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  ⌫ 
 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
ผชู ว ยอธิการบดีฝา ยวิชาการ
ผอู ำนวยการสำนักงานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  

“น้ำ” ถือไดวา เปนปจจัยสำคัญตอชีวติ และความเปนอยขู องคนในการอุปโภคบริโภค๑
ดวยเหตุดงั กลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั จึงมีกระแสพระราชดำรัสวา “หลักสำคัญวา
ตองมี น้ำบริโภค น้ำใชเพือ่ การเพาะปลูก เพราะวามีชวี ติ อยทู นี่ นั้ ถามีน้ำคนอยไู ด ถาไมมนี ้ำ
คนอยไู มได ถาขาดไฟฟาคนอยไู ด แตถา มีไฟฟาไมมนี ้ำคนอยไู มได”๒
ถึงกระนัน้ เมือ่ กลาวถึง “น้ำ” ใน ค.ศ. ๑๙๙๕ อิสมาอิล เซราเจลดิน รองประธาน
ธนาคารโลกไดกลาววา สงครามในศตวรรษนี้คือการตอสูเพื่อแยงชิงน้ำมัน แตสงครามใน
ศตวรรษหนาจะกลายเปนการตอสเู พือ่ แยงชิงน้ำ”๓ จากการตัง้ ขอสังเกตในลักษณะดังกลาวนัน้
ทำใหพบขอเท็จจริงที่นาสนใจวา สงครามน้ำกำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศดวยกัน กลาวคือ

๑

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, การประเมินผลโครงการพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอุปโภค
และบริโภค, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเลีย่ งเซียง, ๒๕๓๗), หนา ๒.
๒
ดูใน สำนักงานเลขาธิการสภาผแู ทนราษฎร, รายงานการพิจารณาศึกษาปญหาภัยแลงและ
อุทกภัย, หนา ๕๕.
๓
ดูเพิม่ เติมใน วันทนา ศิวะ (เขียน) ศิรลิ กั ษณ มานะวงศเจริญ (แปล), สงครามน้ำ, (กรุงเทพ
มหานคร: สวนเงินมีมา, ๒๕๔๖), หนา ๑.
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อินเดีย๔ บังคลาเทศ๕ ซูดาน อียปิ ต และเคนยา๖ เปนตน เปนเหตุใหองคการสหประชาชาติ
ออกมาเตือนวา “ในอนาคตทรัพยากรน้ำจะวิกฤติ และจะทำใหเกิด ‘สงครามน้ำ’ มากขึน้ ใน
เวทีระหวางประเทศ”๗
จากการ “คาดการณ” ดังกลาว นิวยอรก ไทมส หนังสือพิมพตา งประเทศชีใ้ หเห็น
การขาดแคลนทรัพยากรน้ำในรัฐเท็กซัสสอดคลองกับประเทศไทยวา “บัดนี้ สำหรับเท็กซัส น้ำ
ไดกลายเปนของเหลวทีม่ คี า ดัง่ ทองแทนน้ำมันไปแลว”๘ การนำเสนอประเด็นดังกลาวมิไดเกิน
เลยความเปนจริงนักเมือ่ เกิดสถานการณ “วิกฤติน้ำ” อยางรุนแรง ในป ค.ศ. ๑๙๙๘ มี ๒๘
ประเทศพบปญหาตึงเครียด หรือขาดแคลนน้ำ และคาดวาตัวเลขนีจ้ ะสูงขึน้ เปน ๕๖ ประเทศ
ภายในป ค.ศ. ๒๐๐๕ ในชวงป ค.ศ. ๑๙๙๐ ถึง ค.ศ. ๒๐๐๕ จำนวนประชากรทีอ่ ยใู นประเทศ
ทีม่ นี ้ำไมเพียงพอคาดวาจะเพิม่ ขึน้ จาก ๑๓๑ ลานเปน ๘๑๗ ลานคน

๔

แมน้ำกาเวรี (Cauvery) ไดกลายเปนแมน้ำทีก่ อ ใหเกิดชนวนความขัดแยงระหวางรัฐทมิฬ นาฑู
และกรรณาฏกะ สงครามน้ำ (Water Wars) ดังกลาวไดทำใหเกิดการนองเลือดระหวางรัฐทัง้ สองจนทำให
เกิดการจลาจลใน ค.ศ. ๑๙๙๑ ทำใหผูคนประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน ตองยายถิ่นฐาน (Neil Pelkey, “The
Cauvery Water War”, in <http://www.des. ucdavis.edu/staff/pelkey/cauvery.htm>
๕
ความขัดแยงเกีย่ วกับทรัพยากรน้ำไดกลายเปนประเด็นทางการเมือง เมือ่ รัฐบาลอินเดียไดสราง
เขือ่ นกัน้ แมน้ำพรหมบุตร และแมน้ำคงคา ทำใหน้ำทีไ่ หลไปประเทศบังคลาเทศมีปริมาณนอยจนทำใหรฐั บาล
ทัง้ สองตองทำสัญญาควบคุมน้ำ แมน้ำคงคาใน พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่ สัญญานีม้ ผี ลบังคับใช ๓๐ ป (สุทศั น ยกสาน,
“วารีวกิ ฤติ: ปจจุบนั และอนาคต”, ใน ผจู ดั การรายวัน (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖): ๙.
๖
ประเทศทัง้ สามดังกลาวมีความขัดแยงเกีย่ วกับการแยงชิงทรัพยากรน้ำ ในลมุ แมน้ำไนล ซึง่ ประเทศ
ทีอ่ ยตู อนบนกลาวคืออียปิ ตไดทำเขือ่ นกัน้ แมน้ำ ทำใหประเทศซูดาน และเคนยาซึง่ อยตู อนลางแมน้ำเกิดภาวะ
ขาดแคลนน้ำอยางหนักจนทำใหกลายเปนประเด็นปญหาทางการเมืองควบคไู ปกับประเด็นการแยงชิงน้ำ BBC
News (12 December 2003) in <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3313893.stm>
๗
BBC news (5 march 2003) in <http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/2820831.stm>
๘
Jim Yardly, ‘for Texas Now, Water, Not oil, Is Liquid Gold,’ New York Times, April
16, 2001, p.1.
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ในขณะทีป่ ระเทศไทย นับตัง้ แตมกี ารใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ทำให
ระบบเศรษฐกิจแบบ “ทุนนิยม” หรือ “บริโภคนิยม” ขยายตัวอยางตอเนือ่ ง อยางไรก็ตาม
การขยายตัวทางตัวเลข และการพัฒนาทางวัตถุนยิ มนัน้ ไดกอ ใหเกิด “สภาวะทีไ่ รความสมดุล”
ระหวางมนุษย ธรรมชาติสงิ่ แวดลอม และสังคม และผลทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื “ความไมสมนัย” ระหวาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และสิง่ แวดลอม
ศรีศกั ร วัลลิโภดมชีว้ า “นับตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป คงไมมคี วามขัดแยงใดทีจ่ ะนำไปสู
ความรุนแรงอยางใหญหลวงในสังคมของมนุษยชาติเทากับความขัดแยงในเรือ่ งของการจัดการ
น้ำ”๙ ในขณะที่ชัยวัฒน สถาอานันทไดวิเคราะหประเด็นดังกลาวเอาไวอยางนาสนใจวา๑๐
“สงครามยุคตอไปนี้ ไมไดเปนสงครามทีจ่ ะแยงชิงพืน้ ที่ หรือน้ำมันอีกตอไป หากแตสงครามที่
กำลังเกิดขึน้ และนากลัวทีส่ ดุ คือ ‘สงครามน้ำ” ซึง่ ชัยพันธ ประภาสะวัต ผอู ำนวยการสถาบัน
เพือ่ สิทธิชมุ ชน จ.เชียงใหม ผมู บี ทบาทสำคัญใน การรวมฟน ฟูลมุ น้ำแมตาชาง ก็ไดกลาวใน
ลักษณะเดียวกันวา “ไมมสี งครามใดทีจ่ ะคุกคามมนุษยในยุคปจจุบนั ไดดเี ทากับสงครามการแยง
ชิงทรัพยากรน้ำ”๑๑
จะเห็นวา ปญหาความขัดแยงอันเนือ่ งมาจากการแยงชิงทรัพยากร “น้ำ” กำลังกลาย
เปนปญหาทีท่ วีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ คขู องความขัดแยง นอกจากจะเปนการแยง
ชิงกันเองของคนในพืน้ ทีแ่ ลว แตสงิ่ ทีน่ า สนใจก็คอื ประเด็นความขัดแยงมักจะเกิดขึน้ จากกลมุ
ทีเ่ ปนเจาของพืน้ ทีเ่ ดิมซึง่ อยใู กลชดิ กับทรัพยากรธรรมชาติ กับกลมุ ทีเ่ คลือ่ นยายเขามาในยุคหลัง
ในขณะเดียวกัน คขู องความขัดแยงอีกประเภทหนึง่ ก็คอื กลมุ ชุมชนดัง้ เดิมทีอ่ ยใู นพืน้ ทีซ่ งึ่ จับคู
กับ กลมุ นักอนุรกั ษ และกลมุ นักพัฒนาธุรกิจทีม่ องทรัพยากรธรรมชาติในเชิง “ทุนนิยม” พยายาม
ทีจ่ ะแปรทรัพยากรธรรมชาติเปน “เงิน” หรือแปรรูปเปนวัตถุชนิดอืน่ ๆ
๙
คำนำ.

ศรีศกั ร วัลลิโภดม ใน วันทนา ศิวะ (เขียน) ศิรลิ กั ษณ มานะวงศเจริญ (แปล), สงครามน้ำ,

๑๐
บรรยาย “ความรุนแรงกับความขัดแยง” (๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๗) สถาบันพระปกเกลา.
๑๑
บรรยาย “สถานการณการแยงชิงน้ำลมุ น้ำแมตาชาง” (๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗) โรงแรมอมีตี้
กรินฮิลล อ.เมือง จ.เชียงใหม.
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จากสถานการณความขัดแยงเกีย่ วกับการแยงชิงทรัพยากรน้ำดังทีไ่ ดกลาวในเบือ้ งตน
นัน้ ไดทำใหเกิดคำถามตอลมุ น้ำทีส่ ำคัญสายหนึง่ ซึง่ เปนลมุ น้ำทีผ่ วู จิ ยั ไดใชเปนพืน้ ทีใ่ นการศึกษา
ประเด็นที่เกี่ยวกับ “ความขัดแยง” และ” การปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยง”
วา ความขัดแยงในลมุ น้ำแมตาชาง เปนความขัดแยงของกลมุ ทีอ่ ยใู นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน หรือเปน
การแยงชิงระหวางกลมุ พืน้ ทีเ่ ดิม กับกลมุ ทีม่ าอาศัยอยใู หม หรือกลมุ นักธุรกิจ และ เมือ่ เกิด
ความขัดแยงดังกลาวแลว ประชาชนในลมุ น้ำแมตาชางมีแนวคิดพืน้ ฐาน และการปฏิบตั กิ าร
ขัน้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับการจัดการความขัดแยงอยางไร
คำถามสำคัญอีกประเด็นหนึง่ ก็คอื การจัดการความขัดแยงในลมุ น้ำแมตาชางนัน้ มี
จุดรวม และจุดตางกับแนวความคิดในตะวันตก และพระพุทธศาสนาอยางไร และรูปแบบ การ
จัดการความขัดแยงดังกลาวไดปรากฏ “รองรอย” หรือ “พืน้ ที”่ ของการจัดการความขัดแยง
โดยพุทธสันติวธิ ที งั้ ในแงของ “แนวคิด และการปฏิบตั กิ ารบางหรือไม อยางไร” คำตอบเหลานี้
จะปรากฏในชวงทายของบทนี้

  

“ลุมน้ำแมตาชาง”๑๒ เปนลุมน้ำสาขาของลุมน้ำปงประกอบดวยหวยสาขาตางๆ
๖๔ ลำหวย ซึง่ มีตน น้ำไหลลงจากอุทยานแหงชาติสเุ ทพ-ปุย และอุทยานแหงชาติออบขานลง
สลู มุ น้ำปงบริเวณอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จากการวิเคราะหในเชิงภูมศิ าสตรพบวา ลมุ
น้ำนีม้ พี นื้ ทีค่ รอบคลุม ๓ อำเภอ กลาวคือ พืน้ ทีต่ น น้ำจะอยใู นเขตอำเภอแมรมิ และอำเภอ
เมือง สวนกลางน้ำอยใู นเขตตำบลบานปก อำเภอหางดง และพืน้ ทีป่ ลายน้ำอยใู นเขตตำบล
หนองควาย ตำบลน้ำแพร ตำบลหางดง ตำบลบานแหวน ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง
แตเมือ่ วิเคราะหในเชิงประวัตศิ าสตรชาติพนั ธพุ บวา ลมุ น้ำแมตาชางประกอบดวย ๒ ชาติพนั ธุ
๑๒

คำวา “แมตาชาง” มีทมี่ า ๒ ตำนาน กลาวคือ (๑) ตาน้ำทีเ่ ปนแหลงซับน้ำมีขนาดเทาตาชาง
(๒) เจาเมืองเชียงใหมในยุคอดีต ไดเสด็จขามแมน้ำสายนีไ้ ปอำเภอจอมทอง เพือ่ อัญเชิญพระธาตุมาสรงน้ำ
ที่ เมืองเชียงใหม พระองคทรงเสด็จลงจากหลังชางในบริเวณตลิง่ น้ำ บริเวณนีจ้ งึ ไดชอื่ วา ‘ทาชาง’ แตตอ
มาแผลงเปนตาชาง
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คือ ชาวเขา “เผามง” ๑๓ ซึง่ อาศัยอยใู นพืน้ ทีส่ งู อันเปนเขตตนน้ำ และ “ชาวเมือง” ซึง่ อาศัย
อยใู นพืน้ ทีร่ าบอันเปนเขตกลางน้ำ และปลายน้ำ
สถานการณความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ ในลมุ น้ำแมตาชางนัน้ ไดทำใหเกิดคำถามในการวิจยั
วา ประเด็นหลักและประเด็นรองทีก่ อ ใหเกิดความขัดแยงคืออะไรบาง? ความขัดแยงดังกลาว
ประกอบไปดวยลักษณะ ผมู สี ว นไดสว นเสีย จุดยืน ผลประโยชน สาเหตุ และกอใหเกิดผลกระทบ
อยางไร ประชาชนในลมุ น้ำแมตาชางไดดำเนินยุทธศาสตร (Strategy) ซึง่ ประกอบการกำหนด
กรอบปญหา กำหนดเปาหมาย กำหนดขัน้ ตอนและวิธกี าร กำหนดแผนปฏิบตั กิ าร และดำเนิน
ตามแผนปฏิบตั กิ ารอยางไร หลักการสันติวธิ ที นี่ ำมาประยุกตใชเพือ่ แกปญ
 หาความขัดแยงใน
ลมุ น้ำแมตาชางนัน้ ดำรงอยบู นฐานของแนวคิดอะไร

