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ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการนำ้าใน
ระบบเหมืองฝายเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มนำ้าแม่ขาน

 งานวิจยัน้ีมวัีตถปุระสงคค์อื ศกึษารปูแบบขององคก์ร

จัดการนํ้าระบบเหมืองฝายเพื่อการเกษตร ศึกษากลไกของ

องคก์รจดัการน้ําเพ่ือการเกษตร และศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรจัดการนํ้าระบบเหมืองฝาย

เพ่ือการเกษตร ดว้ยวิธีการสาํรวจพืน้ทีจ่รงิ ทาํแบบสอบถาม 

สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้นํา กลุ่มผู้ใช้นํ้า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารจัดการนํ้าชุมชน ผลการศึกษาพบว่าระบบ

เหมืองฝายเป็นผลงานทางวิศวกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของ

เกษตรกรชาวลา้นนาระบบเหมอืงฝายถกูพฒันาขึน้มาควบคู่

กบัวธิกีารบริหารจดัการ ทัง้สองระบบจะทํางานสมัพนัธแ์ละ

สอดคลอ้งกนัจนกลายเปน็แบบแผนในการจดัการนํา้ทีป่ฏบิตัิ

สืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน รูปแบบองค์การบริหารจัดการนํ้า

ระบบเหมอืงฝายเพ่ือการเกษตรม ี6 รูปแบบได้แก่ 1. รปูแบบ

เหมอืงฝายครวัเรอืน 2. รปูแบบแกเ่หมอืงแกฝ่าย 3. รปูแบบ

 คำาสำาคัญ: การบริหารจัดการนํ้า , ระบบเหมืองฝาย , การปรับเปลี่ยนรูปแบบ

องคก์รเหมอืงฝาย 4.รปูแบบสหกรณผ์ูใ้ช้นํา้ 5. รปูแบบสมาคม

ผู้ใช้นํ้า และ 6. รูปแบบเครือข่ายผู้ใช้นํ้า กลไกขององค์กร

ผูใ้ช้นํา้ประกอบดว้ย 5 ดา้นไดแ้ก่ แหลง่นํา้ ระบบสง่นํา้ ผูใ้ช้นํา้

กฎกติกา และระบบกํากับ ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการนํ้ามี 2 ด้านได้แก่ 

1) ปัจจัยภายในประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงผู้นํา 

การเพิ่มข้ึนหรือลดของสมาชิก การปรับปรุงระบบส่งนํ้า 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเปลี่ยนสิทธิ์

ถือคลองที่ดิน 2) ปัจจัยภายนอกประกอบด้วยปัจจัยที่เกิด

จากธรรมชาติและปัจจัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์
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ABSTRACT

 A purpose is. The forms of organization 

management, irrigation water for agriculture. 

Mechanism of organization management, irrigation 

water for agriculture. Factors that affect the change 

of organization management, irrigation water for 

agriculture. Research process, the actual survey, 

how to do a real survey, depth interviews with the 

leaders, the use of water, and community water 

management experts. Conclusion. The engineering

and knowledge of farmers Lanna people the 

irrigation system that was developed in conjunction 

with management. The two systems are related and 

fit together into a conventional water management 

practices are passed on to the present. Of the study 

can be conclusion pattern of water management 

บทนำา

 สาํหรับการจดัการนํา้ในประเทศไทย ต้ังแต่อดีตจนถึง

ปจัจบุนัเน้นหนักเร่ืองการจดัหานํา้ หนว่ยงานและสถาบันหลกั

ในการจัดการน้ําของไทย คือ กรมชลประทาน ซึ่งเดิมเคย

มหีนา้ทีจั่ดหานํา้ ปัจจบุนัรบัหนา้ทีจ่ดัสรรนํา้ดว้ย แตร่ฐัขาดทัง้

กติกาและเครือ่งมอืในการจดัสรรนํา้ ความขดัแยง้ดา้นการจดั

สรรนํา้ไดก้ลายเปน็ปญัหาสําคัญในภาคเกษตร ทัง้ในระหวา่ง

ราษฎรดว้ยกนั ระหว่างราษฎรกบัรฐั และระหวา่งหนว่ยงาน

รัฐด้วยกนั ขณะเดยีวกนัความตอ้งการนํา้ในเขตเมอืงกข็ยายตวั

อยา่งรวดเร็ว ทาํใหเ้กดิการช่วงชงินํา้กนั ระหวา่งชมุชนเมอืงกับ

ชนบท ชมุชนเมอืงกบัภาคอตุสาหกรรม มิง่สรรพ ์ขาวสะอาด 

(2544) กลา่ววา่ ทีผ่่านมาการบรหิารจดัการนํา้ในประเทศไทย

มุ่งเน้นการจัดหาน้ําและการบํารุงรักษาระบบควบคุมนํ้า

ด้วยการก่อสร้างอาคารควบคุมนํ้าประเภทต่างๆ ได้แก่ 

for agriculture into six categories. 1. A household 

irrigation system. 2. water user. 5. The water user 

associations. And 6. Network irrigation system. 

Institutional structure of the water users include 

five areas: water resources, water supply systems, 

water users, rules, and governance. There are two 

forms of water management areas. 1) The internal 

factors include Change in leadership. The increase or 

decrease of the members. Improved water delivery 

system. Changes in land use. And the right to the 

canal lands. 2) external factors include Caused by 

natural factors. Factors caused by human action.

 

 Keywords: Water management, Irrigation systems, Pattern transition.

การสรา้งเข่ือน การขุดสระ การสร้างอา่งเก็บนํา้ การสรา้งฝาย

การขุดลอกลาํหว้ย การขุดลอกหนองบึงตา่งๆ เป็นตน้ ปัจจุบัน

เราเรียกการพัฒนาระบบในด้านนี้ว่า “การมุ่งพัฒนาระบบ

โครงสรา้งรองรบันํา้” ซ่ึงตอ้งดําเนินการควบคูกั่บกระบวนการ

จัดสรรนํ้าหรือที่เรียกว่า “การพัฒนาระบบบริหารจัดการ” 

ประกอบด้วยระบบหรือกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิด

การดําเนินงานจัดสรรนํ้าให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งสอง

ระบบจะทํางานแยกขาดจากกนัไมไ่ด้จงึจําเป็นตอ้งถูกพฒันา

มาควบคูก่นัมาตัง้แตต่น้ ตวัอยา่งการดําเนนิการในพืน้ทีลุ่ม่นํา้

แม่ขานจังหวัดเชียงใหม่ มีการรวมกลุ่มผู้ใช้นํ้าเกิดขึ้นมา

ยาวนานและรว่มกนัพฒันาระบบบรหิารจดัการนํา้ในรปูแบบ

เหมืองฝายมาไม่น้อยกว่า 750 ปีมาแล้ว (วันเพ็ญ สุรฤกษ์ ,

2528) 2 รูปแบบคือ แบบเหมืองฝายครัวเรือนและแบบแก่
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เหมอืงแกฝ่าย มกีลไกการบริหารจดัการทีไ่มซ่บัซอ้นเนือ่งจาก

มีสมาชิกผู้ใช้นํ้าไม่มาก อาศัยกฎหมายมังรายศาสตร์เป็น

ระบบกํากับในการควบคุมให้กลุ่มผู้ใช้นํ้าในพื้นที่ต่างๆ ไม่มี

การเอารัดเอาเปรียบกัน ปัจจุบัน (พ.ศ.2555) ท่ามกลาง

การเปลีย่นแปลงในหลายด้านอยา่งรวดเรว็ สง่ผลใหรู้ปแบบ

การบรหิารจดัการน้ําในพืน้ท่ีเปลีย่นแปลงไปอยา่งไรเพือ่รกัษา

แบบแผนการจัดสรรนํ้าเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมต่อไป โดยมี

