอุตสาหกรรม  
โดยชาวบา้นไดร้วมตวักนัฟ้องขอให้ศาลปกครองมีค าพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกลุ่มบริษทั
อุบลไบโอเอทานอล จ ากดั เน่ืองจากปล่อยน ้ าเสียลงสู่ล าโดมใหญ่ เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2559 และวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 ศาลปกครองอุบลราชธานี นดัไต่สวนผูฟ้้องคดีในชั้นพิจารณาค าฟ้อง ในคดีหมายเลขด าท่ี ส.8/2559 ระหวา่งนาย
ทองด า เกาะแกว้ ท่ี 1 กบัพวกรวม 736 คน ผูฟ้้องคดี กบักรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ี 1กบัพวกรวม 2 คน เป็นผูถู้กฟ้องคดี 
(ศาลปกครอง, 2559) ซ่ึง ณ ปัจจุบนั (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562) คดียงัอยูใ่นกระบวนการของศาลปกครองอุบลราชธานี ยงั
ไม่เป็นท่ีส้ินสุด จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ผูท่ี้มีส่วนได้เสียทั้ งหน่วยงานรัฐ ชาวบา้นในชุมชนท่ีอาศัยบริเวณล าโดมใหญ่ 
โรงงานอุตสาหกรรมไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน มีมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น การเปิดประตูระบายน ้ าเพ่ือ
ลดการเกิดสาหร่าย สูบน ้ าเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนให้น ้ าต่อเน่ืองจนกวา่ค่าออกซิเจนน ้ าจะกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ การซ่อมแซมคนั
ดินท่ีแตก การตรวจคุณภาพน ้ า การเสริมคนับ่อบ าบดัน ้ าเสียดว้ยคอนกรีต การกกัเก็บตะกอนน ้ าเสียและวชัพืช และการ
เยยีวยาใหก้บัชาวบา้นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อการฟ้ืนฟสูภาพส่ิงแวดลอ้มของล าน ้ า นอกจากน้ี การเน่าเสีย
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ของล าโดมใหญ่ ไดส่้งผลโดยตรงต่อปลาและสัตวน์ ้ าในแม่น ้ ามูนดว้ย และจากรายงานสถานการณ์แม่น ้ ามูน บริเวณทา้ย
เข่ือนปากมูล ระบุวา่ สภาพแม่น ้ าเป็นสีด า โดยขอ้สันนิษฐานของชาวบา้นคือ น่าจะเกิดจากน ้ าเน่าเสียท่ีระบายจากโรงงาน
แห่งหน่ึงจากล าโดมใหญ่ (ข่าวสด, 2562) ซ่ึงปัญหาน้ีส่งผลสะท้อนกลบัมาคุกคามการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นรูปของ
วิกฤติการณ์ส่ิงแวดลอ้มอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได ้หากไม่รีบด าเนินการแกไ้ข จะส่งผลเสียหลายประการทั้งด้านสุขภาพ
อนามยั ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสงัคมได ้จึงเป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ีจะตอ้งช่วยกนัแกไ้ขและหาแนวทางการจดัการร่วมกนั 

ดงันั้น ผูเ้ขียนใคร่ขอน าบทเรียนจากเหตุการณ์น้ี มาน าเสนอและศึกษาวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดเป็นประเด็นในการคน้หา
แนวทางในการจดัการร่วมของชุมชนต่อการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟลู าโดมใหญ่ใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

 

วธีิการศึกษา 
บทความวิชาการน้ีเป็นการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ กฎหมาย บทความ 

วารสาร งานวจิยั วทิยานิพนธ์ ส่ืออินเทอร์เน็ต โดยศึกษาภายใตก้รอบแนวคิดการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
แนวคิดสิทธิของชุมชน แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายและนโยบายเก่ียวกับการจัดการร่วมทั้ งของ 
ประเทศไทยและต่างประเทศและน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวเิคราะห์เพื่ออภิปรายผล สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

 

ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล 
จากเหตุการณ์คนับ่อบ าบดัน ้ าเสียแตกท าให้น ้ าเสียท่ีอยูใ่นบ่อไหลลงสู่ล าโดมใหญ่เป็นจ านวนมาก เป็นเหตุให้น ้ าเน่า

เสีย มีปลาตายจ านวนมาก เกิดสาหร่ายบูมและส่งกล่ินเหม็น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนในชุมชน  
3 อ าเภอท่ีอยูริ่มล าโดมใหญ่ คือ อ าเภอนาเยยี อ าเภอพิบูลมงัสาหาร และอ าเภอสวา่งวีระวงศ์ ท าให้ชาวบา้นทั้ง 3 อ าเภอ ยื่น
ฟ้องต่อศาลปกครองอุบลราชธานี โดยขอให้มีค  าพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกลุ่มบริษทั
อุบลไบโอเอทานอล จ ากดั แต่ในกรณีดงักล่าว ศาลยงัไม่ไดว้นิิจฉยัในประเด็นท่ีชาวบา้นไดฟ้้องร้อง ดงันั้นจึงยงัไม่เป็นท่ีแน่
ชดัวา่ การกระท าของโรงงานอุตสาหกรรมของผูถู้กฟ้องคดีวา่ไดก้ระท าความผิดตามท่ีกล่าวอา้งหรือไม่ ผูเ้ขียนจึงมิอาจกา้ว
ล่วงในประเด็นท่ีอยูใ่นระหวา่งการวนิิจฉยัของศาลปกครองอุบลราชธานี แต่อยา่งไรก็ตาม เม่ือเกิดปัญหาข้ึนแลว้ ประชาชน
ในชุมชน ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐมีความพยายามในการช่วยกนัแกไ้ขปัญหา แต่บางคร้ังก็
ท าใหเ้กิดขอ้ร้องเรียนได ้ดงัท่ีสมชัชาคนจน กรณีเข่ือนปากมูล ออกแถลงการณ์ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานีเร่งให้ตั้ง
คณะกรรมการร่วมเพ่ือท าการตรวจสอบขอ้เท็จจริงถึงสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาน ้ าในล าโดมใหญ่เน่าเสีย (ประชาไท, 2558)  

