รายงานการวิจัย

ภูมิปัญญาทຌองถิ่น฿นการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
พืนที่ลุมน้าขงภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน

ส้านักงานทรัพยากรน้าภาค 3
กรมทรัพยากรน้า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม
กันยายน 2557

รายงานการวิจยั
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
พืน้ ที่ล่มุ น้าโขง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน

สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3 กรมทรัพยากรน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจาปี งบประมาณ 2557
กันยายน พ.ศ. 2557

คณะผูว้ ิ จยั
ทีป่ รึกษาโครงการ
นายอภินนั ท์

วัฒนรัตน์

หัวหน้าผูต้ รวจราชการกรม

ผูว้ จิ ยั
นางสาวคณพิชญ์ นามราช
นางสาวสุพดั สอน สีมดื
นางสาววารุณี รักษาพล
นายสิทธิชยั

ศรีตระการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(หัวหน้าโครงการวิจยั )
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
(นักวิจยั )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(นักวิจยั )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(นักวิจยั )

ผูช้ ว่ ยวิจยั
นางสาวเพ็ญรี่ สังข์วงั
นายสิทธิ ์
หนูไทย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร
นายช่างโยธาชานาญงาน

คณพิชญ์ นามราช และคณะ. 2557. ภูมิปัญญาท้องถิ น่ ในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า
ในพื้นทีล่ ่มุ น้ าโขงภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน (อุดรธานี หนองคาย
บึงกาฬ สกลนคร เลย หนองบัวลาภู มุกดาหาร และนครพนม). สานักงาน
ทรัพยากรน้าภาค 3 กรมทรัพยากรน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม.

บทคัดย่อ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เกีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชม ผูค้ นใน
ท้องถิน่ ได้นามาใช้ในการบริหารจัดการลุ่มน้ามาอย่างยาวนาน เมือ่ ประเทศเกิดการพัฒนาได้นา
เทคโนโลยี และเครือ่ งมือเครือ่ งจักรกลมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้าของชุมชน ทาให้
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีม่ อี ยูเ่ ดิมในการบริหารจัดการน้ าขาดการสืบทอด และองค์ความรูเ้ หล่านัน้
กระจัดกระจาย หากแต่บางชุมชนยังคงรักษาองค์ความรูเ้ หล่านัน้ ไว้ได้ และพยายามปรับปรุงให้
เข้ากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมทีม่ คี วามต้องการใช้น้าที่เพิม่ ขึน้ ของชุมชนในปจั จุบนั ดังนัน้
คณะผูว้ จิ ยั จึงได้มกี ารศึกษาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยมีขอบเขต
การศึกษาในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ งั หวัด เลย หนองคาย
อุดรธานี หนองบัวลาภู สกลนคร บึงกาฬ นครพนม และมุกดหาร และมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษา รวบรวม เผยแพร่ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้ า ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ าโขง
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) 2) ศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ทีม่ าการเกิดมาซึง่ ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้าของชุมชน 3) ศึกษาข้อจากัด ประเด็นจุดเด่น-จุดด้อย และ
โอกาส ของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้ า เพื่อพัฒนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้เกิด
ศักยภาพสูงสุด 4) พัฒนาและประยุกต์นาเอาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้ า ใน
ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในขัน้ ตอนของการวิจยั ผูว้ จิ ยั เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบมีวตั ถุ ประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง
แบบลูกโซ่ (Snowball Selection) และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธสี ารวจ (Survey) การสัมภาษณ์
เชิงลึก (Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
(Workshop Worksheet) โดยทางานร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน ชาวบ้าน ผูแ้ ทน
องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ข้อมูลทีไ่ ด้
ผูว้ จิ ยั นามาวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปหรือวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ
อุปมัย (Analytic Induction) การวิเคราะห์โดยการจาแนกข้อมูล (Typological Analysis) และ
วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Content Comparison)

ข
ภายในระยะเวลาของการศึกษา และแผนการดาเนินงานทีว่ างไว้สามารถรวบรวม
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในชุมชนได้จานวน 28 ภูม ิ
ปญั ญา โดยแบ่งประเภทตามลักษณะของภูมปิ ญั ญาได้ 5 ประเภท ได้แก่ (1) การจัดการ/การ
ปฏิบตั ิ 11 ภูมปิ ญั ญา (2) ความเชื่อ/พิธกี รรม/ศาสนา 9 ภูมปิ ญั ญา (3) เครือ่ งมือ/อุปกรณ์
3 ภูมปิ ญั ญา (4) ปราชญ์ชาวบ้าน 2 ภูมปิ ญั ญา และ (5) สิง่ ก่อสร้าง 3 ภูมปิ ญั ญา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลดังทีก่ ล่าวข้างต้น ภูมปิ ญั ญามีทม่ี าเกิดจากคนในท้องถิน่
หรือชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์มกี ารปรับปรุงให้เหมาะสมเกิดการตกผลึก
เป็นความรูช้ ุดหนึ่ง ซึง่ อยูบ่ นรากฐานของความเข้าใจเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม
ในชุมชน มีการผสมผสานกับความเชื่อประเพณีดงั ้ เดิม โดยมีความรูเ้ กีย่ วกับสภ าพพืน้ ที่
ประเพณี และวัฒนธรรม ทีส่ ามารถนาไปปฏิบตั ิ จัดการ และสร้างระบบทีส่ อดคล้องกับธรรมชาติ
เกิดการพัฒนาความรูจ้ นเกิดการถ่ายทอดและถือปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาจากบรรพบุรษุ ส่งผลต่อ
ความเชื่อ ความรูส้ กึ นึกคิดในการสร้างสรรค์แบบแผนการดาเนินชีวติ รวมถึงการนาเทคโนโลยี
พืน้ บ้านมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามลักษณะภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ผลการวิเคราะห์พบว่า ชุมชนทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั ทุกชุมชนได้นาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ไปใช้
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั แต่มขี อ้ จากัดของการบริหาร
จัดการในระดับชุมชน ได้แก่ แหล่ง น้าตามธรรมชาติทม่ี บี ริบทและขนาดความจุเก็บกักน้าที่
แตกต่าง แหล่งน้าต้นทุนได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงฤดูกาล การพัฒนาแหล่งน้าของ
หน่วยงานภาครัฐมีความล่าช้า โดยมีจดุ เด่น คือ องค์ความรูห้ รือภู มปิ ญั ญาทีม่ อี ยูใ่ นผูอ้ าวุโส
ได้รบั การถ่ายทอดสู่คนรุน่ ใหม่ผ่านการมีส่ วนร่วมตามวิถชี ุมชน มีการพัฒนาและปรับปรุงการ
นาไปใช้ตามยุคสมัยให้เกิดศักยภาพสุงสุด ก่อให้เกิดผลดีกบั ชุมชนในด้านต่างๆ แต่มจี ดุ ด้อย
คือ ชุมชนขาดระบบและกลไกทีม่ ศี กั ยภาพในการปฏิบตั ิ ทาให้ขาดความเชื่อถือในองค์ความรูท้ ่ี
เป็ นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการแก้ไขปญั หาทรัพยากรน้าในชุมชน ส่งผลให้คนรุน่ ใหม่ในบางพืน้ ที่
ขาดการสืบทอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ โดยมีโอกาส คือ หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาส่งเสริม
ให้ความรู้ และสนับสนุ นการสืบทอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพื่อให้เกิดกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าของชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง
ผลสรุปของการวิจยั พบว่า การพัฒนาและประยุกต์ใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ามาใช้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ควรเน้นไปทีผ่ นู้ าชุมชน ปราชญ์ผรู้ ู้ มีการ
เตรียมความพร้อมของประชาชนในท้องถิน่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าแบบพึง่ ตนเอง พร้อมทัง้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพน้ื บ้านทีเ่ หมาะสมควบคู่กบั
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทไ่ี ด้รบั การยอมรับและราคาไม่แพงในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าใน
ชุมชนให้มคี วามหลากหลายเพิม่ ขึน้
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Abstract
Traditional knowledge related to lifestyle and culture of the community which
local people use for watershed management in ages. While the country has developed
by using technology and tools to meet the water demand in the community, it makes
local knowledge about water resources management lack of transferring to the new
generation including the problem about knowledge scattered. But in some communities
still retain the knowledge and try to improve and adapt to the present social and
economic conditions, which the demand of water is increasing. Therefore, the
researchers had to study local knowledge in water resources management. The area of
the study is the Mekong Watershed in the Northeast Region including Loei, Nong Khai,
Udon Thani, Nong Bua Lam Phu, Sakon Nakhon, Bueng Kan, Nakhon Phanom and
Mukdahan Province. The objectives are 1) to study, collect and distribute the local
knowledge on water resources management in the Mekong River Basin (uppernortheast) 2) to study and analyze the occurrence of local knowledge in those
communities water resources management 3) to study on limitation, pros –con and
opportunities of local knowledge in most capacity in water resources management and
4) to develop and apply the traditional knowledge to achieve the most efficiency in
water resources management in the community.
The research methodology focuses on intended target group, uses Snowball
Selection method and collected data by survey, depth interview, focus group discussion
and workshop worksheet. In this stage, the researchers work together with the
community leader, villagers, the local government and line-agencies who involved in the
target area. Then, the data is analyzed with descriptive analysis or conclusion by
Analytic Induction, Typological Analysis and Content Comparison.
In addition, the research conduct follow the plans and gather local knowledge
related to water resources management of the community 28 wisdoms (traditional
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knowledge) categorized by the appearance of wisdom in 5 categories: (1) management
/ practice 11 wisdoms (2) belief / ritual / religious 9 wisdoms (3) tool/ equipment 3
wisdoms (4) philosopher 2 wisdoms, and (5) the structure 3 wisdoms.
Moreover, the data collection as mentioned above, the researcher found that
traditional knowledge comes from local people and communities through learning and
experience which adjustment to be proper as a set of knowledge situated on a
foundation of understanding about natural resources in the community. Furthermore, the
local knowledge is combination of traditional beliefs full of understanding about
topography, tradition and culture which can be implemented, managed and created a
system that consist with the nature. Then, this knowledge can develop, transfer and
adopt from ancestor to young generation, act on their thought to create own lifestyle
including the indigenous technology to apply for benefits based on local knowledge.
Besides, the results showed that every selected community has led the local
knowledge in water resource management from past and present. However, limitations
of the management at the community level are including; context of the natural water
sources and difference of storage capacity have been affected by the changing seasons
and development of water resources by the government has delayed. The study
presents that the prominent point is transferring of wisdom folk from elders to younger
through participation along the local lifestyle which development and improvement to be
proper in every period with high-potential, produce great advantages to the community.
Nevertheless, there is weak point that lack of system potential mechanisms of action
which makes trustless in the knowledge to use for solving water resources problems of
in the community. As a result, the new generation lacks of wisdom folk in some areas.
Meanwhile, this is an opportunity of the government likely to encourage and support
local wisdom to provide a mechanism of water resources management in a strong
community.
In consequence, the research result found that the development and
application of traditional knowledge in water resources management could be benefit by
focus on community leadership, philosopher, also the preparation of the local
population. Moreover, there should promote the development of self-reliance water
resources management along with the application of appropriate indigenous technology
coupled with modern technology that is recognized and affordable way to take
advantage of the water resources in the community to increase diversity.

กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความสนับสนุนจากผูบ้ ริหารระดับสูงหลาย
ท่าน คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ ท่านอธิบดี ท่านรองอธิบดี และท่านผูอ้ านวยการสานักวิจยั
พัฒนาและอุทกวิทยา ทีไ่ ด้ให้ความสนใจและสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนช่วยให้การบริหาร
จัดการงานวิจยั ครัง้ นี้ดาเนินการไปได้ดว้ ยดี คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณต่อสานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติทไ่ี ด้รบั มอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีให้ทาหน้าทีพ่ จิ ารณาตรวจสอบข้อเสนอการ
วิจยั และได้พจิ ารณาให้การสนับสนุนต่อกรมทรัพยากรน้าในการดาเนินโครงการวิจยั ในครัง้ นี้
ขอขอบคุณ หัวหน้าผูต้ รวจราชการกรม (นายอภินนั ท์ วัฒนรัตน์ ) ทีส่ ละเวลาในการ
ตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องในเนื้อหา ทฤษฎีให้ถูกต้องตามหลักการวิจยั ตรวจทานความถูก
ต้องของภาษา และพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั พร้อมแนวคิด
ต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ในการวิจ ยั
ขอขอบคุณ คุณฉัฐสุรยี ์ หาญวงศ์ ทีไ่ ด้ให้คาแนะแนวทางในการวิจยั ให้คาปรึกษา
กระบวนการวิจยั ให้เป็ นไปตามกรอบของวัตถุประสงค์ และให้ขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปญั หา
ต่างๆ เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณ คณะกรรมลุ่มน้า เครือข่ายลุ่มน้า ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผูแ้ ทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าโขง ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์สละเวลาให้
ข้อมูลทีส่ าคัญให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้วยความมีน้าใจและอัธยาศัยอย่างดียงิ่
ในโอกาสนี้ คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ ผูอ้ านวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค 3
ผูอ้ านวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ในสานักงานทรัพยากรน้าภาค 3 ทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือ
อย่างดีในระหว่างการดาเนินการวิจยั ในกิจกรรมต่างๆ คณะผูว้ จิ ยั ขอถือโอกาสนี้แสดงคว าม
ซาบซึง้ ในไมตรีจติ ร และความเอื้อเฟื้อทีด่ ตี ่อคณะผูว้ จิ ยั ในรูแ้ บบต่างๆ ทาให้งานวิจยั นี้สาเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างดียงิ่

คณะผู้วิจัย
ส้านักงานทรัพยากรน้าภาค 3

สารบัญ
เรื่อง
บทคัดย่อ
Abstract
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1. ความเป็นมา
2. ความมุง่ หมายของการวิจยั
3. ความสาคัญของการวิจยั
4. นิยามและความหมาย
บทที่ 2 แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
2. แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
3. แนวคิดเกีย่ วกับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
4. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. ทฤษฎีเกีย่ วกับพืน้ ทีล่ ุ่มน้า
7. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บทที่ 3 วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ขอบเขตการวิจยั
2. วิธดี าเนินการวิจยั
บทที่ 4 พื้นที่ศึกษา
บทที่ 5 ผลการศึกษา
บริบททัวไปของแหล่
่
งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ประเภทภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
1. การจัดการปา่ ชุมชนภูผปี อป
บ้านวังน้ามอก หมู่ 5 ตาบลพระพุทธบาท อาเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคาย
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2. การบริหารจัดการน้าอย่างยังยื
่ นอ่างเก็บน้าห้วยคล้าย
ตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองบัวซอ จังหวัดอุดรธานี
3. การบริหารจัดการน้ าพืน้ ทีเ่ ชิงเขาในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูหลวง
บ้านกลาง หมูท่ ่ี 3 ตาบลปลาบ่า อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
4. หนองลาด อนุรกั ษ์เพื่อพัฒนา
บ้านเป้า หมูท่ ่ี 8 ตาบลบ้านว่าน อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
5. การจัดการน้ากลุ่มผูใ้ ช้น้าบ้านดอนกลาง
บ้านดอนกลาง หมูท่ ่ี 1 ตาบลบึงโขงหลง อาเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ
6. กลุ่มรักษ์น้าคาน
โรงเรียนท่าลีว่ ทิ ยา อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
7. การจัดการหนองกุดทิง
บ้านโนนสมบูรณ์ ตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
8. การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรพืน้ ทีร่ าบสูง
บ้านหนองสูงใหม่ หมูท่ ่ี 5 ตาบลหนองสูง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
9. การบริหารจัดการหนองสีนาถ
บ้านกองนาง หมูท่ ่ี 10 ตาบลกองนาง อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
10. การบริหารจัดการน้าจากแหล่งน้าใต้ดนิ
บ้านโพนตูม หมูท่ ่ี 4 ตาบลก้านเหลือง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
11. ประเพณีบุญกุม้ ข้าว
ชุมชนส้มปอ่ ย หมูท่ ่ี 2 ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลาภู
12. การปรับเปลี่ยนวิถชี วี ติ ของชุมชนในเขตลุ่มน้าสงคราม
บ้านดงสาร ตาบลโพนงาม อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
13. ดอนปูต่ า (ภูมปิ ญั ญาแห่งการอนุ รกั ษ์ปา่ ชุมชนอีสาน)
บ้านหนองบ่อน้อย ต.นาด่าน อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู
14. การผสมผสานประเพณีกบั การบริหารจัดการน้า
บ้านเวียงคุกใต้ หมูท่ ่ี 2 ตาบลเวียงคุก อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
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15. พิธสี รงน้ าหลวงปูก่ ่ า (หนองหาน-กุมภวาปี )
154
วัดมัชฌิมาวาส บ้านดอนคง ตาบลอุ่มจาน อาเภอประจักษ์ศลิ ปาคม
จังหวัดอุดรธานี
16. พิธสี บื ชะตาแม่น้าคาน
159
เทศบาลตาบลท่าลี่ ตาบลท่าลี่ อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
17. ประเพณีทาบุญหินสีก่ อ้ น
166
บ้านแสงภา ตาบลแสงภา อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
18. ประเพณีบุญบัง้ ไฟ
172
ดอนตาลโนนสูง ตาบลพังโคน สกลนคร
19. บัง้ ไฟผี
176
บุญออกพรรษาสืบสานประเพณีลุ่มน้าโขง อาเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย
20. ประเพณีผขี นน้า (แมงหน้างาม)
181
ตาบลนาซ่าว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
21. คันโซ่ (เครือ่ งมือวิดน้าโบราณ)
188
บ้านหนองเห็น ม.6 ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลาภู
22. เครือ่ งตะบันน้า
195
บ้านนาโสก ตาบลนาโสก อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
23. พัดน้า (กังหันวิดน้า)
199
ตาบลร่องจิก อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
24. “ปา่ ในบ้าน” ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภหู ลวง
205
บ้านศรีเจริญ ตาบลเลย์วงั ไสย์ อาเภอภูหลวง จังหวัดเลย
25. ชีวติ ใหม่บนพืน้ ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่
210
(การจัดการน้าตามการเกษตรทฤษฎีใหม่ ) บ้านนางัว ตาบลน้าโสม
อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
26. ระบบประปาภูเขา (น้าซับ)
215
บ้านภูวงน้อย ตาบลคาบ่อ อาเภอวาริชภูม ิ จังหวัดสกลนคร
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หน้ า
27. ระบบประปาภูเขา (ฝาย)
บ้านเทาใต้ ตาบลนางิว้ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
28. ประปาภูเขาลาห้วยทองใหญ่
บ้านนาเมืองไทย ตาบลน้าโสม อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี

บทที่ 6 สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการศึกษาตามความมุง่ หมายของการวิจยั
2. ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุ เคราะห์ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าโขง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ
สกลนคร เลย หนองบัวลาภู มุกดาหาร และนครพนม)
ภาคผนวก ข เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ภาคผนวก ค ภาพการดาเนินงานวิจยั ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ประวัติผว้ ู ิ จยั
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ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 3
ลุ่มน้าสาขาน้าหมัน
ลุ่มน้าสาขาน้าสาน
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 4
ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าปวน
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าเลยตอนล่าง
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 5
ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าโสม
ลุ่มน้าสาขาน้าโมง
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 6
ลุ่มน้าสาขาน้าสวย
ลุ่มน้าสาขาห้วยหลวง
ลุ่มน้าสาขาห้วยดาน
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 7
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าสงครามตอนบน
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าสงครามตอนล่าง
ลุ่มน้าสาขาห้วยคอง
ลุ่มน้าสาขาห้วยฮี้
ลุ่มน้าสาขาห้วยน้ายาม
ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าอูน
ลุ่มน้าสาขาห้วยทวย
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วน 8
ลุ่มน้าสาขาน้าพุง
ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าก่า
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วน 9
ลุ่มน้าสาขาห้วยบางทราย
ลุ่มน้าสาขาห้วยมุก
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

ลุ่มน้าสาขาห้วยบังอี่
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงตอนล่าง
สภาพปา่ ภูผปี อปทีถ่ ูกบุกรุกเพื่อทาสวนยางพารา
ป้ายโครงการปา่ ชุมชนและป้ายข้อปฏิบตั ใิ นการใช้ประโยชน์
จากปา่ ภูผปี อบร่วมกัน
ป้ายกฎระเบียบของปา่ ชุมชน บ้านวังน้ ามอก ตัง้ อยูห่ น้าปา่ ชุมชน
การจัดการการท่องเทีย่ วในรูปแบบโฮมสเตย์
ฝายกัน้ น้าห้วยคล้าย
แผนการดาเนินโครงการพัฒนาน้าและระบบส่งน้า
วาวเปิด-ปิดระบบส่งน้า
สถานทีโ่ ครงการระบบส่งน้า
ฝายกัน้ น้าทีช่ าวบ้านจัดทา
อ่างเก็บน้าห้วยคล้าย
ฝายกัน้ น้าขนาดเล็กในพืน้ ที่
ระบบประปาภูเขา
ผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน
ชาวบ้านผูร้ ว่ มให้ขอ้ มูลแก่คณะวิจยั
ภูมปิ ระเทศของบ้านเป้าซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นทีน่ า (นาลุ่ม)
ลักษณะของหนองลาด มีส่วนทีเ่ ก็บกักน้าได้ 2 ส่วน
วันจัดกิจกรรมจับสัตว์น้าในหนองลาด
ลักษณะ รูปร่างหนองลาดตามโฉนดทีด่ นิ แบ่งเป็น 4 ส่วน
กลุ่มผูน้ าหมูบ่ า้ นเป้า หมู่ 8
แนวคลองส่งน้าทีอ่ ยูข่ นาบหนองลาดเพื่อส่งน้าเข้าพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
ลักษณะทางกายภาพของบึงโขงหลง
ตาแหน่ งทีต่ งั ้ ประตูระบายน้าเพื่อเปิดระบายน้าจากอ่างเก็บน้า
ซึง่ ไม่มที างน้าเชื่อมไปยังทีน่ า
ผูใ้ หญ่บา้ นสมภาร ผูน้ าในการตัง้ กลุ่มผูใ้ ช้น้าบ้านดอนกลาง
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53. แนวคลองดินทีข่ ดุ ขึน้ โดยจะชนานไปกับทีน่ าของชาวบ้าน
เพื่อความสะดวกในการนาน้าเข้านา
54. การดาเนินการขุดคลองดินส่งน้าผ่านมติการประชุมของหมูบ่ า้ น
55. ป้ายห้ามจับสัตว์น้ าในเขตพืน้ ที่ แนวเขตอนุ รกั ษ์ทม่ี ธี งสีเหลืองและ
ทุ่นลอยชีอ้ าณาเขต
56. กิจกรรม ทาความสะอาดฝายน้าล้น ภาพแสดงฝายน้าล้น
จุดทีใ่ ช้อ่านค่าระดับน้า
57. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าของบึงโขงหลง
มีทงั ้ การทาประมงพืน้ บ้านและทานา
58. กิจกรรมทีเ่ ยาวชนกลุ่มรักษ์น้าคานดาเนินการ
59. เส้นทางการไหลลาน้าคาน
60. ความสาเร็จของกลุ่มรักษน้าคาน
61. ธงและทุ่นทีใ่ ช้วางแนวเขตการอนุรกั ษ์
62. ดงผืดทีถ่ ูกบุกรุกทาลายจากยาฆ่าหญ้า และภาพปา่ กะซะพืชทีถ่ นิ่
63. พ่อทอนสูน คารัตน์และพ่อประกอบ อารีรมย์
ลงพืน้ ทีแ่ สดงการบุกรุกพืน้ ที่เพื่อทานาปรัง
64. การใช้เศษฟางข้าวคลุมโคนต้นไม้เพื่อรักษาความชุ่มชืน้
65. ผลิตผลภายในสวน ผลไม้เด่นคือส้มเขียวหวาน และลาใย
66. ขณะคณะวิจยั ลงเก็บข้อมูลในพืน้ ที่
67. ประปาหมูบ่ า้ นทีไ่ ด้จากน้าซับ
68. การร่วมกันสร้างฝายภูไทของชาวบ้าน
69. ชาวบ้านผูร้ ว่ มให้ขอ้ มูลแก่คณะวิจยั
70. พิธกี รรมทีช่ าวบ้านร่วมทาในงานบุญกุม้ ข้าว
71. การบวชปา่ และการตักบาตร
สองกิจกรรมหลักในการงานบุญกุม้ ขาว
72. การลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลจากชาวบ้าน บ้านดงสาร
73. ชาวบ้านผูร้ ว่ มให้ขอ้ มูลแก่คณะวิจยั
74. จา้ และการจัดเตรียมเครือ่ งเซ่นไหว้
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ชาวบ้านเข้าร่วมพิธกี ารเซ่นไหว้ดอนปูต่ า
149
ขณะลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล บ้านเวียงคุกใต้ หมูท่ ่ี 2 ตาบลเวียงคุก
153
วัดมัชณิมาวาสทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปหลวงปูก่ ่ า
155
ขบวนแห่ในวันพิธสี รงน้ าหลวงปูก่ ่ า(วันแรก)
156
ขบวนแห่ในวันพิธสี รงน้ าหลวงปูก่ ่ า (วันแรก)
157
พิธกี ารเปลีย่ นจีวรและสรงน้ าหลวงปูก่ ่ า
157
คณะผูน้ าชุมชน นาโดยกานันประภาส อ่าคา
158
อุปกรณ์จบั ปลาทีเ่ รียกว่าหลีห่ รือลี่ อันเป็นทีม่ าของชื่อท่าลี่
160
การจัดพิธสี บื ชะตาแม่น้าคาน
161
กิจกรรม มีทงั ้ การทาบุญตักบาตร ปล่อยปลา การแข่งขันกีฬาในแม่น้าคาน 162
พิธกี รรมในการสืบชะตาแม่น้าคาน การลอยผาสาด
163
หรือกระทงเพื่อขอขมาแม่น้า
86. พิธกี รรมในการสืบชะตาแม่น้าคาน การลอยผาสาดหรือกระทง
164
เพื่อขอขมาแม่น้า
87. นายสนิท ศิรวิ งศ์ และนายกเทศบาลตาบลท่าลี่ (นายสุรชน เนรมิตพานิชย์) 165
ทีใ่ ห้การสนับสนุนจัดประเพณีสบื ชะตาแม่น้าคานในทุกปี
88. ลักษณะของธุงฝ้าย ตามความเชื่อของชาวอีสาน
168
89. ก่องเบิก จุดทีน่ าดอกไม้มาสักการะบูชา เจ้าปา่ เจ้าเขา
168
90. กิจกรรมทีจ่ ดั บริเวณหินสีก่ อ้ น ช่วงกลางคืนมีการแสดงธรรมเทศนา
169
ส่วนช่วงเช้าทาบุญจักบาตรถวายพระสงฆ์
91. นายกองค์การบริหารส่วนตาบแสงภา นางชนิดา ปญั ญาคา (ซ้าย)
170
และรองนายกฯ นายควง สิงห์รกั ษ์ (ขวา) ผูใ้ ห้การสนับสนุนประเพณีทาบุญ
หินสีก่ อ้ นสู่การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
92. ประเพณีวฒ
ั นธรรมสาคัญของชาวแสงภา ประเพณีทาบุญหินสีก่ อ้ น
171
ประเพณีแห่ตน้ ดอกไม้ ปละพระธาตุดนิ แทน
93. การจุดบัง้ ไฟบ้านดอนตาลโนนสูง
173
94. การทาขนาดบังไฟ
174
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สารบัญภาพ (ต่อ)
รูปภาพที่