วัตถุประสงค์ คือ ศึกษารูปแบบขององค์กรจัดการนํ้าระบบ

เหมอืงฝายเพือ่การเกษตร ศกึษากลไกขององคก์รจดัการนํา้

เพื่อการเกษตร และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน

รูปแบบองค์กรจัดการนํ้าระบบเหมืองฝายเพื่อการเกษตร 

กรอบแนวคิดการวิจัย

 แนวคิดการวิจัยนี้พัฒนามาจากแบบจําลอง 3 ท่าน

ได้แก่ แบบจําลองโครงสร้างเชิงอํานาจของ ปัทมาวดี ซูซูกิ 

และชล บุนนาค (2551) กล่าวว่า นโยบายรัฐ เศรษฐกิจ

และองค์กรระหว่างประเทศมีผลต่อรูปแบบการบริหารจัด

การนํ้าและจากแนวคิดการจัดการนํ้าเชิงภูมิศาสตร์ของ 

พร-พไิล เลศิวชิาและคณะ (2546) กลา่ววา่ลกัษณะภมูศิาสตร ์

การตั้งถ่ินฐาน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีผลต่อรูปแบบ

การบริหารจัดการน้ํา ผนวกกับแบบจําลองของ Elinor 

Ostrom (1996) กล่าวว่า ระบบนิเวศของนํ้า สังคมนิเวศ 

มีผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการนํ้า นอกจากนั้นเขายังได้

เสนอว่ารูปแบบ

ตารางที่3.1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างในระดับกลุ่มผู้ใช้นํ้า

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในลุ่มนำ้าสาขาแม่ขาน

นำ้าแม่ขานตอนบน
(กลุ่มผู้ใช้นำ้า)

นำ้าแม่ขานตอนล่าง
(กลุ่มผู้ใช้นำ้า)

รวม
(กลุ่มผู้ใช้นำ้า)

1. ลํานํ้าสาขาแม่ขาน 49 8 57

2. ลํานํ้าสาขาแม่วาง 20 15 35

        รวมประชากร 69 23 92

        รวมกลุ่มตัวอย่าง 16 8 24

การบริหารจัดการนํ้าแต่ละรูปแบบประกอบด้วย แหล่งนํ้า 

ผู้ใช้นํ้า กฎกติกา และระบบกํากับ ท้ังหมดนํามาสร้างเป็น

กรอบการวิจัย โดยมี สมติฐานว่า “การเปลี่ยนแปลงที่เกิด

จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกจะส่งผลให้รูปแบบ

องค์กรบริหารจัดการนํ้ามีความแตกต่างกัน” 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย

 กระบวนการศึกษาวิจัยนี้ใช้กรณีศึกษาในพื้นท่ีลุ่มนํ้า

สาขาแม่ขานจังหวัดเชียงใหม่ (แผนที่ 3.2) เป็นพื้นที่ศึกษา

เนื่องจากมีประวัติการใช้น้ํามายาวนานกว่า 750 ปี และ

เป็นพื้นท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านน้อย ตั้งอยู่ในเขต

การปกครอง 5 อําเภอ คือ อําเภอสะเมิง อําเภอหางดง 

อาํเภอแม่วาง อําเภอดอยหล่อ และอําเภอสนัป่าตอง มพีืน้ท่ี

รับนํ้าประมาณ 1,832.45 ตารางกิโลเมตร มีลํานํ้าสําคัญ

สองสายไดแ้ก ่ลาํนํา้แมข่านและลาํนํา้แมว่าง มีประชากรเปน็

กลุ่มผู้ใช้นํ้าในระบบเหมืองฝาย 92 กลุ่ม และกลุ่มตัวอย่าง

ทีใ่ชโ้ดยวธิสีุม่ตวัอยา่งให้ครอบคลมุพืน้ทีต่น้นํา้และปลายนํา้

รวมท้ังหมด 24 กลุ่ม (ตาราง 3.1) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์

การถอดบทเรยีนการร่วมกิจกรรมกับกลุม่ผูใ้ช้นํา้ (ภาพท่ี 3.1) 
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ภาพที่3.1 ภาพกลุ่มผู้ใช้นํ้าระบบเหมืองฝายเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่ขานจังหวัดเชียงใหม

แผนที่3.2 แสดงที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่ขานจังหวัดเชียงใหม่

ลำานำ้าขาน

ลำานำ้าแม่วาง

แม่นำ้าปิง

 1. เพื่อศึกษา กลุ่มผู้ใช้นํ้าในระบบเหมืองฝายพื้นท่ี

ลุ่มนํ้าสาขาแม่ขานมีรูปแบบการบริหารจัดการนํ้ากี่รูปแบบ 

จากกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มประกอบด้วยกลุ่ม

ผู้บริหารองค์กรและกลุ่มสมาชิกองค์กร การเก็บรวบรวม

และวเิคราะห์ขอ้มลู สบืคน้เอกสารรายงานจากองคก์รตา่งๆ 

การลงพ้ืนท่ีเพือ่สํารวจสภาพและข้อเท็จจรงิ สมัภาษณเ์ชิงลกึ

การประชุมกลุ่มย่อยของทั้งสองกลุ่ม การใช้แบบสอบถาม 

และการถอดบทเรียนร่วมกับกลุ่มผู้นําและผู้เช่ียวชาญด้าน

การจัดการนํ้าในชุมชน 
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 2. เพื่อศึกษา กลุ่มผู้ใช้นํ้าในระบบเหมืองฝายมีกลไก

การบริหารจัดการนํ้าเชิงองค์กรแตกต่างกันอย่างไร ด้วยวิธี

การทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 24 กลุ่มผู้ใช้นํ้าในระบบเหมือง

ฝาย (ในหนึ่งกลุ่มจะแยกแบบทดสอบออกเป็น 2 กลุ่ม

ประกอบดว้ย กลุม่ผูน้าํองคก์รและกลุม่สมาชกิองคก์ร) รวม

ท้ังสิน้ประมาณ 60 คน การเกบ็รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู 

ใช้การลงพื้นที่

เพือ่ดกูารปฏบิตังิานจรงิ การสมัภาษณเ์ชงิลกึ และการประชมุ

กลุ่มย่อยของทั้งสองกลุ่ม

 3. เพ่ือศึกษา ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน

รูปแบบองค์กรจัดการน้ําระบบเหมืองฝายเพ่ือการเกษตร 

ดว้ยวธิกีารทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่ง 24 กลุม่ผูใ้ชน้ํา้ในระบบ

เหมอืงฝาย (ในหน่ึงกลุม่จะแยกแบบทดสอบออกเปน็ 2 กลุม่

ประกอบด้วย กลุ่มผู้นําองค์กรและกลุ่มสมาชิกองค์กร) 

รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูล การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพจริง การแปรข้อมูล

ภาพถ่ายทางอากาศ การเก็บข้อมูลจํานวนผู้ใช้นํ้าในแต่ละ

ช่วงปีของแต่ละกลุ่มแล้วนํามาคํานวณตัวเลขทางสถิติ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก และและการถอดบทเรียนร่วมกับกลุ่ม

ผู้นําและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการนํ้าในชุมชน 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล

 รูปแบบองค์กรบริหารจัดการนํ้าระบบเหมืองฝาย 

ผลจากการศึกษาพบว่าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าตอนบนและตอนล่าง

มีรูปแบบการบริหารจัดการนํ้าที่แตกต่างกันถึง 6 รูปแบบ

ตารางที่ 4.1 ดังนี้

พื้นที่ลุ่มนำ้าแม่ขานตอนบน พื้นที่ลุ่มนำ้าแม่ขานตอนล่าง

1. รูปแบบฝายครัวเรือน

2. รูปแบบแก่เหมืองแก่ฝาย

3. รูปแบบองค์กรเหมืองฝาย

4. รูปแบบเครือข่ายผู้ใช้นํ้าลุ่มนํ้าลําห้วย

1. รูปแบบองค์กรเหมืองฝาย

2. รูปแบบสหกรณ์ผู้ใช้นํ้า

3. รูปแบบสมาคมผู้ใช้นํ้า

4. รูปแบบเครือข่ายผู้ใช้นํ้าลุ่มนํ้าสาขา

 ผลการศกึษาสามารถสรปุรปูแบบการจดัการนำา้เพือ่

การเกษตรในพ้ืนท่ีลุม่นำา้แมข่าน จงัหวดัเชยีงใหม ่มทีัง้หมด 

6 รูปแบบ คือ 1) เหมืองฝายครัวเรือน 2) แก่เหมืองแก่ฝาย 

3) องคก์รเหมืองฝาย 4) สหกรณผ์ูใ้ช้นํา้ 5) สมาคมผูใ้ช้นํา้ และ 

6) เครอืขา่ยผูใ้ชน้ํา้ และมอีงคป์ระกอบหลกัทีเ่ปน็โครงสรา้ง

ภายในของแต่ละกลุ่มประกอบด้วย 6 ด้านคือ แหล่งนํ้า

ระบบส่งนํ้า ผู้ใช้นํ้า กฎกติกา และระบบกํากับ จากการค้น

พบในเบือ้งตน้จึงเปน็ไปตามทฤษฎกีารจัดการทรพัยากรของ 

Elinor Ostrom (1996) กลา่ววา่รปูแบบการบรหิารจดัการนํา้

แต่ละรูปแบบ ผลของการบริหารจัดการนํ้าจะปรากฏใน

รปูแบบของสถาบันท่ีกลุม่นัน้ๆ รว่มกันสรา้งข้ึน โดยมลีกัษณะ

เป็นพลวตัรท่ีปรบัเปลีย่นไปตามลกัษณะของสงัคมนเิวศนัน้ๆ 

สาํหรบัการจดัการนํา้ทัง้ 6 รปูแบบมขีอ้จาํกดัในเชงิการบรหิาร

จัดการบางอย่างท่ีควรได้รับทราบเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสิน

ใจในเชงินโยบายตอ่ไป กลา่วคอื การจดัการแบบเหมอืงฝาย

ครวัเรอืน รปูแบบนีสั้นนิฐานว่าเปน็ตน้แบบของการทดนํา้ที่

ใช้กันมาตั้งแต่อดีตต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน ระบบนี้ถือว่า

เปน็การชะลอนํา้อกีรปูแบบหนึง่กลา่วคอื เมือ่น้ําหลาก (นํา้มาก)

ระบบนีจ้ะชว่ยผนันํา้เขา้ไปใชใ้นการเกษตรชว่ยใหน้ํา้ไมไ่หล

แรงจนเกินไป แต่ปัจจุบันรูปแบบนี้กําลังได้รับผลกระทบ

อย่างหนักและมีความอ่อนไหวมากจากการท่องเท่ียว 

เพราะถ้าหากมกีารเปลีย่นแปลงการใช้ท่ีดนิไปเป็นแบบอืน่ๆ

เช่น ถ้าเดิมเคยทําสวนอยู่เมื่อเปลี่ยนเป็นพื้นท่ีรีสอร์ท 

เพือ่การทอ่งเทีย่วกจ็ะถงึขัน้ตอ้งเลกิทําสวนไปเลยเนือ่งจาก

มพีืน้ทีน่อ้ย ซึง่รปูแบบนีก้าํลงัไดร้บัผลกระทบอยา่งหนกัและ

มแีนวโนม้ลดลงเรือ่ยๆ ในดา้นการสง่เสรมิการบรหิารจดัการ

ตารางที่4.1 รูปแบบองค์กรบริหารจัดการนํ้าระบบเหมืองฝายใน 2 พื้นที่
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รูปแบบน้ีพบว่าได้รับการสนับสนุนน้อยเนื่องจากเป็นกลุ่ม

เลก็ๆ มแีคค่นเดยีวหรอืสองคนต่อหน่ึงระบบจึงทาํใหไ้มไ่ด้รบั

การสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นด้วยเหตุผลที่ไม่คุ้มค่า

ต่อการลงทุน นอกจากนั้นยังถูกกล่าวหาว่าทําลายป่าและ

สภาพแวดล้อมเน่ืองจากตัวฝายกั้นลําห้วยยังทําจากไม้ที่

หาได้ในภูมิประเทศน้ัน ดังนั้นถ้าหากมองในแง่ของสิทธิที่

เขาควรได้รับน้ําไปใช้เพื่อการเกษตรก็ควรสนับสนุนให้เขา

ได้ทําอาชีพเกษตรกรรมต่อไป ดีกว่าปล่อยให้นํ้าไหลทิ้งไป

อย่างไม่มีประโยชน์

 การบรหิารจดัการแบบแก่เหมืองแก่ฝาย เปน็รูปแบบ

การบรหิารจดัการแบบอํานาจรวมศนูยอ์ยูท่ี ่แกฝ่าย (หวัหนา้) 

แต่เพียงผู้เดียวข้อดี คือตัดสินใจได้เร็วเมื่อเกิดวิกฤตหรือ

ความขัดแย้ง แต่รูปแบบนี้หลงเหลืออยู่น้อยมากในปัจจุบัน 

(พ.ศ.2556) เนื่องจากผู้นํามีอํานาจมากจนถูกระบบรัฐเข้า

ดึงตวัไปทําหน้าทีอ่ืน่แทน เชน่ ไปเปน็พอ่หลวง (ผูใ้หญบ่า้น) 

ไปเป็นกํานนั ไปเปน็นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล เทศบาล

ระดับต่างๆ เป็นต้น จึงทําให้ระบบนี้อ่อนแอลงทันที

 การบรหิารจดัการแบบองคก์รเหมอืงฝาย เปน็รปูแบบ

กึ่งกระจายอํานาจกึ่งรวมศูนย์ แทบจะทั้งหมดของกลุ่มผู้ใช้

นํา้รูปแบบนีพ้ฒันาตวัเองมาจากรปูแบบทีส่อง ซึง่มรีฐัเขา้มา

เกีย่วข้องเพือ่เชือ่มโยงในเชงิการบริหารจัดการ การจัดสรรงบ

ประมาณทอ้งถิน่ เปน็ตน้ รปูแบบนีดู้เผนิๆ แลว้นา่จะเปน็รปู

แบบทีเ่ขม้แขง็และดดูทีีส่ดุ แต่เน่ืองจากรัฐได้เขา้ไปชว่ยเหลอื

ในด้านงบประมาณ เช่น การซ่อมแซมฝาย การขุดลอก

ลําเหมือง (คูหรือคลองส่งนํ้า) ซ่อมประตูระบายนํ้า เป็นต้น 

ซ่ึงแต่เดมิสมาชิกในกลุม่จะชว่ยกันออกเงินดูแลกนัเอง สง่ผล

ให้สมาชิกไม่ค่อยใส่ใจที่จะดูรักษาระบบเหล่านี้ให้ดีขึ้นด้วย

ตนเองเพราะถอืว่าเปน็หนา้ท่ีของรฐัทอ้งถิน่ต้องมาดูแลแทน

พวกเขา แต่กลับมีความขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์

จากการซ่อมแซมเหมอืงฝายมากกวา่ จงึทาํใหเ้จตนารมในการ

เขา้มาของรฐักบัส่งผลไปในทางลบมากกวา่ จากปรากฏการณ์

ดังกลา่วรฐัทอ้งถิน่ควรหาทางจาํกดัขอบเขตการสนับสนุนให้

ชดัเจนไมเ่ชน่นัน้แลว้จะเกดิความเหลือ่มลํา้กนัเกดิขึน้จะหา

ทางแก้ไขยากลําบากส่วนการบริหารจัดการแบบเครือข่าย

ผู้ใช้น้ํา เป็นระบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มผู้ใช้นํ้า

ในลุม่น้ําแหง่น้ี การบรหิารจดัการรปูแบบนีไ้มไ่ดมี้เปา้หมาย

เพือ่ควบคมุปรมิาณนํา้ แตม่เีปา้หมายเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลู

ข่าวสารระหว่างกลุ่มผู้ ใช้นํ้าในลุ่มนํ้าเดียวกันเท่านั้น 

โดยทุกกลุม่มารวมกันแลว้ตัง้กลุม่ประสานงานข้ึนมาชุดหนึง่

แล้ว ทําหน้าที่ ส่ งข่ าวสารระหว่าง กันอย่างต่อ เนื่ อง 

การดําเนินงานของกลุ่มนี้มีแนวโน้มอ่อนแอลงเรื่อยๆ 

เน่ืองจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยรัฐทั้งส่วนกลาง

และสว่นทอ้งถิน่เทา่ทีค่วร ปจัจบุนั (พ.ศ.2556) ไมม่แีมท้ีต่ัง้

สํานักงานหรือสถานท่ีทํางานท้ังๆ ท่ีหน่วยงานนี้ทําหน้าท่ี

ประสานงานแทนองคก์รของรฐัในดา้นการบรหิารจดัการนํา้

การประสานงานเพื่อการแก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆ การขอ

ความร่วมมือหรือขอข้อมูลไปยังกลุ่มผู้ใช้นํ้าที่เป็นต้นตอ

กจ็ะสามารถทาํไดง้า่ยและเรว็ ดงันัน้องค์กรระดบันีค้วรไดร้บั

การส่งเสริมให้เข้มแข็งต่อไป

 โครงสรา้งท่ีเปน็องค์ประกอบในการบรหิารจัดการนำา้ 

การใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรในพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาแม่ขานจังหวัด

เชียงใหม่ มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มผู้ใช้นํ้าใน

ระบบเหมืองฝายเพื่อการเกษตร องค์ประกอบหลักที่มีผล

ตอ่รปูแบบการบรหิารจดัการนํา้ไดแ้ก ่แหลง่นํา้ ระบบสง่นํา้ 

ผูใ้ช้นํา้ กฎกตกิา และระบบกํากับ เมือ่องคป์ระกอบแตล่ะดา้น

เปลีย่นไปสง่ผลใหร้ปูแบบการบรหิารจดัการน้ําเปลีย่นแปลง

ไปด้วยเช่นกัน ผลจากการศึกษาตัวแปรหลักของรูปแบบ

การบริหารจัดการนํ้าแต่ละรูปแบบท่ีกล่าวไปแล้วในเบ้ือง

ต้นมีองค์ประกอบหลักอยู่ทั้งหมด 5 ด้าน แต่จากการศึกษา

วิเคราะห์ทําให้พบว่ารูปแบบการบริหารจัดการท่ีแตกต่าง

กันออกไป กับไม่ใช่องค์ประกอบหลักเปลี่ยนไปแต่เป็นองค์

ประกอบย่อยเปลี่ยนไปแทน (ตารางที่ 4.2) เช่น เมื่อแหล่ง

นํา้มลัีกษณะเปลีย่นไปจากแมน่ํา้เป็นลาํห้วย สง่ผลตอ่ระบบ

การสง่นํา้มลีกัษณะความซบัซอ้นลดลง ขนาดของฝายลดลง

ตามมาด้วย ทําให้จํานวนผู้ใช้นํ้าเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน

จากเดิมมีจํานวนท่ีมากกับลดลงเหลือไม่ ก่ีคนเช่นกัน 

หรือเมื่อระบบกํากับเปลี่ยนไปจากเดิมท่ีเคยใช้ความเป็น

เครอืญาตมิาเป็นใช้กฎหมายแทนกจ็ะสง่ผลตอ่ กฎกตกิาก็จะ

ตอ้งมคีวามเปน็ทางการมากขึน้อาจจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง

อยา่งถูกกฎหมาย จงึจะมผีลบังคบัใช้กับผูใ้ช้นํา้ไดแ้ละในด้าน

ท่ีมาของผู้นํากลุ่มซ่ึงมีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มตามมา

ด้วยเช่นกัน เป็นต้น 
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1.แหล่งนำ้า 2.ระบบส่งนำ้า 3.ผู้ใช้นำ้า 4.กฎกติกา 5.ระบบกำากับ

1.1 แม่นํ้าสายหลัก 2.1 ตัวฝาย 3.1 จํานวนผู้ใช้นํ้า 4.1 บทบาทหน้าที่ 5.1 พรบ.ชลฯ 2482

1.2 แม่นํ้าสายรอง 2.2 คลองส่งนํ้า 3.2 การมีผู้นํา 4.2 การจัดการกลุ่ม 5.2 กฎหมายอื่น

1.3 ลํานํ้าสาขา 2.3 ประตูนํ้า 3.3 โครงสร้างกลุ่ม 4.3 บทลงโทษ 5.3 ประเพณี

1.4 ลําห้วย 2.4 คันยกระดับ 4.4 สัญญาของกลุ่ม 5.4 ระบบเครือญาติ

 ตารางที่4.2 แสดงตัวแปรหลักและตัวแปรย่อยของการบริหารจัดการนํ้าใน 1 ระบบเหมืองฝาย

 ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงรปูแบบการบรหิาร

จดัการนำา้การเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบหลกัในแตล่ะรูปแบบ

การบริหารจดัการนํา้ เกดิจากความพยายามในเปน็การปรบัตัว

หาทางออกเปน็รปูแบบการบรหิารจดัการทีก่ลุม่ผูใ้ชน้ํา้นัน้ๆ ให้

สามารถคงอยูต่อ่ไปไดอ้ยา่งมัน่คงตอ่ไป จากหลกัการดงักลา่ว

ปัจจัยใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกลไกภายในให้เกิดรูป

แบบการบรหิารจดัการน้ําทีแ่ตกต่างกนัทัง้หมด 2 กลุม่ปจัจัย 

ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปน้ี ปจัจยัภายในประกอบดว้ย 1) การเปลีย่นแปลงผูน้าํ 

2) การเพิม่ขึน้หรอืลดลงของสมาชกิ3) การปรบัปรงุระบบส่งนํา้

4) การใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 5) การเปลีย่นสทิธิก์ารถอืครองทีดิ่น 

ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยที่เกิดจาก

ธรรมชาติประกอบด้วย 1) การเปลี่ยนฤดูกาล 2) ปริมาณ

กลไกการบริหารจัดการนำ้า

ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารจัดการนำ้า
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1. แหล่งนํ้า ◊

2. ผู้ใช้นํ้า ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
3. ระบบส่งนํ้า ◊ ◊ ◊

4. กฎกติกา ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

5. ระบบกํากับ ◊ ◊ ◊

นํ้าเปลี่ยนไป 3) ภูมิประเทศเปลี่ยนไป ปัจจัยท่ีเกิดจาก

การกระทําของมนษุยป์ระกอบดว้ย 1) การเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ 2) การเปลีย่นนโยบายรฐั 3) การพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน จากการศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาพัฒนาการและ

ความเป็นมาของแต่ละรูปแบบย้อนหลัง ประกอบกับสภาพ

การดําเนินงานอยู่ในปัจจุบันทําให้สามารถวิเคราะห์ได้

ดังตารางที่ 4.3 และ 4.4 

 ปจัจยัภายใน เป็นปัจจยัท่ีเกดิจากการดาํเนนิงานหรือ

กิจกรรมภายในกลุม่หรอืองคก์รจนทาํใหเ้กิดระเบียบแบบแผน

การปฏบิติัทีเ่ปน็แนวทางสบืทอดตอ่กนัมายาวนาน ถ้าหากมี

การดาํเนนิการใดๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่สทิธขิององคก์รผูใ้ชน้ํา้

จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีโดยเฉพาะปัจจัยดังนี้

ตารางที่4.3 แสดงปัจจัยภายในที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารจัดการนํ้า
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 การเปลี่ยนแปลงผู้นำา จะส่งผลกระทบต่อการ

เปลีย่นแปลงภายในกลุม่ผูใ้ชน้ํา้และการเปลีย่นแปลงกฎกติกา

บางอยา่งภายในกลุ่ม กลา่วคอืเดมิทผีูนํ้าจะถกูเปลีย่นแปลง

ยากเนือ่งจากเปน็ผูท้ีม่อีาํนาจสงูมาก มคีวามรูค้วามสามารถ

ในการกํากับและควบคุมสมาชิก แก่ฝายหรือแก่เหมือง 

(หัวหน้า) มีทําหน้าที่เป็นผู้นําจะต้องได้รับการคัดเลือกจาก

สมาชิกผู้ใช้นํ้า เพราะผู้นําต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความ

สามารถและเขา้ใจสภาพภมิูประเทศเปน็อยา่งดี ประกอบกบั

เป็นผู้ที่คนอื่นๆ ให้ความเคารพนับถือและเชื่อฟัง การตีฝาย

กัน้ลําน้ําจะต้องอาศยัความรู ้ภมูปิญัญาและประสบการณท์ี่

สั่งสมมายาวนานของผู้นําเพื่อที่สามารถเอาชนะธรรมชาติ

ได้สําเร็จ จนเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนที่เข้ามาร่วมกันใช้นํ้า