กำรจดักำรร่วมของชุมชนโดยใช้หลกักำรมส่ีวนร่วมของชุมชน 
ส าหรับการจดัการร่วมในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเป็นการสร้างความร่วมมือท่ีหลากหลาย โดย

ใหค้วามส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เปิดโอกาสให้ชุมชนมีอิสระในการตดัสินใจ จดัท ากิจกรรมต่างๆในทุกขั้นตอนเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและความจ าเป็นภายในชุมชนของตน ซ่ึงรูปแบบกฎเกณฑ ์การแบ่งหนา้ท่ีการจดัการ ขอ้ตกลงในการจดัการ
ร่วม การก าหนดผูท่ี้เขา้มาด าเนินการ การจดัการจึงควรมีลกัษณะยืดหยุน่ เพ่ือให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของแต่ละพ้ืนท่ี
ชุมชน ซ่ึงลกัษณะและองคป์ระกอบของการจดัการร่วม อาจพิจารณาไดจ้ากแนวทางการจดัการท่ีชุมชนเป็นผูมี้บทบาทหลกั
ในการด าเนินการร่วมกบัรัฐ (อุดมศกัด์ิ สินธิพงษ,์ 2557: 67) และให้ความส าคญักบัความเป็นประชาธิปไตยของชุมชน มี
การแบ่งบทบาทอ านาจหนา้ท่ีตามความเหมาะสม มิใช่เป็นหนา้ท่ีเพียงฝ่ายใดฝ่ายเดียว  
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ส าหรับหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนมีพฒันาการมาจากแนวความคิดท่ีวา่ ส่ิงแวดลอ้มถือเป็นสมบติัร่วมกนัของมวล
มนุษยชาติ (อุดมศักด์ิ สินธิพงษ์, 2556: 56) ซ่ึงหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน ถูกน ามาใชค้ร้ังแรกในปี ค.ศ.1972 
ปฏิญญาสต็อกโฮลม์ (The Stockholm Declaration) ในหลกัการขอ้ 1 ไดว้างกรอบไวว้า่ “มนุษยมี์สิทธิพ้ืนฐานในเสรีภาพ
ความเสมอภาค และมีสภาวะความเป็นอยูท่ี่พอเพียงในชีวติ ในส่ิงแวดลอ้มท่ีมีคุณภาพ ท่ียอมให้ชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งภาคภูมิและ
ดีและมนุษยมี์ความมุ่งมัน่ท่ีจะมีความรับผิดชอบในการป้องกันและปรับปรุงส่ิงแวดล้อมส าหรับชนยุคปัจจุบันและ
อนาคต…”  (เขตไท ลงัการ์พินธ์ุ, 2561: 32) ต่อมาในปี ค.ศ.1992 ในการประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการ
พฒันา (The  United Nations Conference on Environment and Development: UNCED) ไดก้ าหนดหลกัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไวใ้นปฏิญญาริโอวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (The Rio Declaration on Environment and Development) 
ขอ้ท่ี 10 ไดว้างหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้า่ “การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ดว้ยการให้ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งทุกคน
เขา้มามีส่วนร่วม ประเทศต่างๆควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มท่ีจัดท าโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ…”  

ดงันั้น ทุกคนจึงควรมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจดัการและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การมีส่วนร่วมท่ีริเร่ิมโดยรัฐ หมายถึง การท่ีรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจการท่ีรัฐไดริ้เร่ิมหรือก าหนดข้ึน (อุดมศกัด์ิ สินธิพงษ,์ 2556: 57)  และการมีส่วนร่วมท่ีริเร่ิมโดยประชาชน หมายถึง การท่ี
ประชาชนมีความคิดริเร่ิมท่ีจะท ากิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยเกิดจากความตอ้งการของชุมชนหรือของประชาชน (อุดม
ศกัด์ิ สินธิพงษ,์ 2556: 57)  ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ตั้งแต่พุทธศกัราช 2550 จนถึง พุทธศกัราช 2560 มาตรา 
43 ไดใ้ห้บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการอนุรักษ ์จดัการ บ ารุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชา ติ ส่ิงแวดลอ้ม 
แลว้ยงัให้สิทธิบุคคลและชุมชนเขา้ช่ือกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนหรือชุมชน หรืองดเวน้การด าเนินการใดอนัจะกระทบต่อความเป็นอยูอ่ยา่งสงบสุขของประชาชนหรือชุมชนและ
ไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ซ่ึงเห็นไดว้า่บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญเป็นหลกัการขั้นพ้ืนฐานท่ีจะตอ้งน าไปบญัญติั
ไวใ้นกฎหมายล าดบัรองเพื่อใหมี้ผลบงัคบัใช ้ 