      
ประเด็นปญหา (Issues) เปนตัวบงชีใ้ หทราบวา ความขัดแยงประกอบไปดวยเนือ้ หา
ในเชิงรูปธรรม เชน ความขัดแยงเกีย่ วกับทรัพยากรทางธรรมชาติทเี่ ราสัมผัสได ดวยประสาท
สัมผัสทัง้ ๕ หรือเปนความขัดแยงในเชิงนามธรรม เชน คานิยม วัฒนธรรม หรืออารมณความ
รูสึก ซึ่งประเด็นปญหาที่ไดรับจากการศึกษาวิเคราะหมีสวนสำคัญในการเขาไปจัดการความ
ขัดแยงไดอยางชัดเจนมากยิง่ ขึน้ อยางไรก็ดี เมือ่ ไดดำเนินการศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหา
ของความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ ในลมุ น้ำแมตาชาง ไดพบวาประเด็นปญหาของความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้
ในลมุ น้ำแมตาชาง กลายเปนประเด็นหลัก และเปนประเด็นทีเ่ ดนชัดทีส่ ดุ ก็คอื “การแยงชิง
ทรัพยากรน้ำ”

๑๓

เผามงมีถนิ่ กำเนิดอยใู นบริเวณลมุ แมน้ำเหลือง และแมน้ำเชียงเจียง ไดอพยพเขามาอาศัยอยู
ในประเทศไทยครัง้ แรกประมาณ พ.ศ.๒๔๓๒ โดยเดินทางขามภูเขามาจากลาว ทางอำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย และอำเภอทงุ ชาง จังหวัดนาน ปจจุบนั มีประชากรชาวมงทัง้ สิน้ ๑๒๔,๒๑๑ คน โดยมากมักจะอาศัย
อยใู นพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม ตาก เชียงราย นาน และเพชรบูรณ, ดูเพิม่ เติมใน สถาบันวิจยั ชาวเขา, ขอมูล
ประชากรชาวเขาในประเทศไทย, (เชียงใหม: สถาบันวิจยั ชาวเขา, ๒๕๔๑).
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เมื่อวิเคราะหกระบวนทัศน และชีวทัศนของชุมชนในลุมน้ำกลุมอื่นๆ เชน ชุมชน
ตนน้ำ กลางน้ำทีเ่ ปนชุมชนดัง้ เดิม และชุมชนปลายน้ำพบวา ประชาชนเหลานีม้ วี ถิ ชี วี ติ ทีต่ อ ง
พึง่ พาทรัพยากรน้ำเปนหลัก และวิถชี วี ติ จึงผูกพันอยกู บั สายน้ำมาอยางยาวนาน ดวยเหตุนี้ กลมุ
ประชาชนเหลานีจ้ งึ มองวา “น้ำ คือชีวติ ”
สิง่ ทีส่ ามารถยืนยันไดวา ชุมชนเหลานีม้ องวา “น้ำคือชีวติ ” นัน้ ก็คอื วิธคี ดิ และวิถี
ชีวติ ซึง่ แสดงออกทางการปฏิบตั ทิ มี่ ตี อ สายน้ำไดหลากมิติ กลาวคือ (๑) น้ำเปนสิง่ จำเปนสำหรับ
ชีวติ (๒) น้ำเปนสมบัตสิ าธารณะ (๓) ชีวติ เชือ่ มโยงดวยน้ำ (๔) ไมมใี ครมีสทิ ธิท์ ำลาย หรือใชน้ำ
เกินความจำเปน (๕) ไมมอี ะไรมาทดแทนน้ำได (๖) น้ำจะตองถูกอนุรกั ษ (๗) น้ำมีอยอู ยาง
จำกัด และสามารถหมดไปได (๘) น้ำเปนสิง่ ไดเปลาเพือ่ ตอบสนองในการยังชีพ แนวคิดเหลานี้
เปนมุมมองทีช่ าวชุมชนดัง้ เดิม หรือชุมชนทองถิน่ ไดพยายามปลูกฝงคานิยมและใหความสำคัญ
แกทรัพยากรน้ำ
แตจากการมองทรัพยากรน้ำทีม่ ที ศิ ทางแตกตางกันอยางเห็นไดชดั จึงทำใหเกิดความ
ขัดแยงทีแ่ สดงตัวออกมาดวยการวิวาทระหวางคนสองกลมุ หลัก และแสดงออกดวยการทำลาย
เขือ่ นคันกัน้ น้ำของรีสอรทในบางครัง้ นอกเหนือจากมุมมองทีแ่ ตกตางกันระหวางกลมุ คนในพืน้ ที่
กับผปู ระกอบการรีสอรทแลว กลมุ คนทีอ่ ยกู ลางน้ำไดแกชาวตำบลหวยปง และปลายน้ำ เชน
ตำบลสันผักหวาน เปนตน ก็เกิดทัศนคติทไี่ มดตี อ ชุมชนตนน้ำ ไดแกชาวเขาเผามงเชนเดียวกัน
สาเหตุทเี่ ปนเชนนีก้ เ็ พราะวา ชุมชนกลางน้ำ และปลายน้ำมองวา ชาวมงใชทรัพยากรเกินความ
จำเปน โดยมิไดคำนึงถึงความตองการของคนกลางน้ำและปลายน้ำ นอกจากนัน้ ในบางสถาน
การณชาวมงไดตดั ไมทำลายปาตนน้ำซึง่ สามารถซับน้ำเอาไว จึงไมมผี นื ปาทีจ่ ะสามารถซับน้ำ
เอาไวอยางเพียงพอ ความไมเขาใจในลักษณะดังกลาวจึงทำใหเกิดความขัดแยงระหวาง กลมุ
คนกลางน้ำและปลายน้ำกับกลมุ คนตนน้ำ
ฉะนัน้ เพือ่ ใหเขาใจถึงประเด็นความขัดแยงไดอยางชัดเจนนัน้ สิง่ ทีจ่ ะตองวิเคราะห
ในลำดับตอไปก็คอื “บริบทของความขัดแยง”

สงครามน้ำในลมุ น้ำแมตาชาง จังหวัดเชียงใหม : หลักการและเครือ่ งมือในการจัดการความขัดแยงเชิงพุทธ
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  ⌧  ⌫ 
คำวา “บริบท” (Context) มีความสำคัญอยางสูงตอการวิเคราะหสถานการณความ
ขัดแยง เพราะวาการทีเ่ ราจะเขาใจความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ ในทุกๆ มิตไิ ดอยางแจมชัดนัน้ ความ
จำเปนเบือ้ งตนก็คอื การศึกษาวิเคราะหบริบทตางๆ ทีก่ อ ใหเกิดความขัดแยง หรือเปนตัวแปร
สำคัญทีท่ ำใหเกิดความขัดแยง ซึง่ บริบท (context) นัน้ เราสามารถประเมินไดจากตัวแปรทาง
ดานสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เปนตน
การวิเคราะหความขัดแยงเกีย่ วกับการแยงชิงทรัพยากรน้ำในลมุ น้ำแมตาชางก็เชน
เดียวกัน จะเห็นวาความขัดแยงในลมุ น้ำแมตาชางมีทมี่ าในเชิงประวัตศิ าสตรทนี่ า สนใจ ๓ ประเด็น
ดวยกัน กลาวคือ
๔.๑ การแบงเขตการปกครองของรัฐ
รัฐไดแบงพืน้ ทีท่ างการปกครองโดยอาศัยพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตรเปนทีต่ งั้ โดยรัฐไดแบง
ใหซกี หนึง่ ของพืน้ ทีด่ า นบนของตนน้ำอยใู นเขตอำเภอแมรมิ และแบงพืน้ ทีต่ น น้ำดานดอยสุเทพ
ใหขนึ้ ตรงกับอำเภอเมือง และแบงกลางน้ำ และปลายน้ำ ซึง่ อยใู นบริเวณดานลางของภูเขา
ใหขนึ้ ตรงกับอำเภอหางดง ซึง่ การแบงดังกลาวทำใหเกิดภาวะ “ยอยสลาย” สถานะความเปน
หนึง่ เดียวของชุมชนลมุ น้ำใหเกิดความแตกแยกอยางชัดเจน ซึง่ เหตุผลสำคัญในการแบงทีเ่ ดน
ชัดประการหนึง่ ก็คอื สถานทีต่ น น้ำ ซึง่ เปนกลมุ ชาวมงอาศัยอยบู นดอยสุเทพ เสนทางทีส่ ามารถ
ขึน้ ลงดอยไดอยางสะดวกนัน้ ก็คอื เสนทางในดานอำเภอเมือง
อยางไรก็ตาม ชาวบานทีอ่ าศัยอยใู นลมุ น้ำยุคดัง้ เดิมไดแบงพืน้ ทีล่ มุ น้ำแตกตางจากรัฐ
เพราะจัดแบงพืน้ ทีโ่ ดยมี “ลมุ น้ำแมตาชาง” เปนศูนย อันเปนการจัดแบงลมุ น้ำแบบองครวม
กลาวคือ พืน้ ฐานในการมองลมุ น้ำเปนการมองทัง้ ลมุ น้ำ ไมไดมองแยกสวนออกเปนสวนใด สวน
หนึง่ ของลมุ น้ำ หรือใหความสำคัญแกสว นใดสวนหนึง่ ของลมุ น้ำดังทีร่ ฐั พยายามมองเหตุผลสำคัญ
ทีท่ ำใหมกี ารจัดแบงเชนนัน้ ก็จะทำใหเกิดความเปนเอกภาพในการจัดสรรทรัพยากรน้ำในรูปของ
แกเหมืองแกฝายอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ จะเห็นวา ผลจากการแบง
พืน้ ทีล่ มุ น้ำโดยอาศัยหลักคิดเชิงภูมริ ฐั ศาสตรไดทำใหประชาชนทีอ่ าศัยอยใู นลมุ น้ำแยกกลมุ และ
แยกพืน้ ทีก่ นั อยางชัดเจนจนนำไปสกู ารแบงแยกกันในทีส่ ดุ
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๔.๒ วิวฒ
ั นาการการแบงปนทรัพยากรน้ำ
ภูมปิ ญ
 ญาดัง้ เดิมเกีย่ วกับการแบงปนทรัพยากรในภาคเหนือ คือ “ระบบแกเหมืองแก
ฝาย” ซึง่ แกเหมืองแกฝายจะคอยทำหนาทีใ่ นการกำกับ ดูแล และแบงปนน้ำเพือ่ ใหเกิดความ
ชอบธรรม แกชมุ ชนทุกกลมุ ทีอ่ าศัยอยใู นลมุ น้ำ และในขณะเดียวกันเมือ่ เกิดกรณีพพิ าทเกีย่ ว
กับการแยงชิงทรัพยากรน้ำในพืน้ ทีต่ า งๆ แกเหมืองแกฝายจะตองทำหนาทีใ่ นการไกลเกลีย่ ขอ
พิพาทเหลานัน้ ๑๔
จากการศึกษาพบวา หลายทองถิน่ และหลายพืน้ ทีด่ ำเนินการอุปโลกน หรือแตงตัง้
นักการเมืองทองถิน่ เขาไปทำหนาทีใ่ นการไกลเกลีย่ ขอพิพาทของประชาชนทีข่ ดั แยงเกีย่ วกับ
ทรัพยากรน้ำ แตประเด็นปญหาก็คอื คนเหลานีไ้ มสามารถทีจ่ ะทำหนาทีใ่ นการระงับขอพิพาท
ได และบางทองถิน่ กลมุ คนเหลานีไ้ ดมสี ว นสำคัญในการเติมเชือ้ ไฟแหงความขัดแยงใหขยาย
วงกวางมากยิง่ ขึน้ สาเหตุทเี่ ปนเชนนีก้ เ็ พราะวาชุมชนในลมุ น้ำมองวากลมุ คนเหลานัน้ ขาดความ
เทีย่ งธรรมในการบริหารจัดการ จึงไมยอมรับในกติกา ทีน่ กั การเมืองทองถิน่ ไดกำหนดกติกา
รวมกัน
๔.๓ การเปลีย่ นแปลงจากระบบเกษตรกรรมไปสรู ะบบทุนนิยม สังคมดัง้ เดิมของ
ตนน้ำ ไดแกชาวเขาเผามง เปนชาวเกษตรกรรม ซึง่ มีวถิ ชี วี ติ อยใู นบรรยากาศธรรมชาติทเี่ พียบ
พรอมดวยทรัพยากรตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในปาตนน้ำ แตเมือ่ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมเปลีย่ นไป
ไดทำใหชาวเขาลมุ น้ำไดหนั มาปลูกพืชเพือ่ การคาเพิม่ มากยิง่ ขึน้ โดยพัฒนาจากการปลูกตนทอ
ซึง่ ตองใชปริมาณน้ำนอย ไปสกู ารปลูกลิน้ จีซ่ งึ่ เปนพืชเศรษฐกิจทีม่ มี ลู คาทางการตลาดมากกวา
แตในขณะเดียวกันพืชชนิดนีก้ ต็ อ งใชน้ำจำนวนมากกวาดวย นอกจากนัน้ เมือ่ ผลผลิตไมเพียง
พอตอความตองการของตลาด ชาวเขาเผามงจึงดำเนินการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกดวยการตัด
ไมทำลายปาเพิม่ เติม และลงมือเพาะปลูกพืชชนิดอืน่ ๆ ทีต่ ลาดตองการ เชน ผักกาด กะหล่ำ
ปลี ฉะนัน้ เมือ่ พืช การเพาะปลูกเพิม่ มากขึน้ พืชการเกษตรเพิม่ ชนิดขึน้ ความตองการน้ำ
ก็เพิม่ มากยิง่ ขึน้ เชนเดียวกัน
๑๔