หน้ า
95. การขึน้ ของบัง้ ไฟ
96. พ่อโกเมน โปตะวัฒน์ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพิธกี รรม
97. ความเชื่อในศาสนาพุทธ เกีย่ วกับวันออกพรรษาและบัง้ ไฟพญานาค
98. บัง้ ไฟผีลอยขึน้ บนท้องฟ้า
99. สถานทีบ่ งั ้ ไฟผีขน้ึ วันออกพรรษาทุกปี
100. หน้ากากแมงหน้างามทีท่ าถวายบูชาวัว ควาย
101. การแกะไม้ตนี เป็ดเพื่อ ทาหน้ากากผีขนน้า
102. ขบวนแห่ผขี นน้า ตาบลนาซ่าว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
103. ขัน้ ตอนการประดิษฐ์คนั โซ่
104. รูปร่างลักษณะของคันโซ่ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ตัวคันโซ่กบั เสาขาหย่าง
105. การวิดน้าโดยใช้คนั โซ่
106. ลักษณะภูมปิ ระเทศและแหล่งน้าต้นทุนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่(ห้วยโพนทอง)
107. ส่วนประกอบของเครือ่ งตะบันน้า อธิบายโดยเกษตรกรเจ้าของเครือ่ ง
108. ตัดส่วนประกอบของเครือ่ งตะบันน้าโดยละเอียด
109. การส่งน้าจากแหล่งน้าต้นทุนสู่พน้ื ทีเ่ กษตรด้วยเครือ่ งตะบันน้า
110. พืน้ ทีต่ งั ้ พัดน้าทีเ่ หมาะสม
111. พัดน้าในฤดูแล้ง และรอปรับปรุงในฤดูฝน
112. การทางานของพัดน้า
113. ลุงวิราช ช้อยจอหอ (ซ้าย) และคุณธนู รัตนคนธี (ขวา)
114. บรรยากาศภายในศูนย์ฯ ส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีส่ งู ลาดชัน
115. ลุงวิราช อธิบายและพาเยีย่ มชมศูนย์ฯ
116. ฐานการเรียนรูต้ ่างๆ
117. พันธุข์ า้ วแดงเมืองเลย ข้าวพันธุพ์ น้ื เมืองของเลยทีม่ กี ลิน่ หอมเฉพาะตัว
118. ศูนย์เกษตรทฤษฏีใหม่
119. ฐานความรูแ้ อร์แวค พลังขับเคลื่อนน้ า และเจ้าของภูมปิ ญั ญา
120. แผนผังแบ่งกิจกรรม
121. ลักษณะภูมปิ ระเทศบ้านภูวงน้อย มีภเู ขาล้อมรอบ
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122. ระบบประปาของหมูบ่ า้ น ทีด่ แู ลโดยองค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ที่
ประสบปญั หางบประมาณในการบารุงรักษาทาให้ถูกปล่อยร้างไม่สามารถ
ดาเนินการผลิดน้าประปาได้
123. แนวท่อต่อจากถังพักน้าในสานักสงฆ์ ภาพแสดงแนวท่อจากสานักสงฆ์
124. ระบบประปาภูเขา บ้านภูวงน้อย
125. สานักสงฆ์ภวู งน้อย (ซ้าย) และภาพผูน้ าหมูบ่ า้ นบุกเบิก
ระบบประปา (ขวา)
126. ลักษณะภูมปิ ระเทศของบ้านเทาใต้ตาบลนางิว้ เป็นภูเขาสูง
และสวนยางพารา
127. ระบบประปาภูเขา (ฝาย) บ้านเทาใต้
128. หอพักน้าทัง้ 6 หอ ความจุรวม 40,000 ลิตร
129. แนวท่อประปาทีเ่ ข้าหมูบ่ า้ น วางตามแนวถนน
ทัง้ สองฟากท่อน้าประปาทีต่ ่อเข้ามิเตอร์ของทุกบ้าน
เพื่อตรวจสอบการใช้น้า
130. นายจันคา พานโฮม (คนซ้าย) และนายวิเชียร ชาวเขา (คนขวา)
131. การเดินท่อ PVC ประปาห้วยทองใหญ่ (ซ้าย)
และจุดก่อสร้างฝานชะลอน้า(ขวา)
132. ตัวฝายกันเป็นคอนกรีตสูง 150 ซ.ม.
133. ฝายชะลอน้าดักตะกอนดันน้า
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็ นมา
แม่น้าโขงเป็นแม่น้าที่ มคี วามสาคัญทัง้ ในประเทศไทย และเป็นแม่น้า นานาชาติ ทีม่ ยี าว
ทัง้ สิน้ 4,173 กิโลเมตร แบ่งเป็นแม่น้าโขงตอนบน มีความยาวประมาณ 1,800 กิโลเมตร และ
แม่น้าโขงตอนล่าง ซึง่ มีความยาวประมาณ 2,373 กิโลเมตร พืน้ ที่ ลุ่มน้าโขงตอนล่าง มีพน้ื ที่
ทัง้ หมดประมาณ 591,000 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นพืน้ ทีล่ ุ่มน้าทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทยประมาณ
178,080 ตารางกิโลเมตร ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประมาณ 195,060
ตารางกิโลเมตร ประเทศกัมพูชาประมาณ 152,440 ตารางกิโลเมตร และประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามประมาณ 65,420 ตารางกิโลเมตร พืน้ ทีล่ ุ่มน้าโขง ตอนล่าง ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย
ประกอบด้วยลุ่มน้ากก ลุ่มน้าโตนเลสาป ลุ่มน้าโขง (เหนือ ) ลุ่มน้าโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ )
ลุ่มน้ามูล และลุ่มน้าชี พืน้ ทีด่ งั กล่าวครอบคลุมพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือของ
ประเทศไทย (กรมทรัพยากรน้า, 2549: 2)
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม่น้าโขงไหลจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเข้าสู่พรมแดนไทยลาวทีอ่ าเภอเชียงคานจังหวัดเลย เรือ่ ยไปจนไปถึงอาเภอโขง
เจียม จังหวัดอุบลราชธานี ตัง้ อยูร่ ะหว่างเส้นรุง้ ที่ 15 องศา 00 ลิปดา เหนือถึงเส้นรุง้ ที่ 18 องศา
30 ลิปดา เหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 100 องศา 50 ลิปดา ตะวันออกถึง เส้นแวงที่ 105 องศา
40 ลิปดา ตะวันออก โดยมีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าทัง้ หมดรวมประมาณ 46,932 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พืน้ ทีจ่ งั หวัดเลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลาภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ
และอุบลราชธานี (กรมทรัพยากรน้า, 2549: 8)
ลุ่มแม่น้าโขงเป็นพืน้ ทีล่ ุ่มน้าทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์มาก
มีความหลากหลาย ทาง
ธรรมชาติ แต่ธรรมชาติในลุ่มแม่น้าโขงมีอยูจ่ ากัดและบางอย่างใช้แ ล้วก็หมดไปไม่สามารถทีจ่ ะ
ฟื้นฟูตวั เองได้งา่ ยนัก จึงทาให้คนในลุ่มน้าโขงคิดจัดการ และใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างระมัดระวัง
โดยเฉพาะทรัพยากรน้า เกิดองค์ความรูท้ ถ่ี อื ว่าเป็ นภูมปิ ญั ญาของตนเองด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้าเพื่อการพึง่ ตนเองอย่าง ยังยื
่ น จึงเหมาะ สมทีใ่ ช้เป็นพืน้ ทีศ่ กึ ษาค้นหา พัฒนา
และวิเคราะห์ถงึ ทีม่ า ของการเกิดภูมปิ ญั ญา ประชาชนท้องถิน่ ลุ่มแม่น้าโขงจะสามารถให้ขอ้ มูล
อันเป็น ประโยชน์ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับสภาพแวดล้อม และแนวทางการจัดการทรัพยากรน้าใน
ท้องถิน่ อย่างมีประสิทธิภาพ (กรมทรัพยากรน้า สานักวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา , 2550: 2)
รวมทัง้ การ เชื่อมโยงภูมปิ ญั ญาเข้ากับหลั กการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ จะทาให้ม ี การ พัฒนา
ภูมปิ ญั ญาอย่างเป็ นประโยชน์ เพื่อแก้ไขปญั หาทรัพยากรน้ า ทีจ่ ะนาไปสู่การพัฒนาทรัพยากรดิน