ส าหรับพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดรั้บรองสิทธิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ในมาตราท่ี 6  และพระราชบญัญติัขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีบทบญัญติัใหห้น่วยงานของรัฐตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสาร 

ส าหรับรูปแบบของการมีส่วนร่วมของ International Association of Public Participation หรือ IAP (อรทยั ก๊กผล, 
2554: 17-18) แบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 1. ระดบัการเสริมอ านาจให้ประชาชน โดยให้ประชาชนเป็นผูมี้อ านาจตดัสินใจดว้ย
ตนเอง 2. ระดบัสร้างความร่วมมือ โดยให้บทบาทแก่ประชาชน รัฐ ท างานและตดัสินใจร่วมกนั เช่น คณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและชุมชนด้านส่ิงแวดลอ้ม 3. ระดบัเขา้มามีบทบาท เป็นขั้นท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมตน้ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งรัฐกบัประชาชน แต่อ านาจตดัสินใจสุดทา้ยเป็นของรัฐ 4. ระดบัรับฟังความคิดเห็น และ 5. 
ระดบัให้ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงเป็นเพียงการให้ขอ้มูลว่ารัฐจะด าเนินการเร่ืองใดบา้ง เช่น การจดัท าผลรายงานประจ าปี ท าให้
บทบาทของประชาชนจะมีนอ้ย 

จากเหตุการณ์น้ี เห็นไดว้า่ชุมชนทั้ง 3 อ าเภอต่างเขา้มามีส่วนรวมในระดบัต่างๆ สะทอ้นให้เห็นถึงบทบาทและอ านาจ
ของประชาชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่ระดบัให้ขอ้มูลข่าวสาร การรับรู้ข่าวสารจากหน่วยงาน
ราชการ เป็นขั้นท่ีประชาชนมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด ระดบัเขา้มามีบทบาท เช่น การประชุมคณะกรรมการระดบัอ าเภอ ระดบั
จงัหวดั กรมชลประทานและชาวบ้านประชุมร่วมกนัเพ่ือแกปั้ญหาปลาตายและสาหร่ายบูมท่ีข้ึนอย่างรวดเร็วและฟ้ืนฟู
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สภาพล าโดมใหญ่ จนถึงระดบัสร้างความร่วมมือ ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง แต่การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนนั้น ไม่อาจกล่าวไดว้่าจะเป็นไปดว้ยดีเสมอไป บางคร้ังเกิดขอ้ขดัแยง้ระหว่างชาวบา้นและผูป้ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรม จนน าไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครองอุบลราชธานี หรือแมก้ระทัง่การเรียกร้องให้ผูว้่าราชการจังหวดั
อุบลราชธานียา้ยขา้ราชการเน่ืองจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาน ้ าเน่าเสีย ให้ตั้ งคณะกรรมการร่วมเพ่ือท าการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริง ถึงสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาน ้ าในล าโดมใหญ่เน่าเสีย ดงันั้น ส่ิงท่ีพอจะท าไดคื้อ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูล ซ่ึง
จะช่วยใหเ้กิดการยอมรับความจริงในการอยูร่่วมกนัของวถีิชีวติท่ีแตกต่างได ้เม่ือพิจารณาจากเหตุการณ์ การมีส่วนร่วมของ
ชาวบา้นในชุมชนทั้งสามอ าเภอนั้น ชาวบา้นไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาร่วมกนั และมีผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมดว้ย ดงัน้ี 

1) มีการท างานวจิยัชุมชน  
2) มีการจดัโครงการเวทีสาธารณะเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น เช่น โครงการ การเฝ้าระวงัและอนุรักษลุ่์มน ้ าล าโดม

ใหญ่เพ่ือสันติสุขของชุมชน จังหวดัอุบลราชธานี ของสถาบันพระปกเกลา้ประจ าปี พ.ศ.2561 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 8 
กมุภาพนัธ์ 2561 (วรัญญา นนัตาแกว้, 2561) การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเครือข่ายเฝ้าระวงัและฟ้ืนฟคุูณภาพน ้ าล าโดมใหญ่ 
ปี พ.ศ. 2561 คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัพธุท่ี 9 พฤษภาคม 2561 จดัโดยส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ร่วมกบั องคก์าร
บริหารส่วนต าบลโดมประดิษฐ์ (ส านักงานส่ิงแวดลอ้ม ภาคท่ี 12 อุบลราชธานี, 2561) ส านักงานส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั
อุบลราชธานี ร่วมกบั องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาดี จดัโครงการนกัสืบสายน ้ า เพ่ือสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัล าโดมใหญ่ เม่ือ
วนัท่ี 9 มกราคม 2562 มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 60 คน  

3) การจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่ใต ้ร่วมกบัประมงอ าเภอพิบูลมงัสาหาร 
จดัโครงการส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์แม่น ้ าล าโดมใหญ่ โดยจดักิจกรรมปล่อยปลาและกุง้กา้มกราม (องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลไร่ใต,้ 2561) ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี พร้อมดว้ย นายอ าเภอน ้ ายืน ขา้ราชการ พนกังาน องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโดมประดิษฐ์ และประชาชนจิตอาสาในพ้ืนท่ี ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่า ปล่อยปลา เพ่ืออนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูล า
โดมใหญ่ เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณบา้นแขด่้อน หมู่ท่ี 1 ต าบลโดมประดิษฐ์ อ าเภอน ้ ายืน จงัหวดั
อุบลราชธานี (เอกชยั โปธา, 2562)  