ในฝายเดียวกัน ปัจจุบัน (พ.ศ.2556) ผู้นําที่เป็นแก่ฝาย 

(หัวหน้า) จะเหลือเพียงคุณสมบัติเดียวคือเป็นสมาชิกผู้ใช้

นํ้าเท่านั้น แต่จะมีคุณสมบัติด้านอื่นแทนได้แก่ เป็นบุคคล

ที่ทํางานและประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการ หรือ

องค์กรภายนอกอื่นๆได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้จะต้องสร้างผลใน

เชงิบวกตอ่องคก์รเหมอืงฝายของตนเอง นอกจากนัน้ถา้หาก

สามารถประสานงบประมาณจากหนว่ยงานภายนอก เขา้มา

ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของสมาชิกได้ ก็ถือว่าเป็นบุคคลมี

ความเหมาะสมกับความเป็นผู้นําสูง แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดใน

การเป็นแก่ฝายในปัจจุบันคือ เป็นบุคคลที่มีความเสียสละ

ซ่ือสตัยส์จุรติเปน็สําคญั การเปลีย่นแปลงผูนํ้าบางแหง่มผีลตอ่

การเปลีย่นแปลงของกลุม่ไปเลย เนือ่งจากผูนํ้าปจัจบุนัเดมิเคย

ไปดํารงตําแหน่งกํานันมาแล้ว พอหมดสมัยก็กลับมาเป็น

แกฝ่ายเชน่เดมิ เชน่ กรณฝีายสมบรูณ์ กาํนันบญุมา มานะตา

เปน็แก่ฝายทา่นได้นาํพาสมาชกิทีม่อียูห่ลายพนัคนเขา้ไปขอ

จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ผู้ใช้นํ้าในปี พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา

แต่เมื่อเวลาผ่านไป มีการเปลี่ยนแปลงผู้นําเป็นคนใหม่ได้มี

การเปลีย่นแปลงกลบัมาเปน็รปูแบบองคก์รเหมอืงฝายเชน่เดมิ

สาเหตุมาจากผลการดําเนินการที่ผ่านมาไม่โปร่งใสทําให้

สมาชกิไมไ่วว้างใจทีจ่ะใหดํ้าเนนิการในรปูแบบเชน่นีอ้กีตอ่ไป 

 การเพิม่ขึน้หรอืลดลงของสมาชกิผูใ้ชน้ำา้ การเพิม่หรือ

ลดของจํานวนสมาชิกผู้ใช้นํ้าจะกระทบกับการปรับเปลี่ยน

กฎกตกิาใหมเ่น่ืองจากเมือ่มสีมาชกิใหมท่ีต้่องการใชน้ํา้มาก

อาจสง่ผลใหใ้นระยะยาวสมาชกิอาจเดอืดรอ้น จงึจําเป็นตอ้ง

ปรบัปรุงกติกาใหม ่โดยเป็นการคิดราคาคา่นํา้ใหเ้พยีงพอตอ่

รายจ่ายและออกระเบียบให้ผู้ใช้นํ้ารายนั้นต้องเข้าร่วมกัน

ขดุลอกลําคลองสง่นํา้ทกุปเีชน่กนั แตถ่า้ไมม่าตอ้งปรบัหลาย

เทา่เป็นตน้ หรอืการเปลีย่นแปลงจาํนวนผูใ้ชน้ํา้อาจเกดิจาก

กลุ่มชาติพันธุ์เปลี่ยนไปจากกลุ่มทางสังคมเดิมเนื่องจากมี

การอพยพ แรงงานเข้ามาในพืน้ท่ี จงึทําให้มคีวามหลากหลาย

ชาตพินัธุจ์ะมผีลตอ่ระบบผูใ้ช้นํา้เป็นองคป์ระกอบหลกัทาํให้

ตอ้งมกีารจดัระบบความสมัพนัธก์นัใหมโ่ดยอาศยักฎเกณฑ์

ที่ทุกฝ่ายยอมรับเป็นกติการ่วมกันซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ

กฎขอ้บงัคบั เทศบัญญตั ิและอืน่ๆ กอ่ใหเ้กดิการปรบัเปลีย่น

กฎกตกิาและระบบกํากบัใหมต่ามมาเพือ่รกัษาสมดุลภายใน

สถาบันให้คงอยู่ต่อไป

 การปรบัปรงุระบบสง่นำา้ มผีลตอ่แหลง่นํา้ กลุม่ผูใ้ช้นํา้ 

ระบบสง่นํา้ และกฎกตกิา กลา่วคอืการปรบัเปลีย่นระบบส่งนํา้

จะกระทบกับโครงสร้างของระบบการส่งนํ้าประกอบด้วย 

4 ด้านหลักๆ ได้แก่ ตัวฝาย คลองส่งนํ้า ประตูระบายนํ้า 

และคันยกระดับนํ้า เพราะถ้าหากมีการเปลี่ยนรูปแบบจาก

ฝายไมเ้ปน็ฝายคอนกรตี สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงแหลง่นํา้

คือเดิมเคยเป็นลําห้วยแต่พอทําฝายกั้นกลายเป็นแอ่งนํ้า

ขนาดใหญ่เช่น อ่างมะนาว ในอําเภอแม่วาง ทําให้ต้องวาง

ระบบคลองสง่นํา้ใหม ่สง่ผลตอ่กลุม่ผู้ใช้นํา้ท่ีเพิม่ข้ึนเนือ่งจาก

มีพื้นที่บริการที่ เพิ่มขึ้น มีปริมาณนํ้าต้นทุนที่มากขึ้น 

และส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนกฎกติกาใหม่เพื่อให้เกิดความ

เป็นธรรมต่อกลุ่มผู้ใช้น้ําใหม่เช่น กลุ่มผู้ปลูกลําไย กลุ่มผู้

ปลูกดอกไม้ ซึ่งต้องใช้นํ้ามากเป็นพิเศษจะต้องต้ังเกณฑ์ใน

การเก็บค่านํ้าเพิ่มขึ้นตามมา 

 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย การใช้พื้นที่

เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีอยู่อาศัย พาณิชยกรรม พื้นท่ี

เกษตรกรรม โครงสรา้งพืน้ฐาน ป่าไม ้เป็นตน้ การเปลีย่นแปลง

การใช้ประโยชน์ท่ีดินมีผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการน้ํา

บางรปูแบบเทา่นัน้ กลา่วคอื แบบเหมอืงฝายครวัเรอืนเท่านัน้ 

เพราะวา่ระบบเหมืองฝายครวัเรอืนเปน็ระบบทีเ่ลก็มพีืน้ทีไ่ม่
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เกิน 20 ไร่ ดังนั้นถ้ามีการใช้ที่ดินเปลี่ยนไปเป็นรีสอร์ท บ้าน

จดัสรร อืน่ๆ กจ็ะสง่ผลใหต้อ้งเลกิทําการเกษตรไปเลย สว่น

รปูแบบการบรหิารจดัการนํา้แบบอืน่ๆ จะไมม่ผีลกระทบเทา่ท่ี

ควรเนือ่งจากมพีืน้ทีค่อ่นขา้งมาก ประกอบกบัมกีฎหมายห้าม

ถมคลองสง่นํา้ ถา้ถมกจ็ะถกูฟ้องรอ้งใหขุ้ดลอกให้เหมือนเดิม

กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยมากผลสุดท้ายเกษตรกรก็เป็นฝ่าย

ชนะคดี

 การเปลี่ยนสิทธ์ิการถือคลองที่ดิน การเปลี่ยนมือ

หรือสิทธ์ิการถือครองที่ดินนั้นมีเกิดขึ้นโดยตลอดในทุก

พื้นที่ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ ผู้ใช้นํ้า ระบบส่งนํ้า กฎกติกา

และระบบกาํกับ กล่าวคอืถา้หากผูถ้อืสิทธิร์ายใหมไ่ม่มดีาํเนนิ

การใดๆ ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในเชิงกายภาพมากกจ็ะไมไ่ด้

รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงในครัง้นี ้ยกเวน้ผูถ้อืสทิธิ์

รายใหม่มีการแบ่งให้เกษตรกรนอกพ้ืนที่มาเช่าทําการผลิต

สินค้าเกษตรตัวใหม่ที่มีความแตกต่างจากเดิม เช่นเมื่อปี 

พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมาในพื้นที่ลุ่มนํ้าแม่วาง ในเขตพื้นที่ส่งนํ้า

