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คาย่อ หน่วย และคาศัพท์ที่ใช้

BMA

พื้ นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

CPBO

องค์การลุ่มน้ าเจ้าพระยา

EGAT

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

DS

หน้าแล้ง

DEDP

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

HYV

ผลผลิตหลากหลาย

MOAC

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ONWRC

สานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

PIM

การจัดการเกี่ยวกับความร่วมมือในการชลประทาน

PIS

โครงการชลประทานเพื่อประชาชน

RID

กรมชลประทาน

WBO

องค์การลุ่มน้ า

rai

1 ha = 6.25 ไร่

baht

1 US$ = 37 บาท (ค่าเฉลี่ย)

Mm3, Bm3

ล้าน ลบ.ม. หรือ ล้าน ม3, พันล้าน ลบ.ม. หรือ พันล้าน ม3

cms

ลบ.ม./วินาที หรือ ม3/วิ. (การปล่อยน้ า)

"โครงการ" คือ หนึ่ งในการบริหารและหน่ วยย่อยของการส่งน้ า ในบริเวณพื้ นที่ ราบลุ่มปากแม่น้ าของ
กรมชลประทาน
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รายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานฉบับนี้ ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลในการกาหนดราคาค่าน้ าและการตลาด
ของน้ าในประเทศไทย ทั้งยังได้ตรวจสอบทางเลือกนี้ ทางประวัติศาสตร์ สังคม-เศรษฐกิจ และหลักการ
ทางด้านเทคนิ คเฉพาะทางที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทยด้วย แม้ว่าโดยลักษณะเฉพาะของประเทศไทย
แล้ว จะมี ข อ้ สงสัย อยู่ เล็ ก น้ อ ย คื อ แนวคิ ด เรื่ อ งปั ญหาการจัด สรรน้ า นั้ น ต้อ งการกฎเกณฑ์แ ละการ
แทรกแซง สวนทางกับทัศนคติขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) บางองค์กรที่ว่าควรจะสืบทอดแนวคิด
และการปฏิบตั ิในการใช้น้ าจากแหล่งที่เป็ นระบบเปิ ดต่อไป แต่การเปลี่ยนแปลงของจานวนประชากรและ
เศรษฐกิจในประเทศไทยจะทาให้การใช้น้ าอย่างเสรีจากแหล่งน้ าเช่นนี้ จะไม่สามารถกระทาได้อีกใน
อนาคตอันใกล้
จากการวิเคราะห์ผลของการอภิปรายในปั จจุบนั แสดงให้เห็นถึงความสับสนและไม่ชดั เจน
ของวัตถุ ป ระสงค์แ ละข้อบกพร่องของการนาเสนอ โดยเฉพาะในข้อเท็ จจริ งต่ าง ๆ ซึ่ งคานึ งถึ งความ
ถูกต้องเหมาะสมของแบบแผนและประเพณี โดยจาแนกออกเป็ นข้อ ๆ ได้ดงั นี้


ข้อแรก คื อ การที่ เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าสาเหตุ ห ลักที่ ท าให้เกิดวิก ฤตการณ์ขาดแคลนน้ าก็ คือ
ชาวนา ซึ่งใช้น้ ากันอย่างตะกระตะกราม คากล่าวอ้างนี้ ("ประสิทธิภาพในการชลประทานตามแรง
โน้มถ่วงมีตา่ กว่า 30%") ไม่ได้คานึ งถึงสถานการณ์ต่าง ๆ เลย (ลุ่มน้ าเปิ ดกับลุ่มน้ าปิ ด, ฤดูฝนกับ
ฤดูแล้ง เป็ นต้น) ในช่วงฤดูแล้งลุ่มน้ าเจ้าพระยาเป็ นระบบปิ ด และมีประสิทธิภาพในการชลประทาน
ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ดีที่สุด (60%) โดยเฉพาะเมื่อชาวนาต้องใช้เครื่องสูบน้ าในการสูบน้ ามาใช้
ขณะที่ประสิทธิภาพในระดับรวมจะใกล้เคียงกับ 85% (มีการสูญเสียน้ าจากลุ่มน้ าไปเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น) ชาวนาไทยมีการตอบสนองต่อการขาดแคลนน้ าสูง โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาต้องทาการพัฒนา
ศักยภาพของเครื่องสูบน้ า



ข้อที่สอง คือ ความเชื่อที่นาไปสู่ความเข้าใจผิดที่สืบทอดกันมานาน ได้แก่ การมีประสิทธิภาพตา่ นั้น
เป็ นผลให้เกิดการขาดแคลนน้ า เนื่ องจากมีการเชื่อกันว่าการใช้น้ าอย่างมีประสิท ธิภาพตา่ (ซึ่ งไม่
ถูกต้อง) ทาให้เกิดการสูญเสียน้ าและนาไปสู่การขาดแคลนน้ าในที่สุ ด ความเชื่อนี้ ไม่เพียงแต่ขดั กับ
หลักเกณฑ์ทางด้านอุทกศาสตร์โดยสิ้ นเชิงเท่านั้น ยังเป็ นการเข้าใจผิดในธรรมชาติที่แท้จริงของการ
ขาดแคลนน้ าอีกด้วย เช่น น้ าที่ ได้รับปล่อยสาหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้งนั้ น เป็ นการปรับระดับ
ความเปลี่ยนแปลงของน้ าในเขื่อนให้เหมาะสม ซึ่งคาดว่าน่ าจะตอบสนองการใช้ต่าง ๆ ได้ และเมื่อใด
ที่ เกิ ดการขาดแคลนน้ าขึ้ น นั ่นก็ เป็ นเพราะว่ามีก ารขยายพื้ นที่ เพาะปลูก ออกไปอย่างไม่สามารถ
ควบคุ มได้ จนการชลประทานไม่สามารถรองรับได้ หรือเนื่ องจากจานวนน้ าที่ เก็บอยู่ในเขื่อนมีไม่
เพี ย งพอต่ อความต้องการขั้นตา่ สุ ดในหน้าแล้ง การขาดแคลนจากสาเหตุ นี้สื บเนื่ องมาจากความ
บกพร่องในการจัดการ มิใช่การไม่มีน้ าในแหล่งน้ า ซึ่ งเป็ นผลมาจากการควบคุมดูแลที่ ไม่พอเพียง
(ในแง่ของระบบชลศาสตร์) ในพื้ นที่เพาะปลูกและจากการแทรกแซงทางการเมือง (ทั้งสองสาเหตุนี้
เป็ นผลให้มีการวางแผนการที่ไม่ดี ) ดังนั้นการขาดแคลนน้ าไม่ได้ขึ้นอยู่กบั ความเป็ นไปได้ในการส่ง
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น้ าให้กบั พื้ นที่ 1หรือ 2 ล้านไร่ได้เท่านั้น เพราะถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีแต่อุปสงค์ก็ยงั คงมีสูง
กว่าอุปทาน โดยเฉพาะในหลาย ๆ ปี ที่ผ่านมาที่ความต้องการน้ ามีความบีบคั้นสูงสุด


ข้อที่ ส าม คื อ การกล่ าวหาเรื่ อ งการสู ญ เสี ย น้ ากับ ข้อเท็ จ จริ งที่ ว่าน้ าเป็ นของเสรี ยกตัวอย่างเช่ น
ข้อกล่าวหาว่า "เพราะว่าน้ าเป็ นสิ่งที่ ไม่มีราคาค่างวด จึงเป็ นผลให้ใช้น้ ากันอย่างฟุ่ มเฟื อยจนเป็ น
นิ สัย " (Postel, 1992) แสดงให้เห็ น ว่าข้อ อ้างเรื่อ งน้ าเป็ นของเสรีน้ั น เป็ นที่ ย อมรับ กัน ในวงแคบ
เท่านั้ น ภาษี การปลูกข้าวที่ รฐั บาลเรียกเก็บจากชาวนาโดยผ่านกลไกของการประกันราคาข้าวในปี
พ.ศ. 2495 และ 2527 นั้นสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนของพวกเขา ซึ่งจะได้รบั การคานึ งถึง
มากกว่าในประเทศอื่น ๆ ในอีกด้านหนึ่ งความบกพร่องในการจัดการน้ ากลับผลักดันให้ชาวนาต้อง
ลงทุนเพิ่มมากขึ้ น ในการจัดหาเครื่องสูบน้ าเพื่อสูบน้ าใช้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการทานากับค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เป็ นภาระทางด้า นการเงิ น ของชาวนาเอง และแสดงให้เห็ น ว่า "พวกเขามิ ได้ได้น้ ามาฟรี "
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของแนวคิดทั้งสองนี้ ยังเป็ นที่สงสัยและถกเถียงกันอยู่



ข้อ ที่ สี่ เป็ นข้อ ถกเถี ย งที่ ก ว้า งขวางและเด่ น ชัด มาก ซึ่ งก็ คื อ ระบบการจัด สรรน้ าจากส่ วนกลางใน
ประเทศไทยได้มาถึงขีดจากัดแล้ว และสิทธิการใช้น้ ากับการตลาดของน้ าจะเป็ นตัวที่สามารถจัดสรร
กลไกที่ยืดหยุ่นเพื่อการจัดสรรน้ าใหม่ให้กบั แหล่งที่ขาดแคลน เพื่อให้มีการใช้น้ าอย่างได้ประโยชน์
และคุม้ ค่ามากที่สุดได้ ข้อถกเถียงนี้ ชวนให้ระลึกถึงสถานการณ์ที่ชะงักงันในสหรัฐอเมริกาตะวันตก
ที่สิทธิการใช้น้ าได้ปิดกั้นสาหรับการใช้น้ าที่ให้ผลผลิตตา่ และกลไกทางการตลาดอาจเป็ นทางออก
ทางหนึ่ งของสถานการณ์นี้ การเน้นความสาคัญ ที่ ไม่เหมาะสมเช่นนี้ ทาให้ไม่ สามารถกาหนดการ
จัด สรรน้ าระหว่างกลุ่ ม ได้ ซึ่ งเกณฑ์ที่ ป ระสบความส าเร็ จ มากที่ สุ ด เป็ นเกณฑ์ก ารจัด สรรน้ าจาก
ส่วนกลาง โดยให้สิทธิพิเศษกับกิจกรรมการใช้น้ าที่ให้ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงกว่าก่อน เป็ น
เรื่องแปลกที่การตลาดทาให้เกิดอุปสรรคแทนที่จะเป็ นทางออก ถ้าเป็ นเช่นนี้ แล้วชาวนาควรจะสละ
สิทธิของตนเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้ นในบางพื้ นที่ของสหรัฐอเมริกาตะวันตกหรือไม่



ข้อสุดท้ายเป็ นการถกเถียงเรื่องการฟื้ นฟูราคา ซึ่งได้ถูกตั้งประเด็นไว้ในบริบทที่การจัดเก็บภาษี , การ
ให้เงินช่วยเหลือ, และการแทรกแซงของรัฐบาลเป็ นองค์ประกอบของนโยบายสากลในการพยายาม
แก้ไขปั ญหาที่เป็ นปฏิปักษ์ต่อเป้ าหมาย ตามข้อกล่าวหาที่ว่าค่าใช้จ่ายของ O&M สาหรับ “ท่อระบาย
น้ าขนาดใหญ่ ” นั้ นได้มาใช้งบประมาณของประเทศซึ่ งมีค่าเท่ากับ 0.16% ของรายได้ประชาชาติ
และสามารถพิจารณาให้เป็ นเงินช่วยเหลือทางอ้อมของค่าใช้จ่ายด้านภาษี ของภาคการเกษตรได้ การ
เก็บค่าน้ าต้องมีความสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เพิ่มขึ้ น ซึ่งไม่สามารถโอนไปให้กบั ผูบ้ ริโภค
ได้ เนื่ องจากราคาข้าวนั้นต้องอิงกับราคาในตลาดโลก

การก าหนดราคาค่ า น้ า เพื่ อ น ามาใช้ป ฏิ บัติ ได้พิ จ ารณาในบริ บ ทของดิ น ดอนสามเหลี่ ย ม
ปากแม่น้ าเจ้าพระยา การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการใช้น้ ากับชาวนาตามปริมาณน้ าที่ใช้จริงนั้น ดูเหมือน
จะประสบความล้มเหลว เนื่ องจากไม่สามารถคิดค่าธรรมเนี ยมจากปริมาตรในการใช้น้ าได้ ทั้งยังไม่มี
อิทธิพลกับประสิทธิภาพในการใช้น้ าอีกด้วย นอกจากนี้ ค่าธรรมเนี ยมการใช้น้ าน่ าจะทาให้เกิดทางเลือก
อย่างกว้างขวางสาหรับการบริการจัดส่งน้ ากับความสัมพันธ์ที่ ไม่สามารถทาให้มนั ่ ใจได้ สถานการณ์
เช่น นี้ จะกระตุ น้ ให้เกิ ดภาวะเร่งด่ วนทางด้านเทคนิ คและการจัดตั้งองค์ก รของชาวนา ซึ่ งไม่สามารถ
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ตอบสนองพวกเขาได้ภายใต้สภาวะปั จจุบนั สิทธิการใช้น้ าจะสามารถกาหนดได้อย่างถู กต้องหากชาวนา
ทุกคนได้รบั ความพึงพอใจในการตอบสนองอุปสงค์ (และสามารถกาหนดราคาได้ตามสัดส่วนของที่ดิน)
เช่น บริเวณตอนล่างของดิ นดอนปากแม่น้ าและในบางพื้ นที่ ของภาคเหนื อ แต่อีกสถานการณ์หนึ่ งนั้ น
สิท ธิ ก ารใช้น้ ากลับเป็ นเรื่ องที่ เสี่ ยงอย่างมากเนื่ องจากมีก ารใช้น้ าโดยวิ ธีที่ ต่าง ๆ มากมาย (ในด้าน
ปริมาณ, ช่วงเวลา, คุณภาพ และ ระดับแรงดึงดูดกับเครื่องสูบน้ า)
กฎเกณฑ์พื้นฐานทางเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมในการจัดการยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ที่น่าจะประสบความสาเร็จในการรวมตัวกันของบริบทเฉพาะอย่างสองประเภท คือ ประเภทแรก ระบบ
ปิ ดที่อุปทานได้รบั การชดเชยจากอุปสงค์ แสดงว่าจาเป็ นต้องเข้าให้ถึงความแตกต่างระหว่างลุ่มนา้ ที่ มีนา้
มาก (เช่น ลุ่มน้ าแม่กลอง) กับลุ่มนา้ ที่ มีนา้ น้อย (เช่น ลุ่มน้ าเจ้าพระยา) ประเภทที่สองสามารถเรียกได้
ว่าเป็ น “ความกดดันของชาวนา” เป็ นการควบคุมผลประโยชน์อย่างแข็งขันและกาหนดให้ชาวนาปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นส่ วนรวมทั้งด้านวิธีก ารและการตอบสนอง ในบริ บทที่ ป ระกอบด้วยการท ากิ จ กรรมหลาย
ประเภท, การทานานอกเวลา และการอพยพย้ายถิ่นฐาน ล้วนไม่เหมาะสมกับเกณฑ์การปฏิบตั ิงานแบบ
ส่วนรวม
ปั ญหาสาคัญของผลกระทบของการเผชิญ หน้ากันระหว่างชาวนากับผูใ้ ช้น้ า จากภาคเศรษฐกิจ
อื่น ๆ ที่มีเงินทุนและผลการผลิตที่สูงกว่านั้น ข้อแรกคือการที่ชาวนาจะหยุดทานานั้นเป็ นไปด้วยความ
เต็ ม ใจหรื อ ไม่ ในกรณี ที่ มี ท างเลื อ กต่ าง ๆ มาเสนอให้ หรื อ ว่าพวกเขาจะถู ก ท าให้ต กอยู่ในสภาวะ
ล้มละลาย, เป็ นทุกข์ และยากจน การจัดสรรน้ าใหม่อาจจะเป็ นเรื่ องที่ถูกต้องได้เมื่อการ “ถูกบังคับให้
ย้ายถิ่นฐาน” ของประชาชนภายในหรือภายนอกพื้ นที่ทานา สามารถได้รบั การตัดสินว่าเป็ นทางเลือกที่
เหมาะสมได้ ข้อที่สองมีความสัมพันธ์กบั สถานภาพทางการเมืองด้านความมัน่ คงทางอาหารที่สาคัญ
กั บ บทบาททั ่ว ไปของการท ากิ จ กรรมและวิ ถี ชี วิ ต ของชาวชนบทในการจั ด การด้า นภู มิ ศ าสตร์ ,
สุนทรียศาสตร์, การคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และดุลยภาพของสังคม ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศนั้นไม่ยินยอมที่
จะทาลายภูมิภาคชนบทของตนเอง
การกาหนดราคาค่าน้ าให้เป็ นค่าภาษี ที่ตายตัวนั้นสอดคล้องกับความสัมพันธ์ของรายได้ที่มนั ่ คง
(ราคาข้าว) กับผลการผลิต (ความน่ าเชื่อถือของอุปทานของน้ า ) ดังนั้นจึงสรุปได้ในมุมกว้างว่า จะต้อง
ทาการกาหนดราคาค่าน้ าโดย ทาการพิจารณาราคาข้าวกับการตลาดเป็ นกรณี พิเศษ, ทาการวางแผน
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ า, ทาการจัดสรรให้มีความน่ าเชื่อถือ, และการมีส่วนร่วมของชาวนา สิ่งสาคัญที่สุดที่
ต้องปฏิบตั ิก่อนก็คือกาหนด “การบริการ” หรือ “สิทธิ” และสิ่งที่เป็ นอุปสรรคสาคัญ ในสภาวะปั จจุบนั
การการควบคุมระบบที่บกพร่องนั้น (รวมถึงหลักเกณฑ์ทางด้านเทคนิ คและการเมืองด้วย) ไม่สามารถ
ทาให้เกิดความมัน่ ใจและความน่ าเชื่อถือในแผนการและทาให้ผูใ้ ช้ตอ้ งหาวิธีเข้าไปใช้น้ าจากแหล่งต่าง ๆ
โดยทัว่ ไป (ในแง่ของปริมาณ, คุณภาพ, ช่วงเวลา และระดับน้ า)
ความกังวลที่ เกิดขึ้ นจากการคาดหวังการปฏิรูปราคาค่าน้ าก็คือ การปฏิรูปเกิดจากแรงกดดัน
จากภายนอกมากกว่าที่จะเกิดจากการตระหนักในสถานการณ์น้ าที่รุนแรงจากภายใน ประสบการณ์จาก
ประเทศอื่ น ๆ ได้ส อนว่ า ความส าเร็ จ ที่ จ ากั ด สามารถคาดหวัง ได้ใ นบริ บ ทที่ ท้ั ง ฝ่ ายบริ ห ารและ
นั ก การเมื องนั้ น กระท าการอย่างเสี ย ไม่ ได้ห รื อ ไม่ก็ ไม่ล งมื อ กระท าการเลย วัต ถุ ป ระสงค์แ ละภาระ
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ทางการเมืองได้รบั การเสนอว่าสามารถที่จะทาการทดสอบและสังเกตอย่างเหมาะสมได้โดยการควบคุม
การสูบน้ าบาดาลของพื้ นที่ ในกรุงเทพมหานคร ก่อนที่ จะขยายวงออกไปสู่รูปแบบของการเก็บภาษี ที่
ซับซ้อนมากขึ้ น
เมื่อพิ จารณาถึ งสิ่ งที่ เป็ นภัยต่ อการก่ อตั้งตลาดแหล่งน้ าในด้านหนึ่ ง และลัก ษณะเฉพาะของ
ตลาดในอีกด้านหนึ่ งแล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการขยายการตลาดนั้นมีขอ้ จากัดมากกว่าที่ มีแนะนา
อยู่ ในรายงาน ประเทศไทยเป็ นตัวอย่างของบริบทขนาดใหญ่ที่รวมถึงการขยายตัวของการชลประทาน
ในพื้ นที่ ขนาดกลาง-ใหญ่ ในเอเซี ย ประเทศไทยแสดงถึ งสถานการณ์ที่ ไม่สามารถวัดจานวนน้ าตาม
มาตราได้ เนื่ อ งจากมี พื้ นที่ น าขนาดเล็ ก จ านวนมากที่ มี วิธี ก ารใช้น้ าที่ แ ตกต่ างกัน และต่ างก็ ท าการ
เพาะปลูก ข้าวในฤดูฝ นที่ มี ความเสี่ ย งทางสภาพแวดล้อ มและข้อจ ากัดทางด้านการตลาด , มี ขอ้ เสี ย
ทางด้านกฎหมายและสภาพแวดล้อมขององค์กรกับการแทรกแซงทางการเมือง ซึ่งเป็ นไปไม่ได้ที่อยู่จะใน
สถานะที่จะได้ผลกาไรจากกลไกระบบนี้ อย่างน้อยที่สุดก็ในอนาคตอันใกล้
อย่างไรก็ตามข้อดี ของการเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้าง, การจัดการ, องค์กร และการเงินต่างก็
ได้รบั การยอมรับ การปฏิรูปเป็ นหลักเกณฑ์เดียวในระบบที่จะให้ผลที่ลม้ เหลวหรือพลิกผันไปในทางตรง
ข้ามได้ ถึงแม้ว่าระบบขายส่งน้ าจะยังเป็ นไปได้ยาก แต่ก็ระบบนี้ ก็อาจเป็ นทางแก้ไขปั ญ หาทางเดี ย วที่
สามารถนามาใช้ได้หากพิจารณาให้ครอบคลุมโครงสร้างของการปฏิรูป ในกรณี นี้เรามองการกาหนด
ราคาค่าน้ าในฐานะที่ เป็ นมาตรการที่มีอานาจผูกพันทางสัญญาระหว่างกรมชลประทานกับผูใ้ ช้น้ า ซึ่ ง
เป็ นปั จจัยของกระบวนการความร่วมมือที่จะนาไปสู่ความเป็ นธรรมมากกว่าความมีประสิทธิภาพ
สาเหตุอื่น ๆ ที่อยู่บนพื้ นฐานของการประหยัดน้ า , การฟื้ นฟูราคา หรือ การจัดสรรน้ าระหว่าง
กลุ่มนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องเป็ นอย่างมาก แม้แต่กบั หลักทฤษฎีเองก็ตาม ความเสี่ยงก็คือการนิ ยมทาสิ่งที่
ไม่ควรท า ซึ่ งสามารถนาไปสู่ตน้ แบบการเรียกเก็บภาษี giving insufficient consideration to the Thai
context is high ความหวาดหวัน่ จากการเรียกเก็บภาษี ทาให้องค์กรและการก่อตั้งทางการเมืองจาเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้องขจัดความกระตือรือร้นที่มากเกินไปและควรจะมีความสุขุมรอบคอบในการค่อย ๆ ทา
การปฏิรูป ทาการทดสอบในพื้ นที่นาร่อง และการตระหนั กอย่า งถ้วนถี่ในการก่อสร้าง การอบรม การ
ต่อรอง และการอภิปรายกับผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมทั้งนักการเมืองด้วย กระบวนการนี้ ควรจะ
ได้รับการออกแบบเพื่ อให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพต่ อองค์ก รลุ่ม แม่น้ าเพื่ อให้สิท ธิ แ ก่ ผู ้ใช้ทุ ก ท่ าน และให้มี
อานาจพอเพียง มีการสนับสนุ นทางด้านกฎหมายและการเมือง และอนุ ญาติให้ทาการควบคุม จัดสรร
และจัดการทรัพยากรน้ าได้
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1.

บทนา

น้ าเป็ นปั จจัยสาคัญของพื้ นที่ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และมีความสัมพันธ์กบั มนุ ษย์
มายาวนานในฐานะที่เป็ นพื้ นฐานสาคัญในการดารงชีวิต (Rigg, 1992) โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่เป็ น
ที่ ลุ่ ม แม่ น้ า และหุ บ เขาเช่ น นี้ ท าให้ภู มิ ภ าคนี้ มี ลัก ษณะเป็ นเหมื อ นชามข้า ว น้ า ในประเทศไทย
เปรี ย บเสมื อนเป็ นของขวัญ ที่ ก ษั ตริ ย ์ท รงพระราชทานให้โดยใช้ท รงอานาจต่ อ รองมาจากธรรมชาติ
การชลประทานก็คือการทาให้ความเชื่อเรื่องนี้ เป็ นรูปร่างขึ้ นมา เทศกาลลอยกระทงในเดือ นพฤศจิกายน
ได้สะท้อนให้เห็นถึ งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับน้ า โดยประชาชนจะพากันลอยกระทงไปตาม
แม่น้ าเพื่อขอสิ่งต่าง ๆ และแสดงความขอบคุ ณต่อพระแม่คงคาที่ ได้นาชีวิตมาให้ จวบจนถึงปั จจุบัน
พื้ นที่ที่มีประชากรน้อยยังคงใช้น้ าที่เป็ นแหล่งเปิ ดได้อย่างเสรี ด้วยเวลาที่จากัดธรรมชาติอาจจัดหาน้ าให้
ได้ไม่สมา่ เสมอทาให้เกิดความเสียหายแก่นาข้าว หรืออาจมีแนวโน้มท าให้เกิดน้ าท่วม แต่บ่อยครั้งที่
จานวนน้ าที่ มากเกินไปทาให้เกิดการบรรเทาปั ญหาอย่างเฉียบพลันได้ จึงเป็ นการยากที่จะเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรที่บางครั้งก็เป็ นตัวสร้างปั ญหาคือทาให้เกิดน้ าท่วมเสียหายมากมายมหาศาล
ประเทศในมรสุ มเขตร้อนมีลักษณะภูมิประเทศที่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ า แต่ในความเป็ น
จริงที่เห็นได้ชดั ก็คือ ประเทศไทยเป็ นอีกประเทศหนึ่ งที่เป็ นประเทศผูน้ าในการประสบปั ญหาการขาด
แคลนน้ าในปั จจุบัน ยกเว้นบริเวณพื้ นที่ ภาคใต้และพื้ นที่ป่ าชายแดนของประเทศ ข้อมูลทางด้านอุทก
ศาสตร์แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี ของประเทศไทยอยู่ระหว่าง 1,100 มม. ถึง 1,600 มม.
เท่านั้น (ESCAP, 1991) มรสุมกาลังเบาบางบางส่วนทาให้ประเทศไทยมีน้ าใช้มากเกินความจาเป็ นถึง
ครึ่ งปี ในขณะที่ ช่ วงเวลาที่ เหลื อ น้ าจะได้รับ การปล่ อ ยจากเขื่ อ นเก็ บ กัก น้ า ทั้ง 28 เขื่ อ น หลัง จาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็ นต้นมา ไม่มีการควบคุมทรัพยากรน้ าในประเทศไทย และมีการขาดศักยภาพที่ดี
ในการเก็บกักน้ าและจัดตั้งกฎเกณฑ์การใช้น้ า ทั้ง ๆ ที่จานวนประชากรทั้งหมดในขณะนั้นน้อยกว่า 18
ล้านคน และพื้ นที่ ส่วนใหญ่ ทางตอนบนของประเทศยังเต็มไปด้วยป่ าไม้ อย่างไรก็ตามในช่วง 50 ปี ที่
ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของจานวนประชากรอย่างมาก (62 ล้านคนในปี พ.ศ. 2543)
ทั้งในเมืองใหญ่ (ในพื้ นที่กรุงเทพมหานคร [BMA] มีประชากรอาศัยอยู่ 10 ล้านคน) การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้ า (มีเขื่อนทั้งหมด 28 เขื่อน เก็บกักน้ าได้ 66 พันล้าน ม3) การขยายตัวของพื้ นที่ เพาะปลูก
(52 ถึง 130 ล้านไร่) และพื้ นที่การชลประทาน (32 ล้านไร่ หรือ 25% ของพื้ นที่เกษตรกรรมทั้งหมด)
อย่างไรก็ ดี ในแต่ ล ะปี จะมี น้ าเหลื อเก็ บ อยู่ในเขื่อ นเพี ย ง 15% ของจ านวน 200 พัน ล้าน ม 3 เท่ านั้ น
(ESCAP, 1991)
โดยทัว่ ไปการพัฒนาพื้ นที่ชลประทานและพื้ นที่เมืองจะเกิดขึ้ นตามแหล่งน้ าโดยเฉพาะแม่น้ า
เจ้าพระยา (ดูรูปที่ 1) พื้ นที่ การชลประทานได้ถูกพัฒ นาจนมากเกินความสามารถหรือศักยภาพของ
แหล่งน้ าที่มีอยู่ สังเกตได้วา่ การขยายตัวของพื้ นที่กรุงเทพมหานครก็เ กิดขึ้ นจากการแบ่งปั นทรัพยากรน้ า
มาใช้เช่นกัน การแก่งแย่งน้ าที่เพิ่มขึ้ นทาให้เกิดปั ญหาการขาดแคลนน้ าซ้าแล้วซ้าอีกในหน้าแล้ง ซึ่งไม่
เพียงแต่มีผลกระทบอย่างมากต่อการเพาะปลูกข้าวแต่ยงั มีผลกระทบต่อการส่งน้ าให้กบั เมืองหลวงด้วย
(ในปี พ.ศ. 2537 และ ปี พ.ศ. 2542) ได้มีก ารพัฒ นาความคิ ดเห็ นขึ้ นมาสี่ ประการเพื่ อตอบสนอง
ความหวังที่มีเพียงน้อยนิ ด ดังนี้
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ประการแรก เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า ซึ่งประกาศโดยองค์กรพัฒนาเอกชนและ
นักต่อสูเ้ พื่อสังคม มีใจความว่าน้ าเป็ นผลประโยชน์ของสังคม การใช้น้ าอย่างเสรีเป็ นสิทธิมนุ ษยชน ดังที่
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แสดงความคิดเห็นไว้ ดังนี้ "ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า เป็ นสิ่งจาเป็ นต่อทุก ๆ สิ่ง และไม่ควรที่จะได้รบั การบริหารโดยกลไกทางการตลาด มิเช่นนั้นน้ าจะไม่ได้
ไหลโดยธรรมชาติ แต่ไหลไปตามอานาจของการซื้ อ การซื้ อขายน้ าไม่ควรได้รบั การอนุ ญาต เพราะสิทธิ
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นสิทธิข้นั พื้ นฐานของมนุ ษย์ทุกคน" ความคิดเห็นนี้ สะท้อนความคิดของ
ชาวนาบางกลุ่ม ผูซ้ ึ่งสงสัยว่าทาไมพวกเขา "ต้องเสียค่าน้ าที่ แผ่ นดิ นและพื้ นป่ ามอบให้พวกเขา" (The
Nation, 11 มิถุนายน 2543)
ประการที่สอง เป็ นทัศนคติที่ได้รวบรวมถึงสาเหตุ นาเสนอโดยผูใ้ ห้ทุนระหว่างประเทศ ซึ่งก็
คื อ ธนาคารเพื่ อ การพัฒ นาเอเซี ย (ADB) ร่วมกับ องค์ก รบริ ห ารชุ มชนบางแห่ งทั้งโดยสมัค รใจและ
ไม่สมัครใจ พวกเขาได้ให้การสนับสนุ นและส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการจัดการอุปสงค์ กล่าวว่า
การจะประหยัดน้ าได้น้ั นต้องมีการคิดค่าน้ า (ผูใ้ ช้จะมีเหตุจูงใจในการลดการบริโภคน้ า) และการจัดการ
ที่ได้รบั การพัฒนาแล้ว ความแตกต่างของผูบ้ ริโภคน้ าโดยเฉพาะในหน่ วยเศรษฐกิจที่แตกต่างกันนั้นจะ
ได้รบั การควบคุมโดยกลไกพื้ นฐานทางการตลาดที่ดีที่สุด
ประการที่ สาม ส่วนมากได้รับการสนั บสนุ นจากองค์ก รเพื่ อชุ ม ชนในประเทศไทย เป็ น
ทัศนคติที่สนับสนุ นการแก้ไขทางด้านการจัดการมากกว่าที่จะตั้งอยู่บนพื้ นฐานของการจัดการอุปสงค์ 1
กฎหมายใหม่มีจุดประสงค์เพื่อให้อานาจในการควบคุมกับองค์กรบริหารต่าง ๆ ในประเด็นของน้ า มีการ
กาหนดรายละเอียดของทิ ศทางในปี ที่ ผ่านมา ซึ่ง เห็นได้ชดั จากร่าง "กฎหมายทรัพยากรน้ า" สองฉบับ
(Christensen and Boon-Long, 1994) ที่ สาคัญ ยังเน้นถึ งความร่วมมือกันระหว่างหน่ วยงานในด้าน
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ องค์ก รลุ่ ม น้ า และยังได้มี ก ารหารื อเกี่ ย วกับ ความเป็ นไปได้ในการจัด ตั้งกระทรวง
ทรัพยากรน้ ามาระยะหนึ่ งแล้ว
ประการสุดท้าย ค่อนข้างที่จะเป็ นแนวคิดดั้งเดิม เสนอโดยองค์กรเฉพาะทาง (และที่ปรึกษา
ต่าง ๆ) ซึ่งเห็นว่าปั ญหาการขาดแคลนน้ าสามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มอุปทานผ่านกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรน้ า รวมถึงการสร้างเขื่อนใหม่และการสร้างคลองส่งน้ าจากแม่น้ าสาละวินและแม่น้ าโขงด้วย
แนวคิดนี้ ได้รบั การต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มอนุ รกั ษ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและยังทาให้ผูใ้ ห้ทุนค่อย ๆ หมด
ความสนใจไป เพราะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการสร้างและเพิ่มปริมาณน้ า อย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าหน่ วยงาน
ราชการบางส่วนจะใหัความสนใจในเรื่องนี้ ด้วยเหตุผลที่เป็ นที่ทราบกั นดีอยู่ คือ ผลประโยชน์ทางด้าน
การเมื อ ง การเงิ น ทั้ ง โดยทางตรงและทางอ้อ ม (Christensen and Boon-Long, 1994; Repetto,
1986)
ในขณะที่ขอ้ ถกเถียงเรื่องโอกาสในการเก็บค่าน้ าเป็ นเรื่องที่เก่าไปแล้ว ข้อขัดแย้งเหล่านี้ กลับ
ได้ขอ้ ยุติ ประเด็นนี้ เป็ นที่สนใจตามประกาศการให้ทุนของ ADB กับประเทศที่มีเงื่อนไขตรงตามหลักการ

1

เว็บไซด์ของการประปานครหลวงมีขอ้ แนะนาหลาย ๆ หน่ วยงานว่าสามารถมีความคิดเห็นที่ปะปนกันได้ เช่น "น้ าประปาไม่ใช่สินค้า แต่
เป็ นสิ่งที่ได้มาจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นน้ าจึงเป็ นสิ่งล้าค่าที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็ นเจ้าของ"
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คือ เรื่องกระบวนการในการกาหนดราคาค่าน้ า การถกเถียงของชุมชนเองก็ยงั มีความสับสนคลุมเครือ
เนื่ องมาจากความแตกต่ างโดยธรรมชาติ ท างเศรษฐกิ จ ทั้งข้อถกเถี ย งเหล่านี้ ก็ ย ังสามารถยกขึ้ นมา
สนับสนุ นหรือคัดค้านนโยบายนี้ ก็ได้ เห็นได้ชดั เจนจากบทความตามหน้าหนังสือพิมพ์ บทสัมภาษณ์
รายงานของบริษัทที่ปรึกษา และข้อเขียนขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ตัวแทนของกรมชลประทาน
(RID) สานั กงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (ONWRC) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ
องค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะ ADB มักจะแถลงการณ์สวนทางกันและแสดงให้เห็นถึ งทัศนคติ ที่
เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้น การตรวจสอบเจตนารมย์ของทางราชการที่ได้รายงานไว้ในหนังสือพิมพ์น้ัน
ได้ให้มาตรการความไม่แน่ นอนในข้อถกเถียง, ธรรมชาติโดยทัว่ ไปของการถกเถียงและการขาดความลง
รอยกันแม้แต่ในหน่ วยงานบริหารเอง ยกตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนี ยมที่คาดว่าจะต้องได้รบั การชาระจาก
ชาวนาที่มีการพัฒนาที่ดิน, จากกลุ่มคนที่ขอให้ "มีการส่งน้ าให้เป็ นพิเศษ", จากชาวนาที่ทานาเพื่อหวัง
ผลกาไร และผูใ้ ช้ที่ไม่ได้ทาการเกษตร, จากผูท้ ี่ปลูกอ้อย และผูท้ ี่เลี้ ยงกุง้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ "มีความเต็มใจที่จะ
เสียค่าธรรมเนี ยม" ในขณะที่ "ชาวนาที่ยากจนและมีพื้นที่ทานาน้อย" ได้รบั การยกเว้น (มีช่องว่างในการ
ตีความมากเกินไป) นอกจากนี้ คาอธิบายเกี่ยวกับการฟื้ นฟูราคา ค่าธรรมเนี ยมในการบริการและการ
เพิ่มประสิทธิภาพ ก็ยงั ไม่ชดั เจนและไม่แน่ นอน2
รายงานฉบับนี้ ได้พยายามที่ จะคลี่คลายข้อถกเถียงและเสนอข้อเท็ จจริงต่าง ๆ ที่ นาเสนอ
โดยองค์กรต่าง ๆ และเพื่อให้มีความรูค้ วามเข้าใจว่าควรทาอย่างไร สาหรับการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว
หรือแก้ไขในแนวคิดและการแก้ปัญหาที่ดี โดยสามารถนามาปฏิบตั ิได้ทวั ่ ไป ข้อถกเถียงทั้ง 4 ประการ
ตามที่ได้กล่าวมานั้นสามารถพบเห็นได้ทวั ่ ไป ประเทศที่เพิ่มจานวนขึ้ นในปั จจุบนั กาลังกับประสบปั ญหา
ในเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สามารถหลีกหนี จากการขาดแคลนน้ าได้โดยการ
บัญญัติกฎหมาย เพื่อยกระดับการบริหารและเพิ่มศักยภาพในการควบคุมการแบ่งปั นทรัพยากรที่จาเป็ น
ต่อชีวิตที่มีไม่มากและไม่แน่ นอนนี้ อีกนัยหนึ่ งคืออะไรก็ตามที่เสี่ยงต่อความสูญเสีย นั้นเหมาะสมอย่าง
ยิ่งที่จะได้รบั การจัดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของแหล่งน้ าจากแหล่งน้ าธรรมดาในพื้ นที่เกษตรกรรมที่
มีประชากรเบาบางมาสู่สถานะของการจัดการทรัพยากรเพื่อใช้ร่วมกันในโลกที่ซบั ซ้อนมากขึ้ น โดยต้อง
เคารพต่อสิ่งแวดล้อม ความเสมอภาค และประสิทธิภาพขัน้ พื้ นฐาน

2

มีการประกาศอย่างต่อเนื่ องมาตลอดว่า "ชาวนาธรรมดาจะได้รับการยกเว้น [ค่าธรรมเนี ยม]", ค่าธรรมเนี ยมจะเก็บ "จากชาวนาในพื้ นที่
ที่มีระบบการชลประทานที่สมบูรณ์" (Bangkok Post, 13 มกราคม 2542), "เฉพาะผูท้ ี่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย และทุเรียน เท่านั้นที่
สามารถจ่ายค่าน้ าได้" (Bangkok Post, 15 มกราคม 2542), "ค่าธรรมเนี ยมจะเก็บจากผูท้ ี่ตอ้ งการการส่งน้ าเป็ นพิเศษนอกเหนื อไปจาก
ปริมาณปกติที่ได้รบั จากการชลประทาน" (Bangkok Post, 19 กุมภาพันธ์ 2542), "ADB เลิกล้มความต้องการที่จะให้ชาวนาชาระค่าน้ า
จากการชลประทานแทนเงินกูเ้ พื่อการพัฒนาการเกษตร" (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธารินทร์ นิ ม มานเหมินต์ กล่ าวใน
Bangkok Post, 23 กุมภาพันธ์ 2542), "the Minagri เห็นพ้องต้องกันที่จะเริ่มเรียกเก็บค่าน้ าจากผูท้ ี่ปลูกอ้อยและผูท้ ี่ทาฟาร์มกุง้ ซึ่งเป็ นผู ้
ที่ยินดีจะจ่ายค่าน้ าสาหรับการบริการส่งน้ าถึงพื้ นที่ ส่วนชาวนาที่มีพนที
ื้ ่นอ้ ยที่ใช้น้ าจากระบบชลประทานชุมชนและคลองส่งน้ าจะได้รบั การ
ยกเว้น " (The Nation, 10 มิถุ นายน 2542), "รัฐบาลและ ADB ได้ตกลงกันว่าผูท้ ี่ใช้น้ าจากการชลประทานจะต้องเสี ยค่าน้ าในราคาที่
เหมาะสม แต่ไม่นับรวมชาวนาที่มีพื้นที่น้อยและชาวนาที่ยากจน" (รัฐมนตรีว่าการกระทนวงเกษตร ฯ นายปองพล อดิเรกสาร กล่าวใน
The Nation, 14 มิ ถุ น ายน 2542), "ชาวนาอาจต้อ งเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น หลั งจากที่ ญั ต ติ ท รัพ ยากรน้ า ได้รับ การอนุ มัติ โดยสภา "
(ผูอ้ านวยการสานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กล่าวใน The Nation, 23 เมษายน 2543), "ชาวนากลุ่มเล็ก ๆ ที่ยากจนที่
ต่อสูเ้ พื่อความอยู่รอด จะได้รับการยกเว้นการเก็บค่ าน้ า (…) เป้ าหมายคื อ ผูใ้ ช้น้ ากลุ่ ม ใหญ่ จากคลองชลประทาน เช่ น สนามกอล์ฟ
บ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และ ฟาร์มเพื่อการค้าต่าง ๆ ที่ทากาไรได้อย่างมหาศาล เท่านั้น " (The Nation, 6 พฤษภาคม 2543),
"ค่าธรรมเนี ยมไม่ใช่ภาษี แต่เป็ นค่าบริการที่ตอ้ งได้รบั การชาระจากผูท้ ี่ใช้บริการ" (Bangkok Post, 11 มิถุนายน 2543)
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ในช่ วงปี พ.ศ. 2503 และ 2513 เป็ นช่ วงที่ สภาวะความกดดัน ในเรื่ อ งน้ ายังมี อ ยู่เพี ย ง
เล็กน้อยนั้น การเน้นความสาคัญได้เน้นไปในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างและเทคโนโลยีพื้นฐาน ซึ่งเห็น
ได้ชดั เจนว่าเทคนิ คเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ที่เติบโตขึ้ นได้ จึงเน้นความสาคัญไปที่
หลักเกณฑ์ขององค์กร การมีส่วนร่วมของชาวนา หน่ วยงานที่ ประสานงานกับชาวนา และศักยภาพใน
การ ก่ อ สร้า ง วิ ธี ก ารเหล่ า นี้ แม้ว่ า จะประสบความส าเร็ จ แต่ ป รากฏว่ า ความหลากหล ายทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เป็ นอุปสรรคในการวางแผนการแก้ไขปั ญหา
ที่อาจนามาใช้ปฏิบตั ิได้กบั พื้ นที่ขนาดใหญ่ดว้ ยการลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อลง ซึ่งนาไปสู่ความสนใจใน
การวางแผนและการใช้เครื่ องมื อทางเศรษฐศาสตร์ที่ เพิ่ ม ขึ้ น คาดกัน ว่าสภาวะที่ ขาดความสมดุ ล นี้
สามารถแก้ไขด้วยกลไกทางการตลาดและราคาที่เหมาะสม
แนวคิดทั้งหมดนี้ ได้รบั การทบทวนสาหรับบริบทของประเทศไทย อย่างไรก็ตามข้อถกเถียง
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ศูนย์กลาง คือ ลุ่มน้ าเจ้าพระยา (30% ของประเทศ) โดยเฉพาะในพื้ นที่ ภาคกลางซึ่ง
เป็ นพื้ นที่ชลประทานที่ สาคัญในฤดูแล้ง (75%) ประเด็นที่มีความรุนแรงและเกี่ยวโยงกันนี้ ได้รวมถึงการ
จัดสรรน้ าที่ไม่พอเพียงในฤดูแล้ง การเติบโตของความเสื่อมโทรมของคุ ณภาพน้ าจากพื้ นที่ ชุมชนเมือง
และอุตสาหกรรม และการสูบน้ าบาดาลมาใช้มากเกินไปของพื้ นที่กรุงเทพ ฯ ประเด็นแรกจะได้รบั การ
กล่าวถึ งโดยส่วนใหญ่ (บทที่ 2, 3, 4 และ 6) ในขณะที่ สองประเด็ น หลังจะได้น ามาอภิ ป รายเมื่อ มี
ผลกระทบในการจัดสรรน้ าระหว่างกลุ่มและปั ญหาขององค์กร (บทที่ 5 และ 7)
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2.