จึงเห็นไดว้า่การน าการจดัการร่วมมาใชใ้นการพฒันาล าโดมใหญ่นั้น ผา่นกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบับริบทของ
ชุมชน น่าจะเป็นส่ิงท่ีเอ้ือต่อการสร้างการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด เน่ืองจากชุมชนมีภูมิปัญญาของตนเองท่ีสามารถน ามา
ด าเนินการปฏิบติัในกิจกรรมของชุมชนได ้แมว้า่การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะถูกมองวา่เป็นหนา้ท่ีของ
ภาครัฐ ผูท่ี้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบติั และประชาชนเป็นผูรั้บนโยบายแลว้น าไปปฏิบติั ท าให้บางคร้ังเกิด
ปัญหาอนัเน่ืองมาจากขอ้บงัคบัของกฎหมายหรือนโยบายของรัฐไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและความตอ้งการในการด าเนิน
ชีวิตของคนในชุมชนท้องถ่ิน ประกอบกับหน่วยงานของรัฐขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ขาดแคลน
งบประมาณและบุคลากร ดังนั้ นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องบูรณาการทั้ งการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยรัฐตอ้งสนบัสนุน และผลกัดนัใหเ้กิดส่ิงต่างๆข้ึนมาโดยมีกฎหมายรองรับ จึงจะท า
ใหก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดประสิทธิผลได ้

สิทธิชุมชน 
สิทธิชุมชน มีผูใ้หค้  านิยามไวด้งัน้ี 
“สิทธิชุมชนเป็นสิทธิจากความสมัพนัธ์ของผูค้นในชุมชน” (นิตยา โพธ์ินอก, 2557: 2)  
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สิทธิชุมชน คือ “ขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ทางสังคม ท่ีพฒันาให้กลุ่มคนร่วมกนัจดัการทรัพยากร การจดัการทางเศรษฐกิจ 
สังคมและอ่ืนๆ โดยชุมชนไดส้ร้างขอ้ตกลงหรือกติกาในการจดัการทรัพยากร อาจท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือกฎจารีต
ประเพณี สิทธิชุมชนสามารถยดืหยุน่ ปรับเปล่ียนได”้ (ส านกัเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2555: 21)  

สิทธิชุมชน คือ “ชุมชนมีสิทธิจดัการทรัพยากรทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และท่ีไม่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเพ่ือ
ด ารงไวซ่ึ้งการอนุรักษ ์การฟ้ืนฟู ตลอดจนการจดัการเพ่ือการด ารงอยู่อยา่งย ัง่ยืนต่อไป โดยสามารถต่อสู้เพ่ือหลุดพน้จาก
กลไกของรัฐท่ีเขา้มาแทรกแซงอยา่งแยบยล และสามารถต่อสู้และด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นธรรมและสันติสืบไป” (พงศ์เสวก 
อเนกจ านงพร และ นวพร ศิริบนัเทิงศิลป์, 2555: 185) 

ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงมีทรรศนะเก่ียวกบัสิทธิชุมชนว่า “ชุมชนมิใช่สิทธิของบุคคลใดบุคคลหน่ึง การใชสิ้ทธิตอ้งไม่สร้าง
ความเดือดร้อนหรือละเมิดสิทธิผูอ่ื้น สิทธิชุมชนถือเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัของชุมชนในการจดัการทรัพยากร ไม่มีกฎเกณฑ์
ตายตวัเพราะชุมชนยอ่มปรับสภาพการณ์ไปตามกาลเวลา ตั้งอยูบ่นส านึกและการรับรู้ร่วมกนัของชุมชน เนน้การมีส่วนร่วม
ตั้งแต่ระดบัรัฐจนถึงระดบัทอ้งถ่ินและสิทธิชุมชนนั้นไดใ้หค้วามส าคญักบัคนในชุมชนก่อนเป็นอนัดบัแรก คนภายนอกจะ
อา้งสิทธิเพ่ือคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชนในสงัคมใหอ้ยูเ่หนือกวา่คนในชุมชนไม่ได”้ นอกจากน้ีสิทธิชุมชนมีลกัษณะของ
การมีส่วนร่วมจากภายนอกชุมชน ตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ิน สาธารณะ และรัฐ ร่วมดว้ย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 ไดบ้ญัญติัคุม้ครองสิทธิชุมชนไวใ้น มาตรา 43 ไม่วา่จะเป็นการ 
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ส่งเสริมภูมิปัญญา วฒันธรรม จารีตประเพณี และการจัดการ บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เขา้ช่ือเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐใหด้ าเนินการหรืองดเวน้การ
ด าเนินการ ตลอดจนการจดัใหมี้สวสัดิการของชุมชน ดว้ยเหตุน้ีรัฐตอ้งมีหนา้ท่ีในการด าเนินการรับรองสิทธิชุมชน 

 
กฎหมำยและนโยบำยทีเ่กีย่วกบักำรจัดกำรร่วมต่อทรัพยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม 
ตามระบอบประชาธิปไตยของไทย ซ่ึงมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยเป็นกฎหมายสูงสุด ได้มีหมวดว่าด้วย