เอกวิทย ณ ถลาง, ภูมิปญญาชาวบานสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรูของชาว
บานไทย (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๑), หนา ๖๒-๖๓.
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ในขณะทีก่ ลมุ พืน้ ราบทีอ่ าศัยอยใู นพืน้ ทีก่ ลางน้ำบริเวณตำบลบานปงในอดีตเปนหมบู า น
ขนาดเล็กทีม่ พี นื้ ทีท่ างการเกษตรจำนวนไมมากนัก เพราะตัง้ อยใู นเชิงเขาซึง่ มีภเู ขาขนาบอยสู อง
ดาน ถึงกระนัน้ ชุมชนนีเ้ ปนชุมชนทีม่ คี วามเปนเครือญาติ และมีการปฏิสมั พันธกนั อยางสม่ำ
เสมอ สำหรับประชาชนสวนใหญมอี าชีพทางการเกษตร เชน ปลูกขาว และพืชไร สวนอาชีพ
อืน่ ๆ ก็คอื การหาของปา เชน หนอไม เห็ด และผัก เพือ่ นำไปคาขาย หรือแลกเปลีย่ นสินคาที่
จำเปนในจังหวัดเชียงใหม

  ⌫  
ดังทีไ่ ดกลาวแลวในเบือ้ งตนวา ประเด็น (Issue) ของความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ ในลมุ น้ำ
แมตาชางก็คอื “ประเด็นการแยงชิงทรัพยากรน้ำ” แตประเด็นทีค่ วรแกการศึกษา และวิเคราะห
ในขัน้ ตอนนีค้ อื การวิเคราะหเพือ่ แสวงหาคำตอบทีว่ า อะไรคือตนตอ หรือเหตุปจ จัยสำคัญที่
กอใหเกิดความขัดแยงเกีย่ วกับการแยงชิงทรัพยากรน้ำ จากการศึกษาวิเคราะหเพือ่ หาคำตอบ
ใหแกปญ
 หาดังกลาวนัน้
(๑) การดูหมิน่ ชาติพนั ธุ ภาษา และความเชือ่ จากการวิเคราะหตวั แปรทีเ่ กีย่ วกับ
คานิยมของประชาชนในลมุ น้ำพบวา ประชาชนในลมุ น้ำมีชาติพนั ธทุ แี่ ตกตางกัน ในขณะทีก่ ลมุ
คนกลางน้ำและปลายน้ำมองวาตัวเองคือ “คนเมือง” ซึง่ มีอารยธรรม และวัฒนธรรมทีส่ งู กวา
ดีกวา และมีความเปนสากลมากกวาชุมชนทีอ่ ยตู น น้ำ ซึง่ เปนชาวเขาเผามง ทีอ่ าศัยอยตู าม
ปาเขา มีสภาพความเปนอยแู บบคนปา ไรอารยธรรม ไรความงดงามทางดานประเพณี และ
วัฒนธรรม ดวยเหตุนี้ กลมุ “คนเมือง” จึงมักจะมีทศั นคติทบี่ ดิ เบีย้ วตอกลมุ คนตนน้ำ วาเปน
“คนชายขอบ” และสิง่ ทีส่ ะทอนใหเห็นทาทีเกีย่ วกับการดูหมิน่ ทางชาติพนั ธทุ ชี่ ดั เจนอีกประการ
หนึง่ ก็คอื การเรียกชาวมงวา “แมงมง” ซึง่ เปนการตีคา และใหคณ
ุ คาชาวมงวาเปน “แมลง
ชนิดหนึง่ ”
ในขณะเดียวกัน ประเด็นทีน่ า สนใจอีกประการหนึง่ ก็คอื “ภาษา” แมวา ภาษาเปนเครือ่ ง
มือสำคัญในการทีจ่ ะสือ่ สารระหวางมนุษยกบั มนุษย แตในขณะเดียวกัน ภาษาก็เปน “อาวุธ”
ทีท่ รงผลานุภาพในการทีจ่ ะกอใหเกิดการทำลายลาง และประหัตประหารระหวางมนุษยกบั มนุษย
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ไดเชนเดียวกัน เหตุผลสำคัญก็เพราะวา การทีม่ นุษยใชภาษาทีแ่ ตกตางกันจึงทำใหเกิด “ชอง
วาง” ในการสือ่ สารขอมูล เหตุผล หรือความตองการระหวางมนุษยแตละกลมุ ได
จากการศึกษาวิจยั ทำใหพบวา กลมุ คนตนน้ำซึง่ ไดแกชาวเขาเผามงไดใชภาษามงเปน
เครือ่ งมือในการสือ่ สาร ในขณะทีก่ ลมุ คนกลางน้ำและปลายน้ำ ไดใชภาษา “เมือง” ซึง่ เปนภาษา
ทองถิน่ ของชาวจังหวัดเชียงใหม ความไมสมนัยทางภาษาดังกลาว ไดทำใหเกิดภาวะชะงักงันที่
เกี่ยวกับการสื่อสารระหวางคนสองกลุมในดานการสื่อความตองการของแตละกลุมวา กลุม
ตนตองการน้ำไปเพือ่ อะไร ตองการมากเพียงใด เพราะเหตุใดชาวมงจึงตองใชน้ำโดยไมคำนึง
ถึงคนกลมุ อืน่ และเหตุใดชาวมงจึงตองกักเก็บน้ำเอาไวใชงานเกษตรกรรม ฉะนัน้ เมือ่ แตละ
กลมุ ไมสามารถทีจ่ ะสือ่ ขอมูลทีก่ ลมุ ตนตองการจะสือ่ ได จึงทำใหความไมพอใจ หรือความขัดแยง
ภายในทีก่ อ ตัวอยกู อ นแลวไดแปรสภาพเปนความขัดแยงทีส่ อ ใหเห็นถึงความรุนแรงตามมา
นอกจากนัน้ แลว ศาสนาของคนเมืองและคนชายขอบก็มคี วามแตกตางกันอยางเห็น
ไดชดั ซึง่ โดยพืน้ ฐานทีแ่ ทจริงแลว ชาวเขามักจะนับถือผีปา กอนทีบ่ างคนจะหันมายอมรับนับถือ
คริสตศาสนา และพระพุทธศาสนา ในขณะทีค่ นพืน้ ราบ หรือคนเมืองนับถือพระพุทธศาสนา
เปนดานหลัก นอกจากนัน้ ภาษาสำหรับใชในการสือ่ สารระหวางกลมุ คนพืน้ ราบกับชาวมงก็มี
ความแตกตางกัน
(๒) การขาดแคลนขอมูลพื้นฐานระหวางกัน ตัวแปรสำคัญที่เปนดัชนีบงชี้วา
ประชาชนในลมุ น้ำแมตาชางมีปญ
 หาดานขอมูลก็คอื ประเด็นทีว่ า ดวยความคลาดเคลือ่ นเกีย่ ว
กับการสงสาร และรับสาร การสือ่ ความหมาย หรือนัยเกีย่ วกับภาษาไมสอดรับ หรือตรงกัน
จึงกลายเปน “กับดัก” หรือ “หลุมพราง” ทีท่ ำใหประชาชนในกลมุ ตนน้ำ กลางน้ำ และปลาย
น้ำเกิดการแยงชิงทรัพยากรน้ำ และในบางสถานการณความขัดแยงไดพฒ
ั นาไปสคู วามรุนแรง
จากการศึกษาวิจยั ในภาคสนามทำใหพบประเด็นทีน่ า สนใจเกีย่ วกับประเด็นทีว่ า ดวย
“ความคลาดเคลือ่ นดานขอมูล” คำถามทีน่ า สนใจก็คอื “อะไรคือขอมูล” ทีม่ องวาคลาดเคลือ่ น
เมือ่ วิเคราะหสภาพการณทางภูมศิ าสตรไดกลายเปนประเด็นทีจ่ ะตองนำมาวิเคราะหเพิม่ เติม
เหตุผลสำคัญก็เพราะวา สถานทีอ่ ยขู องกลมุ คนตนน้ำ กลมุ คนกลางน้ำ และปลายน้ำนัน้ มี
สันเขาเปนฐานทีม่ นั่ สำหรับของคนแตละกลมุ ชาวเขาเผามงซึง่ เปนกลมุ คนตนน้ำมีฐานทีม่ นั่ อยู
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ในอำเภอเมือง และอยูบนยอดดอยปุย ตำบลดอยสุเทพ ในขณะที่กลุมคนกลางน้ำและ
ปลายน้ำ อยใู นเขตอำเภอหางดง
สภาพทางภูมิศาสตรดังกลาวไดทำใหการสื่อสารขอมูลระหวางกลุมคนทั้งลุมน้ำ
ไมสมนัย และทัว่ ถึง ดวยเหตุดงั กลาว กลมุ คนปลายน้ำ และกลางน้ำจึงไดพากันวิเคราะหบนฐาน
ของการใชตรรกะวา สาเหตุสำคัญทีท่ ำใหขาดแคลนน้ำ ก็เพราะวาชาวมงซึง่ เปนกลมุ คนตนน้ำ
พากันตัดไมทำลายปา จึงทำใหฝนไมตกตองตามฤดูกาล ซึง่ ในความเปนจริงชาวเขาเผามงซึง่
นำโดยพอหลวงไตรภพ แซหยางก็พยายามทีจ่ ะชีแ้ จงวา ขออางดังกลาวไมเปนความจริงแต
ประการใดทัง้ สิน้
อยางไรก็ตาม ผลจากการทีก่ ลมุ คนตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ไมไดมกี ารสราง
เวทีเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรขู อ มูลระหวางกันโดยผานเวทีการประชุมหรือสัมมนากันอยางตอเนือ่ ง
จึงทำใหเกิดภาวะ “สุญญากาศ” ทางการสือ่ สารขอมูล จึงทำใหความขัดแยงไดกอ ตัวขึน้ อยาง
ชัดเจนในเวลาตอมา
(๓) ความสัมพันธแปลกแยก “มนุษย” โดยธรรมชาติกม็ กั จะมีความ “แปลกแยก”
ในตัวเองอยแู ลว แตเมือ่ มีการเคลือ่ น และขยายทีอ่ ยแู ละพืน้ ทีท่ ำกิน ก็ยงิ่ จะทำใหเจาของพืน้ ที่
เดิม และบุคคลทีเ่ ขาไปอยใู หมมคี วามแปลกแยกชัดเจนกันยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ ประเด็น
เรือ่ งภาษา ศาสนา ความเชือ่ วัฒนธรรมทีแ่ ตกตางกัน ก็ยอ มเปนปจจัยขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ ะทำให
เกิดความแปลกแยก และเมือ่ มีความขัดแยงกันในประเด็นเรือ่ งการแยงชิงทรัพยากรน้ำ ก็ยงิ่
จะทำใหพบรองรอยของความแตกแยก และแบงกลมุ ของประชาชนทีอ่ ยตู น น้ำ กลางน้ำ และ
ปลายน้ำมากยิง่ ขึน้
สิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ประการหนึง่ ใน “ทฤษฎีความแปลกแยก” ก็คอื การทีม่ นุษยในลมุ น้ำ
มิไดมคี วามสัมพันธและพบปะกันอยางตอเนือ่ ง จึงทำใหเปนเรือ่ งงายทีจ่ ะสรางความแปลกแยก
ใหเกิดขึน้ แกกลมุ ตัวเองและกลมุ คนอืน่ ๆ ในลมุ น้ำ และผลจากการทีก่ ลมุ คนตนน้ำมีความแปลก
แยกดานกายภาพกับกลมุ คนกลางน้ำ และปลายน้ำ จึงทำใหเกิดภาวะของการแบงแยกสังคม
หรือกลมุ ของตัวเองออกจากกลมุ อืน่ ๆ และเมือ่ การแบงแยกดำรงตนอยใู นระดับชวงหนึง่ ของ
กาลเวลา และมิไดมกี ารพบปะเพือ่ แลกเปลีย่ นขอมูล และความตองการกันอยเู นืองๆ แลว จึง
กลายเปนประเด็นสำคัญทีจ่ ะทำใหเกิดความแตกแยกของคนในลมุ น้ำไดอยางรวดเร็ว