4
ต้นไม้ ปา่ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมอย่างเชื่อมโยงกันแบบองค์รวม (บุญชัย งามวิทย์โรจน์ ,
สมทรง เจริญกัณฑูรณ์ และพงศ์พฒ
ั น์ เสมอคา, 2551: 12)
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้ าเป็ นความรูท้ เ่ี ชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ
นิเวศและสังคมวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ จึงเป็ นความรูท้ ม่ี คี ุณค่า มีความดีงา ม
จรรโลงชีวติ และวิถชี ุมชนให้อยูร่ ว่ มกับธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนแล ะสมดุล
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ยังเป็ นรากฐานการพัฒนาทีเ่ ริม่ จากการพัฒนาเพื่อการพึ่ งพาตนเอง การ
พัฒนาเพื่อการพึ่ งพาอาศัยซึง่ กันและกัน และการพัฒนาทีผ่ สมผสานองค์ความรูส้ ากลบนฐาน
ภูมปิ ญั ญาเดิมเพื่อเกิดเป็ นภูมปิ ญั ญาร่วมสมัยทีใ่ ช้ประโยชน์ได้กว้างขึน้ ดังนัน้ ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ จึงมีคุณค่าไม่เพียงแค่ต่อท้องถิน่ และผูค้ นเท่านัน้ แต่ยงั เอือ้ ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อ
การวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยังยื
่ นและมันคง
่ (บุญชัย งามวิทย์โรจน์ และคณะ, 2551: 12)
ในปจั จุบนั ภาคอีสานมีหลายท้องถิน่ ทีไ่ ม่ได้พง่ึ พาความรูส้ มัยใหม่ ทีม่ กี ารนาเข้าซึง่ ทุน
ทางความรู้ เทคโนโลยีทม่ี รี าคาแพง แต่อาศัยความรู้ วัสดุอุปกรณ์ทม่ี ใี นท้องถิน่ ในการจัดการ
แหล่งน้าเพื่อใช้ในท้องถิน่ ของตนเอง องค์ความรูใ้ นลักษณะดังกล่าวจึงนาไปสู่การพึง่ ตนเองหรือ
การจัดการแหล่ง น้า อย่างยังยื
่ น บนพืน้ ฐานของการมีส่วนร่วมของชาวบ้านอย่างแท้จริง (สมใจ
ศรีหล้า และ วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ , 2547: 2) ฉะนัน้ ความรูท้ เ่ี ป็ นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ จึงไม่อาจ
ถ่ายทอดโดยผ่านกระบวนการเรียนรูข้ องโลกสมัยใหม่ได้ (เช่น การสอนในห้องเรียน การเขียน
เป็นหนังสือ หรือการขึน้ ในเว็บไซต์ เป็นต้น) แต่ชุมชนสามารถถ่ายทอดภูมปิ ญั ญาเหล่านี้ ได้โดย
ผ่าน วิถชี วี ติ เป็นการยากทีค่ นภายนอกซึง่ มิได้สมั ผัสกับวิถชี วี ติ เช่ นนัน้ จะเรียนรูไ้ ด้ (บุญชัย
งามวิทย์โรจน์ และคณะ , 2551: 12) ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มีลกั ษณะทีส่ าคัญ 2 ลักษณะ คือ
ในฐานะองค์ความรูแ้ ละในฐานะกระบวนการ (สุรเชษฐ เวชชพิทกั ษ์ , 2533: 7) ในป จั จุบนั
สังคมไทยกาลังเผชิญกับปญั หาการทอดทิง้ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เนื่องจากสังคมไทยมีการ
เคลื่อนไหวต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง ทาให้ทศั นะของคนในสังคมเกิด การเปลีย่ นแปลง เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ใน ปจั จุบนั (อรุณเนตร จันทศรี, 2555: เว็บไซต์ ) ได้มกี ารฟื้นฟูความรู้
ภูมปิ ญั ญาเดิมร่วมกับการพัฒนาความรูใ้ หม่ๆ เข้าไปช่วยเสริมองค์ความรูเ้ ดิม เกิดเป็ นองค์
ความรูใ้ หม่ (ทีถ่ ูกพัฒนาแล้ว ) สามารถนาไปใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ าในปจั จุบนั ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ ยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรูน้ ้สี ่คู นกลุ่มอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็ นผูใ้ ช้น้า แม่บา้ น
เยาวชน และคนในท้องถิน่ กลุ่มต่า งๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน อาจจะมีรู ปแบบวิธกี ารในการ
ถ่ายทอดเป็นกิจกรรมของเยาวชน สารวจวิถชี วี ติ ลุ่มน้า หลักสูตรท้องถิน่ ในการอนุรกั ษ์ลาน้า
ฯลฯ (เฉลิม อินสม และคณะ , 2552: 2) สิง่ เหล่านี้สมควรทีจ่ ะกร ะทาอย่างยิง่ เพื่อใช้เป็นฐาน
สาหรับการสร้างองค์ความรูข้ องสังคม และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้าอย่าง
ยังยื
่ น อันจะส่งผลให้เกิดความยันยื
่ นในระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อมสืบต่อไป (บุญชัย งามวิทย์
โรจน์ และคณะ, 2551: 12)
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ในอดีต ลุ่มแม่น้าโขง เป็นลุ่มน้าทีม่ ี วิถชี วี ติ ของคนทีค่ ่อนข้างสงบ เพราะมีการประกอบ
อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม มีความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมทีด่ ี
และมี องค์ความรู้ ของ คน
ในลุ่มน้าสามารถจัดการทรัพยากรทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างเหมาะสม แต่ในปจั จุบนั พบว่า เมือ่ มีผคู้ นเข้ามา
อยู่ อาศัยมากขึน้ การพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม ทีไ่ ม่หยุดนิ่ง การใช้ น้า ในการ อุปโภค บริโภคมี
สูงขึน้ ทาให้เกิดปญั หาการขาดแคลนน้ าเป็ นเรือ่ งใหญ่ เพราะ เกิด การแย่งชิงน้าในพืน้ ที่ ดังนัน้
ภาครัฐเดิมมีบทบาทจัดหาน้า เช่น สร้างเขือ่ น ฝาย อ่าง และคลอง ทีค่ ดิ ว่าสามารถเก็บกักน้าใว้
ใช้ในฤดูแล้ง และบรรเทาปญั หาน้ าท่วม ได้ โดยการก่อสร้างสิง่ เหล่านี้ มิได้คานึงถึงสิง่ มีชวี ติ อื่นๆ
ว่าจะสามารถดารงชีวติ ต่อไปได้ หรือไม่ ปา่ ไม้ ระบบนิเวศ จะถูกทาลายไหม และวิถชี วี ติ ของคน
ลุ่มน้า จะเปลีย่ นไป อย่างไร มีเพียง เป้าหมายมีเ แหล่งเก็บกักน้าไว้ใช้ และ ตอบสนองความ
ต้องการของคน ทีไ่ ม่มขี ดี จากัด จากสิง่ ทีภ่ าครัฐพยายามแก้ปญั หาเรือ่ งน้า ในปจั จุบนั ในการ
จัดหาน้า แต่ในขณะ เดียวกัน จาเป็นต้องรับหน้าทีจ่ ดั สรร น้าไปพร้อมๆ กัน แต่รฐั ขาดทัง้ กติกา
และเครือ่ งมือในการจัดสรรทรัพยากรน้า ทาให้ ความขัดแย้งด้านการจัดสรรน้า ได้กลายเป็น
ปญั หาสาคัญในภาค การ เกษตร เกิดการช่วงชิงทรัพยากรน้า ในภาคเกษตร กรรม กับ
ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนเมืองมากขึน้ ปญั หาทีจ่ ะต้องตัดสินใจในระบบปจั จุบนั ก็คอื ใครควร
ได้น้าและควรได้เท่าไร
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มเี พียงพอสาหรับทุกฝา่ ยจึงเป็ นเรือ่ งสาคัญทีส่ ุด
มาตรการและวิธกี ารรูปแบบต่างๆ ถูกนาเสนอเพื่อแก้ปญั หา ไม่ว่าจะเป็น แนวทางกักเก็ บน้า
แบบเขือ่ นขนาดใหญ่ ระบบชลประทานแบบคลองส่งน้าและแบบท่อ กับอีกสารพัดวิธที ถ่ี ูก
คาดหวังว่าจะสามารถแก้ไขปญั หาเรือ่ ง การบริหารจัดการ น้าของลุ่มแม่น้าโขงได้ แต่มาตรการ
เหล่านี้กไ็ ม่สามารถตอบโจทย์ปญั หาได้ทงั ้ หมด จนชาวบ้านหรือคนในชุมชนท้องถิน่ เองได้
ตระหนักถึงความรุนแรงของปญั หาและบริหารจัดการปญั หาด้วยสิง่ ทีเ่ รียกกันว่า
“ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ” ซึง่ เป็นความรู้ ความสามารถ ความเชื่อทีส่ งสมกั
ั ่ นมาตัง้ แต่อดีตและเป็นเรือ่ งขอ งการ
จัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และประสบผลสาเร็จมาอย่างยาวนาน
แต่ขาดเพียงแต่การพิสจู น์และยอมรับจากสังคมเท่านัน้ ประกอบกับพืน้ ทีล่ ุ่มน้าโขง
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) นัน้ มีชุมชนอาศัยกันมาช้านานและมีความผูกพันกับสายน้าหลัก
และสายน้าย่อย ต่างๆ ของแม่น้าโขง ด้วยวิถชี วี ติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสายน้าก่อให้เกิด องค์ความรู้
ประเพณี วัฒนธรรมทีด่ งี ามเกีย่ วกับน้า ซึง่ สามารถนาเอาองค์ความรูเ้ หล่านี้มาใช้เพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุดงั กล่าว สานักงานทรัพยากรน้าภาค
3 ได้รบั การสนับสนุนข้อเสนอ
โครงการวิจยั ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าโขง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากกรมทรัพยากรน้า โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษา รวบรวม
วิเคราะห์ประเด็นข้อจากัด จุดเด่น จุดด้อย และโอกาส การพัฒนาและประยุกต์ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าโขง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ใน
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การเผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุ น ยกระดับคุณค่าและความสาคัญของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการ
จัดการทรัพยากรน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแง่มุ มของการ พัฒนาและ นาไปประยุก ต์ใช้ได้อย่าง
แพร่หลายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
2. ความมุง่ หมายของการวิ จยั
2.1 เพื่อศึกษา รวบรวม เผยแพร่ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้ า ในพืน้ ที่
ลุ่มน้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)
2.2 เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ทีม่ าการเกิดมาซึง่ ภูม ิ ปญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการ
ทรัพยากรน้าของชุมชน
2.3 เพื่อศึกษาข้อจากัด ประเด็นจุดเด่น- จุดด้อย และโอกาส ของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ใน
การจัดการทรัพยากรน้ า เพื่อพัฒนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้เกิดศักยภาพสูงสุด
2.4 เพื่อพัฒนาและประยุกต์นาเอาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดกา รทรัพยากรน้า มาใช้
ในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. ความสาคัญของการวิ จยั
3.1 เพื่อเป็นข้อสนเทศในการพัฒนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้ า
3.2 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุง ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้ า
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
3.3 เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดการภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้ า ที่
มีเป้าหมายความสาเร็จทีช่ ดั เจน
3.4 เพื่อเป็ นปจั จัยพิจารณาการนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้ า ไปใช้ใน
ชุมชนอื่นให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และได้ประโยชน์สงู สุด
3.5 เพื่อเป็นข้ อสนเทศให้กบั ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการสนับสนุน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการ
จัดการทรัพยากรน้าของชุมชน ต่อการปรับปรุง ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้ าให้
เป็นทีย่ อมรับและนาไปใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ได้
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลนาไปใช้ในการพัฒนาอบรม ด้านภูมปิ ญั ญาท้องถิ่ นในการจัดการ
ทรัพยากรน้าให้กบั หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และชุมชนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. นิ ยามและความหมาย
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ หมายถึง การสังสมองค์
่
ความรูข้ องคนในชุมชมมาเป็นเวลาช้านาน
ทีเ่ กิดขึน้ จากประสบการณ์จริงของชีวติ ทีจ่ ะแก้ปญั ญาชุมชนให้สามารถมีชวี ติ อยู่ รอดอย่างผาสุข
ซึง่ เกิดจากวัฒนธรรม และประเพณีทอ้ งถิน่ อันดีงามของชุมชน คนรุน่ ใหม่สามารถเรียนรูไ้ ด้
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และนามาประยุกต์ใช้ให้ทนั กับสมัย สามารถช่วยให้ชวี ติ ของคนในชุมชนสามารถดารงอยูไ่ ด้
อย่างมีความสุข
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า หมายถึง การนาน้าในพืน้ ทีม่ าใช้จดั การให้เกิดประโยชน์
อย่างเหมาะสมสูงสุด รวมถึงการดูแล รักษา และแก้ไขน้ าเสียในพืน้ ที่ และการจัดการกับปญั หา
น้าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่กระบวนต่างๆ ในการจัดการน้าจะเกิดขึน้ จากวัฒนธรรม
ประเพณี สังคม และวิถชี วี ติ ของคนในแต่ละท้องถิน่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับก ารใช้น้าทีม่ ี
อยูอ่ ย่างจากัดในแต่ละพืน้ ที่ แต่ในปจั จุบนั ได้มกี ระบวนการบูรณะ อนุ รกั ษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ าที่
เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและเพิม่ ประสิทธิภาพการกักเก็บน้าได้มากขึน้ ซึง่ กระบวนการ
เหล่านี้จะเป็นภาระกิจของหน่วยงานราชการทีจ่ ะดาเนินการตามความต้องการของประชาชน
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า หมายถึง ความรู้ มโนทัศน์
ความเชื่อ ประเพณี ระเบียบ ข้อห้าม วิธกี าร ความสามารถ ตลอดจนเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ต่างๆ
ซึง่ อาจจะเป็ นผลผลิตของปจั เจกบุคคลหรือชุมชน ทีถ่ ูกนามาใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยาก ร
น้าในชุมชนท้องถิน่ ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้า การใช้ประโยชน์การอนุรกั ษ์ และ
ฟื้นฟูแหล่งน้า การพัฒนาแหล่งน้า และการจัดการองค์กร กลุ่มผูใ้ ช้น้า ฯลฯ ได้อย่างสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมชุมชน ซึง่ สิง่ เหล่านี้ลว้ นเกิดขึน้ จากความ
เฉลียวฉลาดของแต่ละคน การปฏิบตั ทิ ดลองในชีวติ ประจาวันและการเรียนรู้ แล้วสังสมเป็
่
น
ประสบการณ์และถ่ายทอดสืบต่อกันมา
ลุ่มน้าโขง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ลุ่มน้าโขงตัง้ อยูท่ างทิศเหนือและทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย แม่น้าโขงไหลผ่านตอนเหนือของประเทศไท ยและผ่าน
ตามแนวเขตแดนไทย - ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งพืน้ ทีล่ ุ่มน้าโขงในประเทศไทย
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ลุ่มน้าโขงเหนือ ประกอบด้วยลุ่มน้าย่อยแม่จนั และลุ่มน้าย่อยแม่องิ และ
ลุ่มน้าโขงอีสานประกอบด้วย ลุ่มน้าย่อยสกลนคร – เลย ลุ่มน้าโขงส่วนทีอ่ ยูใ่ นประเทศไท ยมี
พืน้ ทีล่ ุ่มน้ารวมทัง้ สิน้ 57,424 ตารางกิโลเมตร พืน้ ทีล่ ุ่มน้าตัง้ อยูร่ ะหว่างเส้นรุง้ ที่ 14 องศา
45 ลิปดาเหนือ ถึงเส้นรุง้ ที่ เหนือ 19 องศา 25 ลิปดา และระหว่างเส้นแวงที่ 99 องศา 25 ลิปดา
ตะวันออกถึงเส้นแวงที่ 105 องศา 40 ลิปดาตะวันออก ลุ่มน้าโขงเหนือ มีทศิ เหนือติดกับ
ประเทศพม่าและประเทศลาว ทิศใต้ตดิ กับลุ่มน้ายม ทิศตะวันออกติดกับประเทศลาว และ
ทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้าแม่กก ส่วนลุ่มน้าแม่โขงอีสาน มีทศิ เหนือและทิศตะวันออกติดกับ
แม่น้าโขง ซึง่ เป็นเขตแดนระหว่างไทย – ลาว ทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับแนวเทือกเข าภูพาน
ลุ่มน้าโขง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวทางทิศเหนือ ทิศใต้ตดิ กับลุ่มน้ าปา่ สัก ลุ่มน้าชี และลุ่มน้ามูล ทิศตะวันออกติดกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้าน่าน ครอบคลุม
พืน้ ทีจ่ งั หวัดเลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลาภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ
และจังหวัดอุบลราชธานี
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กรมทรัพยากรน้า (2548) แบ่งพืน้ ทีล่ ุ่มน้าสาขาในลุ่มน้าโขง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ออกเป็น 29 ลุ่มน้าสาขา ได้แก่ ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 3, ลุ่มน้าสาขาน้าหมัน, ลุ่มน้าสาขา
น้าสาน, ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 4, ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าปวน , ลุ่มน้าสาขาแม่น้าเลยตอนล่าง ,
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 5, ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าโสม, ลุ่มน้าสาขาน้าโมง, ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขง
ส่วนที่ 6, ลุ่มน้าสาขาน้าสวย, ลุ่มน้าสาขาห้วยหลวง, ลุ่มน้าสาขาห้วยดาน, ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขง
ส่วนที่ 7, ลุ่มน้าสาขาแม่น้าสงครามตอนบน , ลุ่มน้าสาขาแม่น้าสงครามตอนล่าง , ลุ่มน้าสาขา
ห้วยคอง, ลุ่มน้าสาขาห้วยฮี้ , ลุ่มน้าสาขาห้วยน้ายาม , ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าอูน , ลุ่มน้าสาขาห้วย
ทวย, ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 8, ลุ่มน้าสาขา น้าพุง , ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าก่า , ลุ่มน้าสาขา
แม่น้าโขงส่วนที่ 9, ลุ่มน้าสาขาห้วยบางทราย , ลุ่มน้าสาขาห้วยมุก , ลุ่มน้าสาขาห้วยบังอี่ , ลุ่มน้า
สาขาแม่น้าโขงตอนล่าง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั ครัง้ นี้ มุง่ ศึกษา รวบรวมภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าพืน้ ที่
ลุ่มน้าโขง ในภาคตะออกเฉียงเหนือตอนบน ในอดีตถึงปจั จุบนั โดยศึกษาศักยภาพ ของภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ภายในชุมชนร่วมกับปราชญ์ผรู้ ู้ ผูน้ า ชาวบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และส่วนราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี) ในพืน้ ที่ ซึง่ การศึกษาดังกล่าวจาเป็นต้องได้รบั ความร่วมมือและแลกเปลีย่ น ความ
คิดเห็นระหว่างนักวิจยั และชุม ชนเพื่อให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันและได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริง ดังนัน้ การ
กาหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการศึกษา จึงต้องทาการศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อใช้ในการวาง
แนวทางการวิจยั ให้เกิดความชัดเจน โดยครอบคลุมแนวทางการวิจยั การพัฒนา
การประยุกต์ท่ี
สามารถนาไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน ในฐานะเจ้าของทรัพยากร รวมทัง้ กระบวนการเรียนรูท้ ่ี
นาไปสู่การถ่ายทอด อย่า งเป็นระบบในชุมชน จนก่อให้เกิดการยึดถือปฏิบตั ิ และสามารถพึง่ พา
ตนเองได้อย่างยังยื
่ น โดยทาการศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
2. แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
3. แนวคิดเกีย่ วกับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
4. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. ทฤษฎีเกีย่ วกับพืน้ ทีล่ ุ่มน้า
7. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่ น
1.1 ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่ น มีผใู้ ห้ความหมายมากมาย ดังนี้
คาว่า “ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ” (Local wisdom) หรือ “ภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน” (Popular wisdom)
หรือ “ภูมปิ ญั ญาไทย ” (Thai wisdom) เป็น คาทีร่ ู้ จกั กัน ในวงการศึกษา และวงการ วิจยั มานาน
พอสมควรแล้ว แต่ความจริงในก ารกล่าวถึง ได้เกิดขึน้ ในบางระยะๆ และไม่ได้นามาใช้ในการ
พัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศได้เต็มทีน่ กั ส่วนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าไ ด้มกี ารตื่นตัว
ในการศึกษาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการน้ าเป็ นระดับพืน้ ทีล่ ุ่มน้ ามาหลายลุ่มน้ าแล้ว ซึง่
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แต่ละลุ่มน้าจะมีภมู ิ ปญั ญาท้องถิน่ ทีแ่ ตกต่างกันไป ตามบริบทของพืน้ ที่ การดารงชีวติ ภัยพิบตั ิ
ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็น อยู่ของคนพืน้ ที่ ดังนัน้ คาว่า ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ได้มนี กั วิชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมายของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ไว้หลากหลายมาก ซึง่ จะเป็นความหมายทีม่ า
จากการศึกษาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ นัน้ ๆ เป็นต้น
กรมส่งเสริมการเกษตร (2547: 3) ได้ให้ความหมายของ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ หมายถึง
องค์ความรู้ ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจนของคนในท้องถิน่ ทีไ่ ด้จากการสังสมประสบการณ์
่
และการเรียนรู้ มาเป็น ระยะเวลายาวนานหรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีก ารคิดค้นและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง แล้วถ่ายทอดสืบต่อกันมาสาหรับใช้เป็น แนวทางในการแก้ปญั หา ปรับตัว และดารงชีวติ ให้
เข้ากับ สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม กับยุคสมัย
สานักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2534: 52) ได้ให้ความหมาย ภูมปิ ญั ญาท้อง ถิน่
หมายถึง การสะสมขึน้ มาจากประสบการณ์ของชีวติ สังคม และในสภาพสิง่ แวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน
และถ่ายทอดสืบทอดกันมาเป็นวัฒนธรรม การดาเนินงานด้านวัฒนธรรม จึงต้องใช้ปญั ญาค้นหาสิง่
ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ฟื้นฟู ประยุกต์ ประดิษฐ์ เสริ มสร้างสิง่ ใหม่ บนรากฐานสิง่ เก่าทีค่ น้ พบนั ้ น นักฟื้นฟู
นักประยุกต์ และนักประดิษฐ์คดิ ค้นทางวัฒนธรรมพืน้ บ้านเหล่านี้
มีช่อื เรียกในเวลาต่อมาว่า
“ปราชญ์ชาวบ้าน ” หรือ “ผูร้ ชู้ าวบ้าน ” และสติปญั ญาทีน่ ามาใช้ในการสร้างสรรค์น้เี รียกว่า
“ภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน” หรือ “ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ”
ประเวศ วะสี (2536: 21) ได้ให้ความหมาย ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ หมายถึง เกิดจากการ
สังสมการเรี
่
ยนรูม้ าเป็นระยะเวลายาวนาน มีลกั ษณะเชื่อมโยงกันไปหมดทุกสาขาวิชาไม่แยกเป็น
วิชาแบบเรียนทีเ่ ราเรียน แต่เป็นการเชื่อมโยงกันทุกรายวิชาทัง้ ทีเ่ ป็นเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่
การศึกษาและวัฒนธรรม จะผสมกลมกลืนเข้าด้วยกัน
สุภาพวดี พริกเล็ก (2557: เว็บไซต์ ) ได้ให้ความหมาย ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
หมายถึง
กระบวนการเรียนรูข้ องชาวบ้านในท้องถิน่ จากประสบการณ์และความเชื่อ กลายเป็นความรูท้ ส่ี งสม
ั่
มาแต่บรรพบุรษุ
สืบทอดจากคนรุน่ หนึ่งไปสู่คนอีกรุน่ หนึ่ง โดยมีการป รับปรุง ประยุกต์และ
เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา เป็นความรูท้ ส่ี อดคล้องตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม
ของชุมชน
จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่าภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เป็น การสังสมองค์
่
ความรูข้ องคนใน
ชุมชมมาเป็นเวลา ช้านาน ทีเ่ กิดขึน้ จากประสบการณ์ จริง ของชีวติ ทีจ่ ะแก้ปญั ญาชุมชนให้สามารถมี
ชีวติ อยูร่ อดอย่างผาสุข ซึง่ เกิดจากวัฒนธรรม และประเพณี ทอ้ งถิน่ อันดีงามของชุมชน คนรุน่ ใหม่
สามารถเรียนรูไ้ ด้ และนามาประยุกต์ใช้ให้ทนั กับสมัยสามารถช่วยให้ชวี ติ ของคนในชุมชนสามารถ
ดารงอยูไ่ ด้อย่างมีความสุข
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1.2 ลักษณะสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่ น
กรมส่งเสริมการเกษตร (2547: 4) ได้กล่าวถึงลักษณะสาคัญของภูมปิ ญั ญาท้องไว้ 5 ข้อ
ดังนี้
1.2.1 เป็นความรูแ้ บบองค์รวมทีเ่ กิดจากการเชื่อมโยงความรูห้ รือกิจกรรมทุกอย่างที่
เกีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ
1.2.2 เป็นวิถคี วามสัมพันธ์ทส่ี มดุลระหว่างคนกับคน คนกับ ธรรมชาติและคนกับสิง่ เหนือ
ธรรมชาติ
1.2.3 มีลกั ษณะเป็นพลวัต (Dynamics) คือ เปลีย่ นแปลงได้ตามยุคสมัย และมีพฒ
ั นาการ
อยูต่ ลอดเวลา
1.2.4 มีวฒ
ั นธรรมเป็นพืน้ ฐาน
1.2.5 มีลกั ษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ในตัวเอง
1.3 ประเภทของภูมิปัญญา
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ง ชาติ (2535) แบ่งประเภทของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ไว้
5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ขนบธรรนเนียม ประเพณี ความเชื่อ และศาสนา หมายถึง แบบอย่างทีป่ ฏิบตั สิ บื
ทอดกันมาในด้านการยอมรับสิง่ ใดสิง่ หนึ่งหรือข้อเสนออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นความจริง ซึง่ เกิดจาก
สติปญั ญาทีม่ คี วามเป็ นเหตุเป็ผล หรือเกิดจากความเชื่อ ความศรัทธา แบ่งเป็นประเภท ต่างๆ ได้แก่
ความเชื่อ ปรัชญา ศาสนา และลัทธิ ไสยศาสตร์ กฎหมาย ธรรมเนียมการปกครองการปลูกฝงั และ
การสืบทอด และประเพณี
หมวดที่ 2 หมวดภาษาและวรรณกรรม หมายถึง สิง่ ทีส่ ่อื ความหมายด้วยเรือ่ งหรืออักษรที่
กาหนดไว้เ ป็นแบบแผนเพื่อใช้เป็นสื่อสร้างความเข้าใจซึง่ กันและกัน แบ่งเป็นประเภท ต่างๆ ได้แก่
ข่าวสาร วรรณกรรม ภาษาศาสตร์และหลักภาษา ภาษาถิน่
และภาษาชนต่า งกลุ่ม นิทานและ
ภูมนิ าม ความเรียงและฉันทลักษณ์ วาทการ ภาษิต และปริศนาคาทานาย
หมวดที่ 3 คิลปกรรมและโบราณคดี หม ายถึง สิง่ ทีม่ นุษย์สร้างสรรค์ขน้ึ เพื่อความงามทีใ่ ห้
คุณค่าทางจิตใจ หรือเพื่อประโยชน์ใช้สอย รวมทัง้ สิง่ ต่างๆ ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อสื่อสารทางความเชื่อของ
กลุ่มชนแบ่งเป็นประเภท ต่างๆ ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตั ยกรรม ศิลปหัตถกรรม
โบราณคดีการวางผังเมืองและชุมชน วัฒนธรรมสถานหรือแหล่งวัฒนธรรม
หมวดที่ 4 การละเล่น ดนตรี การพักผ่อนหย่อนใจ หมายถึง สิง่ ทีม่ นุษย์แสดงออกเพื่อสนอง
ความต้องการด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ แบ่งเป็นประเภท ต่างๆ ได้แก่ การขับร้อง และดนตรี
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ระบาราฟ้อน มหรสพ เพลงเด็กและเพลงกล่อมเด็ก เพลงป ฏิพากย์ การละเล่นพืน้ บ้าน กีฬาและ
นันทนาการ การท่องเทีย่ ว และธุรกิจเกีย่ วกับวัฒนธรรม
หมวดที่ 5 ชีวติ ความเป็ นอยู่ และวิทยาการ หมายถึ ง กิจกรรมการดาเนินชีวติ ของบุคคล
หรือกลุ่มชน ประกอบกับการคิดค้นและพัฒนาวิทยาการเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยูใ่ ห้ดขี น้ึ
โดย
อาศัยบุคคลในท้ องถิน่ หรือการรับวัฒนธรรมต่างถิน่ มาปรับปรุงการพัฒนาการดาเนินชีวติ ให้
เหมาะสมยิง่ ขึน้ ชีวประวัติ วิทยาการ และอาชีพ
1.4 ครูภมู ิ ปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน หรือนักคิ ดท้องถิ่ น
บุคคลภายในชุมชนทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการประดิษฐ์คดิ ค้น สร้างสรรค์ นวัตกรรมทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อค รัวเรือนและชุมชนเพื่อใช้ดาเนินชีวติ ในการจัดการภัยพิบตั ติ ่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ตาม
ธรรมชาติในท้องถิน่ และได้ผลดีตามจุดมุง่ หมายอย่างต่อเนื่อง ครูภมู ปิ ญั ญา ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ
นักคิดท้องถิน่ ในท้องถิน่ ซึง่ เป็ นบุคคลผูท้ รงภูมปิ ญั ญาและเป็ นเจ้าของภูมปิ ญั ญาชาวบ้านด้านใด
ด้านหนึ่ง ทีเ่ กิดจากการสร้างสรรค์เป็นผลงานดีเด่นเป็นทีย่ อมรับ เป็นบุคคลทีไ่ ด้รบั การยกย่องใน
ฐานะเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ และสืบสานภูมปิ ญั ญาดังกล่าวด้วยการนาภูมปิ ญั ญานัน้ มาใช้ประโยชน์ใน
การดารงชีวติ จนประสบผลสาเร็จอย่างต่อเนื่องจนเป็นทีย่ อมรับของสังคมและชุมชนทัวไป
่
เป็นการ
ถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปจั จุบนั ได้อย่างเหมาะสม
พร้อมทัง้ สามารถเผยแพร่และ
ถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของภูมปิ ญั ญาในแต่ละสาขานัน้ ๆ ให้แพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง ด้วย
การจัดการศึกษาทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามนัย
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ลักษณะองค์รวมของ ภูมปิ ญั ญามีความเด่นชัดใน
หลายด้าน เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม และหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้าน
การจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและ
วรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี และด้านโภชนาการ
1.5 คุณสมบัติของครูภมู ิ ปัญญาไทย
ปราชญ์ชาวบ้าน หรือนักคิดท้องถิน่ หรือครูภมู ปิ ญั ญาไทยแล้วแต่จะเรียกกัน ไม่ว่าจะเรียก
อะไรก็ตามคุณสมบัตขิ องผูท้ เ่ี ป็นปราชญ์ชาวบ้าน คือ (1) คนเหล่านี้มธี รรมในทางปฏิบตั จิ ริงอยูใ่ นใจ
ทุกท่าน คงแก่เรียนเป็ นแรงบันดาลใจโดยเฉพาะธรรมะของความรัก ความเมตตา ความอยากแบ่ง
ช่วยคน เป็นธรรมะโดยการปฏิบตั ิ ชอบคิด ปฏิบตั แิ ละคิดทาสรุปบทเรียน แล้วนามาเป็นความรูใ้ ห้
คนเห็นได้อย่างชัดเจน มีทงั ้ วิชาการและภาคปฏิบตั ใิ ห้เห็น (2) เป็นคนดีมคี ุณธรรม มีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพต่างๆ มีผลงานด้านการพัฒนาท้องถิน่ ของตน เป็นผูน้ าทัง้ ความคิด
การปฏิบตั แิ ละการปกครอง ได้รบั การยอมรับจากบุคคลในชุมชนและทัวไปอย่
่
างกว้างขวาง ทัง้ ยัง
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เป็นผูท้ ใ่ี ช้หลักธรรมคาสอนทางศาสนาของตนเป็นเครือ่ งยึดเหนี่ยวในการดารงวิถชี วี ติ โดยตลอด
(3) เป็นผูค้ งแก่เรียนและ หมันศึ
่ กษาหาความรูอ้ ยูเ่ สมอ แสวงหาด้วยการเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอไม่หยุดนิ่ง
เป็นผูล้ งมือทาโดยทดลองทาตามทีเ่ รียนมา
อีกทัง้ ลองผิดลองถูก หรือสอบถามจากผูร้ อู้ ่นื ๆ
จนประสบความสาเร็จเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
ยอมรับการเ ปลีย่ นแปลงความรูใ้ หม่ๆ ทีเ่ หมาะสมนามาปรับปรุงรับใช้ชุมชนและสังคมอยูเ่ สมอ
(4) เป็ นผูท้ ส่ี นใจและเอาใจใส่ปญั หาของท้องถิน่ ศึกษาปญั หา หาทางแก้ไข และช่วยเหลือสมาชิกใน
ชุมชนของตนและชุมชนใกล้เคียงอย่างไม่ยอ่ ท้อจนประสบความสาเร็จเป็นทีย่ อมรับของสมาชิกและ
บุคคลทัวไป
่ (5) เป็นผูข้ ยันหมันเพี
่ ยร ลงมือทางานและผลิตผลงานอยูเ่ สมอ ปรับปรุงและพัฒนา
ผลงานให้มคี ุณภาพมากขึน้ อีกทัง้ มุง่ ทางานของตนอย่างต่อเนื่อง (6) เป็นนักปกครองและประสาน
ประโยชน์ของท้องถิน่ เป็นผูป้ ระสานประโยชน์ให้บุคคลเกิดความรัก ความเข้าใจความเห็นใจและ
มีความส ามัคคีกนั ซึง่ จะทาให้ทอ้ งถิน่ หรือสังคมมีความเจริญ
มีคุณภาพชีวติ สูงขึน้ กว่าเดิม
(7) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรูเ้ ป็นเลิศ
เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื และบุคคลทัวไป
่
ทัง้ ชาวบ้านนักวิชาการนักเรียน นิสติ /นักศึกษา โดยอาจเข้าไปศึกษาหาความรู้ หรือเชิ ญท่าน
เหล่านัน้ ไปเป็นผูถ้ ่ายทอดความรูไ้ ด้ (8) เป็นผูม้ คี ่คู รองหรือบริวารดี คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ให้กาลังใจในการดาเนินกิจกรรม ช่วยให้ผลิตผลงานทีม่ คี ุณค่า และ (9) เป็ นผูม้ ปี ญั ญารอบรูแ้ ละ
เชีย่ วชาญปราชญ์ ผูท้ รงภูมปิ ญั ญา สร้างสรรค์ผลงานพิเศษใหม่ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
มนุษยชาติอย่างต่อเนื่องอยูเ่ สมอ จนได้รบั การยกย่องว่าเป็น “ปราชญ์ชาวบ้าน”
ครูภมู ปิ ญั ญาในภาคอีสานมีแนวคิดว่า คนอีสานควรแก้ปญั หาด้วยตนเอง ทีผ่ ่านมามักจะมี
คนอื่นนอกหมูบ่ า้ นมาช่วยคิดช่วยแก้ไขให้ ซึง่ หลายๆ ครัง้ กลับกลายเป็ นการสร้างปญั หาให้กบั ค น
เน้นการเรียนรูจ้ ากชีวติ จริง จากประสบการณ์จริง ทาให้สามารถสร้างสรรค์วธิ คี ดิ แบบใหม่บนฐาน
ของการพึง่ ตนเอง เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชนอย่างยังยื
่ น โดยอาศัยต้นทุนทางธรรมชาติ
ทีม่ อี ยูใ่ นมือของชาวบ้านบวกกับความรูจ้ ริงก็จะทาให้คนสามารถอยูไ่ ด้อย่างมีความสุขในชน บท
ดังนัน้ การจัดการภัยพิบตั ทิ ใ่ี ช้ภมู ปิ ญั ญาโดยมีครูภมู ปิ ญั ญาเป็ นแกนนา จึงสามารถปรับแปลงให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อมได้งา่ ย
2. แนวคิ ดเกี่ยวกับการบริ หารจัดการทรัพยากรน้า
ในการบริหารจัดการน้าของประเทศไทย ได้มนี กั วิชาการให้ความหมา ยไว้หลากหลาย
ความหมาย กับคาว่า “การจัดการน้า หรือ การบริหารจัดการทรัพย ากรน้า ” จะมีความหมาย
ครอบคลุมกว้างมาก ทุกกิจกรรม หลายๆ กิจกรรมรวมอยูไ่ ม่เฉพาะการส่งน้า หรือการแจกจ่าย
แต่เป็นการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันอย่างเป็นระบบสัมพันธ์กนั เพื่ อทีจ่ ะ
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แก้ไขปญั หาเรือ่ งน้ า ปญั หาการขาดแคลนน้ า ปญั หาน้ าท่วม และปญั หาน้ าเสีย การบริหารจัดการน้า
ได้ดจี ะต้องบริหารจัดการทรัพยากรน้าให้สอดคล้องกันทรัพยากรอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในลุ่มน้านัน้ ด้วย
นับตัง้ แต่ทรัพยากรดินและรวมไปถึงทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการน้าถ้าไม่เ อาคนในลุ่มน้าเข้า
มาเกีย่ วข้องหรือจัดการ คงไม่สาเร็จ คนทีจ่ ะเข้ามามีบทบาทในการรับรูเ้ รือ่ งการพัฒนาโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในการใช้น้าของเขามีสทิ ธิอย่างไรเป็นเรือ่ งทีส่ าคัญ (เฉลิม อินสม และคณะ, 2552: 7)
การบริหารจัดการน้า หมายรวมถึง การจัดหาน้าทีม่ ปี ริมาณเพียงพอแ
ละคุณภาพที่
เหมาะสม การจัดคุณภาพน้า จึงเป็ นส่วนทีส่ าคัญของการบริหารจัดการน้าแบบผสมผสาน คุณภาพ
น้าทีเ่ สื่อมโทรม ทาให้ไมเหมาะสมสาหรับผู้ ใช้ทอ่ี ยู่ ท้ายน้า ดังนัน้ จึงจาเ ป็ นต้องพัฒนาสถาบัน /
องค์กรทีม่ ขี ดี ความสามารถในการผสมผสานด้ านปริมาณและคุณภาพ เพื่อส่ง เสริม ให้สงั คมมนุษ ย์
ตระหนักถึงผลของการทาให้เกิดการลดและการกาจัดของเสีย (กรมชลประทาน, ม.ป.ป: เว็บไซต์)
การจัดการน้า หมายถึง กระบวนการ (กรรมวิธ ี ) จัดการน้า ซึง่ โดยทัวไปเกี
่
ย่ วข้องกับการ
จัดหาและพัฒนา การจัดสรรและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมตลอดถึงการอนุร ั กษ์และฟื้นฟูแหล่ง
น้าให้คงอยูแ่ ละมีใช้อย่างยืนย าว รวมทั ้ งการแก้ไขปญั หาอันเกิดจากทรัพยากรน้ าทัง้ ด้านปริมาณ
และคุณภาพให้หมดไป (ปราโมทย์ ไม้กลัด, 2014: เว็บไซต์)
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า เป็นการนาทรัพยากรน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและ
ยืดอายุการใช้งานให้ ยาวนานทีส่ ุด โดยมีการอนุรกั ษ์ให้คงสภาพทัง้ ปริมาณและคุณภาพ การบูรณะ
ฟื้นฟูจากความเสียหา ยให้คนื สู่สภาพเดิม รวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานและการสารวจ
แหล่งเพิม่ เติมเพื่อไม่ให้เกิดความขาดแคลน โดยต้องคานึงถึงปจั จัยทางด้านสังคม วัฒนธรรม และ
ภูมปิ ญั ญาดัง้ เดิมของชาวบ้าน ซึง่ ในหลายชุมชนเป็นบรรทัดฐานโดยไม่พง่ึ ระบบการจัดการหรือการ
สนับสนุนจากรัฐ ภายใต้สานึกว่าทรัพยากรน้าเป็นสมบัตสิ ่วนรวมทีส่ มาชิกชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์ได้บนพืน้ ทีฐ่ านการแบ่งปนั และความจาเป็ นในการใช้ โดยรวมกลุ่มหรือองค์กรทาหน้าทีใ่ น
การจัดการ ในรูประบบเหมื องฝายหรือการจัดการชลประทานแบบพืน้ บ้าน ซึง่ มีการกาหนด
กฎระเบียบเกีย่ วกับการจัดการเหมืองฝายและคัดเลือกหัวหน้าหรือผูน้ าชุมชนเป็นผูบ้ ริหารจัดการ
เมือ่ ครบวาระการทางานอานาจของหัวหน้าหรือผูน้ าจากชุมชนเป็นผูบ้ ริหารจัดการ เมือ่ ครบวาระ
การทางานอานาจของหัวหน้าหรือผูน้ า จะถูกตรวจสอบโดยชุมชนสมาชิกทีใ่ ช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้าจะเสียค่าตอบแทนให้หวั หน้าหรือผูน้ าในการจัดการในรูปของผลผลิต เงิน หรือยกเว้น
การลงแรงงานขึน้ อยูก่ บั ข้อตกลงทีจ่ าเป็นในการปรับปรุงรักษาตามสัดส่วนของพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้ใช้
ประโยชน์ทถ่ี อื ครองอยู่ ซึง่ ระบบเหมืองฝายใน พืน้ ทีภ่ าคเหนือมีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานและดารงเป็นวัฒนธรรมหลักของชุมชนล้านนา (เฉลิม อินสม และคณะ, 2552: 8)
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จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การบริหารจัดการทรัพยากรน้า หมายถึง การนาน้าใน
พืน้ ทีม่ าใช้จดั การให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม สูงสุด รวมถึงการดูแล รักษา และแก้ไขน้าเสียใน
พืน้ ที่ และการจัดการกับปญั หาน้ าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่กระบวนต่างๆ ในการจัดการน้าจะ
เกิดขึน้ จาก วัฒนธรรม ปร ะเพณี สังคม และวิถชี วี ติ ของคน ในแต่ละท้องถิน่ เพื่อให้ เกิดความ
เหมาะสมกับการใช้น้าทีม่ อี ยูอ่ ย่างจากัดในแต่ละพืน้ ที่ แต่ในปจั จุบนั ได้มกี ระบวน การบูรณะ อนุรกั ษ์
และฟื้นฟูแหล่งน้าที่ เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและเพิม่ ประสิทธิการกักเก็บน้าได้ มากขึน้ ซึง่
กระบวนการเหล่านี้จะเป็นภาระกิจของหน่วยงานราชการทีจ่ ะดาเนินการตามความต้องการของ
ประชาชน
สาระสาคัญในการจัดการน้า มีดงั นี้ (ปราโมทย์ ไม้กลัด, 2014: เว็บไซต์)
1) การดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ให้บรู ณาการเกีย่ วกับน้า
และทรัพยากรอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในเขตลุ่มน้า
2) เพื่อแก้ปญั หาวิกฤตการณ์น้ า การขาดแคลนน้ า อุทกภัยและคุณภาพน้ าเสื่อม
โทรม (น้าเสีย) อย่างเป็นรูปธรรม ให้ปญั หาบรรเทาหรือกาจัดจนหมดสิน้ ไป
3) มีเป้าหมายให้ทุกๆ สิง่ ในสังคม ทัง้ คน สัตว์และพืช ฯลฯ มีคุณภาพสิง่ แวดล้อม
และการดาเนิน ชีวติ ทีด่ ี มีความหลายกลายทางชีว ภาพ ประชาชนมีน้าใช้อย่างยังยื
่ นและทัวถึ
่ ง
มีความยุตธิ รรมปราศจากความขัดแย้ง ตลอดจนพัฒนาทางเศร
ษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกันไปด้วย
นอกจากนี้ยงั ได้กล่าวถึงกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ว่าจะต้องมี
กิจกรรม 5 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่
1) การพัฒนาแหล่งน้าหรือการจัดหาน้า มุง่ ถึงการจัดหาน้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ดา้ น
ต่างๆ ตามศักยภ าพของทรัพยากรน้า วางแผนการใช้น้า อย่างมีระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีใช้อย่างยังยื
่ น
2) งานจัดสรรน้าและการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละลุ่มน้า จาเป็นทีจ่ ะต้องมี
ระบบกิจกรรม งานจัดสรรและใช้ทรัพยากรน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
3) การอนุร ักษ์ทรัพยากรน้าในลุ่มน้า ลุ่มน้าประกอบด้วยพืน้ ทีท่ ห่ี นึ่ง เรียกว่า ต้นน้า
กลางน้า ปลายน้ า พืน้ ทีต่ น้ น้ าต้องอนุ รกั ษ์ดว้ ยระบบปา่ ในแหล่งน้ าธรรมชาติบางแหล่งตื้ นเขิน
มีวชั พืช สิง่ เหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาน้าให้มคี ุณภาพ
4) การแก้ไขปญั หาน้ าท่วม เป็ นกิจกรรมสาคัญ เพราะธรรมชาติประเทศไทยเราตัง้ อยู่
ในเขต ฝนตกมาก ในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ในภาคเหนือ
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5) การควบคุมคุณภาพน้ า ซึง่ ขณะนี้เป็ นปญั หาสาคัญของประเทศ ทัง้ ในชุมชนเล็ก
ชุมชนใหญ่ รวมถึงพืน้ ทีเ่ กษต รกรรม ประสบปญั หาเรือ่ งน้ าเสีย (เฉลิม อินสม และคณะ , 2552: 8
อ้างอิงมาจาก ปราโมทย์ ไม้กลัด, 2541; เว็บไซต์)
3. แนวคิ ดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้า
บุญชัย งามวิทย์โรจน์ และ คณะ (2551: 20) อ้างอิงมาจาก กรมทรัพยากรน้า (2550 )
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า หมายถึง ความ รู้ มโนทัศน์ ความเชื่อ ประเพณี
ระเบียบ ข้อห้าม วิธกี าร ความสามารถ ตลอดจนเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ต่างๆ ซึง่ อาจจะเป็นผลผลิตของ
ปจั เจกบุคคลหรือชุมชน ทีถ่ ูกนามาใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในชุมชนท้องถิน่ ใน
ลักษณะต่างๆ ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้า /การใช้ประโยชน์ การ อนุรกั ษ์และฟื้นฟูแหล่งน้า การพัฒนา
แหล่งน้า และการจัดการองค์กร /กลุ่มผูใ้ ช้น้า ฯลฯ ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมชุมชน ซึง่ สิง่ เหล่านี้ลว้ นเกิดขึน้ จากความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน
การปฏิบตั ิ /ทดลองในชีวติ ประจาวันและการเรียนรูแ้ ล้วสังส
่ มเป็นประสบการณ์และถ่ายทอดสืบต่อ
กันมา
บุญชัย งามวิทย์โรจน์ และคณะ (2551; 21) อ้างอิงมาจาก กรมทรัพยากรน้า (2550) ได้ตงั ้
ข้อสังเกตเกีย่ วกับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ หรือความรูข้ องชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรน้ า ไว้หลาย
ประเด็น สรุปได้ดงั นี้
1) ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ หรื อความรูข้ องชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรน้า ไม่ใช่
ความรูท้ างด้านเทคโนโลยีลว้ นๆ แต่เป็นความรูท้ เ่ี ชื่อมโยงอย่างน้อย
3 ด้านเข้าด้วยกัน คือ
ด้านเทคโนโลยี ด้านระบบนิเวศ และด้านสังคมวัฒนธรรม ความสาเร็จในการจัดการน้าแบบชาวบ้าน
หมายถึง การสร้างความรูท้ เ่ี ชื่อมโยงทัง้ 3 ด้านนี้เข้าด้วยกัน
2) ภูมปิ ญั ญาในการจัดการน้ าของชาวบ้านมีพน้ื ฐานอยูท่ ท่ี ่าทีซง่ึ มีต่อธรรมชาติ
กล่าวคือ ยอมรับว่าความแปรผันของธรรมชาติเป็นเรือ่ งปกติ ฤดูน้าย่อมมีน้าหลาก ฤดูแล้งก็ยอ่ ม
แล้งเป็ นธรรมดา ปญั หาไม่ได้อยูท่ ก่ี ารเปลีย่ นแปลงหรือควบคุมธรรมชาติ
เช่น เปลีย่ นให้แล้ง
กลายเป็ นน้ า คือควบคุมมิให้เกิดน้ าหลากในหน้าน้ า แต่ปญั หาอยูท่ จ่ี ะให้ประโยชน์อย่างยังยื
่ นจาก
ธรรมชาติได้อย่างไร
3) การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างยังยื
่ นนัน้ ความรูใ้ นการจัดการน้าของชาวบ้าน
บอกไว้ชดั เจนว่าต้องใช้น้าอย่างพอดี เช่น การเก็บน้า โดยใช้สระน้าตืน้ ในพืน้ ทีส่ ่วน /ไร่นาของ
ชาวบ้าน สามารถใช้ปลูกพืชบางอย่างในฤดูแล้งได้ ซึง่ หากชาวบ้านต้องการผลกาไรอย่างไม่อนั ้
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ก็ไม่มที างทีจ่ ะหาน้ ามาป้อนการผลิตได้อย่างเพียงพอทัง้ นี้มไิ ด้หมายความว่าชาวบ้านไม่ยอมรับผลิต
เชิงพาณิชย์ ชาวบ้านผลิตของไว้ขายจานวนมาก แต่พวกเขารูด้ วี ่า ต้องมีขดี จากัดทีค่ วามพอดี
4) การจัดการน้าทัง้ สามมิติ รวมทัง้ ส่วนทีเ่ ป็นท่าทีหรือทรรศนะเช่นนี้ นับว่าเป็น
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เป็ นความรูท้ ไ่ี ม่มกี ารประมวลและจัดให้เป็ นระบบองค์ความรู้ จึงไม่อาจถ่ายทอด
โดยผ่านกระบวนการเรียนรูข้ องโลกสมั ยใหม่ ทัง้ การสอนในห้องเรียน ตาราหนังสือหรือข้อความใน
เว็บไซต์ อย่างไรก็ตามภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ได้มกี ารถ่ายทอดผ่านวิถชี วี ติ ให้กบั ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในวิถชี วี ติ
ได้สบื ทอดต่อไป
5) การยอมรับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้ า เป็ นทางเลือกของการ
จัดการน้าของชาวบ้ าน ในการเลือกใช้เทคโนโลยีทช่ี าวบ้านสามารถควบคุมได้ ไปจนถึงอานาจใน
การจัดการไร่นาของตนเองได้อย่างอิสระ
3.1 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้า
บุญชัย งามวิทย์โรจน์ และคณะ (2551: 18) อ้างอิงมาจาก กรมทรัพยากรน้า (2550) ได้จดั
ประเภทของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าไว้ 8 ประเภท ประกอบด้วย
3.1.1 ผูม้ คี วามรูใ้ นท้องถิน่ /ปราชญ์ชาวบ้าน คือ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูม้ คี วามรู้
ในท้องถิน่ หรือปราชญ์ชาวบ้าน ซึง่ มีความรูใ้ นด้านต่างๆ อันเป็นทีน่ บั ถือ และเชื่อถือของคนท้องถิน่
เช่น ผูใ้ หญ่บา้ นวิบลู ย์ เข็มเฉลิม ผูใ้ ช้ความรูด้ า้ นการเกษตรกับการอนุรกั ษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้าตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านห้วยหิน ตาบลลาดกระทิง อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นต้น
3.1.2 ความรู้ ความสามารถ คือ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความรู้ ก
ารสะสม
ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ และมีการถ่ายทอดสืบต่อมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ
ถึงปจั จุบนั
3.1.3 ความเชื่อ พิธกี รรม ศาสนา คือ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความเชื่อพิธกี รรม
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ซึง่ เกีย่ วข้องกับจิตใจความเชื่อทีม่ กี ารสื บทอดมาจากบรรพบุรษุ เช่น
ความเชื่อเรือ่ งผีขนุ น้ า ความเชื่อเรือ่ งปา่ แดปอ พิธกี ารสืบชะตาแม่น้ า การบวชปา่ เป็ นต้น
3.1.4 ระเบียบ กฎเกณฑ์ คือ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกาหนดกฎระเบียบจารีต
ชุมชน กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน และมีการปฏิบตั สิ บื ต่อกันมา
3.1.5 เครือ่ งมือ อุปกรณ์ คือ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความรูค้ วามสามารถในการ
ประดิษฐ์คดิ ค้นนาวัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนมาทาเป็นเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ในการ
ดารงชีวติ
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3.1.6 สิง่ ก่อสร้างด้วยวัสดุทอ้ งถิน่ คือ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการนาวัสดุอุปกรณ์
หรือทรัพยากรต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นธรรมชาติมาก่อสร้างเป็นสิง่ ต่างๆ เพื่อให้ในการดารงชีวติ เช่น การทา
ฝายแม้ว เป็นต้น
3.1.7 การจัดการ การปฏิบตั ิ คือ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับใช้ความรูใ้ นการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า จัดสรรน้า การปฏิ บัตใิ นการบริหารจัดการทรัพยากรน้าทีส่ อดคล้องกับ
วัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ชุมชน
3.1.8 วัฒนธรรม/วิถชี วี ติ คือภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดารงชีวติ ซึง่ เป็ นวิถชี วี ติ
หรือวัฒนธรรมของท้องถิน่ นัน้ ๆ
3.2 ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้า
บุญชัย งามวิทย์โรจน์ และคณะ (2551: 19) อ้างอิงมาจาก กรมทรัพยากรน้า (2550) ได้สรุป
ลักษณะสาคัญของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ว่าเป็ นเรือ่ งของการใช้ความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม
ซึง่ เกิดขึน้ ภายในชุมชน อีกทัง้ ยังเป็นความรูแ้ บบองค์รวมทีเ่ กิดจากการเชื่อมโยงความรูห้ รื อกิจกรรม
ทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ ทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้อม
และคนกับ สิง่ เหนือธรรมชาติ มีลกั ษณะเฉพาะ หรือมีลกั ษณะในตัวเอง มีวฒ
ั นธรรมเป็นพืน้ ฐาน
เป็ นเรือ่ งของการแก้ปญั หา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรู้ เพื่อความอยูร่ อดของบุคคล ชุมชน
และสังคม คานึงถึงวิกฤติการณ์ภายในชุมชน อันได้แก่ การดารงชีวติ ของมนุษย์และสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ
ทัง้ คน สัตว์ผลผลิตของชุมชุน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีลกั ษณะเป็นพลวัต
(Dynamic)
เปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัยและมีพฒ
ั นาการอยูต่ ลอดเวลา ไม่มกี ารบันทึกอย่าง เป็นระบบ จึงไม่อาจ
ถ่ายทอดโดยผ่านกระบวนการเรียนรูข้ องโลกสมัยใหม่ แต่ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ จะถูกสิบทอดโดยผ่าน
วิถชี วี ติ การปฏิบตั แิ ละการบอกเล่าต่อๆ กันมา ซึง่ เป็นการยากทีบ่ ุคคลภายนอกผูซ้ ง่ึ ไม่ได้สมั ผัสกับ
วิถชี วี ติ ดังกล่าวจะเรียนรูไ้ ด้
ดังนัน้ กรมทรัพยากรน้าจึงได้ สรุปลักษณะของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าไว้ 7 ประเภท ประกอบด้วย
3.2.1 ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการคุณภาพน้ า
3.2.2 ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรน้ า
3.2.3 ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้า ได้แก่
3.2.3.1 การใช้ประโยชน์ดา้ นการเกษตร
3.2.3.2 การใช้ประโยชน์ดา้ นการอุปโภคบริโภค
3.2.3.3 การใช้ประโยชน์ดา้ นพลังน้า
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3.2.4 ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุ รกั ษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า และปา่ ต้นน้ า ได้แก่
3.2.4.1 การอนุรกั ษ์/ฟื้นฟูแหล่งน้า
3.2.4.2 การอนุรกั ษ์/ฟื้นฟูปา่ ต้นน้ า
3.2.5 ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า ได้แก่
3.2.5.1 การจัดทาฝายต้นน้า
3.2.5.2 การจัดทาประปาภูเขา
3.2.6 ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันอุทกภัย
3.2.7 ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแก้ไขปญั หาความขัดแย้ง
3.3 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ความรูท้ ม่ี คี ุณค่าจะดารงอยูไ่ ด้ จะมีกระบวนการส่งต่อหรือถ่ายทอดความรู้ ซึง่ กระบวนการ
ถ่ายทอดความรูท้ างภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เป็ นการถ่ายทอดจากการพัฒนาความรูก้ ารสังสม
่
ประสบการณ์ใ นชุมชนจากรุน่ สู่รนุ่ ต้องใช้เวลา ความใกล้ชดิ ในเนื้อหาแต่ละเรือ่ งแต่ละขัน้ ตอน
มีลกั ษณะทีเ่ ป็นความรู้ รวมเป็นกลุ่มวัฒนธรรม (Traditional Knowledge) ผ่านทางคติความเชื่อ
บริบททางพิธกี รรมและประเพณีต่าง ๆ หรือความรูท้ เ่ี กิดจากการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ส่วนบุคค ล
เกิดขึน้ บนพืน้ ฐานการรับรูแ้ ละฝึกฝนทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละบุคคล
กระบวนการถ่ายทอดความรูท้ เ่ี กีย่ วกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาระสาคัญอยูท่ ก่ี าร
ให้ความสาคัญต่อคุณค่าของสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติทม่ี คี วามผสมก ลมกลืนกัน ซึง่ กระบวนการ
ถ่ายทอดความรูม้ วี ธิ กี ารการถ่า ยทอดทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละระดับ เช่น ระดับครอบครัวและ
เครือญาติ การเรียนรู้ เกิดจากการทากิจกรรมร่วมกันในครัวเรือน การทาไร่ทานาการประกอบ
พิธกี รรมร่วมกันในครัวเรือน หรือการละเล่น โดยมีคนเฒ่าคนแก่หรือพ่อแม่คอยสังสอน
่
ส่วนในระดับ
ชุมชนกระบวนการเรียนรูม้ ไิ ด้ผูกขาดอยูใ่ นสถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นการเรียนรูท้ ก่ี ่อให้เกิดจิตสานึก
ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การประกอบพิธกี รรมต่าง ๆ ประจาหมูบ่ า้ น ซึง่ กระบวนการ
ถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วข้องกับการดารงชีวติ ทีส่ อดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ จะมีระบบ
การถ่ายทอดทีค่ รอบครัวแ ละชุมชนโดยถ่ายทอดผ่านทางประเพณี ความเชื่อ คาสอน บทเพลง
โดยผูอ้ าวุโสเป็นผูน้ าและศูนย์รวมจิตใจ เพื่อให้สอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม เพื่อการ
ดาเนินชีวติ อยูไ่ ด้อย่างปกติสุข และสามารถใช้ทรัพยากรท้องถิน่ ได้อย่างยังยื
่ น
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4. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
4.1 แนวคิ ดการมีส่วนร่วมของชุมชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา เป็นทัง้ วิธกี ารและกาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
เพื่อทีจ่ ะนา ไปสู่ ความ เข้ มแข็งในการพึง่ ตนเองของชุมชน แนวคิดการ มีส่วนร่วม ในการพัฒนา
ปรากฏในสังคม ต่า งๆ ทีช่ ุมชน ร่ว มกันประกอบกิจกรรม ต่า งๆ ของชุมชน เพื่อเ ป้า หมายอ ย่า งใด
อย่างหนึ่ง เช่น การลงแขก มีอ ยู่ทงั ้ ในยุโรปและเอเชีย โดยเฉพาะชุมชนเกษตร กรรมการทีช่ ุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัว กลุ่ มละแวกบ้าน ชุมชน หมู่ บา้ น ตลอดจนสังคมนัน้ ได้มผี ลให้การ
พัฒนาการมีชวี ติ ความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ในครอบครัวและในสังคมเจริญก้าวหน้า
อคิน ระพีพฒ
ั น์ และ เจิมศักดิ ์ ปิ่ นทอง (2527: 16) ไดเสนอแนวคิดการมีสวนรวมจากประสบ
การณ ภาคปฏิบตั ิ โดยมีขนั ้ ตอนในการมีสวนรวม ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การมีส่วนร่วมในการค้นหาปญั หา และสาเหตุของปญั หาของชุมชน ขัน้ ตอนนี้
เป็ นขัน้ ตอนแรกที่ สาคัญทีส่ ุด เพราะถ้าชุมชนยังไม่ สามารถเข้ าใจป ัญหา และค้ นหาสาเหตุของ
ปญั หาด้ วยตนเองไ ด้แล้ว กิจกรรมหรือโครงการ ต่างๆ ทีต่ ามมาก็ไร้ ประโยชน์ เพราะชุมชนจะขาด
ความเ ข้าใจ มองไม่ เห็นคว ามสาคัญของโครงการนัน้ สิง่ ทีแ่ น่ นอนทีส่ ุดก็คอื ชุมชนเ ป็ นผู้ อยู่ กบั
ปญั หาชุมชนและรูจ้ กั ปญั หาของตนเองดีทส่ี ุด
ขัน้ ที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนดา เนินกิจกรรม โดยใ ห้เจ้าหน้าทีห่ รือนักพัฒนา
ทาหน้าทีเ่ ป็นเพียงเพื่อนของประชาชนในการช่ วยกันวางแผน เพราะถ้ าเราไม่ให้ชุมชนมีส่ วนร่วมใน
ขัน้ วางแผนนี้ โอกาสทีช่ าวชนบทจะได้ รับการศึกษา และพัฒน างานเองในการวางแผนดาเนินงานก็
จะหมดไป
ขัน้ ที่ 3 การมี ส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบตั งิ าน ถึงแม้ ว่าชาวชนบทในชุ มชนจะ
ยากจนหรือขาดแคลนทรัพยากร แ ต่ ชุมชนก็มที รัพยากรทีส่ ามารถเข้ ามามีส่ วนร่ วมในการลงทุน
และปฏิบตั งิ านได้ อย่างน้ อยก็มแี รงงานของต นเองเป็ นขัน้ ต่า สุดทีจ่ ะเข้ าร่วมได้ ในหลายๆ แห่ งของ
ชุมชน การร่ วมลงทุน และปฏิบตั งิ านจะทาใ ห้เขาเกิดความรู สึกร่วมเป็ นเจ้าของ จะทาให้ชุมชนเกิด
ความรักและความหวงแหน
ขัน้ ที่ 4 การมีส่ วนร่ วมในการติดตามและประเมินผล เ ป็ นขัน้ ตอนสุดทายทีส่ าคัญยิง่
เพราะ ถ้า หากขา ดการติดตามและ การประเมินผลการมีส่ วนร่วมของชุมชน เพราะชุมชนจะไ ด้
รับทราบผลการปฏิบตั วิ ่างานทีท่ าไปจะได้รบั ประโยชน์อย่างไรหรือไม่
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4.2 ความหมายการมีส่วนร่วมของชุมชน
ถวิลวดี บุรกี ุล และคณะ (2551: 39-40) ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการซึง่ ประชาชนหรื อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียได้มโี อกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนรวมทัง้ มีการนาความคิดเห็นดังกล่าวไป
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็น
กระบวนการสื่อสา รใน ระบบเปิด กล่าวคือเป็นการสื่อสารสองทาง ทัง้ อย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ซึง่ ประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียและเป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ทัง้ นี้เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเพิม่ คุณภาพการ
ตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่ ายและสูญเสียเวลาเป็นการสร้างฉันทามติ และทาให้งา่ ยต่อการนาไปปฏิบตั ิ
อีกทัง้ ช่วยหลีกเลียงการเผชิญหน้าใน “กรณีทอ่ี าจจะรุนแรง ” ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและ
ความชอบธรรมและช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชนรวมทัง้
เป็นการพัฒนาความเชียวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน
อานันท์ ปนั ยารชุน (2545: 3-5) ให้ความหมายของ การมีส่วนร่วมว่า คือการเปิดโอกาส ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนรับรู้ และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจในปญั หาสาคัญของประเทศ ไม่ว่า
จะเป็ นการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดง ประชามติ การชุมนุม
และอื่นๆ
คะนึงนิจ ศรีบุญเอีย่ น และคณะ (2545: 33) ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน
หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารเกีย่ วกับการ
ตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ รวมทัง้ การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึง่ จะส่ง ผลกระทบต่อวิถี
ชีวติ และความเป็นอยูข่ องประชาชน โดยการให้ขอ้ มูล แสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนาปรึกษา
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม (2543) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นรูปแบบ
หนึ่งของแนวความคิด ในการกระจายอานาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนท้องถิน่ เพราะประชาชนใน
ท้องถิน่ คือ ผูท้ ร่ี ปู้ ญั หาและความต้องการของท้องถิน่ ตนเองดีกว่าผูอ้ ่นื การมีส่วนร่วมของประชาชน
ยังเป็นการเปิดกว้างในความคิดเห็น โดยการสื่อสารสองทางในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับประชาชน
ซึง่ ในแต่ละประเด็นนัน้ ไม่สามารถใช้เกณฑ์หนึ่งมาตัดสินใจได้เหมือนกัน
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4.3 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน
การมีส่วนร่วมของชุมชนทีด่ าเนินอยูโ่ ดยทัวไป
่ สามารถสรุปได้เป็น
5 รูปแบบ คือ
(เฉลิม อินสม และคณะ, 2552: 16-18)
4.3.1 การรับรูข้ า่ วสาร (Public Information)
การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้ ประชาชนผูม้ สี ่วน ได้ เสีย และบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องจะต้องได้รบั การแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการทีจ่ ะดาเนินการ รวมทัง้ ผลกระทบ
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ทัง้ นี้การได้รบั แจ้งข่าวสารดังกล่าว จะต้องเป็นการแจ้งก่อนทีจ่ ะมีการตัดสินใ จ
ดาเนินโครงการ
4.3.2 การปรึกษาหารือ (Public Consultation)
การปรึกษาหารือ เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมทีม่ กี ารจัดการหารือระหว่างผูด้ าเนินการ
โครงการกับประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องและได้รบั ผลกระทบ เพื่อทีจ่ ะรับฟงั ความคิดเห็นและตรวจสอบ
ข้อมูลเพิม่ เติมหรือประกอบการจั ดทารายงานการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้การ
ปรึกษาหารือยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนทัวไปและ
่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึน้ และเพื่อให้มกี ารให้
ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ
4.3.3 การประชุมรับฟงั ความคิดเห็น (Public Meeting)
การประชุมรับฟงั ความคิดเห็น มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
โครงการหรือกิจกรรม และผูม้ อี านาจตัดสินใจในการทาโครงการหรือกิจกรรมนัน้ ได้ใช้เวทีสาธารณะ
ในการทาความเข้าใจ และค้นหาเหตุ ผลทีจ่ ะดาเนินโครงการหรือกิจกรรมในพืน้ ทีน่ นั ้ หรือไม่
การประชุม รับฟงั ความคิดเห็นมีหลายรูปแบบ รูปแบบทีพ่ บเห็นกันบ่อย ได้แก่
4.3.3.1 การประชุมระดับชุมชน (Community Meeting) การประชุมลักษณะนี้
จะต้องจัดขึน้ ในชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของ โครงการหรือกิจกรรมจะต้อง
ตัวแทนเข้าร่วมเพื่ออธิบายให้ทป่ี ระชุมทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
และตอบข้อซักถาม การประชุมในระดับนี้อาจจะจัดในระดับทีก่ ว้างขึน้ ได้ เพื่อรวมหลาย ๆ ชุมชน
ในคราวเดียวกัน ในกรณีทม่ี หี ลายชุมชนได้รบั ผลกระทบ
4.3.3.2 การประชุมรับฟงั ความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) สาหรับ
โครงการทีม่ ขี อ้ โต้แย้งในเชิงวิชาการ จาเป็ นจะต้องมีการจัดประชุมรับฟงั ความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
โดยเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ เฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายซั กถาม และให้ความเห็นต่อโครงการ
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การประชุมอาจจะจั ดในทีส่ าธารณะทัวไป
่ ผลการประชุมจะต้องนาเสนอต่อสาธารณะและผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมต้องได้รบั ทราบผลดังกล่าวด้วย
4.3.3.3 การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมทีม่ ขี นั ้ ตอนการ
ดาเนินการทีช่ ดั เจนมากขึน้ เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มกี ารปิดบัง ทัง้ ฝา่ ยเจ้าของ
โครงการและฝา่ ยผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ การประชุมและคณะกรรมการจัดการประชุม
จะต้องมีองค์ประกอบของผูเ้ ข้าร่วมทีเ่ ป็นทีย่ อมรับมีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาทีช่ ดั เจน
และแจ้งให้ทุฝา่ ยทราบทัวกั
่ น ซึง่ อาจมาจากการร่วมกันกาหนดขึน้ ทัง้ นี้รปู แบบการ ประชุมไม่ควร
จะเป็นการมากนัก และไม่เกีย่ วข้องกับนัยของกฎหมายทีจ่ ะต้องมีการชีข้ าดเหมือนการตัดสินในการ
กฎหมายการจัดประชุมจึงอาจจัดในหลายวันและไม่จาเป็นว่าจะต้องเพียงครัง้ เดียวหรือสถานทีเ่ ดียว
ตลอดไป
4.3.4 การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)
เป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึง่ ในทางปฏิบตั ทิ จ่ี ะให้ประชาชน
เป็ นผูต้ ดั สินใจต่อประเด็นปญั หานัน้ ๆ ไม่สามารถดาเนินการให้เกิดขึน้ ได้งา่ ย ๆ อาจดาเนินการให้
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ เลือกตัวแทนของตนเข้าไปนังในคณะกรรมการใดคณะหนึ
่
่งทีม่ อี านาจ
ตัดสินใจ รวมทัง้ ได้รบั เลือกในฐานะทีเ่ ป็นตัวแทนขององค์กรทีท่ าหน้าทีเ่ ป็นผูแ้ ทนประชาชนในพืน้ ที่
ซึง่ ประชาชนจะมีบทบาทชีน้ าการตัดสินใจ ได้เพียงใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั อ งค์ประกอบของคณะกรรมการ
พิเศษนัน้ ๆ ว่าจะเป็นการวางน้าหนักของประชาชนไว้เพียงใด
4.3.5 การใช้กลไกทางกฎหมาย
รูปแบบนี้ไม่ ถือว่าเป็ นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงในเชิงของการป้องกัน
แก้ไขแต่เป็ นลักษณะของการเรียกร้องและป้องกันสิทธิของตนเอง อันเนื่องมาจากการไม่ได้รบั ความ
เป็ นธรรมและเพื่อให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ทต่ี นเองคิดว่าควรจะได้รบั โดยในปจั จุบนั รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2540 ได้ให้หลักการเรือ่ งการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในหลายมาตรา
ได้แก่ มาตราที่ 44 46 48 56 60 62 70 74 76 78 79 84 282 283 284
และ 290 เป็นต้น
ซึง่ ประชาชนสามารถใช้สทิ ธิของตนตามรัฐธรรมนูญทัง้ ในรูปแบบของปจั เจกและในรูปขององค์กร
ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในพระราช บัญญัตติ ่างๆ ทีไ่ ด้บญ
ั ญัตขิ น้ึ จากมาตราดังกล่าวข้างต้น พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ .ศ. 2540 และพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2535 เป็นต้น การใช้กลไกทางกฎหมายนี้จะทาให้เกิดความยืดเยือ้ ต่อการดาเนิน
โครงการหรือการยุตโิ ครงการ รว มทัง้ มีภาระค่าใช้ จ่าย เพิม่ ขึน้ ความเห็นของประชาชน การ
ปรึกษาหารือการวางแผนร่วมกัน การร่วมปฏิบตั ิ และการควบคุมติดตามโดยประชาชน โดยเป็นการ
เริม่ จากการสื่อสารทางเดียว ซึง่ เป็นการให้ขอ้ มูลแต่เพียงอย่างเดียวไปจนถึงสื่อสารสองทางทีเ่ ป็น
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การปรึกษาหารือร่วมคิดร่วมวางแ ผน และเมือ่ สื่อสารกันเข้าใจตรงกันแล้ว จึงเป็นการร่วมทาและใน
ทีส่ ุด เป็นการร่วมติดตามควบคุม ซึง่ นับเป็นขัน้ ของการมีส่วนร่วมสูงสุด แต่จานวนประชาชนที่
เกีย่ วข้องมากน้อยแล้วแต่ระดับชัน้
5. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
5.1 แนวคิ ดชุมชนเข้มแข็งทางเลือกใหม่ของการพัฒนา
จากวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศทีเ่ ริม่ ขึน้ ในปลายปี 2539 ซึง่ เป็นปีแรกของแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ได้ก่อให้เกิดปญั หาเศรษฐกิจของสังคมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนทุกชนชัน้ และทุกภาคส่วนขอ งสังคม ประเด็นเรือ่ งชุมชนเข้มแ ข็ง จึงได้รบั การหยิบยกขึน้
มา กล่า วถึงเป็นอันมาก ในฐานะทีเ่ ป็นทางเลือกทีส่ าคัญของการพัฒนา เนื่องจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้
มิอาจแก้ไขได้เพียงลาพัง ดังนัน้ หน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงต้องเข้ามาแก้ไขปญั หาร่วมกัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จาเป็นให้ความสาคัญต่อกระบวนการพัฒ นาทีเ่ น้นคนเป็นศูนย์กลางตามหลัก
ปรัชญาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยการเพิม่ ศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความพร้อม
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมให้ยงยื
ั ่ น ความเข้มแข็งของชุมชนจึ
งเป็นฐานสาคัญในการลด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการสร้างกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ยงยื
ั่ น
ในอนาคต ซึง่ เป็นแนวทางการพัฒนาทีส่ าคัญประการหนึ่ ง ต่อเนื่องมาถึง แผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ 9
(โสภิดา สุรนิ ทะ, 2553: 50 อ้างอิงมาจาก ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุร,ี 2552: 31)
5.2 ความหมายการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
เฉลิม อินสม และคณะ (2552: 12) อ้างอิงมาจาก สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์ (2541) กล่าวว่า
การพัฒนาจะมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัย ชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง (Civil Community) เนื่องจากคนแต่ละ
คนไม่อาจอยูอ่ ย่างลาพังได้ จาเป็นต้องอยูเ่ ป็นกลุ่มก้อนเป็นกลุ่มสังคม (Social group) หรือเป็น
ครอบครัว หรือเป็นชุมชน ถ้าการพัฒนาเน้นทีก่ ารพัฒนาคนด้านเดียวจะไม่ยงยื
ั ่ นถาวรเพียงพอ การ
มีชุมชนทีเ่ ข้มแข็งจะช่วยทาให้การพัฒนายังยื
่ นมากขึน้ ชุมชนทีเ่ ข้มแข็งอาจเกิดมาจากกลุ่มสังคม
และครอบครัวทีเ่ ข้มแข็งหรือมังคงหรื
่
อด้วยเหตุผลสลับกันก็ได้
ชุมชนที่เข้มแข็งมีลกั ษณะสาคัญ 4 ประการ ดังนี้
1) เป็นชุมชนเรียนรู้ (Learning Organization) ชุมชนเรียนรูก้ ค็ อื การเรียนรูข้ อง
สมาชิกในการชุมชนเป็นสมาชิกกลุ่มใหญ่หรือสมาชิกทัง้ หมดของชุมชน ช่วยกันเรียนรูห้ มายค วาม
ว่า ชุมชนต้องตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลา คือ รูข้ า่ วคราวทัง้ หมดด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ
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ประเทศ รวมทัง้ การเพิม่ พูนความรูบ้ างด้านทีจ่ าเป็น เช่น ด้านอาชีพ ด้านการเมือง การปกคร อง
การเรียนรูน้ ้เี น้นว่าต้องเป็นการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ เรียนรูจ้ ากการลงมือทา และทา ร่วมกันหลาย
คน หรือทาด้วยกันเป็นกลุ่มก้อน จึงได้มกี ารเรียนรูร้ ว่ มกัน ทาให้เกิดความรูจ้ ากการปฏิบตั ซิ ง่ึ เป็น
ความรูจ้ ริง
2) เป็นชุมชนทีร่ จู้ กั จัดการตนเอง (Eommunity Management) คือ การเป็น ชุมชนทีม่ ี
ความสามารถในการจัดการตนเองได้ การจัดการ นัน้ ประกอบด้วยกิจก รรมสาคัญ 4 ประกาศ คือ
การวางแผน การจัดกระบวนการ การลงมือดาเนินการตามแผน และการประเมินผล
3) เป็นชุมชนทีม่ จี ติ วิญญาณ (Spirituality) หมายถึง การทีส่ มาชิกมีความผูกพันกับ
ชุมชนเสียสละทางานเพื่อชุมชน มีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของชุมชน หวงแหนชุมชน มีสงิ่ ทีม่ สี มาชิกยึ ด
เหนี่ยวร่วมกัน เช่น มีวดั มีพระ มีสุสานตระกูล มีบรรพบุรษุ หรือ ได้รบั ประโยชน์ในปจั จุบนั และใน
อนาคตจากชุมชน สิง่ เหล่านี้หลายๆ อย่างรวมกันทาให้ชุมชนพร้อมทีจ่ ะเจริญเติบโตหรือเสื่อมสลาย
ตามสภาพร่างกายและสิง่ แวดล้อม
เมือ่ รวมลักษณะการมีจติ วิญญาณเข้ากับการเป็นชุมชนเรียนรูแ้ ละการมีความสามารถ
ในการจัดการเข้าด้วยกันแล้วชุมชนนี้กจ็ ะมีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ในการทีจ่ ะเป็นชุมชน
เข้มแข็งต่อไป
4) เป็นชุมชนทีม่ สี นั ติภาพ (Peaceful) หมายถึง คนในชุมชนอยูอ่ ย่างมีความสุข
มีความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนสิง่ แวดล้อม ความปรองดองสมัครสมาน
สามัคคีของคนในชุมชน การรูจ้ กั จัดการชุมชน การมีผนู้ าทีด่ ี รวมถึงการประสานร่วมมือกันอย่างดี
ระหว่ากลุ่มสังคมต่างๆ ในชุมชน และพยายามทีจ่ ะเรียนรูเ้ พื่อให้เกิดความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
เฉลิม อินสม และคณะ (2552: 13-14) อ้างอิงมาจาก คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญหน้าปญั หาวิกฤต (2542) ได้ให้ความหมายของคาว่า “ชุมชนเข้มแข็ง ”
ว่า
1) สมาชิกชุมชนมีความเชื่อมันว่
่ าตนเอง และคนชุมชนสามารถแก้ไขปญั หาและ
พัฒนาชีวติ ความเป็นอยูข่ องตนเองได้
2) สมาชิกชุมชนรักทีจ่ ะพึง่ ตนเอง มีความเอือ้ อาทร รักห่วงใยกัน และพร้อมทีจ่ ะ
จัดการกับปญั หาของตนและชุมชนร่วมกัน
3) สมาชิกชุมชนเลือกผูน้ าชุมชน ผูน้ าการเปลีย่ นแปลง และผูแ้ ทนชุมชนด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
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4) มีการตัดสินใจและทางานร่วมกันในชุมชนต่อเนื่อง จนเป็นวิถชี วี ติ ของชุมชน โดยมี
ผูน้ าชุมชนร่วมผลักดันอย่างแข็งขัน
5) สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมประเมินสภาพปญั หาของชุม ชนร่วมกาหนดอนาคตของ
ชุมชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจดาเนินงาน เพื่อแก้ปญั ญาและพัฒนาชุมชน
6) สมาชิกชุมชนเรียนรูท้ จ่ี ะพัฒนาตนเองและชุมชนจากาการเข้าร่วมเวทีชาวบ้าน และ
การทางานร่วมกัน
7) มีแผนของชุมชนในการพัฒนาทุกด้าน โดยมุง่ พึง่ ตนเอ งเอือ้ ประโยชน์ต่อสมาชิก
ชุมชนทุกๆ คนและหวังผลการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
8) การพึง่ ภายนอก เป็นการพึง่ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึง่ ตนเองได้ในทีส่ ุด ไม่ใช่การ
พึง่ พาตลอดไป
9) มีเครือข่ายความร่วมมือกั บหมูบ่ า้ น/ชุมชนอื่น ท้องถิน่ หน่วยงานและบุคคลต่างๆ
ในลักษณะความสัมพันธ์แบบเพื่อนแท้จากสภาพทีเ่ ป็ นมาทัง้ มาทัง้ ในอดีตและปจั จุบนั
เฉลิม อินสม และคณะ (2552 : 14) อ้างอิงมาจาก อุทศิ จิตเงิน (2544 ) กล่าวว่า
“ความเข้มแข็งของชุมชน ” ทีเ่ ป็นลักษณะของชุมชนที่ มีพลังนัน้ สามารถดูได้จากการทีช่ ุมชนประสบ
กับปญั หาหรือมีความต้องการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ชุมชนจะแสดงออกทางพฤติกรรมร่วมกัน
ดังนี้
1) ชุมชนมีการปรึกษาหารือ ประชุมร่วมกัน เพื่อร่วมกั นคิดแก้ปญั หาหรือกาหนด
ความต้องการ ทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาของตนเองได้
2) เมือ่ ชุมชนร่วมกันคิดแล้ว ชุมชนได้แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตั ิ
ภารกิจทีไ่ ด้รว่ มกันคิดนัน้ ให้เกิดผลสาเร็จตามความมุง่ หมาย
3) แม้ชุมชนจะอยูใ่ นสถานการณ์ปกติไม่มปี ญั หาใด ๆ ชุมชนได้แสดงออกถึงการอยู่
ร่วมกันด้วยความรัก สามัคคี มีระเบียบวินยั ไม่มคี วามขัดแย้งภายในชุมชน
4) ชุมชนมีความรูเ้ ท่าทันต่อสถานการณ์ทางสังคม ทัง้ ภายในสังคมของตนและสังคม
ภายนอก รวมทัง้ มีความสามารถในการเลือกรับ ปรับใช้ สิง่ ใหม่ ๆ เข้าสู่ชุมชนได้อย่างสอดคล้อง
เหมาะสม โดยทีช่ ุมชนยังสามารถรักษาเอกลักษณ์อนั ดีงานของตนไว้ได้ เช่น ภูม ิ ปญั ญา ประเพณี
วัฒนธรรมทีด่ งี าน เป็นต้น
เฉลิม อินสม และคณะ (2552 : 15) อ้างอิงมาจาก และคณะทางานเพื่อวางแผนการ
ดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (2542) ได้ให้ความหมายของความเข้มแข็งของ
ชุมชนว่า หมายถึง ชุมชนทีส่ ามารถพึง่ ตนเองและพึง่ พากันเองได้อย่าง ยังยื
่ นและมีศกั ดิ ์ศรีในสังคม
โลกและความเข้มแข็งของชุมชนนัน้ ดูได้จาก
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1) พลังกลุ่ม จากการรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ส่คู วามเอือ้ อาทรและห่วงใยซึง่ กันและกัน
เป็นการรวมกลุ่มด้วยการรวมใจ
2) พลังความคิด จากความคิดสู่การหลอมรวมเสริมแต่งซึง่ กันและกันจนถึงขัน้ รูแ้ จ้ง
แทงตลอด
3) พลังการจัดการ จากการแบ่งงานกันทาตามหน้าที่ ต่างคนต่างทาสู่ศกั ยภาพในการ
ทดแทนซึง่ กันและกันได้อย่างรูใ้ จกัน
4) พลังภูมปิ ญั ญา จาการต่อความรูส้ ่กู ารต่อความคิดและประสบการณ์สร้างสรรค์เป็ น
องค์ความรูใ้ หม่ทส่ี ามารถเชื่อมโยงต่อกับองค์ความรูอ้ ่นื ๆ ได้อย่างหลากหลาย
5) พลังปิตจิ ากความสุขทีไ่ ด้จากการเป็นผูร้ บั สู่ความสุขทีไ่ ด้เป็นผูใ้ ห้กบั
มวลมนุษย์ชาติ
5.3 องค์ประกอบชุมชนเข้มแข็ง
องค์ประกอบชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนของ
(เฉลิม อินสม และคณะ , 2552: 15 อ้างอิงมาจาก กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง, ม.ป.ป.)
องค์ประกอบทีใ่ ช้พจิ ารณามี 9 ประการ คือ
5.3.1 มีบุคคลหลากหลายทีร่ วมตัวกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
5.3.2 มีเป้าหมายร่วมกันและยึดโยงเกาะเกีย่ วกันด้วยประโยชน์สาธารณะและของสมาชิก
5.3.3 มีจติ สานึกของการพึง่ ตนเอง รัก และเอือ้ อาทรต่อกันและมีความรักท้องถิน่ รักชุมชน
5.3.4 มีอสิ ระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใน ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ
5.3.5 มีการระดมใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ
5.3.6 มีการเรียนรู้ เชื่อมกันเป็นเครือข่ายเป็นแนวราบ และติดต่อสื่อ สารกันหลากหลาย
รูปแบบ
5.3.7 มีการจัดทากิจกรรมทีเ่ ป็นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
5.3.8 มีการจัดการบริหารงานกลุ่มทีห่ ลากหลายและเครือข่ายทีด่ ี
5.3.9 มีการเสริมสร้างผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทีห่ ลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตลอดไป
จากแนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับความเข้ มแข็งชุมชนทีเ่ น้นการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน
อย่างการมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันกิจกรรมของชุมชนไปในทิศทางทีก่ ลุ่มต้องการ ดังนัน้ การมีส่วนร่วม
ของสมาชิกของชุมชนจึงเป็ นปจั จัยสาคัญทีเ่ ป็ นตัวชีว้ ดั ความเข็มแข็งของชุมชนด้วย
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6. ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นที่ล่มุ น้า
6.1 ความหมายของพื้นที่ล่มุ น้า
ลุ่มน้า มีความหมายตรงกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Watershed” ซึง่ นักอุทกวิทยาได้ให้คา
จากัดความไว้หลายประการคือ
6.1.1 Webster’s Dictionary ให้คาจากัดความไว้ว่า ลุ่มน้า คือพืน้ ทีผ่ วิ ลาดชัน ซึง่ จะระบาย
น้ าจากเส้นสันปนั น้ า ไหลลงสู่ทร่ี ะบายน้าตัง้ แต่สองแห่งหรือมากกว่าสองแห่งขึน้ ไป
“Watershed is literally any sloping surface impling a topographic divide that
sheds water into two or more drainage basins”
จากคาจากัดความของ Webster’s Dictionary ให้คาจากัดความของลุ่มน้าทีม่ ี
ขอบเขตของลุ่ มน้า คือ เส้นสันปนั น้ าทีแ่ บ่งน้ าไหลออกสู่ปากน้ าของลาน้ าหรือกล่าวสัน้ ๆ ได้ว่า
“ลุ่มน้า คือ พืน้ ทีท่ ่ี ล้อมรอบด้วยเส้นสันปนั น้ า”
เส้นสันปนั น้ า (Topographic divide) หมายถึง เส้นแบ่งเขตแดนการไหลของน้าลงสู่
ลุ่มน้า เส้นนี้จะแบ่ง น้าฝนทีต่ กลงมาให้ไหลลงสู่ น้าต่างลุ่มน้ากัน เส้นนี้ ได้แก่ สันเขาทีอ่ ยูร่ อบนอก
ของลุ่มน้า ถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึน้ ก็เปรียบลุ่มน้าคือ กระทะ พืน้ ทีล่ ุ่มน้าอยูต่ ดิ กันก็เสมือนกับเอา
กะทะมาเรียงให้ ชิดแนบติดกัน โดยบีบขอบกะทะให้เป็นสันเดียวกัน ส่วนทีเ่ ป็นขอบกะทะจะเป็นจุด
แบ่งน้าฝนทีต่ กลงมาให้ ไหลลงสู่เอ่งกะทะคนละแอ่ง ขอบนี้คอื เส้นสันปนั น้ า และบริเวณของแอ่ง
กะทะแต่ละใบก็คอื พืน้ ทีล่ ุ่มน้าหนึ่ง
6.1.2 USDA ให้คาจากัดความของลุ่มน้าไว้ในหนังสือ SOIL ปี 1957 ว่า ลุ่มน้า คือ พืน้ ที่
เหนือจุดๆ หนึ่ง บนลาธารทีใ่ ห้การระบายน้าผ่านจุดนัน้
“Watershed is the total area above a given point on a stream that contributes
water to the flow at that point”
คาจากัดความของ USDA นี้ กล่าวเพียงว่าลุ่มน้าคือ พืน้ ทีท่ อ่ี ยูเ่ หนือจุดทีก่ าหนดไว้
บนแม่น้า และน้าฝนทีต่ กลงสู่ลุ่มน้าจะต้องไหลผ่านจุดดังกล่าวคือ ปากแม่น้าของลุ่มน้า
6.1.3 Dr. R.E. Dils ชาวอเมริกา ผูเ้ ริม่ งานจัดการลุ่มน้าทีม่ ชี ่อื เสียงได้ให้คาจากัดความของ
ลุ่มน้าไว้ว่า ลุ่มน้า คือ พืน้ ทีห่ น่วยหนึ่งทีใ่ ห้การระบายน้าสู่ลาธารหรือแม่น้า
“Watershed is an area at land drained by which sheds its water into a stream
or river system”
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คาจากัดความของดิลส์น้ี กล่าวถึงคาว่าลุ่มน้าโดยไม่คานึงถึงขนาด ลักษณะ ขอบเขต
ของลุ่มน้า แต่เน้นให้เห็นว่าพืน้ ทีน่ นั ้ ต้องมีลาธารหรือแม่น้าเพื่อระบายน้า ซึง่ เป็นคาจากัดความที่
แคบเกินไป เพราะพืน้ ทีใ่ ดไม่มลี าน้าก็ไม่จดั เป็นลุ่มน้า ดังเช่น พืน้ ทีเ่ หมืองแร่ ทุ่งหญ้า เป็นต้น แต่
พืน้ ทีด่ งั กล่าวอาจมีความจาเป็นต้องจัดการ ดังนัน้ ดิลส์ ได้ให้คาจากัดความใหม่ว่า ลุ่มน้า คือ พืน้ ที่
หน่วยหนึ่งซึง่ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการจัดการน้าโดยเฉพาะ มีขนาดไม่แน่นอน แล้วแต่วตั ถุประสงค์
ของผูท้ จ่ี ะจัดการบนพืน้ ทีน่ นั ้ เป็นสาคัญ
“watershed is a basin unit area dealing with the water management, it has no
size; it is put up by the individual, the type of study.”
ในความหมายใหม่น้ี พืน้ ทีล่ ุ่มน้าจะกาหนดบริเวณใดก็ได้ โดยผูจ้ ดั การลุ่มน้า กาหนด
ขอบเขตของลุ่มน้าไม่จาเป็นต้ องใช้เส้นสันปนั น้ า เช่น สนามฟุตบอล อาณาเขตบริเวณบ้านทัง้ หมด
ฯลฯ แต่พน้ื ทีน่ นั ้ มีขอ้ กาหนดตามค่านิยมว่าต้องเป็นพืน้ ทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการน้า
ตาม
วัตถุประสงค์ของผูท้ จ่ี ะจัดการเป็นสาคัญ กล่าวคือ จะมีความเกีย่ วข้องกับการจัดการน้าทีผ่ จู้ ดั การ
สามารถทราบข้อมูลของน้าในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าทีเ่ รากาหนด เช่น น้าฝนทีต่ กลงมา น้าทีส่ บู เข้ามาน้าทีไ่ หล
จากทีอ่ ่นื เข้ามา หรือนาเข้ามาด้วยประการใดๆ และจะต้องทราบข้อมูลของน้าทีไ่ หลออกนอกลุ่มน้า
เป็นต้น
คาจากัดความของดิลส์น้ี ศ.ดร. เกษม จันทร์แก้ว หัวหน้าภาควิชาอนุรกั ษวิทยา
คณะวน ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผูศ้ กึ ษาเกีย่ วกับการจัดการลุ่มน้าของไทยมาตลอด
ให้ขอ้ คิดเห็นว่า เป็นคาจากัดความทีถ่ อื เป็นมาตรฐานได้ดี เนื่องจากสามารถนามาใช้ได้ทงั ้ กลุ่มน้า
ของไทยมาตลอด ให้ขอ้ คิดเห็นว่า เป็นคาจากัดความทีถ่ อื เป็นมาตรฐานได้ดี เนื่องจากสามารถ
นามาใช้ได้ทงั ้ ลุ่มน้ าทีม่ กี ารกาหนดเขตโดยเส้นสันปนั น้ า หรือลุ่มน้าทีก่ าหนดขึน้ เองเฉพาะบริเวณใด
บริเวณหนึ่ง หรือพืน้ ทีก่ สิกรรม ณ จุดใดจุดหนึ่ง ตามความต้องการได้
จากคานิยาม และความหมายของลุ่มน้าทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด ถ้าพิจารณาให้ดี จะมี
ความหมาย คล้ายกัน คือ จุดประสงค์หนึ่งของการดาเนินการทีเ่ น้นด้านน้า จึงกล่าวสัน้ ๆ ได้ว่า
ลุ่มน้าคือ พืน้ ทีข่ นาดหนึ่งซึง่ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการจัดการน้า ขนาดของพืน้ ทีจ่ ะมีตงั ้ แต่ขนาดเล็ก
เช่น น้าในแก้วน้า ไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น จังหวัด ประเทศ โดยลักษณะพืน้ ทีจ่ ะแตกต่างไปตามที่
กาหนด อาจเป็นทุ่งนา ภูเขา ทุ่งหญ้า ทีเ่ ป็นองค์ประกอบลักษณะเดียวหรือหลายองค์ประกอบ
ในการกาหนดขนาดดังกล่าวขึน้ กับปจั จัยด้านวัตถุประสงค์งบประมาณ ลักษณะกายภาพของลุ่มน้า
บุคลากร องค์ประกอบภายในลุ่มน้าและสถานภาพทางกฎหมายและการเมือง ทัง้ ผูจ้ ดั การลุ่มน้าต้อง
นามาพิจารณ าอย่างรอบคอบ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านจัดการลุ่มน้าเป็นไปอย่างถูกต้อง บรรลุตาม
ความต้องการเกณฑ์ในการกาหนดขนาดพืน้ ทีล่ ุ่มน้านัน้ ถือว่า ลุ่มน้าทีม่ ขี นาดพืน้ ทีม่ ากกว่า 50

