
วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา 
 

www.kpi.ac.th หนา 1 

ชื่อ พัชรินทร   บวัลอย    
 วิทยานิพนธหลักสูตรปรญิญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ชื่อเรื่อง ความหลากหลายและวิวาทะเกี่ยวกับการจัดการนํ้า  
: กรณีศึกษากลุมผูใชน้ําเหมืองฝายวังไฮ  ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม 

 (Diversity and Debates on Water Management  
: A Case Study of Water User Groups at Fai Wang Hai,  
Chiang Dao Sub-district, Chiang Dao District, Chiang Mai Province) 

*********************** 



 ซ

 
ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ 
 
 
ผูเขียน 
ปริญญา 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ความหลากหลายและวิวาทะเกีย่วกับการจัดการน้ํา: กรณีศึกษา
กลุมผูใชน้ําเหมืองฝายวังไฮ  ตําบลเชียงดาว อําเภอเชยีงดาว  
จังหวดัเชยีงใหม 
นางสาวพัชรินทร  บัวลอย 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (การพัฒนาสังคม)  
ศาสตราจารย ดร. ยศ  สันตสมบัติ 

 

บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาวาดวยความหลากหลายของวิธีคิดและ
วิวาทะเกี่ยวกับการจัดการน้ําอันเปนผลมาจากแรงกดดันจากบริบทการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ
และการที่รัฐบาลไทยกูเงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซียภายใตเงื่อนไขโครงการปรับโครงสราง
ภาคเกษตร ทําใหรัฐบาลไทยจําเปนตองยอมรับเงื่อนไขหลายประการของธนาคารเพื่อการพัฒนา
เอเซียโดยมีเงื่อนไขเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรน้ํารวมอยูดวย ไดแก การกําหนดใหรัฐบาล
ไทยตองมีระบบการจัดการน้ําที่มีเอกภาพและบูรณาการ โดยการปฏิรูปองคกรและเครื่องมือทาง
กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดสิทธิในน้ํา การจัดสรร การแจกจาย และการอนุญาตใชน้ํา ตนทุน
การจัดหาน้ําและการกําหนดบทลงโทษสําหรับผูฝาฝนขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใชน้ํา  
 ภายใตเงื่อนไขสถานการณปญหาเหลานี้ ผูศึกษาไดพัฒนามาเปนคําถามในการวิจัย คือ 
ภายใตบริบทของการเขามาของรัฐในการจัดการน้ํา วิธีคิด/การจัดการของชาวบานยังคงมีศักยภาพ
ในการนําเสนอทางเลือกในการจัดการน้ําไดอยางไร?โดยมีวัตถุประสงค ประการแรก  เ พื่ อ ศึ ก ษ า
ความหลากหลายและศักยภาพของวิธีคิดเรื่องการจัดการน้ําของภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน 
นักวิชาการและชาวนาผูใชน้ําจากกรณีศึกษาเหมืองฝายวังไฮ ลุมน้ําเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม ประการที่สอง เพื่อศึกษาวิวาทะ การนําเสนอนิยามความหมาย การชวงชิงอํานาจและ
ปฏิบัติการณทางอํานาจในการจัดการน้ําของภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการและชาวนา
ผูใชน้ําจากกรณีศึกษาเหมืองฝายวังไฮ  ลุมน้ําเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ประการ
สุดทาย  เพื่อศึกษาทางเลือกในการจัดการน้ําลุมน้ําเชียงดาว ภายใตบริบทการของนโยบายการ
จัดการน้ําสําหรับประเทศไทยทั้งนี้ผูศึกษาใหความสําคัญกับกรอบความคิดที่สําคัญคือ กรอบ
ความคิดเรื่องระบบกรรมสิทธิ์ แนวคิดกระแสโลกาภิวัตนและกระแสทองถ่ินนิยม และแนวคิดเรื่อง
กระบวนการสรางคําอธิบาย ความหมายและความชอบธรรมของกลุมตางๆ ทั้งนี้ผูศึกษาคนพบวา   
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มีผูเกี่ยวของกับการศึกษานี้ 4 กลุมใหญ ชาวบาน รัฐ องคกรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการ ถึงแมวา
วิธีคิดในการจัดการน้ําของภาคธุรกิจมิไดถูกศึกษาในวิทยานิพนธที่นี้แตก็เปนที่ทราบดีวาภาคธุรกิจ
จะไดรับประโยชนจากวิธีคิดในการจัดการน้ําของภาครัฐ ซ่ึงซอนอยูในเรื่องของวิธีคิดเรื่องระบบ
กรรมสิทธิ์ที่วิธีคิดในการรวมศูนยการจัดการน้ําของภาครัฐนั้นจะกําหนดสิทธิไว 2 ลักษณะใหญๆ 
คือ สิทธิรัฐและเอกชน จนละเลยความสําคัญของวิธีคิดในการจัดการน้ําของชาวบานที่อิงอยูกับ
กรรมสิทธิ์สวนรวมและการจัดองคกรในการจัดการตามจํานวนเนื้อที่ในการทํานาเปนหลักทําใหวิธี
คิดของชาวบานคํานึงถึงเรื่องสิทธิหนาหมูมากกวาสิทธิของใครคนใดคนหนึ่งแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
สวนองคกรพัฒนาเอกชนนั้นมีวิธีคิดที่จัดอยูในแนวนิเวศนวัฒนธรรมชุมชนและนิเวศนวิทยา
การเมือง ซ่ึงวางอยูบนฐานของการสนับสนุนการจัดการน้ําของชาวบานและการอยูรวมกับ
ธรรมชาติไดอยางยั่งยืนในขณะเดียวกันก็สรางพื้นที่ในการตอสูเชิงนโยบายการจัดการน้ํากับภาครัฐ
ทั้งในรูปแบบของการตอตาน การเจรจาตอรองและการรวมมือกับรัฐในลักษณะที่เปนกิจกรรมการ
อนุรักษทรัพยากรน้ํารวมกับชาวบานที่ใชสายน้ําเดียวกันตลอดลําน้ํา สําหรับนักวิชาการนั้นมีวิธีคิด
หลากหลายซึ่งผูศึกษาจัดเปน 2 กลุมใหญ คือ นักวิชาการกลุมที่มองน้ําเปนทรัพยากรที่มีลักษณะ
การใชแบบอรรถประโยชนสูงสุด และกลุมที่มองน้ําในลักษณะที่เกื้อกูลสัมพันธกับการดํารงชีวิต
โดยเฉพาะชาวบาน   
 ผลที่ไดจากการศึกษาพบวาทางเลือกในการจัดการน้ํานั้นมีหลายแบบโดยชุมชนลุมน้ํา
เชียงดาวชี้ใหเห็นวาพวกเขามีวิธีการนําเสนอทางเลือกในการจัดการน้ําในลักษณะของการจัดการ
รวมเพื่อการอนุรักษบนพื้นที่หนาหมูในรูปแบบของเครือขายการอนุรักษและฟนฟูสายน้ําแมปง   
อันเปนการจัดการรวมระหวางชาวบานที่อาศัยอยูในหมูบานที่ตั้งอยูสองฟากฝงแมน้ํา ผลของ
การศึกษายังชี้ใหเห็นวาความหลากหลายของวิวาทะเรื่องการจัดการน้ํายังนําไปสูทางเลือกในการ
จัดการน้ําที่หลากหลายในบริบทของลุมน้ํายอยที่มีลักษณะของปญหาและขอจํากัดที่ไมเหมือนกัน
ในแตละลุมน้ํายอยที่เปนเงื่อนเฉพาะของทองถ่ินนั้นๆ การศึกษาแนวทางการจัดการน้ําสําหรับ
ประเทศไทยจึงควรใหความสําคัญกับขอแตกตาง และหันมาพิจารณาแนวทางที่หลากหลาย 
วัตถุประสงคในการใชน้ําที่หลากหลายและสิทธิในการเขาถึงที่หลากหลายในทางปฏิบัติ พรอมๆ 
ไปกับการพิจารณารางกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่สอดรับกับความหลากหลายที่เปนเงื่อนไข
เฉพาะปญหาภายใตบริบทการแยงชิงทรัพยากรที่มีขอจํากัด แตมีการใชประโยชนอยางเอื้อตอความ
สมดุลของระบบนิเวศนอยางยั่งยืน 
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ABSTRACT 
 