แนวนโยบายแห่งรัฐซ่ึงใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน (อ านาจ วงศ์บณัฑิต, 2557: 53) โดยแนวนโยบายมกั
รวมถึงเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   

ซ่ึงแนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีจะเนน้ให้ความส าคญัแก่เร่ืองท่ีดิน และเนน้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชนท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงแตกต่างจากแนวคิดสมัยก่อนท่ีมักถือว่าการคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีตอ้งจัดการ ซ่ึงถือเป็นผลดีต่อรัฐด้วย เพราะล าพงัรัฐ อาจไม่มี
งบประมาณและบุคลากรเพียงพอในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดท้ั้งหมด (อ านาจ วงศบ์ณัฑิต, 2557: 55) หากไดรั้บความ
ร่วมมือจากประชาชนในชุมชนหรือผูป้ระกอบการ การด าเนินการต่างๆยอ่มกระท าไดง่้าย ซ่ึงรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2560 
บรรจุแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐไวใ้นหมวด 6  มาตรา 72 ซ่ึงบญัญติัวา่ 

“รัฐพึงด าเนินการเก่ียวกบัท่ีดิน ทรัพยากรน ้ า และพลงังาน ดงัต่อไปน้ี 
(1) วางแผนการใชท่ี้ดินของประเทศให้เหมาะสมกบัสภาพของพ้ืนท่ีและศกัยภาพของท่ีดินตามหลกัการพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนื 
(2) จดัใหมี้การวางผงัเมืองทุกระดบัและบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามผงัเมืองอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพฒันาเมือง

ใหมี้ความเจริญโดยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
(3) จดัใหมี้มาตรการกระจายการถือครองท่ีดินเพ่ือใหป้ระชาชนสามารถมีท่ีท ากินไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
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(4) จดัใหมี้ทรัพยากรน ้ าท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการอ่ืน 

(5) ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า รวมทั้งพฒันาและสนบัสนุนให้มีการผลิตและการใช้
พลงังานทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 

 แนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐตามรัฐธรรมนูญ พทุธศกัราช 2560 ไดเ้นน้เร่ืองท่ีดิน โดยกล่าวถึงการวางแผนใชท่ี้ดิน การ
กระจายการถือครองท่ีดินและและวางผงัเมือง นัน่เป็นเพราะท่ีดินเป็นแหล่งท่ีมาของทรัพยากรธรรมชาติประเภทอ่ืน และแม้
โรงงานอุตสาหกรรมจะมีการสร้างก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศบังคบัใช้ เม่ือ
พิจารณาตามมาตรา 57 (1) ท่ีก าหนดให้รัฐตอ้งอนุรักษฟ้ื์นฟู ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรม 
และจารีตประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ินและของชาติ และจดัใหมี้พ้ืนท่ีสาธารณะส าหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งส่งเสริม
และสนบัสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองคก์รทอ้งถ่ินไดใ้ชสิ้ทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการดว้ย และมาตรา 57 (2) 
รัฐตอ้งอนุรักษ ์คุม้ครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยตอ้งให้
ประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมด าเนินการและไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินการดงักล่าวตามท่ีกฎหมายบญัญติั  
ผูเ้ขียนจึงเห็นวา่ในกรณีโรงงานอุตสาหกรรมไดก่้อสร้างข้ึนก่อนรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีบงัคบัใช ้แต่ในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีอาจก่อให้เกิดมลพิษและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม วิถีชีวิตและ
ความเป็นอยูข่องประชาชนในพ้ืนท่ี ดงันั้นในการจดัการร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการและป้องกนัมิให้เกิดมลพิษใน
พ้ืนท่ี ควรใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการปัญหาดว้ย 

นอกจากน้ี กฎหมายส่ิงแวดลอ้มไทยท่ีส าคญั คือ พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ(ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2561 และกฎหมายพระราชบญัญติั
โรงงาน พ.ศ. 2535 ท่ีถูกน ามาบงัคบัใช ้ เม่ือพิจารณาจากประเทศอเมริกามีกฎหมายท่ีใชใ้นระดบัต่างๆไม่วา่จะเป็นระดบั
รัฐบาลกลาง ระดับมลรัฐ และระดับทอ้งถ่ิน เช่น กฎหมายในระดับรัฐบาลกลาง (Federal law) คือ กฎหมายนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ค.ศ.1970 (National Environmental Policy Act 1970: NEPA) กฎหมายระดับมลรัฐ เช่น มล
รัฐอิลลินอยด์ (Illinois State) มีพระราชบญัญติัปกป้องส่ิงแวดลอ้ม (Illinois Environmental Protection Act) และมีกฎหมาย
ท่ีรัฐเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ ์ขั้นตอนแผนการด าเนินงาน คือ กฎหมาย Comprehensive 
Environmental Response, Compensation and Liability Act 1980 (เขตไท ลงัการ์พินธ์ุ, 2561: 290) ส่วนประเทศสิงคโปร์ มี
กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น  พระราชบญัญติัการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ ค.ศ. 1999 (Environmental 
Protection and Management Act, 1999) ประเทศมาเลเซียมี พระราชบัญญติัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ค.ศ.1974 (The 
Environmental Quality Act 1974) ประเทศกัมพูชามีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ค.ศ. 1996 (Law on Environmental Protection and Natural Resource Management, 1996) จึงกล่าวได้
วา่ ประเทศท่ีพฒันาแลว้ต่างก็ให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกฎหมายบญัญติัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการรับรอง
สิทธิของประชาชนในการด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