ภาวะการขาดแคลนน้ า สาเหตุ และวิธีการแก้ไข

มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ในระบบเปิ ดการนากลไกทางการตลาดมาใช้พฒ
ั นาการจัดสรร
ทรัพยากร หรือแม้แต่การเก็บค่าธรรมเนี ยมเกี่ยวกับการใช้น้ านั้นมีผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ปั จจัยเหล่านี้
มีอิทธิพลในการกดดันให้ใช้น้ าจากแหล่งในระดับตา่ (Smith et al., 1997 และ World Bank, 1993)
ดังนั้นก่อนอื่นจาเป็ นต้องพิจารณาว่าประเทศไทยประสบปั ญหาการขาดแคลนน้ าได้อย่างไร ให้คาจากัด
ความ และปรับให้ง่ายแก่การเข้าใจ
อันดับแรกแสดงว่าการขาดแคลนน้ ามีขอบเขตอยู่เพียงไม่มากในฤดู แม้จะมีช่วงแล้งสั้น ๆ
ที่ทาให้เกิดปั ญหาเล็กน้อยในการปลูกพืชเสริมที่ตอ้ งการน้ า ความจริงแล้วน้ าโดยส่วนใหญ่มาจากน้ าฝน
หรือมาจากแม่น้ าซึ่งเป็ นการไหลตามธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ (ไม่ใช่น้ าที่เก็บกักไว้ในเขื่อนหรือ
อ่างเก็บน้ า) มาจากตอนบนของพื้ นที่ชลประทาน โดยทัว่ ไปการจัดการน้ ามักจะมีขึ้นเพื่อจากัดการไหล
ของน้ าและป้ องกันน้ าท่วมมากกว่าเพื่อการจัดส่งน้ า หรืออีกนัยหนึ่ งคือการอนุ รกั ษ์น้ านั้นไม่ใช่ประเด็น3
ในช่วงฤดูแล้ง ความต้องการใช้น้ ามักจะมีสูงกว่าศักยภาพของน้ าในแม่น้ าหรือน้ าที่ มีอยู่
โดยเฉพาะในแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าบางสายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ในแม่น้ าเจ้าพระยามี
การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าหลัก 2 แห่ง คือ เขื่อนภูมิพล ในปี พ.ศ. 2507 และเขื่อนสิริกิต์ิ ในปี พ.ศ. 2515
และการตั้งแผนการชลประทานขนาดใหญ่ ในปี พ.ศ. 2495 (ดู รูป ที่ 1) ได้ท าให้เกิ ด สถานการณ์ ที่
เรียกว่า "สร้างใหญ่เกินขนาด" (World Bank, 1990) หมายถึงศักยภาพในการผลิตและโครงสร้างที่ มี
นั้นมากเกินกว่าศักยภาพในการส่งน้ าของเขื่อน ปั ญหาในกับการส่งน้ า (เมื่อไร ที่ใด ให้กบั ใคร และน้ า
ปริมาณเท่าใดที่จะส่ง) นั้นเป็ นเรื่องที่สาคัญเนื่ องจากแหล่งน้ าที่มีอยู่น้ันไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ลุ่ม น้ าเจ้าพระยาสามารถแบ่ งออกได้เป็ น 3 ช่ วง (ดู รูป ที่ 1) คื อ ลุ่ มน้ าตอนเหนื อ หรื อ
ตอนบน (พื้ นที่เก็บกักน้ าจากแม่น้ าวังและแม่น้ ายมของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิต์ิ ) ลุ่มน้ าตอนกลาง
(พื้ นที่ เก็บกักน้ าของเขื่อนเรื่อยมาจนถึ งจังหวัดนครสวรรค์ ) และลุ่มน้ าตอนล่าง (ดิ นดอนสามเหลี่ยม
ปากแม่น้ า) น้ าที่ ไหลเข้าเขื่อนในแต่ละปี มีปริมาณลดลงจาก 11 พันล้าน ลบ.ม. เหลือแค่ 9 พันล้าน
ลบ.ม. ในช่ ว ง 30 ปี ที่ ผ่ า นมา (Molle et al., 2001) เนื่ อ งมาจากปริ ม าณน้ า ในธรรมชาติ ที่ ล ดลง
(Bancha et al., 1998) การตัดไม้ทาลายป่ า4 และการเติบโตของการใช้น้ าในภาคเหนื อ5

3

…. สาหรับเกษตรกรรม อย่างไรก็ตามการอนุ รักษ์น้ าเป็ นประเด็นที่อยู่ในระดับของลุ่มน้ า โดยเฉพาะเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ที่จะเพิ่ม
ปริมาณน้ าให้มากขึ้ นและสงวนน้ าไว้สาหรับฤดูแล้งโดยหลีกเลี่ยงการใช้น้ าอย่างสิ้ นเปลืองในฤดูฝน (ให้เกิดความสมดุลระหว่างการปล่อย
น้ าจากเขื่อนกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงทางอุทกศาสตร์) รายละเอียดในเรื่องนี้ กรุณาดูที่ Molle et al. (2001a)
4
การตัดไม้ทาลายป่ าทาให้อุทกวิทยาของแม่น้ าเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี (มีน้ ามากในฤดูฝน และมีน้ าน้อยในฤดูแล้ง) ซึ่งผลกระทบส่วน
ใหญ่จะเกิดในฤดูแล้งตามบริเวณที่เส้นทางน้ าในธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป เรื่องผลกระทบต่อการไหลของน้ าทั้งหมดในแต่ละปี ยังคงเป็ น
หัวข้อโต้วาทีอยู่
5
พื้ นที่ชลประทานเกือบ 4 ล้านไร่ ได้ถูกสร้างขึ้ นเมื่อ 40 ปี ที่แล้ว
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การชลประทานในลุ่มน้ าตอนบนนั้นแตกต่างจากช่วงบริเวณปากแม่น้ า ที่ส่วนใหญ่จะใช้วิธี
ที่สืบทอดกันมา โดยการส่งผ่ านน้ าจากภูเขาหรือหุบเขามาใช้ในชุ มชน ซึ่งค่อนข้างเป็ นวิธีที่เก่า ระบบ
ดั้งเดิมนี้ ในปั จจุบนั กาลังเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ เช่น ปริมาณน้ าที่ลดลง (การทาลายป่ า) มลพิษในพื้ นที่
ความต้องการใช้น้ าที่เพิ่มมากขึ้ น (ตรงกันข้ามกับผูใ้ ช้น้ าที่ไม่ได้ทาการเกษตร) และความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม (การแทรกแซงของรัฐบาล การไม่ยอมรับความเป็ นเอกภาพของกลุ่มเนื่ องจากมีกิจกรรมที่
หลากหลาย และมี โอกาสทางเศรษฐกิ จ เพิ่ ม มากขึ้ นในระบบที่ ก ว้า งขวางขึ้ น ) (TDRI, 1994) การ
ชลประทานในลุ่มน้ าตอนกลางนั้นจะพบว่ามีท้ังโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ได้รบั การจัดการ
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โดยกรมชลประทาน (RID) (พื้ นที่ ท้ังหมดประมาณ 1 ล้านไร่) ร่วมไปกับการชลประทานแบบกลุ่มที่
อาศัยสถานี สูบน้ าตามแนวแม่น้ า การชลประทานในบริเวณปากแม่น้ าได้รบั การส่ งเสริมและสนับสนุ น
จากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (DEDP)
ในปี พ.ศ. 2541 ได้มีก ารเปิ ดใช้งานสถานี สูบน้ าจานวน 1,894 สถานี ทัว่ ประเทศไทย
โดยมีพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 2,852,700 ไร่ แต่มีเพียง 228 สถานี เท่านั้ นที่ เปิ ดใช้งานในลุ่มน้ าปิ ง
ตอนล่างกับลุ่มน้ าน่ านตอนล่าง (DEDP, 1999) เชื่อว่าการชลประทานส่วนบุคคลนั้นมีจานวนไม่มากใน
บริเวณตอนกลางของลุ่มแม่น้ า ในบริเวณพื้ นที่ ลุ่มปากแม่น้ ามีพื้ นที่ เกือบ 5 ล้านไร่ที่มีศัก ยภาพที่ จะ
ได้รบั การชลประทานในหน้าแล้ง (สาหรับการปลูกพืชสองครั้งหรือสามครั้ง)
อุปสงค์จากพื้ นที่ชุมชนเมืองนั้นมี เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง โดยสาหรับพื้ นที่กรุงเทพมหานคร
นั้นอุปสงค์เพิ่มขึ้ นจาก 0.46 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน ในปี พ.ศ. 2521 เป็ นประมาณ 7.5 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน
ในปี พ.ศ. 2543 (เพิ่มขึ้ นถึง 16 เท่าในเวลาเพียง 22 ปี ) นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีการใช้น้ า
บาดาลอี ก ประมาณ 3 ล้าน ลบ.ม. ต่อ วัน โดยส่วนใหญ่ จะใช้ในการอุ ตสาหกรรม (90% ของการนี้
ขึ้ นอยูก่ บั แหล่งน้ าใต้ดิน) (TDRI, 1990)6
การขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรงได้เกิดขึ้ นมาหลายปี แล้ว โดยเริ่มต้นหน้าแล้งด้วยการที่น้ าใน
เขื่อนมีปริมาณที่ ตา่ มาก ซึ่งทาให้ในหลาย ๆ ปี ที่เกิดวิกฤตนั้ นต้องลดจานวนพื้ นที่ ในการเพาะปลูกลง
เพราะต้องแจกจ่ายน้ าให้กบั ชุมชนเมืองด้วย การขาดแคลนน้ าจะเกิดขึ้ นทันทีหากว่าปริมาณน้ าที่ไหลลงสู่
ทะเลมีจานวนไม่มากพอที่จะไปยับยั้งการรุกล้าของน้ าเค็มได้ ทาให้น้ ากร่อยเข้ามาทาความเสียหายแก่
พื้ นที่ส่วนที่ต้งั อยูร่ ิมฝั ่งแม่น้ า เช่นที่เคยเกิดขึ้ นในปี พ.ศ. 2537
ความเข้าใจอย่างผิ วเผิ นในสถานการณ์ของลุ่มน้ าเจ้าพระยานั้ นสามารถดูได้จ ากรูปที่ 2
ซึ่งแสดงถึงวิวฒ
ั นาการของการใช้น้ าและอุปสงค์ในขอบเขตกว้าง ๆ 7 ถ้าหากไม่มีแหล่งน้ าเพิ่มขึ้ น สิ่งที่
แสดงให้เห็นชัดถึงการใช้น้ าเพื่อการเกษตรและความยืดหยุ่นในการใช้น้ าในช่วงเวลาที่น้ าสะสมในเขื่อนมี
ปริ ม าณลดลง คื อ ด้วยการเติ บ โตของอุ ป สงค์ในพื้ นที่ ก รุ งเทพมหานครถึ ง 5% ต่ อ ปี 8 และน้ าเพื่ อ
กิจกรรมการเกษตรในช่วงฤดูแล้งจะถูกตัดลงถึง 45% ในปี พ.ศ. 2558 การลดลงนี้ มีผลกระทบอย่าง
สูงต่ อ อัต ราการเติ บ โตของอุ ป สงค์ ในบริเวณลุ่ ม น้ าตอนบน (+0.6 พัน ล้าน ลบ.ม. ตลอดระยะเวลา
15 ปี ) และในบริเวณพื้ นกรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 นั้นอุปสงค์มี
การเพิ่มขึ้ นเกือบ 10% ทุก ๆ ปี สามารถเห็นได้จากแผนภูมิวา่ อัตราการเติบโต 7% ที่สมา่ เสมอนั้นจะมี
ผลกระทบทันทีต่อปริมาณน้ าที่เหลืออยู่เพื่อการเกษตร ซึ่งสังเกตได้ว่าอุปสงค์มีการชะลอตัวลงในช่วง
6

การประมาณการอย่างเป็ นทางการ (2 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน ซึ่งเชื่อว่าเป็ นการประมาณการที่ตา่ เกินไป)
แผนภูมินี้แสดงแนวโน้มเฉลี่ยไม่ใช่ขอ้ มูลปี ต่อปี ที่มีความไม่แน่ นอนสูง เนื่ องจากความผันแปรของปริมาณน้ าในเขื่อนตอนต้นของฤดูแล้ง
อาจสรุปได้ว่าความต้องการบริโภคน้ าจากเขื่อนในฤดูฝนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่การเพาะปลูกในฤดูแล้งจะได้รบั น้ าจากน้ าส่วนที่
เหลือหลังจากให้การบริการชุมชนเมืองแล้วเท่านั้น ในอีก 25 ปี ข้างหน้าปริมาณน้ าที่ไหลเข้าเขื่อนทั้งสองเขื่อนนี้ จะลดลงไปถึง 1 พันล้าน
ลบ.ม. (สมมติฐานในเชิงอนุ รักษ์) แต่กรุงเทพมหานครจาเป็ นต้องมรการเติบโตขึ้ นถึงปี ละ 5% การนาน้ าจากแม่น้ าแม่กลองในปริมาณที่
มากที่ สุด 45 ลบ.ม. มาให้บริการในเขตพื้ นที่ธนบุรีกาลังได้รับการพิจารณาอยู่ รวมไปถึงการลดปริมาณการใช้น้ าบาดาลในเขตพื้ นที่
กรุงเทพมหานครลง 50% ในอีก 10 ปี ข้างหน้าด้วย รายละเอียดของสมมติฐานที่ได้เรียบเรียงแล้ว ดูได้จาก Molle et al. (2001a)
8
สมมติฐานนี้ มีความสอดคล้องกันกับแผนงานของ NESDB แผนที่ 9 (พ.ศ. 2545-2550) คืออัตราการเติบโตอยู่ระหว่าง 5-6%
7
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หลังของวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ก็สนั นิ ษฐานได้ว่าในอีกสองสามปี ถัดไปการลดลงของอุปสงค์จะเป็ นเพียงแค่
การเปลี่ ย นเส้น โค้งในอัต ราที่ เท่ าเดิ ม และท าให้แ นวโน้ม ของช่ วงกลางใช้ก ารไม่ได้ (ดู รายละเอี ย ด
เพิ่มเติมใน Molle et al (2001a))
จากหลักฐานมีการยืนยันว่าชาวนาใช้น้ าถึง 85% ของน้ าที่มีอยู่ในช่วงฤดูแล้ง (ซึ่งโดยทัว่ ไป
จานวนเปอร์เซ็นต์นี้จะสามารถนามาใช้เพื่อการควบคุ มทรัพยากรน้ าในระดับประเทศได้ ) ซึ่ งพวกเขา
ถูกล่าวหาว่าเป็ นต้นเหตุของการขาดแคลนน้ าทั้งหมด หากชาวนาใช้น้ าจานวนมากมายมหาศาลขนาด
นั้น ก็น่าจะเป็ นไปได้ว่า 1) ชาวนาริดรอนสิทธิการใช้ทรัพยากรของผูอ้ ื่น และ 2) การสามารถใช้น้ าได้
โดยไม่ต ้องเสี ย ค่ าใช้จ่ าย ท าให้พ วกเขาใช้น้ าอย่างสิ้ นเปลื อง เพี ย งเพื่ อ ท าการเพาะปลูก ข้าวเท่ านั้ น
จึงเป็ นชุ มชนที่ หิ วกระหายน้ าแต่ ให้มูลค่าผลผลิตที่ ตา่ (สถานการณ์นี้ถู กต่อรองโดยการกดราคาข้าว
ในตลาดค้าข้าว) องค์กรนานาชาติ (และบางครั้งก็เป็ นเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น) ได้รายงานโดยทัว่ ไปว่าชาวนา
เป็ นพวกที่ใช้น้ า "อย่างตะกระตะกราม" และแสดงให้เห็นแต่ "ความโลภในทรัพยากรน้ า" เท่านั้น (The
Nation, n.d.)

รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของน้ าในบริเวณพื้ นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้ง
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จากภาพลัก ษณ์ ข องชาวนาในฐานะที่ เป็ นตัว ร้า ย ซึ่ งเป็ นการโยนความผิ ด ให้กับ ภาค
การเกษตร ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผลกระทบที่ตามมา คือ ชาวนาควรจะปลูกพืชที่ มีความต้องการน้ า
น้อยกว่าข้าวและควรที่จะยกระดับการจัดการน้ าของตนด้วย เป็ นความพยายามของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ จะแนะนา (โดยส่วนใหญ่มกั จะเป็ นกรมชลประทาน) สรุปก็คือการปรับปรุงการจัดการไม่ได้เกิดขึ้ น
เพียงเพราะคาพูดที่กล่าวกันว่าเป็ นห่วงทรัพยากร แต่ตอ้ งมีความสนใจในการที่จะคิดตั้งกฎหมายโดย
ผ่ านกระบวนการทางเศรษฐกิ จ อย่างไรก็ตามได้มีก ารถกเถี ยงถึ งมาตรการที่ ได้เสนอมา และแต่ ละ
มาตรการก็มีความแตกต่างกัน แต่มีวตั ถุประสงค์และความหมายซ้าซ้อนกัน ดังนี้
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1. มาตรการที่ 1 การดึ งพฤติ ก รรมในการอนุ รักษ์ น้ าออกมา โดยใช้วิธีการเรียกเก็ บ
ค่าธรรมเนี ยม โดยการตั้งค่าใช้จ่ายให้กบั แหล่งทรัพยากร เชื่อกันว่าวิธีนี้จะทาให้ผูใ้ ช้มีแนวโน้มในการ
บริโภคลดลง
2. มาตรการที่ 2 การฟื้ นฟู ค่ าใช้จ่ าย เนื่ อ งจากการให้บ ริ ก ารน้ า นั้ น มี ค่ าใช้จ่ ายสู ง
(ส่วนมากเป็ นเงินทุนของรัฐบาล) จึงมีแนวคิดว่าควรจะโอนค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดไปให้กบั ผูใ้ ช้ที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น แทนที่จะโอนให้กบั ประชาชนทั้งหมด เช่น ในกรณีของไฟฟ้ า หรือ การใช้น้ าของชุมชน
เมือง การฟื้ นฟูค่าใช้จ่ายอาจรวมไปถึงการฟื้ นฟูเงินทุนด้วย (เงินจมจากการดาเนิ นงานโครงการ) และ/
หรือ การดูแลรักษา (O & M) หรือการบริการที่ซ้าซ้อน
3. มาตรการที่ 3 สะท้อนถึงความหมกมุ่นของนั กเศรษฐศาสตร์ในเรื่องการจัดสรรน้ า
ให้กับผูใ้ ช้ที่สามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ และมูลค่าเพิ่มสูงสุดต่อน้ าปริมาตร 1 คิวบิกเมตร ซึ่งผูใ้ ดก็
ตาม ที่สามารถให้ราคาได้สูงที่สุดต่อน้ า 1 คิวบิกเมตร จะเป็ นผูท้ ี่สมควรได้รบั มูลค่าเพิ่มที่สูงที่สุดจากน้ า
ในทางกลับกันก็เช่นกัน เป็ นการกล่าวถึ งกลไกทางการตลาด และเป็ นการปล่อยให้มือที่ ล่องหนเป็ น
ผูจ้ ดั การจัดสรรน้ าใหม่ซึ่งเชื่อว่าจะนาไปสู่ "ผลประโยชน์ อนั สูงสุ ดของสังคม" วัตถุ ประสงค์หลักในการ
อนุ รกั ษ์น้ าก็จะประสบความสาเร็จโดยทางอ้อมด้วยการแข่งขันโดยนัยนี้
บทต่อไปจะกล่าวถึ งวัตถุ ประสงค์ของมาตรการที่ เสนอมาทั้ง 3 นี้ และจะวิเคราะห์ความ
เกี่ยวข้องกันของมาตรการที่ มีความแตกต่าง รวมไปถึงเหตุผลและมาตรฐานที่สามารถนามาปฏิบตั ิ กบั
ประเทศไทยได้ดว้ ย
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3.
การสูญเสียน้ ากับประสิทธิภาพในการชลประทาน: ความเข้าใจผิ ด
บางประการ
ข้อเสนอที่ ได้รับความนิ ย มในการพยายามแก้ไขปั ญ หาทรัพ ยากรน้ าคื อการประหยัดน้ า
โดยทัว่ ไปเป็ นที่ทราบกันดีอยู่ว่าการสูญเสียน้ านั้นได้กระจายไปทัว่ เนื่ องจากน้ ามีราคาถูกหรือไม่มีราคา
เลย บทพิ สูจน์ สาหรับทัศนคติ นี้ก็คือปริมาณน้ าที่ สามารถประหยัดได้อย่างมหาศาลนั้ น จะสามารถ
นามาแบ่งสรรได้อีกเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการที่ ขยายตัวออกไป ดังที่นักสังเกตการณ์หลาย ๆ
ท่ า นได้ก ล่ า วไว้ว่ า "เพราะไม่ ไ ด้มี ก ารตั้ ง ราคาน้ าอย่ า งเหมาะสม ท าให้ก ารใช้น้ า เป็ นไปโดยไร้
ประสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้งผู ้บ ริ โภคก็ ไม่ได้มี แ รงกระตุ ้นให้ เกิ ด การประหยัดน้ า " (Christensen and BoonLong, 1994)9 ซึ่งจะตั้งเป็ นปั ญหาในรายงานฉบับนี้ ทั้งคากล่าวของนักสังเกตการณ์นี้และศักยภาพของ
นโยบายที่เสนอเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพ
หากย้อนกลับไปสู่ความเป็ นจริงที่ว่าชาวนาเป็ นผูท้ ี่ได้รบั ส่วนแบ่งทรัพยากรน้ ามากที่สุด ในประเทศไทย
แต่แล้วก็ใช้ไปจนหมดสิ้ น หากตรวจสอบกระบวนการในการจัดสรรน้ าแล้วจะพบว่า ชาวนาไม่ได้มีสิทธิ
พิเศษหรือได้รบั การปฏิบตั ิ ที่พิเศษกว่าผูใ้ ช้อื่น ๆ ในการรับส่วนแบ่งที่ มากที่ สุดไป แต่พวกเขาจะได้รบั
ส่วนแบ่งก็ต่อเมื่อน้ านั้น(ถ้ามี)เหลือจากการที่ได้แบ่งไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ แล้ว บางครั้งอาจเกิดความ
เข้าใจผิ ดในเรื่องนี้ ได้ว่าอาจมีคนบางกลุ่มบางพวกที่ ดิ้นรนต่ อสูเ้ พื่ อให้ได้น้ ามาก่ อนหรือแทนที่ ผู ้อื่น
ดังเช่นที่ เกิ ดขึ้ นในการใช้น้ าในระบบเปิ ดที่ ชาวนามีโอกาสที่ จะสูบน้ ามาใช้ดว้ ยตัวเองโดยไม่คานึ งถึ ง
ส่วนรวม หากปั จเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างถือสิทธิในการใช้น้ าจนใช้มากเกินกว่าปริมาณน้ าที่มีอยูใ่ น
แม่น้ าแล้วก็จะเกิดการขัดแย้งกันขึ้ นแน่ นอน ซึ่งเห็นได้จากที่เกิดขึ้ นในบริเวณอ่างเก็บน้ าบางแห่งของลุ่ม
น้ าตอนบน ระบบการจัดสรรน้ าบางส่วน(หรือทั้งหมด)ได้รบั การบริหารและควบคุมโดยหน่ วยงานของ
ชุมชน ดังนั้นความขัดแย้งจึงเกิดขึ้ นเนื่ องจากการรับนโยบายมาเพื่อแบ่งปั นน้ าให้กบั ผูใ้ ช้หลาย ๆ กลุ่ม
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เรื่องนี้ ดูเหมือนว่าจะเป็ นความจริง ซึ่งสามารถดูตวั อย่างได้จากประกาศของหน่ วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงเกษตร ฯ "น้ าควรจะได้รบั การ
กาหนดราคาถ้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ในภาคเกษตรกรรม" (The Nation. 21 เมษายน 2543); "ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร
มีความเห็นพ้องว่ามาตรการในการกาหนดราคาค่าน้ านั้นจะสามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้น้ าระหว่างกลุ่มชาวนาให้ดีขึ้นได้"
(The Nation. 17 กุมภาพันธ์ 2542); ผูอ้ านวยการสานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กล่าวว่า "ในความเป็ นจริงน้ านั้นขาด
แคลน และกลไกเดี ยวที่ส ามารถช่วยประหยัดน้ าและช่ วยกระตุ น้ ให้เกิดประสิท ธิ ภ าพในการใช้น้ าได้ ก็คือการกาหนดราคาน้ า " (The
Nation. 23 เมษายน 2543); ที่ปรึกษาประจาภูมิภาคในประเทศไทยของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย กล่าวว่า "คาแนะนาสาหรับการ
ดาเนิ น การระหว่ า งประเทศที่ ดีสุ ดในการปรับ ปรุ งการจัดการน้ าก็ คื อการกาหนดค่ า ธรรมเนี ย มส าหรับ ผูใ้ ช้น้ า " (Bangkok Post. 11
มิถุ นายน 2543); ทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่ สอดคล้องกันทั้งหมดว่า "หากน้ ามีราคาถูก ก็จะถูกใช้อย่างสิ้ นเปลื อง" (The
Economist, 1992); "การใช้น้ าของชาวนาเป็ นการใช้น้ าที่ สิ้ นเปลื อ งอย่ า งมากเนื่ องมาจากระบบที่ ไ ม่ มี ก ารเรี ย กเก็ บ ค่ า น้ า "
(Kraisoraphong, 1995); "ในปั จจุบนั ชาวนาส่วนใหญ่ไม่ตอ้ งเสียค่าน้ าจากการชลประทาน ดังนั้นชาวนาจึงมีแรงกระตุน้ เพียงเล็กน้อยใน
การประหยัดน้ าหรือการใช้น้ าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปลูกพืชที่ให้มูลค่าสูง จึงมีผลให้ประสิทธิภาพในการชลประทานตา่ กว่า
30%" (TDRI, 1990) เป็ นต้น
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ยกตัวอย่างในลุ่มน้ าเจ้าพระยา การปล่อยน้ าและการจัดสรรน้ าในฤดูแล้งได้รบั การชี้ ขาด
และการตัดสิ นใจโดยกรมชลประทานเป็ นส่วนใหญ่ 10 สิ่งสาคัญ อัน ดับแรกในการจัดสรรน้ า ก็คือการ
จัดสรรให้กบั การใช้เพื่อกิจกรรมภายในครัวเรือนของพื้ นที่ในเขตเมือง การจัดสรรเพื่อการอุตสาหกรรม
และการจัด สรรเพื่ อ การป้ องกัน การรุ ก ล้ า ของน้ าเค็ ม บริ เวณปากแม่ น้ า ความต้อ งการของภาค
เกษตรกรรมนั้นจะได้รบั การพิจารณาเป็ นลาดับสุดท้าย ซึ่งจะได้รบั การจัดสรรน้ าก็ต่อเมื่อมีน้ าเหลืออยู่
ซึ่งต้องต่อสูก้ บั ปริมาณน้ าที่ไม่สมา่ เสมอในแต่ละปี และความแม่แน่ นอนอุปทาน
ส าหรับ พื้ นที่ ร าบลุ่ ม ภาคกลาง ปริ ม าณน้ า ที่ ได้รับ การปล่ อ ยให้กับ ภาคเกษตรกรรม
โดยทั ว่ ไปอยู่ ร ะหว่า ง 2 ถึ ง 8 พัน ล้า น ลบ.ม. ในช่ ว งระยะเวลา 6 เดื อ นของฤดู แ ล้ง (มกราคมมิถุนายน)11 เมื่อไม่นานมานี้ กรมชลประทานได้รบั การท้าทายจากผูท้ ี่ปลูกข้าวในบริเวณพื้ นที่ตอนกลาง
ของลุ่มน้ า โดยมีการเพิ่มปริมาณการใช้น้ ามากถึง 35% ของปริมาณน้ าทั้งหมดที่ ปล่อยออกจากเขื่อน
เลยทีเดียว อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมนี้ ได้ตกทอดไปยังพื้ นที่ ชลประทานบริเวณ
ปากแม่น้ า ที่จะได้รบั ส่วนแบ่งที่นอ้ ยลง นัน่ ก็คือภาคเกษตรกรรมนัน่ เอง
เป็ นการไม่ถูกต้องที่จะกล่าวว่า ชาวนาใช้น้ าอย่างสิ้ นเปลืองเพราะได้รบั ส่วนแบ่งที่มากที่สุด
สถานการณ์นี้จะถูกต้องก็ต่อเมื่อภาคกิจกรรมอื่น ๆ ไม่เพิ่มระดับความต้องการของตนขึ้ นมา และเพราะ
รัฐบาลได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้ นฐานในอดีตโดยอนุ ญาติให้การใช้น้ าเพื่อการผลิตสามารถทาได้บริเวณ
พื้ นที่ ช ลประทาน การจัดสรรน้ าตามลาดับความสาคัญ นั้ นสะท้อนให้เห็ นถึ งโอกาสที่ สูงกว่าของการ
สิ้ นเปลืองในภาคกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่ภาคเกษตรกรรม และเห็นได้ชดั ว่าความต้องการใช้น้ าเพื่อกิจกรรม
ภายในครัวเรือนนั้นต้องได้รบั ความมัน่ คงในทุกกรณี เนื่ องจากน้ ามีความสาคัญในชีวิตประจาวัน
หลักฐานข้อที่ 2 คือการตรวจสอบว่าชาวนาใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ จากที่ทราบ
กันว่าประสิทธิภาพของการชลประทานในประเทศนั้นมักจะตา่ กว่า 30% ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่มีผูใ้ ดตั้ง
ข้อสงสัยในทัศนคตินี้12 ประเด็นแรกที่ตอ้ งให้ความสาคัญ คือ สถานการณ์เช่นนี้ มักพบในระบบของน้ าที่
ไม่ใช่ระบบปิ ดซึ่งพบได้ทวั ่ ไปในเขตมรสุมเอเซีย (ซึ่งมีทรัพยากรมากมายเกินความต้องการ และอุปทาน
ของน้ ามีเหลืออยู่) ระบบเปิ ดมักเป็ นระบบที่ ไม่ยอมรับการปรับปรุง เพราะปริมาณน้ าที่เหลืออยู่ไม่มาก
นั้ น ได้ถูก ใช้เป็ นเครื่องมือในการลดค่าใช่จ่ ายและขนาดของการจัดการลง ด้วยเหตุ นี้ผู ้ปฏิ บัติห น้าที่
ทั้งหลายจึงมีแรงกระตุน้ เล็กน้อยเท่านั้นในการยกระดับการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน และมีล่ทู างไม่มากที่จะ
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ในฤดูแ ล้ง การไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย (EGAT) จะปล่ อยน้ าตามตารางที่ กาหนดโดยกรมชลประทาน (RID) ซึ่ งไม่ค่ อยได้
ประโยชน์เท่าไร (โดยเฉพาะในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา) กับความต้องการที่มีมากกว่า (Molle et al., 2001)
11
การขาดแคลนน้ าหรือความขัดแย้งในเรื่องน้ านั้นจะเกิดขึ้ นแต่ในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น ดังนั้นการจัดสรรน้ าในช่วงฤดูนี้จึงเป็ นประเด็นที่ได้รบั
การถกเถียง
12
"ในปั จจุ บันชาวนาส่ วนใหญ่ ไม่ ตอ้ งเสี ยค่ าน้ าจากการชลประทาน จึงมีแรงกระตุ น้ เพีย งเล็ กน้อยในการประหยัดน้ า หรือใช้น้ า อย่า ง
ประสิทธิภาพกับพืชที่ให้ผลผลิตสูง เป็ นผลให้ประสิทธิภาพของการชลประทานตา่ กว่า 30% ผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบการในเมือง และผูใ้ ช้
น้ าในการอุตสาหกรรมเสียค่าน้ ากันพอเป็ นพิธีเท่านั้น ซึ่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนในการผลิต " (TDRI, 1991). หากมีการสันนิ ษฐาน
ว่าน้ าที่ส่งให้กบั พื้ นที่ชลประทานนั้นสูญหายไปถึง 70% ก็น่าจะทราบได้ว่าน้ าปริมาณมากขนาดนั้นสูญหายไปที่ไหน!
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บังคับพวกเขายกระดับการปฏิบตั ิงาน ตราบใดที่การจัดการแบบผิ ด ๆ ไม่ได้หมายถึงความไม่ยุติธรรม
หรือสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่อาจยอมรับได้ (น้ าท่วม, การรุกล้าของน้ าเค็ม)13
ระบบอี ก รูป แบบหนึ่ งคื อ ระบบปิ ด ไม่น านมานี้ มี ก ารยอมรับ อย่างกว้างขวางว่าการมุ่ ง
ประเด็นไปที่ความมีประสิทธิภาพตา่ ในการใช้น้ าของพื้ นที่เพาะปลูกหรือพื้ นที่ระดับรองนั้นเป็ นการเข้าใจ
ผิดโดยสิ้ นเชิง (Keller et al., 1996; Perry, 1999; Molden and Sakthivadivel, 1999) เมื่อวิเคราะห์
ในระดับที่สูงขึ้ นและในระดับลุ่มน้ าจะเห็นว่าโดยทัว่ ไปแล้วหลาย ๆ ระบบมีการทางานที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด (ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเป็ นที่ที่มีความสาคัญที่สุด) โดยส่วนใหญ่สิ่งที่นักวิจารณ์หลายท่าน
ละเลยที่จะกล่าวถึงก็คือ ระบบเหล่านี้ ไม่ได้มีความแตกต่างในการก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ าเลย ในทาง
ตรงกันข้ามพวกเขาได้มีการตอบสนองต่อการขาดแคลนน้ าโดยการค่อย ๆ พัฒนา พลิกแพลง วิธีในการ
นาน้ ามาใช้จากทุกที่ที่เขาสามารถหาพบได้ ในปั จจุบนั ไม่มีระบบแรงดึงดูดใดที่ได้ทาหน้าที่อย่างที่ได้ถูก
ออกแบบมา ประสิทธิ ภาพของเครื่องสูบน้ าแต่ละบุคคลได้รบั การพัฒ นาขึ้ นเพื่อให้สามารถสูบน้ าจาก
คลอง คลองระบายน้ า บ่อน้ า และแหล่งน้ าบาดาลได้ และน้ าที่ ไม่ได้ใช้เพีย งปริมาณเล็กน้อยเท่ านั้ น
ที่จะไหลคืนสู่แหล่งน้ าที่ปลายทางของระบบ
ลุ่มน้ าเจ้าพระยาเป็ นตัวอย่างที่ดีสาหรับระบบปิ ดในช่วงฤดูแล้ง คือ องค์ประกอบแรก น้ าที่
ไหลย้อ นกลับ มาจากทุ่ ง นาหรื อ คลองส่ ว นใหญ่ จ ะถู ก น ากลับ ไปใช้อี ก ครั้ง ตามบริ เวณแนวแม่ น้ า
โดยเฉพาะจะเป็ นประโยชน์มากกับบริเวณพื้ นที่ ที่ปลูกพืชสองครั้งซึ่งพบได้ตามแนวของทางระบายน้ า
ส่วนใหญ่จะถูกปิ ดประตูเพื่อเก็บกักน้ าที่ไหลอยู่ภายนอกและภายใน การสูบน้ าจากทางระบายน้ ามาใช้
มักจะน่ าเชื่อถือมากกว่าการพึ่งพาน้ าจากคลองซึ่งส่วนใหญ่จะถูกปิ ดประตูระบายน้ าเพื่ อเก็บกักน้ าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง หากพิจารณาประสิทธิภาพของการชลประทานในระดับสูงแล้ว จะพบว่าน้ าที่สูญเสียไปนั้น
เป็ นน้ าที่ ระเหยไปจากแนวน้ าไหลหรือจากที่ ดินที่ ไม่ได้ทาการเพาะปลูก ซึ่ งในที่ สุดน้ าเหล่านี้ ก็จะไหล
ออกสู่ทะเล และปริมาณน้ าที่ไหลออกไปนี้ ก็แทบจะไม่พอเพี ยงที่จะใช้ควบคุมมลภาวะและการรุกล้าของ
น้ าเค็มที่บริเวณปากแม่น้ า (ในช่วงหน้าแล้ง) นัน่ ก็หมายความว่าปริมาณน้ าที่สูญเสียไปมีเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น14 องค์ประกอบที่สองของการสูญเสียน้ าคือการแทรกซึม ปรากฏว่าการสูญเสียเช่นนี้ คือการขุด
แหล่งน้ าบาดาลเพื่อทาให้ตื้นขึ้ นหรือลึกลง ในขั้นแรกน้ าจะถูกสูบขึ้ นมาใหม่ผ่านทางท่อและไม่นานก็จะ
ไหลกลับลงสู่ระบบระบายน้ าซึ่งจะถูกนากลับมาใช้อีกครั้ง ในขั้นที่สองน้ าจะไหลกลับสู่แหล่งน้ าบาดาล
ซึ่งไหลไปสู่พื้นที่กรุงเทพ ฯ ซึ่งทราบกันดีวา่ มีการสูบใช้มากเกินไป เป็ นผลให้พื้นดินอ่อนตัวลง ทาให้ตอ้ ง
ใช้งบประมาณอย่างมหาศาลในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้ องกันน้ าท่วมและป้ องกันความเสียหาย
ที่เกิดจากน้ าท่วม15 เพราะฉะนั้ นจึงเป็ นการเสี่ยงที่จะกล่าวว่าจานวนน้ าที่สูญเสียไปจากการแทรกซึ ม
ในบริ เ วณพื้ นที่ ป ากแม่ น้ าไม่ เพี ย งพอที่ จ ะใช้ช ดเชยจ านวนแหล่ ง น้ าบาดาลที่ ร่ อ ยหรอลงไปได้
13

เช่น ลุ่มน้ าแม่กลองสามารถพิจารณาให้เป็ นระบบเปิ ดได้ เพราะอุปทานมีมากกว่าอุปสงค์ถึงประมาณ 30%
หลายปี ที่ผ่านมา การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) อาจส่งน้ าโดยมีจุดประสงค์เพื่อการให้กาเนิ ดพลังงานเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึง
เป็ นผลให้สูญเสียน้ าจืดลงสู่ทะเล อย่างไรก็ตามเหตุการณ์เช่นนี้ แทบจะไม่เกิดขึ้ นอีกเลยในช่วงฤดูแล้งในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา EGAT จะยัง
ได้รบั อนุ ญาตให้ดาเนิ นการเรื่องนี้ แม้ในฤดูฝน ต่อไปหรือไม่ ได้มีการอภิปรายไว้ใน Molle et al. (2001a) การสูญเสียน้ าเช่นนี้ ได้รบั การ
เตือนและควบคุม จึงไม่สามารถกล่าวว่าเป็ นต้นเหตุของการทาให้ประสิทธิภาพให้ตา่ ลงได้
15
มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากน้ าท่วมในปี พ.ศ. 2538 ประเมินได้เป็ นจานวนถึง 5 แสนล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 2 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ!
14

20

รูปที่ 3 แสดงดุลยภาพของน้ า16เบื้ องต้น แสดงว่าประสิทธิภาพโดยทัว่ ไปของน้ าที่ได้รบั การควบคุม 17มี
ประมาณ 88%
รูปที่ 3 ดุลยภาพเบื้ องต้นของน้ าในฤดูแล้ง
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แม้ว่าจะได้มีการพิจารณาตรวจสอบพื้ นที่ชลประทานอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ก็ยงั ยากที่
จะพบวิธีการที่ได้รบั การประนามว่าเป็ นปฏิบตั ิที่ไร้ประโยชน์ สาเหตุหลักมาจากการที่ชาวนาส่วนใหญ่ซึ่ง
ก็ คื อ ชาวนาทุ ก คนที่ อ าศัย อยู่บ ริ เวณลุ่ ม น้ าตอนล่ า งและชาวนาที่ อาศัย อยู่บ ริ เวณลุ่ ม น้ าตอนบนอี ก
ประมาณ 60% สูบน้ าใช้โดยเครื่องสูบน้ า (อาจเรียกได้ว่าพื้ นที่ ราบลุ่มอนุ รกั ษ์ ซึ่ งทั้งหมดมีการสูบน้ า
โดยเครื่องสูบน้ าส่วนบุคคล) กล่าวโดยสรุป 80% ของชาวนาทั้งหมดต้องอาศัยเครื่องสูบน้ าเป็ นปั จจัย
หลัก จากการสังเกตการณ์ในพื้ นที่ พบว่า ในบางกรณีชาวนาหลาย ๆ คนอาจใช้เครื่องสูบน้ า 3 หรือ 4
เครื่องในการสูบน้ าจากทางระบายน้ าที่ อยู่ไกลและสูบน้ าในแต่ ละช่วงมาที่ ที่ดินของตน จากการศึกษา
พบว่าแม้แต่ในพื้ นที่ทางด้านตะวันตกของลุ่มน้ าที่ได้รบั การชลประทานจากระบบเปิ ดที่ทนั สมัยในแม่น้ า
แม่ ก ลอง (ดู รู ป ที่ 1) ก็ ย ังมี ก ารใช้เครื่ อ งสู บ น้ าโดยทัว่ ไป (Molle et al., 1998) ถึ งแม้ว่าโครงการ
เจ้าพระยาและแม่กลองจะถูกออกแบบมาให้ส่งน้ าโดยระบบแรงดึงดูดก็ตาม กรมชลประทานก็ยงั ประสบ
ปั ญ หาในการจัดการกับปริมาณการไหลของน้ าที่ ลดลงในช่วงฤดูแล้ง และเพื่ อทดแทนภาวะที่ จากัดนี้
ชาวนาจึงได้พฒ
ั นาประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ าของตนให้สามารถสูบน้ ามาใช้ได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าน้ าใน
คลองจะมีอยู่น้อยเพียงใดก็ ตาม และเพราะว่าการปฏิบตั ิการเช่นนี้ ต้องมีค่าใช้จ่ายจึงมีความเป็ นไปได้ว่า
16

ได้รับการคัดลอกมาจาก Molle et al. (2001) ประโยชน์ใช้สอยอื่น ๆ รวมไปถึงการดูดน้ าของต้นไม้ในพื้ นที่ สวนจานวน1 ล้านไร่ตาม
แนวแม่น้ าด้วย จึงมีน้ าเพียง 0.9 พันล้าน ลบ.ม. เท่านั้นที่สูญเสียไปในทะเล (เช่นเดียวกันกับลักษณะเมื่อ 10 ที่ผ่านมา ยกเว้นในปี พ.ศ.
2539) โดยสรุปก็คือความสมดุลของน้ าไม่ได้พิจารณาจากปริมาณน้ าฝนและปริมาณน้ าไหลทัว่ ไปในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน: ผูอ้ ่าน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Molle et al (2001a)
17
รวมถึงน้ าที่ถูกปล่อยออกมาจากเขื่อน น้ าจากแม่น้ าแม่กลอง และน้ าที่สูบออกจากบ่อน้ าตื้ นและบ่อน้ าลึกด้วย