32
ตารางกิโลเมตร เป็นลุ่มน้าขนาดใหญ่ลุ่มน้าทีม่ ขี นาดพืน้ ทีน่ ้อยกว่า 50 ตารางกิโลเมตร จัดเป็น
ลุ่มน้าขนาดเล็กทัง้ หมด
6.2 การกาหนดขอบเขตของลุ่มน้า
วิธกี ารกาหนดขอบเขตของลุ่มน้า สามารถกาหนดขอบเขตได้ใน 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
กาหนดโดยใช้ลกั ษณะภูมปิ ระเทศ กาหนดโดยใช้สงิ่ ก่อสร้างทีม่ นุษย์สร้างขึน้ และกาหนดโดยใช้
ลักษณะอื่น ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
1) กาหนดโดยใช้ลกั ษณะภูมปิ ระเทศ เป็นการใช้เส้นแบ่งลุ่มน้าตามธรรมชาติคอื เส้น
สันปนั น้ า หรือสันเขา เหมาะสาหรับพืน้ ทีท่ ล่ี กั ษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนสาหรับพืน้ ทีร่ าบจะ
กาหนดลาบาก ดังนัน้ การดาเนินการจัดการลุ่มน้าในพืน้ ที่ จึงนิยมกาหนดขอบเขตลุ่มน้าโดยอาศัย
เส้นสันปนั น้ าจะทาให้งา่ ยต่อการศึกษา การเก็บข้อมูลต่างๆ
2) กาหนดโดยสิง่ ก่อสร้างทีม่ นุษย์สร้างขึน้ เช่น ถนน คูน้า รัว้ เป็นวิธกี ารแบ่งที่
เหมาะสมสาหรับพืน้ ทีร่ าบทีม่ กี ารแสดงอาณาเขต
3) กาหนดโดยลักษณะอื่นๆ เป็นการกาหนดเขตโดยกาหนดบริเวณลงไป เช่น
สนามหญ้า หรือสนามฟุตบอล การกาหนดในลักษณะนี้อาจทราบผลของการจัดการลุ่มน้าไม่ดี
เพราะจะเก็บจัดข้อมูลเกีย่ วกับน้าทัง้ ด้านปริมาณคุณภาพได้ยาก
คาว่าลุ่มน้า ตรงกับภาษาอังกฤษว่า watershed แต่บางครัง้ เราจะพบคาทีม่ ี
ความหมายลักษณะใกล้เคียงกันหลายคา เช่น drainage, basin, catchment หรือ drainage basin
คาเหล่านี้ มีความหมาย ผิดไปเล็กน้อยเท่านัน้ เช่น Hewlett and Nutter (1969) ให้ความหมายของ
คาว่า drainaga basin คือ พืน้ ทีล่ ุ่มน้าขนาดเล็ก ซึง่ พิจารณาแล้วสอดคล้องกับความหมายของลุ่ม
น้าที่ webster’s Dictionary, USDA และ Dr.R.E. Dils ได้กาหนดไว้ ดังนัน้ เมือ่ พบคาดังกล่าวคือ
ความหมายของลุ่มน้านันเอง
่
7. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จริญ เชาวน์ประยูร (2548 : 54-61) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตรในเขตลุ่มแม่น้าฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษา
เชิงปริม าณ (Quantitative Research) ซึง่ ได้สรุปความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ
ปญั หาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการเกษตร พบว่า การมีส่วนร่วม
ของชุมชน ส่งผลต่อการแก้ไขปญั หาและอุปสรรค ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพื่อการเกษตร
บริเวณลุ่ มน้าฝางในจังหวัดเชียงใหม่ เมือ่ นามาเปรียบเทียบกับแนวคิดของการจัดการทรัพยากรน้า
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ในชุมชน จะเห็นว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนจะทาให้แก้ปญั หาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตรใน ลุ่มน้าฝางได้ ซึง่ จะเป็นไปตามแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการ
ทรัพยากรน้าในชุมชนโดยจะต้องมีองค์ประกอบ คือ กลุ่มเครือญาติ กลุ่มเพื่อนบ้าน กลุ่มผูน้ า กลุ่ม
ผูอ้ าวุโส เครือข่ายทางสังคม ระเบียบกฎเกณฑ์
บุญชัย งามวิทย์โรจน์ และคณะ (2551:75-119) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า : กรณีศกึ ษาพืน้ ที่ ลุ่มน้าชี เป็นการศึกษาเชิง คุณภาพ ซึง่ ได้ รวบรวม
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและวิเคราะห์ศกั ยภาพชุมชนเพื่อหารูปแบบและ
แนวทางในการพัฒนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน
ให้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในลุ่มอื่นได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ การพัฒนาต่อยอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ บนพืน้ ฐานของ
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิน่ พบว่า ภูมปิ ญั ญาระหัดวิดน้ า แนวคิดมาจากความต้องการใช้น้าใน
การเพาะปลูกข้าว ซึง่ มีน้าอยูใ่ กล้ทน่ี าแต่ ไม่สามารถนาน้าขึน้ มาใช้ได้ เพราะลาปะทาวมีลกั ษณะ
เป็นลาน้าแคบๆ มีน้าลึกและไหลแรง วัสดุท่ี ใช้ในการก่อสร้างระหัดวิดน้าเป็นไม้ไผ่ซง่ึ เป็นวัสดุ
ธรรมชาติทห่ี าได้จากชายปา่ รอบๆ พืน้ ที่ กระบอกไม้ไผ่นามาติดไว้ทร่ี มิ กงล้อเป็ นช่วงๆ กระแสน้ าที่
พัดผ่านจะผลักดันให้กงล้อหมุน ทาให้กระบอกไม้ไผ่ตกั น้าขึน้ มาแล้วเทลงบนรางไม้ไผ่ ทีร่ องรับน้า
ต่อกันเป็นทอดๆ เ ข้าไปสู่ทน่ี าประมาณ 15 ไร่ต่อหนึ่งระหัดวิดน้า เมือ่ เปรียบเทียบกับการใช้เครือ่ ง
สูบน้า มีตน้ ทุนในการสูบน้าประมาณ 25,000 บาทต่อไ ร่ หรือ 1,500 บาทต่อไร่ แต่ระหัดวิดน้า
มีตน้ ทุนในการวิดน้าประมาณ 5,000 บาทต่อปี หรือคิดเป็นเงิน 333 บาทต่อไร่
สาหรับภูมปิ ญั ญาประปาภู เขา ซึ่งมีแหล่งน้ามาจากน้าตกตาดโตน มีรปู แบบการจัดการ
ทรัพยากรน้าทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ชุมชน โดยไม่ตอ้ งสิน้ เปลืองพลังงาน เชือ้ เพลง
หรือไฟฟ้า สมาชิกในชุมชนได้รบั ประโยชน์ทุกครัวเรือน และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่
การเกษตรได้อกี ด้วย และทีส่ าคัญทุก คนมีส่วนร่วมในการดาเนินการทีเ่ กีย่ วกับประปาภูเขาของ
ชุมชนในทุกขัน้ ตอน จนหมูบ่ า้ นใกล้เคียงได้มาดูรปู แบบและนาไปประยุกต์ใช้แล้ว
ข้อค้นพบดังกล่าวนาไปสู่ขอ้ สรุปทีว่ ่าภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เป็ นบทบาทของชุมชนทีม่ สี ่วนร่วม
ในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้าและสามารถพึ่ งพาตนเอ งได้ หน่วยงานภาครัฐ ควรสนับสนุน
กระบวนการเรียนรูข้ องชุมชน โดย เผยแพร่องค์ความรูด้ งั กล่าวเพื่อ ไปสู่การประยุกต์ใช้และ
ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สอดรับกับวิถชี วี ติ ของชุมชนท้องถิน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
กิตชิ ยั รัตนะ (2552) (การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 47:
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ) ศึกษารูปแบบภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากร
น้าในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าลาปะทาว การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการใช้
ระหัด วิดน้า และระบบประปาภูเขา เพื่อการจัดการทรัพยากรน้า ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้า ลาปะทาว โดยใช้
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การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ประกอบด้วยการ
ประเมินสภาพแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal: PRA) การใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่มเจาะจง (Focus Group)
ผลการวิจยั ผูใ้ ช้ภมู ปิ ญั ญาทัง้ สองกลุ่มให้ ความคิดเห็นว่า การใช้ภมู ปิ ญั ญาส่งผลให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรม
ในทางทีด่ ขี น้ึ รวมทัง้ การสร้างกลไกของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากท รัพยากรน้าสาหรับชุมชน
โดย มีชุดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กิดขึน้ 2 มิตคิ อื มิตดิ า้ นการพัฒนาเทคโนโลยีพน้ื บ้านเพื่อการนาน้า
มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรรม และมิตดิ า้ นการพัฒนากระบวนการเรียนรูใ้ นการบริหารจัดการ
กลุ่มเพื่อการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรน้าในระดับชุมชน
เทวรักษา เครือคล้าย และคณะ (2552) ศึกษาเรือ่ ง ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการ
น้าอุปโภคบริโภค (The Study of Local Wisdom for Water Supply Management) ค้นคว้าและ
รวบรวมภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการน้ าอุปโภคบริโภค โดยการวิเคราะห์และประเมิน
คุณค่า ศึกษาประยุ กต์ใช้ภมู ปิ ญั ญาฯ ทีค่ น้ พบ และนาไปเผยแพร่ใช้ในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ได้อย่างเหมาะสม
การรวบรวม ข้อมูลใช้วธิ กี าร ต่างๆ ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก การสนทนากลุ่ม
การสารวจระบบจัดการน้าอุปโภคบริโภค และการวิเคราะห์คุณภาพน้า เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการน้าอุป โภคบริโภคในแต่ละกรณีศกึ ษา ซึง่ มีทงั ้ หมด 11 กรณีศกึ ษา อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ลาปาง 6 กรณีศกึ ษา จังหวัดพะเยา 2 กรณีศกึ ษา จังหวัดเชียงใหม่ 2 กรณีศกึ ษา และจังหวัดตาก
1 กรณีศกึ ษา กรณีศกึ ษาทัง้ หมด แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การจัดการน้าอุปโภคบริโภคใน
ระดับครัวเรือน 2) การจัดการน้าอุปโภคบริโภคในระดับชุมชน และ 3) การค้นหาแหล่งน้าใต้ดนิ เพื่อ
การอุปโภคบริโภค โดยมีขอ้ ค้นพบในแต่ละประเภท ดังนี้
1) การจัดการน้าอุปโภคบริโภคในระดับครัวเรือน บุคคลมีแนวคิดโดดเด่นในเรือ่ ง
การพึง่ ตนเอง การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีว ิ ต และการประยุกต์ใช้ประสบการณ์
ของตนเองในการคิดค้น ทดลอง การแก้ไขปญั หาคุณภาพน้ าทีม่ คี ่าเหล็กสูง โดยใช้วสั ดุอุปกรณ์ทห่ี า
ได้งา่ ยในชีวติ ประจาวัน
2) การจัดการน้าอุปโภคบริโภคในระดับชุมชน มีพน้ื ฐานจากสภาพปญั หาน้ าอุปโภค
บริโภคทีแ่ ตกต่างกันแต่มสี ภาพภูมปิ ระเทศอยูใ่ นพืน้ ทีส่ งู มีแหล่งน้าทีอ่ ยูท่ ต่ี งั ้ ของชุมชน จึงเกิดเป็น
การจัดการระบบประปาภูเขา ซึง่ ชุมชนมีภมู ปิ ญั ญาในการจัดการน้ าอุปโภคบริโภคในประเด็นปญั หา
ต่างๆ ดังนี้ คุณภาพน้า การจัดการต้นน้า ปญั หาการใช้ไฟฟ้า ปญั หาปริมาณน้ า ปญั หาการเดินท่อ
ส่งน้า การให้บริการ ปญั หาความเร็วของน้า และปญั หาแรงดันของน้ าในเส้นท่อ โดยในแต่ละชุมชน
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มีทกั ษะการจัดการปญั หาในระดับแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ความเข้มแข็งของการรวมกลุ่ม และความ
สามัคคีของชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรูจ้ ากแหล่งความรูภ้ ายนอกชุมชน
3) การค้นหาแหล่งน้าใต้ดนิ เพื่อการอุปโภคบริโภค เกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากผูน้ าทางศาสนาชาวต่างประเทศ และนาความรูด้ า้ นการค้นหาแหล่งน้าใต้ดนิ ด้วยไม้งา่ ม และ
ลูกแก้ว มาช่วยเหลือชุมชนและบุคคลทีเ่ ดือดร้อนขาดแคลนแหล่งน้า โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย เป็นการ
ช่วยเหลือด้วยจิตกุศล และมีค่าใช้จา่ ยน้อยมากซึง่ ปจั จุบนั เมือ่ มี เทคโนโลยีสมัยใหม่ การค้นหาแหล่ง
น้าใต้ดนิ ด้วยวิธกี ารดังกล่าว จึงได้รบั ความสนใจน้อยลง และอาจเป็ นภูมปิ ญั ญาทีจ่ ะสูญหายไปใน
อนาคต