86

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

ฉะนัน้ จากฐานของการวิเคราะหแนวคิดทีว่ า ดวยทฤษฎีอนั เปนทีม่ า หรือเปนตนตอของ
ความขัดแยงนัน้ การแปลกแยกก็นบั ไดวา เปนสาเหตุทสี่ ำคัญอีกประการหนึง่ ทีน่ ำไปสกู ารแบง
แยก และแตกแยกกันในทีส่ ดุ
(๔) การเพิม่ ขึน้ ของพืชผลทางการเกษตร และความตองการน้ำเพือ่ พืชผลทาง
การเกษตรเพิม่ ขึน้ จากการศึกษาพบวาในป พ.ศ. ๒๕๐๖ รัฐไดพยายามทีจ่ ะเสนอแนะใหชาว
มงไดปลูกไมผล เชน ลิน้ จี่ ทอ พลับ และกาแฟ เปนตน เพือ่ ปลูกทดแทนการปลูกฝน และ
ผลผลิตจากการปลูกตนทอมีบทบาทตอเศรษฐกิจชาวมงเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการที่
ชาวมงดอยปุยสามารถผลิตทอสงโรงงานทอแสงทองเพือ่ ทำทอดองขาย สิง่ เหลานีก้ อ ใหเกิดการ
เปลีย่ นแปลงจากระบบการผลิตเพือ่ ยังชีพไปเปนระบบผลิตเพือ่ การคา มีการขยายพืน้ ทีเ่ พาะ
ปลูกและใชน้ำในลำหวยมากยิง่ ขึน้
อยางไรก็ดี พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๓๕ ชาวเขาเผามงมองวาการปลูกพืชลิน้ จีท่ ำใหผลผลิต
ตอไรมรี าคาสูง ดวยเหตุนจี้ งึ นำไปสกู ารขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอยางรวดเร็ว แตจดุ ดอยของลิน้ จี่
ก็คอื เปนไมผลทีไ่ มสามารถอมุ น้ำ ในขณะเดียวกัน ลิน้ จีเ่ ปนพืชทีม่ คี วามตองการน้ำเพือ่ หลอเลีย้ ง
เปนจำนวนมากในชวงของการผลิดอกระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึง่ สอดคลองกับ
การทีค่ นพืน้ ราบทำการเกษตรนอกฤดู ทำใหน้ำเพือ่ การเกษตรขาดแคลนในเขตพืน้ ทีร่ าบ และ
เปนสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาการทะเลาะกันระหวางคนบนพื้นที่สูงกับคนบนพื้นที่ราบในเวลา
ตอมา
(๕) การขยายตัวของการทองเทีย่ ว ดังทีไ่ ดนำเสนอในขอที่ (๔) แลววา ระยะเริม่
แรกประชาชนมีวถิ ชี วี ติ แบบเกษตรกรรมทีเ่ นนการปลูกพืชไรเพือ่ ใหเพียงพอตอการดำรงอยใู น
ครอบครัว และหากเหลือจากการรับประทานก็จะนำไปขาย หรือแบงใหเพือ่ นบานในหมบู า น
เทานั้น แตเมื่อถึงจุดเปลี่ยนแหงยุคสมัย ประชาชนชาวเขาเผามงไดเปลี่ยนตัวเองจาก
เกษตรกรรมบางสวนไปสรู ะบบทุนนิยมมากขึน้ โดยการปลูกพืชไรทหี่ วังผลในเชิงของการสราง
มูลคาเพิม่ ในทางการตลาด
อยางไรก็ดี ในพ.ศ. ๒๕๑๔ จนถึงปจจุบัน ชาวเขาเผามงไดปรับเปลี่ยนบทบาท
ตัวเองครัง้ สำคัญไปสรู ะบบทุนนิยมในเชิงอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว ซึง่ สถานทีท่ อ งเทีย่ วทีม่ ชี อื่
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เสียงมากทีส่ ดุ แหงหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหมกค็ อื “บานดอยปุย” จากการสังเกตแบบมีสว นรวม
พบวา ชาวเขาเผามงในหมบู า นนี้ ไดเปดหมบู า นโดยการปรับใหเปนพิพธิ ภัณฑ และรานคาเพือ่
ขายสิง่ ของตางๆ เพือ่ บริการนักทองเทีย่ ว
จะเห็นไดวา เมือ่ ประชาชนไดเขาไปทองเทีย่ วในหมบู า นดอยปุยเปนจำนวนเพิม่ มากยิง่
ขึน้ เพียงใด ชาวเขาเผามงก็มคี วามจำเปนทีจ่ ะตองจัดหา และใชทรัพยากรน้ำเพือ่ รองรับนักทอง
เทีย่ วทีม่ าเยีย่ มชมหมบู า นดอยปุยมากขึน้ และแหลงน้ำซึง่ เปนทีม่ าของน้ำเปนจำนวนมากเพือ่
ใชสอยซึง่ ก็คอื “ลมุ น้ำแมตาชาง”
(๖) การขยายตัวของรีสอรท บานจัดสรร บานพักตากอากาศ ในระหวางป พ.ศ.
๒๕๒๖-๒๕๓๔ กลุมทุนไดเขามากวานซื้อที่ดินเพื่อทำธุรกิจรีสอรทและเก็งกำไรในเขตพื้นที่
ตอนกลางและปลายลมุ น้ำแมตาชางเปนจำนวนมาก จะเห็นไดวา พืน้ ทีต่ อนกลางลมุ น้ำมีรสี อรท
บานพักตากอากาศ โรงแรม บานจัดสรร และสวนเกษตรจำนวน ๔๕ แหง และจะมีเพิม่ มาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ และพืน้ ทีต่ อนปลายลมุ น้ำมีบา นจัดสรร ๒๑ แหง ซึง่ พืน้ ทีเ่ หลานีส้ ว นใหญไดเปลีย่ น
รูปมาจากพืน้ ทีท่ ำการเกษตรของชาวบาน ทำใหพนื้ ทีน่ าลดลงเปนจำนวนมากกวารอยละ ๘๐
ของพืน้ ทีเ่ ดิม

  ⌫  
๗.๑ แนวคิดพืน้ ฐานในการจัดการความขัดแยงตามทีป่ รากฏในลมุ น้ำแมตาชาง
แนวคิด (Concept) ถือไดวา เปนฐานขององคความรู หรือเปนเครือ่ งมือสำคัญในการ
นำไปปรับใช หรือประยุกตใชเพื่อจัดการความขัดแยง เพราะหากขาดปรัชญาหรือแนวคิด
กระบวนการทางการปฏิบตั ยิ อ มจักไรทศิ ทางและทำใหการจัดการความขัดแยงลมเหลวในทีส่ ดุ
ฉะนัน้ เมือ่ วิเคราะหหลักการนีต้ ามทีป่ รากฏในลมุ น้ำแมตาชางพบวาประเด็นทีว่ า ดวยการนำแนว
คิดมาเปนเครือ่ งมือ และเปนกรอบเพือ่ การจัดการความขัดแยงดังตอไปนี้
๗.๑.๑ การสลายอัตตา หมายถึง การลดทอน และทำลายความเห็นแกตวั การที่
มนุษยเห็นแกตวั เองนอยลงมากมายเพียงใด ในทิศทางตรงขามมนุษยกจ็ ะเห็นแกคนอืน่ หรือเพือ่ น
มนุษยมากยิง่ ขึน้ เพียงนัน้ ซึง่ แนวคิดนีเ้ ปนการสะทอนขอเท็จจริงจากหลักการ “อนัตตา” ในพระ
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พุทธศาสนา จากการวิเคราะหความคิด และพฤติกรรมของประชาชนในลมุ น้ำจะพบวา กลมุ
ผมู สี ว นไดสว นเสียซึง่ เปนผมู บี ทบาทในการนำนัน้ ไดพยายามลดทอน สลาย และทลายความยึด
มัน่ ถือมัน่ ในความเปนอัตนิยม (Egoism) และอัตลักษณทางชาติพนั ธุ (Ethnic Identity)
ขอเท็จจริงเหลานี้ สามารถวิเคราะหไดจากการทีก่ ลมุ ตางๆ พยายามหันหนาเขาสโู ตะ
เจรจาเพือ่ หาทางออกรวมกัน จะเห็นวา ในชวงระยะแรกของความขัดแยงนัน้ ทุกกลมุ พยายาม
สงวนทาทีของตัวเอง โดยเกรงวาการเริม่ ตนดวยการแสดงออกอยางใดอยางหนึง่ จะทำใหอำนาจ
ในการตอรองของกลมุ สูญเสียไป ประเด็นนีพ้ อ หลวงไตรภพ แซหยางไดย้ำวา “ผใู หญหมบู า น
ดอยปุยยุคแรก ไมยนิ ยอมพรอมใจทีจ่ ะเจรจากับกลางน้ำ และปลายน้ำเกีย่ วกับประเด็นขอขัด
แยงตางๆ” แตเมือ่ พอหลวงไตรภพ แซหยางมีอำนาจในการปกครองหมบู า นจึงไดเริม่ กระบวน
การในการเจรจากับกลมุ อืน่ ๆ ผลทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื ทำใหสถานการณความตึงเครียดไดดำเนินไปสู
บรรยากาศของการหาทางออกรวมกันไดดยี งิ่ ขึน้
การทีช่ าวเขาเผามง หรือกลมุ สถานประกอบการไมพยายามทีจ่ ะอาง หรือยึดมัน่ ใน
ประเด็นเรื่องสิทธิในการใชทรัพยากรน้ำมากจนเกินไปก็ทำใหการพบปะและพูดคุยกันนั้นมี
ทางออกทีช่ ดั เจน ซึง่ ผลดีตอ เนือ่ งจากการพบปะพูดคุยกันก็คอื การทีแ่ ตละฝายไมแบงแยก และ
ยอมรับความเปนอัตลักษณทางชาติพนั ธขุ องกลมุ บุคคลอืน่ ๆ มากยิง่ ขึน้
๗.๑.๒ การยอมรับความหลากหลาย แนวคิดเชิงบวกทีเ่ กิดขึน้ บนฐานของการลด
ทอน และสลายความเปนอัตลักษณคือ การที่แตละกลุมมีความพยายามยอมรับความหลาก
หลายของชาติพนั ธุ ความเชือ่ และภาษาของกลมุ ตางๆ ทีไ่ มสอดคลองกับกลมุ ของตัวเอง ดัง
จะเห็นไดจากการทีป่ ระชาชนในลมุ น้ำประกอบไปดวยกลมุ ชาติพนั ธดุ งั้ เดิมกลาวคือ ชาวเขาเผา
มงซึง่ เปนคนชายขอบ กับคนเมืองซึง่ ถือไดวา เปนกลมุ คนทีม่ คี วามเชือ่ วามีชาติพนั ธทุ ดี่ กี วา และ
มีอารยธรรมทีส่ งู กวา นอกจากนัน้ ก็ประกอบไปดวยกลมุ สายพันธใุ หมทเี่ คลือ่ นยายจากสังคม
กรุงเทพมหานครทีม่ โี อกาส และอำนาจทีเ่ หนือกวากลมุ ชาติพนั ธดุ งั้ เดิมทีอ่ าศัยอยใู นพืน้ ทีล่ มุ น้ำ
จะพบวา พัฒนาการของการยอมรับความหลากหลายนัน้ มักจะมีไมคอ ยปรากฏใน
ยุคแรกๆ ของการพยายามทีจ่ ะเจรจา หรือแมจะมีการนำเขาสโู ตะเจรจาก็มกั จะประเด็นดังกลาว
เขามาเกีย่ วของ อยางไรก็ดี เมือ่ แตละฝายไดพยายามทีจ่ ะลดความยึดมัน่ ในความเปนอัตลักษณ
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ดังกลาว ก็ทำใหการสรางเวทีเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรวู ถิ ชี วี ติ และความตองการของแตละฝาย
ซึง่ การทีแ่ ตละฝายพยายามจะฟง และยอมรับความเห็นตางกันดังกลาวจึงทำใหอณ
ุ หภูมขิ องความ
ขัดแยงลดลงในระดับหนึง่
๗.๑.๓ การเคารพ ใหเกียรติในชีวติ และทรัพยากรของคนอืน่ จะเห็นวา ผลตอ
เนือ่ งจากการทีแ่ ตละกลมุ คลายความยึดมัน่ ในความเปนอัตลักษณดงั กลาว นอกจากทำใหการ
ยอมรับในความหลากหลายของกันและกันมากยิง่ ขึน้ แลว สิง่ ทีเ่ ห็นไดอยางชัดเจนอีกประการ
หนึง่ ก็คอื การเคารพ และใหเกียรติซงึ่ กันและกัน ซึง่ ประเด็นสำคัญในกรณีนกี้ ค็ อื การทีป่ ระชาชน
ซึง่ ถือไดวา เปน “คนเมือง” หรือ “เจาของสถานประกอบการ” ไดใหเกียรติตอ ชาวเขาเผามง
ซึง่ เปนคนชายขอบ กลาวคือ การมีทศั นคติทดี่ ตี อ กลมุ นีม้ ากยิง่ ขึน้ โดยมิไดมองวาคนกลมุ นีค้ อื
“แมงมง” หรือ กลมุ คนทีท่ ำลายความชมุ ชืน่ ของปาตนน้ำ สิง่ ทีป่ รากฏขึน้ จากการใหเกียรติดงั
กลาวก็คอื การทีช่ าวเขาเผามงไดพยายามจะชวยกันรักษาปาตนน้ำมิใหมกี ารรุกล้ำน้ำ หรือตัด
ตนกลวยปาทีค่ อยซับน้ำ รวมไปถึงการใชน้ำอยางระมัดระวังอันเนือ่ งมาจากการตระหนักถึงความ
ตองการของกลางน้ำและปลายน้ำ
๗.๑.๔ การมีสว นรวม จะเห็นวา เมือ่ ฝายตางๆ ยอมรับความหลากหลายจนนำไปสู
การเคารพและใหเกียรติในชีวติ และทรัพยากรของกันและกันแลว ผลสืบเนือ่ งทีต่ ามมาคือ การ
ทีผ่ มู สี ว นไดสว นเสียในลมุ น้ำซึง่ เปนชนชัน้ นำไดรว มกันสรางเวทีขนึ้ มาเพือ่ ใชเวทีดงั กลาวแลก
เปลีย่ นเรียนรู และเจรจาตอรองเกีย่ วกับความตองการของกลมุ ตางๆ ฉะนัน้ เมือ่ กลาวถึงกระบวน
การมีสว นรวมตามทีป่ รากฏในลมุ น้ำนัน้ ทำใหพบวา ประชาชนในลมุ น้ำซึง่ มีกลมุ นักวิชาการและ
นักพัฒนาองคกรเอกชนเปนทีป่ รึกษานัน้ ไดใชกระบวนการในการมีสว นรวมเขามาเปนเครือ่ ง
สำคัญในการจัดการความขัดแยง ไมวา จะเปนการเริม่ ตัง้ แตการใหประชาชนทุกกลมุ ในลมุ น้ำ
ได “รับรรู ว มกัน” วา มีปญ
 หาการแยงชิงทรัพยากรน้ำเกิดขึน้ และหลังจากนัน้ จึง “รวมกัน
แสดงความคิดเห็น” วาเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อที่จะได “รวมกันรับผิดชอบ” ตอความ
ขัดแยงในลักษณะดังกลาว ในลำดับตอมาจึงไดรว มกันพิจารณา และ “รวมกันตัดสินใจ” วา
ทางเลือกใดทีด่ ที สี่ ดุ หรือเหมาะทีส่ ดุ ทีจ่ ะนำมาตรการตางๆ มาปรับใชเพือ่ จัดการความขัดแยง
เมือ่ ไดทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ แลว จึง “รวมมือกันในการดำเนินการ” ปฏิบตั กิ ารแกไข จะอยางไร
ก็ตาม ทุกขัน้ ตอนในการดำเนินการนัน้ ทุกคนในลมุ น้ำมีสทิ ธิอ์ ยางเทาเทียมในการทีจ่ ะ “รวม