21

ชาวนาอาจจะใช้น้ ากัน อย่า งสิ้ นเปลื อ งได้ ผลการประเมิ น การใช้น้ าในแม่ น้ า ล่ า สุ ด แสดงให้เห็ น ว่า
มีประสิทธิภาพสูง เนื่ องจากมีการใช้น้ าต่อไร่เพียงแค่ 1,500 ลบ.ม. เท่านั้น โดยรวมปริมาณน้ าฝน 200
ลบ.ม. แล้ว (Molle et al. 2001a) เมื่ อพิ จ ารณาจากความจริงทั้งหมดนี้ เห็ น ได้ว่าการสร้างภาพให้
ชาวนาเป็ นตัวการในการทาให้เกิดการสิ้ นเปลืองน้ ามาตลอดนั้นไม่ยุติธรรม 18 อย่างน้อยก็เป็ นการทาให้
เกิดความเข้าใจผิดดังเช่นที่อภิปรายอยูน่ ี้
บทพิสูจน์ในเรื่องนี้ สวนทางกับประกาศของทางราชการ ที่ว่าชาวนาโดยส่วนใหญ่น้ันไม่ได้
ใช้น้ าฟรี โครงการชลประทานขนาดเล็ ก ที่ บ ริห ารงานโดย RID หรือ DEDP ก็ ตอ้ งอาศัย เครื่ องสูบ น้ า
ส่วนรวมเพื่อสูบน้ ามาใช้เช่นกัน และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการก็ได้รบั ส่วนแบ่งมาจากผูใ้ ช้ส่วนใหญ่ใน
พื้ นที่บริเวณลุ่มน้ าดังที่ได้กล่าวอธิบายมาแล้ว และจากโครงการขนาดใหญ่หลาย ๆ โครงการในประเทศ
ไม่สามารถที่จะไม่กล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนค่าเครื่องสูบน้ า เครื่องยนต์ และน้ ามันเชื้ อเพลิงนั้นล้วน
เป็ นค่าใช้จ่ายที่ไม่นอ้ ยเลย เนื่ องจากระยะเวลาในการใช้เครื่องสูบน้ าของพื้ นที่ที่ยากจนนั้นเป็ นระยะเวลา
ที่ค่อนข้างนาน ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งเสียไปกับเครื่องสูบน้ าจึงสูงพอที่จะทาให้ผูเ้ พาะปลูกอ้อยไม่สูบน้ า
ในมาใช้ จานวนที่ พ อเหมาะเท่านั้ น แม้ว่าจะยังคงมีน้ าอยู่ในท้องร่อง (Srijantr et al., 1999) จึงต้อง
ยอมรับว่าแม้แต่ในฤดูแล้งชาวนาก็เสียค่านา้ เช่นกัน ซึ่งบางส่วนเป็ นผลมาจากความล้มเหลวในการใช้น้ า
จากระบบแรงดึงดูด เพราะฉนั้นข้อถกเถียงที่วา่ ชาวนาตั้งใจที่จะเพิกเฉยต่อคุณค่าของน้ าจึงไม่มีเหตุผล19
ประเด็ น สุ ดท้ายที่ ตอ้ งการความคิ ดเห็ นในที่ นี้ คื อ ความเป็ นไปได้ในการที่ จ ะท าให้ก าร
อนุ รัก ษ์ บ รรลุ ผ ลสาเร็ จ โดยชัก ชวนให้ช าวนาปลูก พื ช หมุ น เวีย น ซึ่ งจะใช้น้ าน้อยกว่าการปลูก ข้าวถึ ง
ประมาณ 40% หลักการนี้ จะทาให้ชาวนาได้รบั ผลประโยชน์จากการปลูกพืชชนิ ดที่สองมากขึ้ นในฤดูแล้ง
หลัก ฐานของการใช้พ ลังงานกลในการนาน้ าจากดิ นดอนปากแม่น้ ามาใช้ (Kasetsart University and
ORSTOM, 1996) แสดงให้เห็นว่าชาวนามีการตอบรับที่ดีต่อโอกาสและการเปลี่ยนแปลงของการตลาด
(ประเด็ นนี้ พิ สูจน์ ได้จากการพัฒ นาปรับปรุ งการเลี้ ยงกุ ง้ ในระดับท้องถิ่ น ) ระบบการขนส่งสื่ อสารที่ ดี
ทาให้การตลาดค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ข้อบกพร่องหลักที่ยงั เป็ นความเสี่ยงคือความผันแปรของราคา
พืชไร่ซึ่งมีผลกระทบต่อชาวนาที่หนั ไปปลูกพืชอื่นที่ไม่ใช่ขา้ ว ตราบใดที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของ
การเพาะปลูกยังคงมีความไม่แน่ นอน 20 ก็จะมีแรงกระตุน้ เพียงเล็กน้อยเท่านั้นให้ชาวนานาพืชเหล่านั้น
มาปลูกและยังยืนยันหลักการเดิมของตนที่จะปลูกข้าว เนื่ องจากชาวนาหลาย ๆ คนได้รบั ความเสียหาย
จากการเพาะปลูก พื ช ไร่ (ทั้งโดยสมัค รใจปลูก เองหรื อ ที่ ได้รับ ค าแนะน าจากการขยายการบริ ก าร)
การชักชวนให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกเพื่อให้การประหยัดเป็ นผลสาเร็จโดยใช้วิธีการเก็บภาษี
ที่แตกต่างกันนั้น เชื่อว่าไม่สามารถกระทาได้จริงหากความเสี่ยงทางการตลาดยังคงมีอยู่
18

Charoenmuang (1994) รายงานถึงความขัดแย้งบางประการในโครงการคลองแม่แตง (ภาคเหนื อ) "ชาวบ้านได้กระตุน้ ให้ผูท้ ี่อาศัยอยู่
ในเมืองและหน่ วยงานราชการบางหน่ วยงานบริโภคน้ ากันอย่างประหยัด"
19
ในทางตรงกันข้ามสามารถกล่าวได้ว่าผูบ้ ริโภคน้ าในเมืองไม่ได้เสียเงินค่าน้ าในฐานะที่เป็ นทรัพยากรแต่เสียเงินเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษา
20
สามารถอธิบายได้ว่าตลาดของข้าวนั้ นมีความไม่แน่ นอน อย่างไรก็ตามแรงกระตุน้ ทางการเมืองสาหรับผลผลิตของข้าวมีขอ้ จากัดที่ไม่
สามารถล่วงละเมิดได้ง่าย ตรงกันข้ามกลับไม่มีผใู ้ ดให้ความสาคัญ หากว่าราคาของพริก (พืชที่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง) เปลี่ยนแปลงไป
30 บาทต่อกิโล มาเป็ น 2 บาทต่อกิโลภายในหนึ่ งปี และทาให้ผูเ้ พาะปลูกมีสิทธิเพียงเล็กน้อยที่ได้แสดงความเศร้าโศกและจากัดความ
สูญเสียของตน

22

นอกจากนี้ ยังมีขอ้ จากัดอีกมากมาย (นิ เวศวิท ยาทางการเกษตร เช่น ดิ นจานวนมากกับ
ระบบระบายน้ าที่เล็กเกินไปไม่เอื้ อต่อการปลูกพืชไร่ (field crops), ความต้องการในด้านแรงงาน21และ
เงินทุน, การเรียนรูท้ างด้านทักษะ, การพัฒนาช่องทางทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม ฯลฯ) ซึ่งเป็ นเงื่อนไขใน
กระบวนการขยายงานที่ หลากหลายนี้ และยังเป็ นที่ สงสัยว่านอกจากจะเพิ่ มนโยบายสาธารณะโดยมี
เป้ าหมายเพื่อการสนับสนุ นการขยายงานแล้ว ยังอาจจะเพิ่มมากกว่าที่ได้สงั เกตการณ์ไว้เสียอีก ในทาง
ตรงกันข้ามไม่จาเป็ นต้องกาหนดค่าน้ าเพื่อให้ชาวนาเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิ ดอื่น พวกเขาจะเพิ่มจานวน
การเปลี่ยนแปลงขึ้ นเองหากว่าน้ ามีอัตราความไม่แ น่ นอนและราคาลดตา่ ลง พวกเขาได้แสดงถึ งการ
ตอบสนองอย่างรุนแรงต่อข้อจากัดในปั จจัยอื่นของการผลิต เช่น แรงงาน และพวกเขายังมีประสบการณ์
ในการขาดแคลนน้ ามากพอที่สามารถปรับรูปแบบการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม22
เมื่อพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้ แล้ว ปรากฏว่า เป้ าหมายแรกที่ตอ้ งการบรรลุผล
การประหยัดน้ าโดยการตั้งราคานั้ นเป็ นเรื่องเพ้อฝั นที่สุดเท่าที่ จะเป็ นไปได้ เนื่ องจากในท้ายที่สุดแล้ว
ในช่วงฤดูแล้งชาวนาจะได้ใช้น้ าจากน้ าที่เหลืออยูเ่ ท่า นั้น และชาวนาก็มกั จะเสียค่าใช้จ่ายทางอ้อม (หรือ
ได้เสียค่าใช้จ่าย) ในการที่จะนาน้ านั้นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ชาวนาก็ยงั มีประสบการณ์
และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะการขาดแคลนน้ าได้แล้ว การอ้างเหตุผลว่าการขาดแคลนน้ าเป็ นผลมา
จากประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ที่ ต ่า นั้ นเป็ นความเข้า ใจผิ ด อย่ า งที่ สุ ด เพราะเพี ย งการชลประทานมี
ประสิท ธิ ภ าพแค่ 10% ก็ จะไม่เกิดวิกฤตใด ๆ เลย มีแต่ จะท าให้จานวนพื้ นที่ ที่ได้รับการชลประทาน
เพิ่มขึ้ นเท่านั้น23 ซึ่ งจะทาให้เกิ ดศักยภาพที่ ดีของอุปสงค์โดยรวม การขาดแคลนและวิกฤตไม่ได้เกิ ดขึ้น
เนื่ องจากสมมติฐานของการมีประสิทธิภาพตา่ แต่เกิดจากการไม่สามารถควบคุมการจัดสรรนา้ และการ
แจกจ่ายนา้ ได้อย่างเพียงพอ การขาดเทคนิ คและหลักเกณฑ์ที่ดีในการจัดการเขื่อนและการจัดสรรน้ าเพื่อ
การ ชลประทาน การถูกแทรกแซงจากการเมือง และการไม่สามารถควบคุมการเพาะปลูกของชาวนา
ได้24นั้นทาให้เกิดความเสี่ยงและมีส่วนช่วยให้เกิดการขาดแคลนน้ าในบางครั้งอีกด้วย ซึ่งไม่ได้พิจารณา
ถึ ง ข้อ เท็ จ จริ ง ที่ ว่ า จะได้รับ ประสิ ท ธิ ภ าพแต่ ไ ด้แ สดงถึ ง การพิ จ ารณาความไม่ ส อดคล้อ งในเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพและการขาดแคลนน้ า
ควรจะมี ก ารถกเถี ย งหรื อไม่ว่าการเก็ บ ภาษี จ ากปริ ม าณน้ าที่ ใช้น้ั น สามารถช่ วยในการ
ประหยัดน้ า ถ้าเช่นนั้นการกาหนดราคาค่าน้ าทั้งสามวิธีที่จะกล่าวต่อไปนี้ ก็น่าจะนามาใช้ได้

21

ตัวอย่างเช่น การเก็บเกี่ยวถัว่ ที่เป็ นพืชเสริมที่ไม่ตอ้ งการน้ าเพิ่มนั้นมักจะเกิดปั ญหาจากการขาดแคลนแรงงาน
จากการสังเกตพบว่ามีการปลูกผักกันอย่างกว้างขวางบริเวณพื้ นที่แม่น้ าแม่กลอง แสดงว่าชาวนาไม่ได้ต่อต้านแผนการลงทุนและการ
ประหยัดน้ า อย่างไรก็ตามในกรณีของพริกนั้น (Bauer, 1997) ก็ได้แสดงให้เห็นว่าการรับเทคโนโลยีที่ได้รบั การพัฒนาแล้วเข้ามา จะได้รับ
การผลักดันจากจานวนแรงงานที่มีอยู่และความสะดวกในการใช้มากกว่าจุดประสงค์ในการประหยัดน้ า
23
แม้ว่าความหนาแน่ นของปรากฏการณ์จะขึ้ นอยู่กบั ราคาข้าวก็ตาม
24
ความสิ้ นหวังของทางราชการนั้ นเห็นได้ชัดจากการให้สัมภาษณ์แก่สาธารณชนดังต่อไปนี้ : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ฯ
รายงานเมื่อต้น ปี พ.ศ. 2541 ว่ า "พื้ นที่ ส วนหรือไร่ ขนาดใหญ่ ในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดตาก และจังหวัดกาแพงเพชรนั้ น
มีจานวนเพิ่มขึ้ นมากกว่า 670,000 ไร่ จากเป้ าหมายที่กาหนดไว้เพียงแค่ 190,000 ไร่" (Bangkok Post, 13 มกราคม 2542), ในขณะที่
ผูอ้ านวยการกรมชลประทานกล่าวยอมรั บว่า "หลาย ๆ สิ่งไม่สามารถควบคุมได้" มีพื้นที่ทาการเพาะปลูก 330,000 ไร่ ซึ่งเกินขีดจากัด
ที่ต้งั ไว้แค่เพียง 90,000 ไร่ (The Nation, 8 มกราคม 2542), "ความกังวลของเรา คือ เราไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม
การใช้น้ าของชาวนา สิ่งเดียวที่เราสามารถกระทาได้ คือ ขอความร่วมมือกับพวกเขาให้ลดปริมาณการปลูกข้าวลง"
22
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วิธีที่ห นึ่ ง เป็ นวิธีที่คล้ายกับการเก็บค่าน้ าประปาในเขตพื้ นที่ เมือง คือการเก็บค่าน้ าตาม
ปริมาณน้ าที่ใช้ แต่เป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า การเก็บค่าน้ าตามปริมาณการใช้น้ั นไม่สามารถ
นามาใช้ปฏิบตั ิได้กบั การชลประทานที่ มีการปล่อยน้ าให้ไหลไปสู่พื้นที่นาเป็ นจานวนแสน ๆ ไร่ เพราะ
เหตุ ว่าไม่มีวิธีการที่ จะนามาใช้วดั จานวนน้ าที่ ถูกใช้ได้ (Moore, 1989; Small, 1987) วิธีที่สอง คื อ
การรับเอาวิธีการขายส่งน้ ามาใช้ในกลุ่มของผูใ้ ช้น้ า (ซึ่งเป็ นตัวอย่างของผูท้ ี่ใช้น้ าจากแหล่งน้ าเดียวกัน )
วิธีนี้เป็ นวิธีที่ออกจากปั จเจกบุคคล ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ ซับซ้อนมากขึ้ นในด้านเทคนิ คทางสังคมศาสตร์ใน
ด้านการจัดการและจัดสรรน้ าที่ระดับลุ่มน้ าและระดับดิ นดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า ประเด็ นนี้ จะได้
กล่าวในบทที่ 6 วิธีสุดท้ายการกาหนดราคาค่าน้ าโดยใช้สิ่งทดแทนน้ า เช่น บริเวณของพื้ นที่หรือชนิ ด
ของพืช วิธีนี้จะเป็ นวิธีที่ตดั ปั ญหาทั้งหมดของการถกเถียงว่าการกาหนดค่าน้ าจะทาให้มีการประหยัดน้ า
เพราะภาษี จะไม่รวมอยู่ในสิ่งที่กระตุน้ ให้มีการใช้น้ าน้อยลง 25 ซึ่งท้ายที่สุดแล้ววิธีการนี้ ก็เหมือนกับการ
ก าหนดภาษี ภ ายใต้แ นวคิ ด ของการฟื้ นฟู ราคา ซึ่ งท าให้เราสามารถบรรลุ ขอบเขตในการวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ในข้อที่สองที่กล่าวมาแล้วได้
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Moore (1989) แสดงความคิดเห็นต่อข้อถกเถียงที่ว่า "ต้องให้ชาวนาตระหนักว่าน้ าไม่ใช่ของฟรีและการจัดหาน้ าต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูง
จึงไม่ควรใช้อย่างสิ้ นเปลือง" เป็ นข้อสรุปที่ให้ผลตรงข้ามกับที่คาดหวังไว้ เนื่ องจากชาวนามีความมุ่งมัน่ ที่จะได้ใช้สิ่งที่ตนเองได้เสียเงินซื้ อไป
ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
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4.

การเรียกเก็บค่าน้ า ค่าภาษี และการฟื้ นฟูราคา

4.1

การเรียกเก็บภาษี และ ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บ

ประเด็ นที่ จะกล่าวถึ งเป็ นอันดับแรกก่ อนที่ จะตรวจสอบว่าอะไรคือนโยบายที่ เป็ นไปได้ที่
สามารถใช้ในการกาหนดอัตราภาษี คือ ผลกระทบด้านความแตกต่างของภาษี ต่อการเลือกปลูกพืชหรือ
การใช้น้ า (เช่นเมื่อมีความเป็ นไปได้ในการกาหนดราคาค่าน้ าตามปริมาตรของกลุ่มหรือปั จเจกชน) จะ
ได้รบั ความสาคัญก็ต่อเมื่อภาษี น้ันเป็ นตัวแทนของการแบ่งปั นรายได้ประมาณ 10% หรือมากกว่านั้ น
Perry (1996) พบว่า ในประเทศอียิปต์การเก็บค่าน้ าตามปริมาณการใช้ไม่ได้มีผลในการกระตุ น้ หรือ
สนับสนุ นให้เกิดการลดจานวนอุปสงค์ลงเลย เนื่ องจากการอุปสงค์มีสิ่งชักจูงค่าน้ าจึงต้ องมีราคาสูงมาก
นอกจากนี้ หากวัตถุ ประสงค์หลักคือการฟื้ นฟูค่าใช้จ่าย รายได้จากการจัดเก็บภาษี ตอ้ งมากกว่าต้นทุ น
รวม ในที่นี้วัตถุ ประสงค์หลักตั้งอยู่บนพื้ นฐานค่าเฉลี่ยของรายได้ของชาวนา ไม่ได้คานึ งถึ งอัตราความ
เสี่ยงของการเกษตร Scott (1976) กล่าวว่าความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจของชาวไร่ชาวนานั้นถูกควบคุม
โดยความผันแปรของผลผลิตมากกว่าค่าเฉลี่ย และยังกล่าวอีกว่าประชาชนไม่พอใจต่อการเก็บภาษี ส่วน
เล็ ก ส่วนน้อยมากกว่าภาษี ส่วนใหญ่ ที่ เก็ บจากผลผลิ ต จริ ง กล่าวได้ว่าผลผลิ ตในพื้ นที่ ช ลประทานที่
กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ นั้นถูกทาให้มนั ่ คงโดยการชลประทาน อย่างไรก็ตามไม่ควรมองว่าความเสี่ยง
ในการผลิ ต (โรคภัย , ตั๊ก แตน ฯลฯ) นั้ น ถู ก แทนที่ โดยความเสี่ ย งทางการตลาด และความต้อ งการ
เงินทุ นที่ สูงขึ้ นของอุปสงค์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ สถานการณ์นี้แตกต่ างจากการเพาะปลูกของทาง
ตะวันตกที่ราคาตา่ สุดหรือ "รูปแบบของการแทรกแซง" ได้รบั การบัญญัติขึ้นเพื่อทดแทนเมื่อเกิดความ
สูญ เสี ยทางเศรษฐกิ จ (หรือมากกว่านั้ นในภายหลัง ) นอกจากนี้ โครงสร้างของผลประโยชน์ จากการ
ประกันความ สูญเสียทางผลผลิตของชาวนาตะวันตกมีความแข็งแรงและเป็ นมืออาชีพมากกว่า
เป็ นที่น่าสนใจว่าสิ่งที่ชกั จูงหรือสนับสนุ นให้เกิดการจ้างงานของโรงงานในชนบทหรือการ
อพยพเข้ากรุงเทพ ฯ ไม่ใช่จานวนเงินรายได้แต่เป็ นความแน่ นอนของค่าแรงที่ได้รบั เมื่อสอบถามถึงการ
คิดค่าน้ า ชาวนาส่วนใหญ่แสดงความใส่ใจไม่มากแต่มกั จะถามกลับในทันทีว่าทาไมรัฐบาลจึงไม่มีการ
ประกันราคาข้าว แต่ถา้ หากการส่งน้ ามีความน่ าเชื่อถือหรือสามารถพึ่งพาได้ชาวนาก็จะไม่คดั ค้านหรือ
ต่ อ ต้า นการพิ จ ารณาประเด็ น นี้ (Bangkok Post, 1 กรกฎาคม 2543; TDRI, 2533; Molle et al.
2001b)26 แสดงว่าหลักการในการคิดราคาค่าน้ านั้นสามารถยอมรับได้ (แม้ว่ายังไม่มีการหารือกันว่า
ราคาค่าน้ าควรจะเป็ นเท่าไร) ถ้าตัวเลขพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของผลผลิตจากการเพาะปลูกมีความมัน่ คง
เพียงพอ
สิ่งที่ ได้มาจากการแสดงความคิดเห็ นของชาวนาคื อ ความไม่แน่ นอนของแหล่งหลักสอง
แหล่ง (ราคาข้าวและการจัดส่งน้ า) ไม่ได้ทาให้เกิดการกระตุน้ ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การใช้น้ า ในสถานการณ์ ปัจ จุ บัน เป็ นที่ น่ ากลัวว่าผลกระทบทางเศรษฐกิ จจะยัง่ ยื นโดยความเสี่ ย งที่
เพิ่มขึ้ น ซึ่งผลที่ตามมาก็คืออัตราการเป็ นหนี้ เป็ นสินที่เพิ่มขึ้ นและความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ
26

"ผมไม่ว่าอะไรหากต้องเสียค่าบริการน้ า ถ้ารัฐบาลสามารถรับประกันได้จะมีน้ าส่งให้พวกเราตลอดทั้งปี " ชาวนาผูห้ นึ่ งกล่าว (Bangkok
Post, 11 มิถุนายน 2543)
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ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ งเกี่ยวกับปฏิกิริยาของชาวนาก็คือ ข้อสรุปที่ไม่สอดคล้องกันของนัก
ต่อสูเ้ พื่อสังคมเรื่องความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและประเพณี ของชาวนาไทยกับน้ านั้ นอยู่ในสภาวะที่
เสี่ยงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งสวนทางกับความเป็ นจริงที่วา่ ชาวนาในบริเวณพื้ นที่พาณิชย์ไม่ใช่ผูท้ ี่ไม่ได้รบั ความ
ยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้ นที่ ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า แต่กลับ เป็ นผูท้ ี่อยู่ในวงการ
เศรษฐศาสตร์ (Askew, 2000) การคลี่คลายพฤติกรรมของชาวนาในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์
ที่ขาดแคลนแรงงาน ที่ดิน และเงินทุน นั้นเป็ นวิธีที่ปฏิบตั ิใช้กนั มานานในตลาด การเสียค่าน้ าอาจไม่ใช่
เรื่องที่ไกลความจริง ด้วยการวางโครงสร้างทางเศรษฐศาสตร์ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

4.2

คาจากัดความของการเก็บค่านา้ : ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ

(ก)

ภาคปฏิบตั ิ

มีทฤษฎีหลายทฤษฎี “ที่เหมาะสมที่สุด” ในการจัดเก็บค่าน้ า ซึ่งขึ้ นอยูก่ บั วิธีและหลักเกณฑ์
ที่นามาใช้ ค่าน้ าสามารถคิดจากค่าใช้จ่ายในการจัดส่งได้ (การฟื้ นฟูเงินทุน) ซึ่งคิดตามลาดับได้ดังนี้
ค่าใช้จ่าย O&M ในการดาเนิ นการ (ค่ าใช้จ่ ายเต็ ม ); ค่าใช้จ่ายจากการใช้น้ าในด้านอื่ น ๆ และ จาก
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และสังคมภายนอก การเก็บค่าน้ ายังสามารถคานวณได้จากเงินทุน (ตามจริง
สาหรับสิ นค้าส่วนบุ คคล แต่ เป็ นสิ่ งที่ ไม่สามารถเห็ นได้จากโครงการพัฒ นาน้ าชุ มชน) หรือจากการ
ก าหนดราคาขึ้ นมา (Teerink and Nakashima, 1993) วิ ธี นี้ เป็ นการก าหนดราคาน้ าให้เท่ า กั บ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและจัดส่งน้ าหน่ วยสุดท้าย เป็ นความพยายามในการชักชวนให้ประหยัดน้ าและลด
ต้นทุน อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ มีความเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยเท่ านั้ นกับบริบทที่ว่าผูบ้ ริโภคมีจานวนมาก
และไม่สามารถที่จะระบุเป็ นรายบุคคลได้
อีกวิธีการหนึ่ งที่จะใช้กาหนดค่าน้ าในทางเศรษฐกิจ คือ ราคาค่าน้ าอย่างน้อยที่สุดควรจะมี
ราคาเท่ากับสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และสาหรับการใช้ในครัวเรือนนั้นค่าน้ าควรจะตั้งอยู่
บนพื้ นฐานของ “ความยินดีที่จะจ่าย” ซึ่งเป็ นการเพิ่มประโยชน์จากการไหลย้อนกลับและการใช้ทางอ้อม
อื่ น ๆ ด้ว ย (การปศุ สัต ว์, การปรับ ปรุ ง ด้า นสุ ข ภาพ ฯลฯ) ประกอบกับ ความไม่ ชัด เจนใน “การ
ปรับ เปลี่ ย นเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ท างสัง คม” (Roger et a., 1997) ซึ่ ง เป็ นกฎข้อ บั ง คับ ว่า คุ ณ ค่ า ของ
เศรษฐกิจแบบเต็มรูปแบบจะต้องมีค่าสูงกว่าค่าน้ า
หลัก เกณฑ์เหล่ า นี้ สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ทางด้า นการจัด การอุ ป สงค์ ซึ่ ง ก็ คื อ นโยบาย
“ความสัมพันธ์ระหว่างค่าน้ ากับการจัดหา” และจูงใจผูบ้ ริโภคให้ปรับเปลี่ยนการใช้น้ าโดยลดค่าใช้จ่าย
ลง “หากทฤษฎีมีความลงตัวอัตราค่าน้ าควรจะเป็ นราคาเต็มของการจัดส่ง” ดังที่เสนอโดย Smith et al
(1997) นอกจากนั้นมีขอ้ สงสัยบางประการเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ว่าได้ขอ้ สรุปที่เหมาะสมกับสถานการณ์ขาด
แคลนน้ าที่รุนแรงหรือไม่ ดังตัวอย่างของระบบการจัดการน้ ากับราคาที่กาหนดขึ้ น 27 เหตุผลหนึ่ งคือค่า
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หลักการนี้ แสดงให้เห็นว่ายังมีล่ทู างอีกมากที่จะให้ความสาคัญต่อแนวคิดด้านโครงสร้างพื้ นฐานมากกว่าที่จะใช้หลักการนี้ ทาให้เกิดความ
เชื่อในนโยบาย หากแยกการตลาดลักษณะนี้ ออกจากอุดมการณ์ทางด้านการตลาดที่เห็นได้ชดั ว่ามีความล้มเหลวแล้ว จะทาให้เวลาในการ
คานวณค่าน้ าลดลงและทาให้มีความเข้าใจมากขึ้ นในภาคเกษตรกรรมและการใช้น้ าจากการชลประทาน

26

น้ า มี ร าคาสู งมากเกิ น ไปในการที่ จ ะท าให้กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้อ งทางเศรษฐกิ จ มี ค วามมัน่ คง 28 Postel
(1992) รายงานว่าแม้แต่ ในประเทศสหรัฐอเมริก าเอง พื้ นที่ ทางตะวันตกจ านวน 25 ล้านไร่ ที่
ได้รบั การจัดส่งน้ าโดยใช้ “เงินสนับสนุ นจานวนมหาศาล” จากสานักงานกลางเพื่อการปรับสภาพที่ดิน
(the Federal Bureau of Reclamation) (ดู ไ ด้ ที่ Anderson and Snyder, 1997) แ ล ะ ผู ้ ท า ก า ร
ชลประทานขนาดใหญ่ ของโครงการ Central Valley ในแคลิฟอร์เนี ยได้รบั เงินคืนเพียง 4% ของต้นทุ น
เท่านั้ น Small (1990) ยืนยันว่าโครงการชลประทานที่ สร้างในอเมริกาตะวันตกในช่วงปี พ.ศ. 2503
เพียงไม่กี่โครงการเท่านั้นที่สามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจที่ดี มูลเหตุสุดท้ายก็คือ
วิธีการคานวณค่าน้ าเหล่านี้ ยังไกลจากความเป็ นมาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แทบจะไม่มีขอ้ ตกลงว่าจะ
กาหนดและคานวณค่าน้ าจากภายนอกอย่างไร29
ความเป็ นจริง ปั ญหาหลาย ๆ สิ่งจะสามารถแก้ไขได้มากกว่าในทางปฏิบตั ิ ประเด็นที่สาคัญ
ประเด็นแรกที่ ตอ้ งพิจารณา คือ ความสอดคล้องของค่าน้ ากับความสามารถในการจ่ายเงินของผูใ้ ช้น้ า
ซึ่ งไม่มีรัฐบาลของประเทศใดที่ จะนาเศรษฐกิ จและการเมืองมาเสี่ ย งกาหนดค่าธรรมเนี ยมเพี ยงเพื่ อ
ตอบสนองทฤษฎีบางทฤษฎี30 ประเด็นที่สอง คือ ภาษี ที่จะเก็บเพิ่มนั้นควรพิจารณาจากการจัดเก็บภาษี
ของชาติโดยรวม การกล่าวว่าเกษตรกรหรือชาวนาที่อยู่บริเวณพื้ นที่ราบลุ่มภาคกลางไม่เคยเสียค่าน้ า
เพื่อการชลประทานหรือเพื่อการใช้น้ าเลยนั้น เป็ นเรื่องที่สามารถยอมรับว่าเป็ นความจริงได้ในวงแคบ ๆ
เท่ านั้ น อย่างไรก็ ต ามหากพิ จ ารณารายได้ของรัฐ บาลที่ เรี ย กเก็ บจากการปลูก ข้าวโดยผ่ านกลไกค่ า
ธรรมเนี ยมในปี พ.ศ. 2495 และ ปี พ.ศ. 2527 แล้ว จะเห็นได้ชดั เจนว่าเกษตรกรผูท้ าการปลูกข้าวได้
จ่ายเงิน ทางอ้อมให้กับ รัฐ บาลมากกว่าที่ รัฐ บาลคิ ดจะเรี ย กเก็ บ จากค่ าน้ าเสี ย อี ก การเรี ย กเก็ บ ภาษี
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การคานวณอัตราค่าธรรมเนี ยมที่ดีที่สุดของระบบการชลประทานในแม่น้ าแม่กลอง “ตั้งอยู่บนพื้ นฐานของค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ
และบารุงรักษาบวกกับจานวนเงินสนั บสนุ น ซึ่งชดเชยความสามารถของชาวนาโดยการคืนราคาข้าว” Rasmidatta (1996) กล่าวว่าข้าว
มีราคาเท่ากับ 661 บาทในฤดูฝน และ 572 บาท ในฤดูแล้ง ด้วยรายได้ต่อบุค คลเท่ากับ 1,707 และ 844 บาท/ไร่ อย่างไรก็ตามดู
เหมือนว่าเขาไม่ได้ตกใจต่อสถานการณ์ที่ให้ผลเช่นนี้ (ด้วยการใช้ภูมิหลังทางทฤษฎีที่ไม่แน่ นอน)
29
ในสถานการณ์ของเรา เกษตรกรรมทาให้มีน้ าเหลือในอยู่ในระบบ ดังนั้นโอกาสที่จะเก็บค่าน้ ากับผูใ้ ช้อื่นก็ควรจะเป็ นศูนย์ ยกเว้นในช่วง
ที่เกิดวิกฤต กล่าวโดยทัว่ ไปแนวคิดในเรื่องขอบเขตของค่าน้ าชลประทานยังไม่ชัดเจน เราสามารถกาหนดค่าน้ าได้ในแง่ของปฐพีศาสตร์
เพื่อที่จะให้ผลของการเพาะปลูกมี ค่าเท่ากับน้ าที่ส่งให้ (Gibbons, 1996) การดาเนิ นการเช่นนี้ เป็ นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายมากต่อการปลูก
ข้าวในฤดูฝ น เพราะเทคนิ ค การเพาะปลู กที่ มีลักษณะเฉพาะนี้ ท าให้การบริ โภคน้ า อยู่ในขั้นตา่ และไม่ส ามารถปรับปริม าณน้ า ได้ดว้ ย
นอกจากนี้ ยังแทบจะไม่ได้ให้คาอธิบายที่สาคัญของช่วงเวลาในการจัดส่งน้ าเลย ผลกระทบของการชลประทานในบางช่วงเวลาเป็ นสิ่งที่
สาคัญอย่างยิ่งยวด และสามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดชาวนาจึงพยายามยืนหยัดที่จะปลูกพืชของตน จนบางครั้งถึงกับลงซื้ อน้ าใส่รถบรรทุกมา
ใช้ หรือ สูบ น้ าจากที่ ไกล ๆ มาใช้ที่ ที่ ดิน ของตน “ความเต็ ม ใจที่ จ ะจ่า ยนี้ ” มีเฉพาะในช่ วงเวลาและสถานที่ ที่ ผิ ดปกติ เท่ า นั้ น รวมถึ ง
ความสาคัญของรายได้จากพืชที่ปลูก, ราคาขายที่ชาวนาตาดหวัง (ความซับซ้อนในการตัดสินการประเมินในตัวของมันเอง) และระดับการ
ลงทุนในที่นาด้วย ซึ่งปรากฏว่าขอบเขตของราคานั้นไม่เพียงพอ และปริมาณที่เหมาะสมในการดาเนิ นการอาจเปล่าประโยชน์และทาให้เกิด
การเข้าใจผิดได้ ดังที่ Green (1996) ได้กล่าวไว้ว่า “ตัวเลขใด ๆ ไม่ได้ดีไปกว่าการไม่มีตัวเลขเลย นอกจากเราจะทราบว่าตัวเลขที่ว่านั้ น
หมายถึงอะไร” ตัวอย่างของการสุ่มใช้ทฤษฎีจากหนังสือนี้ สามารถเห็นได้จาก Israngkura (2000) ที่กล่าวว่า “ดังที่ประโยชน์ใช้สอยของ
น้ ามีเพิ่มมากขึ้ น ขอบเขตของการสนับสนุ นผลผลิตของฟาร์มตกลงจนกระทัง่ เป็ นศูนย์ ด้วยเหตุนี้ผลประโยชน์จากน้ าจะลดลงเนื่ องจากการ
ขาดประสิทธิภาพในการจัดการน้ า” แนวคิดของการใช้น้ าในฟาร์มนี้ ขัดกับพื้ นฐานความเป็ นจริงมากที่สุด
30
แม้แต่ในประเทศอเมริกาเองความเป็ นจริงได้นาไปสู่การปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นของกฎหมายในอุดมคติไปสู่เงื่อนไขของความเป็ นจริง เช่น
พระราชบัญญัติ ปี พ.ศ. 2445 เรื่องการชาระเงินบนพื้ นฐานของค่าใช้จ่ายได้ถูกกาหนดขึ้ นเป็ นครั้งแรก ซึ่ง พรบ. นี้ นาไปสู่การบัญญัติเป็ น
กฎหมาย (ปี พ.ศ. 2482) ซึ่งประกอบด้วยการพิจารณาถึงความสามารถในการชาระเงินของผูใ้ ฃ้การชลประทานกับผลประโยฃน์ ที่ได้รับ
จากการชลประทาน “ถึงแม้ว่า ‘ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ควรจะชาระค่าน้ า’ ตามสมมติฐานที่ได้กาหนดไว้อย่างเข้มงวดในนโยบาย reclamation
ของอเมริกา แต่ในทางปฏิบตั ิแล้วเราไม่สามารถบังคับชาวนาได้ (Cummings and Nercessiantz, 1994)
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ทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการควบคุ มราคา ภาษี การส่งออก หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานี้ มีผลให้
รายได้ของรัฐบาลมีอัตราเพิ่มสูงมากขึ้ น เช่น ในประเทศอียิปต์และประเทศเวียดนาม การปฏิรูปในปี
พ.ศ. 2529 ของประเทศอียิปต์ทาให้ตลาดทางด้านการเกษตรของประเทศมีความเป็ นเสรี โดยรัฐบาล
เป็ นผูร้ บั ผิ ดชอบค่าใช้จ่าย (Perry, 1996) โดยการลดเงินช่วยเหลือทางการเกษตรลงและทาการศึกษา
เกี่ยวกับการกาหนดค่าธรรมเนี ยมในการฟื้ นฟูราคา (ในปั จจุบนั ได้กาหนด O&M ไว้ในขัน้ ที่สาม)
สิ่งสาคัญของประเทศกาลังพัฒนา คือ การคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ที่ ก ารถ่ ายเทแรงงานจากหน่ วยงานแรกมาหน่ วยงานที่ ส องจะได้เป็ นไปโดย
กระบวนการดึงมิใช่ผลักดัน ประเด็ นนี้ คือหนึ่ งในการคงไว้ซึ่งพื้ นฐานทางผลกาไรหรือการผลิตซ้าของ
เศรษฐกิจทั้งสองภาคในระหว่างที่มีกระบวนการโอนถ่ายแรงงาน เพื่อที่จะเลี่ยงสังคมส่วนใหญ่ และความ
ชะงักงันทางการเมือง เงินลงทุนของรัฐบาล เงินช่วยเหลือ และการจัดเก็บภาษี ต่างก็เป็ น ”สิ่งที่สมั พันธ์
กัน” (สิ่งใดที่ถูกเพิ่มกับที่นี่ก็จะถูกนาไปหักออกจากที่นัน่ ) มีเป้ าหมายเพื่อที่จะรักษาความสมดุล เหล่านี้
สอดคล้องกับเศรษฐกิจแนวใหม่หรือไม่
ประเด็ น นี้ ยังส่ง เสริ มหลัก การของ ADB ที่ สนั บสนุ นการฟื้ นฟู ราคาด้วย 31 เงินช่ วยเหลื อ
สาหรับภาคการเกษตรนั้ น เพื่อรักษาราคาอาหารให้มีราคาตา่ และ allowing lower wages และให้เกิด
การแข่งขันระหว่างประเทศสูง ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ โดยทางอ้อมให้กับประชากรในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ
เหล่านี้ แสดงให้เห็ นว่าสิ่ งต่ าง ๆ มีค วามซับซ้อนมากกว่าที่ แ นะน ากัน 32 การยื นยัน ให้เกษตรกรและ
ชาวนาจ่ายค่าน้ า “ที่แท้จริง” ในขณะที่ประเทศในยุโรปและอเมริกายอมให้เงินช่วยเหลือภาคการเกษตร
อย่างมากนั้ น อาจสร้างปั ญ หาได้ เช่ น รัฐสภาของอเมริ ก าได้จัดหาเงิน ช่วยเหลื อจานวนสองหมื่น สี่
พันล้านเหรียญตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2541 เพื่อคุม้ ครองเกษตรกรจากราคาผลผลิตที่ตา่ และความ
เสียหายของพืชผล และยังคงมีแผนที่จะขยายการแทรกแซงนี้ ต่อไปอีก (The Nation, 2001) ซึ่งเป็ นการ
ปฏิบตั ิตามแนวคิดเห็นส่วนใหญ่ในทางหนึ่ ง (การฟื้ นฟูราคาในการปฏิบตั ิการอย่างเต็มรูปแบบ) แต่ใน
อีกทางหนึ่ งกลับเพิกเฉยอย่างสิ้ นเชิง (การแทรกแซง) โดยทาการบีบบังคับให้เกษตรกรลดผลประโยชน์
ลงโดยการกดราคา จะเห็ นได้ชัดเจนว่าสาระสาคัญ ที่ แท้จริงคือความสมดุ ลระหว่างผลประโยชน์ และ
ความยัง่ ยืนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงถึงการแทรกแซงเป็ นพิเศษต่อ “สิ่งที่สมั พันธ์กนั ” ไม่ว่าจะเป็ นการ
ให้เงินช่วยเหลือหรือการเรียกเก็บภาษี ต่างก็เป็ นภาพต่อภาพเดียวกันทั้งสิ้ น สิ่งซึ่งสะท้อนราคาจริงทาง
การตลาดควรจะเป็ นสิ่งที่ขจัดความสงสัยที่ว่าสิ่งที่จะถูกเอาไปในวันนี้ จะได้คืนกลับมาในวันพรุ่งนี้ หรือไม่
ข้อ ถกเถี ย งเรื่ อ งการฟื้ นฟู ร าคานั้ น ตั้ งอยู่ บ นข้อ กล่ า วหาที่ ว่า ค่ า ใช้จ่ า ย O&M มี ค วามสอดคล้อ งกับ
“งบประมาณของชาติจานวนมหาศาล” (Halcrow, 2001) ข้อถกเถียงนี้ จาเป็ นที่จะต้องเผชิญกับความ
เป็ นจริ ง เพราะว่ า ศั ก ยภาพในการได้ก าไรจากการแบ่ ง ปั นค่ า ใช้จ่ า ยเท่ า กั บ 0.16% ของรายได้
31