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้า ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าโขง ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือตอนบนครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทัง้ โดยการสารวจ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และประชุ มปฏิบตั กิ าร โดย
กาหนดขอบเขตการวิจยั และระเบียบวิธกี ารวิจยั ตามลาดับ ดังนี้
1. ขอบเขตการวิจยั
2. วิธดี าเนินการวิจยั
1. ขอบเขตการวิ จยั
1.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การวิจยั ครัง้ นี้ เรือ่ ง ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าโขง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความมุง่ หมายเพื่อ 1) ศึกษา รวบรวม เผยแพร่ภมู ปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้า ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าโขง
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน )
2) ศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ทีม่ าการเกิดมาซึง่ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้ าของ
ชุมชน 3) ศึกษาข้อจากัด ประเด็นจุดเด่น- จุดด้อย และโอกาส ของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการ
จัดการทรัพยากรน้า เพื่อพัฒนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้เกิดศักยภาพสูงสุด และ 4) พัฒนาและ
ประยุกต์นาเอาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้ าในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ขอบเขตวิ ธีการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็น วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูว้ จิ ยั กาหนดการเก็บ
ข้อมูล 4 ขัน้ คือ ขัน้ ที่ 1 ขัน้ ศึกษาชุมชนเบือ้ งต้น (สารวจข้อมูล ) ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ศึกษาข้อมูลเชิงลึก
ในภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และการสังเกต เกีย่ วกับความเป็น มาของภูมปิ ญั ญาท้อง ถิน่
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า พร้อมบันทึกข้อมูลในเครือ่ งมือการวิจยั ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ศึกษา
ข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับสภาพปญั หา ประเด็นข้อจากัดจุดเด่น- จุดด้อย และโอกาส พร้อม การ
พัฒนาและประยุกต์ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ดาเนินการโดยการ จัด
เวที สนทนากลุ่ม เป้าหมาย การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ขัน้ ที่ 4 สรุปผลการวิจยั สังเคราะห์
ภูมปิ ญั ญาท้อ งถิน่ ในการบริหารจั ดการทรัพยากรน้า ดาเนินการโดยการ สรุปข้อมูล เรียบเรียง
จากการศึกษาวิจยั
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1.3 ขอบเขตระยะเวลาการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ดาเนินการในปีงบ ประมาณ พ .ศ. 2557 ตัง้ แต่ เดือนตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557
1.4 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาพืน้ ทีล่ ุ่มน้าโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มีพน้ื ทีค่ รอบคลุมพืน้ ที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลาภู สกลนคร
บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร ซึง่ มีกาหนดเกณฑ์ในการเลือกเป็นพืน้ ทีศ่ กึ ษา โดยยึดเกณฑ์
สาคัญ 3 เกณฑ์ตามลาดับ คือ 1) เป็นจังหวัดทีอ่ ยูพ่ น้ื ทีล่ ุ่มน้าโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2) เป็นจังหวัดทีม่ ลี ุ่มน้าสาขาของลุ่มน้าโขงไหลผ่าน 3) เป็นจังหวัดที่ มีภมู ปิ ญั ญ า
ท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ส่วนการเลือกชุมชนเป้าหมายการศึกษาในแต่ละจังหวัดนัน้ ผูว้ จิ ยั เลือกชุมชนทีอ่ ยูใ่ น
จังหวัดเป้าหมาย ทีม่ กี ารจัดการด้านทรัพยากร น้าโดยชุมชนเองและปฏิบตั กิ นั มาโดยตลอดเป็น
ทีย่ อมรับ ของชุมชนว่า เป็ นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดก ารทรัพยากรน้า ซึง่ มีผทู้ จ่ี ะให้
ข้อมูลครบถ้วน ได้แก่ ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้าน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
1.5 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าใน พืน้ ที่เป้าหมาย
ของการศึกษา 8 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลาภู สกลนคร บึงกาฬ
นครพนม และมุกดาหาร
กลุ่ม ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีคดั เลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบลูกโซ่ (Snowball Selection) เป็น
การเลือกตัวอย่างในลักษณะแบบต่อเนื่องโดยทีต่ วั อย่างแรกจะเป็นผูใ้ ห้คาแนะนาในการเลือก
ตัวอย่างถัดไปและมีการแนะนาต่อไปจนกระทัง้ ได้ขนาดตัวอย่างตามทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการ โดยที่
ผูว้ จิ ยั จะทาการเลือกตัวอย่างแรกขึน้ มาก่อน จากนัน้ ตัวอย่างแรกทีไ่ ด้เลือกมาก็จะเป็นผูใ้ ห้ช่อื
ของตัวอย่างทีส่ องต่อไป และตัวอย่างทีส่ องก็จะเป็นผูใ้ ห้ช่อื ของตั วอย่างทีส่ ามต่อไปทาเช่นนี้
เรือ่ ยไปจนกระทังได้
่ ขนาดตัวอย่างตามทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการ
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการได้ รับคาแนะนาจากคณะกรรมการลุ่มน้า
เครือข่าย กลุ่มผูใ้ ช้น้า หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง และสถาบันการศึกษาในท้องถิน่
เมือ่ ได้
กลุ่มตัวอย่างทีม่ คี ุณสมบัตทิ ต่ี อ้ งการ มีลกั ษณะทีใ่ กล้เคียงกับ กลุ่มตัวอย่าง สาหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และเพียงพอจึงจะยุตกิ ารเก็บรวบรวมข้อมูล จาแนกกลุ่มตัวอย่าง เป็น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
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1) กลุ่มผูร้ ู้ (Key Informants) คือ กลุ่มผูท้ ม่ี คี วาม รูห้ รือผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ซึง่ เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถเป็นที่
ยอมรับนับถือของชุมชน ที่ สามารถ ให้ขอ้ มูล เชิง ลึก และเชิงกว้าง เกีย่ วกับภูมปิ ญั ญา ท้องถิน่
เกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมา จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจากัดของการดาเนินการภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ในปจั จุบนั ตลอดทัง้ การดาเนินชีวติ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ และพิธกี รรมต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้เห็นการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของท้องถิน่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อมของชุมชน ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงทางประเ พณี พิธกี รรม
ความเชื่อ และปจั จัยทีท่ าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงรวมทัง้ ข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่
ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน โดยรวมภูมปิ ญั ญาละ 5 คน
2) กลุ่มผูป้ ฎิบตั ิ (Casual Informants) เป็นกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในเชิงลึกในการปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับ ภูมปิ ญั ญาท้อง ถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าโดยตรง ตลอดทัง้ การพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชน ชาวบ้านผูม้ สี ่วนได้เสีย ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยรวม ภูมปิ ญั ญาละ 35 คน
3) บุคคลทัวไป
่ (General Informants) เป็นกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ประกอบด้วย ชาวบ้าน ทัวไป
่ หน่วยงาน
ราชการทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี) โดยรวมภูมปิ ญั ญาละ 10 คน
2. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
2.1.1 แบบสารวจ (Survey)
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสารวจเพื่อเก็บข้อมูลเบือ้ งต้น ในพืน้ ทีท่ ท่ี าการวิจยั เพื่อต้องการเก็บ
ข้อมูลพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วกับการ บริหาร จัดการน้าในชุมชน และข้อมูลพืน้ ฐานทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อมของชุมชน ก่อนทาการวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้สอบถามปราชญ์
ชาวบ้าน ผูน้ าชุมชน ชาวบ้าน นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังได้สอบถามจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในพืน้ ทีเ่ พื่อนามาเป็นองค์ความรูเ้ บือ้ งต้นในการ จาแนก พืน้ ที่ และข้อมูลภูม ิ ปญั ญา
ท้องถิน่ ทีศ่ กึ ษาวิจยั ครัง้ นี้ และนามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั
2.1.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview) มี 2 แบบ ดังนี้
2.1.2.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อใช้สมั ภาษณ์
ตามแนวทางทีก่ าหนดไว้แต่ละประเด็นคาถาม โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ตามกรอบ
แนวความคิดและความมุง่ หมายของการวิจยั เพื่อ ได้คาตอบทีต่ รงประเด็น เป็นข้อมูลเกีย่ วกับ
ลักษณะทางกายภาพและสิง่ แวดล้อมของชุมชนทีม่ กี ารบริหารจัดการน้า
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2.1.2.2 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง (Non-Structured Interview) ใช้
สัมภาษณ์ เจาะลึกกลุ่มผูร้ แู้ บบเปิดกว้างไม่จากัดคาตอบเพื่อจับประเด็นและนามาตีความหมาย
โดยใช้ทฤษฎีในการตีความ และมีจดุ สนใจในการสัมภาษณ์ เป็น การพัฒนาและประยุกต์อย่างมี
ประสิทธิภาพของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการน้ า
2.1.3 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารนี้ในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกทีเ่ ป็นข้อยุตขิ องกลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล
กลุ่มและเป็นการตรวจสอบข้อมูล โดยก ารกาหนดกลุ่มตัวอย่างทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ได้แก่ ผูน้ าชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้าน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้า
มี) ผูว้ จิ ยั จะได้จดั ทาเป็นข้อมูลทีน่ าไปวิเคราะห์ตามความมุง่ หมายของการวิจยั ร่วมกับข้อมูลทีไ่ ด้
จากวิธอี ่นื ๆ
2.1.4 แบบการประชุมปฏิบตั กิ าร (Workshop Worksheet)
เป็นแบบบันทึกผลการประชุม ปฏิบตั ิ การภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า ทีผ่ วู้ จิ ยั กาหนดขึน้ เพื่อให้เป็นไป ตามขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วยประเด็นการ
บันทึก 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับการประชุม
ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการ
บริหาร จัดการทรัพยากรน้า
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ั ยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 4
ขัน้ ตอน คือ
2.2.1 การเก็บข้อมูลการศึกษาชุมชน
การเก็บข้อมูลการศึกษาชุมชน โดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น ทางการ ได้แก่ การ
สังเกต การสอบถาม และการตรวจสอบเอกสาร จากผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้าน ผูแ้ ทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี) ซึง่ เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ผูเ้ ก็บข้อมูลยึดหลัก “องค์รวม” (Holistic) ตามแนวคิดของ งามพิศ สัตย์สงวน (ทรงคุณ จันทจร.
2549: 53-56; อ้างอิงมาจาก งามพิศ สัตย์สงวน . 2539 : 53-55) เพื่อเก็บรวบรวบข้อมูล
เชิงคุณภาพภาคสนาม ดังนี้
1) ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกั บลักษณะทางกายภาพและสิง่ แวดล้อมของชุมชน โดยเน้นที่
การใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
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2) ถิน่ ของประชาชนในชุมชน
3) ข้อมูลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิง่ แวดล้อมของชุมชนในรอบของการดาเนินวิถชี วี ติ ของชุมชน
4) ประวัตคิ วามเป็นมาของชุมชน
5) ข้อมูลเกีย่ วกับวงจรชีวติ ของชุมชน โดยการเน้นวิถชี วี ติ แบบเกษตรกรรม
และ การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
6) ข้อมูลเกีย่ วกับกลุ่มทางสังคม และข้อห้าม ระเบียบทางสังคมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อ ง
กับการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรน้า
7) ข้อมูลเกีย่ วกับวัฒนธรรมทางวัตถุและเทคโนโลยีพน้ื บ้านและเทคโนโลยี
สมัยใหม่
8) ประวัตชิ วี ติ ของบุคคลในชุมชนทีอ่ ทิ ธิพลต่อการใช้ภมู ปิ ญั ญาพืน้ บ้าน
9) ข้อมูลด้าน ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธกี รรม ความเชื่อ และทัศนคติของ
ชุมชน
2.2.2 การจัดสนทนากลุ่ม
จัดสนทนากลุ่มเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกทีเ่ ป็นข้อยุตขิ องกลุ่มเกีย่ วกับประเด็น การ
พัฒนาและประยุกต์นาเอาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้ า ในชุมชนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด , การศึกษาข้อจากัด ประเด็นจุดเด่น จุดด้อย และโอกาส ของภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยา กรน้ า เพื่อพัฒนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้เกิดศักยภาพสูงสุด
,
การศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ทีม่ าการเกิดมาซึง่ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้ า ของ
ชุมชน ซึง่ ให้กลุ่มแสดงความคิดเห็น ได้อย่างเปิดเผย และข้อมูลทีไ่ ด้จากการสนทนากลุ่ม ผูว้ จิ ยั
จะได้จดั ทาเป็นข้อมูลสาคัญในก ารปฏิบตั กิ ารสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
และนาไปวิเคราะห์ตามความมุง่ หมายของการวิจยั ร่วมกับข้อมูล ทีไ่ ด้จากวิธอี ่นื ๆ
2.2.3 การประชุมสรุปผลการศึกษาวิจยั
จัดการประชุมสรุปผลการศึกษาวิจยั ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า เกีย่ วกั บภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการน้ าในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ าโขง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีทม่ี าการเกิดมาซึง่ ภูมปิ ญั ญา ซึง่ มีขอ้ จากัด จุดเด่น- จุดด้อย และโอกาส
เพื่อจะนาไปสู่การพัฒนาและประยุกต์ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.2.4 การบันทึก (Recording)
1) ผูว้ จิ ยั จดบันทึกในสมุดบันทึกทุกครัง้ เมือ่ ลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลภาคสนาม
2) ผูว้ จิ ยั ใช้เทปอัดเสียงเมือ่ ลงพืน้ ทีศ่ กึ ษา และเป็นวิธหี นึ่งทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ใช้ในการ
บันทึกข้อมูลจากการลงเก็บข้อมูลภาคสนามและการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
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3) ผูว้ จิ ยั ใช้กล้องเก็บภาพพืน้ ทีจ่ ริง เพื่อประกอบการศึกษาการวิจยั ในสภาพพืน้ ที่
จริงการดาเนินชีวติ ในชุมชน กาหนดธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรมทีส่ าคัญของท้องถิน่ การ
ดาเนินกิจกรรมของชุมชน
2.3 การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการจัดและทาข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาเอกสาร ตารา หนังสือวิ ชาการ และ
เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อมูลทีไ่ ด้มาจากแบบสารวจ แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การ
ประชุมสรุปผลการศึกษาวิจยั การจดบันทึก การอัดเทป การบันทึกภาพ ผูว้ จิ ยั จะนามาวิเคราะห์
เพื่อสรุปผลการศึกษาตาม ความมุง่ หมายของการวิจยั โดยหลัก การและวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มู ล
ตามแนวคิดของสุภางค์ จันทวานิช (2540) ได้แก่ การวิเคราะห์แบบอุปมัย (Analytic Induction)
การวิเคราะห์โดยการจาแนกข้อมูล (Typological Analysis) และวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ
ข้อมูล (Content Comparison) ดังนี้
2.3.1 การวิ เคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction)
เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นจากสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรมหรือ ปรากฏการณ์ ทม่ี องเห็น
จากการลงภาคสนาม เช่น ระบบการผลิต การดาเนิน วิถชี วี ติ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ทรัพยากร และสิง่ แวดล้อม
2.3.2 การวิ เคราะห์โดยจาแนกข้อมูล(Typological Analysis)
โดยการนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิ เคราะห์ในข้อ (1) ทาการจาแนกข้อมูลเป็นชนิดๆ
เช่น ความคิดเห็น ทัศนคติ และทุนทางสังคม เป็นต้น
2.3.3 วิ เคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Content Comparison)
เป็นการนาข้อมูลเชิงคุณภาพทัง้ หมดมาทาการสังเคราะห์แล้วสรุปหา
ความสัมพันธ์โดยนา ข้อมูลมา เปรียบ เทียบเป็นปรากฏการณ์ แยกแยะปรากฏการณ์ออกเป็น
ส่วนๆ เพื่อหาลักษณะร่วมและความแตกต่างของข้อมูล
2.4 การนาเสนอสรุปผลการวิ จยั
จากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนหนึ่งแล้ว และเพื่อผลการวิจยั ทีไ่ ด้เป็นทีย่ อมรับ
ของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลและมีความส อดคล้องกับความเป็นจริงมากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดจั ดการ
ประชุมสรุปผลการศึกษาวิจยั เพื่อพิจารณาและวิพากย์ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้ โดยการเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นผู้ หาแนวทางทีจ่ ะเป็นประโยชน์ในการ พัฒนาและประยุกต์
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริห ารจัดการทรัพยากรน้า ให้ทนั กับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึน้ ในปจั จุบนั และในอนาคต และผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องทีม่ สี ่วนร่วมในการวิจยั ให้ทราบ ในการ
พิจารณาตามประเด็นทีท่ าการศึกษาวิจยั เรือ่ ง ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