90

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

ตรวจสอบ” ในกระบวนการตางๆ เพือ่ เปาหมายหลักของการดำเนินการจัดการลมุ น้ำก็คอื “รวม
รับผลประโยชน” อันจะเกิดจากการ “รวมแบงปน” ทรัพยากรน้ำในโอกาสทีค่ วามขัดแยงได
ลดอุณหภูมลิ งในระดับหนึง่
๗.๑.๕ การพึง่ พาอาศัยกัน การพึง่ พาอาศัยกันตามหลักของปฏิจจสมุปบาทนี้ เปน
ผลตอเนือ่ งจากการทีแ่ ตละฝายพยายามทีจ่ ะสลายความเปนตัวตนของตัวเองดังทีไ่ ดกลาวใน
เบือ้ งตนเชนเดียวกัน จากการศึกษาพบวา ในยุคแรกๆ ซึง่ เปนยุคแหงการแยงชิงทรัพยากร
นัน้ ประชาชนในลมุ น้ำมีวถิ ชี วี ติ ทีไ่ มขนึ้ ตรงตอกัน ซึง่ สอดรับกับแงมมุ ในเชิงภูมศิ าสตรทมี่ ภี เู ขา
กัน้ แดนของกลมุ ตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
อยางไรก็ดี การดำรงอยโู ดยไมขนึ้ ตรงตอกันในลักษณะดังกลาวแมวา จะสงผลในเชิง
บวกตอประชาชนในตนน้ำ แตถงึ กระนัน้ ประชาชนกลางน้ำและปลายน้ำไดรบั ผลกระทบโดยตรง
ตอสภาพการณดงั กลาว คำถามมีวา เพราะเหตุไรจึงทำใหแตละกลมุ ไดหนั หนาเขาสกู ารพึง่ พากัน
มากยิง่ ขึน้ เหตุผลก็คอื ถาหากชาวมงไมใสใจกลางน้ำและปลายน้ำ ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ก็คอื
ความเปนปกติสุขของชุมชนตนน้ำเพราะความขัดแยงอันนำไปสูความรุนแรงที่เกิดจากการ
กระทำของตัวเอง
ฉะนัน้ ทางออกทีย่ งั่ ยืนทีส่ ดุ คือ กลมุ ตนน้ำตองตระหนักถึงระบบแหงการพึง่ พา เพราะ
การอยไู ดของชาวเมืองยอมหมายถึงการดำรงอยไู ดของเผาพันธตุ วั เองทีไ่ มถกู คุกคามดวย การ
ตระหนักรดู งั กลาวไดทำใหเกิดภาวะของการรวมตัวกันในทีส่ ดุ
๗.๑.๖ การแบงปน ดังทีไ่ ดกลาวในเบือ้ งตนแลว กลมุ คนตนน้ำ และกลมุ นักธุรกิจ
ดานรีสอรท มักจะอางสิทธิของการใชน้ำโดยมงุ ไปทีส่ ทิ ธิในกระแสน้ำตามธรรมชาติ และสิทธิ
ทีว่ า ดวยการเปนเจาของเขตแดน ดวยเหตุดงั กลาว จึงทำใหกลมุ คนทัง้ สองมองวา เมือ่ เขาอยู
ใกลแหลงน้ำ และกระแสน้ำไหลผานพืน้ ทีอ่ ยขู องเขา เขายอมมีสทิ ธิทจี่ ะใชน้ำไดเทาทีเ่ ขาตอง
การ แตในขณะเดียวกัน การนำประเด็นทีว่ า ดวยสิทธิดงั กลาวมาอางนัน้ ไดทำใหชาวบานอีกกลมุ
หนึง่ ทีเ่ ปนชุมชนกลางน้ำ และปลายน้ำ มองวากลมุ ตนไมไดรบั ความเปนธรรมจากกรณีดงั กลาว
และในขณะเดียวกันกลมุ นีก้ ม็ องวา ตนเองเปนเจาของพืน้ ทีด่ งั้ เดิม ฉะนัน้ กลมุ คนทีเ่ ขามาอาศัย
ในยุคหลังๆ จึงไมมสี ทิ ธิท์ จี่ ะอางสิทธิในลักษณะดังกลาว
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ผลจากการทีแ่ ตละฝายพยายามทีจ่ ะอางสิทธินนั้ ทำใหนกั วิชาการบางทานตัง้ ขอสังเกต
วา “ความขัดแยงของชาวบานกับชาวบานเริม่ มาจากการใชแนวคิดเรือ่ ง “สิทธิ” ซึง่ เปนแนว
คิดตะวันตกมาจัดการ”๑๕ อยางไรก็ตาม ไดมกี ารปรับแนวคิดทีว่ า ดวยการอางสิทธินนั้ ใหม โดย
เปนการปรับเปลีย่ นจากสิทธิของการเปนเจาของเขตแดน และสิทธิของกระแสน้ำตามธรรมชาติ
ไปสสู ทิ ธิทางประโยชนชมุ ชน และสิทธิทวี่ า ดวยการแบงปนอยางเทีย่ งธรรม
แนวคิดทีว่ า ดวยสิทธิเกีย่ วกับ “การแบงปนน้ำ” โดยมงุ อาศัยประโยชนของชุมชนใน
ลมุ น้ำทัง้ ลมุ น้ำเปนทีต่ งั้ และการแบงปนนัน้ แมจะเปนการแบงปนอยางเทีย่ งธรรมแลว การ
แบงปนตองเปนการแบงปนอยาง “ทัว่ ถึง” และ “เทาเทียม” ดวย เพราะในบางสถานการณ
การแบงปนอาจจะเทีย่ งธรรม แตสงิ่ ทีข่ าดหายไปคือความเทาเทียม และทัว่ ถึง เนือ่ งจากผทู ี่
ทำหนาทีห่ ลักในการแบงปนคือ กลมุ คนทีอ่ ยใู นพืน้ ทีต่ น น้ำ
ฉะนัน้ หลักการของการใชแนวคิดทีว่ า ดวยการใชสทิ ธินนั้ อาจจะเหมาะสมตอกรณีที่
วาดวยสิทธิในพืน้ ทีท่ ำกิน หากนำแนวคิดนีม้ าใชกบั กรณีของทรัพยากรน้ำ ยอมจักเกิดความขัด
แยงอยางตอเนือ่ งดังทีป่ รากฏในลมุ น้ำแมตาชาง แตสถานการณความขัดแยงไดคลายตัวลง เนือ่ ง
มาจากสาเหตุทสี่ ำคัญประการหนึง่ ก็คอื การใชแนวคิดเรือ่ งแบงปนมาใช ดังทีน่ กั วิชาการบาง
ทานกลาววาแนวคิดเรือ่ ง “การแบงปน” ซึง่ เปนแนวคิดตะวันออก ไดถกู นำมาใช และสามารถ
แกปญ
 หาได “กรณีแมตาชางก็เปนอีกแบบหนึง่ และเวลาสกู อ็ าจจะตองสดู ว ยการบอกวาเรา
มีความรบู างอยางทีร่ ฐั ไมรู ไมมคี วามชำนาญ รัฐอาจจะมีความรเู รือ่ งระบบชลประทานก็ลม เหลว
หลายๆ เรือ่ งไมสามารถแบงปนน้ำไดทวั่ ถึง แตระบบชลประทานทีช่ าวบานจัดการเอง โดยระบบ
เหมืองฝายสามารถแบงปนน้ำได มันตองชีแ้ ละดึงพลังชุมชนทีจ่ ะจัดการตัวเองได”๑๖

๑๕

ดร. สีลาภรณ บัวสาย, เอกสารประกอบงานบวชปาชุมชนลมุ น้ำแมตาชาง สายธารแหงชีวติ
ชุมชน, คณะกรรมการศึกษาฟน ฟูและจัดการลมุ น้ำแมตาชาง รวมกับสถาบันสิทธิชมุ ชน, หนา ๒๐.
๑๖
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๒๐.
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๗.๒ วิธกี ารในการจัดการความขัดแยงในลมุ น้ำแมตาชาง
ประเด็นทีน่ า สนใจคือ ในยุคเริม่ ตนของความขัดแยงเกีย่ วกับการแยงชิงทรัพยากรน้ำ
นัน้ ประชาชนในลมุ น้ำมักจะใช “วิธกี ารรุนแรง” เปนเครือ่ งมือในการแกไขปญหา ซึง่ วิธกี าร
รุนแรงนัน้ ก็มกั จะประกอบไปดวยการทุบทำลายฝายกัน้ ลำน้ำ การทำลายพืชไร การกลาวดูหมิน่
หรือดาดวยถอยคำที่รุนแรง อยางไรก็ดี การใชวิธีการดังกลาวนั้น ไมสามารถที่จะแสวงหา
ทางออกรวมกันได นอกจากการทำใหความรุนแรงไดขยายอุณหภูมขิ องความขัดแยงออกไป
เรือ่ ยๆ
ฉะนั้น จุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือการที่กลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรวมมือกันใช
กระบวนการจัดการความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรง ซึง่ แนวทางทีก่ ลมุ ตางๆ ไดนำมาเปนเครือ่ ง
มือในการหาทางออกรวมกันนัน้ ประกอบดวยชุดวิธใี หญๆ ๓ ชุด กลาวคือ การเจรจากันเอง
การเจรจาไกลเกลีย่ คนกลาง และการสรางกระบวนการมีสว นรวมระหวางกลมุ ตางๆ
๗.๒.๑ การเจรจากันเอง วิธกี ารนีเ้ ปนเครือ่ งมือ หรือขอปฏิบตั กิ ารชุดแรกทีก่ ลมุ
ตางๆ ไดเลือกใชจดั การความขัดแยง ดังจะเห็นไดอยางชัดเจนจากกรณีตวั อยางทีเ่ กีย่ วกับการ
เลือกใชชดุ วิธนี กี้ ค็ อื “การเจรจายุติปญหาความขัดแยงกรณีฝายหมู ๒ บานปง ถูกทุบ
ทำลาย”๑๗ ซึง่ ปญหานัน้ เกิดขึน้ จากทีป่ ระชาชนปลายน้ำมองวาประชาชนทีอ่ ยใู นพืน้ ทีก่ ลางน้ำ
ไดสรางฝายกัน้ น้ำเอาไว ซึง่ ทำใหประชาชนทีอ่ าศัยอยใู นพืน้ ทีป่ ลายน้ำขาดแคลนน้ำใชในการ
เกษตร จึงไดทบุ ฝายเพือ่ เปดทางใหน้ำไหล
ประเด็นดังกลาวไดกอ ใหเกิดขอขัดแยงระหวางประชาชนทีอ่ าศัยอยใู นพืน้ ทีก่ ลางน้ำซึง่
ไดรบั ผลกระทบเกิดจากการสูญเสียฝายกัน้ น้ำ กับประชาชนทีป่ ลายน้ำทีไ่ ดดำเนินการทุบฝาย
ดังกลาว ซึง่ ผลทีไ่ ดจากการเจรจาในเบือ้ งตนก็คอื การตัง้ คณะอนุกรรมการรวมเพือ่ ศึกษาวิเคราะห
ประเด็นปญหาดังกลาว จะเห็นวา การเจรจาแบบทวิภาคีในกรณีนี้ ไดกอ ใหเกิดการนำเสนอ
เหตุผลทีแ่ ตละฝายไดตดั สินใจกระทำ และในขณะเดียวกัน ผลทีไ่ ดจากการเจรจาก็คอื การที่
แตละฝายไดพยายามทีจ่ ะเสนอทางออกรวมกัน
๑๗