คนไทยเสียภาษี จานวน 35พันล้านบาทต่อปี เพื่อดาเนิ นกิจการของกรมชลประทาน หากเงินจานวนนี้ คุม้ สาหรับเกษตรกรและชาวนา
ทาไมผูเ้ สียภาษีแล้วจะต้องเสียเงินให้กบั กรมชลประทาน? (Halcrow, 2000c)
32
Schiff and Valdés (1992) แสดงให้เห็นถึงการที่รัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องในเป้ าหมายที่ขดั แย้งกัน ซึ่งรวมถึงการปกป้ องเกษตรกร การ
ปกป้ องผูบ้ ริโภคจากราคาอาหารที่สูง การเพิ่มรายได้โดยการเก็บภาษี และการรับประกันให้เกิดการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจในตลาดโลก
ในการศึกษาของพวกเขาแสดงว่าประเทศไทยเป็ นประเทศที่เก็บภาษี จากภาคการเกษตรสูงมาก ซึ่งอาจสนั บสนุ นเกม ‘communicating
vessels’ ว่ า ภาคการเกษตรนั้ น เป็ นผู ้ให้ม ากกว่ า ที่ จ ะเป็ นผู ้รับ ซึ่ งหมายความว่ า “น้ า ฟรี ” มองได้เป็ นสิ่ งชดเชยเล็ ก ๆ น้อ ย ๆ ใน
สถานการณ์นี้
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ประชาชาติ 33 จึ งอาจไม่ใช่ เรื่ องยากที่ จ ะหาวิธีก าร “ส่งน้ าจ านวนมาก” วิธีก ารอื่ นที่ ส่งผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยน้อยลง
นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือระหว่างที่นากับการควบคุมราคาอาหารในชุมชน
เมื อง การพิ จ ารณาในเรื่ องความมัน่ คงของอาหารได้ให้ค วามสาคัญ ทางด้านสังคมและการเมื อง34
มากกว่าทางด้านเศรษฐกิจ 35แต่เพี ยงอย่างเดี ยว โดยสรุปแล้วการยึดถื อแต่ แนวคิดในทางทฤษฎี น้ั น
สามารถนามาปฏิบตั ิใช้ได้เล็กน้อยทั้งยังขึ้ นอยูก่ บั สถานการณ์, ข้อห้ามข้อจากัด และวัตถุประสงค์อีกด้วย
ซึ่งกลายเป็ น “สิ่งที่ค่อนข้างถูกกฎหมายและดีที่สุดในการที่น้ าในตลาดจะมีราคาที่แตกต่างจากราคาที่
เกือบจะขาดทุน” (Sampath, 1992)
หากมองจากทรรศนะนี้ เงินช่วยเหลือจะเป็ นมาตรการป้ องกันและแก้ไขที่ จาเป็ น แต่ตอ้ ง
เผชิญ กับความยุ่งยากจากผู ้วางนโยบาย นั ่นก็ คือการแยกแยะประเด็ น สาคัญ ที่ อาจย้อนกลับมาเป็ น
ผลร้ายได้ โดยแท้จริงแล้วเงินช่วยเหลืออาจแสดงถึงสิทธิพิเศษของภาคเกษตรกรรมมากเกินไป (ได้มา
โดยกลุ่มผูร้ ณรงค์) และ/หรือ เป็ นการปกป้ องกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่างจากการแข่งขัน ซึ่งในอีก
ทางหนึ่ งก่อให้เกิดประสิทธิ ภ าพ (การประหยัดน้ า ) และความจาเป็ นในการทดแทน (แต่ค่าใช้จ่ายที่
เคลื่อนย้ายจากพืชชนิ ดหนึ่ งไปยังอีกพืชอีกชนิ ดหนึ่ งมักก่อให้เกิดปั ญหา) จึงไม่ใช่ประเด็นที่จะโต้เถียงใน
เรื่ องความซับ ซ้อนของการผสมผสานระหว่างเงิน ภาษี กับ เงิน ช่ วยเหลื อ ในภาคเกษตรกรรม ในการ
ถกเถี ยงนี้ อาจสังเกตได้ว่าสมมติ ฐานเกี่ยวกับการใช้น้ า “อย่างเสรี ” ควรได้รับการกาหนดในส่วนของ
โครงสร้าง ทางด้านงบประมาณขนาดใหญ่ ที่สามารถแสดงได้ว่าผูผ้ ลิตได้ถูกเรียกการเก็บภาษี อย่างหนัก
และ
ผูบ้ ริโภคได้รบั เงินช่วยเหลือ (Jalbani, 1995) การวิจยั นี้ เพื่อต้องการที่จะกาหนดว่าเมื่อไรที่
การแทรกแซงมีเพียงพอแล้ว และเมื่อไรที่ควรจะหยุดการแทรกแซง เป็ นสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
ได้อย่างรวดเร็ว36
ผลของการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ เห็ น ได้เ ป็ นอย่ า งดี ใ นกรณี ข องประเทศไทย
วิกฤตการณ์ของข้าวที่ประสบในช่วงปี พ.ศ. 2513 ทาให้ค่อย ๆ มีการยกเลิกค่าธรรมเนี ยมข้าวไป ภาษี
อื่น ๆ เช่น ภาษี ที่ดินซึ่ งไม่ได้มีการขึ้ นมาเป็ นเวลาหลายสิบปี แล้ว ปั จจุบันมีมูลค่าเกือบ 3 เหรียญต่อ
6.25 ไร่ น้ าบาดาลส่วนมากได้รบั การปรับปรุงให้มีความสะดวกในการควบคุมปริมาณการเก็บภาษี ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะใช้ในพื้ นที่อุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพ ฯ นั้นมีราคาตา่ เป็ นผลมาจากการรวมปั จจัยหลาย
อย่ า ง ๆ คื อ 1) ความกลั ว ในผลที่ จ ะตามมาทางด้า นการเมื อ งและสั ง คม (ดั ง ค าประกาศของ
33

ค่าใช้จ่าย O&M ได้รับการประมาณไว้ที่ 1 หมื่น 1 พันล้านเหรียญ หากคาดการณ์ในแง่ดีว่าการแบ่งปั นค่าใช้จ่ายนี้ จะครอบคลุมได้ถึง
50% ของเงินจานวนนี้ (กรมชลประทานเป็ นผูด้ าเนิ นการและดูแลรักษา โครงสร้างพื้ นฐานและการทางานหลัก ๆ) ซึ่งเท่ากับ 5.5 พันล้าน
เหรียญเปรียบเทียบกับรายได้ประชาชาติ 3,317 ล้านบาท
34
ยกตัวอย่างการผลิตข้าว ดูที่ Dawe (2001)
35
ข้อเท็จจริงที่ว่าหน่ วยงานที่ให้เงินทุนไม่เคยใช้บทลงโทษกับประเทศที่ทาผิดข้อตกลงเรื่องการฟื้ นฟูราคาเลย ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าความ
เป็ นจริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปฏิบตั ิตามหลักการที่บญ
ั ญัติขนึ้ (ดู Carruthers and Morrisson, 1996)
36
ข้อวิจารณ์หนึ่ งเกี่ยวกับการแทรกแซงอาจเป็ นที่มนั สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็ นการง่ายมากที่จะปฏิบตั ิตามกฎ แทนที่จะเลิกทา ซึ่งเป็ นส่วน
หนึ่ งของข้อเท็จจริงที่ มักจะเข้าใจได้ชา้ ในเรื่องของเงือนไขของมาตรการแรก ๆ ที่ลา้ สมัยไปแล้ว หรือให้ผลตรงกันข้าม หากกล่า วถึงข้อ
โต้เถียงในเรื่องการแทรกแซงของรัฐบาล ก็อาจอ้างคาพูดของ Amartya Sen (1999) ได้ว่า “เป็ นการผสมผสานระหว่างการกระทาของ
รัฐบาลกับการใช้เศรษฐศาสตร์การตลาด” ซึ่งเป็ นหลักการหนึ่ งในการพัฒนาเอเซีย
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ฯ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2542 ว่า “การเลิกให้เงินช่วยเหลือทางด้าน
การเกษตรโดยสิ้ นเชิ งนั้ น จะท าให้เกิ ด ความวุ่น วายทางด้านการเมืองและเศรษฐกิ จ ในประเทศไทย
เนื่ องจากเกษตรกรและชาวนาเป็ นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ”)37 2) ความกังวลในการคงไว้ซึ่งผล
กาไรทางการเกษตรเปรียบเทียบกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการแข่งขันภายในภูมิภาค 38 3)
ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงจากส่วนแรกมาส่วนหลังโดยไม่ทาให้ขาดความสมดุลมากเกินไป 4)
อิทธิพลทางการเมืองของ สมาพันธ์อุตสาหกรรมไทยและเกษตรกร 39 ความไม่แน่ นอนของการให้เงิน
ช่ วยเหลื อ ที่ “ดี ” กับ “ไม่ดี ” จะได้รับ การบริ ห ารที่ ดี ห รื อ ไม่น้ั น เป็ นอี ก เรื่ องหนึ่ งเป็ นสิ่ งซึ่ งอยู่เหนื อ
ขอบเขตของการศึกษาในรายงานนี้ หากพิจารณาว่าการให้เงินช่วยเหลือโดยทางอ้อมต่อการปลูกข้าวควร
จะลดลงหรือไม่น้ัน สามารถสังเกตได้ว่าการลดขนาดของภาคการเกษตรไม่ใช่เรื่องที่ จะทาได้ง่าย ข้าว
เป็ นทั้งภาคการเกษตร (ไม่มีหลักฐานแน่ ชดั ว่ามีพืชชนิ ดอื่นที่ สามารถปลูกแทนข้าวได้ในพื้ นที่ จานวน
มหาศาล การปลูกพืชหมุนเวียนก็เป็ นแนวโน้มที่สาคัญ แต่ยงั คงถูกจากัดด้วยปั จจัยหลาย ๆ อย่าง ดังที่
ได้ก ล่ าวมาแล้ว ) และไม่ใช่ ภ าคการเกษตร (หมายถึ งการมีศัก ยภาพในการดูด ซับ แรงงานของภาค
เศรษฐกิจอื่นๆ)
(ข)

ความยุง่ ยากในการกาหนดค่าธรรมเนี ยม

แม้ว่าเราจะรับสภาวะการกาหนดค่าน้ ามาใช้ปฏิ บัติ (ทางเลือกที่ สองที่ ดีที่สุด ) แต่ก็ยงั มี
อุปสรรคอื่น ๆ สาหรับการนามาใช้ท้งั ในพื้ นที่ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ของระบบแรงโน้มถ่วง ผูใ้ ช้ใน
พื้ นที่ ชุมชนเมืองตกลงที่ จะเสียค่าน้ าที่ ได้รบั การส่งมาให้ถึงบ้าน เพราะพวกเขารูว้ ่าเมื่อใดก็ตามที่ เปิ ด
ก๊อกน้ าก็จะมีน้ าใช้มากเท่าที่ พวกเขาต้องการ ความแน่ นอนในการได้รับการบริการนี้ ทาให้เกิดความ
เชื่ อมัน่ ในสิ ทธิ นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ย ังจะได้รับการบริก ารไม่ว่าจะมากหรือน้อยอยู่บนความน่ าเชื่อถื อและ
ความกดดันแบบเดียวกัน ดังนั้นทุก ๆ คนจึงคิดว่าเป็ นเรื่องธรรมชาติที่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนี ยมซึ่งถึงแม้จะ
ไม่เท่ากันแต่ก็ในจานวนที่ใกล้เคียงกัน ระบบการชลประทานนั้นมีความแตกต่างจากระบบเครือข่ายการ
จ่ายน้ าสาหรับการใช้ในครัวเรือนอย่างมาก เกษตรกรหรือชาวนาที่มีที่ดินตั้งอยู่ตน้ คลองมีความต้องการ
ใช้น้ ามากกว่าผูท้ ี่มีที่ดินตั้งอยูป่ ลายคลอง ส่วนเกษตรกรหรือชาวนาที่มีที่ดินตั้งอยูบ่ ริเวณแนวลาคลองจะ
สามารถใช้น้ าได้ทุกเมื่อตราบใดที่ยงั มีน้ าไหลอยูใ่ นคลองนั้น ตรงกันข้ามผู ท้ ี่มีที่ดินอยูบ่ ริเวณ 2 กม. จาก
ปลายคลองจะมีน้ าใช้จากการส่งน้ าที่ไม่สามารถให้ความเชื่อมัน่ ได้ (และบ่อยครั้งที่ตอ้ งพัฒนาแหล่งน้ า
ของตนเอง เช่น การขุดบ่อ ) เห็นได้ว่าวิธีการใช้น้ าของพื้ นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นมีหลากหลาย
จึงเป็ นการเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะกาหนดค่าธรรมเนี ยมการใช้น้ าต่อหน่ วยพื้ นที่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้
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และยังมีการประกาศของนายอาพล กิตติอาพล ด้วยว่า “การเกษตรคือความมัน่ คงทางด้านอาหาร ซึ่งต้องการการสนับสนุ นช่วยเหลือ
จากรัฐบาล เช่น ในด้านการให้การศึกษาและสาธารณสุข เราจึงพยายามที่จะเลี่ยงการเก็บค่าน้ ากับเกษตรกรและชาวนากลุ่มเล็ก ๆ ที่ผลิต
อาหารให้กบั เรา” (The Nation, 3 เมษายน พ.ศ. 2543)
38
มี ผ ลกั บ การแข่ ง ขั น ภายในประเทศและภาย ในภู มิ ภ าคด้ว ย หลั ง จากเกิ ด เรื่ อ งอื้ อฉาวเกี่ ย วกั บ มลพิ ษ จากโรงงานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ ทางการก็เกิดความลาบากใจในการที่จะปฏิบตั ิอย่างจริงจังกับโรงงานเหล่านั้น ดังที่ได้กล่าวว่า “หากเราลงโทษพวก
เขา แล้วจะมีใครต้องการมาลงทุนในประเทศเรา”
39
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาพันธ์ได้คดั ค้านการขึ้ นราคาค่าน้ าบาดาล (จาก 3.5 บาทต่อ ลบ.ม. เป็ น 8.5 บาทต่อ ลบ.ม. ซึ่งเป็ นความพยายามที่จะ
เร่งตามให้ทนั ค่าน้ าประปาที่ราคา 12.5 บาทต่อ ลบ.ม.) โดยกล่าวว่าแค่ค่าน้ าราคา 5 บาทต่อ ลบ.ม. ก็ทาให้เกิด “ความยากลาบากแล้ว”
(Bangkok Post, 28 มิถุนายน พ.ศ. 2543)
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อุปสรรคต่อมาก็คือความหลากหลายที่ไม่สามารถกาหนดให้เป็ นหนึ่ งเดียวสาหรับทุก ๆ คน
ได้ การใช้น้ าโดยทัว่ ไปนั้นขึ้ นอยู่กบั จานวนของน้ าที่ได้รบั การส่งไปสู่คลองต่าง ๆ ซึ่งมีความไม่แน่ นอนใน
แต่ละปี นอกจากนี้ ตามปกติแล้วชาวนาส่วนมากจะสูบน้ ามาใช้จากหลาย ๆ แหล่ง บางคนอาจใช้น้ าจาก
คลองมากถึ ง 80% ส่วนที่ เหลืออี ก 20% จะใช้น้ าจากบ่อน้ า แต่ บางคนที่ อยู่ไกลออกไปเพี ย งแค่ไม่กี่
เมตรอาจมีเปอร์เซ็นต์การใช้ตรงกันข้ามเลย ซึ่งเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้ นจริงในปี หนึ่ งแต่ในไม่ใช่ในปี ถัดมา
ชาวนาคนที่หนึ่ งอาจใช้น้ าจากคลองโดยระบบแรงโน้มถ่วง (ไม่มีราคา) ชาวนาคนที่สองอาจจะใช้น้ าจาก
คลองเดียวกันแต่ตอ้ งใช้เครื่องสูบน้ าจากคูน้ ามาที่ที่ดินของตน เพราะมีที่ดินอยู่สูงกว่า 30 เซนติเมตร40
การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการใช้น้ าแบบแน่ นอนสาหรับการเพาะปลูกในแต่ละพื้ นที่นอกจากจะก่อให้เกิด
ความไม่เป็ นธรรมแล้ว ยังก่อให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในเรื่องของภาษี สาหรับแต่ละพื้ นที่
ความหลากหลายของค่าธรรมเนี ยมที่ สามารถปรับเปลี่ ย นได้อาจจะไม่เหมาะสม ท าให้เกิดความไม่
แน่ น อนของสถานการณ์ แ ละขาดมาตรฐานในการวัด โดยทัว่ ไปแล้วการจ ากัด ค่ าธรรมเนี ย มเช่ น นี้
สามารถมีขึ้นได้ มีความเป็ นไปได้สูงที่ ค่าใช้จ่ายในธุ รกิจรวมไปถึ งค่าใช้จ่ายส่วนทั้งในด้านข้อมูลและ
ค่าธรรมเนี ยมจะสามารถชดเชยด้วยรายได้ในท้ายที่สุด
นอกจากนี้ ยังเป็ นไปได้ว่าเกษตรกรหรือชาวนาจะใช้จุดอ่อนของการจัดส่งน้ าหรือการลด
ราคาของข้าวมาเป็ นข้ออ้างที่จะจ่ายภาษี น้อยลงหรือไม่จ่ายเลย ทั้งหมดนี้ อาจเกิดขึ้ นได้เพราะความไม่
แน่ นอนและความขาดแคลนนั้ นเกิดขึ้ นอย่างไม่เท่าเที ยมกัน ซึ่ งแสดงว่าการเก็บค่าน้ าไม่สามารถที่ จะ
กาหนดขึ้ นได้โดยปราศจากข้อกังขาในด้านคุณภาพของการบริการ
ไม่เพี ย งแต่ ส่วนสาคัญ จะมีผลต่ อพื้ นที่ บริเวณตอนบนของดิ นดอนสามเหลี่ ยมปากแม่น้ า
เท่านั้ น ยังมีผลต่อพื้ นที่ ชลประทานบริเวณตอนกลางของลุ่มน้ าและพื้ นที่ โครงการแม่น้ าแม่กลองด้วย
เช่นกัน41 และก็เช่นเดี ยวกันในบรืเวณพื้ นที่ ตอนล่างของดิ นดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า ในพื้ นที่ สงวน
ชาวนา ทั้งหมดต่างต้องสูบน้ าจากพื้ นที่ใกล้เคียงมาใช้ดว้ ยเครื่องสูบน้ า โดยระลึกอยู่เสมอว่าการได้น้ า
มาใช้น้ันไม่ได้ได้มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย จึงไม่ง่ายนักที่จะเรียกเก็บภาษี ตามประเภทของที่ดินหรือ
ชนิ ดของพืชที่ปลูก สิ่งเดียวกันนี้ สามารถกล่าวได้กบั สถานการณ์อื่น ๆ ซึ่งความต้องการของชาวนามีเท่า
ๆ กัน เช่น ในกรณีของประชากรส่วนมากที่อาศัยอยูใ่ นระบบชลประทานทางภาคเหนื อ
ควรจะมีการเรียกเก็บภาษี เป็ นรายปี หรือเป็ นรายฤดูหรือไม่ คงจะไม่เป็ นการดีหากจะเรียก
เก็บภาษี ในฤดูฝน เพราะระบบส่วนใหญ่จะส่งน้ าโดยการไหลตามธรรมชาติอยู่แล้ว และชาวนาส่วนมาก
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสูบน้ าออกจากพื้ นที่ของตนมากกว่าที่จะสูบน้ าเข้าพื้ นที่ การเก็บภาษี ในฤดูแล้ง
อาจทาได้โดยเน้นที่ความสัมพันธ์ของความต้องการใช้น้ าและการขาดแคลนน้ า42
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รายละเอียดเพื่มเติมเรื่องความซับซ้อนและความหลากหลายของการใช้น้ าในที่ดินต่างระดับกัน ดูได้ที่ Molle et al. (1998)
ความพึงพอใจในการได้รับน้ าใช้ของพื้ นที่ในแม่น้ าแม่กลองโดยทัว่ ไปแล้วถือว่าค่อนข้างมีอยู่สูงและมีอยู่เท่า ๆ กันทั้งพื้ นที่ จึงสา มารถ
กาหนดราคาที่เป็ นราคาเดียวกันได้ง่าย แต่ก็ทาให้ความจริงที่ว่าเกษตรกรหรือชาวนาสูบน้ าจากบ่อหรือทางระบายน้ ามาใช้ดูไม่จริงจัง (ดู
Molle et al, 1998)
42
อีกปั ญหาที่เกิดขึ้ น คือ จะรับมืออย่างไรกับชาวนาที่ปลูกข้าวสามครั้ง หากดูจากพื้ นที่ที่ทาเป็ นประจาก็จะไม่ชดั เจน (ชาวนาที่ปลูกข้าว
ครั้งที่ 3 นั้ นจะปลูกก็ต่อเมื่อข้าวมีราคาดี ) หรือแม้แต่ปัญหาที่ว่าอะไรคือคาจากัดความของการปลูกข้าวในฤดูฝนและฤดูแล้งที่ก่อให้เกิด
ปั ญหา ในพื้ นที่ตอนล่างของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าการปลูกข้าวครั้งแรกจะปลูกในช่วงก่อนการเกิดน้ าท่วม และการปลูกครั้งที่ สองจะ
41
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ย้อนกลับไปที่ ท รรศนะทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งอาจตรวจสอบถึ งความสามารถในการจ่ าย
ค่าน้ าของผู ้ใช้ ซึ่ งขึ้ นอยู่กับ ตัวผู ้ใช้เอง เกษตรกรที่ เลี้ ยงกุ ง้ หรื อปลูก พื ช ที่ ให้มูลค่าสูง (ผลไม้, ผัก ) มี
ความสามารถที่จะชาระค่าน้ าราคาสองถึงสามร้อยบาทได้43 แต่โชคร้ายที่ผลผลิตเหล่านี้ อยู่ในพื้ นที่สงวน
ที่ ร ะบบส่ ง น้ า มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มากกว่า ส าหรับ ผู ้ใช้น้ า อื่ น ๆ เช่ น สนามกอล์ฟ มากก ว่า 40 แห่ ง
โรงงานผลิตน้ าตาล โรงงานอุตสาหกรรม และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เป็ นต้น ในบางกรณีจะ
เสียค่าธรรมเนี ยมแต่เพียงในนามกับกรมชลประทาน 44 ผูใ้ ช้น้ าเหล่านี้ ถูกกาหนดโดย ADB ให้เป็ นพวก
แรกที่ตอ้ งถูกเก็บภาษี 45 อย่างไรก็ตามสาหรับเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยและข้าวนั้ น ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมี
รายได้น้อยอยู่แล้ว (ประเด็นนี้ คือการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเพิ่มราคา) ทางการจึงได้ประกาศ
หลายครั้งโดยเน้นว่า “ผูท้ ี่มีที่ดินน้อยและชาวนาที่ยากจน” ไม่ตอ้ งเสียค่าน้ า แต่ไม่มีการกาหนดให้แน่
ชัดถึ งประเภทของชาวนากลุ่มนี้ จึ งเป็ นการคาดเดาที่ ไม่มีขอ้ จากัด ข้อเสนอในปั จ จุบัน ที่ เสนอโดยที่
ปรึกษาของ ADB เพื่อเสนอค่าธรรมเนี ยมชัว่ คราวในราคา 120 บาทต่อไร่ในพื้ นที่โครงการนาร่อง ราคา
นี้ จึ งเป็ น ราคาประนี ป ระนอมที่ ไ ด้ม าจากการประเมิ น มู ล ค่ า O&M คื อ 522 บาทต่ อ ไร่ จากราคา
ค่าใช้จ่ายตรง 210 บาท (Halcrow, 2000c)
มีการพบสถานการณ์ที่แตกต่างไปในบริเวณพื้ นที่ตอนบนของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า
ซึ่งมีมานานแล้วโดยใช้ระบบการชลประทานของประชาชน (PIS) หรือชุมชนเมืองฝ้ าย (muang-fai) ซึ่ง
เป็ นกลุ่มชนที่มีความภาคภูมิใจในการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความเป็ นอันหนึ่ งอั นเดียว
ของสัง คม 46 โดยได้ท าการออกแบบ สร้า งสรรค์ และบริ ห ารระบบการชลประทานของตนเองขึ้ น
(Surarerks, 1986; Tam-Kim-Yong, 1995) ดังนั้นชุมชนนี้ จึงมีความคุน้ เคยในการเสียค่าธรรมเนี ยม
เพื่ อการชลประทานและการให้ความร่วมมือของแรงงานโดยส่วนรวมอยู่แล้ว จึ งการน่ าสนใจที่ จะนา
วิธีการของชุมขนเมืองฝ้ ายมาใช้เป็ นกลไกในการคิดค่าน้ า แต่ราคาจะเป็ นเท่าใดนั้น ยังไม่มีการสรุปใน
ขณะนี้
เป็ นการน่ าสนใจที่จะเริ่มดาเนิ นการกับโครงการนาร่องบางโครงการ หรือกับโครงการอื่น ๆ
ที่ มีสถานการณ์เหมาะสมและง่ายในการกาหนดและจัดเก็บค่าน้ าก่ อน อย่างไรก็ ตามหากประสบกับ
ความล้มเหลวในการจาแนกว่ามีความยุ่งยากเกิดขึ้ นที่ ใดบ้าง (ซึ่งในแง่ของพื้ นที่ แล้ว อาจมาจากพื้ นที่
หลัก ไม่ใช่พื้นที่ รอง47) ก็จะทาให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความเสี่ยงขึ้ นได้ ในกรณี ที่ไม่มีการเจรจา
ต่อรองกันถึงมาตรฐานของการวิเคราะห์ความหลากหลายของสถานการณ์ อาจทาให้ยากในการอธิบาย
ปลูกในช่วงหลังน้ าลด อย่างไรก็ตามจากน้ าท่วมและสภาพภูมิประเทศของแต่ละที่ดิน ตารางการปลูกข้าวจะถูกสับหลีกให้แตกต่างกันตลอด
ทั้งสามเดือน ผลก็คือเป็ นไปได้ที่เราจะพบว่าชาวนาจะทาการปลูกข้าวในช่วงเวลาใดก็ได้ในแต่ละปี (ดู Molle et al., 2001a)
43
ในกรณีนี้เป็ นจริงที่ว่าค่าเช่าที่ดินจะมีมลู ค่าสูงขึ้ นตามการใช้ประโยชน์ของทีดิน ขณะที่ค่าเช่าที่นามีมูลค่าเฉลี่ย 500 บาทต่อไร่ แต่ค่าเช่า
ที่ทาฟาร์มเลี้ ยงกุง้ ในบางพื้ นที่ของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ ากลับพุงขึ้ นสูงจาก 1000 ถึง 2000 บาทต่อไร่ เป็ น 5000 ถึง 6000 บาท
ต่อไร่ได้
44
ในทางทฤษฎีแล้ว สนามกอล์ฟถูกห้ามไม่ให้ใช้น้ าจากแหล่งน้ าชลประทาน จากมติเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2533 (Wongbandit, 1994)
45
“ฟาร์มเลี้ ยงปลา, ฟาร์มเพื่อการค้าขนาดใหญ่ และสวนกล้วยไม้ จะเป็ นกลุ่มแรกที่กรมชลประทานจะเรียกเก็บภาษี ” (Bangkok Post,
11 มิถุนายน พ.ศ. 2543)
46
“ระบบการชลประทานของประชาชน (PIS) คือระบบที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีทอ้ งถิ่นของหมู่บา้ นกับความร่วมมือกันของมนุ ษย์
และการสนับสนุ นทางทฤษฎีซึ่งทาให้เป็ นระบบที่เชื่อมโยงกัน” (Tam-Kim-Yong, 1995)
47
พื้ นที่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ของโครงการชลประทานมีจานวน 2 ใน 3 ของพื้ นที่ชลประทานทั้งหมดในประเทศไทย
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ว่าทาไมบางโครงการจึงได้รบั การยกเว้น หรือยากที่จะหลีกเลี่ยงการที่ทุกคนจะลงเอยด้วยการไม่เสียค่า
น้ า เมื่อการหลีกเลี่ยงการเสียค่าน้ าหรือภาษี มีจานวนสูงขึ้ นในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม48
(ค)

การใช้ประโยชน์จากค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บได้

สิ่งสาคัญ ที่ ตอ้ งทาเป็ นสิ่งแรกระหว่างวัตถุ ประสงค์สองข้อของการกาหนดราคาค่าน้ า คือ
การฟื้ นฟู ราคาโดยใช้เงินทุ นของรัฐบาล ในขณะที่ “เงินทุ นของการชลประทาน” หมายถึ งการจัดหา
เงินทุนเพื่อใช้เป็ นค่าใช้จ่ายจริงในการชลประทาน 49 (Small, 1990) Small ตั้งข้อสงสัยในหลักเกณฑ์
ของการฟื้ นฟูราคาที่ ไม่สามารถโยงเข้ากับการชาระเงินกูไ้ ด้ดว้ ยว่าน่ าจะเป็ นหน้าที่ ขององค์กรเพื่อการ
พัฒนา เนื่ องจากรัฐบาลประกันการชาระหนี้ โดยไม่คานึ งผลลัพธ์ของโครงการ จึงสะท้อนให้เห็นถึงความ
สิ้ นหวังที่โครงการมีผลผลิตตา่ กว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่ องมาจากขาดความคล่องตัวทางด้านการเงิน และ
ต้องได้รับการฟื้ นฟู อย่างสมา่ เสมอ ความกังวลนี้ เป็ นผลมาจากทรรศนะและเหตุ ผลของการลงทุ นใน
ระบบทุนนิ ยม ซึ่งเน้นหลักของการคืนทุน ซึ่งไม่สามารถจาแนกได้อย่างชัดเจนว่าการลงทุนของประเทศ
กาลังพัฒนา มีจุดประสงค์เพื่อพยายามที่จะแก้ไขหรือจากัดความไม่สมดุ ลทางสังคม-เศรษฐกิจ (หรือ
การประท้วง) หรือเพี ย งเพื่ อก่ อให้เกิ ด ผลประโยชน์ ท างด้านการเงินเท่ านั้ น เช่ น การลงทุ นเพื่ อการ
ชลประทานมีความแตกต่างอย่างไรกับการลงทุ นลงทุ นด้านอื่น ๆ การลงทุ นนี้ มีจุดประสงค์โดยรวม
ทั้งหมดเพื่ อส่งเสริม กิจ กรรมทางด้านเศรษฐกิจ (รัฐบาลยังได้สร้างนิ คมอุ ตสาหกรรมที่ มีสิ่งจาเป็ น
ครบถ้วน, ลงทุนในนิ ทรรศการเพื่อการค้า หรือจัดการรณรงค์เพื่อสนับสนุ นการท่องเที่ยว, หรือแม้แต่จดั
สิ่งอานวยความสะดวกให้กบั ท่าเรือต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่งเป็ นการสนับสนุ นหรือให้เงินช่วยเหลือแก่กิจกรรม
ในภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะ)50
แม้ว่านโยบายของ ADB บางส่วนจะมีวตั ถุประสงค์ในเพื่อการฟื้ นฟูราคา 51 แต่ก็ไม่ชดั เจนว่า
วัตถุ ประสงค์นี้ สอดคล้องกับพระราชบัญ ญัติก ารชลประทาน พ.ศ. 2485 อย่างไร พรบ. ฉบับนี้ ไม่
เพียงแต่ทาให้มีความเป็ นไปได้ที่จะเรียกเก็บค่าน้ าอย่างถูกต้อง (โดยไม่คานึ งถึงการกาหนดขีดจากัดที่ ไม่
เป็ นจริง) ทั้งยังกาหนดว่าเงินที่เก็บมาได้น้ันไม่สามารถนามาเป็ นรายได้ของรัฐบาลได้ และยังต้องทาให้
เป็ นเงินกองทุนพิเศษที่ จะนากลับมาใช้เพื่อการพัฒนาการชลประทานด้วย มีการเน้นความสาคัญของ
การ ฟื้ นฟูเงินลงทุนที่ ไม่ถูกต้องเมื่อกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเงินทุ นที่ได้รบั การฟื้ นฟูน้ันได้มา
48

คือ สถานการณ์ ที่ กล่ า วก่ อ นหน้ า นี้ แล้ว ถึ งวิ ธี ก ารใช้น้ า ของแต่ ล ะพื้ นที่ ที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมาก การก าหนดค่ า น้ า จึงต้อ งมี
องค์ประกอบของข้อตกลงในการบริการ แต่ยงั ไม่มีหลักฐานแน่ ชดั ว่าการบริการเช่นนั้นจะเกิดได้ง่าย ๆ
49
Kessler (1997) ได้แยกความแตกต่างระหว่าง “ค่าธรรมเนี ยม” คือเงินที่เรียกเก็บเพื่อทดแทนการให้บริการแบบพิเศษ เข่นการส่งน้ า ,
ค่าน้ า ที่เป็ นเงินที่เรียกเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแบบพิเศษ, กับค่าภาษี ซึ่งก็ตือเงินที่เรียกเก็บเพื่อนาไปเป็ นงบประมาณทัว่ ไป
โดยไม่มีการจากัด ถ้ามีความเหมาะสม
50
ราชการและเจ้าหน้าที่ธนาคารมักจะอ้างถึงความเสมอภาค (“มีชาวนาเพียง 20% เท่านั้ น ที่ ได้งบประมาณ 60% จากงบประมาณ
ทั้งหมดของกระทรวงเกษตร ฯ” ที่ได้จดั ไว้เพื่อการชลประทาน) ซึ่งเรื่องนี้ ควรมีการกล่าวถึงเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างในการช่ วยเหลือ
ของภาครัฐบาลต่อภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ระดับความแตกต่างของการลงทุนเพื่อโครงสร้างทางการชลประทานนั้น จาแนกได้ว่าสถานที่ที่ใช้
การลงทุนตา่ แต่มีศกั ยภาพสูงกว่าเท่านั้นที่จะได้รบั การคัดเลือกก่อน
51
ผูแ้ ทนของ ADB กาหนดว่า “การกาหนดราคาค่าน้ าไม่ใช่การเรียกเก็บค่าน้ า โดยเทคนิ คแล้วเป็ นการเรียกเก็บเพื่อเป็ นค่าโครงสร้าง
พื้ นฐานของการชลประทาน….มีพื้นที่เพาะปลูกเพียง 20% เท่านั้ นที่ ต้ังอยู่ในเขตพื้ นที่การชลประทาน” (The Nation, 9 มิถุนายน พ.ศ.
2543) คากล่าวนี้ ดูเหมือนจะไม่สามารถใช้ได้กับเหตุการณ์ในภายหลัง โดยเฉพาะจากบริ ษัทที่ปรึกษาที่มีหน้าที่ทาการปฏิรูปข้อเสนอ
คงอยู่แต่เพียงข้ออ้างที่ว่า 30% ของเงินทุนทั้งหมดจะให้เพื่อสนับสนุ นโครงการฟื้ นฟูและโครงการใหม่ (Halcrow, 2000c)
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จาก เบี้ ยประกันราคาข้าว ซึ่งแม้แต่ในประเทศอเมริกาเองแผนการฟื้ นฟูการชลประทานได้ถูกประเมินไว้
แค่ 4% เท่านั้น
มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ความสาเร็จของการนาวิธีการเรียกเก็บ
ค่าน้ ามาใช้ปฏิ บัติน้ั นจะขึ้ นอยู่กับว่ าผูใ้ ช้มีความตระหนั กถึ งประโยชน์ ที่ จะได้จากเงินที่ ถูกเรียกเก็บไป
เท่ า ใด หากผู ้ใช้ท ราบว่าเงิ น ที่ ต นเองได้เสี ย ไปนั้ น ก่ อ ให้เกิ ด การเริ่ ม “วัฏ จัก รที่ ถู ก ต้อ ง” ของการ
ปรับปรุ งด้านการจัดการและบารุ งรักษาแล้ว พวกเขาก็จะความเต็ มใจที่ จะเสียเงินเพื่อการนี้ และหาก
หน่ วยงานชลประทานมีสถานะทางการเงินที่คล่องตัว มีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนี ยมที่มาก พวกเขา
ก็จะต้องทาการปฏิรูปและปรับปรุงการทางานของตน ประสบการณ์จากนานาชาติได้แสดงให้เห็นว่าการ
ที่การปฏิรูปหลาย ๆ แห่งต้องประสบกับความล้มเหลวก็เนื่ องมาจากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมที่สูง
กว่าอัตราที่ได้กาหนดไว้
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5.

การจัดสรรแหล่งน้ าใหม่โดยใช้กลไกทางการตลาด

วัตถุประสงค์ขอ้ ที่สามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ คือ วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดสรรแหล่งน้ า
ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้มากขึ้ น ซึ่งสามารถกระทาได้โดยการจัดลาดับความแตกต่างระหว่าง
การเรียกเก็บภาษี หรือการก่อตั้งตลาดแหล่งน้ าซึ่งจะได้กล่าวในบทนี้ จุดเด่นหลักของตลาดแหล่งน้ ากับ
การกาหนดราคาคือ ราคาสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ อุป
สงค์และอุปทาน และอาจจัดสรรแหล่งน้ าใหม่จากการใช้ประโยชน์ที่ให้มูลค่าตา่ ไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ให้
มูลค่าสูงได้ หากกล่าวถึงประสิทธิภาพของการตลาดแล้วนักเศรษฐศาสตร์ได้เน้นให้ผูใ้ ช้ที่มีความรูค้ วาม
ชานาญเป็ นผู ้กาหนดราคาที่ เหมาะสมเอง ซึ่ งสะท้อนภาพมูลค่าของน้ าที่ ไม่มากต่ อลัก ษณะการใช้ที่
แตกต่างกัน52
แม้ว่าในรายงานฉบับ นี้ จะเน้น เรื่ องศัก ยภาพทางทฤษฎี ข องตลาดแหล่ งน้ าในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจให้บรรลุผลสาเร็จ แต่ก็ได้มีการยอมรับว่าตลาดเช่นนั้นมักจะทาให้เกิด
ความล้มเหลวทางด้านการตลาดและจากภายนอก (Smith et al. 1997; Perry et al. 1997; MeinzenDick and Rosegrant, 1997) แม้แต่ผูท้ ี่สนับสนุ นกลไกของพื้ นฐานทางด้านการตลาดเช่นนี้ ก็ยงั ยอมรับ
ว่า “สิท ธิ การค้าขายไม่ได้หมายถึ งการค้าขายอย่างน้ าเสรี ” และได้สนั บสนุ นระบบ “การจัดการด้าน
การค้ากับหน่ วยงานที่คุม้ ครองผลกระทบให้มือที่สาม” (Meinzen-Dick and Rosegrant, 1997)
เห็ นได้ว่าการตลาดของน้ านั้ นมีความต้องการขั้นพื้ นฐานที่ สอดคล้องทางกฎหมาย การ
บริหารที่ เชื่อถื อได้ และการบังคับใช้กฎหมายที่ มกั จะพบได้ยากในประเทศที่ กาลังพัฒ นา (Sampath,
1992) ตรงกันข้าม “ความเสี่ ยงด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมกลับได้รับความสนใจมากกว่า ” (Morris,
1996) ในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่โครงการที่ ขอ้ เสนอสามารถไปได้ไกลถึงขั้นนั้น 53 โดยทัว่ ไปยังเป็ นที่
ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง เพราะผูน้ าขององค์กรพัฒนาเอกชนได้แสดงความห่วงใยว่า “ชาวนาที่มีที่ดิน
ขนาดเล็กจะถูกแย่งใช้น้ าจากชาวนาที่มีที่นาขนาดใหญ่กว่า เนื่ องจากมีความสามารถในการซื้ อมากกว่า ”
(Bangkok Post, 11 มิถุนายน 2543) การวิเคราะห์ว่าอะไรคือสิ่งที่ ทาให้ประเทศไทยมีความเหมือน
หรือแตกต่ างจากประเทศอื่ น ๆ ที่ ความพยายามในการเสนอนโยบายหรือการค้าขายน้ าได้รับความ
สนใจ? หลาย ๆ ตัวอย่างที่แตกต่างกันนั้นมาจากความหลากหลายที่ได้เสนอและอภิปรายไว้ในรายงาน
สิ่งแรกที่ได้รบั การเน้นในที่นี้คือประชาชนของแต่ละประเทศ

52

Michelsen et al. (2000) กล่าวว่า “การศึกษาด้านการตลาดได้แสดงให้เห็นว่า ราคาที่เหมาะสมทางด้านธุรกิ จนั้นสามารถผันแปรไป
ตามมูลค่าในการลงทุน” และเขายังได้กล่าวอีกว่าที่โคโรลาโด มีการใช้สิทธิการใช้น้ าของ Big-Thompson ในฐานะทรัพย์สินเพื่อการลงทุน
53
มีตัวอย่างหลายตัวอย่างที่แสดงถึงการให้คาแนะนาที่มากเกินไปของที่ปรึกษา เช่น ในประเทศไทยที่ชาวนาจะได้รับ “การแบ่งปั น”น้ า
“ในแต่ละฤดูได้น้ันต้องขึ้ นอยู่กบั ว่ามีน้ าที่เก็บกักไว้ปริมาณเท่าไร” และน่ าจะมีการแลกเปลี่ยนกันในตลาดได้ ระบบนี้ ปั จจุบนั กาลังพยายาม
ใช้กนั อยู่ในประเทศนิ วซีแลนด์ ” (TDRI, 1990) เมื่อเร็ว ๆ นี้ TDRI (2001) ได้ทาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางทฤษฎีเกี่ยวกับ คลาด
แหล่งน้ าของประเทศไทย สิ่งที่ปรากฏเป็ นทรรศนะที่เหมาะสมสาหรับพื้ นที่เล็ก ๆ ในลุ่มบริเวณน้ า ซึ่งก็คือ ความพร้อมในการเสนอนโยบาย
สาหรับประเทศไทยโดยไม่คานึ งถึงแรงกดดันจากความเป็ นจริง (ไม่เฉพาะจากโครงการที่มีพนที
ื้ ่ขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยงั จากการเมืองและ
หน่ วยงานต่าง ๆ ด้วย)
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5.1