45
ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าโขง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรอบแนวคิดทฤษฎี รวมทัง้ ภาพประกอบ
บางขัน้ ตอนการดาเนินการภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยใช้แบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

บทที่ 4
พื้นที่ศึกษา
แม่น้าโขง เป็นแม่น้านานาชาติครอบคลุมพืน้ ที่ 6 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน
สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย กัมพูชา และ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม มีตน้ กาเนิดในประเทศธิเบต ไหลผ่านมณฑลยูนานในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนเข้าสู่พรมแดนระหว่างประเทศสหภาพพม่าและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และไหลเข้าสู่ประเทศไทยที่ อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึง่ เรียกบริเวณนี้ว่า
“สามเหลีย่ มทองคา ” และไหลเป็นพรมแดนกัน้ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านถึงอาเภ อเชียงของ จากนัน้ ไหลเข้าประเทศลาวผ่านเมือง
หลวงพระบาง และไหลวกกลับม าเป็นพรมแดนกัน้ ระหว่างประเทศไทย กับ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกครัง้ หนึ่งที่ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และไหลผ่านจังหวัด
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญจากนัน้ ไหลเข้าสู่ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ทีอ่ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และไหลผ่านประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม สุดท้ายไหลลงทะเลจีนใต้ทป่ี ระเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ลุ่มน้าโขง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอาณาเขตติดกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ทางทิศเหนือ ทิศใต้ตดิ กับลุ่มน้ าปา่ สัก ลุ่มน้าชี และลุ่มน้ามูล
ทิศตะวันออกติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทิศตะวันตกติดกับ
ลุ่มน้าน่าน ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ งั หวัดเลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลาภู สกลนคร นครพนม
มุกดาหาร อานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี
กรมทรัพยากรน้า
( 2548 ) แบ่งพืน้ ทีล่ ุ่มน้าสาขาในลุ่มน้าโขง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ออกเป็น 29 ลุ่มน้าสาขา ประกอบด้วย
1) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 3
2) ลุ่มน้าสาขาน้าหมัน
3) ลุ่มน้าสาขาน้าสาน
4) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 4
5) ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าปวน
6) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าเลยตอนล่าง
7) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 5
8) ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าโสม
9) ลุ่มน้าสาขาน้าโมง
10) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 6
11) ลุ่มน้าสาขาน้าสวย
12) ลุ่มน้าสาขาห้วยหลวง
13) ลุ่มน้าสาขาห้วยดาน
14) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 7
15) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าสงครามตอนบน
16) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าสงครามตอนล่าง
17) ลุ่มน้าสาขาห้วยคอง
18) ลุ่มน้าสาขาห้วยฮี้
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19) ลุ่มน้าสาขาห้วยน้ายาม
20) ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าอูน
21) ลุ่มน้าสาขาห้วยทวย
22) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วน 8
23) ลุ่มน้าสาขาน้าพุง
24) ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าก่า
25) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วน 9
26) ลุ่มน้าสาขาห้วยบางทราย
27) ลุ่มน้าสาขาห้วยมุก
28) ลุ่มน้าสาขาห้วยบังอี่
29) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงตอนล่าง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 3 มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 690.0 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 431,259.3 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย สภาพภูมปิ ระเทศประกอบด้วย
แนวเขาล้อมรอบทัง้ ทางด้านทิศใต้ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก มีความสูงประมาณ 1,000
เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง และค่อยๆ ลาดลงทางด้าน ทิศเหนือ สภาพพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่
เป็นเขาสูงและเป็นต้นน้าของลาน้าสาขาเล็กๆ ทีล่ าดชันหลายสายไหลลงสู่ ลาน้าเหือง ซึง่ เป็น
ลาน้าของแม่น้าโขงทางด้านทิศเหนือ โดยมีลาน้าสาขาทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดคือ น้าหู ซึง่ มี พืน้ ทีร่ บั
น้าประมาณ 378 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของพืน้ ทีล่ ุ่มน้าทัง้ หมด
แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าโขงส่วนที่ 3

น้าสาน
น้าหมัน
ภาพที่ 1 ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 3
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2) ลุ่มน้าสาขาน้าหมัน มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 619.6 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ
387,246.5 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สภาพภูมปิ ระเทศประกอบด้วยแนวเขาสูง
เกือบตลอดทัง้ พืน้ ทีล่ ุ่มน้า มีพน้ื ทีร่ าบเป็นส่วนน้อยเฉพาะบริเวณลาน้าหมัน ซึง่ อยูต่ อนกลางของ
พืน้ ที่ โดยมีลกั ษณะเป็นทีร่ าบแคบๆ ตามแนวลาน้าจากช่วงกลางของลุ่มน้าไปจนจรดลาน้าเหือง
แนวเขาทางทิศใต้ซง่ึ เป็นพืน้ ทีล่ ุ่มน้าตอนบนมีสภาพเป็นภูเขา สูงชันมีระดับความสูงประมาณ
1,600 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง และค่อยๆ ลดหลันลงมาทางทิ
่
ศเหนือ ซึง่ เป็นพืน้ ที่
ลุ่มน้าตอนล่างและเหลือระดับความสูงประมาณ 600 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง

แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าหมัน

แม่น้าโขงส่วนที่ 3

ภาพที่ 2 ลุ่มน้าสาขาน้าหมัน

น้าสาน
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3) ลุ่มน้าสาขาน้าสาน มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้า ประมาณ 881.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
551 ,032 .2 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอภูเรือ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สภาพภูมปิ ระเทศ
ประกอบด้วยแนวเขาสูงเกือบตลอด ทัง้ พืน้ ทีล่ ุ่มน้า โดยเฉพาะทางด้านทิศใต้และทิศตะวันออก
ซึง่ เป็นพืน้ ทีต่ น้ น้ามีระดับความสูงประมาณ 1,300 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง และค่อยๆ
ลาดเทลงมาบริเวณตอนกลางของพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีลกั ษณะเป็นทีล่ าดค่อนข้างชัน
มีพน้ื ทีร่ าบเพียง
เล็กน้อยเฉพาะบริเวณริมลาน้าสายหลัก ได้แก่ ลาน้าสาน และห้วยน้าหมัน
แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าสาน
แม่น้าโขงส่วนที่ 4

แม่น้าโขงส่วนที่ 3

แม่น้าเลยตอนล่าง
น้าหมัน

ภาพที่ 3 ลุ่มน้าสาขาน้าสาน
4) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 4 มีพน้ื ที่ ลุ่มน้าประมาณ 794.1 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 496,308.3 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอท่าลี่ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สภาพภูมปิ ระเทศ
ประกอบด้วยแนวเขากระจายตัวอยูต่ ลอดทัง้ พืน้ ทีล่ ุ่มน้า โดยเฉพาะแนวเขาทางด้านทิศใต้
ซึง่ เป็นพืน้ ทีต่ น้ น้ามีระดับความสูงประมาณ 600 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง และระดับ
ความสูงของแนวเขาจะค่อยๆ ลดลง ทางทิศเหนือจะเหลือระดับความสูงประมาณ 300 เมตร
จากระดับน้าทะเลปานกลาง แนวเขาเหล่านี้ก่อให้เกิดลาน้าสาขาเล็กๆ ทีล่ าดชันหลายสายไหล
ลงสู่ลาน้าเหือง ซึง่ เป็นลาน้าโขงทางด้านทิศเหนือ โดยมีลาน้าสาขาขนา ดใหญ่ทส่ี ุดคือ น้าคาน
ซึง่ มีพน้ื ทีร่ บั น้าประมาณ 320 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพืน้ ทีร่ บั น้า ร้อยละ 40 ของพืน้ ที่
ลุ่มน้า และพืน้ ทีร่ าบเกือบทัง้ หมดของลุ่มน้า จะอยูบ่ ริเวณพืน้ ทีต่ อนล่างของลาน้าคาน
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แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าแม่น้าโขงส่วนที่ 4
แม่น้าโขงส่วนที่ 5

แม่น้าเลยตอนล่าง

น้าสาน

ภาพที่ 4 ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 4
5) ลุ่มน้าสา ขาห้วยน้าปวน มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 1,084 .0 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 677,498.5 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอนาด้วง อาเภอเมือง อาเภอวังสะพุง อาเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย สภาพ ภูมปิ ระเทศประกอบด้วยลาน้าสาขาทีส่ าคัญ 2 สาย คือลาน้าสวนซึง่ ไหลจาก
แนวเขาทางทิศเหนือลงสู่ทศิ ใต้ มาบรรจบกับลาน้าปวนซึง่ ไหลจากทีล่ าดสูงจากทางด้าน
ทิศเหนือก่อนจะไหลไปบรรจบกับแม่น้าเลย สภาพพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ลาดเทมีความชันไม่มากนัก
ั ่ าน้ าสายหลัก
โดยลาดเทจากต้นน้ามายังลาน้าสายหลักและมีลกั ษณะเป็นพืน้ ทีร่ าบบริเวณ 2 ฝงล
ตลอดทัง้ พืน้ ทีล่ ุ่มน้ามีแนวเขาสูงไม่ มากนัก โดยเฉพาะบริเวณต้นน้าของลาน้าสวย ซึง่ มีระดับ
ความสูงประมาณ 600 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง
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แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าห้วยน้าปวน
แม่น้าโขงส่วนที่ 5

ห้วยน้าโสม

น้าโมง

แม่น้าเลยตอนล่าง

ภาพที่ 5 ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าปวน
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6) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าเลยตอนล่าง พืน้ ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 2,922.3 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 1,826 ,450 .3 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเ ภอภูหลวง อาเภอวังสะพุง อาเภอภูเรือ อาเภอ
ภูกระดึง อาเภอเมืองเลย อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สภาพภูมปิ ระเทศประกอบด้วยแนวเขาสูง
ชันทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของพืน้ ที่ ซึง่ เป็นพืน้ ทีต่ น้ น้าและก่อให้เกิดลาน้าสาขาทีส่ าคัญ
หลายสายได้แก่ น้าเลย น้าคู้ น้าทบ น้า ฮวย น้าลาย และน้าหมาน โดยแนวเขาทีม่ รี ะดับสูงอยู่
ทางด้านทิศใต้ซง่ึ เป็นต้นกาเนิดของน้าเลย มีระดับความสูงประมาณ
1,500 เมตร จาก
ั ่ าน้ าเลย
ระดับน้าทะเลปานกลาง และค่อยๆ ลดหลันลงมาทางทิ
่
ศเหนือ สภาพพืน้ ทีส่ องฝงล
ตอนบนก่อนถึงอาเภอ วังสะพุงเป็นพืน้ ทีส่ งู และลาดชัน หลั งจากนัน้ จะมีลกั ษณะเป็นทีร่ าบ
ระหว่างแนวเขา มีความกว้างรวม 2 ฝงั ่ ลาน้าประมาณ 5 กิโลเมตร ส่วนพืน้ ทีต่ อนล่างของ
ลุ่มน้าจะเป็นพืน้ ทีร่ าบและทีล่ าดผืนใหญ่ ก่อนลาน้าเลยจะบรรจบกับแม่น้าโขงทีอ่ าเภอเชียงคาน
แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าแม่น้าเลยตอนล่าง
แม่น้าโขงส่วนที่ 5

แม่น้าโขงส่วนที่ 4

น้าสาน
ห้วยน้าปาน

ภาพที่ 6 ลุ่มน้าสาขาแม่น้าเลยตอนล่าง
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7) ลุ่มน้า สาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 5 มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 1,760.8 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 1,100,522.3 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอเชียงคาน อาเภอปากชม จังหวัดเลย อาเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย สภาพภูมปิ ระเทศประกอบด้วยแนวเขากระจายอยูเ่ กือบตลอดทัง้ พืน้ ทีล่ ุ่มน้า
โดยมีระดับความสู งประมาณ 600 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง แนวเขาเหล่านี้ ก่อให้เกิด
ลาน้าสาขาเล็กๆ ทีล่ าดชันหลายสายจากทางทิศใต้ไหลลงสู่แม่น้าโขงทางด้านทิศเหนือ โดยมี
ลาน้าสาขาทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี าคัญ 2 สาย คือ ห้วยน้าชม และห้วยสะงาวซึง่ มีพน้ื ทีร่ บั น้ารวมกัน
ประมาณ 786 ตารางกิโลเ มตร หรือคิดเป็นพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 45 ของพืน้ ทีล่ ุ่มน้าทัง้ หมด สภาพภูม ิ
ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและพืน้ ทีล่ าดชัน มีพน้ื ทีร่ าบไม่มากนักบริเวณลาน้าฮวย ซึง่ เป็นลา
น้าสาขาทางทิศตะวันตกของพืน้ ทีซ่ ง่ึ ติดกับลุ่มน้าเลย และเป็นทีต่ งั ้ ของอาเภอเชียงคาน บริเวณที่
ราบริมลาน้า ของห้วยน้าชมและห้วยสะงาว และทีร่ าบบริเวณริมแม่น้าโขงทีก่ ระจาย
กันอยู่
เท่านัน้
แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าแม่น้าโขง ส่วนที่ 5

ห้วยน้าโสม

แม่น้าโขง ส่วนที่ 4
แม่น้าเลยตอนล่าง

ภาพที่ 7 ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 5

น้าโมง
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8) ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าโสม มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 1,118 .9 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 699,343.3 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอบ้านผือ อาเภอนายูง อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย สภาพภูมปิ ระเทศประกอบด้วยแนวเขาสูงทางทิศตะวันออกของ
พืน้ ที่ โดยแนวเขาทางทิศตะวันตกจะมีระดับความสูงประมาณ 600 เมตร จากระดับน้าทะเล
ปานกลาง ซึง่ สูงกว่าทางทิศตะวันออกทีม่ รี ะดับประมาณ 500 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง
จากแนวเขาทัง้ 2 ด้าน จะค่อยลดหลันและลาดเทลงสู
่
่ลาน้าทีอ่ ยูต่ อนกลางพืน้ ที่ สภาพพืน้ ที่
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและพืน้ ทีล่ าดชัน มีพน้ื ทีร่ าบไม่มากนักโดยทีร่ าบส่วนใหญ่จะกระจายอยูต่ าม
ั ่ าน้ าเป็ นบริเวณแคบๆ
2 ฝงล
แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าห้วยน้าโสม

แม่น้าโขง ส่วนที่ 6
แม่น้าโขง ส่วนที่ 5

น้าโมง

ภาพที่ 8 ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าโสม
9) ลุ่มน้าสาขาน้าโมง มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 2,645.9 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ
1,653,702.2 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอสุวรรณคูหา อาเภอเมืองหนองบัวลาภู อาเภอนาด้วง จังหวัด
เลย อาเภอ น้าโสม อาเภอบ้านผือ อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี อาเภอท่าบ่อ อาเภอ
ศรีเชียงใหม่ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย สภาพภูมปิ ระเทศประกอบด้วยส่วนปลายของแนว
เทือกเขาภูพาน กัน้ ระหว่างพืน้ ทีล่ ุ่มน้าตอนบนและพืน้ ทีล่ ุ่มน้าตอนล่างในแนวทิศตะวันตกเฉียง
เหนือลงสู่ทศิ ตะวันออกเฉียงใต้ โดยพืน้ ทีล่ ุ่มน้าตอนบนซึง่ อยูท่ างทิศใต้และทิศตะวันตก
ประกอบด้วยแนว เขาทางทิศตะวันตกซึง่ เป็นต้นน้าของห้วยโมง มีระดับความสูงประมาณ 500
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เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง ส่วนต้นน้าของลาน้าสาขาอื่นๆ ทีอ่ ยูท่ างทิศใต้เป็นเพียงเนิน
เขาและพืน้ ทีล่ าดเท สภาพพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีร่ าบถึงราบเรียบมีเพียงลุ่มน้าสาขาห้วยทอน
ซึง่ อยูท่ างทิศตะวั นตกเฉียงเหนือของลุ่มน้าทีม่ สี ภาพเป็นภูเขาสูงและทีล่ าดชันเนื่องจากเป็น
ส่วนปลายของเทือกเขาภูพาน
แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าโมง

แม่น้าโขง ส่วนที่ 5

ห้วยน้าโสม
แม่น้าโขง ส่วนที่ 6
นน้ ำ้าสวย
สวย

แม่น้าเลยตอนล่าง

ห้วยหลวง
ห้วยน้าปาน

ภาพที่ 9 ลุ่มน้าสาขาน้าโมง
10) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 6 มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 553.5 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 345,908.6 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อาเภอเมือง และอาเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย เนื่องจากเป็นพืน้ ทีร่ าบลุ่มริมแม่น้าโขง
ดังนัน้ สภาพพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่จงึ
ประกอบด้วยพืน้ ทีร่ าบเรียบ มีหนอง บึง กระจายอยูใ่ นพืน้ ที่ ค่อนข้างมาก และมีลาน้าสายสัน้ ๆ
หลายสายไหลลงสู่แม่น้าโขงโดยตรง
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แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าโขงส่วนที่ 6

ห้วยน้าโสม

น้าโมง

น้ ำนสวย
้าสวย

ภาพที่ 10 ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 6
11) ลุ่มน้าสาขาน้าสวย มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 1,336.96 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
835 ,601 .1 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอสระใคร อาเภอเมืองหนองคาย อาเภอโพนพิสยั จังหวัด
หนองคาย อาเภอบ้านผือ อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็นทีร่ าบเรียบโดยเฉพาะ
บริเวณตอนล่างของลุ่มน้าซึง่ อยูท่ างทิศเหนือใกล้จดุ บรรจบแม่น้าโขง จะมีหนอง บึง กระจายอยู่
ทัวไป
่ ส่วนพืน้ ทีต่ อนบนซึง่ อยูท่ างทิศใต้จะมีลกั ษณะเป็นพืน้ ทีล่ าด เล็กน้อยบริเวณพืน้ ทีต่ น้ น้า
และมีลาน้าสาขาย่อยๆ กระจายอยูท่ วไป
ั่
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แม่น้าโขงส่วนที่ 6
น้าโมง

ห้วยหลวง

ภาพที่ 11 ลุ่มน้าสาขาน้าสวย
12) ลุ่มน้าสาขาห้วยหลวง มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 3,417 .6 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 2,136,023.1 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอกุดจับ
อาเภอเมือง อาเภอหนองหาน อาเภอเพ็ญ อาเภอสร้างคอม อาเภอบ้านดุง อาเภอพิบลู ย์รกั ษ์
จังหวัดอุดรธานี อาเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย ขอบเขตลุ่มน้าทางเหนือจรดแม่น้าโขง
เขตแดนประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกอยูบ่ นแนว
สันปนั น้ าระหว่างห้วยหลวงกับแม่น้ าสงคราม และห้วยคอง ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้จรด
เขาภูพานบนแนวสันปนั น้ า พืน้ ทีบ่ ริเวณทีร่ าบลุ่มจะอยูต่ ามแนวลาน้ าห้วยหลวงและบริเวณที่
ราบลุ่มน้าท่วมถึงทุกปีในฤดูฝนจะอยูต่ ามแนวลาน้าห้วยหลวงตัง้ แต่จดุ บรรจบห้วยหลวงกับ
ห้วยดานจนถึงจุดบรรจบห้วยหลวงกับแม่น้าโขง รัศมีประมาณ 1-3 กิโลเมตร ตอนใต้ของลุ่มน้า
มีแนวเขาภูพานโอบจากด้านทิศตะวันตกมาถึงทิศใต้พืน้ ทีล่ าดชันลงมาจนสุดแนวทีเ่ ขือ่ นห้วยหลวง
พืน้ ทีล่ ุ่มน้าส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าว พืชไร่ กระจายทัง้ ลุ่มน้า ยกเว้นทาง ตอนใต้ของ
ลุ่มน้ าซึง่ พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็ นปา่ ต้นน้ า
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แผนที่ แสดงขอบเขตลุ่มน้าห้วยหลวง

ห้วยน้าโสม

แม่น้าสงครามตอนล่าง

แม่น้าโขงส่วนที่ 6
น้าสวย

แม่น้าสงครามตอนบน

น้าโมง

ห้วยด่าน

ห้วยน้ายาม

ภาพที่ 12 ลุ่มน้าสาขาห้วยหลวง
13) ลุ่มน้าสาขาห้วยดาน พืน้ ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 675.8 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ
422,353.4 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอหนองหาน อาเภอพิบลู ย์รกั ษ์ อาเภอทุ่งฝน อาเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี ขอบเขตพืน้ ทีท่ างด้านทิศเหนืออยูบ่ นจุดบรรจบระหว่างห้วยดานกับห้วยหลวง
ด้านทิศตะวันออกอ ยูบ่ นแนวสันปนั น้ าระหว่างห้วยดานและแม่น้ าสงคราม ทางทิศตะวันตก
อยูบ่ นแนวสันปนั น้ าห้วยดานและห้วยหลวง ทางทิศใต้อยูบ่ นแนวสันปนั น้ าระหว่างลุ่มน้ าโขง
(ตะวันออกเฉียงเหนือ ) และลุ่มน้าชี สภาพพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็นทีค่ ่อนข้างราบ พืน้ ทีล่ าดเท
เล็กน้อยจากทางทิศใต้และทิศ ตะวันออกมาทางทิศเหนือ ระดับความสูงของพืน้ ทีอ่ ยูท่ ป่ี ระมาณ
170-190 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง
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น้าสวย
น้ ำสวย

แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าห้วยด่าน

แม่น้าสงครามตอนบน
ห้วยหลวง

ภาพที่ 13 ลุ่มน้าสาขาห้วยดาน
14) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 7 มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 2,356.9 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 1,473,033.1 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอโพนพิสยั อาเภอศรีวไิ ล อาเภอปากคาด อาเภอบึงกาฬ
อาเภอบุ่งคล้า อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย อาเภอบ้านแพง
อาเภอศรีสงคราม
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ขอบเขตพืน้ ทีล่ ุ่มน้าทางทิศเหนือ
ทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตก จรดแม่น้าโขงช่วงกัน้ พรมแดนระหว่างประเ ทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ส่วนทางทิศใต้อยูบ่ นแนวสันปนั น้ าของแม่น้ าสงคราม ห้วยคอง ห้วยฮี้ กับลาน้า
สาขาทีไ่ หลลงสู่แม่น้าโขงโดยตรง ลักษณะพืน้ ทีโ่ ดยทัวไปเป็
่
นทีร่ าบบริเวณติดแม่น้าโขงระดับ
ความสูงประมาณ 150 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง ในแนวรัศมีจากแ ม่น้าโขงประมาณ
1.5 กิโลเมตร ถัดขึน้ ไปทางทิศใต้ของพืน้ ที่ ลุ่มน้าจะเป็นทีด่ อนระดับความสูงประมาณ 190 เมตร
จากระดับน้าทะเลปานกลาง มีทร่ี าบตามแนวลาน้ าค่อนข้างน้อย แนวเขาทีเ่ ป็ นแนวสันปนั ลุ่มน้ า
คือ ภูลงั กา ปนั ลุ่มน้ าระหว่างแม่น้ าโขงส่วนที่ 7 กับแม่น้าสงครามตอนล่ าง ส่วนภูเขาทีอ่ ยูใ่ น
ลุ่มน้าทัง้ ลูกคือ ภูววั ซึง่ เป็นต้นน้าของห้วยบังบาตร และมีระดับความสูงอยูท่ ร่ี ะดับประมาณ
400 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง
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แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าแม่น้าโขงส่วนที่ 7

ห้วยคอง
ห้วยฮี้

ห้วยหลวง

แม่น้าสงครามตอนล่าง
แม่น้าสงครามตอนบน

ห้วยน้ายาม

ภาพที่ 14 ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 7

15) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าสงครามตอนบน มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 3,270.8 ตารางกิโลเมตร
หรือ ประมาณ 2,044,254.7 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอโซ่พสิ ยั อาเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย
อาเภอบ้านม่วง อาเภอเจริญศิลป์ อาเภอสว่างแดนดิน อาเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
อาเภอบ้านดุง อาเภอทุ่งฝน อาเภอหนองหาน อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ขอบเขตลุ่ มน้า
ทางตอนเหนืออยูบ่ นแนวสันปนั น้ าระหว่างแม่น้ าสงครามกับห้วยฮีและห้
้ วยคอง ด้านทิศตะวันออก
จะแบ่งแม่น้าสงครามเป็นลุ่มน้าสาขาแม่น้าสงครามตอนล่าง ทีจ่ ดุ บรรจบห้วยคองกับแม่น้า
สงคราม ด้านทิศตะวันตกอยูบ่ นแนวสันปนั น้ าห้วยหลวงกับแม่น้ าสงคราม ส่วนทางทิศใต้จรด
เขาภูพานบนแนวสันปนั น้ า พืน้ ทีโ่ ดยทัวไปบริ
่
เวณทีเ่ ป็ นทีร่ าบถึงลาดชัน 1-2% จะอยูต่ ามแนว
ลาน้าโดยมีความกว้างวัดจากแนวลาน้าประมาณ 1-3 กิโลเมตร พืน้ ทีร่ าบบางส่วนถูกน้าท่วม
ั ่ น้ มาเป็ นเนินลูกคลื่นความลาดชันประมาณ 3-5% พืน้ ที่
ทุกปีในฤดูฝน ถัดจากทีร่ าบริมฝงขึ
ส่วนใหญ่เป็น ทุ่งหญ้าหรือปา่ ไม้พุ่มเตีย้ และมีภเู ขาสูงทางด้านทิศใต้ของพืน้ ทีซ่ ง่ึ ส่วนใหญ่
เป็ นปา่ ต้นน้ า
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แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าแม่น้าสงครามตอนบน
ห้วยคอง
แม่น้าโขงส่วนที่ 7

ห้วยหลวง

ห้วยฮี้

แม่น้าสงครามตอนล่าง

ห้วยน้ายาม

ห้วยด่าน
ห้วยน้าอูน

ภาพที่ 15 ลุ่มน้าสาขาแม่น้าสงครามตอนบน
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16) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าสงครามตอนล่าง มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 3,065.6 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 1,916,001.0 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอพรเจริญ อาเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
อาเภอคาตากล้า อาเภออากาศอานวย อาเภอวานรนิวาส อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
อาเภอนาทม อาเภอบ้านแพง อาเภอศรีสงคราม อาเภอโพนสวรรค์ อาเภอท่าอุเทน อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม ขอบเขตพืน้ ทีล่ ุ่มน้า ทิศเหนือจรดลาห้ วยในลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 7
ทิศตะวันออกจรดแม่น้าโขง ทิศตะวันตกอยูใ่ นแนวบรรจบของห้วยคองกับแม่น้าสงคราม
ส่วนทางทิศใต้อยูแ่ นวบรรจบห้วยน้าอูนกับแม่น้าสงคราม พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็นทีร่ าบถึง ลาดชัน
1-2% จะอยูต่ ามแนวลาน้าในรัศมี 1-3 กิโลเมตร และมีระดับค วามสูงประมาณ 140-160 เมตร
จากระดับน้าทะเลปานกลาง ถัดมาเป็นเนินลอนลูกคลื่นลาดชันประมาณ 3-5% พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่
เป็ นทุ่งหญ้าหรือปา่ ไม้พุ่มเตีย้ สลับกับพืชไร่ มีระดับความสูงประมาณ 160 -180 เมตร
จากระดับน้าทะเลปานกลาง
แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าแม่น้าสงครามตอนล่าง
ห้วยฮี้

แม่น้าสงครามตอนบน

แม่น้าโขงส่วนที่ 7

ห้วยน้ายาม
ห้วยน้าอูน

ภาพที่ 16 ลุ่มน้าสาขาแม่น้าสงครามตอนล่าง

ห้วยทวย
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17) ลุ่มน้าสาขาห้วยคอง มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 709.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
443 ,320 .4 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอบึงกาฬ อาเภอพรเจริญ อาเภอโซ่พสิ ยั อาเภอปากคาด
จังหวัดหนองคาย ขอบเขตพืน้ ที่ ลุ่มน้ าทางทิศเหนืออยูบ่ นแนวสันปนั น้ าของห้วยคอง กับลาน้า
สาขาทีไ่ หลลงแม่น้าโขง ทางทิศตะวันออกอยูบ่ นสันปนั น้ าของห้วยซาวกับห้วยฮี้ ทิศตะวันตก
อยูบ่ นสันปนั น้ าของห้วยอังฮ๋า ซึง่ อยูใ่ นลุ่มน้า สาขา แม่น้าโขงส่วนที่ 7 ทางทิศใต้อยูบ่ นแนว
สันปนั น้ าระหว่างห้วยคองกับห้วยขมิน้ และจุดบรรจบห้วยคองกับแม่น้าสงคราม
แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าห้วยคอง

แม่น้าโขงส่วนที่ 7
แม่น้าโขงส่วนที่ 7

ห้วยฮี้
แม่น้าสงครามตอนบน
แม่น้าสงครามตอนล่าง

ภาพที่ 17 ลุ่มน้าสาขาห้วยคอง
18) ลุ่มน้าสาขาห้วยฮี้ มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 743.6 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
464 ,750 .0 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอศรีวไิ ล อาเภอเซกา อาเภอบึงกาฬ อาเภอบึงโขงหลง
อาเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม ขอบเขตลุ่ มน้าทางทิศ
ตะวันออกอยูบ่ นแนวผันน้ าของแนวเขาภูกวิ่ และแนวสันปนั น้ าของลาน้ าสาขาของห้วยบังบาตร
กับลาน้าสาขาห้วยทรายใหญ่ ซึง่ ไหลไปลงอ่างเก็บน้าห้วยฮี้ ขอบเขต ลุ่มน้าทางด้านทิศเหนืออยู่
บนแนวสันปนั น้ าของห้วยฮีก้ บั ลาน้ าสาขาทีไ่ หลลงกุดทิงใหญ่ ทางทิศตะวันตกอยูบ่ นแนวสั นปนั
น้าของห้วยฮีก้ บั แม่น้าสงคราม ขอบเขตทิศใต้อยูบ่ นจุดบรรจบระหว่างห้วยฮีแ้ ละแม่น้าสงคราม
ลักษณะ สภาพพืน้ ทีโ่ ดยทัวไปเป็
่
นพืน้ ทีล่ าดชันและมีระดับความสูงประมาณ
170 เมตร
จากระดับ น้าทะเลปานกลาง ทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือของพืน้ ทีล่ ุ่มน้าลาดลงมาทาง
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ตอนกลางของพืน้ ทีท่ ร่ี ะดับประมาณ 150 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีร่ าบจะอยูส่ อง
ั่
ฝงของล
าห้วยฮีใ้ นรัศมีประมาณ
1.5 กิโลเมตร และมีระดับประมาณ
150 เมตร จาก
ระดับน้าทะเลปานกลาง
แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าห้วยฮี้
ห้วยคอง
แม่น้าโขงส่วนที่ 7

แม่น้าสงครามตอนล่าง

ภาพที่ 18 ลุ่มน้าสาขาห้วยฮี้
19) ลุ่มน้าสาขาห้วยน้ายาม มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 1,730.1 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 1,081,298.3 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอศรีสงคราม อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
อาเภออากาศอานวย อาเภอวานรนิวาส อาเภอเจริญศิลป์ อาเภอพรรณานิคม อาเภอสว่างแดน
ดิน อาเภอส่องดาว อาเภอวาริชภูม ิ จังหวัดสกลนคร ขอบเขตลุ่มน้าทางทิศเหนือของพื้ นทีอ่ ยู่
บนแนวสันปนั น้ าระหว่างลาน้ าสาขาของห้วยน้ ายามกับลาน้ าสาขาของแม่น้ าสงคราม และจุด
บรรจบของห้วยน้ ายามกับแม่น้ าสงคราม ทิศตะวันออกอยูบ่ นแนวสันปนั น้ าของห้วยน้ ายามกับ
ห้วยน้าอูน ทิศตะวันตกอยูบ่ นแนว สันปนั น้ าของห้วยน้ ายามกับลาน้ าสาขาแม่น้ าสงคราม
ทางทิศใต้ อยูบ่ นแนวสันปนั น้ าภูผาเหล็กและ ภูผาทอง ซึง่ เป็ นแนวสันปนั น้ าระหว่างลุ่มน้ า
สาขาแม่น้าสงครามตอนบน ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าอูนและลุ่มน้าสาขาห้วยน้ายาม สภาพทัวไปของ
่
พืน้ ทีเ่ ป็นทีร่ าบสลับทีด่ อนระดับความสูงประมาณ 150-170 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง
ทางทิศตะวันออก ของพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีร่ าบลุ่มระดับความสูงประมาณ
150 เมตร
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ั่
จากระดับน้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีร่ าบลุ่มส่วนใหญ่อยูต่ ามแนวสองฝงของล
าห้วยน้ ายาม ในรัศมี
ประมาณ 3 กิโลเมตร
แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าห้วยน้ายาม
แม่น้าสงครามตอนล่าง
แม่น้าสงครามตอนบน

