นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ภาคประชาสังคมกับการบริหารจัดการอุทกภัยข้ามพรมแดนแบบบู รณาการ: กรณีศึกษา
การบริหารจัดการอุทกภัยบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ ากกและแม่น้ าโขง
อริญชย์วิชญ์ แสงนักธรรม

Civil Society and Integrated Transboundary Flood Management: The Case Study of
Flood Management at the Confluence of the Kok and Mekong Rivers
Arinchawich Saengnaktham
ภาควิชาการระหว่างประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ 10200
Department of International Affairs, Faculty of Political Science, Thammasat University, Phra Nakhon, Bangkok, 10200
*Corresponding author. E-mail : chasom_t@hotmail.com

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบทบาทของภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการอุทกภัยข้ ามพรมแดน
แบบบูรณาการบริเวณจุดบรรจบของแม่นา้ กกและแม่นา้ โขง โดยศึกษามิตดิ ้ านการมีส่วนร่วม ภายใต้ แนวคิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนา้ แบบบูรณาการ เพื่อทาความเข้ าใจถึงสาเหตุท่ภี าคประชาสังคมไม่ได้ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทกภัย
ข้ ามพรมแดนร่วมกับภาครัฐและองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งจะศึกษาบทบาทของกลุ่มรักษ์เชียงของและสมาคมเชียงแสน
เมืองน่าอยู่ โดยใช้ กรณีศึกษาเรื่องการบริหารจัดการอุทกภัยข้ ามพรมแดนบริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่นา้ กกและแม่นา้ โขง
สาหรับการศึกษานี้ใช้ วิธกี ารวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และการสัมภาษณ์องค์การที่ไม่ใช่
รัฐ ซึ่งคัดเลือกจากการเป็ นองค์การในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ดาเนินการขับเคลื่อนประเด็นเกี่ยวกับแม่นา้ โขง ข้ อมูลที่
ได้ รับจะถูกนามาวิเคราะห์ภายใต้ กรอบแนวคิดด้ านการมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ แบบบูรณาการ
ผลการศึกษาพบว่าภาคประชาสังคมไม่ได้ มสี ่วนร่วมในการดาเนินงานกับภาครัฐและองค์การระหว่างประเทศใน
การบริ ห ารจั ด การอุทกภั ย ข้ ามพรมแดนแบบบู ร ณาการตามแนวคิด การบริ ห ารจั ดการทรั พยากรน้าแบบบู ร ณาการ
เนื่องจาก NGOs ขาดเอกภาพ และคานึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองเป็ นสาคัญ ส่งผลให้ ข้อเรียกร้ องหรือข้ อเสนอแนะ
ต่ า งๆ ของ NGOs ไม่ เ ป็ นไปในทิศ ทางเดีย วกัน และไม่ ส ามารถต่ อ รองกับภาครั ฐ หรื อ องค์ การระหว่ า งประเทศได้
นอกจากนั้ น เนื่ องจาก NGOs ไม่ ไ ด้ เ ป็ นตัว แทนของภาคประชาสัง คมโดยรวม ทาให้ NGOs เลื อ กที่จ ะไม่ เ ข้ า ร่ ว ม
ดาเนินงานกับทั้งสองภาคส่วนเพราะขาดการสนับสนุนจากประชาชน
คาสาคัญ: ภาคประชาสังคม การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการแบบบูรณาการ อุทกภัยข้ ามพรมแดน

1244

Abstract
This article aims at examining the roles of Thai civil society in relation to integrated transboundary flood
management at the confluence of the Kok and Mekong Rivers. This study will probe into civic participation, a crucial
factor for effective water resources management regarding the Integrated Water Resources Management concept, in
order to bring to light the roots of the civil society’s absence in integrated transboundary flood management with the
government and international organization meaningfully. To achieve this objective, roles of NGOs; Chiang Khong
Conservation Group and Association of Chiang Saen Livable City, will be scrutinized.
Qualitative research method will be utilized together with documentary research and in-depth interview with
NGOs in Chiang Rai Province in order to compile data. The data will be further analyzed according to the concept
of participation of the Integrated Water Resources Management.