กรณีขอขัดแยงนี้ ประชาชนทั้งสองกลุมไดเจรจาแบบทวิภาคีจำนวน ๓ ครั้ง กลาวคือ ๑๑,
๑๓ มกราคม ๒๕๔๕ และ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕.
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ประเด็นทีน่ า สนใจก็คอื ขอขัดแยงในลักษณะนีม้ กั จะเกิดขึน้ อยเู นืองๆ ระหวางประชาชน
ทีอ่ าศัยอยใู นลมุ น้ำแมตาชาง แตถงึ กระนัน้ ทางเลือกทีม่ กั จะใชเปนเครือ่ งมือในระยะแรกทีเ่ กิด
ปญหาขึน้ ก็คอื การเจรจากันเอง อยางไรก็ดี จุดดอยของการเจรจากันเองประการหนึง่ ก็คอื
การไมสามารถทีจ่ ะแกปญ
 หารวมกันไดอยางยัง่ ยืน ฉะนัน้ เมือ่ ความขัดแยงไดขยายตัวรุนแรง
ประชาชนกลมุ ตางๆ จึงเลือกใชการเชิญคนกลางเขามามีสว นรวมในการหาทางออก
๗.๒.๒ การเจรจาไกลเกลีย่ คนกลาง
กระบวนการเจรจาไกลเกลีย่ คนกลางไดรบั การนำเสนอจากกลมุ ปญญาชนซึง่ หนวย
งานรัฐ และนักวิชาการสวนหนึง่ มองเห็นความสำคัญของกระบวนการนีว้ า นาจะเปนทางเลือก
ที่จะสามารถสรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้นแกชุมชนในลุมน้ำทั้งสามกลุมได ดวยเหตุนี้ จึง
ไดมีการนำเสนอบุคคลที่ทำหนาที่ในการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางในลุมน้ำแมตาชางนั่นคือ
“อาจารยชยั พันธ ประภาสะวัต” ซึง่ เปนนักพัฒนาองคกรเอกชน โดยมีศาสตราจารย ดร.นิธิ
เอียวศรีวงศ และอาจารยมงิ่ สรรพ ขาวสะอาดเปนทีมงานใหคำปรึกษา รวมถึงชาวบานทีม่ อง
เห็นความสำคัญบางสวนเชน อดีตกำนันเฉลิม อันวิเศษ กำนันอินทร ทิพยคำมา เปนตน เขา
มาเปนทีมงานเพือ่ รวบรวมขอมูล และชวยเปนกำลังสำคัญในการประสานลมุ น้ำตางๆ เขาสู
โตะเจรจา
อยางไรก็ตาม การใชกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางโดยการสนับสนุน และ
รวมมือกันระหวางกลมุ ตางๆ นัน้ ทำใหไดขอ ตกลงรวมเบือ้ งตนใน ๔ ประเด็นหลัก กลาวคือ
(๑) กลมุ ผใู ชน้ำตกลงกันไดวา สิทธิการใชน้ำ ไมผกู พันกับกรรมสิทธิข์ องทีด่ นิ กลาว
คือ เมือ่ กลาวถึงทีด่ นิ นัน้ ทุกคนทีค่ รอบครองพืน้ ดินยอมมีสทิ ธิในการใชสอยตามความตองการ
ของตัวเอง แตสำหรับการใชน้ำนัน้ ใหมนี ยั ทีแ่ ตกตางกับสิทธิในการใชดนิ เพราะน้ำเปนสมบัติ
สาธารณะ ทุกคนทีอ่ าศัยอยใู นลมุ น้ำยอมมีสทิ ธิในการใชสอยและไดรบั การแบงปนอยางทัว่ ถึง
และเทาเทียม
(๒) ควรมีการจัดตัง้ คณะกรรมการลมุ น้ำ โดยแยกออกเปน ๓ กลมุ คือ กลมุ ตนน้ำ
กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยใหแตละฝายไปคัดเลือกคณะกรรมการของตนเอง เพื่อที่จะให
คณะกรรมการดังกลาวไดเขามามีสว นรวมในการจัดสรร และแบงปนทรัพยากรน้ำ โดยใหคดั
เลือกตัวแทนจากลุมน้ำทั้งหมดเปนประธานคณะกรรมการลุมน้ำ ๑ คน มีรองประธาน
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คณะกรรมการ และเลขานุการเพือ่ ทำหนาทีใ่ นการประชุมเพือ่ หาทางออกรวมกันเมือ่ เกิดขอ
พิพาท และภายหลังคณะกรรมการลมุ น้ำดังกลาวนัน้ ไดรว มกันสรางกติกาในการใชน้ำซึง่ ชือ่
วา “ระเบียบขอบังคับ (กติกา) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลมุ น้ำ” ซึง่ กติกาที่
นาสนใจก็คอื หมวดที่ ๖ วาดวยการใชน้ำ หมวดที่ ๗ วาดวยลำหวย และลำเหมืองสาธารณะ
และหมวดที่ ๘ วาดวยฝาย เปนตน
(๓) กลมุ ผใู ชน้ำควรมีการจดทะเบียนผใู ชน้ำหรือทำบัญชีผใู ชน้ำอยางเปนระบบตอเนือ่ ง
กันอยางนอย ๕ ป เพือ่ เปนขอมูลสำหรับแจงใหเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของไดรบั ทราบจำนวนผใู ชน้ำ
ทีแ่ นนอน ปฏิทนิ การใชทดี่ นิ พืชทีป่ ลูก ทีท่ ปี่ ลูกพืชและปริมาณการใชน้ำจำแนกตามกิจกรรม
ตางๆ เพือ่ เปนขอมูลทีจ่ ะใชในการจัดการทรัพยากรน้ำของทองถิน่ นอกจากนัน้ ควรมีการเก็บ
เงินคาจดทะเบียนจากผใู ชน้ำตามจำนวนพืชทีป่ ลูก เชน ลำไยตนละ ๔ บาท เพือ่ นำเงินนีไ้ ปใช
จายในกิจกรรมตางๆ ของผใู ชน้ำ
(๔) การใชกติการอบเวร ดังเชนในระบบเหมืองฝายในอดีต ในการจัดสรรน้ำในฤดู
แลงหลักเกณฑทสี่ ำคัญในการจัดรอบเวรน้ำ คือ ตองทราบบริเวณน้ำตนทุน และความตองการ
ใชน้ำในแตละพืน้ ที่ จึงจะสามารถทำการจัดรอบเวร ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการคำนวณน้ำ
ตนทุนนัน้ อาศัยขอมูลปริมาณฝนจากชวงเวลาเดียวกันในปทผี่ า นมา ซึง่ ก็เปนขอทีจ่ ำกัดอยางหนึง่
ของลมุ น้ำตาชาง ทีม่ คี วามแตกตางจากชลประทานแมแตงซึง่ เปนคลองดาดคอนกรีต ทีม่ กี าร
ซึมหายของน้ำไมมากเทากับลำน้ำตามธรรมชาติ การจัดรอบเวรในลมุ แมน้ำตาชางซึง่ ไมมรี ะบบ
ขอมูลการจัดเวรรอบ หมายความวาจะตองอาศัยประสบการณของชาวบาน เชน ชาวบาน
ปงและชาวบานดอยปุยไดตกลงจัดรอบเวรกันเองโดยอาศัยการเรียนรูจากประสบการณจริง
ลองผิดลองถูกในทีส่ ดุ ไดขอ สรุปวาการแบงน้ำกันใชคนละครึง่ ทำใหไดใชน้ำทัง้ สองบาน ซึง่ จะตอง
ดัดแปลงประสบการณใหเหมาะสมหากมีผใู ชน้ำกลมุ อืน่ เขามาขอรวมกติกาดวย
จะเห็นวา จุดเดนของการใชวธิ กี ารเจรจาไกลเกลีย่ คนกลางตามทีป่ รากฏในลมุ น้ำแม
ตาชางนีเ้ ปนกระบวนการทีส่ ามารถเพิม่ พลังใหแกกระบวนการจัดการความขัดแยงไดในระดับ
หนึง่ เนือ่ งจากวิธกี ารเจรจากันเองไมสามารถหาขอสรุป หรือสรางกติการวมในเวทีตา งๆ ได
ฉะนัน้ การใชกระบวนการนีท้ ำใหคกู รณีตระหนักถึงกรอบ และกติการวมทีไ่ ดทำสัญญาประชาคม
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ระหวางกลมุ ตางๆ อยางไรก็ดี จุดดอยทีพ่ บในกระบวนการนีค้ อื การไมสามารถนำประชาชน
ทีม่ อี ำนาจในการใชน้ำทีเ่ หนือกวามารวมหาขอตกลงไดทกุ กลมุ โดยเฉพาะอยางยิง่ กลมุ สถาน
ประกอบการ รีสอรทบางกลมุ เพราะเหตุดงั กลาวนีจ้ งึ ทำใหกระบวนการจัดการความขัดแยง
ไมสามารถปรากฏไดอยางยัง่ ยืนในลมุ น้ำแมตาชาง
๗.๒.๓ การสรางกระบวนการมีสว นรวม
“การสรางกระบวนการมีสว นรวม” นับไดวา เปน “หัวใจ” ของความสำเร็จเบือ้ งตน
ในการจัดการความขัดแยงในลมุ น้ำแมตาชาง เนือ่ งจากกระบวนการนีไ้ ดเกิดขึน้ ภายหลังทีค่ ณะผู
เจรจาไกลเกลี่ยไดพยายามดำเนินการใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการลุมน้ำ โดยแบงเปน
คณะกรรมการ ตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมไปถึงตัวแทนของกลมุ รีสอรทเพือ่ เขาไปพูด
คุย ปรึกษาหารือ เพือ่ จัดวางกฎระเบียบตางๆ ทีจ่ ำเปนตอการจัดการทรัพยากรน้ำ
กระบวนการมีสว นรวมดังกลาวนัน้ เริม่ ตนจากการพบปะพูดคุยกันในเวทีตา งๆ เกีย่ ว
กับขัน้ ตอนเริม่ แรกทีไ่ ดแสวงหาทางออกรวมกัน โดยใหแตละฝายนัน้ ไดแสดงความตองการ หรือ
ทางออกของความขัดแยงวา จะแบงปนอยางไร หรือจะใชน้ำอยางไร จึงจะเพียงพอสำหรับคนใน
ลมุ น้ำ ซึง่ เมือ่ วิเคราะหจากเอกสารการประชุมหลายครัง้ พบวา คณะกรรมการในลมุ น้ำไดชว ย
กันนำเสนอทางออก ทุกครัง้ ทีม่ คี วามขัดแยงกัน
นอกจากนัน้ แลว กระบวนการในการตรวจสอบความเปนไปของกติกาทีไ่ ดกำหนดขึน้
มาเพือ่ ใหลมุ น้ำตางๆ ไดใชเปนเครือ่ งมือในการปฏิบตั วิ า มีใครแอบใชน้ำบางหรือไม ใชทอ น้ำมี
ขนาดใหญเกินกวาทีก่ ำหนดหรือไม รีสอรทไดเก็บกักน้ำแลวเปลีย่ นรูปแบบเปนน้ำวนซึง่ ทำให
น้ำไหลชาหรือไม กระบวนการตรวจสอบเหลานีจ้ ะมีคณะกรรมการของลมุ น้ำคอยดูแล และ
ทำหนาทีใ่ นการสอดสองดูแลรูปแบบในการใชทรัพยากรน้ำในลมุ น้ำ
ประเด็นทีส่ ำคัญก็คอื กระบวนการมีสว นรวมของประชาชนในการทีจ่ ะชวยกันรักษา
แหลงน้ำ โดยเฉพาะอยางยิง่ การหาแหลงน้ำใหมๆ รวมไปถึงการปลูกปาตนน้ำเพิม่ เติม เพือ่
ใหตน ไมสามารถทีจ่ ะซับเอาไวไมใหเกิดการชะลางหนาดินเร็วจนเกินไปจนไมสามารถทีจ่ ะเก็บกัก
น้ำเอาไวได และเขาไปมีสว นรวมเกีย่ วกับพิธกี รรมทางศาสนาทีไ่ ดจดั ขึน้ เพือ่ ปลูกจิตสำนึกให
ประชาชนทีอ่ าศัยอยใู นลมุ น้ำมองเห็นความสำคัญของลมุ น้ำ ดังจะเห็นกระบวนการสรางการ
มีสว นรวมในรูปแบบตางๆ ดังตอไปนี้
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๗.๒.๓.๑ การสรางการมีสว นรวมในรูปแบบของกิจกรรม จากการศึกษาพบวา การ
สรางการมีสว นรวมในประเด็นนี้ ประชาชนในฐานะทีเ่ ปนผนู ำทางภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บาน รวมกับ
สถาบันเพือ่ สิทธิชมุ ชนทีไ่ ดนำ “กิจกรรม” มาเปนเครือ่ งมือในการเชือ่ มโยงประสานประชาชนกลมุ
ตางๆ ไดเขามารวมมือกันทำกิจกรรมตางๆ ในลักษณะตางๆ ซึง่ กิจกรรมทีโ่ ดดเดน และมีผลใน
เชิงบวกตอการสรางการมีสว นรวมนัน้ ประกอบไปดวยกิจกรรมดังตอไปนี้
(๑) พิธสี บื ชาตาลมุ น้ำ พิธนี จี้ ดั ไดวา เปน “พิธกี รรมประดิษฐ” ชนิดหนึง่ ทีผ่ นู ำทาง
ภูมปิ ญ
 ญาชาวบาน นักวิชาการ และผนู ำทางภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ไดรว มมือกับชาวบานในลมุ น้ำ
ซึง่ พิธนี ไี้ ดจดั ขึน้ ทีห่ มบู า นแมฮะเหนืออันเปนพืน้ ทีก่ ลางน้ำ ซึง่ ประชาชนในลมุ น้ำมีความเชือ่ วาการ
รวมมือกันสืบชาตาน้ำก็เพราะตองการใหชวี ติ หรือลมุ น้ำเปนทีพ่ งึ่ พาอาศัยของประชาชนยาว
นานตอไปสอดรับกับการสืบชาตาอายุของมนุษย ซึง่ รูปแบบของพิธนี คี้ ลายคลึงกับการบายศรี
สขู วัญลมุ น้ำแมตาชาง อยางไรก็ดี สารัตถะของพิธนี มี้ งุ เนนไปทีก่ ารสรางจิตสำนึกใหประชาชน
มองเห็นความสำคัญของแหลงน้ำ มีความกตัญูและหวงแหนแหลงน้ำอันเปนทีม่ าของคุณคา
และชีวติ
(๒) พิธบี วชปา พิธนี กี้ จ็ ดั ไดวา เปน “พิธกี รรมประดิษฐ” เชนเดียวกัน ซึง่ พืน้ ทีป่ า ทีใ่ ช
คือปาชุมชนแมฮะ ตำบลบานปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม สำหรับวัตถุประสงคของการ
บวชปาก็คอื (๑) เพือ่ อนุรกั ษทรัพยากรปาไมในเขตลมุ น้ำแมตาชาง (๒) เพือ่ สรางจิตสำนึกของ
คนในลมุ น้ำแมตาชาง (๓) เพือ่ สรางความรวมมือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติจากทุกๆ ภาค
สวน และทุกระดับ
จะเห็นไดวา จุดเดนของพิธกี รรมนีม้ ลี กั ษณะ ๒ ประการ กลาวคือ (๑) การประยุกต
รูปแบบการบวชพระภิกษุมาสกู ารบวชตนไม โดยใชผา เหลืองซึง่ เปนเครือ่ งนงุ หมของพระภิกษุ
มาเปนสัญลักษณในการหมุ หอตนไม (๒) เมือ่ วิเคราะหในเชิงจิตวิทยาสังคมจะพบวา สัญลักษณ
ของผาเหลืองทีป่ ระชาชนไดนำไปหมตนไมจะทำใหประชาชนบางกลมุ ไมกลาตัดตนไมอนั จะกอให
เกิดผลโดยออมเกีย่ วกับการรักษา และดูแลตนไมซงึ่ เปนปาตนน้ำใหชมุ ชืน่ ตลอดไป
เมือ่ กลาวโดยสรุปแลว การบวชปาเปนกิจกรรมเชิงสัญลักษณของชุมชน ทีม่ งุ เนนใน
การสรางมูลคาเพิม่ ใหแกสงั คม และทรัพยากรทีป่ ระชาชนไดใชรว มกัน โดยนำพิธกี รรมความ
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เชือ่ ทางพุทธศาสนาไปประยุกตใชกบั ปาชุมชนซึง่ สงผลโดยตรง และโดยออมตอการดำรงอยขู อง
แหลงน้ำในลมุ น้ำ นอกจากนัน้ กิจกรรมบวชปาชุมชนดังกลาวขางตน เปนกิจกรรมทีส่ ามารถ
สรางความรวมมือกับหลายหนวยงานในพืน้ ที่ และสรางโอกาสใหประชาชนทีอ่ าศัยอยใู นลมุ น้ำ
ไดพฒ
ั นาศักยภาพของตนเอง และสรางความรวมมือกับประชาชนกลมุ ตางๆ ทีอ่ าศัยอยใู นลมุ
น้ำดวย
(๓) การปลูกกลวยปาฟน ฟูแหลงน้ำ รูปแบบนีเ้ ปนกิจกรรมทีก่ ลมุ คณะกรรมการแต
ละกลมุ ในลมุ น้ำไดออกแบบขึน้ มาเพือ่ สนองตอบตอแผนงานฟน ฟูและพัฒนาแหลงน้ำและระบบ
นิเวศนในเขตลมุ น้ำแมตาชางของคณะกรรมการลมุ น้ำแมตาชาง โดยจัดกิจกรรมนีข้ นึ้ มาเมือ่ วัน
ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ณ บานดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
สำหรับวัตถุประสงคของการปลูกกลวยปาในพืน้ ทีบ่ ริเวณนี้ ก็คอื (๑) เพือ่ ทีจ่ ะรักษา
ตนน้ำใหมอี ดุ มสมบูรณมากยิง่ ขึน้ (๒) เพือ่ สรางแหลงน้ำตามธรรมชาติ เพราะวากลวยปามี
คุณสมบัตใิ นการดูดซับน้ำ และสรางความชมุ ชืน้ ในระบบนิเวศนในเขตตนน้ำ
อยางไรก็ดี การปลูกกลวยปาเปนการนำเอาองคความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่นมา
ประยุกตใหสอดคลองกับสภาพพืน้ ทีข่ องชุมชน ซึง่ ตามสภาพปาธรรมชาติในเขตดอยปุยนัน้ มี
กลวยปาอยหู ลายชนิด และแตละชนิดมีคณ
ุ สมบัตทิ แี่ ตกตางกัน กลวยทีช่ าวบานนำมาปลูกครัง้
นี้ ชาวมงเรียกวา “เจอละ” มีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษหลายอยาง คือ ดูดซับน้ำไดดี ขยายพันธไุ ดเร็ว
โดยการแตกหนอแตกกอและโดยเมล็ด อาศัยอยใู นรมไมใหญได และสามารถนำมาประกอบ
อาหารไดอกี ดวย อยางไรก็ตาม กลวยชนิดนีถ้ า แตกกอมากหรือมีอายุมาก จำเปนจะตองตัด
ออกบาง เพราะมิเชนนัน้ แลวกลวยจะไมยอมแตกหนอ ซึง่ ถือวาเปนวิธกี ารจัดการโดยองคความ
รทู อ งถิน่ แบบหนึง่ ทีน่ า สนใจอยางยิง่
๗.๒.๓.๒ การสรางการมีสว นรวมในรูปแบบของการตัง้ คณะกรรมการลมุ น้ำ
คำตอบทีเ่ ปนรูปธรรมมากทีส่ ดุ ก็คอื เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ศูนยชาติพนั ธุ
รวมกับมูลนิธพิ ฒ
ั นาภาคเหนือ เครือขายกลมุ เกษตรกรภาคเหนือ (ค.ก.น.) และคณะกรรมการ
ประสานงานประชาชนเพือ่ ทองถิน่ (ค.ป.ถ.) ไดจดั ใหมกี ารประชุมรวมกันระหวางคนพืน้ ราบกับ
คนบนดอย ณ หองประชุมมูลนิธพิ ฒ
ั นาภาคเหนือ และมีขอ สรุปวา “ควรมีการตัง้ คณะกรรมการ”
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โดยองคประกอบของคณะกรรมการนัน้ ควรเปนตัวแทนจากหมบู า นสมาชิกผใู ชน้ำทุกหมบู า นที่
ตัง้ อยใู นลมุ น้ำแมตาชาง ตัง้ แตปลายน้ำถึงตนน้ำ ซึง่ จะเปนการแกไขปญหาแมน้ำทัง้ สายเพราะ
เปนระบบนิเวศนเดียวกัน และคณะกรรมการทีจ่ ะตัง้ ขึน้ มานัน้ ควรมีการประชุมแกไขปญหาอยาง
ตอเนื่อง และใหคณะกรรมการหาทางประสานตัวแทนรีสอรททุกแหงเขามามีสวนรวมใน
คณะกรรมการตอไป
ตอมาในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดจดั ประชุมรวมกันเปนครัง้ ที่ ๒ ณ วัดบาน
ฟอน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยมีขา ราชการฝายปกครอง ปาไม
สมาชิกสภาจังหวัด นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน ตัวแทนชาวบานผใู ชน้ำทัง้ ลมุ น้ำ ตัวแทน
สถานประกอบการและชาวเขา เขารวมประชุมกวา ๑๕๐ คน และทีป่ ระชุมไดมมี ติรว มกันวา
เห็นควรแตงตัง้ “คณะกรรมการศึกษาฟน ฟูและจัดการลมุ น้ำแมตาชาง” ขึน้ มาเพือ่ แกไขปญหา
การแยงชิงทรัพยากร โดยเฉพาะอยางยิง่ “ทรัพยากรน้ำ”
สำหรับคณะกรรมการนัน้ มีองคประกอบทีส่ ำคัญ ๒ สวน คือ (๑) คณะกรรมการกลาง
จำนวน ๒๙๐ คน ประกอบดวย ตัวแทนหมบู า นหมบู า นละ ๕ คนจาก ๕๖ หมบู า น รวมเปน
๒๘๐ คน และตัวแทนสถานประกอบการแหงละ ๑ คน จาก ๑๐ สถานประกอบการ รวมเปน
๑๐ คน และ (๒) คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน ๑๘ คน ประกอบดวยตัวแทนตำบลตำบล
ละ ๒ คนจาก ๘ ตำบล รวมเปน ๑๖ คน และ (๓) ตัวแทนกลมุ สถานประกอบการ ๒ คน โดย
คณะกรรมการดำเนินงานจะคัดเลือกมาจากคณะกรรมการกลาง
สำหรับวัตถุประสงคหลักในการจัดตัง้ คณะกรรมการลมุ น้ำ ก็คอื (๑) เพือ่ เสริมสราง
ชุมชนใหเขมแข็ง สามารถเขาไปมีสว นรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (๒) เพือ่
ความสามัคคีของกลมุ ผใู ชน้ำในเขตลมุ น้ำแมตาชางไมใหมคี วามขัดแยงกัน (๓) เพือ่ สรางคน สราง
จิตสำนึกความเปนชุมชนในการรักทองถิน่ รักทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทีอ่ ยใู กลตวั
(๔) เพื่อตองการใหเกิดการเรียนรูในดานการใชประโยชนและอันตรายอันเกิดจากทรัพยากร
ธรรมชาติ (๕) เพือ่ สรางกฎ กติกา ระเบียบขอบังคับของชุมชน เพือ่ นำไปบริหารและจัดการ
โดยองคกรประชาชน