การก่อตัง้ ตลาดแหล่งนา้

ประเทศอเมริกา ออสเตรเลีย และชิลี ล้วนเป็ นตัวอย่างที่ดีของการมีพื้นฐานทางกฎหมาย
และความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย 54 โดยทั้งสามประเทศนี้ ล้วนมาจากบริบทที่มีจานวนผูใ้ ช้อยู่
น้อย โดยทัว่ ไปจะเห็ น ได้ชัด ว่ามีก ารใช้เครื่องสู บน้ าเพื่ อ สูบน้ ามาใช้ด ้วย และด้วยความทัน สมัย ของ
เครื่องมือในการจัดสรรน้ านี้ ทาให้มีความสามารถในการควบคุมการส่งจ่ายน้ าได้เป็ นอย่างดี ซึ่งสาหรับ
ประเทศในแถบเอเซียนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง เพราะการทานาในฤดูฝนของพื้ นที่ขนาดเล็ก
นั้ นใช้ระบบการชลประทานแบบแรงโน้ม ถ่ วง การจะกาหนดหรือระบุ จ านวนของผู ้ใช้น้ าจึ งเป็ นเรื่ อง
ที่ทาได้ยาก
สิ่งที่ เป็ นแรงกระตุ น้ ของตลาดแหล่งน้ าในอเมริกาตะวันตกนั้ นมาจากสถานการณ์ในอดี ต
และอิทธิพลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับน้ าในภูมิภาคนั้นขึ้ นอยู่กบั “สิทธิของการได้รบั การจัดสรรก่อน”
ซึ่งให้สิทธิ “หลัก” กับผูท้ ี่มาตั้งรกรากเป็ นพวกแรก (กาหนดให้เป็ น ‘หน้าที่ของน้ า’ ที่สมั พันธ์กบั การใช้
ประโยชน์ ในพื้ นที่ ) สาหรับผูท้ ี่ มาทีหลังจะได้รบั เพียงแค่สิทธิ “รอง” (บางครั้ง) ในการจะได้น้ าใช้จาก
ส่วนเหลืออยู่หลังจากที่ พวกแรกได้รบั การแจกจ่ายไปแล้วเท่านั้น (ซึ่ งต้องขึ้ นอยู่กบั ความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านอุทกศาสตร์) สิทธิหลักในอดีตโดยส่วนมากได้รบั การดูแลโดยเขตการชลประทาน ปั จจุบนั ระบบ
นี้ ก่ อ ให้เกิ ด ข้อ จ ากัด อย่า งรุ น แรงในการจัด สรรน้ า ใหม่ สาหรับ เมื องที่ มี ค วามต้องการน้ า (Frederik,
1998; Huffaker et al. 2000) ตลาดแหล่งน้ ากาเนิ ดขึ้ นมาเพื่อเป็ นเครื่องมือในการแก้ไขสถานการณ์ที่
ไม่มืทางออกนี้ 55
สาหรับในประเทศไทยเองการใช้น้ ามีพื้ นฐานมาจากการผสมผสานระหว่างสิท ธิ ของผู ้ที่
อาศัยอยู่บริเวณสองฝั ่งแม่น้ ากับการจัดสรรน้ าจากส่วนกลาง ในบริเวณลุ่มน้ าขนาดเล็กที่ไม่มีเขื่อนนั้ น
ผูท้ ี่ อาศัยอยู่ริมฝั ่งลุ่มน้ าจะมีอิท ธิพ ล 56และล้าสมัยไปเรื่อย ๆ เนื่ องจากการใช้น้ าเริ่มที่ จะมากเกินกว่า
จานวนน้ าที่ มีอยู่ ส่วนในบริเวณลุ่มน้ าขนาดใหญ่ เช่น ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ปริมาณของน้ าที่ ผูท้ ี่ อาศัยอยู่
บริเวณริมสองฝั ่ง57ใช้น้ันมีน้อยเมื่อพิจารณาจากปริมาณน้ า ที่ส่วนกลางจัดสรรและปล่อยมาให้ นโยบาย
การจัดสรรน้ าของรัฐบาลให้ความสาคัญกับชุมชนเมืองก่อนซึ่งยังไม่เคยประสบปั ญหา สิ่งที่เป็ นปั ญหา
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แม้ในประเทศอเมริกาเองความเกี่ยวโยงและความซับซ้อนในเรื่องสิทธิและการใช้ก่อให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นมีการฟ้ องร้องขึ้ นโรงขึ้ นศาล
เป็ นระยะเวลายาวนาน แสดงว่านิ ยามหรือคาจากัดความของสิทธิและความสามารถในการซื้ อขายนั้นยังไม่เพียงพอที่จะบัญญัติออกมาเป็ น
กฎหมายใช้บงั คับและควบคุมได้ จึงเปรียบเหมือนเป็ นเครื่องเตือนถึงจุดอ่อนของหลักการและระบบกฎหมาย
55
ตลาดแหล่งน้ าในแคลิฟอร์เนี ยนั้นมีขอ้ จากัดอยู่มาก นอกจากนี้ ยังประสบกับอุปสรรคเรื่องความขัดแย้งกับกฎหมายของรัฐบาลกลางและ
กฎหมายของรัฐ การเป็ นปฏิปักษ์กบั กลุ่มการเมือง กลุ่มนักเกษตรศาสตร์และกลุ่มนักสิ่งแวดล้อมด้วย (Wahl, 1993) ธนาคารเพื่อการ
ขาดแคลนน้ า 1991 ในแคลิฟอร์เนี ย ได้ประกาศให้สาธารณชนทราบถึงตัวอย่างของการค้าขายน้ า (ในกรณีนี้เป็ นตลาดของรัฐบาล ไม่ใช่
ตลาดเสรี) ที่ให้ผลลัพธ์ในการจัดสรรน้ าใหม่เพียงแค่ 2% ของจานวนน้ าที่ได้รบั การบริโภคทัว่ ประเทศเท่านั้น (Bauer, 1996)
56
อย่างไรก็ตาม ระบบ muang-fai ที่ต้งั อยู่ตามทางน้ าได้มีการออกแบบโดยใช้กลไกเดียวกันเพื่อ “แบ่งปั นความขาดแคลน” เป็ นระบบที่มี
ขึ้ นเพื่อปรับเปลี่ยนการใช้น้ าให้เหมาะสมกับจานวนน้ าที่มีอยู่
57
การใช้น้ าของผูท้ ี่ อาศั ยอยู่ริ ม ฝั ่งแม่น้ าขึ้ นอยู่กับ “การใช้อย่างเหมาะสม” ดังที่ ได้กาหนดไว้ในมาตรา 1955 ของกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ว่า “ผูม้ ีที่ดินอยู่บริเวณริมฝั ่งแม่น้ าไม่มีสิทธิ์ที่จะสูบน้ ามาใช้ในจานวนที่มากเกินความเหมาะสมจนทาให้เกิดความเสียหายต่อที่ดิน
ข้างเคียงในแนวทางน้ าเดียวกัน” (Wongbandit, 1997)
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นั้ นไม่ใช่เรื่องการหาหนทางให้ชาวนาปลดเปลื้ องสิทธิ ของตนให้กับผูอ้ ื่น แต่กลับเป็ นการพยายามลด
ผลกระทบจากการที่ค่อย ๆ ลดความเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการใช้น้ าของชาวนาลง
หลักฐานอ้างอิงอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ของประเทศไทยนั้นอยู่ในภูมิภาคเอเซียใต้
ในพื้ นที่ เขตชลประทานของประเทศปากี สถาน อิ นเดี ย และบังคลาเทศ ธุ รกิ จน้ าบาดาลในประเทศ
เหล่านี้ ได้ก่อตัวขึ้ นควบคู่ไปกับการพัฒนาบ่อน้ าส่วนบุค คล โดยมีแรงกระตุน้ จากความไม่เพียงพอ และ/
หรือ ความไม่น่าเชื่อถือของการจัดส่งน้ า อย่างไรก็ดีมีสิ่งที่น่าสังเกตดังนี้ 1) ธุรกิจเหล่านี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้ น
โดยธรรมชาติ ไม่มีการแทรกแซงหรือถ้ามีก็ มีเพี ยงเล็ กน้อยเท่ านั้ น (ถึ งแม้ว่านโยบายในเรื่องการให้
ความช่วยเหลือด้านการไฟฟ้ าจะมีอิทธิพลทางอ้อมก็ตาม) 2) ธุ รกิจเหล่านี้ เป็ นธุ รกิจที่ไม่เป็ นทางการ
(ได้รับการควบคุ มโดยสังคม โดยมีก ฎควบคุ มเล็ ก น้อยเท่ านั้ น ) 3) ธุ รกิ จนี้ ยอมให้ผู ้ซื้อท าการเพิ่ ม
ผลผลิตและรายได้ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งควรจะสังเกตก็คือสัญญาแบบนี้ สามารถให้ความหมายของ “ธุรกิจ
เกี่ ย วกับ น้ า ” ได้จ ริ งหรื อ จริ ง ๆ แล้ว ธุ รกิ จ นี้ เป็ นธุ รกิ จ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การให้เช่ า เครื่ อ งมื อ เพื่ อ การ
ชลประทานมากกว่าที่ จ ะเป็ นธุ รกิ จเกี่ ย วกับ น้ า (เนื่ องจากเจ้าของเครื่องสูบ น้ าไม่ได้เป็ นเจ้าของน้ า )
ธุรกิจนี้ เปรียบเสมือนสัญญาที่ทาขึ้ นโดยผูด้ าเนิ นการเพื่อการจัดเตรียมที่ดิน การเก็บเกี่ยว หรือการสีขา้ ว
โดยดาเนิ นการตามหลักตรรกะเดียวกัน ความเกี่ยวข้องในด้านอุปกรณ์นี้ทาให้ธุรกิจนี้ เป็ นเรื่องธรรมดา
สาหรับผูท้ ี่สามารถหาซื้ อเครื่องมือมาให้ผูท้ ี่ไม่มีกาลังซื้ อเช่า ในภูมิภาคเอเซียโดยส่วนใหญ่จะมีพื้นที่นา
ขนาดเล็กเป็ นบริบทหลักจึงมีความเป็ นไปได้ที่จะขายการบริการแม้จะอยู่ในภาวะที่ได้กาไรจากการลงทุน
นั้น ในอีกแง่หนึ่ งเมื่อได้รบั การบริการแล้ว มูลค่าของน้ าในบ่อก็จะมีค่าเป็ นศูนย์สาหรับเจ้าของบ่อและ
สาหรับผลลัพธ์จากการขาย
ข้อ เท็ จ จริงนี้ นาไปสู่ก ารพิ จ ารณาสัญ ญาเหล่ านี้ เนื่ องจากมีห ลายตัวอย่างที่ ช าวนาและ
ผูด้ าเนิ นกิจการอื่น ๆ ยอมให้มีการจัดสรรน้ าใหม่เพื่อปั จจัยในการผลิตและพื้ นที่ทางเศรษฐกิจ ซึ่งไม่ใช่
ลักษณะธรรมชาติของพวกเขา ทาให้มีความแตกต่างจากการจัดการด้านอื่น ๆ (ไม่มีผูใ้ ดแปลกใจถ้าหาก
จะเห็นว่ามีรถแทรกเตอร์หรือมีการทาสัญญาเช่าที่ดิน และไม่ควรที่จะมีการเช่าเครื่องสูบน้ าเกิดขึ้ น) โดย
ข้อเท็จจริงที่วา่ พวกเขาเป็ นสื่อในการโอนย้ายการขาดแคลนน้ าสาธารณะหรือการขาดแคลนแหล่งน้ าไปสู่
ปั จเจกบุคคล
เมื่ อ ย้อ นกลับ มาดู ส ถานการณ์ ข องประเทศไทยจะพบว่า แตกต่ า งกัน มาก ด้วยเหตุ ผ ล
เดียวกันคือมีการพัฒนาบ่อน้ าตื้ นในทุก ๆ บริเวณพื้ นที่ที่จะสามารถสูบน้ ามาใช้ได้ โดยใช้พลังงานจาก
รถแทรกเตอร์สองล้อ58 เช่น ในบริเวณพื้ นที่ตอนบนของลุ่มน้ าเจ้าพระยามีบ่อน้ าทั้งหมด 30,000 บ่อ
(Kasetsart University and ORSTOM, 1996) จากข้อเท็ จจริงว่าชาวนาเสียเงินให้กับเพื่อนบ้านเพื่อให้
ได้รบั การจ่ายน้ ามาสู่พื้นที่ของตนนั้ นเป็ นเรื่องธรรมดา และไม่ได้เป็ นประเด็นที่ ผูใ้ ดให้ความสนใจเป็ น
พิเศษ อีกทั้งยังไม่ได้เป็ นประเด็นที่จะสามารถพิจารณาให้เป็ นธุรกิจของน้ าได้59 โดยรวมทั้งหมดแล้วการ
ขุดบ่อที่ ใช้ทุ นตา่ เช่ นนี้ มีแนวโน้มที่ ในการใช้อุปกรณ์มากเกินไป ในฤดูแล้งบางปี มีก ารขุดบ่อน้ ามาก
58

บ่อสูบน้ าเหล่านี้ มีความลึก 10–20 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 นิ้ ว มีราคาประมาณ 6,000 บาท (150 เหรียญ) และสามรถทาการ
ชลประทานได้ถึง 20 ไร่ (3 ha)
59
ในทานองเดียวกัน ในลุ่มน้ าแม่โขง เช่น ในจังหวัดอังเกียง (Ang Giang Province) มีสญ
ั ญามากมายเกิดขึ้ นระหว่างกลุ่มชาวนาด้วยกันเอง
และผูด้ าเนิ นการกิจการเครื่องสูบน้ า ซึ่งส่วนมากมักเป็ นแบบที่เคลื่อนย้ายได้ (ทางเรือ)
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เกิ น ไปเพื่ อ สู บ น้ ามาใช้60 การด าเนิ น การเช่ น นี้ จะเกิ ด ขึ้ นก็ ต่ อ เมื่ อ มี ค วามต้อ งการเท่ า นั้ น เป็ นการ
ดาเนิ นการที่สามารถเปลี่ยนแปลงและควบคุมได้ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้ นทัว่ ไปในชนบทของประเทศไทย 61
อีกตัวอย่างหนึ่ งคือ การดาเนิ นการเกี่ยวกับ เครื่องสูบน้ าส่วนรวมที่บริเวณตอนต้นของคลองสายรองใน
ช่วงเวลาที่ระดับน้ าในคลองสายหลักไม่สามารถเข้ารองรับพื้ นที่บริเวณข้างเคียงได้ ซึ่งสามารถวางเครื่อง
สูบน้ าได้ ตั้งแต่ 6 ถึง 10 ตัว เพื่อที่จะสูบน้ ามาที่คลองสายรอง ชาวนาบางคนจ่ายเงินให้กบั เพื่อนบ้าน
เพื่อที่จะให้เขาสูบน้ ามาให้ตน หรือบางครั้งพวกเขาก็มกั จะใช้เครื่องสูบน้ าสารองสูบน้ าจากคลองมาที่คู
หรือท้องร่อง หรือบางครั้งก็ตรงมาที่ที่ดินของพวกเขาตามต้องการเลย จึงมีโอกาสเพียงไม่มากที่จะทาให้
การดาเนิ นการเช่นนี้ เป็ นการดาเนิ นการที่ถูกต้องได้
ธุ รกิ จ เกี่ ย วกับ น้ าอี ก ประเภทหนึ่ งที่ มี แ นวคิ ด คล้ายกับ แนวคิ ด ทางด้านการตลาด ก็ คื อ
โครงการชลประทานแบบฉาบฉวย เช่น ในเอเซียที่เป็ นศูนย์กลางของการดาเนิ นการโดยระบบวาราบันดี
(warabandi system) หรือระบบรูปแบบอื่น ๆ ที่ มีหลักการการจัดสรรน้ าแบบตายตัว อย่างไรก็ดีไม่ใช่
เรื่องที่น่าประหลาดใจและไม่ ค่อยมีความสาคัญมากนั ก เนื่ องจากระบบนี้ กาหนดสิทธิของการใช้น้ าไว้
อย่างแฝงเร้น ในระบบ warabandi สิทธิการใช้น้ าถูกกาหนดโดยความถี่ (ซึ่งจะน้อยลงหากเกิดความขาด
แคลน) และช่วงเวลาของการจัดส่งน้ าที่ได้รบั การกาหนดไว้แน่ นอน สิทธินี้อาจมีความน่ าเชื่อถือมากหรือ
น้ อ ยก็ ไ ด้ โดยเฉพาะเมื่ อ การปล่ อ ยน้ า ในคลองช่ วงที่ ส ามอาจจะแตกต่ างไปจากที่ อ า้ งถึ ง ในทฤษฎี
(Strosser, 1997) แต่เรื่องนี้ ก็ไม่สามารถป้ องกันให้ชาวนายกสิทธิของตนให้กบั ผูอ้ ื่นได้ จริง ๆ แล้วสิ่งที่
บ่งชี้ ว่ายิ่งมีความไม่น่าเชื่อถือสูงมากขึ้ นเท่าใด ชาวนาที่สามารถใช้แหล่งน้ าจากที่อื่น (ส่วนใหญ่จากการ
ขุดบ่อน้ า) ก็จะยิ่งมีแนวโน้มที่ จะขายสิทธิของตนมากขึ้ นเท่านั้ น สิ่งที่ warabandi แสดงนั ยอีกประการ
หนึ่ งก็คือ วิธีการ “อัตโนมัติ” ที่ จะแบ่งปั นความขาดทุนไปสู่ผูใ้ ช้ทุก ๆ คน วิธีการนี้ เป็ นจุดเด่นที่ ทาให้
ความไม่แน่ นอนของการจัดส่งน้ าไม่ได้มาจากความผันแปรของน้ าที่มีอยู่ ในแง่นี้มีความสัมพันธ์กบั ระบบ
การไหลตามธรรมชาติซึ่งมักจะมีการแบ่งปั นฝายทดน้ าได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายอย่าง
เดียวกันเช่นที่บาหลี เนปาล และชิลี โดยปกติธุรกิจเหล่านี้ จะเกิดขึ้ นระหว่างชาวนาที่อยู่ในบริเวณแหล่ง
น้ าเดี ยวกัน (ระดับที่ สาม) ซึ่ งโดยส่วนมากจะเป็ นการค้าขายมากกว่าที่ จะเป็ นการตลาด (Reidinger,
1994)
หลาย ๆ ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า “ช่วงเวลาสั้น ๆ” ของการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือช่วงเวลา
ของการค้าขายแบบฉาบฉวยนั้นเป็ นสิ่งที่เกิดขึ้ นได้ทุกเมื่อ ตราบใดที่สภาพของท้องถิ่นยังมีความเป็ นไป
ได้ ในทางกลับกันการไม่มีการดาเนิ นการรูปแบบนี้ ในโครงการชลประทานขนาดใหญ่ของประเทศไทย
และในแถบเอเซีย เป็ นสิ่งที่บ่งชี้ ว่าพวกเขาไม่เห็นความสาคัญของสภาวะนี้ 62 เหตุผลง่าย ๆ ก็คือไม่มีการ
ก าหนด water-turn ไว้แ บบที่ พ บในระบบ warabandi และก็ ไม่มี ก ารกาหนดว่าอะไรคื อสิ่ งที่ สามารถ

60

เพื่อที่จะอนุ รกั ษ์น้ า (ที่มีราคาถูก) ไว้ใช้ โดยการใช้เครื่องสูบน้ า ชาวนาหลาย ๆ คนจาเป็ นต้องขุดหลุมกว้าง 1 เมตร เพื่อที่จะวางเครื่อง
สูบน้ าลงไปที่ความลึกมากกว่า 1 หรือ 2 เมตร
61
การวิเคราะห์เรื่องธุรกิจที่ดินและการให้เช่าในลุ่มน้ าเจ้าพระยา ดูที่ (Molle and Srijantr, 1999)
62
เป็ นการยอมรับความจริงว่าความเปลี่ ยนแปลงเป็ นแรงผลักดันอุปสงค์หรือความต้องการเป็ นอย่างมาก มากกว่าผลผลิตที่ ได้มีการ
วางแผนไว้เสียอีก (Winpenny, 1994)
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ขายได้ ปริมาณน้ าที่ได้รบั การส่งมานั้นส่งมาภายใต้การไหลของน้ าอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งโดยทัว่ ไปไม่มีสิทธิ
ใดที่จะมาบ่งบอกได้วา่ ใครจะเป็ นผูไ้ ด้ใช้น้ านี้ ก่อน ไม่วา่ จะด้วยเครื่องสูบน้ าหรือไม่ก็ตาม
การดาเนิ นการในภาคเหนื อของประเทศไทยนั้ นมีความแตกต่างจากการดาเนิ นโครงการ
ในบริเวณตอนกลางและตอนล่างของลุ่มน้ า ซึ่งพบได้ในกรณี ที่แหล่งน้ ามีขนาดเล็กกว่า และนายทุนกับ
ผูบ้ ุกรุกมีจานวนจากัดทาให้ง่ายต่อการชี้ ชัด ผูใ้ ช้การชลประทานอาจมีจานวนมากก็จริงแต่โดยดั้งเดิ ม
แล้วล้วนมีรากฐานมาจากรูปแบบ muang-fai ซึ่งสามารถพิจารณาได้วา่ เป็ นหน่ วยที่มีกฎแห่งการแบ่งปั น
เพื่อส่วนรวมและมีความเห็นพ้องต้องกัน ความขัดแย้งยิ่งมีเพิ่มมากขึ้ นเนื่ องมาจากปริมาณการไหลของ
น้ าที่ลดลง (อันมีสาเหตุมาจากการตัดไม้ทาลายป่ า) การขยายตัวของชุมชนภายนอกเข้ามาในพื้ นที่ของ
กลุ่ ม muang-fai (เช่ น โรงแรม, สนามกอล์ฟ , โครงการบ้า นจัด สรร ฯลฯ) และการขาดความเป็ น
เอกภาพของกลุ่ม (Charoenmuang, 1994) จึงมีความต้องการอย่างเร่งด่วนที่จะต้องออกแบบกลไกที่มี
ความชัดเจนและตั้งอยู่บนพื้ นฐานของกฎหมาย โดยมีการกาหนดสิทธิในแหล่งน้ านั้นเพื่อป้ องกันหรือ
แก้ไขข้อขัดแย้งนี้ สิทธินี้สามารถที่จะนามาขายได้หรือไม่น้ันเป็ นเรื่องที่ ไม่ค่อยสาคัญนัก แต่ความจริง
ต้องยอมรับว่าสถาบัน ฯ, การเมือง และการกาหนดกฎหมายขึ้ นนั้น ทาให้ทางเลือกเช่นนั้นไม่สามารถที่
จะเป็ นจริงได้ในอนาคตอัน ใกล้นี้ (Anukularmphai, 2000b) อุ ปสรรคที่ เห็ นได้ชัดเจนคื อสิ ท ธิ ที่ ก ลุ่ม
muang-fai ได้รบั นั้นเป็ นสิทธิส่วนรวม จึงเป็ นการยากที่จะเข้าถึงความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันของคนใน
หมู่ บ า้ น (ส่ วนใหญ่ ที่ เห็ น ได้ชัด ที่ สุ ด ก็ คื อชาวนา นอกจากนั้ น ก็ เป็ นกลุ่ ม ที่ ไม่ ได้มี กิ จ กรรมทางด้า น
การเกษตร และ/หรือผูท้ ี่อยูน่ อกหมูบ่ า้ น) ในการขายสิทธิบางส่วนของตนให้กบั ผูท้ ี่มีศกั ยภาพในการซื้ อ
ระบบการชลประทานชุมชน (PIS) เช่นในประเทศชิลีน้ันส่วนใหญ่เป็ นระบบการไหลตาม
ธรรมชาติของแม่น้ า เป็ นระบบที่ทาการทดลองทั้งทางด้านเทคนิ คและสังคมเพื่อ “แบ่งปั นการขาดทุน”
ให้กบั กลุ่มผูใ้ ช้ โดยการใช้การกาหนดการแบ่งฝายแบบตายตัวและการใช้การเจรจาต่อรองระหว่างกลุ่ม
ในการสูบน้ าใช้จากลาธารสายเดี ยวกัน ระบบนี้ เป็ นระบบที่ ชดเชยอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงทาง
อุทกศาสตร์ให้เป็ นค่าธรรมเนี ยม และผันตัวเองให้เป็ นสิทธิ ที่ เป็ นทางการได้เป็ นอย่างดี ส่วนบริเวณ
อื่น ๆ เช่นในเมืองอลิซานเต้ ประเทศสเปน (Alicante, Spain) ประเทศเม็กซิโก หรือที่ใดก็แล้วแต่ลว้ น
ชอบที่ จ ะพัฒ นาการชลประทานในพื้ นที่ ขนาดเล็ ก (ขนาดใหญ่ ที่ สุดประมาณ 2-3 พัน ha) ซึ่ งสิ ท ธิ
สามารถกาหนดได้ในแง่ของปริมาตร (หรือแหล่งน้ า) ที่มีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นแบบแผนกันมา (Easter
and Hearne, 1994) และ/หรื อ ในแง่ ข องกลุ่ ม ทางสั ง คมที่ มี ลั ก ษณะแบบเดี ย วกั น และเข้า กั น ได้
(Reidinger, 1994) การจัด สรรน้ าใหม่ มี ห ลายระดั บ ทั้ ง ในระดั บ ลุ่ ม น้ า หรื อ ระดั บ ระหว่ า งลุ่ ม น้ า
ซึ่งในปั จจุบนั ยังจากัดอยูเ่ พียงไม่กี่พื้นที่ซึ่งส่วนมากจะอยูใ่ นแถบประเทศอเมริกาและออสเตรเลีย

5.2

การจัดสรรแหล่งนา้ ใหม่กบั ผลกระทบ

แนวคิ ด เรื่ อ งตลาดแหล่ ง น้ า มี นั ย เป็ นไปได้เกี่ ย วกับ การจัด สรรแหล่ ง น้ า ใหม่ ใ นภาค
เกษตรกรรมเพื่อทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมอื่น ๆ
สาหรับภาคเกษตรกรรมเป็ นการให้บริการน้ าเพิ่ มมากขึ้ นแก่ผูท้ ี่ ปลูกพื ชที่ ให้ผ ลผลิตที่ มี
มูลค่าสูง เปรียบเหมือนเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กบั พื้ นที่ที่มีขอ้ ได้เปรียบทางที่ดินหรือข้อได้เปรียบ
39

ทางด้านเงินลงทุนทาให้มีความสามารถที่จะปลูกพืชเหล่านี้ ได้ ผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายเองในการปลูกข้าวหรือ
อ้อยไม่อยู่ในสถานะที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ดังตัวอย่างของผูท้ ี่ทาสวนผลไม้และทาการเกษตรทางน้ าซึ่งมี
ความมัน่ คงในการใช้น้ าโดยมีอานาจทางการซื้ อที่ สูงขึ้ น ในขณะที่ มีคาอธิ บายในเรื่องเศรษฐกิจนี้ ก็มี
ความเสี่ยงในทางหลักการในการมุ่ง “ความสนใจไปที่คนยากจน” เกิดขึ้ น ซึ่งเป็ นแนวคิดอย่างฉาบฉวย
ภายใต้เงื่อนไขนี้
ต้องสังเกตว่าข้อแตกต่างนี้ ได้มีการกล่าวถึงไว้แล้วในนโยบายการจัดสรรน้ าจากส่วนกลาง
ฉบับปั จจุบัน พื้ นที่ เพาะปลูกที่ เพิ่มขึ้ น 250,000 ha บริเวณตอนล่างของแม่น้ าแม่กลองนั้นได้รบั สิทธิ
เป็ นอันดับแรกเหนื อพื้ นที่ อื่น ๆ ในกรณี ที่เกิดการขาดแคลนน้ า แม้ว่าหลักการของเรื่องนี้ จะทาให้การ
ลงทุนในการเพาะปลูกผลไม้หยุดชะงักลงมากกว่ าความเป็ นจริงที่ว่ามูลค่าเพิ่มในแต่ละเฮคแทร์น้ันเพิ่ม
สูงขึ้ น
ข้อสนับสนุ นของการจัดสรรแหล่งน้ าใหม่จากภาคเกษตรกรรมมาสู่ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ นั้น
มีจากัด ดังเช่นที่ เกิดในประเทศอเมริกาและออสเตรเลีย ในประเทศชิลีก็เช่นกัน ในทางทฤษฎี แล้วมี
ความเป็ นไปได้ แต่ Bauer (1997) ได้แสดงให้เห็นว่ากรณีนี้เป็ นกรณียกเว้น 63ที่ลดความกระตือรือร้น
ของนั ก วิ เคราะห์ ใ นยุ ค ต้น ๆ ลง (Thobani, 1997; Rosegrant and Binswanger, 1994; Schleyer,
1994) แนวคิดที่สนับสนุ นหลักการนี้ ก็คือ “หากผูท้ าการชลประทานสามารถหารายได้เพิ่มขึ้ นจากการ
ขายน้ าให้กบั เมืองข้างเคียงมากกว่าที่จะใช้ปลูกแอลแฟลฟา, ฝ้ าย, หรือข้าวสาลีแล้ว การโอนถ่ายน้ าจาก
พื้ นที่ที่นาไปสู่พื้นที่เมืองก็ถือเป็ นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเช่นกัน” (Postel, 1999a) จุดที่น่าพิจารณา
มีอยูส่ องข้อ ได้แก่ ข้อแรกการจัดสรรน้ าใหม่แบบชัว่ คราวและข้อสองการจัดสรรน้ าใหม่แ บบถาวร
การจัดสรรแหล่งน้ าใหม่แบบชัว่ คราวนั้ นท าให้สาเร็จ ได้ยากเพราะว่าไม่ใช่เพี ย งแค่สิท ธิ
ความต้องส่วนบุคคลเท่านั้น แต่เป็ นความต้องการในการควบคุมและการขนส่งเพื่อที่จะขนถ่ายน้ าจาก
ผูใ้ ช้ห นึ่ งไปยังอี กผู ้ใช้ห นึ่ ง ซึ่ งเห็ นได้ชัดเจนจาก “ธนาคารเพื่ อความขาดแคลนน้ า ” ที่ ก่ อตั้งขึ้ นเมื่อปี
2534 ในแคลิฟอร์เนี ย ที่มีผูร้ ่วมทาสัญญารายใหญ่จานวนหนึ่ ง (30 ราย) เข้าร่วมทาสัญญาในโครงข่าย
ของคลองกับสถานี สูบน้ า (ดูที่ Wahl, 1993; Teerink and Nakashima, 1993) ในทางกลับกัน “หาก
ราคาข้าวตกตา่ ชาวนา(ไทย)ก็ ยินดี ที่จะยกกรรมสิ ทธิ์ ของตนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม” (Wongbandit,
1997) ซึ่งภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองจะเป็ นผูท้ ี่ได้รบั การบริการน้ าก่อนอยูแ่ ล้ว และพวกเขาจะไม่
ทาสิ่งใดเพื่อที่จะให้ได้น้ ามากขึ้ นอย่างแน่ นอนในช่วงเวลาที่ราคาข้าวตกตา่ ข้อจากัดทางกายภาพเช่นนี้
จึงทาให้การจัดสรรแหล่งน้ าใหม่เป็ นไปได้ยาก แต่ชาวนาในจังหวัดกาแพงเพชร (ตอนกลางของลุ่มน้ า)
โอนถ่ ายกรรมสิ ท ธิ์ ในสิ ท ธิ ของตนให้แ ก่ ส นามกอล์ฟ หรื อโรงงานอุ ตสาหกรรมในอถบชานเมื องของ
กรุงเทพมหานครได้อย่างไร?
การจัด สรรแหล่ งน้ า แบบถาวรก็ ป ระสบกับ ปั ญ หาด้านตัวบทกฎหมายเช่ น กัน แต่ ท าง
กายภาพอาจมีปัญหาด้านความต้องการน้อยกว่า เนื่ องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ กลุ่มผูใ้ ช้น้ า
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ประสบการณ์ของประเทศชิลีแสดงให้เห็นว่า “ประชาชนโดยส่วนมากยังคงเชื่อโดยสัญชาติญาณต่อไปว่า สิทธิการใช้น้ าไม่ควรที่จะซื้ อขาย
กันแยกต่างหากจากที่ดิน หรือได้รบั การปฏิบตั ิเฉกเช่นเป็ นสินค้าธรรมดา (Bauer, 1997)
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สมควรที่จะใช้สิทธิของตนเพียงเพื่อให้มีน้ าคงอยู่ในระบบเพื่อให้เป็ นประโยชน์ของผูอ้ ื่นหรือไม่ เห็นได้ชดั
ว่าในประเทศไทยเรื่องนี้ เป็ นเพียงเกมทางสติปัญญาเท่านั้น ขั้นตอนแรกที่ยุ่งยากมากก็คือการระบุกลุ่ม
ผูใ้ ช้ที่มีเป็ นจานวนล้าน ๆ คน หรือการรวมผูใ้ ช้ท้งั หมดให้เป็ นเอกภาพเดียวกัน เพื่อที่จะหาหลักเกณฑ์
มาตัด สิ น สิ ท ธิ ที่ ทุ ก คนสามารถยอมรับ ได้ , เจาะจงปริ ม าตรของน้ า , และบ่ ง ชี้ ว่า สิ ท ธิ นี้ จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณน้ าที่กกั เก็บไว้ได้อย่างไร
หากปฏิบตั ิตามข้อสรุปนี้ ก็แสดงว่าเราได้ยอมรับว่าสนามกอล์ฟ สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
และโรงงาน ต่างมีสิทธิพิเศษในการใช้แหล่งน้ า เนื่ องจากมีความสามารถในการเสียค่าน้ ามากกว่า ซึ่ ง
ตัวอย่างของการมี “ผลประโยชน์ สูงสุดของสังคม” นี้ สอดคล้องกับความเท่าเที ยมกัน และการบรรเทา
ความยากจนไม่ ได้ก ระท าอย่างตรงไปตรงมา ทฤษฎี นี้จะสามารถใช้ก ารได้ตราบเท่ าที่ ปัจ จัย ในการ
จัดสรรแหล่งน้ าใหม่จะเปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ช้ได้มีการแข่งขันกับกิจกรรมที่มีการหมุนเวียนของการลงทุนใน
ตลาดอย่ า งสมบู ร ณ์ หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง ทฤษฎี นี้ มี ลัก ษณะการลงทุ น แบบทุ น นิ ย ม ซึ่ งประกอบด้ว ย
แรงผลักดันให้เกิด กลไกทางเศรษฐกิจ ชาวไร่ชาวนากลุ่มเล็กต่างไม่มีทางเลือกในการทาให้กลุ่มของตน
มีความแตกต่าง หรือหากมีทางเลือกก็ทาได้โดยการเพิกเฉยหรือไม่ก็เต็มใจ64 หากชาวนาเปิ ดเผยการเข่ง
ขันที่ ให้ผลกาไรสูงในที่ ดินในหมู่ของตนออกไปอย่างไม่เหมาะสมแล้ว 65 (หรือขายที่ ดินให้กับชาวนาที่
รา่ รวยกว่า) ก็จะทาให้เกิดการขยายตัวของจานวนผูท้ ี่ไม่มีงานทาและผูท้ ี่อาศัยอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรมใน
เมืองหลวง จึงเป็ นเรื่ องยากที่ จ ะทราบว่าจะท าให้ผ ลประโยชน์ โดยรวมของสังคมเกิ ดขึ้ นมากที่ สุด ได้
อย่างไรในแผนงานเช่นนี้ แม้ว่าในความเป็ นจริงจะมีดัชนี ขนาดใหญ่บ่งชี้ อย่างลวง ๆ ถึงกาไรทั้งหมดที่
ได้รบั ก็ตาม ผลที่ ตามมาทางด้านการเมืองของการจัดสรรแหล่งน้ าใหม่จากภาคการเกษตรก็คือการมี
ศักยภาพที่สูง Price (1994) ได้สงั เกตว่า (ในแถบภูมิภาคเอเซียใต้) “มูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร
ที่ ถูกละทิ้ งจะมีผ ลกระทบต่ อ ภูมิภ าคอย่างมหาศาล และผลที่ ตามมาเป็ นปั ญ หาทางสังคมที่ ชาวไร่
ชาวนายากจนไม่มีเงิน เป็ นผลลัพธ์ที่รฐั บาลไม่สามารถยอมรับได้ และได้มีการกระตุน้ ให้มีการสนับสนุ น
ตลาดแหล่งน้ าแบบเปิ ด”
ผลกระทบของการผันน้ าออกจากภาคการเกษตรนั้ นเป็ นประเด็ นที่
ซับซ้อน (Rosegrant and Ringler, 1998) แต่ในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาที่มีภาคการเกษตรขนาดใหญ่
และมีเปอร์เซ็นต์ความยากจนของชาวไร่ชาวนามากมักจะมีทางออกเล็กน้อยอยูเ่ สมอ66
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มีขอ้ สังเกตที่ ส รุปได้จ ากชาวนาบางกลุ่ ม ในบางพื้ นที่ (เช่นในประเทศปากีส ถาน) ที่ ได้ถู กชักนาให้เสี ย เงินจานวนมากเพื่ อแลกกับ
ความมัน่ คงในการได้รบั น้ า ด้วยการใช้ประโยคที่ว่า “ชาวนามีความเต็มใจที่จะจ่าย” (Postel, 1972; World Bank, 1993) ส่วนข้อดีเพียง
เล็ กน้อยที่ ส ามารถจะสันนิ ษ ฐานได้ก็ ตือพวกเขาไม่มีท างเลื อกและเพราะความอยู่รอดเท่ านั้ นที่ ท าให้เกิด “ความเต็ม ใจที่ จ ะจ่า ย” …..
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ งคือตลาดที่ไม่เป็ นทางการนี้ บางครั้งก็ไม่ได้มีการแข่งขันเกิดขึ้ น และราคาที่เรียกเก็บก็สูงกว่าที่ทฤษฎีได้ตาดการณ์
ไว้
65
มีเพียงนายทุนและแรงงานในการผลิตทางการเกษตร (การเลี้ ยงสัตว์น้ าและการปลูกพืชผัก ) ที่เข้มข้นเท่านั้นที่สามารถทาให้ชาวนา
มีรายได้ที่สามารถแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้
66
ซึ่งไม่ใช่ลกั ษณะเฉพาะของกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา Frederik (1998) รายงานว่า ในประเทศอเมริกาตะวันตก “เมื่อไรที่ชาวนามีความ
ต้องการจะขายน้ าให้กบั ชุมชนเมือง ก็จะถูกต่อต้านจากเขตการบริหารชลประทาน เนื่ องจากกลัวที่จะเกิดการสูญเสียงานในภาคการเกษตร
ที่ตอ้ งมีการใช้น้ าในชนบทไป” ในขณะที่ Wahl (1993) ยอมรับว่า “เขตการบริหารชลประทานส่วนใหญ่มีทศั นคติเกี่ยวกับศักยภาพในการ
โอนถ่ายน้ าเพียงผิวเผินเท่านั้น โดยไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องความมัน่ คงของสิทธิการใช้น้ าและผลกระทบทางด้านลบต่อหน่ วยงานและ
ชุมชนท้องถิ่น”
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Meinzen-Dick และ Rosegrant (1997) ได้จาแนกในขณะที่สนับสนุ นการนากลไกพื้ นฐาน
ทางการตลาดมาใช้วา่ “ประสิทธิภาพของการพยายามทาการจัดสรรใหม่โดยใช้วิธีการตลาดอาจไม่ได้รบั
การยอมรับทางด้านการเมืองและสังคม หากไม่ให้ความสาคัญด้านความเสมอภาค” การที่กล่าวเช่นนี้ ก็
เหมือนกับเป็ นการยอมรับว่าการจัดสรรแหล่งน้ าใหม่โดยใช้พื้นฐานทางด้านการตลาดนั้น โดยธรรมชาติ
แล้วจะไม่มี ค วามเสมอภาค 67 ทั้งยังเป็ นการยอมรับ มาตรการการแก้ไขที่ จ าเป็ นด้วย พวกเขายังตั้ง
ข้อสังเกตอีกด้วยว่า “ตลาดแหล่งน้ าน่ าจะมีความเหมาะสมมากขึ้ น หากให้โอกาสกับผูท้ ี่เลิกใช้น้ าเพื่อ
การลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า หรือผูท้ ี่มีรายได้จากแหล่งอื่น ๆ” อีกนัยหนึ่ งก็คือ เมื่อใดที่โอกาสนั้น
ถู ก จ ากัด มากเกิ น ไป คนที่ ไ ม่ ส ามารถเสี ย เงิ น ค่ า น้ า ได้ก็ จ ะประสบกับ การล้ม ละลายและว่า งงาน
Hadjigeorgalis (1999) แสดงให้เห็นถึ งตลาดแหล่งน้ าในประเทศชิลีว่า “ชาวนากลุ่มเล็กที่ ขาดสภาพ
คล่องมักจะขายสิทธิของตนเพื่อที่จะนาไปชาระหนี้ จานวนมากได้” เพราะ “หากไม่มีน้ า ที่ดินก็ไม่มีค่า …
ไม่มีการคาดหวังว่าชาวนาจะขายสิทธิการใช้น้ าของตน เว้นเสียแต่ว่าพวกเขาจะประสบกับการขาดสภาพ
คล่อง” Bauer (1997) ยังพบอี ก ว่า “คนที่ มี ความเต็ มใจขายสิ ท ธิ ก ารใช้น้ าอย่างอิ สระ มีแ นวโน้ม ที่
จะออกจากภาคการเกษตรละทิ้ งสิ่งที่ ตกทอดกันและละทิ้ งเศรษฐกิจที่ สิ้นหวัง โดยเห็ นว่าไม่สามารถ
กลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก ”68 ซึ่งก็ได้กลับไปสู่สิ่งที่ได้กล่าวถึงมาก่อนหน้านี้ แล้วเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
ในประเทศกาลังพัฒนา หากเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอื่นไม่สมดุ ลกันแล้ว
จะมีความเป็ นไปได้สูงที่ กลไกของตลาดเสรีจะทาให้เกิดความไม่เท่ าเที ยมกันมากยิ่งขึ้ นไปอีก และยัง
กี ด กัน ชาวนาไม่ ให้ใช้น้ าอย่า งไม่มี ท างเลื อ ก W. Price (1994) นั ก เศรษฐศาสตร์ข องธนาคารโลก
ได้แสดงความห่วงใยในเรื่องนี้ ไว้ว่า “ในที่สุดแล้วตลาดแหล่งน้ าจะมีการขยายตัวก็แต่เฉพาะในพื้ นที่ที่มี
การขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรง และในพื้ นที่ที่ผูใ้ ช้ในชุมชนหรืออุตสาหกรรมมีความสามารถในการจ่ายสูง
ต่อปริมาณน้ าหนึ่ งหน่ วยให้กบั ผูใ้ ช้ในภาคเกษตรกรรม ซึ่งมากเพียงพอที่จะให้ชาวนาลงทุนในธุรกิจอย่าง
อื่นหรือมากพอที่จะเป็ นเศรษฐกิจแบบอิสระ ซึ่งสาหรับประเทศในเอเซียใต้แล้วยังห่างไกลจากสภาวะ
เช่นนี้ มาก”
การแก้ไขปั ญ หาในตลาดเสรีอาจเน้นความสาคัญไปที่ เศรษฐกิจมวลรวมและมีแนวโน้มที่
จะเพิก เฉยข้อแตกต่างระหว่างผูด้ าเนิ นการ ดังเช่นที่ Schiller และ Fowler (1999) เน้นว่า “การโอน
ถ่ า ยน้ าจากภาคเกษตรกรรมมาสู่ ชุ ม ชนเมื อ งท าให้แ คลิ ฟ อร์เนี ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช้น้ า มากขึ้ น
เนื่ องจากประชาชนมีความสมัครใจ เพราะว่าการโอนถ่ายน้ าเช่นนี้ ประกอบไปด้วยผลรวมที่ เชื่อถื อได้
หรือ “ชนะ-ชนะ” ในการที่ จะทาให้ท้ังสองฝ่ ายเปิ ดตัวเองออกมา” (การเน้นเพิ่มเติม ) เป้ าหมายก็คือ
“โดยรวมทั้งหมด” และ “ด้วยความสมัครใจ” ซึ่งในความเป็ นจริงอาจมีการปกปิ ดสถานการณ์ “ที่ไม่มี
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ไม่มีสิ่งใดที่มีมูลค่าในการใช้ตา่ กว่ามูลค่าเต็มในทางเศรษฐกิจ ซึ่ง “รูปแบบที่สมบูรณ์ทางด้านเศรษฐกิจบ่งชี้ ว่ามีการเพิ่มสวัสดิการสังคม
มากขึ้ น” Rogers et al (1997) เชื่อว่า “ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะว่าจุดมุ่งหมายทางด้านการเมืองและสังคมมีความสาคัญมากกว่าเกณฑ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปฏิบตั ิตามกฎของรูปแบบที่สมบูรณ์ และ “การเพิ่มจานวนของยอดรวม” นั้นเป็ นผลเสียแก่ผทู ้ ี่ไม่สามารถ
แข่งขันทางปั จจัยของกระบวนการทางการจัดสรรใหม่ได้
68
ในทางตรงกันข้าม เหตุผลที่ชาวนาเท็กซัสล้มเลิกการชลประทานนั้นเป้ นเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการสูบน้ านั้นสูงขึ้ น (ดูที่ Postel, 1992)
ทาให้มีตน้ ทุนพอเพียงในการเริ่มต้นทากิจกรรมประเภทอื่นในช่วงเวลาที่ชาดแคลนน้ า (เช่น การเพาะพันธุว์ วั และควาย ฯลฯ)
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ทางเลือก” หรือ “ชนะ-แพ้” สาหรับธุรกิจฝ่ ายหนึ่ ง69 แนวคิดที่ชวนให้น่าเชื่อถือในการที่จะบรรลุกลไกที่
เหมาะสมที่ สุดของ “ความสมดุ ลกันระหว่างอุปสงค์และอุปทาน” คื อ ความคิ ดเห็ นรวมในระดับสูงที่
เพิกเฉยต่อลักษณะเฉพาะของอุปสงค์และสิ่งที่จะเกิดขึ้ นต่อผูท้ ี่ไม่สามารถแม้แต่จะแสดงความต้องการ
ของตนออกมาได้เนื่ องจากไม่สามารถแข่นขันกับผูใ้ ช้รายใหญ่ได้
อคติเช่นนี้ ก็เป็ นเหมือนกับความเชื่อที่ผิด แต่ก็มีนักวิจารณ์ที่มองโลกในแง่ดีหลาย ๆ ท่าน
ยืนยันว่าทั้งในประเทศเม็กซิโกและประเทศชิลี สิทธิในความมัน่ คงและสิทธิในการค้าขายได้ช่ว ยลดความ
ยากจนลง (ดูที่ Schiller และ Fowler, 1999; Thobani, 1997; Schleyer, 199470) ซึ่งเป็ นที่ยอมรับกัน
ในวงแคบ ๆ เท่ านั้ นว่า การขายสิ ท ธิ ท าให้เกิ ดการทดแทนบางประเภท แต่ “ชาวนาจานวนหนึ่ งใน
เม็กซิ โกจาเป็ นต้องขายน้ าก็เพื่ อที่ จะรัก ษาที่ ดินของตนไว้” ท าให้กล่าวได้ว่า น้ าจานวนหนึ่ งได้ถูกเก็ บ
รักษาไว้ มีเพียงแต่สิทธิบางส่วนเท่านั้ นที่ ได้ถูกขายไป (เป็ นบางสิ่งที่ ไม่สามารถเข้ากันได้กับพื้ นที่ นา
ขนาดเล็กที่ ไม่มีมาตราในการวัดปริมาณน้ า ) หรืออาจกล่าวว่าการเกษตรสามารถทาได้ (แม้ว่าจะไม่
ยัง่ ยืน) โดยไม่จาเป็ นต้องมีการชลประทาน ซึ่งยากที่จะเห็นภาพเช่นนี้ ในประเทศไทย (แม้แต่ในประเทศ
ชิลีเองก็มี หลักฐานว่าการขายสิทธิน้ันเทียบได้เท่ากับการล้มละลายเลยที่เดียว ดังเช่นที่ได้กล่าวมาก่อน
หน้านี้ แล้ว) เนื่ องจากทาการเพาะปลูกข้าวในพื้ นที่น้ าขัง ซึ่งใช้น้ ามากเกินกว่าที่จะนึ กภาพหรือคาดคิดได้
ว่า จะกลับไปสู่สภาพที่ไม่มีการชลประทานหรือกึ่งชลประทานได้
เป้ าหมายสุ ดท้ายคื อความยุ่งยากในการก่อตั้งตลาด ที่ เรียกกันโดยทัว่ ไปว่าอิท ธิ พ ลของ
บุคคลที่สาม เครือข่ายของแม่น้ าและการชลประทานมีความซับซ้อนมากกว่าเครือข่ายของน้ าประปาที่
เราคุ น้ เคยกัน เนื่ องจากผูใ้ ช้น้ าตามเส้นทางน้ าอาจสูบน้ าใช้จากน้ าที่ ไหลย้อนกลับไม่ว่าจะจากระบบ
ระบายน้ าหรือจากระบบน้ าบาดาล จึงเป็ นไปได้วา่ การปฏิบตั ิเช่นนี้ จะเพิ่มความกดดันโดยทัว่ ไปในแหล่ง
น้ า ผู ้ที่ ใช้น้ าแบบนี้ (ในอเมริ ก าตะวันตกอาจกล่ าวว่าเป็ นผู ้ที่ มีสิ ท ธิ์ แ ละใช้น้ าได้อย่างเหมาะสม)
อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่ อ การท าให้ป ริ มาณของน้ าที่ ไหลกลับ ลดลง ซึ่ งเกิ ด ขึ้ นจากการที่ มี ค น
พยายามจะเพิ่มประสิทธิภาพ71 ปรากฏการณ์เช่นนี้ จะเกิดเฉพาะในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า
ที่การใช้น้ าแบบ ซ้าซ้อนมีเป็ นบริเวณกว้าง ประสิทธิภาพโดยรวมของแหล่งน้ าที่สูงในช่วงฤดูแล้งตามที่
ได้กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพของการชลประทานนั้นอาจทาให้เกิดผลเสียต่อผู ้
ที่ใช้น้ าจากปริมาณน้ าที่ไหลย้อนกลับ (ทั้งจากผิวน้ าและใต้ดิน)
อย่างไรก็ตามอุปสรรคอันใหญ่หลวงนี้ มีความใกล้เคียงกับทฤษฎี ซึ่งมักจะเน้นจุดเด่นของ
ระบบการตลาดเกินกว่าที่เศรษฐกิจในระดับสูงจะมี นัน่ ก็คือการโอนสิทธิของชาวนาทั้งจากการผลักดัน
และชักจูงให้ทาการขาย เพื่อที่อย่างน้อยพวกเขาจะได้รบั สิ่งทดแทนในการสละสิทธิ์นี้ เห็นได้อย่างชัดเจน
69