ส าหรับนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ไดว้างแนวทางในการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระยะ 20 ปีขา้งหนา้ ใหร้องรับกบัประเด็นท่ีเป็นแนวโนม้และประเด็น
เกิดใหม่ของโลกและภูมิภาค โดยมีแนวคิดส าคญั คือ หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่
บนพ้ืนฐานของความพอประมาณ มีการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอประมาณและเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี และ
แนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจงัหวดั
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อุบลราชธานีไดด้ าเนินการตามนโยบาย โดยตอ้งการท่ีจะขบัเคล่ือนให้เป็นอุตสาหกรรมในเชิงนิเวศ หรือ Green Industry 
เพ่ือสอดรับกบัยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560- 2579) คือ ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญัคือ การบริโภคท่ีย ัง่ยนืและการผลิตท่ีย ัง่ยนื การด าเนินการท่ีส าคญัคือเร่งวาง
ระบบการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟแูละสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ปรับตวัไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภค
ท่ีปล่อยคาร์บอนต ่าและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน โดยพฒันาการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพและพฒันาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยการจดัการขยะ สารพิษ และของเสียอนัตรายอยา่งมีประสิทธิภาพ นโยบาย
และมาตรการภาครัฐท่ีมุ่งสู่การพฒันาและแกไ้ขปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้เห็น
ไดว้า่ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในอดีตจะอยูใ่นความดูแลของชุมชน ซ่ึงแต่ละชุมชนมีความแตกต่าง
กนัทั้งบริบทพ้ืนท่ี จารีตประเพณี วฒันธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน โดยชุมชนมกัใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสั่งสมมาจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและน ามาใชเ้พ่ือการด ารงชีพ แต่เม่ือความเจริญทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เขา้มาแทนท่ี การใชภู้มิ
ปัญญาทอ้งถ่ินจึงถูกลดบทบาทลง การน านโยบายมาใช ้บางคร้ังอาจไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชน ดงันั้นหน่วยงาน
ของรัฐจึงควรส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจและตระหนกัในความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม 
โดยใหอ้งคก์รเอกชน ประชาชนมีส่วนร่วมและตอ้งเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมการวจิยัชุมชน นอกจากน้ีการพฒันาระบบ
เทคโนโลยก็ีเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น เช่น การจดัตั้งศูนยก์ลางระบบสารสนเทศ การพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพเพ่ือการรักษาสุขภาพ
อนามยัและคุณภาพชีวติของประชาชน (อ านาจ วงศบ์ณัฑิต, 2557: 79)  

อย่างไรก็ตาม นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  เป็นการวาง
กรอบกวา้งๆในระยะยาว ซ่ึงจงัหวดัอุบลราชธานีมีแผนพฒันาจงัหวดัอุบลราชธานี พ.ศ.2561 -2564 ฉบบัทบทวน ได้มี
ประเด็นการพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยมีวตัถุประสงค์คือการมีส่วนร่วมและบูรณา
การ (แผนพฒันาจงัหวดัอุบลราชธานี พ.ศ.2561-2564 ฉบบัทบทวน, 45) จากผลสรุปการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ซ่ึงผลผลิตการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 โครงการ โดยแยกเป็นกิจกรรม
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูล าโดมใหญ่ โดยใชง้บประมาณสองลา้นบาท (แผนพฒันาจงัหวดัอุบลราชธานี พ.ศ.2561-2564 ฉบับ
ทบทวน, 58-60) 

ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นวา่จงัหวดัอุบลราชธานีตอ้งจดัท าแผนลงรายละเอียดอีกวา่ในแต่ละช่วงเวลาจะตอ้งด าเนินโครงการ หรือ
แผนปฏิบติัการใดบา้ง มีการจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละโครงการ เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในทางปฏิบติัแก่หน่วยงาน
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันาท่ีย ัง่ยืน และประชาชนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา ซ่ึง
เม่ือไดด้ าเนินโครงการแลว้จะตอ้งมีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และตอ้งจดัท าเป็นรายงานเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้
คนในชุมชนและประชาชนทัว่ไปรับทราบดว้ย 