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บทนา
แม่นา้ กก เป็ นแม่นา้ ที่ไหลผ่านจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายของประเทศไทย และเป็ นแม่นา้ สาขาของแม่นา้ โขงซึ่งเป็ น
แม่นา้ ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ ส่งผลให้ จุดบรรจบของแม่นา้ ทั้งสองซึ่ง
อยู่ บริเวณสบกก อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประสบปั ญหาอุทกภัยข้ ามพรมแดนที่เรียกว่ า อุทกภัยแบบผสม
(Mekong River Commission, March, 2012: i-ii) อันเกิดจากปริมาณของแม่นา้ กกและแม่นา้ โขง กล่ าวคือ ในสถานการณ์ท่ี
แม่นา้ กกและแม่นา้ โขงมีปริมาณนา้ มาก ย่ อมส่งผลให้ นา้ จากแม่นา้ กกไม่สามารถไหลลงแม่นา้ โขงได้ อย่ างปกติ จึงก่อให้ เกิด
อุทกภัยบริเวณดังกล่าว ซึ่งอุทกภัยข้ ามพรมแดนเป็ นภัยพิบัติอนั เกิดจากนา้ ที่สร้ างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมแก่
ประเทศไทยและประเทศในลุ่มนา้ โขงตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่นา้ โขง
ตามแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ แบบบูรณาการ ที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของตัวแสดงที่เกี่ยวข้ องใน
การบริหารจัดการทรัพยากรนา้ ทั้งยังส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคมในฐานะที่เป็ นผู้มสี ่วนได้ ส่วนเสียจากการบริหาร
จัดการของภาครัฐให้ มมี สี ่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการ (Global Water Partnership, 2010, May 6) โดยประเทศ
ไทยได้ รับเอาแนวคิดดังกล่ าวเข้ าสู่นโยบายการพั ฒนาของประเทศ ดังปรากฏอยู่ ในแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติฉบับที่ 11 ที่ได้ กล่ าวถึงการมีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคมในการบริหารจัด การทรัพ ยากรน้า (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.) ในขณะที่องค์การระหว่างประเทศอย่างคณะกรรมาธิการ
แม่นา้ โขง ซึ่งเป็ นองค์การในระดับภูมภิ าคที่มวี ัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการแม่นา้ โขงอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ก็ได้ รับเอา
แนวคิดดังกล่าวเข้ าสู่นโยบายการบริหารจัดการแม่นา้ โขง ดังที่ปรากฎอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มนา้ โขง พ.ศ. 25592563 ซึ่งกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม (Mekong River Commission, 2016, pp. 73-76) อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ ท่ีเ กิด ขึ้ นพบว่ า ภาคประชาสัง คมของไทย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง องค์ ก ารที่ไ ม่ ใ ช่ รั ฐ (Non-Governmental
Organization: NGO)1 ที่ดาเนินการเกี่ยวกับแม่นา้ โขง มีความอ่อนแอและไม่มีเอกภาพ เนื่องจาก NGOs แต่ละกลุ่มมีจุดยืน
ที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถเป็ นตัวแทนของประชาชนทั้งหมด ซึ่งเป็ นสาเหตุให้ NGOs ไม่ได้ มีส่วนร่ วมอย่ างแท้ จริงกับ
ภาครัฐในกระบวนการบริหารจัดการอุทกภัยข้ ามพรมแดนแบบบูรณาการ (Wajjwalku, 2015)
งานวิจัยนี้สนใจที่จะค้ นหาสาเหตุหรือปั จจัยที่มีผลต่ อบทบาทของภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่ วม ในการ
บริหารจัดการอุทกภัยข้ ามพรมแดนแบบบูรณาการบริเวณจุดบรรจบของแม่นา้ กกและแม่นา้ โขง โดยมีคาถามวิจัยที่สาคัญ คือ
อะไรเป็ นอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้ ภาคประชาสังคมเข้ าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนา้ แบบบูรณาการร่วมกับภาครัฐ
และองค์การระหว่างประเทศ โดยการศึกษาการมีส่วนร่วมของ NGOs ในการดาเนินงานของภาครัฐและองค์การระหว่าง
ประเทศ โดยใช้ กรณีศึกษาของกลุ่มรักษ์เชียงของ และสมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่ ซึ่งเป็ น NGOs หลักในพื้นที่จังหวัด
เชียงรายที่มีการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการแม่นา้ โขงมาเป็ นระยะเวลานาน และ NGOs ทั้งสองกลุ่มสามารถ
สะท้ อนถึงการขาดเอกภาพของภาคประชาสังคมได้ อย่างชัดเจน เนื่องจากทั้งสองกลุ่มมีความขัดแย้ งกัน และกลุ่มรักษ์เชียง
ของไม่สามารถร่วมมือกับภาครัฐได้ ในขณะที่สมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่สามารถร่วมมือกับภาครัฐ
1

บทความวิจัยนี้ใช้ ช่ อื เรียก NGOs ในภาษาไทยว่าองค์การที่ไม่ใช่รัฐ เนื่องจากเป็ นคาที่ใช้ กนั อย่างกว้ างขวาง อย่างไรก็
ตาม สานักงานราชบัณฑิตยสภาได้ ให้ ความหมาย NGOs ในภาษาไทยว่า องค์การนอกภาครัฐ
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As a result, the study found out that civil society does not meaningfully participate with the government and
international organization in integrated transboundary flood management because they are incongruous with each
other and prioritize only their group’s benefits. Due to this conflict, their attempts to propound their needs and
suggestions end up in failures since they cannot negotiate with the government and international organization.
Moreover, since NGOs do not exactly represent the civil society as a whole, they do not participate in transboundary
flood management with such actors because they lack of support from local people.