ในทานองเดียวกัน “ผูใ้ ช้” เป็ นคากลางที่ไม่สามารถบ่งบอกความแตกต่างของพวกเขาได้ในแง่ของกลวิธีและปั จจัยในการปรับตัว ดังเช่น
(World Bank, 1994) “การพึ่งพากลไกทางด้านราคานั้ นเป็ นสิทธิของผูใ้ ช้ เพราะเป็ นข้อกาหนดโดยตรงที่กาหนดโดยตัวของผูใ้ ช้เ องมิใช่
เจ้าหน้าที่ในองค์กร”
70
“บางทีสิ่งที่สาคัญที่สุดในการประสบความสาเร็จของคนชิลี ก็คือ นโยบายของน้ าที่ให้ผลประโยชน์ต่อสังคม โดยการกระจายความมัง่ มี
และกาจัดความยากจน”
71
เช่นในแม่น้ าสเน็ ก ที่การปรับปรุงแก้ไขที่ให้ผลพิสูจน์ในทางตรงกันข้ามว่าการใช้น้ าอย่างอิ สระนั้นทาให้น้ าแห้งเหือด (Huffaker et al,
2000) Keller et al (1996) ได้แสดงถึงวิธีการ “พยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการชลประทานในระดับเล็ก ซึ่งมักจะนาไปสู่การ
ลดประสิทธิภาพของการชลประทานในระดับใหญ่”
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ถึงความไม่เสมอภาคของระบบศูนย์กลางในปั จจุบนั ที่ชาวนามีสิทธิที่ถูกต้องในการใช้น้ า แต่การจัดสรร
น้ าใหม่ ก็ จ ะท าให้พ วกเขาได้รับ เงิ น ชดเชยบางส่ ว น ไม่ ใช่ แ ค่ ถู ก ยึ ด กรรมสิ ท ธิ์ โดยผู ้ใช้อื่น ๆ เท่ านั้ น
อย่างไรก็ดีเนื่ องจากสิทธิไม่ได้เป็ นของบุคคลเพียงคนเดียวเพราะมีผูอ้ าศัยที่อยู่ในระบบชลประทานมาก
ดังนั้ นการตัดสิ น ใจที่ จ ะสละสิ ท ธิ์ จึงต้องท าเป็ นหมู่ คณะ ซึ่ งโดยมากมัก จะเกิด ปั ญ หา 72 โดยภาพรวม
ชาวนามีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะสงสัยหรือกังขาว่าระบบการให้เงินช่วยเหลือทางอ้อม (น้ าฟรี73) นี้ ไม่ใช่
เรื่องง่ายที่จะคงไว้ มากไปกว่าการจะสร้างสิทธิทางการตลาดซึ่งในท้ายที่สุดแล้วก็ตอ้ งสละไป ในกรณี ที่
หนึ่ งมีการสนั บสนุ นชาวนาทางอ้อมในการพยายามที่ จะคงการทานา (ในปั จจุบัน) ไว้ให้เป็ นกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอยู่ต่อไป ในขณะที่กรณีที่สองนั้นชาวนาต้องเสียค่าน้ าและจะได้รางวัลกลับคืน (ภายหลัง)
หากจะเลิกทานา …74
ในลุ่ ม น้ าเจ้าพระยา การละเมิ ด กฎเกณฑ์ส าธารณะนั้ น ท าให้ช าวนาเป็ นกลุ่ม หลัก ที่ ใช้
ประโยชน์จากน้ าอย่างฟุ่ มเฟื อย แม้ว่าชาวนาจะมีสิทธิการใช้น้ าอยูไ่ ม่มากหรือมีอยูพ่ อสมควร แต่สิทธิที่มี
อยู่ส่วนมากจะมีอยู่ในปริมาณของ “น้ าที่มีเหลืออยู่” เท่านั้น เมื่อเกิดการขาดแคลนน้ า จะมีการจัดสรร
น้ าจากส่วนกลางไปให้กบั ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ โดยที่ชาวนาจะได้รบั ความลาเอียงในการจัดสรร หากมี
ตลาดที่ สิท ธิ ของผู ้ใช้ได้รับ การก าหนดอย่างเหมาะสม ส่ วนแบ่ งของชาวนาก็ จ ะถู ก ซื้ อโดยผู ้ใช้อื่ น ๆ
เหล่านั้น กล่าวในอีกทางหนึ่ งก็คือ พวกเขาจะได้รบั เงินทดแทนจากการที่ไม่ได้ปลูกพืช ซึ่งเป็ นสิ่งที่พวก
เขาจะต้องถูกบังคับในภายหน้า [เช่นที่พบได้ในประเทศอิสราเอล อเมริกา อินเดีย หรือประเทศจีน ซึ่ง
บ่งชี้ ว่า (Postel, 1992) ส่วนแบ่งของภาคการเกษตรในทุ กกรณี ถูกลดลงเพื่อผลประโยชน์ ของชุ มชน
เมือง]
มีหลักฐานที่ น่าแปลกคือหากระบบกฎหมายไทยมีพื้นฐานอยู่บนสิทธิการครอบครองเป็ น
ลาดับแรกเช่นเดี ย วกับ ในสหรัฐอเมริก าตะวันตก ผูท้ ี่ อยู่ ในบริเวณลุ่มน้ าจะได้รับสิ ท ธิ อาวุ โส (senior
right) ในการใช้น้ าตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 60 หรือก่อนหน้านั้น แต่ในปั จจุบนั นี้ กรุงเทพ ฯ กาลังพยายามที่
จะซื้ อสิทธินี้จากชาวนา ซึ่งในกรณีนี้ชาวนาไม่ได้ถูกขอให้ตอ้ งเสียเงินแต่กลับถูกขอให้รบั เงินในฐานะเป็ น
เงินชดเชย การจัดสรรน้ าใหม่โดยให้มีประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้มากขึ้ นนั้ นเป็ นปั ญ หาที่ มีความรุ นแรง
โดยเฉพาะในอเมริกาตะวันตก (ดูที่ Huffaker at al., 2000) และด้วยเหตุนี้จึงกลายมาเป็ นประเด็นหลัก
ในการอ้างสิท ธิ ของหน่ วยงานกลางที่ มีความล้มเหลวที่ จะจัดสรรน้ าให้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งต่อมาไ ด้
กลายเป็ นข้องดเว้นในการสนับสนุ นความคิดด้านการตลาด
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เนื่ องจากความแตกต่างของกลวิธีของชาวนาแต่ละคน จึงเป็ นไปไม่ได้ที่ผูท้ ากิจกรรมประเภทอื่นหรือผูท้ ี่มีน้ าใช้น้อยจะเห็นด้วยกับการ
ขายสิทธิของกลุ่ม
73
ในที่นี้ “เงินช่วยเหลือ” ได้ให้กบั ผูใ้ ช้ทุกคน (ไม่มีความแตกต่างทั้งสาหรับผูใ้ ช้บริเวณตอนใต้ของลุ่มน้ าซึ่งได้น้ าใช้อยู่เสมอและผูใ้ ช้บริเวณ
อื่นซึ่งไม่ค่อยได้น้ าใช้) ในทุก ๆ ปี (โดยไม่คานึ งถึงอุปทานว่ามีเป็ นปกติหรือลดลง)
74
นักเศรษฐศาสตร์มีความเข้าใจในการมองปั จจัยทางด้านราคาซึ่งสะท้อนการใช้ที่ไม่มาก เป็ นทางที่จะหลีกเลี่ยงตลาดและการช่วยเหลือ
ทั้งหมด อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดในด้านราคาส่วนใหญ่ได้ถูกส่งต่ อมาให้กับผู ้ บริโภค (ถ้าค่าไฟฟ้ าที่เรียกเก็บจาก
โรงงานขึ้ นราคาแล้ว ก็จะมีผลให้เกิดการโก่งราคาขายโดยทัว่ ไป) ซึ่งเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดกับชุมชนที่มีตลาดส่งออก สาหรับประเด็นของข้าว
นั้ นราคาในที่นามีความยืดหยุ่นไปตามราคาในตลาดโลก คือ 0.8 (Sombat Saehae, pers. Com.) หมายความว่าราคาในที่ นานั้ นถู ก
ผลักดันโดยตลาดโลก และความสมดุลของกลไกภายในสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านปั จจัยซึ่งมีอยู่จากัด
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ในประเทศไทยนั กวิจารณ์ไม่มีความลังเลเลยที่ จะรวมความกังวลนี้ เข้าไว้เป็ นพื้ นฐานของ
เหตุผล ซึ่งได้ยืนยันว่ารัฐบาลได้พิสูจน์ถึงความมีประสิทธิภาพในการจัดสรรน้ าจากส่วนกลางไปสู่การใช้
ประโยชน์ สูงสุ ด 75 เป็ นที่ น่าสนใจที่ เห็ นได้ว่าการโต้แย้งนี้ ได้แ พร่ห ลายออกไป แม้แต่ นอกบริเวณเขต
‘ธรรมชาติ ’ และมีผ ลกระทบไปทัว่ แม้แต่ที่ ปัญ หานี้ ได้รับการแก้ไขอย่างประสบผลสาเร็จ ซึ่ งเป็ นการ
ขัด แย้งกับ ข้อกล่าวหาที่ ว่ารัฐ บาลประสบความล้ม เหลวในการจัดสรรแหล่งน้ า การจัด สรรแหล่ งน้ า
ในประเทศไทยนั้ น ได้รับ แรงกระตุ ้น โดยการล าดั บ ความส าคัญ ในการใช้ ซึ่ งได้ส ะท้อ นให้เห็ น ถึ ง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในกิจกรรมต่าง ๆ อุปสรรคและข้อจากัดของภาคอุตสาหกรรมจากการขาด
แคลนน้ านั้ นไม่เคยมีปรากฏ และคงจะยากที่ ระบบการจัดสรรน้ าจากส่วนกลางจะสามารถรับมือกับ
ปั ญหานี้ ได้ ประสบการณ์ที่ไม่มีทางออกในอเมริกาตะวันตกไม่เป็ นที่ทราบกันในประเทศไทย และการ
ก่อตั้งตลาดแหล่งน้ าอาจก่อให้เกิดปั ญหาที่คาดว่าจะแก้ไขได้เช่นนี้ เช่นเดียวกับที่เกิดในอเมริกา ที่ชาว
ชนบทไม่เต็มใจที่จะสละสิทธิของตน
อย่า งไรก็ ต ามสิ่ งที่ ไม่น่ าจะเกิ ด ขึ้ นนี้ ไม่ ส ามารถน ามาใช้ป ระโยชน์ ได้ในตลาดแหล่ งน้ า
จึงเป็ นการสมควรหรือไม่ที่จะเก็บความคิดเรื่องเงินทดแทนไว้ และสมควรหรือไม่ที่จะคงระบบส่วนกลาง
และ การเก็บค่าน้ าบางส่วนสาหรับการใช้น้ าบางส่วนเพื่อการบรรลุผลในการให้เงินทดแทนแก่ชาวนาใน
ช่วงเวลาที่ พ วกเขาไม่ได้รับ น้ า หากเรายอมรับว่าชาวนาที่ อยู่ในระบบที่ มีเจ้าหน้าที่ เคร่งครัดในการ
จัดสรรนั้ น ในที่สุดแล้วเป็ นกลุ่มที่ มีลาดับความสาคัญ น้อยที่ สุด และเป็ นผูท้ ี่ ได้รบั ความลาบากในการ
จัดสรรจากส่วนแบ่งของน้ าที่ ขึ้น ๆ ลง ๆ (ซึ่ งไม่มีคุณ ภาพในการกระจายส่วนแบ่ง ) ตรรกะทางด้าน
การเงินสามารถพลิกกลับให้เป็ นเหตุผลของชาวนาในการที่จะได้รบั เงินชดใช้ค่าเสียหายได้ (พวกเขามี
สิท ธิ ที่แน่ นอน แต่มีความเสี่ยงมากที่ สุด ) หากชาวนาต้องถูกเรียกเก็บเงินเช่นเดี ยวกับผูใ้ ช้อื่น ๆ เงิน
จานวนนี้ ต้องนามาใช้เป็ นเงินทดแทนในปี ที่ ชาวนาไม่ได้รับการจัดสรรน้ า อย่างไรก็ดีในปั จจุบันการ
ช่ ว ยเหลื อ ทางอ้อ มโดยการให้ใช้น้ า ฟรี นี้ ไม่ ส ามารถเที ย บเท่ า กับ เงิ น ทดแทนส าหรับ ผู ้ที่ มี ล าดั บ
ความสาคัญน้อยที่สุดในภาคเกษตรกรรมที่ได้รบั น้ าที่มีปริมาณขึ้ น ๆ ลง ๆ อยูต่ ลอดเวลาได้หรือไม่ เป็ น
การกลับมาสู่สถานการณ์ของการสื่อสารอีกครั้ง
อย่างไรก็ดีขอ้ เรียกร้องที่แท้จริงของตลาดแหล่งน้ าในสถานการณ์ที่แปลงที่ได้ปรากฏ (ซึ่ ง
ระบบการประมูลของประเทศสเปนที่ ใช้กับอ่างเก็บ น้ าขนาดเล็ก และใช้กัน มาเป็ นศตวรรษแล้ว เป็ น
ตัวอย่างที่น่าประทับใจ) ในบริบทของภูมิภาคเอเซียภายใต้การพิจารณาเช่นนี้ ไม่ปรากฏ “แนวโน้มที่ไม่
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ตัวอย่างของเรื่องนี้ ได้แสดงไว้โดย Christensen และ Boon-Long (1994) “ความกังวลอาจก่อให้เกิดปั ญหาแก่พื้นที่การจัดการลุ่มน้ าซึ่ง
รวมถึงเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจในการบังคับให้ยอมรับการจัดสรรแบบพิเศษ … หลักฐานของวิธีการนี้ ก็คือการควบคุมและการออกคาสัง่ ซึ่งมีผล
ต่อการจัดสรรที่ดีขึ้นและการตลาดล้มเหลวน้อยลง” สาหรับในส่วนนี้ Israngkura (2000) ได้พิจารณาไว้ว่า “ที่ผลตอบแทนของการลงทุน
ในเขื่อนชลประทานตา่ ก็เนื่ องมาจากประสิทธิภาพในการจัดการอุปทานที่สามารถป้ องกันการใช้น้ าที่ให้ผลผลิตน้อยได้” ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
เป็ นการชลประทานที่คาดการณ์ผลกาไรไว้ตา่ ได้เป็ นการริดรอนศักยภาพอื่น ๆ ในการผลิตลง ทั้ง ๆ ที่ความเป็ นจริงการชลประทานได้
จัดสรรน้ าจากน้ าส่วนที่เหลืออยู่ในระบบเท่านั้น TDRI (2001) สันนิ ษฐานว่า “ระบบการบังคับการและการควบคุมในปั จจุบนั ไม่สามารถที่
จะไปบรรจบกับโครงสร้างและวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องอุปสงค์และอุปทานได้ ซึ่งรวมไปถึงน้ าด้วย” ในขณะที่
Kraisoraphong (1995) ได้สนั นิ ษฐานว่า “ประสบการณ์ที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล และด้วยเหตุนี้นัก
เศรษฐศาสตร์และนักวิชาการจึงเสนอทางเลือกในการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การกาหนดค่าน้ า ” สิ่งที่เหมาะสมสาหรับพื้ นที่
ชลประทานขนาดใหญ่น้ันไม่ถูกต้องที่จะนามาใช้กบั การจัดสรรน้ าระหว่างกลุ่ม
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ดี” และความสนใจควรที่จะมุ่งประเด็ นไปที่การปรับปรุงปั จจัยพื้ นฐานที่มีความแตกต่างยังห่างไกลจาก
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งไม่ควรที่จะถูกจากัดการกาหนดรายการของสิ่งที่ตอ้ งการ (TDRI,
2001) สาหรับปั จจัยซึ่งโดยส่วนใหญ่ได้รบั การระบุแล้ว (Meinzen-Dick et al., 1994; Geiger, 1995;
Vermillion, 1996) และมันยังต้องการการวิเคราะห์อย่างสมบูรณ์ทางด้านเทคนิ ค , สังคม-เศรษฐกิ จ
และปั จจัยทางสถาบัน ในการที่จะแก้ไขอุปสรรคในการระบุตัวผูใ้ ช้ท้งั หมดและการควบคุมปริมาณน้ าที่
พวกเขาจะได้รบั ทุก ๆ ปี ได้
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6.

สิทธิการใช้น้ ากับการจัดการทรัพยากรน้ า

กลุ่ม และองค์ก รที่ มี อยู่ได้พ อจะทราบถึ งความสาคัญ ของความเชื่ อมโยงของการกาหนด
ค่าธรรมเนี ยมน้ า (ซึ่งเป็ นหน้าที่ของตลาด) กับความคิดในเรื่องคุณภาพของการบริการหรือการควบคุม
อุปทานซึ่งเป็ นสิ่งที่อยู่คู่กนั (อีกนัยหนึ่ งก็คือเป็ นสิทธิอย่างหนึ่ ง) การประกาศของชาวนาตามที่ได้กล่าว
มาแล้วนั้นมีความสอดคล้องกับข้ออ้างของ Postel ที่วา่ “ผูท้ าการชลประทานได้แสดงถึงความเต็มใจและ
ความพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่มขึ้ น หากว่าจานวนน้ าที่พวกเขาได้รบั มีความแน่ นอนเชื่อถือได้และพวกเขา
สามารถควบคุ ม ได้” ส าหรับ การชลประทานแล้วหากไม่ส ามารถก าหนดคุ ณ ภาพของน้ ากับ เวลาที่
เหมาะสมได้ น้ าก็มีค่าเพียงน้อยนิ ด
ในขณะที่ผูใ้ ช้น้ าภายในครัวเรือนบางรายจะได้รบั การรับรองไม่มากก็น้อยว่าจะได้รบั น้ าใช้
ตลอดทั้งปี (ผูท้ ี่อาศัยอยูต่ ามเส้นทางหลักของแม่น้ าในพื้ นที่บริเวณตอนล่างของดินดอนสามเหลี่ยมปาก
แม่น้ าตามที่ได้กล่าวมาแล้ว) แต่เรื่องนี้ ก็ไม่ใช่ปัญหาเดียวกันกับปั ญหาหลักของชาวนาส่วนใหญ่ในระบบ
เงินค่าธรรมเนี ยมที่ตอ้ งเสียในแต่ละปี นั้นขึ้ นอยูก่ บั การบริการที่สอดคล้อง เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน
บางส่วนไม่สนใจที่จะคานึ งถึงประเด็นที่เป็ นไปได้ที่เชื่อมโยงข้อเท็จจริงของการกาหนดค่าน้ าว่าในที่สุด
อาจให้ผลตรงกันข้ามก็ได้ โดยที่ซึ่งชาวนาอาจจะได้รบั “สถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายให้มีอานาจในการ
ต่อรองให้ทาการขนส่งน้ าได้ในเวลาที่เหมาะสมและด้วยการบริการที่มีประสิทธิภาพ” (Rosegrant and
Binswanger, 1994)
อุปสรรคตามที่ได้กล่าวมาแล้ว คือการกาหนดราคาแก่ชาวนาเฉพาะราย และการประเมิน
คุ ณ ภาพของการบริ ก ารที่ ช าวนาแต่ ล ะคนได้รับ บวกกับ ความเป็ นไปไม่ ได้ที่ จ ะก าหนดสิ ท ธิ ห รื อ
ค่าธรรมเนี ยมที่เป็ นธรรมโดยปราศจากการปรับปรุงการควบคุมอุปทาน ซึ่งชี้ ให้เห็นถึงการแก้ปัญหาที่
เป็ นกลาง วิธีหนึ่ งที่จะแก้ปัญหาได้ ก็คือการมีสิทธิในทรัพยากรน้ า หรืออย่างน้อยก็ น่าจะเป็ นปริมาณน้ า
ที่สามารถประเมินและจัดสรรให้กบั กลุ่มผูใ้ ช้ได้ [“การจัดการทรัพยากรน้ าที่ปิดกั้น” TDRI (2001)] เช่น
จัดสรรให้กบั ชาวนาที่ได้รบั การบริการจากแหล่งน้ าแหล่งเดียวกัน (เช่นนี้ จะเป็ นการลดความจาเป็ นใน
การปรับปรุงการบริการลงโดยรับประกันเพียงแค่ว่าจะมี น้ าไหลเข้าแหล่งน้ าเท่านั้น ) ในขณะที่ควรจะมี
การเก็บ ค่าธรรมเนี ยมชุมชนด้วย (โอนภาระของการกาหนดและเก็บค่าน้ าไปให้กบั กลุ่มผูใ้ ช้)
สิ่งที่จะคาดหวังได้ก็คือการรวมกลุ่มของชาวนาเข้าด้วยกัน โดยมอบสิทธิทรัพยากรน้ ากลุ่ม
ให้ ซึ่งอาจเป็ นหนทางเดียวที่ “บังคับ” พวกเขาให้ร่วมกันปฏิบตั ิเพื่อ (ก) บรรลุประสิทธิผลและความเท่า
เทียมกันในพื้ นที่คลองของพวกเขา (ข) ก่อให้เกิดอานาจในการต่อรองกับกรมชลประทานในการขอให้ส่ง
น้ ามาให้ในปริมาณที่ พวกเขามีสิทธิ์ จะได้ (ค) สามารถแก้ปัญหาความแตกต่างของคุณภาพของวิธีการ
ใช้น้ า และกาหนดราคาค่าน้ ากลุ่ มได้อย่างเหมาะสม (ง) ปลูกฝั งความคิ ดที่ เป็ นแบบแผนว่าสิท ธิ ใน
ทรัพยากรน้ านั้ นสามารถเอื้ อให้เกิดรูปแบบทางการค้าได้ (จ) ทาให้เกิดความมีอิสระในการปกครอง
กลุ่ม ของตนเองซึ่ งสามารถครอบครองการจัดการงานบางส่วนของกรมชลประทานได้ และสามารถ
ขยายตัวออกไปสู่ระดับโครงการหรือระดั บลุ่มน้ าได้ (ฉ) ช่วยทาให้กรมชลประทานมีการปรับปรุงการ
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ดาเนิ นงานในส่วนของตน (และส่วนของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย) ซึ่งผลประโยชน์จะกระจาย
ไปทัว่ จนบางคนอาจพยายามกลบเกลื่อนปั ญหาของตนโดยใช้วิธีการนี้
สิ่งแรกที่ ตอ้ งทาคือสารวจดูก่อนว่า อะไรคือความหมายของ “การดาเนิ นงานที่ ได้รบั การ
ปรับปรุ งแล้ว” และอะไรคือข้อจากัดของหน่ วยงานเหล่านั้ น แม้ว่าทั้งสองสิ่งนี้ อาจจะอยู่ไกลเกินเอื้ อม
แต่ ก็ได้เสนอแนวทางเลื อกที่ สาคัญ สาหรับความก้าวหน้า ซึ่ งในที่ สุดต้องมีก ารตรวจสอบว่าชาวนามี
สามารถหรือมีความเต็มใจที่จะตอบสนองได้อย่างที่คาดหวังไว้หรือไม่ จากที่ได้วิเคราะห์ท้งั หากต้องการ
ให้เกิดความเป็ นธรรมจะต้องมีระยะเวลาในการวิจยั มากกว่านี้ ประเด็ นที่สาคัญสองสามข้อที่ สงั เกตได้
ส าหรับ ประโยชน์ ในอนาคตคื อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เวลาที่ เหมาะสม ความเป็ นในการแบ่ งสรร
(ดู Molle et al, 2001a สาหรับการบทวิจารณ์เต็มรูปแบบ) และพลังของกลุ่มชาวนา

6.1

ข้อจากัดในการปรับปรุงคุณภาพการส่งนา้ (water supply)

ในระดับลุ่มน้ า ข้อจากัดข้อแรกคือการประสานงานกันระหว่างการจัดการเขื่อนและการส่ง
น้ าชลประทาน เห็นได้วา่ เมื่อสิบปี ที่ผ่านมาการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต ฯ มีสิทธิในการปล่อยน้ า มากเกินไปทาให้
ปล่อยมากเกิ นความต้องการของผู ้ใช้ แต่ ก็ ไม่เคยเกิ ดการสูญ เสี ย น้ าเลย 76 ซึ่ งสวนทางกับบทวิจารณ์
โดยทัว่ ไป ขอบเขตของการปรับปรุ งการจัดการนั้ นค่อนข้างจะวางอยู่บนเงื่อนไขของการตอบสนองต่อ
สภาพทางอุทกศาสตร์ในฤดูฝน (การเพิ่มปริมาณการใช้น้ าฝนและการไหลของแม่น้ า ซึ่ งอาจหมายถึ ง
การปล่อยน้ าของเขื่อนตอนล่าง) และความมีเสถี ยรภาพของระดับน้ าบริเวณตอนบนของเขื่อนชัยนาท
การ จัดสรรน้ าและการกระจายน้ าในฤดูแล้งนั้นมีอุปสรรคสองประการ ได้แก่ ประการแรกคือการที่กรม
ชลประทานขาดอานาจบางส่ วนในการควบคุ ม ระบบ ซึ่ งประกอบด้วย (ก) การไม่สามารถควบคุ ม
ปริมาณน้ าในลุ่มน้ าตอนกลางที่เติบโตขึ้ นเรื่อย ๆ (เท่ากับ 35% ของจานวนน้ าที่เขื่อนปล่อยออกมา) ซึ่ง
มีผลกระทบต่อปริมาณน้ าที่มีอยู่ในดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า (ข) ความยุ่งยากในการทาให้ระบบ
ขนส่ง มีความเหมาะสม เนื่ องด้วยปริมาณน้ าที่มีอยู่น้อยและไหลช้าในบริเวณเขื่อนชัยนาท (ค) การไม่
สามารถควบคุ มตารางการปลูกพืชของชาวนาได้ ซึ่ งอาจมีก ารใช้แหล่งน้ าสารองในการเริ่มต้นปลูก ที่
ต่อมาต้องใช้น้ าจากคลอง กรมชลประทานต้องเพิ่มการควบคุมการไหลของน้ าที่ชยั นาทที่บริเวณจุดสุด
ยอดของ ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพื่อให้การส่งน้ ามีความแน่ นอน ในปั จจุบนั มีการจัดการขั้น
พื้ นฐาน ad hoc สาหรับปั ญหาด้านการขาดความน่ าเชื่อถือและเวลาที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มการปรับปรุงให้
ดีขึ้นในช่วงเวลาระหว่างฤดูหรือในสถานการณ์ที่น่าวิตก เรียกว่า “มาตรการภาวะฉุ กเฉิน” (การติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าของกรมชลประทานเพื่อสูบน้ าจากแม่น้ าไปปล่อยในทางระบายน้ าและสูบต่อไปที่บ่อ เป็ น
ต้น)
ในที่ นี้ต้องเน้นจุดสาคัญในเรื่องการควบคุ มการใช้น้ าที่ ยงั หางไกลจากปั ญ หาเทคนิ คทาง
ธรรมชาติมากนัก ซึ่งไม่เพียงแต่จะเกี่ยวข้องกับการจาแนกกลุ่มผูใ้ ช้น้ าและการควบคุมการใช้น้ าเท่านั้น
76

อาจยกเป็ นตัวอย่างได้ในเรื่องของการตรวจสอบระด้บชาติ ที่เติบโตขึ้ นและเกิดขึ้ นจากการขาดแคลนน้ า ท าให้เกิดการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งไม่สามารถที่จะระบุได้เสมอไป ในทางกลับกัน “การเปลี่ยนแปลง” ในลุ่มน้ าแม่กลองยังมีอยู่สูง เห็นได้จากการที่
EGAT ยังคงพอใจกับปริมาณน้ าที่คงเหลืออยู่ในเขื่อน 30% ของปริมาณน้ าเฉลี่ยในแต่ละปี ซึ่งสามารถนามาใช้ผลิตพลังงานเมื่อใดก็ได้ที่
ต้องการ (Satoh, 1998; Ekasit et al, 1999)
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แต่ ย ังเกี่ ย วข้อ งกับ การก่ อ ตั้งหน่ วยงานที่ จ ะมาจัด การ 77แบ่ งปั น และบริ ห ารน้ าในระดับ ต่ าง ๆ กัน78
ข้อเพิ่มเติมนี้ สนับสนุ นความจาเป็ นเร่งด่วนของการได้รบั การสนับสนุ นอย่างถูกต้องในการควบคุมและ
จัดสรรน้ าในระดับของลุ่มน้ า
การจะบรรลุความเสมอภาคในการจัดสรรน้ านั้นยังคงประสบกับความยุ่งยากในเรื่องความ
ผันแปรของปริมาณน้ าที่ กักเก็ บอยู่ในเขื่อนในแต่ ละช่ วงฤดูแล้ง ซึ่ งมีอยู่ระหว่าง 2-8 พันล้าน ลบ.ม.
ด้วยเหตุนี้จึงพิสูจน์ได้ว่าเป็ นการไม่มนั ่ คงนักที่จะยึดติดกับนโยบายการจัดสรรน้ าที่ออกในปี พ.ศ. 2523
ที่หน่ วยชลศาสตร์แต่ละหน่ วยจะได้รับน้ าเพียงแค่ 1 ปี จาก 2 ปี เท่านั้ น เนื่ องจาก “สิทธิ ” เช่นนี้ ไม่มี
ความมัน่ คง เพราะว่าบางปี ปริมาณน้ ามีไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ในขณะที่บางปี ปริมาณน้ ากลับมี
มากมายจนทาให้การเพาะปลูก นั้ นขยายวงกว้างออกไปจนเกิ นพื้ นที่ เป้ าหมาย หากสามารถคาดเดา
รูปแบบของการจัดสรรน้ าในแต่ละปี ได้ ก็จะทาให้กฎเกณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้ น การปล่อยน้ าออกจาก
เขื่อนในปริมาณมากหรือน้อยนั้นอาจทาให้เกิดผลด้านลบตามมา คือมีการระเหยและล้นทะลักของน้ า
ในเขื่อน เนื่ องจากระดับน้ าที่ เก็บสูงกว่าระดับเฉลี่ยในปั จจุบัน นโยบายนี้ ทาให้ชาวนาได้เปรียบในการ
ตอบสนองเมื่อข้าวมีราคาสูง ในปี ที่มีปริมาณน้ าเก็บกักไว้มากและข้าวมีราคาสูงนั้น จะทาให้เป็ นเรื่อง
ยากที่ จะทัดทานแรงกดดันจากชาวนาที่ จะขอให้ปล่อยน้ าเพิ่มขึ้ นได้ เรื่องนี้ ได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งต่าง ๆ
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร และจะประสบความสาเร็จได้น้ั นก็ตอ้ งพึ่งพาปั จจัยหลาย ๆ อย่าง
ด้วยกัน
สรุ ป แล้วโครงสร้างพื้ นฐานและความช านาญในการจัดการไม่ได้ท าให้ก รมชลประทาน
สามารถตอบสนองการเติ บ โตของอุ ป สงค์เพื่ อ จะท าให้มี ก ารด าเนิ น งานที่ ดี ขึ้ นได้ 79 การปรับ ปรุ ง
หน่ วยงานและเทคนิ ค หลาย ๆ ประการต้องท าให้เกิ ดผลสาเร็จ ทั้งก่ อนและในเวลาเดี ย วกัน ซึ่ งอาจ
ย้อนกลับไปที่ ความมีส่วนร่วมของชาวนาภายใต้เงื่อนไขที่ สามารถบรรลุผลสาเร็จ และมีความสัมพันธ์
อย่างไรกับสิ่งที่มีอยู่ก่อน (ความสัมพันธ์นี้โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพื้ นที่การเพาะปลูกขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ รวมไปถึงพื้ นที่บริเวณตอนบนของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า เนื่ องจากชาวนาที่อาศัยอยู่
บริเวณตอนล่างของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าจะสูบน้ าใช้อย่างเป็ นเอกเทศจากเส้นทางน้ าใกล้เคียง)
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Bandaragoda (1998) กล่าวว่า การปรับปรุงแผนงานให้ทันสมัยมีผลกระทบที่รุนแรงต่อการส่งน้ าและต่อรูปแบบแบ่งปั นน้ า ซึ่งต้องมี
ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถาบัน
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Molle et al (2001a) ได้จาแนกระดับความแตกต่ างของการจัดสรรน้ าในลุ่ มน้ า เจ้าพระยาออกเป็ น 6 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับลุ่ ม น้ า
(ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง) 2) ระดับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า (คลองสายหลักแต่ละคลองมารวมตัวกัน ) 3) ระดับคลอง
สายหลัก (แต่ละโครงการที่อยู่ตามเส้นทางน้ าใช้น้ าจากคลองร่วมกัน ) 4) ระดับโครงการ (ร่วมกันใช้ระหว่างโครงการข้างเคียง) 5)
ระดับพื้ นที่ ข้างเคียง (ใช้คลองต่าง ๆ ร่วมกัน) และ 6) ระดับคูน้ าหรือร่องน้ า (ร่วมกันใช้น้ าในระดับคูน้ าและร่องน้ า)
79
ต้องมีการกล่าวถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความไม่แน่ นอนของการจัดส่งน้ ากับพฤติกรรมที่ชอบให้เช่าใช้น้ า ได้มีการยืนยันและ
อ้างหลักฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้ นในประเทศอินเดียว่า ผูท้ ี่ดูแลจัดการน้ าเต็มใจที่จะให้บริการที่ไม่น่าเชื่อถื อเพื่อที่จะรับสินบนจาก
ชาวนาที่อยากได้สิทธิพิเศษในการจัดสรรน้ า สาหรับรายงานฉบับนี้ ไม่มีอานาจพอที่จะอธิบายในส่วนที่สาคัญได้ สมมติว่าเจ้าพนั กงาน
ที่ควบคุ ม ประตูร ะบายน้ ารับของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ จากชาวนา เพื่อที่ จะแกล้งท าเป็ นไม่รับรูแ้ ละลักลอบเปิ ดประตูระบาย น้ าในตอน
กลางคืนที่ปกติแ ล้วต้องปิ ด โดยทัว่ ไปแล้วการกระท าเช่ นนี้ อยู่ในขอบเขตที่ จากัด และสามารถใช้อธิ บายการทางานที่ ผิดปกติ ได้เพีย ง
เล็กน้อยเท่านั้น
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6.2
ความสัมพันธ์ของการเรียกเก็บค่าน้า การจัดสรรน้าที่ปรับปรุงแล้ว และการ
มีส่วนร่วมของชาวนา
แม้ว่าข้อจากัดสาหรับผูท้ าการชลประทานคือบรรลุเป้ าหมายของการทางานเป็ นหมู่คณะ
แต่จากประวัติความล้มเหลวที่ผ่านมาในอดีตของกลุ่มผูใ้ ช้น้ า (WUG) แสดงให้เห็นว่าไม่มีที่ว่างมากพอ
สาหรับการทากิจกรรมที่ มากเกินไป ตรงข้ามกับโครงการชลประทานของชุมชน (PIS) ในบริเวณพื้ นที่
ตอนบนของลุ่ ม น้ า ที่ ไ ม่ มี ค วามลงรอยกัน ระหว่างหน่ ว ยทางชลศาสตร์กับ การบริ ห ารหรื อ ช่ อ งว่า ง
ทางสั ง คม 80 ระบบการชลประทานขนาดใหญ่ ข องลุ่ ม น้ าในอดี ต นั้ น เป็ นที่ ท ราบกั น ดี ว่ า ประสบ
ความล้มเหลวในการพยายามระบุกลุ่มผูใ้ ช้น้ าในพื้ นที่ขนาดใหญ่ มีขอ้ พิจารณาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
มานุ ษยวิทยาหลายข้อที่สามารถนามาอธิบายข้อแตกต่างของที่ราบลุ่มภาคกลางและภูมิภาคอื่น ๆ กับ
ความล้มเหลวของกลุ่มเหล่านี้ ได้ (Molle et al, 2001b) อย่างไรก็ตามความล้มเหลวนี้ ก็ได้ถูกอ้างว่ามา
จากข้อบกพร่องเรื่องความจาเป็ นของส่วนรวมในการคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของกลยุทธ์ส่วนบุคคลที่มีมาก
ขึ้ นที่สนับสนุ นให้มีการกระจายบ่อน้ าที่มีราคาถูกและเครื่องสูบน้ าระยะไกลส่วนตัว (ในขณะนี้ เครื่องจักร
ต่าง ๆ สามารถหาได้ในราคาที่ตา่ ) กับรูปแบบการก่อตั้งองค์กรที่ดูแลเรื่องความผันแปรของการไหลของ
น้ าที่ไม่ตรงจุด
แทบจะไม่มีความแน่ นอนเลยในการก่อตั้งกลุ่มที่ต้งั อยู่ตามแนวเขตของระบบชลศาสตร์ที่มี
แผนการหรือกลยุทธ์แบบเดียวกัน กลุ่มทางสังคมถูกมองข้ามโดยความสัมพันธ์ของชุมชนหลายประเภท
(เช่น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว, การเมือง, การบริหาร, ศาสนา และอื่น ๆ) ด้วยความแตกต่างด้าน
การกระจายของพื้ นที่ที่ไม่มีความเป็ นรูปแบบ โดยเฉพาะในด้านความเป็ นผูน้ าของกลุ่ม การตอบสนองที่
เป็ นไปได้ของผูน้ าที่ได้รบั ความนิ ยมอย่างกว้างขวางภายใต้เงื่อนไขทางด้านอิทธิพลนั้นนามาซึ่งความไม่
มัน่ คงเพิ่ มมากขึ้ น กล่าวอีก ทางหนึ่ งก็คือ การ “ขายส่ง” น้ าให้ก ลุ่มชาวนาเปรียบเสมือนเป็ นการปั ด
ภาระเรื่องการกาหนดปริมาณผลกาไรไปให้พวกเขาที่ลว้ นมีความแตกต่างกันในชุมชนหรือในกลุ่ม (เช่น
ค่ า ธรรมเนี ย มรวมไปถึ ง การเรี ย กเก็ บ ด้ว ย) ซึ่ ง น่ า จะเป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ย วกัน และมี ก ารตอบสนอง
เหมือนกัน หลังจากที่ได้แสดง “สิทธิของตนเอง” ออกมา
เมื่อย้อนกลับไปที่ ปัญ หาด้านการจัดสรรที่ ได้มีการวาวรูปแบบและความมัน่ คงของหน่ วย
ทางชลศาสตร์ (ในที่นี้สันนิ ษฐานว่าโดยทางเทคนิ คและทางการเมืองแล้วกรมชลประทานอยู่ในฐานะที่
จะสามารถควบคุ ม ได้) อะไรเป็ นสิ่ งที่ ส ามารถตอบรับ แนวคิ ด ของกลุ่ ม ชาวนาที่ ได้รับ น้ าปริ ม าณ V
สาหรับราคา P โดยที่ปริมาณ V นั้นมีการกาหนดที่แน่ นอนตายตัวให้กบั พื้ นที่ S ซึ่งน่ าจะมีศักยภาพตา่
กว่าในเขตพื้ นที่ ช ลประทาน (และผลประโยชน์ ที่ ช าวนา N ได้น้ั น น้อ ยกว่าผลประโยชน์ ข องชาวนา
ทั้งหมด) เป็ นไปได้หรือไม่ที่จะเห็นชาวนาในกลุ่มพื้ นที่เดียวกันกดดันชาวนากันเองให้มีการประหยัดน้ า
เช่น ประมาณ 10% เพื่อที่จะเพิ่มพื้ นที่ S ให้ได้ในเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากัน (กดดันกันเองภายในเพื่อให้เกิด
ความเท่าเทียมกันมากขึ้ นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและผลกาไรมากขึ้ น) ซึ่งยังเป็ นที่ สงสัยกันอยู่เพราะว่า
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แม้แต่ในกรณีของโครงการชลประทานของชุมชน (PIS) มักจะเกิดการทางานซ้าซ้อนขึ้ นเพียงบางส่วน โดยเฉพาะในระบบ Muang fay ที่
มักจะครอบคลุมพื้ นที่มากกว่าหนึ่ งหมู่บา้ น
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ประการแรกไม่มีห ลัก ฐานยืน ยัน ว่าจะสามารถเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพให้ม ากขึ้ นได้ ประการที่ สองในทาง
ปฏิ บัติแ ล้วไม่สามารถทาได้ง่ายอย่างที่ แนะนา เนื่ องจากในความเป็ นจริง S และ N ไม่ได้ถูก กาหนด
ตายตัว ไม่เพียงเพราะว่าในปั จจุบนั ปริมาณน้ า V นั้นมีความไม่แน่ นอนเท่านั้น แต่ยงั เป็ นเพราะเกิดความ
ไม่มนั ่ ใจว่าขนาดพื้ นที่ S จะสัมพันธ์กบั ปริมาณน้ า V ปั จจุบนั การแก้ไขปรับปรุงในทางปฏิบตั ิได้กระทา
โดยผ่านกระบวนการความเสี่ยงด้านการใช้น้ าของชาวนาในบริเวณพื้ นที่ส่วนใหญ่ที่ไม่เหมาะสม [พวก
เขาอาจมีประสบการณ์ดา้ นการขาดแคลนในวงจากัด ซึ่ งในกรณี ที่ เกิ ดวิก ฤตหากพื ช ผลของเขาเจริญ
เติบโตได้ดี พวกเขาอาจจะเรียกร้องขอน้ าเพิ่ มเติมมากขึ้ นเป็ นพิเศษได้]81 แต่ความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ก็
มีประโยชน์ในตัวมันเองด้วย และการปรับปรุงประสิทธิภาพของชาวนาก็ขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ในอดีต
กับการให้ความร่วมมือของกรมชลประทานในการตอบสนองสภาวะฉุ กเฉิ นซึ่ งไม่ง่ายที่ จะทดแทนด้วย
ระบบที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
ผลประการสาคัญที่ตามมาจากปั ญหาข้างต้นคือการสันนิ ษฐานว่าสิทธิที่สมมติให้กบั กลุ่ม
ชาวนาสามารถเปลี่ยนแปลงการจัดสรรที่ไม่เป็ นระบบในแต่ละปี ไปจากข้อเท็จจริงที่ว่ากลุ่มของชาวนานี้
จะต้องหาทางกาหนดทิศทางการยอมรับการจัดสรรน้ าของสังคมได้ ซึ่งไม่แน่ ชดั ว่าในบริบทลักษณ ะนี้
ชาวนาจะสามารถรับ มื อกับ “สิ ท ธิ ” ที่ เปลี่ ย นแปลงนี้ เพื่ อท าให้บ รรลุ ค วามเสมอภาคขั้น พื้ นฐานได้
อย่างไร ซึ่งมีผลไปถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมที่อาจนาไปสู่ความขัดแย้งอย่างกว้างขวางได้หากชาวนา
ทั้งหมดไม่ ได้รับ การให้บ ริ ก ารบนพื้ นฐานเดี ย วกัน (ซึ่ งอาจเกิ ด ขึ้ นได้ห ากส่ ว นแบ่ งของน้ าสามารถ
ให้บริการได้เฉพาะบางพื้ นที่ ของกลุ่มเท่านั้ น หรือส่วนแบ่งของน้ ามีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณน้อยกว่าที่
คาดหมายไว้)
ข้อ ถกเถี ย งนี้ แสดงให้เห็ น ว่ า การก าหนด “สิ ท ธิ ” การจัด สรรที่ ย อมให้มี ก ารท าการ
ชลประทานแบบสมบูรณ์ในหน่ วยชลศาสตร์ที่แตกต่ างกันซึ่ งเป็ นสิ่งที่สาคัญมากที่ สุด อย่างไรก็ดีสิทธิ
เช่นนี้ จะเกิดขึ้ นในบริบทที่การเก็บกักน้ าในช่วงฤดูแล้งมีความผันผวนได้อย่างไร ซึ่งจะต้องทาให้สามารถ
กาหนดและปฏิบตั ิโดยวิธีที่เป็ นธรรมสาหรับทุกคนได้ตลอดทั้งปี กลไกต่าง ๆ นั้นขึ้ นอยู่กบั การรับเอา
วิธีการจัดสรรน้ าในระดับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าที่สามารถจัดส่งน้ าได้ตลอดเวลาหรืออย่างน้อยก็
มากกว่าปกติมาใช้ แทนที่วิธีการจัดส่งที่ขนอยู
ึ้ ก่ บั ปริมาณน้ าที่กกั เก็บไว้ในแต่ละปี การจัดการที่ซบั ซ้อนนี้
ไม่ตอ้ งการการตัดสินที่ชดั เจน แต่ควรเป็ นการแสดงถึงความร่วมมือของผูใ้ ช้ในกระบวนการจัดสรรน้ า
อย่า งไรก็ ดี มี ค วามเป็ นไปได้ว่า การปรับ ปรุ งแก้ไขโดยการน าระบบขายส่ ง น้ ามาใช้น้ั น
จะทาให้เกิดความเป็ นธรรมมากกว่าทาให้เกิดประสิทธิภาพ สาหรับเรื่องประสิทธิภาพนั้นยังมีประเด็นที่
ยุ่งยากอยู่อีก มีสิ่งที่ ก ระตุ น้ อย่างรุ นแรงให้เชื่ อว่าน้ าที่ สูญ เสี ย ไปนั้ น เกิ ดขึ้ นเนื่ องมาจากผลของการมี
อุปทานที่ ไม่ดีพ อมากกว่าการมีอุปสงค์มากเกินไปสาหรับการที่ น้ าไม่มีราคาค่างวด (Small, 1987)
แต่ประสิทธิภาพของการควบคุมอุปทานในระบบก็เป็ นสิ่งที่จาเป็ นต้องมีขึ้นก่อนที่จะมีการเรียกเก็บน้ า
บนพื้ นฐานการกาหนดสิทธิหรืออย่า งน้อยที่สุดก็บนพื้ นฐานของการบริการ ซึ่งกล่าวได้อีกอย่างหนึ่ งว่า
การกาหนดราคาค่าน้ าโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความสูญเสียนั้นจะเป็ นเหตุเป็ นผลก็ต่อเมื่อสามารถแก้ไข
81

