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บทคัดยอ 
งานศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษามูลเหตุของปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับ

การจัดการทรัพยากรน้ํา และผลการแกไขปญหาความขัดแยงโดยองคการบริหารสวนตําบล (2) เพื่อ
วิเคราะหผลการแกไขปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับการใชทรัพยากรน้ํา และวิเคราะหความสัมพันธ
เชิงอํานาจที่ผลตอการแกไขปญหาความขัดแยง   กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลทายน้ําลุมน้ํา
แมตาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

ผลการศึกษาพบวา มูลเหตุปญหาความขัดแยงการใชทรัพยากรน้ําลุมน้ําแมตาชางที่มี
ความซับซอนนั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากแบบยังชีพเปนเชิงพาณิชยและ
นโยบายสนับสนุนของรัฐ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินจากผูถือครองดั้งเดิมสู
นายทุน-สถานประกอบการ พื้นที่ลุมน้ําแมตาชางอันอุดมสมบูรณ มีภูมิทัศนสวยงาม โครงสราง
พื้นฐาน การคมนาคมที่เอื้ออํานายความสะดวก อีกทั้งทรัพยากรน้ําธรรมชาติที่เปดเสรีในการถึงได
งาย จึงทําใหมีผูใชน้ําจํานวนมาก เมื่อเกิดความขัดแยงการใชน้ําทําใหมีผูเขามาเกี่ยวของหลายฝาย 
ซ่ึงประกอบดวยกลุมผูใชน้ํา หนวยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และองคกรพัฒนาเอกชน ซ่ึงกลุมผูใช
น้ําไดแก ชุมชนตนน้ํา (กลุมชาติพันธุ) ชุมชนกลางน้ํา (กลุมคนพื้นราบและสถานประกอบการ) 
และชุมชนทายน้ํา (กลุมคนพื้นราบ-ชุมชนเมือง) ดวยความหลากหลายของกลุมผูใชน้ํา ขอจํากัดเชิง
โครงสรางอํานาจหนาที่ และขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล เปนเงื่อนไข
และอุปสรรคในการแกไขปญหาความขัดแยงการใชน้ํา และผลการจัดการปญหาความขัดแยงโดย
องคการบริหารสวนตําบลที่ผานมาเปนการแกไขสถานการณเฉพาะหนาเทานั้น และแมวาจะมี
โครงการจัดการทรัพยากรน้ําในระดับเครือขายตําบลก็ไมสามารถปฏิบัติไดจริง  
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จึงคนพบประเด็นแรกที่สําคัญจากการศึกษา คือ องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถใช
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายไดอยางสมบูรณ และมีขอจํากัดในเรื่องความซ้ําซอนทางกฎหมายกับ
หนวยงานสวนกลางของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แสดงใหเห็นวาอํานาจในการจัดการ
ทรัพยากรยังคงเปนของรัฐ ประการที่สอง คือความสัมพันธเชิงอํานาจแบบไมเปนทางการระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลกับกลุมผูใชน้ํามีอิทธิพลตอการจัดการแกไขปญหาความขัดแยงการใชน้ํา 
ลุมน้ําแมตาชาง องคการบริหารสวนตําบลถูกใชเปนเวทีทางการเมือง เพื่อแสดงถึงการใชอํานาจการ
ควบคุมทรัพยากรน้ําโดยผูมีอิทธิพลมากที่สุดเทานั้น ซ่ึงเห็นไดจากวิเคราะหผลการจัดการทรัพยากร
น้ําแมตาชางขององคการบริหารสวนตําบลทั้ง 5 ในพื้นที่ทายน้ํา คือ หนองควาย น้ําแพร บานแหวน 
หางดงและสันผักหวาน ช้ีใหเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลสามารถบริหารจัดการไดในระดับ
หนึ่ง แตยังคงอยูภายใตเงื่อนไขของอํานาจเชิงโครงสรางหนาที่หรืออํานาจแบบเปนทางการและเปน
เพียงเวทีกลางถูกกลุมผูใชน้ําเขามาครอบงําอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใชเพื่ออํานาจ 
การตอรองและลิดรอนสิทธิของกลุมอื่นๆ 

ดังนั้น ส่ิงที่จําเปนตอการจัดการทรัพยากรน้ําแมตาชาง คือ การเชื่อมโยงอํานาจระหวาง 
หนวยงานของรัฐ องคการบริหารสวนตําบล และชุมชนทองถ่ินเขาไวดวยกัน จึงจะกาวขามขอจํากัด
และอุปสรรคตางเหลานี้ได  และสามารถวางแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุมน้ําแม
ตาชางอยางยั่งยืนได  นอกจากนี้ยังพบวา ความสัมพันธเชิงอํานาจแบบไมเปนทางการ ทําใหเกิดการ
“จําลอง” ความสัมพันธเชิงอํานาจมาจากการเมืองระดับประเทศลงมาสูระดับทองถ่ิน ซ่ึงการจําลอง 
สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถจัดการปญหาความขัดแยงการใชน้ําแบบเบ็ดเสร็จได 
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ABSTRACT 
The purposes of this research are (1) to study causes of water resource management 

conflicts and conflict resolution by Tambon Administrative Organizations, and (2) to analyze the 
conflict resolution resulting from interaction of power relations of Tambon Administrative 
Organizations in downstream, Mae Ta Chang watershed, Hang Dong district, Chiang Mai 
province, as case studies. 

This research found that the causes of conflict in water resource utilization at Mae Ta 
Chang watershed are complex. They emerged change of a production from subsistant to 
commercial productions, and government policy. Consequently, changes in land use of the 
watershed including a change of land ownership from locals to investors or establishment had 
made conflict almost unsolvable. Because of Mae Ta Chang watershed has richness, beautiful 
scenery, convenient infrastructure and transportation, including reachable natural water resource, 
a large number of water users became when conflicts occurred, stakeholders of water resource 
user group, government agencies, academies and private development organizations attempted to 
solve but with minimum success. Group of water resource users comprised upstream community 
(ethnic group), middle-stream (flatland people - establishment) and downstream community 
(flatland people – urban area). Diversity of water users, a condition of authority and function 
structures and boundary under responsibility of Tambon Administrative Organizations have been 
ambiguous. Tambon Administrative Organizations could only be able urgent to solve the 
situation. Even though there was a water management project in sub-district level, it impossibly 
could be in action. 
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        This research also fouled obviously that found significant issues that firstly, Tambon 
Administrative Organizations were unable to functionally use formal authority well. Because of 
limitations on law being controlled by central government agencies in natural resource 
management. More importantly, informal power relations between Tambon Administrative 
Organizations and water resource users made the conflict management of water use in Mae Ta 
Chang watershed more unsolvable for a long term measure. Tambon Administrative 
Organizations, in the most cases performed as a political space being influenced by persons to use 
authority to control, bargain, and disposing other’s right on water resource.  

Consequently, is necessity that Mae Ta Chang water resource management should be 
reorganization amours government agencies, Tambon Administrative Organization, and local 
communities in order to plan a sustainable water resource management? Furthermore, it also 
found that informal power relation created “imitation” of politics; nation to local. This “imitation” 
has made Tambon Administrative Organizations unable to manage the conflict of using water 
resource entirely. 

 
 

 
 
 
 
  
 
 