 

 This thesis is an anthropological study analyzing the diversity of competing 
discourses surrounding water management debates in Thailand, using a case study of 
Water User Groups at Fai Wang Hai, Chiang Dao Sub-District, Chiangdao District, 
Chiangmai Province.  In the context of ongoing conflict over natural resource 
management in Thailand, this study focuses on the Structural Adjustment Program for 
Agricultural loan from the Asian Development Bank (ADB).This loan requires 
Thailand to comply with a number of key conditions, including the centralization of 
water management through organizational reform, and revision and adjustment of 
relevant legal mechanisms, such as through Acts pertaining to water rights, allocation 
and distribution, commission of water usage, price structures, and punishment for 
violators under these laws. 

 Within this context, I have derived two primary research questions as the 
basis for my thesis and the case study on which it is focused, and which considers 
four key stakeholder groups involved with water management: State, NGOs and 
academics and the Wang Hai Muang Fai (traditional water management) communities 
from the Doi Chiangdao (Chiangdao Mountainn) watershed, in Chiangmai Province.  
The first question investigates how the four key groups present differing discourses on 
water management, including the different values that they assign to water, and the 
specific model each stakeholder advocates for the management of water resources.  
The second question investigates how power relations in water management are 
negotiated and mediated between these four groups. 

 The objectives of this study reflect the key questions, and include:  firstly, to 
determine the diversity of modes of thinking about water management of the four key 
stakeholder groups, and secondly, to establish how these groups define meanings, and 
negotiate and practice power in water management.  Thirdly, this study also seeks to 
understand the dynamics and complexity of the diverse conceptualisations of rights in 
water management in Thailand. 

 This study employs a conceptual framework that encompasses theories of 
property rights regimes under globalization and localization, and also the ‘meaning-
making’ (discourse) and legitimization process of the four key groups.   

 Although the role played and ideas of the business sector in water 
management is not explicitly covered in this thesis, it is widely known that the 
business sector receives significant benefits as a result of the government’s water 
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management policies.  Government policy strongly encourages the centralization of 
water management, and through this approach has defined only two sets of rights: 
state rights, and private rights.  These ignore common property rights on which 
traditional water management practices are based.  The NGO mode of thinking 
advocates ‘eco-community culture’ and political ecology approaches.  Their approach 
is to support the local knowledge of villagers, and support the sustainable use of local 
natural resources, through creating social space in the political arena.  Their 
approaches may include resistance, negotiation, and cooperation with the state on 
water conservation activities.  As for academics, members of this group were found to 
have differentiated modes of thinking, which can be grouped into two main 
categories: Unitarianism and communitarianism.  

 The overall conclusion of this study finds that diversity of and debate on 
water management lead to water management alternative for specific small basin as 
Chiang Doa basin, the villager cooperated on water management in the name of  
“Conservative and Restoration Maping River  net work”. Moreover, the results of this 
study are show that water management alternative are many, considering should be 
base on specific of local context and participatory of local communities. For this 
reason, water management study in Thailand should be take for grant for multiple use 
system and diversity of right regime and give more choice for water management 
alternatives and decision making in law under local knowledge condition.     
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