ดังนั้ นการมีผูจ้ ัดการโครงการจะท าให้ห ลี กเลี่ ย งการจัดส่ งน้ าแบบสมบูร ณ์ให้กับ พื้ นที่ ขา้ งเคี ย งซึ่ งอาจจะเป็ นแรงกระตุ น้ ให้ท าการ
เพาะปลูกมากเกินความจาเป็ นได้ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้รบั น้ าอย่างพอเพียงจากคลองสายหลักก็ตาม
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ปั ญ หาที่ กาหนดไว้ต้งั แต่แรกได้ ในทางกลับกันการกาหนดราคาค่าน้ าอาจเป็ นวิธีการทางอ้อมในการ
ปรับ ปรุ งอุ ป ทาน (โดยการกดดัน กรมชลประทาน) แต่ ห ลัก การเดิ ม สามารถได้รับ การยอมรับ โดย
ปราศจากเรื่องผลประโยชน์ในภายหลังและสามารถได้รบั ความพึงพอใจจากผูใ้ ช้ได้หรือไม่
ในทางปฏิบตั ิ ยงั ต้องมีการกาหนดมาตรการเร่งด่วนที่ จะทาให้ระบบได้รบั การยอมรับและ
การมีส่วนร่วมจากชาวนาและหน่ วยงานต่าง ๆ ด้วย เห็นได้ชดั ว่าค่าใช้จ่ายในการก่อตั้งนโยบายเช่นนี้ นั้น
มีสูงมาก เช่น การกาหนดหน่ วยทางชลศาสตร์, รวมทั้งชาวนาที่อยู่ในโครงการ, การประสานงานด้าน
การใช้น้ าในระดับลุ่มน้ า และลดการแทรกแซงทางการเมือง, การกาหนดและควบคุมบทลงโทษสาหรับ
การใช้น้ าที่ไม่ได้รบั อนุ ญาติ ฯลฯ พวกเขาไม่เพียงต้องการการปรับปรุงด้านทักษะในการจัดการและการ
บริ ก าร, การเสริ ม สร้างศัก ยภาพและการปฏิ รูป องค์ก ร, การเสริ ม สร้างศัก ยภาพด้านการบังคับ ใช้
กฎหมายและความเกี่ยวข้องทางด้านการเมืองเท่านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ ยังต้องทาแบบเป็ นขั้นตอน
เช่นเดียวกับความสาเร็จที่จะเกิดขึ้ นได้ตอ้ งขึ้ นอยูก่ บั องค์กรที่มีเป้ าหมายเดียวกัน

6.3

สถานการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

สามารถจินตนาการถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้ นในอนาคตได้ว่าอานาจในการประสานงาน
กันระหว่างการกาหนดราคา (โดยกลุ่ม), การปฏิรูปองค์กร และการปรับปรุงการจัดการน้ านั้น สามารถ
เกิดขึ้ นได้ (Small and Carruthers, 1991)82 ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการเงินกูเ้ พื่อการเกษตรนี้ 83
(ASPL) ADB จึงคิดที่จะพิจารณากระบวนการนี้ อย่างถี่ถว้ นมากขึ้ น แม้ว่าจุดประสงค์นี้จะได้ถูกประกาศ
ออกมาบ้างอย่างคาดไม่ถึง และไม่ค่อยจะได้ถูกนาเสนอในฐานะที่เป็ นแผนงานย่อยที่มีความชัดเจนและ
เหมาะสมในระยะยาว
ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เหตุผลของการกาหนดค่าธรรมเนี ยมการใช้น้ านั้นได้แทบจะไม่ได้
รับการสนับสนุ นในด้านความสาคัญของประสิทธิภาพ หรือแม้แต่การฟื้ นฟูราคา และได้รบั เพียงแค่ความ
เกี่ยวข้องกันเมื่อพิจารณาในฐานะที่ เป็ นชิ้ นส่ วนหนึ่ งของภาพต่อที่กว้างใหญ่ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร, แผนงานที่ทันสมัยและการพิจารณาอย่างถี่ถว้ น ที่ปรึกษาต่าง ๆ ยังคงถกเถียงกันต่อมาใน
ระยะหลัง (Halcrow, 2001) แผนปฏิ บัติ ก ารโครงการเงิ น กู เ้ พื่ อ การเกษตร (ASPL) ได้พิ จ ารณาถึ ง
ขั้นตอนในการก่อตั้งกลุ่มผู ้ใช้น้ า (WUGs) ในระดับที่สามและสอง ตามมาด้วยความร่วมมือกันกับกรม
ชลประทานในการจัดการน้ าในบริเวณพื้ นที่ คลองข้างเคียงเป็ นเวลาสองปี และความร่วมมือกันในการ
จัดการโครงการเป็ นเวลาสองปี เช่นกัน ค่าธรรมเนี ยมการใช้น้ าคาดว่าจะถูกเรียกเก็บ 84 และใช้ในการ
ก่ อ ตั้ ง กองทุ น IRI (Incremental Repair and Improvement) ส าหรับ การชลประทาน เพื่ อ ใช้ใ นการ
ปรับปรุ ง O&M ต่อไป ซึ่งการปฏิบัติงานจะต้องได้รบั การตัดสินใจโดยชาวนาผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ยวข้อง การมี
82

รายละเอียดเพิ่มเติมของข้อแนะนาและสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถดูได้ที่ Molle et al (2001a)
โครงการเงิน กูจ้ านวน 600 ล้า นเหรี ย ญนี้ ครึ่ งหนึ่ งได้รับ มาจาก ADN และอี กครึ่ งหนึ่ งได้รับ มาจาก Japan’s Overseas Economic
Cooperation Fund
84
ค่ า ธรรมเนี ย มที่ จ ะเรี ย กเก็ บ นั้ น ก าหนดไว้ชัว่ คราวที่ 120 บาท/ไร่ ในโครงการน าร่ อ ง ซึ่ งจะการก าหนดโดย ADB จากที่ ร าคา
ค่า ธรรมเนี ย มคงตัวอยู่ที่ 5 บาท/ไร่ ตาม พรบ. การชลประทาน พ.ศ. 2486 จึงเป็ นการดี ที่ จ ะปฏิบัติตามข้อโต้เถี ย งของ Small และ
Carruthers (1991) ให้ค่าธรรมเนี ยมน้ าเป็ นไปตามราคาข้าวซึ่งต้องถูกใช้ประจา ไม่ใช่ราคาที่ต้งั ขึ้ นเอง
83
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ส่วนร่วมในการจัดการการชลประทาน (PIM) ได้รบั การสนั บสนุ นอย่างเปิ ดเผยและได้รับความสนใจ
โดยตรง ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพให้กบั ชาวนาอย่างพอเพียง เพื่อที่ จะชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้ น
และการมีส่วนร่วม และเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนะของกรมชลประทานที่ มีต่อชาวนาโดยให้มองว่าชาวนา
เป็ นลูกค้าคนหนึ่ ง
กองทุ น IRI เป็ นกองทุ น ที่ ได้รับ การบริ ห ารโดยกลุ่ ม ผู ้ใช้น้ า (WUGs) ในระดับ โครงการ
(หรือระดับภูมิภาค) ซึ่งคาร้องขอจะได้รบั การตรวจสอบภายใต้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน (เช่น เปอร์เซ็นต์
ของการแบ่งปั นค่าใช้จ่ายที่ ได้รบั การเสนอมา ฯลฯ) หากยกย่องการควบคุ มกองทุ นและการใช้น้ าใน
ระดับท้องถิ่นนี้ แล้ว ก็เท่ากับเพิกเฉยต่อชาวนาและผูบ้ ริหารระดับท้องถิ่ นปฏิบตั ิงานด้านการบารุงรักษา
ได้อย่างประสบผลสาเร็จ โดยเฉพาะในส่วนของขั้นที่ สามที่ เป็ นระดับคูน้ า , ร่องน้ าและทางระบายน้ า
(Molle et al, 1998) ด้วยกระบวนการกระจายอานาจและการก่อตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
ท าให้ได้รับ งบประมาณท้อ งถิ่ น เพิ่ ม ขึ้ น และในการปฏิ บัติ งานก็ ใช้อุ ป สงค์ข องชาวนาส่ วนใหญ่ เป็ น
ศูนย์กลาง ด้วยเหตุนี้จึงลดความสนใจของชาวนาที่จะร่วมมือและสนับสนุ นกองทุนนี้ ลง เนื่ องจากพวกเขา
ได้มีกลไกอื่นที่ครอบคลุมความจาเป็ นเช่นนี้ แล้ว (และได้มีมาเป็ นระยะเวลาหลายปี แล้ว)
สิ่ งที่ ได้รับการประเมิ นสูงเกิ นจริ งก็ คือการที่ ช าวนามีความตระหนั ก ต่ อสิ่ งเดี ย วกันหมด
ในด้านลบของแบบแผนที่ เสื่อมลงของค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลและส่วนรวม ความเสื่อมนี้ เป็ นเรื่องที่นามา
เปรียบเทียบได้มาก (การดูแลรักษาของกรมชลประทานในเขตภาคกลางสามารถพิจารณาได้ว่าอยูใ่ นขั้น
ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น) ผลกระทบจากความเสื่อมนี้ ได้รบั การชดเชยโดยการใช้เครื่องสูบน้ าใน
กรณี ที่ ก ารส่ งน้ า ไม่ ดี พ อ และร่ อ งน้ าได้รับ การดู แ ลเมื่ อ มี ค วามจ าเป็ นจริ ง ๆ ไม่ มี ห ลัก ฐานว่า การ
ปฏิบตั ิงานในช่วงเวลานี้ ให้ผลกระทบที่รุนแรง (ในบางพื้ นที่เนื่ องความสาคัญของประสิทธิภาพของการ
ใช้เครื่องสูบน้ าส่วนบุคคล) หากการซ่อมแซมและการฟื้ นฟูกลายเป็ นแรงขับดันอุปสงค์ (“นัน่ คือ แทนที่
กรมชลประทานจะตัดสินใจว่าควรจะปรับปรุ งงานที่ บริเวณใดจะเป็ นแรงขับดัน กลับกลายเป็ นความ
สนใจและความเต็มใจที่จะจ่ายเงินของชาวนาแทน” [Halcrow, 2000c]) จึงน่ าจะเป็ นไปได้ว่า “การดูแล
รัก ษาที่ สายเกิ นไป” อาจจะเกิ ดขึ้ นได้ การรับรูถ้ ึ งผลกระทบด้านความเสีย หายของคลองหรือคัน ดิ น
อาจจะไม่เป็ นแบบเดียวกันเสมอไป และอาจจะไม่ได้นาไปสู่อุปสงค์ที่ร่วมกันของทุกฝ่ ายที่ได้รบั การคาด
ว่าชาวนาจะต้องจ่ายเงินถึง 30%
ข้อด้อยที่สาคัญของการปฏิรูปก็คือไม่มีขอ้ กาหนดหรือสัญญาที่ จะทาให้ชาวนามัน่ ใจได้ว่า
กรมชลประทานจะส่งน้ าให้ตามมาตรฐานของการบริการตามที่ได้ตกลงกันไว้ จากการล้มเหลวในการ
ที่จะเชื่อมโยงรายได้ของกรมชลประทานเข้ากับมาตรฐานในการให้บริการ ทาให้กรมชลประทานไม่มี
ความกดดันที่ จะปฏิรูปการจัดการของตน และเป็ นที่ สงสัยมากว่าการที่ กรมชลประทานยกเรื่องความ
ตระหนั ก รูข้ องตนในเรื่ อ งความจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งท าการเปลี่ ย นแปลงขึ้ นมาโดยใช้วิธีก ารจัด สัม มนา ,
การสร้างศักยภาพ เป็ นต้น เหล่านี้ จะเพียงพอหรือไม่ที่จะให้ความมัน่ ใจในการปฏิรูป “ข้อตกลงด้านการ
บริการ” นั้นควรจะจัดทาขึ้ นระหว่างผูใ้ ช้น้ ากับกรมชลประทาน แต่มีการกล่าวถึงเรื่องของมนุ ษย์ที่ดารง
อยู่กับความสามารถทางด้านกายภาพนั้ น จาเป็ นหรือไม่ที่จะต้องบรรลุขอ้ ตกลงนี้ (ซึ่ งจะให้คาตอบที่
แตกต่างกัน เนื่ องจากไม่มีระบบใดที่เหมือนกันทั้งสองระบบ) โดยที่ความสาคัญและการเชื่อมโยงกลไก
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ทางการเงินนั้ นจะเป็ นกลไกตรงของการดูแลรักษา ซึ่ งจะปรากฏเป็ นประเด็ นลาดับที่ สอง (ไม่สาคัญ
มาก)
ความหมายของ “การจัด การพื้ นที่ ค ลอง (การร่วมมื อกัน )” นั้ น ยังไม่ชัด เจน แทนที่ จ ะ
จัดการการไหลของน้ าในคลอง ซึ่งเป็ นที่กระทากันอยู่ ควรจะจัดการการไหลของน้ าที่จุดรองรับการไหล
คือจุดสูงสุดของคลองมากกว่า การไหลของน้ าทั้งตามแผนการและการแจกจ่ายนั้นขึ้ นอยู่กบั สิ่งเกิดขึ้ นกับ
ระดับน้ าที่สูงกว่า เช่น ในระดับโครงการ, ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า และระดับลุ่มน้ า ซึ่งหมายความ
ว่าหากกลุ่มผูใ้ ช้น้ า (WUGs) ในระดับคลองไม่มีตัวแทนตั้งแต่แรกในระดับโครงการ, และในระดับดิ น
ดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าแล้ว ก็จะเกิดปั ญหาเล็กน้อยในเรื่อง “การจัดการแบบร่วมมือกัน” และการ
ปฏิรูปก็จะล้มเหลวมีผลไปถึงชาวนาทั้งหมดที่อยูใ่ นกระบวนการจัดการนี้ ด้วย
ช่วงเวลาในการปฏิ บัติสิ่งต่าง ๆ และผลที่ น่าจะเกิดขึ้ นนั้ นมีความสาคัญ มากที่ สุด จึงควร
ระลึกไว้อย่างยิ่งว่าการก่อตั้งกลุ่มผูใ้ ช้น้ า (WUGs) อาจจะต้องประสบกับชะตากรรมเช่นเดี ยวกับที่เคย
เกิดขึ้ นในความพยายามก่อนหน้านี้ มาแล้ว หากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งก็คือ ปริมาณน้ า , ความน่ าเชื่อถือ,
และช่ วงเวลาในการส่ ง น้ า ไม่ ไ ด้เกิ ด ขึ้ นพร้อ ม ๆ กัน (ไม่ ใช่ เกิ ด ตามกัน มา) อย่ างชัด เจนเพื่ อ ที่ จ ะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ใหม่ ๆ แก่ชาวนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นทางด้านเทคนิ ค (การปรับปรุงสิ่ง
อานวยความสะดวก และการทาหลักเกณฑ์ทางด้านชลศาสตร์ให้มีความทันสมัย ) การควบคุมลุ่มน้ าใน
วงกว้าง และการประสานงานกันขององค์กร การออกประกาศและแผนการจัดสรรน้ าในระดับต่าง ๆ และ
แนวทาง ในการจัดการอุปสงค์ให้เกิดความเป็ นธรรมในบริบทที่ปริมาณน้ าที่กกั เก็บในแต่ละปี มีความไม่
แน่ นอน
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7.

ความชะงักงันขององค์กร

มาตรการหลาย ๆ มาตรการที่ ได้รับการวางแผนสาหรับการอภิ ปรายที่ มีอยู่ก่อนแล้วนั้ น
หมายความถึ งความจาเป็ นที่ สาคัญ โดยตรงขององค์ กรไทยและการก่ อตั้งทางการเมือง โดยที่ การหา
ทางออกไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงกฎหมายฉบับปั จจุบนั ที่ไม่ดีพอสาหรับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เคยประสบ
มา เช่น ความสับสนในการกาหนดและกระจายบทบาทและอานาจให้กบั กระทรวงต่าง ๆ และรัฐบาล
และบริบทของการแทรกแซงทางการเมืองและความหละหลวมในการบังคับใช้กฎหมาย เป็ นต้น

7.1

กฎหมายกับข้อบังคับที่มีอยู่และการเผชิญปั ญหา

กฎหมายข้อ บังคับ ของไทยในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกับ ทรัพ ยากรน้ า ส่ ว นใหญ่ ได้ล ้า สมัย ไปแล้ว
(Wongbandit, 1995) เนื่ องจากเส้นทางน้ าเป็ นของสาธารณะ (สมบัติของสาธารณะ และ/หรือ การใช้
ประโยชน์ของสาธารณะ) รัฐบาลจึงไม่สามารถขัดขวางไม่ให้ผูใ้ ดใช้น้ าจากทางน้ าได้ ซึ่งเป็ นตัวอย่างของ
ทรัพ ยากรระบบเปิ ด น้ าที่ ได้รับการนาไปจากแม่น้ าแล้วนั้ นจึงถื อว่าเป็ นของส่วนบุ คคลหรือเป็ นเรื่อง
เอกเทศ ประมวลกฎหมายแพ่งและกฎหมายการค้ามาตรา 1355 ได้กาหนดข้อห้ามในการใช้น้ าไว้ดังนี้
“ชาวไร่ชาวนาที่ เป็ นเจ้าของที่ ดินไม่มีสิทธิ์ ที่จะนาน้ ามาใช้ในจานวนที่ เกินความต้องการจนเป็ นเหตุ ให้
ที่ ดิ น ข้า งเคี ย งได้รับ ความเสี ย หาย” Wongbandit (1995) ได้เน้ น ว่ า ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ในการห้า ม
สนามกอล์ฟ ไม่ให้สูบน้ าใช้ในช่วงเวลาที่ เกิดการขาดแคลนน้ า พระราชบัญ ญัติก ารชลประทาน พ.ศ.
2485 ได้ออกกฎเกี่ยวกับการจัดการบริหารคลองและห้ามมิให้มีสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ า ประตูน้ าจะ
ได้รบั การเปิ ดจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายเท่านั้น เพื่อห้ามมิให้ผูใ้ ดสูบน้ าหรือใช้น้ าที่อาจสร้างความ
เสียหายแก่ผูอ้ ื่นได้ (Wongbandit, 1997) ซึ่ งสามารถตี ความได้ว่าได้มีการมอบอานาจเล็กน้อยให้กับ
กรมชลประทาน พระราชบัญญัตินี้ได้รบั การแก้ไขในปี พ.ศ. 2507 เพื่อเพิ่มค่าธรรมเนี ยมน้ าสูงสุดจาก
0.50 บาท เป็ น 5 บาท/ไร่
พระราชบัญญัติน้ าบาดาลปี พ.ศ. 2520 ก็ลา้ สมัยอย่างมากเช่นกันและก็ได้รับการแก้ไข
ในปี พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้กับน้ าบาดาลที่ อยู่ใต้ดิน แต่ขึ้นอยู่กับระยะทางซึ่ งไม่ควรน้อยกว่า 10
เมตร (กาหนดตายตัวในปี พ.ศ. 2535 ว่า 15 เมตร ในเขตพื้ นที่ กรุงเทพมหานคร และ 20 หรือ 30
เมตร ในเขตภูมิภาคอื่น ๆ) อย่างไรก็ตามไม่ได้ครอบคลุมถึงการพัฒนาท่อสูบน้ าจากบ่อน้ าตื้ นที่มีอยู่
เป็ นหมื่ น ท่ อ ถึ งแม้ว่า พระราชบัญ ญั ติ ฉ บับ นี้ จะกล่ าวถึ งการเก็ บ ค่ า น้ า (ซึ่ งไม่ได้ก าหนดสู งกว่า ค่ า
น้ า ประปาเลย) กฎนี้ ไม่ ส ามารถปรับ ค่ า ธรรมเนี ย มให้มี ค วามทั น สมัย ได้ในช่ ว งเวลาที่ เหมาะสม
ข้อบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพน้ าและการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อมโดยรวมได้รบั การปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น
โดยพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ซึ่งอนุ ญาติให้มีการลงโทษ ซึ่งประกอบด้วย “ผูท้ ี่ก่อให้เกิด
มลพิษโดยหลักการแล้วต้องเสียค่าปรับ ” แต่โดยความหมายของการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมาย
นั้นก็ยงั ไม่ดีพอต่อความต้องการ
ในการกาหนดตัวบทกฎหมายให้กว้างขวางจะต้องมองความแตกต่างให้เป็ นภาพเดียวกัน
และต้องทาให้ทรัพยากรน้ ามีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางหนึ่ ง กฎหมายทรัพยากรน้ าได้รบั การพิจารณา
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ควบคู่ ไ ปกับ การก่ อ ตั้ง “กระทรวงทรัพ ยากรน้ า ” ซึ่ งร่ า งกฎหมายทรัพ ยากรน้ า นี้ ได้ถู ก ขัด ขวางใน
กระบวนการมานานเกือบ 10 ปี ซึ่งกฎหมายนี้ ไม่ได้รบั ความเห็นพ้องจากนักวิเคราะห์85 (Christensen
and Boon-Long, 1994) ที่ปรึกษาได้เสนอรูปแบบต่าง ๆ ขององค์กรเกี่ยวกับน้ า ซึ่ งนอกเหนื อไปจาก
ความจริงที่ ว่าพวกเขาไม่เห็ นพ้องต้องกันกับที่ ปรึกษารายอื่น ๆ 86 มีการไต่สวนในเรื่องที่ ว่าระดับของ
ภาระผูกพันทางด้านการเมืองในปั จจุบนั สามารถเข้ากันได้กบั การปฏิรูปที่เสนอมาหรือไม่87

7.2

บทบาทและความสับสนในการบริหาร

มีขอ้ แตกแยกด้านความรับผิดชอบและบทบาทเรื่องทรัพยากรน้ าขององค์กรการบริหารของ
ประเทศไทยเกิดขึ้ น (ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศก็เป็ นเช่นนี้ ) ซึ่งในประเทศไทยเองมีกรมที่รบั ผิดชอบเรื่อง
ทรัพ ยากรน้ าอยู่ถึง 30 กรม จาก 7 กระทรวง (Arbhabhirama et al, 1988)88 ยกตัวอย่างเช่ น หาก
จะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการที่ตอ้ งการใช้น้ านั้นจะให้เห็นว่า หน่ วยงานที่เหมาะสมจะสามารถ
เพิกเฉยต่อหน้าที่ ไปได้ ในขณะที่หน่ วยงานที่ไม่เหมาะสมกลับเข้ามารับ ผิ ดชอบแทน แม้ว่าอุปทานต่อ
ทรัพยากรน้ าในหลาย ๆ ลุ่มน้ าจะตา่ กว่าอุปสงค์อยู่มาก แต่ก็สามารถสังเกตได้ว่า หลาย ๆ หน่ วยงาน
ก็ยงั คงพัฒ นาพื้ นที่ ชลประทานออกไปอย่างต่อเนื่ อง (Anukularmphai, 2000a) เช่น กรมพัฒ นาและ
ส่งเสริมพลังงานได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถานี สูบน้ า สาหรับกลุ่มชาวนาที่อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ า ซึ่ ง
ในขณะนี้ มีมากเกินไป สานักงานชลประทานจังหวัดก็ได้ทาการขยายพื้ นที่ชลประทานบริเวณริมดินดอน
สามเหลี่ยมปากแม่น้ า โดยการนาน้ าจากคลองชลประทานมาใช้ ซึ่งคลองชลประทานนั้ นก็ไม่สามารถ
ส่งน้ าให้กับพื้ นที่ ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าได้พอเพียงอยู่แล้ว ส่วนข้อถกเถียงเรื่องการเลี้ ยงกุ ง้ ใน
พื้ นที่ ท ้องถิ่ นซึ่ งได้รับ การสนั บสนุ นจากกรมประมงนั้ นก็ ได้ถูก คัดค้านโดยกรมพัฒ นาที่ ดิน และกรม
ควบคุมมลพิษ89
การแทรกแซงทางการเมืองของหลาย ๆ กระทรวง โดยเฉพาะกระทรวงเกษตร ฯ นั้ น คือ
ข้อเท็ จจริ งที่ แสดงให้เห็ นถึ งการท างานที่ ขัดกับมาตรการโดยทัว่ ไป เจ้าหน้าที่ ระดับสูงของกระทรวง
เกษตร ฯ ได้สรุปยอมรับสถานการณ์นี้ไว้ว่า “หลาย ๆ หน่ วยงานไม่สามารถร่วมมือกันในเรื่องนโยบาย
ได้ เนื่ องจากพวกเขาได้รับ การควบคุ ม ดู แ ลโดยพรรคการเมื อ งหลาย ๆ พรรคในรัฐ บาลผสม ”
85

อย่างไรก็ตามต้องพึงสังเกตว่าสถานการณ์เช่นนี้ ไม่ได้เกิดขึ้ นเฉพาะในประเทศไทย บางประเทศอย่างเช่นประเทศศรีลงั กาหรือบางรัฐใน
ประเทศอินเดียมีการโต้เถียงกันในเรื่องกฎหมายทรัพยากรน้ ามาถึง 30 ปี โดยปราศจากการบังคับใช้กฎหมายนั้ น (Shah et al, 2000)
86
ข้อเสนอที่คณะกรรมการลุ่มแม่น้ า โดย Binnie (1997) เสนอในปี พ.ศ. 2540 นั้นคือ “ในขณะนี้ ไม่ได้พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมที่สุด
สาหรับแม่น้ าเจ้าพระยา” (WRCS, 2000)
87
“ไม่ใช่แ ค่ไม่เพีย งพอในการปรับปรุงทางเลื อกขององค์กรลุ่ ม น้ าเจ้า พระยาเท่ า นั้ น หากการจัดการแวดล้อม เช่ น ในระดับที่ สูง คื อ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติลงไปจนถึงระดับล่าง คือ คณะอนุ กรรมการลุ่ม น้ า ไม่ได้สนั บสนุ นและส่งเสริมกัน หากเกิดการไร้
ประสิทธิภาพขึ้ น คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติก็จะหยุดยั้งการปฏิบัติงานขององค์กรลุ่มน้ าเจ้าพระยาในช่ วงขณะที่ไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนในระดับล่างสุดลงอย่างแน่ นอน ซึ่งสาเหตุนี้จะนาไปสู่กระบวนการไหลของน้ าที่ไม่ดีไปสู่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาอย่างหลีกเลี่ ยง
ไม่ได้” (WRCS, 2000)
88
สาหรับการศึกษาเรื่ององค์กรที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ าแล้วเรื่องนี้ เป็ นเรื่องที่กล่าวถึงบ่อยครั้งมาก อย่างไรก็ตามการขาดความร่วมมือ
ในการพัฒนาทรัพยากรน้ าและการจัดสรรน้ าของกรมชลประทานกับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต ฯ คือประเด็นหลัก
89
องค์กรระหว่างประเทศก็ไม่ได้ละเลยข้อถกเถียงนี้ ดังแสดงให้เห็นในกรณีของกองทุนของธนาคารโลกที่ให้กบั โครงการพิษณุ โลกหรืออีก
หลาย ๆ ตัวอย่างจากประเทศอัลจีเรีย ซึ่งธนาคารโลกได้สนับสนุ นทั้งโครงการชลประทานและเครือข่ายน้ าประปาเพื่อให้เกิดการแข่งขันกัน
เพื่อให้ได้น้ ามาจากแหล่งเดียวกัน (Winpenny, 1994)
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(The Nation, 2000 June; เน้นความสาคัญ เพิ่ มเติ ม ) ความคิ ดเห็นทางด้านเทคนิ คและการเมืองนั้ น
มักจะใช้การไม่ได้ โดยมักจะเป็ นเรื่องค่าใช้จ่าย สถานการณ์เช่นนี้ เห็นได้จากฤดูแล้งปี พ.ศ. 2542 เมื่อ
กรมชลประทานต้องต่อสูก้ บั “พื้ นที่เป้ าหมายที่เป็ นศูนย์” เนื่ องจากปริมาณน้ าที่เก็บอยู่ในเขื่อนมีตา่ มาก
แต่ในอีกด้านหนึ่ งนักการเมืองประสบความสาเร็จอย่างสูงในการเรียกร้องให้กรมชลประทานปล่อยน้ า
ให้กับพื้ นที่ ปลูก ข้าวจานวน 300,000 ha ความสูญ เสี ยของสถานการณ์เช่ นนี้ ก็ คือเกิ ดความเสี่ ยงขึ้ น
เนื่ องจากขาดพื้ นฐานด้านการเจรจา โชคดี ที่ ในปี พ.ศ. 2542 นี้ มีฝนตกเป็ นจานวนมากทาให้น้ าใน
เขื่อนกลับมามีระดับที่ เต็ มอีก ได้มีก ารหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้ นได้ในปี ต่อ ๆ มา ในการ
แบ่งปั นน้ าประปาเพื่อใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร สิ่งใดที่ไดัรบั การหลีกเลี่ยงคือสิ่งจาเป็ นที่ตอ้ งระบุไว้ใน
แนวคิดเรื่องการจัดการความเสี่ ยง ซึ่งไม่น่าจะเป็ นที่ยอมรับได้ โดยปราศจากคาสัง่ จากศาลให้ระงับหรือ
ป้ องกันการกระทานั้น ๆ (ดูการวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์เรื่องสาเหตุของวิกฤตการณ์น้ าได้ใน Molle et al.
(2001a))
ความสอดคล้องเพี ย งสิ่งเดี ยวในขณะนี้ ก็ คือความจ าเป็ นขององค์กรลุ่มน้ า ซึ่ งในปั จจุบัน
ประสบความล้ม เหลวในการท าให้เป็ นมาตรการที่ แ น่ น อนและถู ก กฎหมาย หน่ วยงานรัฐ บาลและ
หน่ วยงานระหว่างประเทศหลายหน่ วยงานได้สนับสนุ นประสบการณ์นาร่องขององค์กรลุ่มน้ า (WBO) แต่
ยัง ไม่มีความชัดเจนว่าพวกเขาสามารถปฏิ บัติงานได้อย่างน่ าพอใจได้อย่างไรในช่วงเวลาที่ ไม่มีการ
สนับสนุ นทางการเมืองและการให้อานาจทางกฎหมาย 90 แม้ว่าจะสามารถรับรองคุณภาพในการบริการ
การจัดสรรน้ าได้ แต่ก็ยงั ไม่สามารถสรุปได้วา่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชาวนาจะเป็ นไปได้อย่าง
ราบรื่ น เป็ นที่ ท ราบกัน ดี เกี่ ย วกับความสามารถในการฟื้ นตัวของ “ระบบการปกครองของไทย” (ดู
ตัวอย่างได้ที่ Arghiros, 1999; Nelson, 1998) จึงมีการป้ องกันไม่ให้เกิดแรงกระตุ น้ ในการกระจาย
อานาจและแนวโน้มที่ฝ่ายบริหารจะส่งต่ออานาจของตนไปอย่างรวดเร็วด้วยความเต็มใจ ดังนั้ นจึงเป็ น
เรื่ อ งแปลกที่ องค์ก รลุ่ ม น้ ายังคงมี อ ยู่โดยปราศจากอ านาจที่ แ ท้จ ริ ง มี เพี ย งพลังจากประช าชนเพี ย ง
เล็กน้อยเท่านั้น91 การจะมองกระบวนการนี้ ในทางดีก็คือมองว่าวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการการเรียนรู ้ อย่างไรก็ตามข้อเสี่ยงก็คือส่วนที่ลม้ เหลวจะทาให้เกิดความร่วมมือของชาวนาใน
อนาคตได้ยาก92

90

Shah et al (2000) เตือนว่า “การสันนิ ษฐานโดยไม่มีขอ้ มูลที่สาคัญที่เหมาะสมขององค์กร จะแสดงผลต่อการจัดการลุ่มน้ าโดยรวม
และข้อสันนิ ษฐานที่มีเหตุมีผลนี้ ได้รบั การพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่เป็ นความจริง ”
91
จากการตรวจสอบองค์กรลุ่มน้ าทั้ง 8 แห่ง ได้แสดงให้เห็นว่าตัวแทนมีจานวนน้อยมาก เช่น องค์กรลุ่ม น้ าของแม่น้ าปิ งตอนบนและ
ตอนล่างมีตัวแทนของชาวนาเพียงแค่ 2 คนเท่านั้ น ซึ่งขัดกับจานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอยู่ถึง 22 และ 20 คนตามลาดับ…. ในบางพื้ นที่
องค์ก รลุ่ ม น้ า อาจได้รับ ปั ญ หาการขาดการสนั บ สนุ น จากทางการเมื อ งและจากสถาบัน เช่ น จากสถาบัน ระดับ สู ง คื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (ONWRC) และสถาบันระดับล่าง คือ กลุ่มผูใ้ ช้น้ า (WUGs)
92
ที่ปรึกษาหลาย ๆ ท่านคิดว่าการก่อตั้งองค์กรขึ้ นมานั้นไม่น่าจะเห็นด้วย
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7.3

การบังคับใช้กฎหมาย

ข้อ บัญ ญั ติ ท างกฎหมายนั้ น เห็ น ได้ชัด เจนว่า ไม่ ส ามารถใช้ป ระโยชน์ ได้ห ากปราศจาก
ศักยภาพขั้นพื้ นฐานในการบังคับใช้และการลงโทษ เป็ นลักษณะที่ประเทศไทยเองก็ยอมรับว่าเป็ นประวัติ
ที่ ไม่น่าประทับใจ (Flaherty et al, 1999; Christensen and Boon-Long, 1994’ Wongbandit, 1995;
Kraisoraphong, 199593)
ปั ญ หาของน้ าบาดาลในเขตพื้ นที่ กรุ งเทพมหานครเป็ นตัวอย่างที่ ชดั เจนของการจัดการที่
ผิ ด พลาดซึ่ งมี ผ ลกระทบตามมาที่ รุน แรง พระราชบัญ ญัติ น้ าบาดาลฉบับ แรกออกในปี พ .ศ. 2520
(กาหนดค่าน้ าที่ 1 บาท/ลบ.ม.) ในช่วงเวลาที่มีการสูบน้ ามาใช้สูงมากถึง 10 cm/ปี ในเขตกรุงเทพ ฯ
ฝั ่งตะวันออก ด้วยปั ญหาที่มีต่อเนื่ องมากนี้ จึงได้มีพระราชบัญญัติน้ าบาดาลฉบับใหม่ซึ่งออกในปี พ.ศ.
2528 มีคาสัง่ ให้การสูบน้ าบาดาลมาใช้ในพื้ นที่วิกฤตให้ทดแทนโดยน้ าผิวดินภายในปี พ.ศ. 2530 และ
ราคาค่าน้ าจะค่อย ๆ เชื่อมโยงกับน้ าจากท่อส่ง (TDRI, 1990) ในปี พ.ศ. 2532 ค่าน้ าบาดาลที่เอกชน
สูบใช้น้ั นประมาณ 2 บาท/ลบ.ม. (รวมค่าภาษี อีก 1 บาทด้วย) ในขณะที่ เก็บค่าน้ าจากท่อที่ ส่งให้กับ
โรงงาน อุตสาหกรรมนั้ นประมาณ 6 บาท/ลบ.ม. ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2542 ความล้มเหลวในการ
ควบคุมการใช้น้ าและการให้เงินช่วยเหลือด้านที่ดินได้มาถึงจุดอันตราย ทั้ งยังมีค่าเสียหายจากน้ าท่วม
และการยกระดับการป้ องกันน้ าท่วมอีก 94 ในปี พ.ศ. 2543 กรุงเทพ ฯ ยังคงตา่ ลงเรื่อย ๆ โดยเฉลี่ย 2
ซม./ปี (The Nation, 25 มิถุนายน 2543) และกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศขึ้ นค่าน้ าจาก 3.5
บาท มาเป็ น 8.5 บาท/ลบ.ม. ในขณะที่ราคาของน้ าจากท่อส่งอยู่ที่ 12 บาท ในช่วงระยะเวลา 15 ปี ที่
ผ่านมา ปริมาณการใช้น้ าในเขตพื้ นที่กรุงเทพมหานครในแต่ละวันอยู่ที่ประมาณ 3 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่
อัตรา (เปรียบเทียบกับการเติมน้ าให้เต็มเหมือนเดิม ) ที่สามารถรับได้คือ 1 ล้าน ลบ.ม. เพื่อที่จะทาให้
อัตรานี้ สูงขึ้ น กระทรวงอุตสาหกรรมได้เรียกร้องของบประมาณจานวน 5 พันล้านบาทเพื่อออกแบบ
สถานี เพิ่มน้ าให้กบั แหล่งน้ าบาดาลโดยการฉีดน้ ากลับเข้าไป95
พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าที่นา พ.ศ. 2493 และ 2517 เป็ นตัวอย่างที่ดีอีกอันหนึ่ งที่
กฎหมายกลายเป็ นกระดาษธรรมดา (Molle and Srijantr, 1999) การประกาศห้ามการขุดลอกทราย
จากแม่น้ าหรือการตัดโค่นต้นไม้ก็มีผลบังคับได้ไม่มากเช่นกัน การประกาศห้ามเลี้ ยงกุง้ กุลาดาในเขตน้ า
จืดหรือการห้ามใช้น้ าบาดาลในสนามกอล์ฟเมื่อไม่นานมานี้ ก็ได้รบั การเพิกเฉยอย่างกว้างขวาง
ดูเหมือนว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะเกิดขึ้ นเร็วเกินไปหรือเกิ ดผิดยุคสมัย การโต้แย้งเกี่ยวกับการ
เก็บค่าน้ าในพื้ นที่ชนบทในขณะที่กฎหมายและการเก็บภาษี การใช้น้ าบาดาลในเขตกรุงเทพ ฯ ที่ง่ายต่อ
การวัดและเป็ นผลเสียอย่างรุนแรงต่อประเทศชาติเนื่ องจากผลกระทบที่รุนแรงต่อเมืองหลวง ล้วนใช้ไม่
93