สงครามน้ำในลมุ น้ำแมตาชาง จังหวัดเชียงใหม : หลักการและเครือ่ งมือในการจัดการความขัดแยงเชิงพุทธ
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อยางไรก็ดี คณะกรรมการไดกำหนดบทบาทหนาทีข่ องตนเองเพือ่ เปนเปาหมายในการ
ดำเนินการแกไขปญหารวมกัน กลาวคือ (๑) กำหนดแผนงานพัฒนาลุมน้ำแมตาชางใหเอื้อ
ประโยชนตอ ประชาชนทุกคนทีอ่ ยใู นเขตลมุ น้ำแมตาชางและบุคคลอืน่ ๆ (๒) บริหารจัดการให
เปนไปตามแผนและมติทปี่ ระชุม (๓) สรางองคกรประชาชนใหเขมแข็ง โดยการรณรงค เรียน
รู อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และแลกเปลีย่ นประสบการณในทุกๆ ดานทีเ่ กีย่ วของกับชุมชน
(๓) เปนผปู ระสานงานทีด่ กี บั ทุกหนวยงาน/องคกรทัง้ ภาครัฐและเอกชน และองคกรประชาชน
อืน่ ๆ (๔) บำรุง รักษา ปกปอง คมุ ครอง ปองกัน และฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติในเขตลมุ น้ำแม
ตาชางและนอกเขตทีม่ ผี ลกระทบตอชุมชนคนลมุ น้ำแมตาชาง (๕) สรางความเปนเอกภาพให
เกิดมีขนึ้ ในเขตชุมชนคนลมุ น้ำทุกสวน (๖) จัดหาเงินทุนเพือ่ พัฒนาองคกรตนเอง
ประเด็นทีน่ า สนใจเกีย่ วกับกระบวนการในการจัดการความขัดแยงก็คอื “กลยุทธ” ที่
ประชาชนในลมุ น้ำไดนำมาเปนเครือ่ งมือสนับสนุนใหกระบวนการของสันติวธิ ที งั้ ๓ ชุดดังทีไ่ ด
เสนอไปแลวนัน้ มีผลในเชิงบวก ฉะนัน้ เมือ่ กลาวถึงกลยุทธแบบสันติผวู จิ ยั มองวาประกอบไป
ดวยขอปฏิบตั ทิ สี่ ำคัญดังตอไปนี้
(๑) การโนมนาว (Persuasion) จากการศึกษาพบวา กระบวนการเจรจากันเอง
และการไกลเกลีย่ คนกลางนัน้ คกู รณี หรือคนกลางไดใชวธิ กี ารนีโ้ นมนาวใหคขู ดั แยงไดมองเห็น
ถึงผลเสียอันเกิดขึน้ จากการทีฝ่ า ยตางๆ พยายามแยงชิงทรัพยากรน้ำ ผลจากการแยงชิงทำให
เกิดการเผชิญหนาโดยการแสดงออกดวยความรุนแรงของคกู รณี ฉะนัน้ ทางออกทีส่ ามารถ
ทำไดคอื กลมุ ตางๆ มองวามีทางอืน่ ใดทีด่ กี วาหรือไม อันเปนทางเลือกทีด่ กี วาการเขาสโู ตะของ
การเจรจา ผลจากการโนมนาวดังกลาวทำใหกลมุ ตางๆ ไดเห็นวา วิธกี ารเจรจากันนาจะเปน
ทางออกทีด่ ที สี่ ดุ กรณีศกึ ษาทีเ่ ห็นไดอยางชัดเจนก็คอื การทีก่ ำนันเฉลิม อันวิเศษ ซึง่ เปนประธาน
ลมุ น้ำ และอาจารยชยั พันธ ประภาสะวัตไดชใี้ หประชาชนในลมุ น้ำไดมองเห็นถึงผลเสียทีเ่ กิดจาก
การแยงชิง และชีใ้ หเห็นถึงจุดเดนของการแบงปนทรัพยากรน้ำรวมกัน
(๒) การรวมมือกัน (Cooperation) คณะผเู จรจาพยายามดึงฝายตางๆ ใหมารวม
มือในการเจรจาหาทางออกรวมกัน ซึง่ การรวมมือนัน้ เปนการรวมมือทัง้ ในเชิงกายภาพ และ
จิตภาพ กลาวคือ เปนการรวมใจกันเพือ่ เปดเผยความตองการของแตละกลมุ และรวมมือกัน
เพือ่ หาทางออกใหแตละฝายทีป่ ระสบปญหาเกีย่ วกับความตองการทรัพยากรน้ำ
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(๓) การสนับสนุน (Supporting) รายละเอียดของวิธกี ารนีป้ ระเมินไดจากการทีก่ ลมุ
ตางๆ สนับสนุนใหมกี ารเจรจาและหาทางออกรวมกัน รูปแบบในการสนับสนุนประเมินไดจาก
การทีก่ ลมุ รีสอรทไดชว ยสนับสนุนเรือ่ งทุน และสถานทีเ่ พือ่ อำนวยความสะดวกในการแสวงหา
ทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ นอกจากนัน้ สำนักงานสภาวิจยั แหงชาติ และนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม
รวมไปถึงสถาบันเพือ่ สิทธิชมุ ชนไดเขาไปมีสว นสนับสนุนและสงเสริมทุนการวิจยั และสรางเวที
เพือ่ ใหกลมุ ตางๆ ไดแลกเปลีย่ นเรียนรขู อ มูลซึง่ กันและกัน ผลจากการสนับสนุนในลักษณะดัง
กลาวทำใหกลมุ ประชาชนในลมุ น้ำมีความรสู กึ ทีด่ ตี อ กันมากยิง่ ขึน้ และมีความเขาใจความตอง
การและความจำเปนของกลมุ ตางๆ ชัดเจนยิง่ ขึน้
(๔) การประนีประนอม (Compromising) ประเด็นนี้ ถือไดวา เปนหัวใจของวิธกี าร
ทีป่ ระชาชนในลมุ น้ำพยายามนำมาเปนกลยุทธในการเจรจา วิธกี ารนีเ้ ปนกระบวนการของการ
ทีก่ ลมุ ตางๆ พยายามปลอยวางจุดยืนของตัวเอง โดยหันหนามาพูดคุยเพือ่ ใหแตละกลมุ ไดทราบ
วา อะไรคือความตองการทีแ่ ทจริงของตัวเอง และทุกคนสามารถแบงปนกันไดหรือไม ดังจะเห็น
จาก ๒ กรณีตวั อยาง กลาวคือ (๑) กลมุ ตนน้ำไมพยายามชีว้ า กลมุ ตัวเองมีสทิ ธิในการใชน้ำได
อยางไมมขี ดี จำกัดเพราะอยใู นพืน้ ทีต่ น น้ำ และพยายามเปดโอกาสใหกลางน้ำและปลายน้ำได
เขาถึงโอกาสในการใชน้ำในบางเวลาตามทีร่ อ งขอ (๒) กลมุ รีสอรทบางกลมุ ไมไดมองวากลมุ
ของตัวเองมีอำนาจทางดานเศรษฐกิจทีด่ กี วา และพยายามเขารวมกิจกรรม และเปดโอกาส
ใหประชาชนกลางน้ำ และปลายน้ำไดตรวจสอบการใชน้ำ และเขารวมรางกติกาการใชน้ำ
(๕) การใชเสียงขางมาก การใชวธิ กี ารนีเ้ ปนทางเลือกสุดทายทีค่ ณะกรรมการลมุ
น้ำแมตาชางนำไปสรางกติการวมเบื้องตนเกี่ยวกับการใชทรัพยากรน้ำ และการเลือกสรร
คณะกรรมการกลมุ ตางๆ ไมวา จะเปนคณะกรรมการตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ หรือกลมุ รีสอรท
เหตุผลสำคัญคือ การทีแ่ ตละกลมุ พยายามเจรจานอกรอบแลวแตไมประสบผล หรือทำใหกลมุ
ตางๆ ยอมรับขอเสนอรวมกันได สำหรับรูปแบบของการใชวธิ กี ารนีก้ ค็ อื “การลงมติ” โดยใช
เสียงขางมากเปนเกณฑเพือ่ ลงมติวา เห็นดวยหรือไมกบั ขอเสนอของคณะกรรมการกลมุ ตางๆ ที่
นำเสนอทางเลือกเพือ่ จัดการความขัดแยง
อยางไรก็ดี จุดออนทีช่ ดั เจนของวิธกี ารนีก้ ค็ อื การทีส่ ถานประกอบการบางแหงมอง
วา คณะกรรมการไดใชเสียงขางมากดำเนินการบีบคัน้ ทางออม ในขณะเดียวกัน การโหวตเพือ่
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ลงมตินนั้ ก็มกั จะเกิดคำถามตามมาเชนกันวา มิไดดำรงอยบู นฐานของขอกำหนดกฎหมาย แต
ถึงกระนัน้ คณะกรรมการบางกลมุ ก็มองวา วิธกี ารเชนนีจ้ ะสามารถสรางความเปนธรรมใหแก
ผใู ชน้ำ ซึง่ แมวธิ กี ารนีไ้ มมบี ทบัญญัตทิ างกฎหมายมารองรับ แตกจ็ ดั ไดวา เปนขอตกลงรวมระหวาง
ประชาชนทีอ่ าศัยอยใู นลมุ น้ำซึง่ พยายามจะหาทางออกรวมกัน
เมือ่ กลาวโดยสรุปแลว การใชกระบวนการในลักษณะดังกลาวไดทำใหความขัดแยง
ทีเ่ กีย่ วกับการแยงชิงทรัพยากรน้ำในลมุ น้ำแมตาชางนัน้ มีทศิ ทางทีช่ ดั เจนและมีทางออกรวม
กันมากยิง่ ขึน้ ในปจจุบนั นี้ สถานการณความขัดแยงในพืน้ ทีด่ งั กลาวไดทเุ ลาเบาบางลงอยาง
มาก แตอยางไรก็ตาม เมื่อเกิดวิกฤติการณภัยแลงคุมคามลุมน้ำ ปรากฏการณของความ
ขัดแยงก็ไดขยายตัวขึน้ ในทุกๆ ครัง้ ทีน่ ้ำมีปริมาณนอย แตถงึ กระนัน้ อุณหภูมคิ วามขัดแยงก็
แตกตางจากสถานการณทเี่ คยเกิดขึน้ ในอดีต