ของฝายสมบูรณ์เกษตรกรขายที่ให้นายทุนต่างชาติจํานวน

มากกว่า 80 ไร่ นายทุนดังกล่าวได้ให้บริษัทเอกชนมา

ลงทุนปลูกดอกไม้สดขาย ได้แก่ ดอกดาวเรือง ดอกกล้วยไม้ 

ดอกรินลี่ ดอกกุหลาบ ฯลฯ พบว่ากิจการดังกล่าวใช้นํ้าจาก

ลาํเหมอืง (คลองสง่นํา้) ของฝายสมบรูณใ์นปรมิาณทีม่ากกวา่

ปกติ (มากกว่าการเกษตรรูปแบบเดิม) จึงส่งผลให้เกิดผล

กระทบกับกลุม่ผูใ้ชน้ํา้ และไมอ่ยูใ่นกฎกตกิาทีไ่ดต้ัง้ไว ้กลุม่ผู้

ใชน้ํา้ฝายสมบรูณจ์งึรว่มกันเขา้ไปเจรจาเพือ่หาทางออกรว่ม

กนัหลายครัง้แตก่ไ็มบ่รรลผุล จึงใชม้าตรการทีเ่รยีกวา่ระบบ

กํากับ คือเอากฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติชลประทาน

ราษรฎ ์พ.ศ. 2482 เข้าไปตอ่สู ้จงึทําให้เอกชนทีเ่ข้ามาลงทนุ

ในพืน้ทีด่งักลา่วยอมจา่ยคา่นํา้ ตามหลกัเกณฑท่ี์กลุม่ผูใ้ช้นํา้

ฝายสมบูรณ์เป็นคนกําหนดซึ่งก็มีหลักคิดไม่แตกต่างจาก

เกษตรกรรายอื่นๆ 

 ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่เกิดจากการกระทําที่

อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กรผู้ใช้นํ้าแต่ละกลุ่มมีผล

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรผู้ใช้นํ้าแต่ละกลุ่มให้

เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ปจัจยัดงักลา่วประกอบดว้ย 2 กลุม่

ได้แก่ ปัจจัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ และปัจจัยท่ีเกิดจาก

การกระทําของมนุษย์ สามารถอธิบายทีละปัจจัยดังต่อไปนี้

(ตาราง 4.4)

 ตารางที่4.4แสดงปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการนํ้า

กลไกการบริหารจัดการนำ้า

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารจัดการนำ้า
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1. แหล่งนํ้า ◊ ◊ ◊ ◊

2. ผู้ใช้นํ้า ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
3. ระบบส่งนํ้า ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

4. กฎกติกา ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

5. ระบบกํากับ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
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 การเปลีย่นฤดกูาลและปรมิาณนำา้เปล่ียนไป จะสง่ผล

กระทบตอ่กลไกการบรหิารจัดการน้ําได้แก ่แหลง่นํา้ ผูใ้ชน้ํา้

ระบบส่งน้ํา กฎกติกา และระบบกํากับ กล่าวคือในเขต

ลุม่นํา้แมข่านประกอบดว้ยลุม่นํา้สาํคญั 2 ลุม่นํา้คอื พืน้ทีร่บันํา้

เพ่ือการเกษตรในลุม่นํา้แมว่างม ี35,800 ไร ่มปีรมิาณนํา้ทา่

เฉลี่ยต่อปี 99.75 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่พื้นที่รับนํ้า

เพือ่การเกษตรของลุ่มนํา้แมข่านม ี22,944 ไร ่มีปรมิาณนํา้ทา่

เฉลี่ยต่อปี 129.19 ล้านลูกบาศก์เมตร ลุ่มนํ้าแม่ขานมีพื้นที่

การเกษตรนอ้ยกวา่ลุม่นํา้แมว่าง เมือ่เปรยีบเทยีบปริมาณนํา้

พบว่า ลุ่มน้ําแม่ขานมีปริมาณนํ้าที่มากกว่าลุ่มนํ้าแม่วาง 

จงึทําใหอ้ตัราการขาดแคลนนํา้ของเกษตรกรในลุม่นํา้แมข่าน

นอ้ยกวา่ลุม่น้ําแมว่าง เม่ือเขา้สูฤ่ดแูลง้เกษตรกรในพืน้ทีลุ่ม่นํา้

แม่ขานจะมีนํ้าใช้เพื่อการเกษตรค่อนข้างเพียงพอกับความ

ต้องการ ในขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มนํ้าแม่วางมีนํ้าใช้ไม่

เพียงพอส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ปลายน้ําไม่มีน้ําใช้เพ่ือ

การเพาะปลูก เป็นต้น จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ฤดูกาลจะส่งผลกระทบกับแหล่งนํ้ากล่าวคือ เมื่อไม่มีนํ้า

เพาะปลกูเกษตรกรตอ้งพยายามหาแหลง่น้ําใหมคื่อแหลง่นํา้

ใตดิ้นดว้ยการสบูนํา้ขึน้มาใชแ้ทนแหลง่นํา้ผวิดนิทีใ่ชอ้ยูเ่ดมิ 

ซ่ึงในปัจจัยนี้จะไม่กระทบกับระบบการส่งนํ้าที่มีอยู่เดิมแต่

อย่างใดแต่จะต้องทําการปรับระบบเปิด-ปิดนํ้าให้สามารถ

ขังนํ้าอยู่ในแปลงเกษตรได้ ส่วนผลกระทบต่อกฎกติกาและ

ระบบกาํกบันํา้จะมผีลกต่็อเมือ่นํา้ในแหลง่นํา้ (ลาํนํา้แมว่าง) 

มปีริมาณน้ําน้อยมาก ในขณะทีเ่กษตรกรท่ีอยูป่ลายนํา้ปลกู

พืชอยู่แต่ขาดแคลนนํ้า จึงร่วมกันขึ้นไปขอแบ่งนํ้าจากพื้นที่

ลุม่นํา้ตอนบน โดยขอจดัรอบเวรการใชน้ํา้ (ขอหล่ังนํา้) 7 วนั

หมายความว่าผู้ใช้น้ําตอนบนห้ามผันนํ้าเข้าแปลงเกษตร

ตนเอง 7 วนั โดยปลอ่ยให้ไหลลงมาขา้งลา่งทัง้หมด และเม่ือ

ครบกําหนดแล้วค่อยผันนํ้าเข้าที่นาตนเองตามปกติเป็นต้น 

ลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกฎกติกาใหม่ให้

เข้ากับสถานการณ์ที่กําลังดําเนินอยู่ 

 ลกัษณะภมูปิระเทศเปลีย่นไป ลกัษณะการต้ังถิน่ฐาน

บริเวณร่องเขาสูง การต้ังถิ่นฐานบริเวณที่ราบเชิงเขา 

การตัง้ถิน่ฐานบรเิวณทีร่าบลุม่นํา้ มผีลโดยตรงตอ่ระบบสง่นํา้ 

กลุม่ผูใ้ชน้ํา้ กฎกตกิาและระบบกํากบั ซึง่เปน็องคป์ระกอบหลกั

ในการบรหิารจดัการนํา้แตล่ะรูปแบบ กลา่วคือ เม่ือมีถ่ินฐาน

อยู่บริเวณเชิงเขามีพื้นที่ทํากินเป็นที่ลาดเอียงจึงจําเป็นต้อง

จดัการนํา้โดยการดกันํา้ใหอ้ยูน่านทีสุ่ดดว้ยการสรา้งอา่งเกบ็

นํา้หรือสระเกบ็นํา้เพือ่ชะลอนํา้ไวใ้ช ้เครือ่งมอืในการจดัการนํา้

จะเป็นคนละชนิดกับผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ราบ บริเวณ