Keywords: civil society, participation, integrated management, transboundary flood
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วัตถุประสงค์และวิธีวิจยั
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุท่กี ลุ่มรักษ์เชียงของและสมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่ไม่มีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนการบริหารจัดการลุ่มนา้ ของคณะกรรมการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือ และแผนปฏิบัติการระดับประเทศของ
คณะกรรมาธิการแม่นา้ โขง โดยคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่เป็ น NGOs ในจังหวัดเชียงรายที่ขับเคลื่อนประเด็นเกี่ยวกับ
แม่นา้ โขง ใช้ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้ วยการศึกษาเอกสารและข้ อมูลทางอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทั้งภายในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งการสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้ างจากประธานและสมาชิกกลุ่มรักษ์เชียงของและสมาคมเชียงแสนเมือง
น่าอยู่ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ท่ใี ช้ เป็ นคาถามปลายเปิ ดเน้ นทางด้ านการมีส่วนร่วมและความร่วมมือตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนา้ แบบบูรณาการ เพื่อศึกษาว่าภาคประชาสังคมเข้ าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐหรือไม่ และภาครัฐให้ ภาคประชาสังคมเข้ ามามี
ส่วนร่วมหรือไม่ นอกจากนี้ แบบสัมภาษณ์ดังกล่าวได้ รับการทดสอบด้ วยการสัมภาษณ์ผ้ ูให้ ข้อมูลสาคัญ ซึ่งหากพบว่ายังได้ รับ
ข้ อมูลไม่ครบถ้ วน ก็จะเพิ่มเติมคาถามสาหรับรวบรวมข้ อมูลต่อไป จนกระทั่งได้ รับข้ อมูลที่ครบถ้ วน และนาข้ อมูลที่ได้ รับมา
วิเคราะห์ผลการศึกษาด้ วยวิธกี ารพรรณนา โดยใช้ กรอบแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ แบบบูรณาการ
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าสาเหตุท่กี ลุ่มรักษ์เชียงของและสมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการบริหาร
จัดการลุ่มนา้ ของคณะกรรมการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือ และแผนปฏิบัติการระดับประเทศของคณะกรรมาธิการแม่นา้ โขง
ตามแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ แบบบูรณาการในกรณีการบริหารจัดการอุทกภัยข้ ามพรมแดนบริเวณจุดบรรจบของ
แม่นา้ กกและแม่นา้ โขง ซึ่งส่งผลให้ การบริหารจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการล้ มเหลว เป็ นผลมาจากการที่ NGOs ขาด
เอกภาพและไม่ มีความเข้ มแข็ง อันเป็ นปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่ อการมีส่ วนร่ วมกับภาครัฐและองค์การระหว่ างประเทศ
เนื่องจากกลุ่มรักษ์เชียงของจะมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานกับภาคส่วนที่มีจุดยืนตรงกันเท่านั้น ในขณะที่สมาคมเชียงแสน
เมืองน่าอยู่ไม่ได้ มสี ่วนร่วมกับชาวบ้ าน NGOs และองค์การระหว่างประเทศ แต่สามารถมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานของภาครัฐ
สาหรับกลุ่มรักษ์เชียงของ เป็ นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของคนในอาเภอเชียงของ ในปี พ.ศ. 2539 ภายใต้ การ
นาของนายนิวัฒน์ ร้ อยแก้ ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สาหรับการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการ
บริหารจัดการอุทกภัยที่ผ่านมา ทางกลุ่มเห็นว่ าแท้ จริงแล้ วอุทกภัยเป็ นเรื่องปกติทางธรรมชาติ จึงไม่ได้ มีการดาเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการอุทกภัยโดยตรง อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มมีความเห็นว่าเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นในปัจจุบันมีลักษณะผิด
ธรรมชาติ เนื่องจากระดับนา้ ในแม่ นา้ โขงมีความผันผวน สามารถสูงขึ้นหลายเมตรภายในเวลาชั่วข้ ามคืน และหากแม่นา้ สาขา
ภายในประเทศสูงขึ้นเช่ นกัน ชาวบ้ านที่อาศัยหรือประกอบอาชีพริมแม่นา้ ก็จะเดือดร้ อน และแม้ ว่าการดาเนินการของ
ภาครัฐที่มีอยู่ในปั จจุ บัน เช่ น การติดสถานีวัดระดับนา้ จะช่ วยให้ ชาวบ้ านสามารถอพยพได้ ทันเวลา แต่กไ็ ม่สามารถลด
ความเสียหายที่มตี ่อทรัพย์สนิ และพืชผลทางการเกษตรได้ การดาเนินงานที่ผ่านมาของกลุ่มรักษ์เชียงของแม้ ว่าจะมีความร่วมมือกับ
ชาวบ้ านผ่านการรณรงค์ให้ ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการพัฒนาแม่นา้ โขงที่มตี ่อท้ องถิ่น โดยการสร้ างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน มีการศึกษาและทาวิจัยร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้ ชาวบ้ านเป็ นนักวิจัย ซึ่งจะช่วยให้ ชาวบ้ านเกิดความรู้
และความเข้ าใจในท้ องถิ่นของตน ทั้งยังสามารถสร้ างเครือข่ายการทางานในลุ่มนา้ กกร่วมกับกลุ่มนิเวศลุ่มนา้ กก เพื่อให้ เกิด