 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

วกิฤติล าโดมใหญ่ท่ีเกิดข้ึนเป็นบทเรียนท่ีประชาชนในจงัหวดัอุบลราชธานีต่างกงัวลใจเพราะล าโดมใหญ่เป็นแหล่งน ้ า
ส าคญั โดยเฉพาะชุมชนทั้งสามอ าเภอท่ีใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวิต เม่ือความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนแลว้ยากต่อ
การเยยีวยา หรืออาจเยยีวยาไม่ไดเ้ลย ส่ิงเดียวท่ีจะแกไ้ขสภาพน ้ าใหก้ลบัมามีสภาพเหมือนเดิมหรือใหใ้กลเ้คียงกบัสภาพเดิม
มากท่ีสุดนั้นคือการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีติดกบัแม่น ้ า ซ่ึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่ิงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของชุมชนในการช่วยกนัแกไ้ขและด าเนินกิจกรรมปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
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คนในชุมชนควรจะไดมี้ส่วนร่วมทั้งในสิทธิท่ีจะไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  สิทธิท่ีจะไดรั้บ
การชดเชยเยียวความเสียหายและมีหน้าท่ีดูแล แก้ไขและฟ้ืนฟูคุณภาพของล าโดมใหญ่ ซ่ึงหน่วยงานของรัฐจักต้อง
ด าเนินการใหป้ระชาชนในชุมชนไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร สนบัสนุนงบประมาณ สร้างจิตส านึกท่ีดีให้แก่คนในชุมชนในการ
หวงแหน อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รับฟังความคิดเห็นและแนวทางแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาส่ิงแวดลอ้มจากประชาชนในชุมชน
ร่วมกนั มิใช่มองแต่เพียงวา่เป็นหนา้ท่ีของภาครัฐและเจา้หนา้ท่ีแต่เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานวิจยัของขวญัฤดี 
จนัทิมา และดร.อรทยั ลียงจินดาถาวร (2554: 117) ท่ีเสนอแนะวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีผลิต
ขยะจะเกิดข้ึนไดจ้ าเป็นตอ้งไดรั้บเง่ือนไขสนับสนุนจากนโยบาย อปท. รวมทั้งนโยบายอ่ืน ๆ เช่น นโยบายการแสวงหา
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ และสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของสโรชินี ศิริวฒันา (2556: 145) ท่ีเสนอแนะวา่ควรค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคญัมากกว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจ     ดงันั้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางการป้องกันปัญหามิให้เกิดข้ึนอีก รวมถึงความต้องการของชุมชน น่าจะเป็นแนวทางท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด  

ส าหรับขอ้เสนอแนะ มีดงัน้ี 
1.ดา้นการมีส่วนร่วม 
 ตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหา ตดัสินใจ ก าหนดแนวทางพฒันาตามความตอ้งการของ

ชุมชนและด าเนินกิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานการประชุม คณะกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
พ้ืนท่ีลุ่มน ้ าล าโดมใหญ่ จงัหวดัอุบลราชธานี คร้ังท่ี 6/ 2560 เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ หาดทรายทอง หมู่ท่ี 2 
บา้นผกัหยา่ ต าบลไร่ใต ้อ าเภอพิบูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีไดร้ายงานวา่เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทีม
วจิยัและผูน้ ากลุ่มพิทกัษล์ าโดมใหญ่ไดร่้วมแลกเปล่ียนแนวคิดและมีขอ้สรุป คือ การแกไ้ขปัญหาตอ้งมาจากการมีส่วนร่วม
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน  เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียและประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
ตอ้งกระจายอ านาจให้แก่ชุมชน เช่น คณะกรรมการหมู่บา้น สนับสนุนงบประมาณวิจยัแก่ชุมชนหรือกลุ่มอนุรักษ์ท่ีดูแล
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และควรใหอ้งคก์รเอกชน สถาบนัการศึกษา ส่ือมวลชนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วน
ร่วมในการใหค้วามรู้และน าขอ้มูลมาจดักิจกรรมต่างๆ มีการแสดงนิทรรศการ นอกจากน้ี การจดัการร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน
ควรใชว้ฒันธรรมภูมิปัญญาชาวบา้น เช่น  วิธีการท าเรือไฟโบราณ เพ่ืออนุรักษเ์รือไฟโบราณให้ลอยตามล าน ้ าโดมเพ่ือให้
คนรุ่นใหม่ไดช่ื้นชมดว้ย 

2. ดา้นนโยบาย 
ภาครัฐตั้งแต่ระดบัจงัหวดัจนถึงระดบัต าบลตอ้งมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารหรือจดัโครงการท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษล์ า

โดมใหญ่ อย่างต่อเน่ืองและเป็นประจ าทุกปี มีการจดัประชุมเพื่อทบทวนแผนพฒันาทั้งระยะสั้นและระยะยาว  และควร
จะตอ้งระบุกิจกรรมต่างๆ ช่วงระยะเวลาด าเนินการใหช้ดัเจน 

3. ดา้นกฎหมาย 
ควรมีการออกพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. …  เพราะคดีส่ิงแวดลอ้มเป็นคดีท่ีมีลกัษณะพิเศษ ผู ้

พิพากษาจึงควรมีความรู้ความเขา้ใจเป็นการเฉพาะและควรก าหนดใหพิ้จารณาคดีเป็นพิเศษเพ่ือใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว 
ซ่ึงขณะน้ีมีร่างพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. …  ซ่ึงเม่ือพิจารณาดูตามมาตรา 15-18 แลว้จะเห็นวา่อ านาจ
ฟ้องและผูเ้สียหาย คือ องคก์รเอกชนทางส่ิงแวดลอ้มท่ีไดจ้ดทะเบียนแลว้ตามกฎหมาย ตวัแทนชุมชนท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดประธานศาลฎีกา รวมถึงบุคคลใดท่ีมิใช่ผูเ้สียหายและมิไดอ้าศยัอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ินซ่ึงพบเห็นการ
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กระท าใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ส่ิงแวดลอ้ม อาจแจง้ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการนั้น ผูเ้ขียนมีขอ้เสนอเพ่ิมเติม
วา่หน่วยงานท่ีไดรั้บแจง้จกัตอ้งมีระบบการสอบสวน สืบสวน การคน้หาความจริงในเบ้ืองตน้ใหมี้ประสิทธิภาพและตอ้งท า
โดยรวดเร็ว 