  
จากการศึกษาพบวาตัวแปรที่กอใหเกิดความขัดแยงสามารถประเมินไดจากการที่
ประชาชนบางกลมุ ตองการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ “ทุนนิยม” ไมวา จะเปนกลมุ ชาวเขาบางกลมุ
รวมไปถึงกลมุ รีสอรทตางๆ จึงทำใหเกิดความตองการทรัพยากรน้ำเพือ่ ใชประกอบกิจการ และ
สรางมูลคาเพิม่ ใหแกสนิ คาของตัวเอง นอกจากนัน้ การขยายตัวเกีย่ วกับความตองการพืชพันธุ
ทางการเกษตรทำใหเกิดการขยายสวนลิน้ จีแ่ ละลำไยออกไปจนนำไปสคู วามตองการในการใช
สอยน้ำเพิม่ มากขึน้
ในขณะเดียวกัน “ตัวแปรภายใน” ไดแกการบริโภคทรัพยากรน้ำ หรือใชสอยน้ำโดย
ไมคำนึงถึงความตองการของคนอืน่ ๆ ในลมุ น้ำ โดยเฉพาะอยางยิง่ คนปลายน้ำทีต่ อ งการใช
น้ำเพือ่ การทำกสิกรรมตองประสบกับความชะงักงันเพราะน้ำไมเพียงพอตอความตองการของ
พืชไร จึงทำใหกลมุ ปลายน้ำ และกลางน้ำบางสวนมองวา ในฐานะทีเ่ ปนเจาของพืน้ ทีแ่ ตไมได
รับโอกาสจากการใชน้ำอยางเทาเทียม และทีย่ งิ่ ไปกวานัน้ บุคคลทีม่ าใหมไดแยงสิทธิในการใช
น้ำเกินความจำเปน จึงทำใหบรรยากาศของความขัดแยงเชิงรูปธรรมปะทุขนึ้ มา
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ถึงกระนัน้ บรรยากาศของความขัดแยงไดคอ ยๆ สลายตัวลง เมือ่ ชุมชนลมุ น้ำไดมอง
เห็นความสำคัญของการมีสว นรวมของการจัดการลมุ น้ำ โดยมีอาจารยชยั พันธ ประภาสะวัต
และทีมงานนักวิชาการไดเขาไปมีสว นสำคัญในการชวยเหลือ และใหคำแนะนำพรอมทัง้ ดึงกลมุ
ตางๆ ทีอ่ ยใู นลมุ น้ำเขามาพบปะพูดคุย และปรึกษาหารือเพือ่ หาทางออกรวมกัน
จะพบวา หลักการสำคัญที่กอใหเกิดทาทีในเชิงสมานฉันทคือ การสลายความเปน
อัตลักษณของกลมุ ตัวเองโดยการไมยดึ มัน่ ในความเปนอัตลักษณ การชวยเหลือซึง่ กันและกัน และ
“การแบงปน” ทรัพยากรเทาทีม่ อี ยางจำกัดใหเพียงพอตอความตองการของกลมุ คนในชุมชน
ลมุ น้ำ นอกเหนือจากนัน้ แนวคิดทีว่ า ดวยการสรางสมานฉันทใหเกิดความปรองดองในหมคู นลมุ
น้ำก็เปนแนวคิดหลักอีกประการหนึ่งที่ไดนำเสนอผานกระบวนการของการมีสวนรวมของ
ประชาชนในลมุ น้ำแมตาชางในการกำหนดชีวติ และชะตากรรมของตนเอง
นอกเหนือจากนัน้ ประเด็นทีว่ า ดวยยุทธศาสตรของการสรางความสมานฉันทใหเกิด
ขึน้ ในกลมุ คนลมุ น้ำก็คอื กระบวนการจัดการขอพิพาทโดยใชทางเลือกทีเ่ หมาะสม ซึง่ หลักการ
ที่นำมาใชก็คือ “กระบวนการในการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง” ซึ่งคณะเจรจาไดพยายามที่
จะวางกรอบในการศึกษาบริบทตางๆ ในลมุ น้ำ และจัดวางขัน้ ตอนกอนเขาไป ขณะเขาไปดำเนิน
การไกลเกลีย่ จนทำใหประสบผลสำเร็จในระดับหนึง่ อันเปนความสำเร็จทีส่ ามารถโนมนาว และ
ชีใ้ หกลมุ ตางๆ ในลมุ น้ำไดเลือกแนวทางของการเจรจาแทนกระบวนการของการแกปญ
 หาใน
รูปแบบอื่นๆ
ผวู จิ ยั มองวา หลักการทีเ่ กีย่ วกับการวิเคราะหจดุ แข็งจุดออน โอกาส และภัยคุกคาม
ดังกลาวนัน้ ทำใหเราไดมองเห็นภาพลักษณของลมุ น้ำแมตาชางไดชดั เจนในทุกมิตมิ ากยิง่ ขึน้ อัน
จะสงผลตอการจัดการความขัดแยง และจัดการประเด็นอืน่ ๆ ไดครอบคลุมและชัดเจนมากยิง่
ขึน้ ในโอกาสตอไป
ถึงกระนัน้ เมือ่ นำแนวคิด และการปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับความขัดแยงตามทีม่ กี ารประยุกต
ใชในลมุ น้ำแมตาชางไปเปรียบเทียบกับแนวคิดของนักคิดตะวันตกนัน้ จะพบวา มีนยั ทีส่ อดรับ
บางประเด็น โดยเฉพาะอยางยิง่ ประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับ “กระบวนการเจรจาไกลเกลีย่ คนกลาง”
และสันติวธิ ที างเลือกตางๆ ไมวา จะเปนการเขาไปเผชิญหนากับความขัดแยง การพยายามที่
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จะโนมนาวใหคกู รณีไดมองเห็นความสำคัญของการแกปญ
 หา การประนีประนอมขอพิพาทที่
เกิดขึน้ โดยใหแตละฝายหันหนาเขาสโู ตะเจรจาเพือ่ พูดคุยหาทางออกรวมกัน และโดยเฉพาะ
อยางยิง่ การสรางกระบวนการมีสว นรวมหลังจากทีไ่ ดมกี ารสรางกฎกติกาเกีย่ วกับลมุ น้ำ รวม
ไปถึงการแบงปนทรัพยากรน้ำเรียบรอยแลว
อยางไรก็ตาม ประเด็นทีน่ า สนใจก็คอื การนำหลักการ “วัดน้ำ” เขาไปใชเปนเครือ่ ง
มือในการแบงปนทรัพยากรน้ำในลมุ น้ำ อันเปนการวัดปริมาณน้ำฝน หรือน้ำทีม่ อี ยใู นลมุ น้ำวา
มีปริมาณเทาใด เพียงพอแกประชาชนในพืน้ ทีห่ รือไม เพือ่ จะทำใหสะดวกและบริหารจัดการได
วาประชาชนควรจะใชน้ำไดคนละจำนวนเทาใด ปริมาณน้ำจึงจะเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชนในลมุ น้ำ
สิง่ ทีน่ า สนใจอีกประการหนึง่ ก็คอื ประชาชนในลมุ น้ำแมตาชางไดนำหลักคิดในทางพระ
พุทธศาสนาไปประยุกตใชในการจัดการความขัดแยงในลมุ น้ำ โดยเฉพาะอยางยิง่ “จากการแยง
ชิงน้ำไปสกู ารแบงปน” และ “จากการยึดมัน่ ในความเปนอัตลักษณไปสกู ารสลายและทำลาย
ความเปนอัตลักษณ” หรือ “จากภาวะทีไ่ รเอกภาพของประชาชนในลมุ น้ำไปสคู วามมีเอกภาพ”
หรือ “จากการรวม และไมรว มมือ หรือรวมมือ แตไมรวมของประชาชนไปสกู ารรวมตัว และ
รวมมือกันในการหาทางออกใหแกประเด็นความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ ในลมุ น้ำ”
นอกจากนัน้ ประชาชนในลมุ น้ำนำหลักคิดในทางพระพุทธศาสนาในเชิงพิธกี รรมเขา
ไปผสมผสานกับภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานเพือ่ สรางจิตสำนึก หรือสรางเสริมคุณคาภายในใจแกประชาชน
ในลมุ น้ำเพือ่ ใหประชาชนไดมองเห็นคุณคาของผืนปา และลมุ น้ำ และมีทา ทีทถี่ กู ตองในการกระทำ
ทีไ่ มบกุ รุกและทำลายปา อันเปนการแสดงความกตัญูกตเวทีตอ ปาตนน้ำ และลมุ น้ำ โดยการ
ทำพิธสี บื ชาตาลมุ น้ำ การทำพิธบี วชปา และเดินธรรมยาตรา ซึง่ ทำใหความขัดแยงในประเด็น
ทีว่ า ดวยเรือ่ งชาติพนั ธุ เรือ่ งขอเท็จจริงไดดำเนินไปสจู ดุ “สมดุล” มากยิง่ ขึน้
แมวา ประเด็นปญหาเรือ่ งชาติพนั ธแุ ละประเด็นความขัดแยงแบบหลบในอืน่ ๆ และ
ความขัดแยงทีป่ รากฏตัวคือ “การแยงชิงทรัพยากรน้ำ” ไดคลีค่ ลายลงไปในทิศทางทีด่ มี ากยิง่
ขึน้ แลว แตประเด็นสำคัญก็คอื สถานการณการแยงชิงทรัพยากรน้ำมักจะเกิดขึน้ และเผยตัว
อีกครัง้ เมือ่ อยใู นชวงฤดูแลงของแตละป ซึง่ ขณะนีภ้ าครัฐพยายามทีเ่ ขาไปแกไขปญหาในเชิง
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กายภาพโดยการหาแหลงน้ำ หรือสรางแหลงน้ำเพิม่ เติม เพือ่ เปนฐานรองรับ และสนับสนุน
ความตองการของประชาชน อยางไรก็ตามประเด็นทีไ่ มควรจะมองขามก็คอื นอกเหนือจากการ
“จัดการแหลงน้ำ” หรือ “ทรัพยากรน้ำ” อันเปนการจัดการ “เชิงกายภาพ” แลว สิง่ ทีจ่ ะทำ
เคียงคกู นั ไปก็คอื “การจัดการมนุษย” ทีอ่ าศัยอยใู นลมุ น้ำ อันเปนการจัดการใน “เชิงจิตภาพ”
เพือ่ ใหประชาชนทีอ่ าศัยอยใู นลมุ น้ำไดบริหารความตองการของตนเองใหสอดรับกับปริมาณของ
น้ำทีม่ อี ยอู ยางคมุ คา ดังทีอ่ าจารยชยั พันธ ประภาสะวัตอางถึงคำพูดของคานธีอยเู นืองๆ วา
“ทรัพยากรมีเพียงพอสำหรับคนทัง้ โลก แตไมเพียงพอสำหรับคนโลภเพียงคนเดียว”