การสร้ างองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกัน อันนาไปสู่การเกิดเครือข่ายระหว่างภาคประชาสังคมได้ กต็ าม แต่
ลักษณะของความร่ วมมือดังกล่ าวเป็ นการร่ วมมือกับกลุ่มที่มีเป้ าหมายร่ วมกันเท่านั้นเพื่อให้ เกิดเป็ นเครือข่ายที่ทางานใน
ทิศทางเดียวกัน โดยสถานการณ์น้ ีได้ แสดงให้ เห็นถึงการขาดเอกภาพระหว่างภาคประชาสังคมทั้งหมด และการไม่เป็ น
ตัวแทนของประชาชนโดยรวม เนื่องจากกลุ่มรักษ์เชียงของเลือกที่จะร่วมมือกับภาคประชาสังคมที่มีแนวคิดไปในทิศทาง
เดียวกันเท่านั้น และไม่ร่วมมือกับกลุ่มอื่นซึ่งมีแนวทางการดาเนินงานที่แตกต่างกัน
จากปั ญหาด้ านความเป็ นเอกภาพของภาคประชาสังคมและสถานะการเป็ นตัวแทนของภาคประชาชนของ NGOs ที่
เกิดขึ้นได้ นาไปสู่ปัญหาเรื่องความร่วมมือของกลุ่มรักษ์เชียงของกับภาครัฐและองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งทางกลุ่ม มองว่า
การดาเนินงานของทั้งสองภาคส่วนมีปัญหา เนื่องจากมีทศิ ทางการดาเนินงานที่แตกต่างจากการดาเนินงานของกลุ่มที่เน้ นการ
บริหารจัดการทรัพยากรนา้ ด้ วยภูมิปัญญาชาวบ้ านและวัฒนธรรมท้ องถิ่น โดยกลุ่มรักษ์เชียงของมีความเห็นว่าการที่ภาครัฐ

แบ่งขอบเขตความรับผิดชอบเป็ นช่วงเป็ นตอนตามขอบเขตการปกครอง เป็ นการขัดกับธรรมชาติของแม่นา้ และนาไปสู่การ
ดาเนินโครงการของแต่ละหน่วยงานที่มีความซา้ ซ้ อน ดังสังเกตได้ จากโครงการขุดลอกแม่นา้ เพื่อป้ องกันปัญหาอุทกภัยซึ่งมี
ความซา้ ซ้ อนจากหลายหน่วยงาน กลุ่มรักษ์เชียงของจึงได้ พยายามเสนอแนะให้ ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการลุ่มนา้
กกและโขงภาคเหนือปรั บปรุงการมีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคมในการจั ดทาแผนการบริ หารจั ดการลุ่ มน้ากกและโขง
ภาคเหนือ ให้ สามารถร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมจัดการ เพื่อก่อให้ เกิดการได้ รับผลประโยชน์ร่วมกัน และวิธกี ารบริหาร
จัดการทรัพยากรนา้ ที่ควรบริหารจัดการแม่นา้ ทั้งสายโดยคานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างต้ นนา้ กลางนา้ และท้ ายนา้ อย่างไร
ก็ตาม แม้ ว่ากลุ่มรักษ์เชียงของจะได้ ให้ ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือเมื่อเข้ าร่วมการประชุมรับ
ฟั งความต้ องการของประชาชนซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการลุ่มนา้ เป็ นประจาทุกปี แต่ในทางปฏิบัติข้อเสนอของกลุ่มรักษ์เชียง
ของกลับไม่เคยได้ รับการตอบสนอง เนื่องจากคณะกรรมการลุ่มนา้ ไม่ได้ นาคาแนะนาเหล่านั้นมาปฏิบัติให้ เกิดผลอย่างเป็ น
รูปธรรม จึงเป็ นสาเหตุให้ กลุ่มรักษ์เชียงของไม่ได้ มสี ่วนร่วมกับคณะกรรมการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือ
สาหรับองค์การระหว่ างประเทศ กลุ่มรักษ์เชียงของมีความเห็นว่ าคณะกรรมาธิการแม่ น้าโขง เป็ นองค์การ
ระหว่ างประเทศที่ไม่มีบทบาทในการบริหารจัดการแม่นา้ โขง ไม่สามารถส่งเสริมความร่ วมมือของภาคประชาสังคมได้
เนื่องจากไม่สามารถผลักดันข้ อเรียกร้ องของกลุ่มและเครือข่ายให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ิ จากสถานการณ์ท้งั สองกรณี ส่งผล
ให้ ก ลุ่ ม รัก ษ์เ ชีย งของไม่เ ข้ า ร่ ว มในการประชุม เพื่ อ จัด ทาแผนการบริห ารจัด การลุ่ มน้า กกและโขงภาคเหนือของ
คณะกรรมการลุ่ มน้า กกและโขงภาคเหนื อ และไม่ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ มเพื่ อจั ด ทาแผนปฏิบัติการระดับประเทศของ
คณะกรรมาธิการแม่นา้ โขง ถึง แม้ ว่า ทั้งสองหน่ วยงานจะเชิญกลุ่มรักษ์เชียงของเข้ าร่วมการประชุมก็ตาม เนื่ องจาก
กลุ่มรักษ์เชียงของมีความเห็นว่าคณะกรรมการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือและคณะกรรมาธิการแม่นา้ โขงมีแนวทาง การ
ดาเนินงานที่ไม่สอดคล้ องกับแนวทางของกลุ่มและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการได้ โดยสิ่งที่เกิดขึ้นนาไปสู่ความ
ล้ มเหลวของการมีส่วนร่วมตามแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ แบบบูรณการ2
สาหรับสมาคมเชียงแสนเมืองน่ าอยู่ ซึ่งเป็ นสมาคมที่จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2548
โดยมีนายสุเทพ ล้ อสีทอง เป็ นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมของเมือง
เชียงแสน สาหรับเหตุการณ์อุทกภัยอันเกิดจากแม่นา้ โขง ทางสมาคมไม่ได้ มีการดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการ
อุทกภัย แต่เน้ นการดาเนินงานทางด้ านการต่อต้ านการสร้ างท่าเรือเชียงแสน การสร้ างเขื่อนในแม่นา้ โขง และการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของเมืองเชียงแสน โดยสมาคมเชียงแสนเมืองน่ าอยู่มีความเห็นต่อการแจ้ งเตือนอุทกภัยของภาครัฐว่ า
ชาวบ้ านไม่ค่อยรับทราบสถานการณ์แม่นา้ โขง เนื่องจากภาครัฐจะแจ้ งก็ต่อเมื่อระดับนา้ สูงใกล้ จะเกิดอุทกภัยแล้ ว