ทีร่าบมกีารอยูอ่าศยัแบบกระจายตวัตอ้งทาํระบบสง่นํา้และ

ระบบผูใ้ชน้ํา้ ตอ้งทําระบบสง่นํา้ใหค้รอบคลมุพืน้ทีเ่กษตรใน

ทีร่าบประกอบกบัตอ้งเปลีย่นแปลงระบบผูใ้ช้นํา้ใหผ้ลติพชืที่

สมัพนัธ์กับปรมิาณนํา้มากข้ึน จากการปรบัเปลีย่นปัจจยัหลกั

ดงักลา่วมผีลตอ่การเปลีย่นแปลงรปูแบบการบรหิารจัดการนํา้

ด้วยเช่นกัน เช่น กลุ่มผู้ใช้นํ้าฝายท่าวังตาลเป็นฝายท่ีกั้น

แม่นํ้าปิงตั้งอยู่ในพื้นที่ราบเชียงใหม่-ลําพูน มีสมาชิกผู้ใช้นํ้า

มากกว่า 1,000 คน ครอบคลุ่มพื้นที่เกษตรกว่า 10,000 ไร่ 

และอยูใ่นพืน้ทีก่ารปกครองหลายระดบัตัง้แตร่ะดบัหมูบ่า้น 

ตําบล อําเภอ จนข้ามไปยังจังหวัดลําพูน เดิมมีการบริหาร

จดัการนํา้รปูแบบองค์กรเหมอืงฝายซึง่เกนิกําลงัของแกเ่หมอืง

แก่ฝายเพียงคนเดียวซึ่งมีอํานาจในการสั่งการและความน่า

เช่ือถือน้อยลงทุกวันเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่บ้าน กํานัน หรือ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูป

แบบการบริหารจัดการเป็นสมาคมผู้ใช้ นํ้าแทน แก่เหมือง

แก่ฝายมีตําแหนง่เป็นนายกสมาคมและมกีรรมการท่ีปรกึษา

ท่ีไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมสงู จงึทําใหก้ารบรหิารจดัการนํา้

เกิดความมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 

การเพาะปลกูพชื การเลีย้งสตัว ์การมทีีดิ่นทํากนิ ราคาผลผลติ 

ปัจจัยการผลิตเป็นต้น เมื่อราคาผลผลิตหรือปัจจัยการผลิต

เปลี่ยนไป ทําให้รูปแบบการผลิตและพืชผลการผลิตใหม่

เพื่อรักษาฐานรายได้ของเกษตรกรผู้ใช้นํ้าให้มีความสมดุล

กับรายจ่าย ดังนั้นเกษตรกรผู้ใช้นํ้าจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน

กฎกตกิาในการใช้นํา้ใหเ้กดิความเป็นธรรม การเปล่ียนแปลง

ดงักลา่วจะสง่ผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงรปูแบบการบรหิาร

จดัการน้ําไดเ้ชน่กนั เชน่ กลุม่ผูใ้ชน้ํา้ทีอ่ยูต่อนทา้ยของลาํนํา้

แมข่านเกษตรกรมนีํา้ใชเ้พือ่การเกษตรไมต่ลอดทัง้ปเีนือ่งจาก

ปริมาณนํ้าไม่เพียงพอดังนั้นเกษตรกรผู้ใช้นํ้าจึงปรับตัวโดย

การปลูกพืชที่กินนํ้าน้อยทดแทน หรือหันไปปลูกลําไยหรือ

ลิ้นจี่แทนการปลูกข้าว แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาลําไยและ
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ลิ้นจี่ราคาตกตํ่าต่อเนื่อง ทําให้เกษตรกรต้องปรับตัวเพื่อลด

ต้นทุนการผลิตโดยการขอเปลี่ยนกฎ กติกาในการเก็บเงิน

ค่าบริหารจัดการนํ้าลง และต่อรองค่าปรับในการขุดลอก

ลาํเหมอืงส่งนํา้ จนในทีส่ดุกลุม่ผูใ้ชน้ํา้จงึรว่มกนัหาทางออก

โดยการหารายไดเ้สรมิเพ่ือมาเปน็ทนุในการขดุลองลาํเหมอืง

ซ่อมแซมฝายที่ชํารุดตลอดจนการเลี้ยงผีฝายในแต่ละปี 

โดยไม่ต้องเก็บเงินจากสมาชิกเพิ่มในแต่ละปีทําให้ปัจจัย

เหล่าน้ีทําให้ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการนํ้าจาก

รูปแบบองค์กรเหมืองฝายเป็นสหกรณ์ผู้ใช้นํ้า

 นโยบายภาครัฐประกอบด้วย การกระจายอํานาจ

การปกครอง การสง่เสรมิเกษตรกร การพฒันาทีดิ่น การออก

กฎหมายหา้ม การใหสั้มปทานบตัร การสง่เสรมิปจัจยัการผลติ

เป็นต้น นโยบายรัฐมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การบรหิารจดัการนํา้ กลา่วคอื มผีลโดยตรงตอ่การเปลีย่นแปลง

ระบบสง่นํา้ กฎกตกิาและระบบกํากับซึง่เปน็องคป์ระกอบหลกั

ในการบริหารจัดการนํ้า เช่น รัฐออกกฎหมายห้ามตัดไม้

ทําลายป่าต้นน้ําหรือป่าสงวนแห่งชาติ ก็จะส่งผลให้เกิด

การปรับเปล่ียนระบบส่งนํา้ใหมจ่ากเดิมทีเ่ปน็ฝายโครงสรา้ง

ไม้หรือหินท้ิงมาเป็นฝายโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

แทน นอกจากน้ันการที่รัฐมีนโยบายกระจายอํานาจมี

ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบผู้ใช้นํ้า กฎกติกาและ

ระบบกํากับ จากรูปแบบการบริหารจัดการนํ้าจากรูปแบบ

แก่เหมืองแก่ฝายที่มีอํานาจแบบรวมศูนย์ที่แก่เหมืองหรือ

แกฝ่ายเพียงผู้เดยีว กลายมาเปน็รปูแบบองค์กรเหมอืงฝายท่ี

มกีารกระจายอาํนาจไปยังผูน้าํในพ้ืนทีต่่างๆ เชน่ ผูใ้หญบ่า้น

มากขึ้นแทน ปัจจุบันรูปแบบองค์กรเหมืองฝายมีความ

เสถียรภาพ และเป็นท่ีนิยมมากในการบริหารจัดการนํ้า

ในระบบเหมืองฝายน้ีแตกต่างจากรูปแบบของเหมืองฝาย

ครัวเรือน ซ่ึงมีความอ่อนไหวมากภายนอกมากระทบจะ

ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา เน่ืองจากเหมอืงฝาย

ครวัเรอืนทีม่สีมาชิกนอ้ยไมเ่กิน 6 คน พ้ืนทีก่ารเกษตรรวมไม่

เกนิ 20 ไร่ ผู้ใช้น้ําในระบบทัง้หมดเปน็เครอืญาติกนั เมือ่รฐัมี

นโยบายห้ามตัดไม้ทําลายป่าระบบนี้อาจถึงขั้นต้องเลิกทํา

การเกษตรไปเลย เนือ่งจากรปูแบบนีม้สีมาชิกมน้ีอยจึงมกัไม่

ไดร้บังบประมาณสนับสนนุจากรฐัดว้ยเหตผุลทีก่ารลงทนุอาจ

ใหผ้ลตอบแทนทีไ่มคุ่ม้คา่ ดังน้ันเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้าในรูปแบบนี้

จงึหาทางออกเพือ่ปรบัตวัเองใหอ้ยูร่อดโดยอาจตอ้งลกัลอบ

ตัดไม้เพื่อไปซ่อมแซมฝายให้ใช้งานได้ทุกปี จากการสํารวจ

เฉพาะในพื้นท่ีลุ่มนํ้าแม่ขานแห่งนี้พบว่ามีเกษตรกรผู้ใช้นํ้า

ในรปูแบบนีอ้ยูม่ากกวา่สามรอ้ยกลุม่ดว้ยกนั สามารถพบได้

ในพืน้ท่ีลําหว้ยและลําหว้ยสาขาในพืน้ท่ีตน้นํา้ในภูมปิระเทศ

ตอนบนของพื้นที่

 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในพื้นท่ีลุ่มนํ้าแม่ขาน

ตอนลา่งกําลงัเปน็ทีจ่บัตามมองของนกัลงทนุทางด้านอสงัหา

รมิทรพัยเ์นือ่งจากกาํลงัพฒันาถนนเพือ่เขา้สูต่วัเมอืงเชยีงใหม่

รอบที ่4 เพิม่เตมิปัจจบุนั (พ.ศ.2555) มบีรษิทัเอกชนเขา้มา

กว้านซื้อที่เพื่อนําไปพัฒนาด้านท่ีอยู่อาศัยเป็นจํานวนมาก 

ประกอบกับเมืองเชียงใหม่กําลังขยายตัวมาในทิศทางของ

อาํเภอหางดง อําเภอสันปา่ตอง อําเภอดอยหลอ่ ซึง่เปน็เส้น

ทางที่มุ่งไปสู่แหล่งท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ การพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพืน้ฐานจะมผีลกระทบตอ่กลไกการบรหิารจดัการน้ํา