ควรเพ่ิมบทลงโทษทางอาญา เพราะถือเป็นความเสียหายต่อสงัคม เม่ือพิจารณาร่างขอ้บทวา่ดว้ยความรับผิดชอบของรัฐ 
(Draft Article on State Responsibility) ท่ีจดัท าโดยคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศของสหประชาชาติ
(International Law Commission of The United Nations: ILC) (อุดมศกัด์ิ สินธิพงษ,์ 2556: 133) ไดว้างหลกัเกณฑว์า่จะตอ้ง
เป็นการกระท าท่ีจงใจฝ่าฝืนพนัธกรณีระหว่างประเทศ ซ่ึงมีความส าคญัต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์และในร่าง
ประมวลขอ้บทอาชญากรรมท่ีเป็นภยัต่อสันติสุขและความมัน่คงของมนุษยชาติ (Draft Code of Crimes Against the Peace 
and Security of Mankind) โดยคณะกรรมธิการกฎหมายระหวา่งประเทศของสหประชาชาติ (ILC)  ระบุถึงความรับผิดทาง
อาญาในทางส่ิงแวดลอ้มไว ้2 กรณีคือ ร่างขอ้บทท่ี 22 เป็นความรับผิดในฐานะอาชญากรสงครามโดยประสงค์หรือ
คาดหมายท่ีจะให้เกิดความเสียหายในระยะยาวและรุนแรงต่อส่ิงแวดลอ้ม และ ร่างขอ้บทท่ี 26 เป็นความรับผิดทางอาญา
ทัว่ไปส าหรับผูท่ี้เจตนากระท าความเสียหายหรือเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหาย (อุดมศกัด์ิ สินธิพงษ,์ 2556: 133- 134) ซ่ึงจาก
ทั้งสองกรณีจะตอ้งเป็นความเสียหายท่ีร้ายแรง และส่งผลเป็นระยะเวลานานซ่ึงถือเป็นความเสียหายต่อสาธารณชน ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศไทยแลว้ ผูเ้ขียนขอเสนอว่าความรับผิดทางอาญาท่ีน ามาใช้ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งมีลกัษณะเป็นการป้องกนัโดยการยบัย ั้งให้ผูก้ระท าผิดเกิดความเกรงกลวัและตดัโอกาสมิให้กระท า
ความผิดอีก 

4. ภาครัฐ โรงเรียน ผูน้ าชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ตอ้งสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัถึงศกัยภาพของตนเอง
ในการพฒันาและความสมคัรใจท่ีจะด าเนินกิจการร่วมกนัภายในชุมชน เพราะถา้คนในชุมชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ล าโดมใหญ่และขาดการมีส่วนร่วม การพฒันาล าโดมใหญ่ใหก้ลบัมามีสภาพท่ีเหมือนเดิม ยอ่มเป็นไปไดย้าก  

5. เน่ืองจากในพ้ืนท่ีต าบลนาดี อ าเภอนาเยยีถึงต าบลไร่ใต ้อ าเภอพิบูลมงัสาหาร ท่ีอยูติ่ดบริเวณล าโดมใหญ่มีการด ารง
ชีพท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ เกษตรกร การหาปลาเพ่ือเล้ียงชีพ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ คือ ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 12 
อุบลราชธานี โรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกบัเครือข่ายเฝ้าระวงัคุณภาพน ้ าล าโดมใหญ่ ตอ้งตรวจสอบคุณภาพน ้ า ตรวจสอบ
สัตวใ์นน ้ า หากพบว่ามีปลาตายจนผิดสังเกตตอ้งรีบตรวจสอบสาเหตุทนัที และควรตรวจวดัปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า 
(DO) ทุกเดือน เพ่ือใหช้าวบา้นในชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์จากล าโดมใหญ่ได ้ 

6. ชุมชนท่ีอยูติ่ดล าโดมใหญ่ตอ้งเตรียมรับอุทุกภยัท่ีเกิดข้ึนในช่วงฤดูฝนดว้ย ดงันั้น ส านกังานป้องกนัและบรรเทา    
สาธารณภยัจงัหวดัอุบลราชธานี ตอ้งมีระบบเตือนภยั ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูน้ าชุมชน และประชาชนตอ้งหูไวตาไว 
ติดตามขอ้มูลข่าวสารโดยตลอด  

7. โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนเครือข่ายโครงการอนุรักษล์ าโดม ทั้ง 3 อ าเภอ หน่วยงานราชการ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน ประชาชนและเยาวชน ควรมีกิจกรรมต่างๆร่วมกนั เช่น การปล่อยพนัธ์ุปลา กุง้สู่แม่น ้ าล าโดมใหญ่เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการพ้ืนท่ีล าโดมใหญ่อยา่งย ัง่ยืนและฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โดยควรท ากิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
ซ่ึงเป็นการเพ่ิมปริมาณสตัวน์ ้ าและในอนาคตสตัวน์ ้ าเหล่าน้ีจะเป็นแหล่งสร้างรายไดใ้นการประกอบอาชีพใหแ้ก่ชุมชนดว้ย 

จากผลสรุปและขอ้เสนอแนะท่ีกล่าวมานั้น หากสังคมไทยไดเ้รียนรู้ผ่านความวิกฤติในคร้ังน้ี ก็ถือไดว้า่สามารถแปร
วกิฤติใหเ้ป็นโอกาสในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามิใหเ้กิดข้ึนอีก 
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