สาหรับการดาเนินงานร่วมกับคณะกรรมการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือในการจัดทาแผนการบริหารจัดการลุ่ม
นา้ กกและโขงภาคเหนือที่ผ่านมา ทางสมาคมไม่ได้ มคี วามร่วมมือกับภาคประชาสังคมอื่นๆ นอกจากนั้น สมาคมเชียงแสน
เมืองน่าอยู่ยังมีความเห็นว่าชาวบ้ านให้ ความสาคัญกับชีวิตประจาวันของตนเองมากกว่าการดาเนินการร่วมกับสมาคม ทั้งยังมี
แต่ความหวาดกลัวภาครัฐ ไม่กล้ าแสดงออกในกรณีท่มี ีความเห็นแตกต่าง ในเวลาเดียวกัน สมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่ ไม่ได้
ร่ วมมือกับ NGOs กลุ่มอื่นๆ เนื่องจากมีแนวทางการดาเนินงานที่แตกต่าง อย่ างไรก็ตาม สมาคมได้ เข้ าร่ วมการประชุมเพื่ อ
จัดทาแผนการบริหารจัดการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือ โดยคุณสุเทพ ล้ อสีทอง ในฐานะประธานสมาคมได้ เ ข้ า ร่ว มการ
ประชุมและดาเนินการจัดทาแผนดังกล่าว ซึ่งคุณสุเทพสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะแก่ท่ปี ระชุม และ
ขอให้ ภาครัฐจัดทาโครงการพั ฒนาลานเอนกประสงค์ริ มแม่ น้าโขงบริเวณอาเภอเชี ยงแสน อย่ างไรก็ตาม คุณสุเทพมี
ความเห็นว่าหากสิ่งที่ตนเองเสนอแล้ วรัฐไม่นาไปพิจารณาหรือปฏิบัติกไ็ ม่สามารถทาอะไรได้ เพราะตนเองได้ ทาหน้ าที่ใน
การมีส่วนร่ วมตามสิทธิของตนเองแล้ ว โดยสิ่งที่เกิดขึ้นพบว่ าคณะกรรมการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือไม่ได้ นาเอาข้ อ
เรียกร้ องของสมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่ไปปฏิบัติ นอกจากนี้ แม้ ว่าคณะกรรมาธิการแม่นา้ โขงจะเป็ น องค์การระหว่าง
ประเทศที่ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทกภัยในภูมิภาคลุ่มนา้ โขงตอนล่าง แต่สมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่กไ็ ม่ได้
รู้จักหรือเคยมีส่วนร่วมกับคณะกรรมาธิการแม่นา้ โขง ดังนั้น แม้ ว่าการที่สมาคมได้ มีส่วนร่วมกับคณะกรรมการลุ่มนา้ กก
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และโขงภาคเหนือในการจัดทาแผนการบริหารจัดการลุ่มนา้ แต่การตระหนักถึงบทบาทของตนเองเพียงแค่การสื่อสาร
ความคิดเห็นหรือความต้ องการต่อภาครัฐ โดยที่ภาครัฐจะนาความเห็นเหล่ านั้นไปปฏิบัติหรือไม่กไ็ ม่สาคัญ และการที่
ภาครัฐไม่รับเอาความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของภาคประชาสังคมไปปฏิบัติ รวมถึงการที่สมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่ไม่
รู้จักคณะกรรมาธิการแม่ น้าโขง จึงสามารถกล่ าวได้ ว่าสมาคมเชียงแสนเมืองน่ าอยู่ ไม่ ได้ มีส่วนร่ วมอย่ างมีความหมาย
(Meaningful Participation) ในการบริหารจัดการอุทกภัยข้ ามพรมแดนร่วมกับคณะกรรมการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือและ
คณะกรรมาธิการแม่นา้ โขง ตามแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ แบบบูรณาการ3
จากข้ อมูลข้ างต้ นได้ แสดงให้ เห็นถึงความไม่ มีเอกภาพและความอ่อนแอของ NGOs ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหาร
จัดการอุทกภัยข้ ามพรมแดนแบบบูรณาการ ซึ่งส่งผลให้ ภาคประชาสังคมไม่สามารถมีส่วนร่ วมกับภาครัฐและองค์การ
ระหว่ างประเทศตามที่แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ แบบบูรณาการได้ เสนอไว้ เนื่องจาก NGOs ไม่ สามารถ
ผลักดันข้ อเรียกร้ องของตนเองได้ สาเร็จ เพราะไม่มแี นวร่วมจากชาวบ้ านและ NGOs กลุ่มอื่นๆ สนับสนุน ทาให้ ขาดกาลังที่จะ
เรียกร้ องให้ ภาครัฐปฏิบตั ิตาม ซึ่งเป็ นเหตุให้ กลุ่มรักษ์เชียงของเลือกที่จะไม่มสี ่วนร่วมในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
ลุ่ ม น้า กกและโขงภาคเหนื อร่ ว มกับคณะกรรมการลุ่ มน้า กกและโขงภาคเหนื อ และแผนปฏิบั ติก ารระดับประเทศ
คณะกรรมาธิการแม่นา้ โขง รวมทั้งเป็ นเหตุให้ การมีส่วนร่ วมของสมาคมเชียงแสนเมืองน่ าอยู่ในการจัดทาแผนการบริหาร
จัดการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือร่วมกับคณะกรรมการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือไม่สามารถผลักดันข้ อเรียกร้ องต่างๆ ให้
คณะกรรมการลุ่มนา้ นาไปปฏิบตั ไิ ด้ เลย
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แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ แบบบูรณาการได้ รับคาจากัดความโดยองค์การโกลบอล วอร์เตอร์ พาร์ท
เนอร์ชิพ ว่ าเป็ นแนวคิดที่กล่ าวถึงกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ ทรัพยากรที่ดิน และ
ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมทางสังคมและ
ความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ และให้ ความสาคัญกับความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการ ร่วม
ตัดสินใจ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ (Global Water Partnership, 2010, March 25)