“สังคมไทยไม่ได้เป็ นที่รูจ้ กั ว่าเป็ นสังคมที่ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย …. [และ] ถูกสร้างขึ้ นจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ไม่ใช่จาก
หลักการของกฎหมาย”
94
ในการสัม มนาเรื่ อง “เราต้องคิ ดเรื่ องแนวคิ ดเกี่ย วกับทรัพยากรน้ ากันใหม่ก่อนที่ จ ะสายเกินไป” ซึ่ งจัดที่ จุฬาลงกรณ์ม หาวิ ท ยาลัย
นักวิชาการและนักอนุ รกั ษ์ได้กระตุน้ ให้รฐั บาลขึ้ นค่าธรรมเนี ยมการใช้น้ ามาสู่ระดับที่เป็ นจริงเพื่อบรรเทาปั ญหาการขาดแคลนน้ าซึ่งแย่ ลง
ทุกปี (Bangkok Post, 12 ตุลาคม 2540)
95
อย่างไรก็ดีเป็ นการแก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นไม่ใช่ที่ตน้ เหตุ
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ได้ผล โดยเน้นให้เห็นถึงเรื่องเร่งด่วนในการที่จะต้องปฏิรูปองค์กร, ปรับปรุงการบริหารและลักษณะภูมิ
ประเทศ ก่อนที่จะทาการปราบปรามพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ
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บทสรุป

รายงานฉบับนี้ ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลในการกาหนดราคาค่าน้ าและการตลาด
ของน้ าในประเทศไทย ทั้งยังได้ตรวจสอบทางเลือกนี้ ทางประวัติศาสตร์ สังคม-เศรษฐกิจ และหลักการ
ทางด้านเทคนิ คเฉพาะทางที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทยด้วย แม้ว่าโดยลักษณะเฉพาะของประเทศไทย
แล้ว จะมี ข อ้ สงสัย อยู่ เล็ ก น้ อ ย คื อ แนวคิ ด เรื่ อ งปั ญหาการจัด สรรน้ า นั้ น ต้อ งการกฎเกณฑ์แ ละการ
แทรกแซง สวนทางกับทัศนคติขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) บางองค์กรที่ว่าควรจะสืบทอดแนวคิด
และการปฏิบตั ิในการใช้น้ าจากแหล่งที่เป็ นระบบเปิ ดต่อไป แต่การเปลี่ยนแปลงของจานวนประชากรและ
เศรษฐกิจในประเทศไทยจะทาให้การใช้น้ าอย่างเสรีจากแหล่งน้ าเช่นนี้ จะไม่สามารถกระทาได้อีกใน
อนาคตอันใกล้
จากการวิเคราะห์ผลของการอภิปรายในปั จจุบนั แสดงให้เห็นถึงความสับสนและไม่ชดั เจน
ของวัตถุ ป ระสงค์แ ละข้อบกพร่องของการนาเสนอ โดยเฉพาะในข้อเท็ จจริ งต่ าง ๆ ซึ่ งคานึ งถึ งความ
ถูกต้องเหมาะสมของแบบแผนและประเพณี ซึ่งจาแนกออกได้เป็ น 5 ประการ ดังนี้
การที่ เชื่ อ กัน อย่างกว้า งขวางว่าสาเหตุ ห ลัก ที่ ท าให้เกิ ด วิก ฤตการณ์ ข าดแคลนน้ า ก็ คื อ
ชาวนา ซึ่งใช้น้ ากันอย่างตะกระตะกราม คากล่าวอ้างนี้ ("ประสิทธิภาพในการชลประทานตามแรงโน้ม
ถ่วงมีตา่ กว่า 30%") เป็ นการกล่าวอ้างยืนยันผ่านทางสื่อโดยทัว่ ไปแต่มีแนวโน้มว่าจะเป็ นเรื่องจริงเพราะ
มีการกล่าวอ้างซ้า ๆ แต่ไม่ได้มีการพิจารณาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน (ลุ่มน้ าเปิ ดกับลุ่มน้ าปิ ด, หน้า
ฝนกับหน้าแล้ง เป็ นต้น) ซึ่งได้แสดงให้เห็นในที่ต่าง ๆ ว่าในช่วงฤดูแล้งประสิทธิภาพของการชลประทาน
นั้นได้มาตรฐานที่ดีที่สุด (66%) โดยเฉพาะเมื่อชาวนาส่วนมากต้องใช้เครื่องสูบน้ า และประสิทธิภาพยิ่ง
สูงมากขึ้ นในระดับ สูง (85%) การกล่าวถึ งประสิ ท ธิ ภ าพที่ ไม่ดี ได้บ ดบังข้อ เท็ จ จริ งที่ ว่าระบบปิ ดได้
ตอบสนองต่อการขาดแคลนน้ าเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะด้วยการพัฒนาความสามารถในการใช้เครื่องสูบ
น้ า โดยชาวนาส่วนใหญ่ สู บน้ ามาใช้ในช่ วงฤดูแ ล้งและไม่ได้ท าให้เกิ ดการสูญ เสี ย น้ าเลย การศึ ก ษา
โดยทัว่ ไปแสดงให้ช าวนาเห็ นถึ งการปรับตัวให้เข้ากับปั จจัยที่ มีขอ้ จากัดและการตอบสนองต่ อตลาด
ภายในและการจัดการโดยส่วนรวม (โดยเฉพาะในเรื่องที่ดินและแรงงาน) อย่างไรก็ดีประสิทธิภาพใน
ระดับสูงจะได้รบั การพิจารณาสูงมาก และจะได้มาจากการปฏิรูปซึ่งไม่ได้สูงอย่างที่คาดหวังไว้
ความเชื่อที่นาไปสู่ความเข้าใจผิดที่สืบทอดกันมานาน ได้แก่ การมีประสิทธิภาพตา่ นั้นเป็ น
ผลให้เกิดการขาดแคลนน้ า เนื่ องจากมีการเชื่อกันว่าการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพตา่ (ซึ่งไม่ถูกต้อง)
ทาให้เกิดการสูญเสียน้ าและนาไปสู่การขาดแคลนน้ าในที่ สุด ความเชื่อนี้ ไม่เพียงแต่ขดั กับหลั กเกณฑ์
ทางด้านอุทกศาสตร์โดยสิ้ นเชิงเท่านั้น ยังเป็ นการเข้าใจผิ ดในธรรมชาติที่แท้จริงของการขาดแคลนน้ า
อีกด้วย เช่น น้ าที่ได้รบั ปล่อยสาหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้งนั้น เป็ นการปรับระดับความเปลี่ยนแปลง
ของน้ าในเขื่อนให้เหมาะสม ซึ่งคาดว่าน่ าจะตอบสนองการใช้ต่าง ๆ ได้ และเมื่อใดที่เกิดการขาดแคลน
น้ า ขึ้ น นั ่น ก็ เป็ นเพราะว่ า มี ก ารขยายพื้ นที่ เพาะปลู ก ออกไปอย่ า งไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ จนการ
ชลประทานไม่สามารถรองรับได้ หรือเนื่ องจากจานวนน้ าที่เก็บอยู่ในเขื่อนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ขัน้ ตา่ สุดในหน้าแล้ง การขาดแคลนจากสาเหตุนี้สืบเนื่ องมาจากความบกพร่องในการจัดการ มิใช่การไม่
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มีน้ าในแหล่งน้ า ซึ่ งเป็ นผลมาจากการควบคุ มดูแลที่ ไม่พ อเพียง (ในแง่ของระบบชลศาสตร์) ในพื้ นที่
เพาะปลูก และจากการแทรกแซงทางการเมื อง (ทั้งสองสาเหตุ นี้เป็ นผลให้มีก ารวางแผนการที่ ไม่ดี )
ดังนั้นการขาดแคลนน้ าไม่ได้ขึ้นอยู่กบั ความเป็ นไปได้ในการส่งน้ าให้กบั พื้ นที่ 1หรือ 2 ล้านไร่ได้เท่านั้น
เพราะถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีแต่อุปสงค์ก็ยงั คงมีสูงกว่าอุปทาน โดยเฉพาะในหลาย ๆ ปี ที่ผ่านมา
ที่ความต้องการน้ ามีความบีบคั้นสูงสุด
ความเข้าในผิ ดข้อที่สามคือ การกล่าวหาเรื่องการสูญเสียน้ ากับข้อเท็จจริงที่ว่าน้ าเป็ นของ
เสรี ยกตัวอย่างเช่น ข้อกล่าวหาว่า "เพราะว่าน้ าเป็ นสิ่งที่ ไม่มีราคาค่างวด จึงเป็ นผลให้ใช้น้ ากันอย่าง
ฟุ่ มเฟื อยจนเป็ นนิ สยั " (Postel, 1992) แสดงให้เห็นว่าข้ออ้างเรื่องน้ าเป็ นของเสรีน้ันเป็ นที่ยอมรับกันใน
วงแคบเท่านั้น ภาษี การปลูกข้าวที่รัฐบาลเรียกเก็บจากชาวนาโดยผ่านกลไกของการประกันราคาข้าวใน
ปี พ.ศ. 2495 และ 2527 นั้นสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนของพวกเขา ซึ่งจะได้รบั การคานึ งถึง
มากกว่าในประเทศอื่น ๆ ในอีกด้านหนึ่ งความบกพร่องในการจัดการน้ ากลับผลักดันให้ชาวนาต้องลงทุน
เพิ่มมากขึ้ น ในการจัดหาเครื่องสูบน้ าเพื่อสูบน้ าใช้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการทานากับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เป็ น
ภาระทางด้านการเงินของชาวนาเอง และแสดงให้เห็นว่า "พวกเขามิได้ได้น้ ามาฟรี " ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ของแนวคิ ด ทั้ งสองนี้ ยังเป็ นที่ ส งสัย และถกเถี ย งกัน อยู่ 96 หากกล่ า วถึ งน้ า ประปาในชุ ม ชนเมื อ งที่ มี
กฎเกณฑ์และการควบคุมผ่านราคาที่มีอยู่ ก็จะเป็ นการประเมินหน่ วยอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ อย่าง
ไม่เหมาะสมแม้แต่นอ้ ย โดยเฉพาะกับหน่ วยที่มีประสิทธิภาพสูงอยูแ่ ล้ว
ข้อที่สี่เป็ นข้อถกเถียงที่กว้างขวางและเด่นชัดมาก ซึ่งก็คือระบบการจัดสรรน้ าจากส่วนกลาง
ในประเทศไทยได้มาถึงขีดจากัดแล้ว และสิทธิการใช้น้ ากับการตลาดของน้ าจะเป็ นตัวที่สามารถจัดสรร
กลไกที่ยืดหยุ่นเพื่อการจัดสรรน้ าใหม่ให้กบั แหล่งที่ขาดแคลน เพื่อให้มีการใช้น้ าอย่างได้ประโยชน์และ
คุม้ ค่ามากที่สุดได้ ข้อถกเถียงนี้ ชวนให้ระลึกถึงสถานการณ์ที่ชะงักงันในสหรัฐอเมริกาตะวันตก ที่สิทธิ
การใช้น้ าได้ปิดกั้นสาหรับการใช้น้ าที่ให้ผลผลิตตา่ และกลไกทางการตลาดอาจเป็ นทางออกทางหนึ่ งของ
สถานการณ์นี้ การเน้นความสาคัญที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ ทาให้ไม่สามารถกาหนดการจัดสรรน้ าระหว่าง
กลุ่มได้97 ซึ่ งเกณฑ์ที่ประสบความสาเร็จมากที่ สุดเป็ นเกณฑ์การจัดสรรน้ าจากส่วนกลาง โดยให้สิท ธิ
พิเศษกับกิจกรรมการใช้น้ าที่ให้ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงกว่าก่อน เป็ นเรื่องแปลกที่การตลาดทาให้
เกิดอุปสรรคแทนที่จะเป็ นทางออก ถ้าเป็ นเช่นนี้ แล้วชาวนาควรจะสละสิทธิของตนเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้ น
ในบางพื้ นที่ของสหรัฐอเมริกาตะวันตกหรือไม่
ข้อสุดท้ายเป็ นการถกเถียงเรื่องการฟื้ นฟูราคา ซึ่งได้ถูกตั้งประเด็นไว้ในบริบทที่การจัดเก็บ
ภาษี , การให้เงินช่วยเหลือ , และการแทรกแซงของรัฐบาลเป็ นองค์ประกอบของนโยบายสากลในการ
พยายาม แก้ไขปั ญหาที่เป็ นปฏิปักษ์ต่อเป้ าหมาย ตามข้อกล่าวหาที่วา่ ค่าใช้จ่ายของ O&M สาหรับ “ท่อ
ระบายน้ าขนาดใหญ่” นั้นได้มาใช้งบประมาณของประเทศซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.16% ของรายได้ประชาชาติ
และสามารถพิจารณาให้เป็ นเงินช่วยเหลือทางอ้อมของค่าใช้จ่ายด้านภาษี ของภาคการเกษตรได้ การเก็บ
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การที่ “ก หมายถึง ข” นั้นก็ไม่ได้หมายความว่า “สิ่งที่ไม่ใช่ ก หมายถึง สิ่งที่ไม่ใช่ ข” ด้วย
ซึ่งไม่ได้ประยุกต์ใช้กบั การจัดสรรน้ าภายในภาคเกษตรกรรม ดูตวั อย่างการวิเคราะห์ที่ Molle et al (2001)
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ค่าน้ าต้องมีความสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ เพิ่มขึ้ น ซึ่ งไม่สามารถโอนไปให้กับผูบ้ ริโภคได้
เนื่ องจากราคาข้าวนั้นต้องอิงกับราคาในตลาดโลก
การกาหนดราคาค่าน้ าเพื่อนามาใช้ปฏิบัติ ได้พิจารณาในบริบทของดิ นดอนสามเหลี่ยม
ปากแม่น้ าเจ้าพระยา การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการใช้น้ ากับชาวนาตามปริมาณน้ าที่ใช้จริงนั้น ดูเหมือน
จะประสบความล้มเหลว เนื่ องจากไม่สามารถคิดค่าธรรมเนี ยมจากปริมาตรในการใช้น้ าได้ ทั้งยังไม่มี
อิทธิพลกับประสิทธิภาพในการใช้น้ าอีกด้วย นอกจากนี้ ค่าธรรมเนี ยมการใช้น้ าน่ าจะทาให้เกิดทางเลือก
อย่างกว้างขวางสาหรับการบริการจัดส่งน้ ากับความสัมพันธ์ที่ ไม่สามารถทาให้มนั ่ ใจได้ สถานการณ์
เช่น นี้ จะกระตุ น้ ให้เกิ ดภาวะเร่งด่ วนทางด้านเทคนิ คและการจัดตั้งองค์ก รของชาวนา ซึ่ งไม่สามารถ
ตอบสนองพวกเขาได้ภายใต้สภาวะปั จจุบนั สิทธิการใช้น้ าจะสามารถกาหนดได้อย่างถูกต้องหากชาวนา
ทุกคนได้รบั ความพึงพอใจในการตอบสนองอุปสงค์ (และสามารถกาหนดราคาได้ตามสัดส่วนของที่ ดิน)
เช่น บริเวณตอนล่างของดิ นดอนปากแม่น้ าและในบางพื้ นที่ ของภาคเหนื อ แต่อีกสถานการณ์หนึ่ งนั้ น
สิท ธิ ก ารใช้น้ ากลับเป็ นเรื่ องที่ เสี่ ยงอย่างมากเนื่ องจากมีก ารใช้น้ าโดยวิธีที่ ต่าง ๆ มากมาย (ในด้าน
ปริมาณ, ช่วงเวลา, คุณภาพ และ ระดับแรงดึงดูดกับเครื่องสูบน้ า ) เพื่อหลีกเลี่ยง “การแก้ปัญหาที่ดีสุด
อันดับสอง” โดยทาให้อนั ดับหนึ่ งเป็ นการแก้ปัญหาที่ไม่ดี ต้องยอมรับว่าการปฏิรูปทางด้านเทคนิ คและ
องค์กรของน้ าเป็ นสิ่งจาเป็ นสิ่งแรกที่ตอ้ งทา
เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่เป็ นภัยต่อการก่อตั้งตลาดแหล่งน้ าในด้านหนึ่ ง และลักษณะเฉพาะของ
ตลาดในอีกด้านหนึ่ งแล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการขยายการตลาดนั้นมีขอ้ จากัดมากกว่าที่มีแนะนา
อยู่ ในรายงาน ประเทศไทยเป็ นตัวอย่างของบริบทขนาดใหญ่ที่รวมถึงการขยายตัวของการชลประทาน
ในพื้ นที่ ขนาดกลาง-ใหญ่ ในเอเซี ย ประเทศไทยแสดงถึ งสถานการณ์ที่ ไม่สามารถวัดจานวนน้ าตาม
มาตราได้ เนื่ อ งจากมี พื้ นที่ น าขนาดเล็ ก จ านวนมากที่ มี วิธี ก ารใช้น้ าที่ แ ตกต่ างกัน และต่ างก็ ท าการ
เพาะปลูก ข้าวในฤดูฝ นที่ มี ความเสี่ ย งทางสภาพแวดล้อ มและข้อจ ากัดทางด้านการตลาด , มี ขอ้ เสี ย
ทางด้านกฎหมายและสภาพแวดล้อมขององค์กร 98กับการแทรกแซงทางการเมือง ซึ่งเป็ นไปไม่ได้ที่อยู่ จะ
ในสถานะที่จะได้ผลกาไรจากกลไกระบบนี้ อย่างน้อยที่ สุดก็ในอนาคตอันใกล้ กล่าวอีกอย่างหนึ่ งก็คือ
หากองค์กรไม่สามารถหาทางออกได้, มีการแทรกแซงทางการเมือง, การจัดการที่ผิดพลาด และ ชาวนา
ขาดการรวมตัวกัน เหล่านี้ ล้วนเป็ นสัญญานของการก่อตั้งที่ “ไม่สมบูรณ์แบบ” จึงไม่น่าจะเป็ นการดีหาก
คาดหวังว่าสิ่งใดก็ตามที่ใกล้เคียงกับตลาดที่ “สมบูรณ์แบบ” จะแสดงออกได้เร็ว ๆ นี้
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะคิดโดยขัดกันเองได้ว่าชาวนาทาให้สถานการณ์ยา่ แย่โดยการใช้ทรัพยากรที่
ได้รับ การควบคุ มนี้ ถึ ง 85% (ซึ่งไม่ใช่ น้ าที่ พวกเขาได้มาจากผูใ้ ช้อื่น ๆ แต่ เป็ นน้ าที่ ได้ม าจากปริ มาณที่ เหลื อแล้ว )
ในขณะที่ในเวลาเดียวกันการยุบตัวของพื้ นที่กรุงเทพ ฯ (อยู่ระหว่าง 50 ซม. และ 200 ซม.) โดยไม่มีการกล่าวตาหนิ
ภาคอุตสาหกรรมหรือการบริหารเป็ นพิเศษ สาหรับสิ่งที่พสกเขาต้องรับผิดชอบต่อเงินจานวนมหาศาลที่ประเทศชาติ
ต้องเสียไปการป้ องกันน้ าท่วมและความเสียหายที่เกิดจากน้ าท่วม เมื่อพิจารณาว่า (ก) ปริมาณการใช้น้ าบาดาลนั้ น
เป็ นปริ ม าณมหาศาล (ข) การเก็บค่ าน้ าและการควบคุ ม ปริ ม าณการใช้น้ านั้ นง่ายเกิ นไป และ (ค) ศัก ยภาพทาง
98

หากสังเกตสภาพแวดล้อมที่ถูกทาลายที่เกิดขึ้ นใน Everglades Natural Paradise ในฟลอริดา ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการปลูกอ้อย
หรือที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโคโลราโดที่น้ ากาลังเหือดแห้งไป จะเห็นได้ว่าแม้แต่ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่เป็ นประชาธิปไตย
มีกฎหมายที่เข้มแข็งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ า ก็ยงั ไม่ง่ายที่จะปฏิบตั ิตามที่ได้แนะนาไว้ได้
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การเงินของพวกเขานั้นมีสูง จากภาพนี้ จะเห็นได้ว่าความกระตือรือร้นและภาระหน้าที่ทางด้านการเมืองควรจะได้รับ
ทดสอบและสังเกตก่อนที่จะขยับไปสู่วงที่กว้างขึ้ นและการเก็บภาษีที่ซบั ซ้อนขึ้ น

กฎเกณฑ์ พื้ นฐานทางเศรษฐกิ จ และการมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การยัง แสดงให้เห็ น ถึ ง
ความสัม พัน ธ์ที่ น่ าจะประสบความส าเร็ จ ในการรวมตัวกัน ของบริ บ ทเฉพาะอย่า งสองประเภ ท คื อ
ประเภทแรก ระบบปิ ดที่อุปทานได้รบั การชดเชยจากอุปสงค์ แสดงว่าจาเป็ นต้องเข้าให้ถึงความแตกต่าง
ระหว่างลุ่มนา้ ที่ มีนา้ มาก (เช่น ลุ่มน้ าแม่กลอง99) กับลุ่มนา้ ที่ มีนา้ น้อย (เช่น ลุ่มน้ าเจ้าพระยา) ประเภท
ที่ ส องสามารถเรี ย กได้ว่า เป็ น “ความกดดั น ของชาวนา” การปฏิ บัติ ท างด้า นการเมื อ งและสัง คม
จาเป็ นต้องได้รบั การปฏิรูปอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความสนใจในบริบทที่ ชาวนามีการพึ่งพาการเกษตร
อย่างสูงเพื่อดารงชีวิตหากการโอนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่นๆ นั้นมีสูงและมีอิทธิพล
ต่อกระบวนการ “ดึง” นอกจากนั้นหน้าที่ของชาวนาและความกระตือรือร้นในการรับมือกับการโอนถ่าย
ค่าใช้จ่ายที่ ติดอยู่กับองค์กรระดับสูง จะถูกทาให้ลดลงโดยกลยุ ทธ์ที่ แตกต่างกันของชาวนา รวมไปถึ ง
โอกาสที่ได้จากภายนอก เช่น กิจกรรมที่หลากหลาย หรือจากการที่ญาติที่ทางานอยู่ในกรุงเทพ ฯ หรือที่
อื่น ๆ ส่งเงินมาให้ ซึ่ งจะเห็นได้ว่ามี แรงกระตุ น้ เพียงไม่กี่อย่างเท่านั้ นที่จะให้เข้าร่วมในกระบวนการนี้
ดังที่เห็นได้ชดั เจนจากรายงานของ Charoengmuang (1994) ในระบบ muang-fai ที่บริเวณภาคเหนื อ
ตัวอย่างการให้ความร่วมมือต่อส่วนรวมที่เข้มแข็งนั้น จากการสังเกตการณ์พบว่าบริบทของความกดดัน
ของชาวนาในลุ่มน้ าแดง ประเทศเวียดนาม มีมากกว่าในลุ่มน้ าเจ้าพระยา
ปั ญ หาส าคัญ ของผลกระทบของการเผชิ ญ หน้ า กัน ระหว่า งชาวนากับ ผู ้ใช้น้ า จากภาค
เศรษฐกิจ อื่น ๆ ที่มีเงินทุนและผลการผลิตที่สูงกว่านั้น ข้อแรกคือการที่ชาวนาจะหยุดทานานั้นเป็ นไป
ด้วยความเต็ มใจหรือไม่ ในกรณี ที่มีท างเลื อกต่ าง ๆ มาเสนอให้ หรือว่าพวกเขาจะถูก ทาให้ตกอยู่ใน
สภาวะล้มละลาย, เป็ นทุ กข์ และยากจน การจัดสรรน้ าใหม่อาจจะเป็ นเรื่องที่ ถูกต้องได้เมื่อการ “ถูก
บังคับให้ยา้ ยถิ่นฐาน” ของประชาชนภายในหรือภายนอกพื้ นที่ ทานา สามารถได้รบั การตัดสินว่าเป็ น
ทางเลือกที่เหมาะสมได้ ข้อที่ สองมีความสัมพันธ์กบั สถานภาพทางการเมืองด้านความมัน่ คงทางอาหาร
ที่สาคัญ กับบทบาททัว่ ไปของการทากิจกรรมและวิถีชีวิตของชาวชนบทในการจัดการด้านภูมิศาสตร์ ,
สุ น ทรี ย ศาสตร์, การคงไว้ซึ่ งวัฒ นธรรม และดุ ล ยภาพของสังคม แม้ว่าสิ ท ธิ พิ เศษในการสนั บ สนุ น
กิจกรรมทางด้านการเกษตรนั้ นจะขยายตัวออกไปมากกว่าในภาคเศรษฐกิ จ แต่โดยหลัก เหตุ ผลแล้ว
มักจะถูกทอดทิ้ งเช่นเดียวกับข้อโต้เถียง “Jeffersonian” ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศนั้นไม่ยินยอมที่จะทาลาย
ภูมิภาคชนบทของตนเอง
หากปริมาณน้ าที่ถูกสูบออกจากระบบไม่มีมากไปกว่านี้ อีกแล้ว และหากไม่มีการมอบสิทธิที่
เป็ นทางการให้กับชาวนาได้ใช้น้ ามากกว่าปริมาณที่ เหลืออยู่ ภาคเกษตรกรรมจะให้ผลที่ แ ย่ลงอย่าง
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ตัวอย่างเช่น สังเกตได้ว่าการปฏิบตั ิการของชาวนาในเขตพื้ นที่ลุ่มน้ าแม่กลองไม่ได้มีเป้ าหมายเพื่อการอนุ รกั ษ์น้ าและน้ าที่ไหลไปสู่ท าง
ระบายน้ าแม้แต่ในฤดูแล้ง จึงเป็ นที่เข้าใจได้ว่าเนื่ องมาจากความอุดมสมบูรณ์จากระบบแรงดึงดูด (ยังคงมีส่วนเกินอยู่ประมาณ 30% ของ
ศักยภาพของเขื่อนเก็บกักน้ าในระดับลุ่มน้ า ) และไม่ควรที่จะเข้าใจผิด ปริมาณการไหลออกของน้ าไม่ได้ทาให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
เนื่ องจากน้ าที่ถูกระบายออกได้ไหลลงสู่แม่น้ า ท่าจีนที่ที่มีการสูบน้ าเพื่อส่งให้ฝั่งตะวันตก (โดยหลักฐานบางอย่างมีปริมาณน้ าประมาณ 50
ซม. ถูกปล่อยทิ้ งไปที่ท่อระบายน้ าหลักสองท่อใกล้เขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งเป็ นเขื่อนแบบสูบกลับเพื่อจุดประสงค์แบบเดียวกัน ) สาหรับการ
สูญเสียน้ าแบบซึมได้เป็ นการช่วยเหลือโดยเป็ นการเติมแหล่งน้ าตื้ นใต้ดิน ซึ่งถูกใช้อย่างหนาแน่ นโดยชาวนา
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หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่ หากมองภาพรวมในด้านดี แล้ว (การดึ ง) สถานการณ์เช่นนี้ จะเที ยบได้กับการ
เติบโตอย่างคงที่ของภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ดังนั้นการสิ้ นสุดลงของภาคการเกษตรจึงให้ผลกระทบที่ตาม
ทางด้านเศรษฐกิจเพี ยงเล็กน้อย แต่หากมองภาพรวมในด้านลบแล้ว (การผลักดัน) วิกฤตการณ์ของ
ชาวนาในอันที่ จะเกิดความซบเซาในชุ มชนชนบทนั้ นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่มีความเป็ นไปได้มากว่า
สถานการณ์เช่นนี้ จะก่อให้เกิดเงื่อนไขทางด้านการเมืองโดยมีการพัฒนาทรัพยากรน้ า มากขึ้ น (การโอน
ถ่ายน้ าระหว่างลุ่มน้ า และการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ าเพิ่มมากขึ้ น) ประสิทธิภาพที่แท้จริงอาจหมายถึงสิ่ง
ต่าง ๆ ระหว่าง การใช้ประโยชน์จากน้ าให้เกิดผลผลิตมากขึ้ น (การสูบกลับ), การลดพื้ นที่เพาะปลูกข้าว
ลง, และการพัฒนาทรัพยากรน้ า
อุปสรรคต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในประเทศต่ าง ๆ ในเรื่องการเริ่มออกกฎหมายเกี่ ยวกับตลาด
แหล่งน้ านั้ น ได้เกิดขึ้ นกับประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยได้แสดงให้ทราบแล้วว่าความเชื่อของสังคมใน
เรื่องการสูญเสียน้ า, เศรษฐกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการฟื้ นฟูราคานี้ ถึงแม้ว่าจะเป็ นส่วนประกอบที่
อยู่โครงสร้างพื้ นฐานของการวิเคราะห์ แต่ก็เป็ นจุดบกพร่องที่สาคัญที่ทาให้เกิดการเข้าใจผิด และยังการ
ถกเถียงด้วยว่าขณะที่มีการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนและมีการเน้นความสาคัญถึงจุดด้อยของการก่อตั้งองค์กร
ทางการเมืองและจะต้องได้รบั การปฏิรูปอย่ารวดเร็วบนพื้ นฐานของแนวคิดส่วนรวมอาจต้องใช้ค่าจ่ายสูง
เช่น มีการยอมรับว่า “น้ านั้นมีความสาคัญต่อผูใ้ ช้มากเกินกว่าที่นามาใช้ทดลองทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม” (Perry et al, 1997) ส าหรับ ในแง่นี้ ทรรศนะที่ ว่า “ตลาดควรจะได้รับ โอกาส” ก็ เป็ นเพี ย ง
เพราะว่า ระบบการบริ ห ารส่ ว นกลางจ าเป็ นต้อ งแสดงขี ด จ ากัด ไม่ ค่ อ ยจ ะมี ข องตนเองเท่ า นั้ น นั ก
เศรษฐศาสตร์ที่มีความกระตือรือร้นต่อการก่อตั้งตลาดอย่างไม่มีคุณภาพนั้นมีความเสี่ยงสูงในการที่จะ
นาตลาดนี้ มาใช้หลักเกณฑ์เดี ยวกันกับวิศวกร เช่น การกาหนดสิ่งที่ยากแก่การเข้าใจ และทรรศนะใน
เรื่ องบทลงโทษทางวินั ย กับ การแก้ไขปั ญ หา 100 ในขณะที่ ป ระเด็ น ที่ ซับ ซ้อ นของอุ ป สงค์จ ะได้รับ การ
พิจารณาและมีความเข้าใจเป็ นพิเศษระหว่าปั จจัยสาคัญของระบบที่ได้รบั การพิจารณา
ข้อสรุปโดยส่วนใหญ่ของข้อดี และข้อเสียของการนากฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เสนอกัน
อย่างแพร่หลาย101มาใช้ปฏิบตั ิน้ัน เช่น ความจาเป็ นในการพิจารณาถึงข้อแตกต่ างของสถานการณ์และ
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ความหลงไหลในทฤษฎีทางเศรษฐกิจของ “โลกที่สมบูรณ์แบบ” สามารถทาให้เหมือนกับวิธีการอ้างเหตุผลเพื่อใช้แก้ไขปั ญหาของ
วิศวกรที่ในไม่ชา้ จะออกนอกบริบทและเกิดความล้มเหลว
101
ตัวอย่างเหล่านี้ รวมไปถึง “แต่ละประเทศมีทางเลือกในการใช้น้ าที่เป็ นเอกลักษณ์และการเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากวิธีการทางเศรษฐกิจ
เรื่องนโยบายทรัพยากรน้ าซึ่งจะขึ้ นอยู่กบั ระดับของพัฒนาการ, สถานการณ์ทางอุทกศาสตร์, องค์กรทางสังคมและการเมือง, ทักษะในด้าน
การจัดการ, ทรัพยากรทางด้านการเงิน, ทัศนคติที่เป็ นที่นิยมในเรื่องทรัพยากรน้ าและปั จจัยอื่น ๆ” (Smith et al, 1997); “ค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์จากองค์กรที่เป็ นทางเลือกใหม่และนโยบายในการที่จะขจัดข้อจากัดของการโอนถ่ายน้ าซึ่งมีความเป็ นไปได้ที่จะเกิดการแปร
ปรวนภายใต้ขอบเขตภูมิภาคและเงื่อนไขต่าง ๆ ในแง่ที่เป็ นจุดสูงสุดทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งสัมพันธ์กบั การจัดส่งน้ า , ความเสมอภาคที่
รุนแรงและระดับของการแข่งขันในทรัพยากรน้ าระหว่างหน่ วย” (Rosegrant and Binswanger, 1994); “ซึ่งเป็ นการเน้นความสาคัญว่า
กลไกทางด้านการตลาดของทรัพยากรน้ าและทรัพยากรธรรมชาติชนิ ดอื่น ๆ ต้องพึ่งพาบริบทที่กว้างขึ้ นและเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อนมากขนาด
ไหน และกลไกทางด้านการตลาดนี้ ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งเหล่านี้ ได้อย่างไร เช่น กฎหมาย, ทางเลือกทางด้านการเมือง, การจัดการของ
องค์กร, เงื่อนไขทางด้านภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ, และการปฏิบตั ิที่เป็ นรูปแบบของวัฒนธรรม โดยสรุปแล้วสิ่ง เหล่านี้ เป็ นเรื่องยุ่งยากที่ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่กลไกที่มีความเป็ นกลาง, เป็ นอิสระ หรือมีกฎในตัวของมันเองอย่างที่ผูส้ นับสนุ นกลไกได้กล่าวอ้างไว้”
(Bauer, 1997); “ลักษณะที่แน่ นอนของนโยบายการปฏิรูปทรัพยากรน้ าและการทาวิธีการให้มีความเหมาะสม คือ จะมีการเปลี่ยนแปลง
จากประเทศหนึ่ งไปสู่อีกประเทศหนึ่ งขึ้ นอยู่กบั เงื่อนไขที่แฝงเร้น เช่น ระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจ และศักยภาพขององค์กร ความสัมพันธ์
ของการขาดแคลนน้ าและระดับของการเกษตรที่รุนแรงมากขึ้ น…. ไม่มีนโยบายการปฏิรูปทรัพยากรน้ าใดที่มีสามารถใช้ได้ทวั ่ ไปเป็ นสากล”
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บริบทต่าง ๆ (ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, กายภาพ, สังคม, การเมือง ฯลฯ) ด้วยวิธีคิดที่ละมุนละม่อม
สามารถปรับเปลี่ยนได้ กับต้องมีความอดทนและตั้งอยู่บนความเป็ นจริง ซึ่งในทางปฏิบตั ิแล้วข้อแนะนา
นี้ ไม่สามารถทาให้ถูกต้องเหมาะสมได้ และต้นแบบแผนงานที่ต้ั งอยู่บนพื้ นฐานของเหตุผลของประเทศ
ที่พฒ
ั นาแล้วนี้ ได้ถูกนามาใช้อย่างไม่พอเพียง ยิ่งไปกว่านี้ ยังมีความเสี่ยงในเรื่อง การชอบทาตามความ
นิ ยม ซึ่งพิสูจน์ได้โดยการใช้ประโยค “การดาเนิ นการระหว่างประเทศที่ดีที่สุด ได้เสนอแนะว่า …” เช่นนี้
เพิ่มมากขึ้ น ซึ่งมีความหมายนัยว่าประชาชนส่วนใหญ่โดยทัว่ ไปมีมติในเรื่องการดาเนิ นการและการนา
ต้นแบบมาใช้ที่เหมือนกัน
โดยวิธีก ารแบบเดี ย วกันนี้ Shah et al. (2000) ได้เตื อนว่า “ ‘การเลียนแบบ’ องค์ก รที่
ประสบความสาเร็จทั้งในด้านความกระตือรือร้นของรัฐบาลและของผูใ้ ห้ทุน อย่างไม่มีหลักการเช่นนี้ จะ
ทาให้ประสบความล้มเหลวอย่างแน่ นอน ประวัติของการเลียนแบบการปฏิรูปองค์กรในหน่ วยทรัพยากร
น้ าในประเทศกาลังพัฒนานั้นมีแต่ความล้มเหลวอยูท่ วั ่ ไป การเลียนแบบการปฏิรูปเช่นนี้ มีความแตกต่าง
มากมายในด้านนิ เวศวิทยาทางสังคมซึ่งสามารถทาให้สูญเสียบทบาทและแม้แต่ให้ผ ลตรงกันข้ามกับที่
คาดหมายไว้” และยังแสดงให้เห็นถึงความยุ่งยากในการใช้หลักเกณฑ์โดยทัว่ ไปนี้ ได้อย่างพอเพียง เช่น
หลัก การ Dublin ที่ สี่102 และธรรมชาติ ของการรับรูแ้ ละเข้าใจของพวกเขาในแง่ประโยชน์ ใช้สอยและ
หลักการทัว่ ไป
ความกังวลที่ เกิ ดขึ้ นจากการคาดหวังการปฏิ รูปราคาค่าน้ าก็คือ การปฏิ รูปเกิ ดจากแรง
กดดั น จากภายนอกมากกว่ า ที่ จ ะเกิ ด จากการตระหนั ก ในสถานการณ์ น้ าที่ รุ น แรงจากภายใน
ประสบการณ์จากประเทศอื่ น ๆ ได้สอนว่าความสาเร็จที่ จากัดสามารถคาดหวังได้ในบริบทที่ ท้ังฝ่ าย
บริหารและนักการเมืองนั้นกระทาการอย่างเสียไม่ได้หรือไม่ก็ไม่ลงมือกระทาการเลย แม้วา่ จะมีสญ
ั ญาณ
บางอย่างให้ทาการเปลี่ยนแปลง (Prechawit, 2000) แต่ก็ยงั เป็ นที่สงสัยถึงความตระหนักรูแ้ ละความ
เข้าใจของผู ้ที่ จ ะได้ป ระโยชน์ ในประเด็ น ที่ ซับ ซ้อน ซึ่ งในปั จ จุ บัน เข้ากัน ได้กับ พื้ นที่ ขนาดกว้างและมี
อิทธิพลด้านการปฏิรูปกระจายไปทัว่
การกาหนดราคาค่าน้ าให้เป็ นค่าภาษี ที่ตายตัวนั้นสอดคล้องกับความสัมพันธ์ของรายได้ที่
มัน่ คง (ราคาข้าว) กับผลการผลิต (ความน่ าเชื่อถือของอุปทานของน้ า) ดังนั้นจึงสรุปได้ในมุมกว้างว่า
จะต้องทาการกาหนดราคาค่าน้ าโดย ทาการพิจารณาราคาข้าวกับการตลาดเป็ นกรณี พิเศษ, ทาการ
วางแผนเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า , ทาการจัดสรรให้มีความน่ าเชื่อถื อ , และการมีส่วนร่วมของชาวนา สิ่ง
สาคัญที่ สุดที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ก่อนก็คือกาหนด “การบริการ” หรือ “สิทธิ ” และสิ่งที่เป็ นอุปสรรคสาคัญ ใน
สภาวะปั จจุบันการการควบคุ มระบบที่ บกพร่องนั้ น (รวมถึ งหลักเกณฑ์ทางด้านเทคนิ คและการเมือง
ด้วย) ไม่สามารถทาให้เกิดความมัน่ ใจและความน่ าเชื่อถือในแผนการและทาให้ผูใ้ ช้ตอ้ งหาวิธีเข้าไปใช้

(Rosegrant and Ringler, 1998) อย่างไรก็ตามในการเสนอการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ควรจะต้องมีความระมัดระวังอย่างสูง เนื่ องจากระบบ
การจัดสรรและการกาหนดค่ าน้ าจากการชลประทานที่ มีอยู่ในประเทศส่ วนใหญ่ ได้มีการพัฒ นามาเป็ นระยะเวลายาวนานโดยใช้วิ ธี
ประนี ป ระนอมข้อ ขัด แย้งต่ า ง ๆ, แนวโน้ม , ความสนใจ, ความจ าเป็ น และวัต ถุ ประสงค์ ดังนั้ น ก่ อนที่ จ ะรับ การเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ
จาเป็ นต้องทาการศึกษาทางด้านการเมืองและสังคม และผลกระทบขององค์กรต่อกลยุทธ์และวิธีการใหม่ ๆ” (Sampath, 1992) เป็ นต้น
102
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น้ าจากแหล่งต่าง ๆ โดยทัว่ ไป (ในแง่ของปริมาณ, คุณภาพ, ช่วงเวลา และระดับน้ า 103) ซึ่งอาจไม่เป็ น
จริงสาหรับระบบการชลประทานทุก ๆ ระบบ โดยเฉพาะกับระบบที่มีขนาดเล็กกว่ า แต่อาจจะใช้ได้กบั
โครงการที่ มี พื้ นที่ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในประเทศไทย (ซึ่ งมีถึ ง 2 ใน 3 ของพื้ นที่ ช ลประทาน
ทั้งหมด)
อย่างไรก็ดี ควรจะได้ตระหนั กถึงข้อดีของความเชื่อมโยงระหว่าง โครงสร้าง, การจัดการ,
องค์กร และการเงิน (Small, 1990) การปฏิรูปเป็ นหลักเกณฑ์เดียวในระบบที่จะให้ผลที่ลม้ เหลวหรือ
พลิกผันไปในทางตรงข้ามได้ ถึงแม้วา่ ระบบขายส่งน้ าจะยังเป็ นไปได้ยาก (Moore, 1989) แต่ก็ระบบนี้ ก็
อาจเป็ นทางแก้ไขปั ญ หาทางเดี ยวที่ สามารถนามาใช้ได้หากพิจารณาให้ครอบคลุมโครงสร้างของการ
ปฏิ รูป ในกรณี นี้เรามองการกาหนดราคาค่าน้ าในฐานะที่ เป็ นมาตรการที่ มีอานาจผูกพันทางสัญ ญา
ระหว่างกรมชลประทานกับผูใ้ ช้น้ า ซึ่งเป็ นปั จจัยของกระบวนการความร่วมมือที่จะนาไปสู่ความเป็ นธรรม
มากกว่าความมีประสิทธิภาพ (ดูที่ Molle et al, 2001a) หลักการทางเหตุผลอื่น ๆ ตั้งอยู่พื้นฐานของ
การประหยัดน้ า , การฟื้ นฟูราคาหรือการจัด สรรน้ าระหว่างกลุ่ม ซึ่ งได้รบั การพิสูจน์ ว่าไม่ตรงประเด็ น
อย่างมาก โดยไม่คานึ งถึงหลักทฤษฎี การเก็บภาษี ที่รุนแรงโดยองค์กรและการเมืองนั้ นควรจะมีความ
สอดคล้องกัน ของความกระตื อรื อ ร้น และจ าเป็ นต้อ งมี ค วามรอบคอบในการปฏิ รูป โดยทัว่ ไป , การ
ทดสอบความตระหนั ก รูใ้ นพื้ นที่ น าร่ อ ง, การฝึ กอบรม, การต่ อ รอง และการอภิ ป รายกับ ผู ้ร่ วมรับ
ผลประโยชน์ท้งั หมด ซึ่งรวมไปถึงนักการเมืองด้วย
กระบวนการนี้ ควรจะมีจุดประสงค์ในการทาให้องค์กรลุ่มน้ ามีประสิทธิภาพ 104โดยการให้
อานาจที่พอเพียงแก่ผูใ้ ช้, ให้การสนับสนุ นทางด้านกฎหมายและการเมือง, และให้อานาจการควบคุมที่
ชัดเจนในการจัดสรรและจัดการทรัพยากรน้ า
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