ดา้นระบบสง่ ผูใ้ชน้ํา้ กฎกตกิา และระบบกาํกบัในการใชน้ํา้ 

กล่าวคือการพัฒนาทางกายภาพโดยเฉพาะถนนจะกระทบ

กับระบบส่งนํ้าได้แก่ ลําเหมือง (คลองส่งนํ้า) ต้างนํ้า (ประตู

ระบายนํ้า) และพื้นที่เกษตรกรรม ดังนั้นเมื่อมีการพัฒนา

เสน้ทางคมนาคมขึน้ในพืน้ทีลุ่ม่นํา้แมข่าน องคก์รจดัการนํา้

ทุกกลุ่มจึงเข้ามาร่วมกันเจรจาหาทางออกร่วมกันว่าควรให้

กรมทางหลวงชนบทดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อลด

ผลกระทบดังกล่าว จากการสมัภาษณแ์ก่ฝาย (หวัหน้าเหมอืง

ฝาย) เจ้าศรีหมื่น พ่อเจริญ จรรยา อายุ 68 ปี กล่าวว่า

“กําลังจะพาผู้ใช้นํ้าไปพบนายอําเภอเพื่อไปต่อลองกับ

บริษัทผู้รับเหมา เพื่อให้เขาใส่บล็อกคอนเวิร์ทแทนการใส่

ทอ่กลมธรรมดาเมือ่ตดัผา่นลําเหมอืงซอย (คลองสง่นํา้ซอย) 

ส่วนลําเหมืองหลวง (คลองส่งนํ้าหลัก) ผู้ใช้นํ้าอยากให้เป็น

สะพาน ซึ่งกรมทางหลวงชนบทเขาไม่เข้าใจจึงออกแบบให้

ใสท่่ออยา่งเดยีว ซ่ึงถ้าเป็นท่อจะทําใหเ้วลาขุดลอกลําบากและ

ทาํใหน้ํา้ไหลชา้มปีรมิาณไมม่าก เมือ่ถงึฤดฝูนจะทาํใหท้อ่ตนั

สง่ผลต่อผูใ้ชน้ํา้ตอ้งคอยไปจดัการกบัเศษไมก่ิ้งไม้ทีไ่ปอดุตนั

ท่อที่กรมทางหลวงชนบทกําลังจะทําขึ้น แต่ถ้าหากทั้งหมด

ไม่ได้รับการตอบสนองก็จะส่งเรื่องฟ้องร้องตามกฎหมาย

เพราะเรามีพระราชบัญญัติชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 

อยู่แล้วและอาจฟ้องศาลปกครองด้วยเนื่องจากข้าราชการ
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เอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่ผูรั้บเหมา” ดังนัน้จากคาํอธบิายดังกลา่ว

เป็นทีช่ดัเจนวา่ หากมกีารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเกดิขึน้ใน

พืน้ทีแ่ล้วกระทบกบัสิทธขิองกลุม่ผูใ้ชน้ํา้จะรว่มกนัลุกขึน้มา

ต่อสูท้นัท ีแต่นีค่อืจดุเริม่ตน้ตอ่ไปปญัหาเหลา่นีจ้ะรนุแรงมาก

ยิง่ข้ึนเพราะจะมกีารเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิตาม

มาอีกมาก ปัญหาเหล่านี้จะถูกนํามาแก้ไขอยู่ตลอดจนกว่า

การพัฒนาทางโครงสร้างพื้นฐานจะหยุดลง

สรุปผลการศึกษา

 ผลจากการศกึษาปจัจัยทีส่ง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงรปู

แบบองค์กรบริหารจัดการนํ้าในพื้นท่ีลุ่มน้ําแม่ขานจังหวัด

เชียงใหม่ สามารถสรปุรปูแบบขององค์บรหิารจดัการนํา้ไดด้งันี ้

 รูปแบบการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรในแต่ละ

รูปแบบมีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้

  1. สถาบันเหมืองฝายครัวเรือนมีกลไกประกอบด้วย 

3 ด้านคือ สมาชิกผู้ใช้นํ้า แบบแผนประเพณีและแหล่งนํ้า

  2. สถาบันแก่เหมืองแก่ฝายมีกลไกประกอบด้วย 

5 ด้านคอื สมาชกิผูใ้ชน้ํา้ แบบแผนประเพณ ีแหลง่นํา้ ระบบ

ส่งนํ้า ระบบกํากับดูแล

 3. สถาบันองค์กรเหมืองฝายมีกลไกประกอบด้วย 

5 ด้านคือ สมาชิกผู้ใช้นํ้า แหล่งนํ้า ระบบส่งนํ้า กฎกติกา 

ระบบกํากับดูแล

 4. สถาบนัสหกรณผ์ูใ้ชน้ํา้มกีลไกประกอบดว้ย 5 ดา้น

คือ สมาชิกผู้ใช้นํ้า แหล่งนํ้า ระบบส่งนํ้า กฎกติกา ระบบ

กํากับดูแล

 5. สถาบันสมาคมผู้ใช้นํ้ามีกลไกประกอบด้วย 5 ด้าน 

คือ สมาชิกผู้ใช้นํ้า แหล่งนํ้า ระบบส่งนํ้า กฎกติกา ระบบ

กํากับดูแล

  6. สถาบนัเครอืขา่ยผูใ้ชน้ํา้มกีลไกประกอบดว้ย 2 ดา้น

คือ กลุ่มผู้ใช้นํ้า และ กฎกติกา

 กลไกการบริหารจัดการน้ําของสถาบันจัดการนํ้าเพื่อ

การเกษตรแตล่ะรปูแบบประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก ่สมาชกิ

ผู้ใช้นํ้า แหล่งนํ้า ระบบส่งนํ้า กฎกติกา ระบบกํากับดูแล

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกลไกการบริหารจัดการนํ้าเพื่อ

การเกษตรมี 2 กลุ่มได้แก่ 

 1. ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 

การเปลี่ยนแปลงผู้นํา การเพิ่มขึ้นหรือลดของสมาชิก 

การปรับปรุงระบบส่งนํ้า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ที่ดิน และการเปลี่ยนสิทธิ์ถือคลองที่ดิน

 2. ปจัจยัภายนอก ประกอบดว้ย 2 กลุม่ คอื กลุม่ปจัจัย

ท่ีเกดิจากธรรมชาต ิประกอบด้วย 3 ปัจจยั การเปลีย่นแปลง

ฤดูกาล ปริมาณนํ้าเปลี่ยนแปลง ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลง 

เป็นต้น กลุม่ปัจจยัท่ีเกดิจากการกระทําของมนษุย ์ประกอบ

ดว้ย 3 ปัจจยั การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ นโยบายภาครฐั

และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

คำาขอบคุณ

 การดําเนินงานวิจัยในเรื่องนี้มีหลายหน่วยงานให้

การสนับสนุน และมีบุคคลหลายท่านที่ให้ความร่วมมือ

ช่วยเหลอื กลา่วคอื ไดร้บัทุนอดุหนนุการทําวทิยานิพนธข์อง

โครงการ “จฬุาฯ พอเพยีง” จากบัณฑิตวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

ราชภัฏบุรีรัมย์ สถาบันพระปกเกล้า ทรัพยากรนํ้าเชียงใหม่ 

โครงการชลประทานเชียงใหม ่นายอนศุกัดิ ์จนัทะฉายา และ

ทีมงานของท่านทุกคน ท่ีใหก้ารตอ้นรบัและยนิดท่ีีจะถ่ายทอด

ประสบการณ์ดีๆ มาเผยแพร่สู่สาธารณะชนต่อไป ณ ที่นี้ 

 