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจะเป็ นปั จจัยสาคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ แต่
การศึกษาของ Wajjwalku (2015) ได้ ค้นพบว่าความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมยังขาดความชัดเจนในด้ าน
ของคุณภาพ ถึงแม้ ว่าภาคประชาสังคมจะมีโอกาสเข้ าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น แต่กไ็ ม่ได้ เป็ นสิ่งยืนยันว่าผลประโยชน์
และข้ อเรียกร้ องเหล่านั้นจะได้ รับการตอบสนอง โดยงานวิจัยนี้จะขยายความข้ อถกเถียงของ Wajjwalku โดยวิเคราะห์ความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการอุทกภัยข้ ามพรมแดนแบบบูรณาการในลุ่มนา้ กก ภายใต้
การประยุกต์ใช้ แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ แบบบูรณาการ เพื่อชี้วัดถึงความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม และแสดงให้ เห็นว่าการบริหารจัดการอุทกภัยข้ ามพรมแดนแบบบูรณาการไม่เกิดขึ้นจริง
สาหรับกรณีการบริหารจัดการอุทกภัยข้ ามพรมแดนบริเวณจุดบรรจบของแม่นา้ กกและแม่นา้ โขง ภาคประชาสังคมถือ
เป็ นภาคส่วนสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็ นผู้ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่เี กิดขึ้น ประกอบกับการ
ตระหนักถึงความสาคัญของภาคประชาสังคมดังปรากฎอยู่ ในกฎหมายและนโยบายทั้งในระดับประเทศและระหว่ าง
ประเทศ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นในบ้ านสบกก อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบว่าภาคประชาสังคมไม่ได้
มีส่วนร่ วมในการบริหารจัดการนา้ ตามแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ แบบบูรณาการ เช่ น ไม่ได้ มีส่วนร่ วม กับ
คณะกรรมการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือในการจัดทาแผนการบริหารจัดการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือ และคณะกรรมาธิการแม่นา้
โขงในการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับประเทศ เนื่องจากภาคประชาสังคมขาดเอกภาพและมีความอ่อนแอทาให้ ไม่มพี ลัง
ผลักดัน นอกจากนั้นยังมีวาระของตนเองที่ไม่ใช่ความต้ องการของประชาชนด้ วย จึงไม่สามารถเป็ นตัวแทนของประชาชน
ทั้งหมด ไม่สามารถต่อรองกับภาครัฐและองค์การระหว่างประเทศได้ นาไปสู่ความไม่สามารถในการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
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กับคณะกรรมการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือและคณะกรรมาธิการแม่นา้ โขงในการบริหารจัดการอุทกภัยได้ อย่างมีความหมาย
ส่งผลให้ การมีส่วนร่ วมตามแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ แบบบูรณาการซึ่งถูกประยุกต์ใช้ ในนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรนา้ ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศไม่ประสบผลสาเร็จ
สาหรับบริบทระดับประเทศ เนื่องจากภาคประชาสังคมเป็ นกลุ่มที่ได้ รับผลกระทบจากการตัดสินใจของรัฐ ในทาง
หลักการ ภาคประชาสังคมจึงควรมีโอกาสเข้ ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรนา้ เพราะสิ่งเหล่านั้นล้ วนมี
ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต อีก ทั้ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิน ใจยั ง ถื อ เป็ นหั ว ใจของวั ฒ นธรรมพลเมื อ งตามแนวทาง
ประชาธิปไตย (Priscoli, 2004) อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิพบว่าภาคประชาสังคมมักมีบทบาทเชิงรับ (Passive participation) ต่อ
การมีส่วนร่วม (Heyd & Neef, 2004) ซึ่งอันที่จริงแล้ วภาคประชาสังคมสามารถมีบทบาทด้ านการมีส่วนร่วมได้ มากกว่า
ที่เป็ นอยู่ เนื่องจากกฎหมายได้ ให้ อานาจดังกล่าวแก่ภาคประชาสังคม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
และ พ.ศ. 2550 ได้ ใ ห้ ส ิท ธิแ ก่ภ าคประชาสัง คมในการมีส่ว นร่ ว มเพื่ อ การบริห ารจัด การทรัพ ยากร การ รับทราบ
ข้ อมู ล และการแสดงความคิด เห็น (ราชกิจ จานุ เบกษา, 11 ตุล าคม 2540 และ 24 สิง หาคม 2550) นอกจากนี้
แผนปฏิบัติการของประเทศ ได้ แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ กล่ าวถึง
บทบาทของภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, ม.ป.ป.) และฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ ระบุถึงการให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
วางแผนและบริหารจัดการด้ วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้ องถิ่นผสานกับเทคโนโลยีการจัดการนา้ เพื่อให้ ชุมชนมีขีด
ความสามารถในการพัฒนาที่สอดคล้ องกับสภาพทางสังคม และเป็ นการแก้ ไขปัญหาที่ประชากรมีขีดความสามารถในการ
รับมือกับผลกระทบจากอุทกภัยด้ วยตนเองต่า (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.)
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั พิ บว่า NGOs ทั้งสองกลุ่มไม่ได้ มสี ่วนร่วมกับการดาเนินงานของภาครัฐตามสิทธิของ
ตนเอง โดยกลุ่มรักษ์เชียงของและสมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่ไม่ได้ มสี ่วนร่วมอย่างมีความหมายในการเข้ าร่วมการประชุม
เพื่อจัดทาแผนการบริหารจัดการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือร่วมกับคณะกรรมการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือ ซึ่งแผนดังกล่าว
มีความสาคัญต่อทุกภาคส่วน เนื่องจากเป็ นการกาหนดทิศทางการพัฒนาลุ่มนา้ ในทุกมิติ รวมถึงการบริหารจัดการอุทกภัย อัน
จะส่งผลโดยตรงต่อภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุ่มนา้ ทั้งหมด โดยปั ญหาที่เกิดขึ้นเป็ นปั ญหาอันเนื่องมาจากการขาดเอกภาพ
ระหว่าง NGOs ทั้งสองกลุ่ม ที่มีจุดยืนต่อการรณรงค์เกี่ยวกับแม่นา้ โขงที่ต่างกัน โดยกลุ่มรักษ์เชียงของให้ ความสาคัญกับ
การต่อต้ านการสร้ างเขื่อนในแม่นา้ โขงของประเทศจีนและลาวเพราะมีข้อห่ ว งกังวลถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนริม
แม่นา้ โขง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในแม่นา้ โขง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ปลาบึก ในขณะที่สมาคมเชียง
แสนเมืองน่ าอยู่ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาเมืองเชียงแสนที่ผ้ ูคนพึ่งพิงอยู่ กับแม่นา้ โขง รวมถึงการต่อต้ านการสร้ าง
ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 อันเป็ นท่าเรือที่มกี ารก่อสร้ างในแม่นา้ โขง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อวิถชี ีวิตของคนในพื้นที่ แต่ไม่เห็น
ด้ วยกับการอนุรักษ์ปลาบึก เนื่องจากกรมประมงได้ เป็ นผู้รับผิดชอบอยู่แล้ ว จากการมีข้อห่วงกังวลที่แตกต่างกันส่งผลให้ NGOs
ทั้งสองกลุ่มไม่สามารถร่วมมือกันเพื่อก่อให้ เกิดการบูรณาการในการดาเนินงาน ซึ่งนาไปสู่การไม่มีจุดร่วมทางการดาเนินงาน
และการไม่มีอานาจในการเจรจากับคณะกรรมการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือ และเมื่อ NGOs ขาดเอกภาพและความเข้ มแข็ง
ข้ อเรียกร้ องต่างๆ ก็ไม่มพี ลังและไม่ได้ รับการตอบสนองจากคณะกรรมการลุ่มนา้ เนื่องจากเป็ นการเรียกร้ องจาก NGOs บาง
กลุ่ม ซึ่งไม่สามารถเป็ นตัวแทนของภาคประชาสังคมในลุ่มนา้ โดยภาพรวมได้ ดังเช่นการที่ข้อเสนอแนะของกลุ่มรักษ์เชียงของ
ที่ได้ เสนอให้ คณะกรรมการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้ มีสัดส่วนจากผู้แทนภาค
ประชาสังคมที่เป็ นคนในพื้นที่ให้ มากขึ้น หรือข้ อเสนอของสมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่ท่ตี ้ องการคัดค้ านการสร้ างท่าเรือเชียง
แสนแห่งที่ 2 โดยคณะกรรมการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือก็ไม่ได้ ทาให้ ข้อเสนอทั้งสองเกิดผลในทางปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม
และมีความเห็นว่าข้ อเสนอของ NGOs เป็ นเรื่องที่ขาดความเหมาะสมและเป็ นไปไม่ได้ ท่จี ะทาให้ เกิดผลในทางปฏิบตั 4ิ ซึ่งผลที่
ตามมาก็คอื การที่ NGOs ถอยห่างออกจากการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ นอกจากนี้ การที่ NGOs บางกลุ่มยังไม่สามารถก้ าวข้ าม
แนวคิดที่ว่าการได้ เข้ าไปมีพ้ ืนที่ในที่ประชุมและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อภาครัฐในที่ประชุมเพื่อร่วมจัดทา
4

สัมภาษณ์ผ้ แู ทนคณะกรรมการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือ 28 ,เมษายน 2559

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
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กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนการบริหารจัดการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือคือการมีส่วนร่วม ซึ่งแท้ จริงแล้ วข้ อเรียกร้ องของ NGOs ในฐานะผู้แทน
ภาคประชาสังคมจาเป็ นต้ องได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการลุ่มนา้ กกและโขงภาคเหนือเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้
สามารถตอบสนองต่อความต้ องการที่แท้ จริงของภาคประชาสังคม ดังนั้น แม้ ว่าภาคประชาสังคมจะมีสทิ ธิตามกฎหมายใน
การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ แต่สถานการณ์ท่เี กิดขึ้นได้ แสดงให้ เห็นว่าภาคประชาสังคมไม่ได้ มีส่วนร่วมกับภาครัฐ และการมี
สิทธิดังกล่าวก็ไม่ได้ เป็ นสิ่งยืนยันว่า ผลประโยชน์และข้ อเรียกร้ องของภาคประชาสังคมจะได้ รับการตอบสนอง (Wajjwalku,
2015) เนื่องจากการขาดเอกภาพและพลังของ NGOs ที่จะเจรจาต่อรองกับภาครัฐในฐานะที่เป็ นตัวแทนของภาคประชา
สังคมทั้งหมด
นอกจากนี้ ในมิติระหว่างประเทศ แม้ ว่าภาคประชาสังคมได้ มีสิทธิในการมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการลุ่มนา้ โขง พ.ศ. 2559-2563 ที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในกระบวนการวางแผนและการดาเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ท้งั ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค (Mekong River Commission, 2016, pp. 73-76) แต่ในทาง
ปฏิบั ติ กลุ่ มรั กษ์ เชี ยงของและสมาคมเชี ยงแสนเมื องน่ าอยู่ กลั บไม่ ได้ มี ส่ วนร่ วมในการด าเนิ นงานจั ดท าแผนปฏิบั ติ การ
ระดับประเทศของคณะกรรมาธิการแม่นา้ โขง โดยสาเหตุของการไม่มีส่วนร่วมสาหรับกลุ่มรักษ์เชียงของเป็ นเพราะ
กลุ่ ม เลือกไม่มีส่วนร่ วม เนื่องจากเห็นว่าคณะกรรมาธิการแม่นา้ โขงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของพวกเขา
เพราะเป็ นองค์การที่มีข้อจากัดในด้ านสถาบันที่ไม่สามารถนาข้ อห่ วงกังวลหรือข้ อเรียกร้ องของภาคประชาสังคมไปปฏิบตั ใิ ห้
เกิดผลเป็ นรูปธรรมได้ ดังเช่นกรณีท่ภี าคประชาสังคมแสดงข้ อคัดค้ านการสร้ างเขื่อนในแม่นา้ โขงของประเทศจีนและลาว
ผ่านคณะกรรมาธิการแม่นา้ โขง เนื่องจากห่ วงกังวลต่อผลกระทบข้ ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้นต่อแม่นา้ โขงและส่งผลถึงวิถี
ชีวิตของภาคประชาสังคม ซึ่งในปัจจุบนั พบว่าระดับแม่นา้ โขงมีความผันผวนผิดฤดูกาล เกิดเหตุการณ์อทุ กภัยริมฝั่งแม่นา้ โขง
ในช่ วงฤดูแล้ ง จากการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ (13 มีนาคม 2558) พบว่ า ในช่ วงต้ นเดือนมีนาคม 2558
ระดับแม่นา้ โขงได้ สูงขึ้นและท่วมพื้นที่การเกษตรริมฝั่งโขงบริเวณจังหวัดเชียงราย ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและพืชผลทาง
การเกษตรของชาวบ้ านอย่างหนัก โดยผลที่เกิดขึ้นคือคณะกรรมาธิการแม่นา้ โขงไม่สามารถผลักดันข้ อเรียกร้ องจากภาคประชา
สังคมให้ เกิดผลออกมาตามที่ภาคประชาสังคมปรารถนา เนื่องจากมีบทบาทเชิงสถาบันที่จากัด ไม่มีอานาจบังคับให้ ประเทศ
อื่นๆ ปฏิบัติตามได้ ส่งผลให้ กลุ่มรักษ์เชียงของเกิดการต่อต้ านและไม่เข้ าร่ วมการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับประเทศของ
คณะกรรมาธิการแม่นา้ โขง ถึงแม้ ว่าจะได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมการประชุมเพื่อดาเนินการดังกล่ าว นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของ
สมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่กไ็ ม่ได้ เกิดขึ้นในการดาเนินงานร่วมกับคณะกรรมาธิการแม่นา้ โขง โดยเหตุผลของการไม่เข้ าร่วมของ
สมาคมเชียงแสนเมื องน่ าอยู่ แตกต่ างจากกลุ่มรักษ์เชียงของและมีความน่ าสนใจคือ สมาคมเชียงแสนเมืองน่ าอยู่ ไม่ ร้ ูจัก
คณะกรรมาธิการแม่นา้ โขง ซึ่งสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นได้ แสดงให้ เห็นว่ าการมีส่วนร่วมของกลุ่มรักษ์เชียงของและสมาคมเชียง
แสนเมืองน่ าอยู่ ต่อการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการแม่นา้ โขงไม่ประสบผลสาเร็จตามที่แนวคิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนา้ แบบบูรณาการได้ เสนอไว้ เนื่องจาก NGOs ทั้งสองกลุ่มขาดเอกภาพและขาดความร่ วมมือระหว่ างกันเพื่อหา
จุ ดยืนร่ วมในการแสดงข้ อเรียกร้ องหรือข้ อห่ วงกังวลที่มาจากภาคประชาสังคมทั้งหมด ส่งผลให้ ข้อเรียกร้ องไม่ ได้ รั บการ
ตอบสนอง ซึ่งนาไปสู่การที่ NGOs เพิกเฉยต่อการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมาธิการแม่นา้ โขงเพราะไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้ องการของตนเอง ดังนั้น การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful participation) ระหว่างภาคประชาสังคม
และองค์การระหว่างประเทศจึงยังไม่เกิดขึ้นในกรณีการบริหารจัดการอุทกภัยข้ ามพรมแดนบริเวณจุด บรรจบของแม่นา้
กกและแม่นา้ โขง
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สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่ทาให้ การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมไม่เกิดขึ้น คือ การที่ NGOs ขาดเอกภาพไม่มี
ความร่วมมือระหว่างกัน ส่งผลให้ ไม่สามารถเรียกร้ องให้ ภาครัฐนาความคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะของตนไปสู่ การปฏิบัติ ทาให้
NGOs เลือกไม่มีส่วนร่ วมกับภาครัฐ รวมทั้ง การที่โครงสร้ างเชิงสถาบันและองค์กรทั้งในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศมีการดาเนินการที่ขัดกันเอง ถึงแม้ ว่ากฎหมายให้ หน่ วยงานสนับสนุ นการมีส่วนร่ วม แต่หน่ วยงานก็ไม่ สามารถ
ทาได้ โดยคณะกรรมการลุ่ มน้า กกและโขงภาคเหนื อเห็น ว่ า ข้ อเรี ย กร้ องของ NGOs เป็ นเรื่ อ งที่เ ป็ นไปไม่ ไ ด้ จ ึง ไม่
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ดาเนิน การตามข้ อ เรีย กร้ อ งดังกล่า ว ในขณะที่ค ณะกรรมาธิก ารแม่นา้ โขงมีอานาจที่จากัด จึง ไม่ส ามารถผลัก ดันข้ อ
เรียกร้ องของภาคประชาสังคมให้ เกิดผลขึ้นได้ ในระดับระหว่างประเทศ เพราะไม่สามารถบังคับให้ ประเทศอื่นๆ ปฏิบัติ
ตาม ดัง นั้ น ภาคประชาสัง คมจึงไม่ มีส่วนร่ ว มกับภาครัฐ และองค์การระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง เป็ นสาเหตุใ ห้ การ บริหาร
จัดการอุทกภัยข้ ามพรมแดนแบบบูรณาการบริเวณจุดบรรจบของแม่นา้ กกและแม่นา้ โขงล้ มเหลว
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