ห้วยน้าอูน

ภาพที่ 19 ลุ่มน้าสาขาห้วยน้ายาม
20) ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าอูน มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้า ประมาณ 3,542.9 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 2,214,306 .4 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอภูพาน อาเภอกุดบาก อาเภอนิคมน้าอูน
อาเภอวาริชภูม ิ อาเภอพังโคน อาเภอสว่างแดนดิน อาเภอวานรนิวาส อาเภอพรรณานิคม
อาเภอเมืองสกลนคร อาเภอกุสุมาลย์ อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร อาเภ อนาหว้า
อาเภอโพนสวรรค์ อาเภอศรีสงคราม จังหวัด นครพนม ขอบเขตพืน้ ทีท่ างทิศเหนืออยูบ่ นแนว
สันปนั น้ า ห้วยน้าอูนกับห้วยน้ายาม และจุดบรรจบของห้วยน้าอูนกับแม่น้าสงคราม ทางทิศ
ตะวันออกอยูบ่ นแนวสันปนั น้ าของห้วยน้ าอูนกับลาน้ าสาขาทีไ่ หลลงหนองหาน และห้วยน้ าอูน
กับห้วยน้า พุง ทิศตะวันตกอยูบ่ นแนวสันปนั น้ า ภูผาทอง ซึง่ เป็นแนวสันแบ่งลุ่มน้าสาขาแม่น้า
สงครามตอนบน ลุ่มน้ าสาขาห้วยน้ ายามและลุ่มน้ าสาขาห้วยน้ าอูน ทิศใต้อยูบ่ นแนวสันปนั น้ า
ตามแนวเขาภูกอ้ ภูนางงอย ภูเขียว สภาพพืน้ ทีม่ ภี เู ขาตอนกลางของพืน้ ทีล่ ุ่มน้าลาดลงมายัง
บริเวณเขือ่ นน้า อูน พืน้ ทีร่ าบผืนใหญ่จะอยูท่ างด้านท้ายน้าของเขือ่ นน้าอูนและบริเวณตอนบน
ของพืน้ ที่ พืน้ ทีร่ าบจากแนวห้วยน้าอูนมีรศั มีประมาณ 5 กิโลเมตร ระดับความสูงโดยทัวไปของ
่
พืน้ ทีป่ ระมาณ 150-170 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง
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แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าห้วยน้าอูน
แม่น้าสงครามตอนล่าง
แม่น้าสงครามตอนบน

ห้วยน้ายาม
ห้วยทวย

ห้วยน้ากา่

น้าพุง

ภาพที่ 20 ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าอูน
21) ลุ่มน้าสาขาห้วยทวย มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 782.6 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ
489,148.7 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อาเภอโพนสวรรค์ อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม มีลกั ษณะเป็นทีร่ าบแคบๆ อยูท่ างด้านเหนือสุดของภาค สภาพพืน้ ทีเ่ ป็นลูก
คลื่นติดต่อกันจนถึงเนินเขา โดยมีกลุ่มหินชุดโคราชรองรับอยู่ ห้วยทวยมีตน้ กาเนิดจากทีร่ าบสูง
บริเวณด้านทิศใต้ของอาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และไหลไปลงทีบ่ ริเวณบ้านปากทวย
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
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แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าห้วยทวย
แม่น้าสงครามตอนล่าง

ห้วยน้าอูน

แม่น้าโขงส่วนที่ 8
ห้วยน้ากา่

ภาพที่ 21 ลุ่มน้าสาขาห้วยทวย
22) ลุ่ มน้า สาขาแ ม่น้า โขงส่ วนที่ 8 มีพน้ื ทีล่ ุ่ มน้า ประมาณ 1,145.2 ตารางกิโลเมตร
หรือ 715,729.7 ไร อยูใ่ นพืน้ ที่ อาเภอท่าอุเทน อาเภอโพนสวรรค์ อา เภอเมืองนครพนม อาเภอ
ปลาปาก อาเภอธาตุพนม อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ลักษณะภูมปิ ระเทศ มีแนวสันป นั น้า
ความสูงประมาณ 160-190 เมตร จากระดับน้าทะเลปาน กลาง เป็ นแนวแบ่งเขต ระหว่ างลุ่มน้า
สาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 8 กับลุ่มน้าสาขาห้วยน้าก่า ตลอดแนวด้านทิศตะวันออกของลุ่ มน้า ติดกับ
แม่น้าโขงในจังหวัดนครพนม ทิศตะวันตกของพืน้ ทีล่ ุ่ มน้า เป็ นต้นกาเนิดของลา น้าสายหลักคือ
ห้วยบอ ห้วยบังกอ ห้ว ยบังฮวก พืน้ ทีล่ ุ่มน้าตอ นบนเป็นภูเขาสูงทีล่ าดชัน แ ละลดหลันเป็
่ นเนิน
สูงในตอนกลางเป็ นทีร่ าบถึงลูกคลื่นลอนลาดตอน ส่วนทางตอนล่ างเป็น พืน้ ทีค่ ่อนข้างราบ ถึง
ราบเรียบ
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แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าแม่น้าโขงส่วนที่ 8

ห้วยทวย

ห้วยน้ากา่

ภาพที่ 22 ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 8
23) ลุ่มน้าสาขาน้าพุง มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 836.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 522,837.2 ไร่
อยู่ ใน พืน้ ที่ อาเ ภอภูพาน อา เภอเต่ างอย อา เภอเมืองสกลนคร อา เภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร ลักษณะภูมปิ ระเทศ จะมีแนวสันป ันน้าทีม่ คี วามสูงประมาณ 300 - 500 เมตร
จากระดับน้าทะเลปานกลาง เป็ นแนวแบ่ง เขตระหว่างลุ่มน้าสาขาน้าพุงกับลุ่มน้าสาขาห้วยน้าอูน
ลุ่ มน้า สาขาห้ วยน้า ก่า และลุ่ มน้า สาขา ห้วยบางทราย จั งหวัดสกลนคร อยู่ ทาง ทิศเหนือและ
ทิศตะวันตกของลุ่ มน้า เป็นต้ นกาเนิดของลา น้า พุง พืน้ ทีล่ ุ่ มน้า ตอนบนเ ป็ นภูเขาสูง ทีล่ าดชัน
และลดหลันเป็
่ นเนินสูงตอนกลางถึงตอนล่างเป็นทีร่ าบถึง ลูกคลื่นลอนลาด
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แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าแม่น้าพุง
ห้วยน้ากา่
ห้วยน้าอูน

ห้วยบางทราย

ภาพที่ 23 ลุ่มน้าสาขาน้าพุง
24) ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าก่า มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 2,678 .2 ตารางกิโลเมตร หรือ
1,673,877.3 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองสกลนคร อาเภอโพนนาแก้ว อาเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร ลักษณะภูมปิ ระเทศ มีแนวสันปนั น้ าความสูงประมาณ 300 เมตร จาก
ระดับน้าทะเลปานกลาง เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลุ่มน้าสาขาห้วยน้าก่ากับลุ่มน้าสาขาน้าพุง
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 8 และลุ่มน้าสาขา ห้วยชะโนด ในจังหวัดสกลนคร พืน้ ทีท่ างด้าน
ทิศเหนือและ ทิศตะวันตกของลุ่มน้าเป็นต้นกาเนิดของลาน้าบังและน้าก่า พืน้ ทีล่ ุ่มน้าตอนบน
เป็ นภูเขาสูงทีล่ าดชันและลดหลันเป็
่ นเนินสูง พืน้ ทีท่ างตอนกลางเป็นทีร่ าบถึงลูกคลื่นลอนลาด
ส่วนทางตอนล่างเป็นพืน้ ทีค่ ่อนข้างราบถึงราบเรียบ
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แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าห้วยน้ากา่
ห้วยทวย

แม่น้าโขงส่วนที่ 8

ห้วยน้าอูน

น้าพุง

ห้วยบางทราย

แม่น้าโขงส่วนที่ 9

ภาพที่ 24 ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าก่า

25) ลุ่มน้า สาขาแ ม่น้า โขงส่วน 9 มีพน้ื ที่ ลุ่มน้า ประมาณ 449.9 ตารางกิโลเมตร หรือ
281 ,202 .1 ไร่ อยู่ ในพืน้ ที่ อาเภอหว้ านให ญ่ อาเภอ ดงหลวง อาเภอ เมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ลักษณะภูมปิ ระเทศมีแนว
สันปนั น้ า ความสูงประมาณ 200 เมตร
จากระดับน้าทะเลปานกลาง เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลุ่มน้า สาขาแม่น้า โขงส่วน 9 กับ ลุ่มน้า
สาขาห้วยน้า ก้า และ ลุ่มน้า สาขาห้วยบางทราย ตลอดแนวทิศตะวันออกของ ลุ่มน้าอยู่ ติดกับ
แม่น้า โขงในจังหวัดมุกดาหาร ทางทิศตะวันตกของ ลุ่มน้าเป็นต้นกาเนิด ของห้วยชะโนด พืน้ ที่
ลุ่มน้า ตอนบนเป็น ภูเขาสูงทีล่ าดชันและลดหลัน่ เป็น เนินสูง ทางตอนกลาง เป็น ทีร่ าบถึงลูกคลื่น
ลอนลาด ส่วนทางตอนล่างเป็นพืน้ ทีค่ ่อนข้างราบถึงราบเรียบ
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แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าแม่น้าโขงส่วนที่ 9
ห้วยน้ากา่

ห้วยบางทราย

ภาพที่ 25 ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วน 9
26) ลุ่มน้าสาขาห้วยบางทราย มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 1,398.4 ตารางกิโลเมตร หรือ
874,027.3 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองมุกดาหาร อาเภอดงหลวง อาเภอคาชะอี อาเภอหว้านใหญ่
จังหวั ดมุกดาหาร มีแนวสันปนั น้ า ความสูงประมาณ 300 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง
เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลุ่มน้าสาขาห้วยบางทรายกับลุ่มน้าสาขา ห้วยน้าก่า ลุ่มน้าสาขา
ห้วยชะโนด ลุ่มน้าสาขาห้วยมุก ลุ่มน้าสาขาห้วยบังอี่ ในจังหวัดมุกดาหาร พืน้ ทีท่ างทิศเหนือ
และทิศตะวันตกข องลุ่มน้าเป็นต้นกาเนิดของห้วย บางทราย พืน้ ทีล่ ุ่มน้าตอนบนเป็นภูเขาสูงที่
ลาดชันและลดหลันเป็
่ นเนินสูง พืน้ ทีต่ อนกลางเป็นทีร่ าบถึงลูกคลื่นลอนลาด ส่วนทางตอนล่าง
เป็นพืน้ ทีค่ ่อนข้างราบเรียบ
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แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าห้วยบางทราย
น้าพุง

แม่น้าโขงส่วนที่ 9

ห้วยมุก

ภาพที่ 26 ลุ่มน้าสาขาห้วยบางทราย
27) ลุ่มน้าสาขาห้วยมุก มีพ้นื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 797.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 498,237.7
ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองมุกดาหาร อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีแนวสันปนั น้ าทางทิศ
ตะวันตก ความสูงประมาณ 600 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง เป็นแนวแบ่งเขตระหว่าง
ลุ่มน้าสาขาห้วยมุกกับลุ่มน้าสาขาห้วยบังอี่ ในจังหวัดมุกดาหารและเป็นต้นกาเนิดของ ลาน้า
ห้วยมุก พืน้ ทีล่ ุ่มน้าตอนบนเป็นภูเขาสูงลาดชันและลดหลันลงมาทางตอนกลางซึ
่
ง่ เป็นทีร่ าบถึง
ลูกคลื่นลอนลาด ตอนล่างเป็นพืน้ ทีค่ ่อนข้างราบเรียบ
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ห้วยบางทราย

แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าห้วยมุก
แม่น้าโขงส่วนที่ 9

ห้วยบังอี่

ภาพที่ 27 ลุ่มน้าสาขาห้วยมุก
28) ลุ่มน้าสาขาห้วยบังอี่ มีพน้ื ทีล่ ุ่ มน้าประมาณ 1,564 .4 ตารางกิโลเมตร หรือ
977,761.4 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอหนองสูง อาเภอคาชะอี อาเภอนิคมคาสร้อย อาเภอเมือง
มุกดาหาร อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีแนวเทือกเขาทีม่ คี วามสูงประมาณ 400 เมตร
จากระดับน้าทะเลปานกลาง เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลุ่มน้าสาขาห้วยบั งอีก่ บั ลุ่มน้าสาขา
ห้วยบางทราย ลุ่มน้าสาขาห้วยมุก และลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงตอนล่างในจังหวัดมุกดาหาร พืน้ ที่
ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของลุ่มน้า เป็นต้นกาเนิดของห้วยบังอี่ พืน้ ทีล่ ุ่มน้าตอนบนเป็น
ภูเขาทีล่ าดชันและ ลดหลันเป็
่ นเนินสูง ทางตอนกลางเป็นทีร่ าบถึงลู กคลื่นลอนลาด ส่วนใน
ตอนล่างเป็นพืน้ ทีค่ ่อนข้างราบถึงราบเรียบ
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ห้วยบางทราย

แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าบังอี่

ห้วยมุก

ภาพที่ 28 ลุ่มน้าสาขาห้วยบังอี่
29) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงตอนล่าง มีพน้ื ทีล่ ุ่มน้าประมาณ 3,358.7 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 2,099,175 .9 ไร่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อาเภอเลิง นกทา
จังหวัดยโสธร อาเภอชานุมาน อาเภอเสนานิคม อาเภอปทุมราชาวงศา จังหวัดอานาจเจริญ
อาเภอเขมราฐ อาเภอกุดข้าวปุ้น อาเภอนาตาล อาเภอโพธิ ์ไทร อาเภอศรีเชียงใหม่
อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี สภาพพืน้ ทีโ่ ดยทัวไปมี
่ แนวเทือกเขาความสูงประมาณ
500 เมตร จากระดั บน้าทะเลปานกลาง อยูท่ างทิศเหนือและ ทิศตะวันตกของลุ่มน้า และเป็น
แนวแบ่งเขตระหว่างลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงตอนล่างกับลุ่มน้าสาขาห้วยบังอี่ โดยพาดยาวจาก
จังหวัดมุกดาหารถึงอุบลราชธานี พืน้ ทีล่ ุ่มน้าตอนบนเป็นภูเขาทีล่ าดชันและลดหลันเป็
่ นเนินสูง
และเป็นต้นกาเนิดของห้วยบังอี่ ตอนกลางเป็นทีร่ าบถึง ลูกคลื่นลอนลาด ทางตอนล่างเป็นพืน้ ที่
ค่อนข้างราบถึงราบเรียบ
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แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้าโขงตอนล่าง

ภาพที่ 29 ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงตอนล่าง

บทที่ 5
ผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจยั ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ าโขง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลาภู สกลนคร บึงกาฬ
นครพนม และ มุกดาหาร ) ในกระบวนการสารวจภาคสนาม การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนา
กลุ่ ม และประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร จากผูใ้ ห้ขอ้ มูล ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ าชุมชน ชาวบ้าน ผูแ้ ทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อ ง (ถ้ามี) ซึง่ เป็นผูร้ เิ ริม่ หรือมีส่วน
เกีย่ วข้องในการปรับประยุกต์ใช้/พัฒนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
1. บริ บททัวไปของแหล่
่
งภูมิปัญญาท้องถิ่ น
จากการลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการ ได้พบข้อสังเกต ข้อมูล
น่าสนใจมากมาย จนนามาสู่ งานวิจยั ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการน้าของแต่ละพืน้ ที่
นัน้ จะเกิดและสรรค์สร้างภูมปิ ญั ญามาจากลักษณะสภาพภูมปิ ระเทศของแต่ละท้องถิน่ เพราะ
ชาวบ้านในพืน้ ทีจ่ ะพยายามปรับตัวเพื่อดาเนินชีวติ ให้ได้ในสภาพแวดล้อมของตน เห็นได้ชดั
จากภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการน้ าในพืน้ ทีส่ งู อย่างตาบลร่องจิก
อาเภอภูเรือ
จังหวัดเลย ชาวบ้านได้สร้างสรรค์ประดิษฐ์กงั หันวิดน้าเพื่อใช้วดิ น้าจากแหล่งน้าธรรมชาติมาใน
ใช้ในพืน้ ทีเ่ กษตรเพราะในพืน้ ทีห่ ่างไกลยังไม่สามารถนาเครือ่ งสูบน้าเข้าพืน้ ทีเ่ พื่อทางาน ใน
ลักษณะพืน้ ทีท่ ม่ี สี ภาพภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็นทีล่ ุ่มอย่างอาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู การ
วิดน้าจะใช้เครือ่ งมือทีเ่ รียกว่า คันโซ่ ในการวิดน้า ซึง่ คันโซ่ทามาจากไม้ไผ่จกั สาน แต่มขี อ้ จากัด
ของปริมาณน้าทีต่ กั ได้ในแต่ละครัง้ สองพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามแตกต่างของสภาพภูมปิ ระเทศ ชาวบ้านก็
จะมีภมู ปิ ญั ญาในการจัดการปญั หาทีแ่ ตกต่างกันแต่สามารถจัดการปญั หาของตนได้ในพืน้ ทีส่ งู
ลักษณะเป็ นภูเขาสูงชัน ขาดแคลนน้ าในการอุปโภค บริโภค ชาวบ้านจะอาศัยภูมปิ ญั ญ าในการ
สร้างฝายชะลอน้าและเพื่อกักเก็บน้าไว้เพื่อทาระบบประปาภูเขา นาน้าจากภูเขามาใช้ในชุมชน
เห็นได้จากภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการน้ าพืน้ ทีเ่ ชิงเขาฯ อาเภอภูหลวง จังหวัดเลย และการ
ทาระบบประปาภูเขา บ้านางิว้ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ประปาภูเขาลาห้วยทองใหญ่
บ้านนาเมืองไทย ตาบลน้าโสม อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี และประปาน้าซับ บ้านภูวงน้อย
อาเภอวาริชภูม ิ จังหวัดสกลนคร ทีภ่ มู ปิ ระเทศเอือ้ อานวยในการทาประปาเพราะเป็นพืน้ ทีต่ น้ น้า
ทีม่ แี หล่งน้าให้สามารถสร้างระบบและสิง่ ก่อสร้างเพื่อนาน้ามาใช้ประโยชน์ได้ ซึง่ ในพืน้ ทีร่ าบ
หรือเป็นแอ่งกระทะจะไม่สามารถทาได้ แต่กจ็ ะก่อเกิดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการน้ า
ทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ ขึน้ มา เช่น บ้านนาโสก อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร แหล่งน้าอยูต่ ่า
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กว่าพืน้ ทีก่ ารเกษตรต้องหาวิธสี บู น้ าจากแหล่งน้ าส่งขึน้ ไปโดยไม่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้า และ
น้ามันได้ จึงเกิดเครือ่ งสูบน้าพลังงานน้าทีเ่ รียกว่า เครือ่ งตะบันน้า ทีส่ ามารถสูบน้าจากทีต่ ่า
ส่งผ่านความลาดชันเป็นระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตร ด้วยอาศัยหลักการกาลักน้าและแรงโน้ม
ถ่วงของโลก หรือกรณีชาวบ้านทีอ่ ยูภ่ าคกลาง โดยเฉพาะในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าเจ้าพระยา ทีม่ ี น้าท่วม
บ่อยครัง้ ก็จะสร้างบ้านทีย่ กใต้ถุนสูงขึน้ เพื่อให้ในฤดูน้ามาจะไหลผ่านใต้ถุนบ้าน เป็นการปรับตัว
ให้อยูก่ บั สิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างลงตัว เพราะธรรมชาติของมนุษย์คอื การปรับตัวให้ดารง
ชีพอยูไ่ ด้ สิง่ เหล่านี้คอื ตัวอย่างที่ ชีช้ ดั ได้ว่าภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในก ารบริหารจัดการน้าจะมีทม่ี า
จากการปรับตัวให้ดาเนินชีวติ เข้ากับสภาพภูมปิ ระเทศของพืน้ ทีเ่ ป็นหลัก
สาหรับภูมปิ ญั ญาประเภทประเพณี พิธกี รรม และความเชื่อนัน้ จะพบว่าชาวอีสานผูก
โยงความเชื่อกับเรือ่ งผีบรรพบุรษุ เจ้าปา่ เจ้าเขา ทุกประเพณี พิธกี รรม ชาวบ้านท้องถิน่ จะ
เคารพในสถานที่ ผืนปา่ ชุมชนเพราะยาเกรงต่ออิทธิฤทธิ ์ของสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ เช่น ประเพณีทาบุญ
หินสีก่ อ้ น ทีช่ าวบ้านเคารพในหินขนาดใหญ่ จานวน 4 ก้อน ดอนปูต่ า ภูมปิ ญั ญาแห่งการ
อนุ รกั ษ์ปา่ ของชาวอีสาน ทีน่ บั ถือผีปู่ ผีตา ไม่มผี ใู้ ดบุกรุกและแผ้วถางปา่ ชุมชนในอาณาเขตของ
ดอนปู่ ตา นอกจากนี้ประเพณี พิธกี รรม ความเชื่อ ได้นามาซึง่ การละเล่นทีส่ นุกสนานของภาค
อีสานทีย่ งั เชื่อมโยงความเชื่อในเรือ่ งน้าเข้าไปด้วย เช่น ประเพณีผขี นน้า ตาบลนาซ่าว ทีเ่ ชื่อกัน
ว่าเมือ่ มีการละเล่นผีขนน้าจะทาให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล พิธกี รรมสรงน้ าหลวงปูก่ ่ าแห่งลุ่มน้ า
หนองหาน-กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีทีเ่ ชื่อกันว่าหากปีใดไม่มพี ธิ สี รงน้ าหลวงปูก่ ่ าแล้ว ฝนจะไม่ตก
ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าหนองหาน- กุมภวาปี และยังมีพธิ กี รรมสืบชะตาแม่น้าคานให้มอี ายุยนื ยาว
มีความสะอาด หล่อเลีย้ งชีวติ ชาวชุมชนในอาเภอท่าลีจั่ งหวัดเลย ซึง่ อาศัยแนวคิดจากการสืบชะตา
ผูส้ งู อายุให้มอี ายุมนขวั
ั ่ ญยืน เปรียบเสมือนการต่ออายุให้แม่น้าอยูค่ ่ชู ุมชนตลอดไป
สรุปคือ
ความเชื่อในสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ สิง่ ลีล้ บั ผีบรรพบุรษุ คือพืน้ ฐานสาคัญทีก่ ่อเกิดประเพณี พิธกี รรม
ทีก่ ลายมาเป็ นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการน้ าของชาวอีสาน
ภูมปิ ญั ญาใน ด้าน การจัดการ /การปฏิบตั ิ มีจดุ เด่นทีก่ ารบริหารด้วยกฎ กติกา และ
บทลงโทษของชุมชนเอง ซึง่ การบริหารด้วยชุมชนจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชาวบ้าน ทาให้
ชาวบ้านได้เรียนรูแ้ ละจัดการกับปญั หาของชุมชน ซึง่ จะสามารถตอบโจทย์ปญั หาได้ตรงประเด็น
เช่น การจัดการปา่ ชุมชนภูผปี อบ บ้านวังน้ ามอก จังหวัดหนองคาย ทีม่ กี ารบุกรุกปา่ เพื่อทาสวน
ยาง เมือ่ มีกฎ กติกา และบทลงโทษทางสังคมมาบังคับใช้กบั ชุมชน สถานการณ์การบุกรุกเริม่ ดี
ขึน้ สภาพปา่ กลับมาอุดมสมบูรณ์จนสามารถจัดการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ได้ การจัดการหนองสี
นาถและการจั ดการอ่างเก็บน้ าห้วยคล้าย ทีล่ ว้ นแล้วแต่เป็ นปญั หาของชุมชนทีจ่ ดั การด้วยตัว
ชุมชนเอง จนสามารถบริหารจัดการประโยชน์ให้ทุกฝา่ ยพึงพอใจ สามารถร่วมกันอนุ รกั ษ์และ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าควบคู่กนั ได้ และยังมีการจัดการทีด่ าเนินการโดยชาวบ้านเนื่องจาก
ภาครัฐไม่สามารถสนอง ตอบกับปญั หาของชาวบ้านได้ เช่น ทีบ่ า้ นดอนกลาง อาเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ มีพน้ื ทีก่ ารเกษตรติดกับอ่างเก็บน้าบึงโขงหลงแต่ไม่สามารถนาน้าจากอ่างเก็บ
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น้าออกมาใช้ได้เพราะขาดระบบกระจายน้า ผูน้ าชาวบ้านจึงได้ระดมความคิดจากชุมชน นามา
ซึง่ การขุดคลองดินทีห่ ลังประตูระบา ยน้าของอ่างเก็บน้าเพื่อนาน้าเข้าทีน่ าได้ โดยอาศัยการ
ออกแบบและแรงงานในการขุดคลองดินจากชาวบ้านเอง รวมทัง้ การจัดตัง้ เขตอนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์
น้าในพืน้ ทีห่ นองกุดทิง จังหวัดบึงกาฬและหนองลาด อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ทีม่ ี
ลักษณะร่วมกันคือจัดตัง้ แนวเขตการอนุรกั ษ์โด ยชาวบ้านในพืน้ ทีเ่ พื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุแ์ ละ
ขยายพันธุส์ ตั ว์น้า แต่มจี ดุ ต่างทีป่ ระเด็นหนองลาดนัน้ อนุรกั ษ์แล้วพัฒนาต่อ ด้วยการสร้าง
รายได้จากเขตอนุรกั ษ์ นารายได้มาซ่อมแซม บารุงสาธารณูปโภคในชุมชน ในขณะทีห่ นองกุด
ทิงอนุรกั ษ์เพียงประเด็นเดียวเพราะเป็นพืน้ ทีช่ ุ่มน้าโลก
นอกจากนี้ ในด้านการจัดการ มีกลุ่มเยาวชนการอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อม ทีเ่ หมาะสมใน
การเป็นต้นแบบแก่กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มเยาวชนรักษ์น้าคาน อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ได้ถูก
ก่อตัง้ โดยอาจารย์สนาม อินหันต์ อาจารย์ประจาโรงเรียนท่าลีว่ ทิ ยา ทีม่ แี นวคิดต้องการปลูกฝงั
ให้เยาวชนในท้องถิน่ รักและหวงแหน ในบ้านเกิดของตน มาร่วมด้วยช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อม
ทีเ่ รียกว่าบ้าน ให้อยูค่ ่ทู ่าลี่ มีการทากิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทัง้ การสร้างฝายชะลอน้า การ
จัดการแยกขยะชุมชน การเทน้าหมักชีวภาพในแม่น้าคาน การรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
เป็นต้น จากการดาเนินกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์อย่างต่อเนื่อง ทาให้กลุ่มรักษ์น้าคานได้รบั
รางวัลจากบริษทั โตโยต้า (ไทยแลนด์ ) ให้ไปทัศนศึกษาทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ เป็ นเวลา 7 วัน และ
จุดเด่นทีท่ างกลุ่มรักษ์น้าคานโดดเด่นกว่ากลุ่มอื่นๆคือมีการสืบทอดกลุ่มกันรุน่ สู่รนุ่ รุน่ พีท่ ส่ี าเร็ จ
การศึกษาและประกอบอาชีพแล้วยังคงให้การสนับสนุนกลุ่มอย่างต่อเนื่อง อีกกลุ่มทีม่ คี วาม
น่าสนใจมากคือ ชมรมอนุรกั ษ์และฟื้นฟูลุ่มน้าสงคราม ตาบลโพนงาม อาเภออากาศอานวย
จังหวัดสกลนคร มีการรวบ รวมแกนนาจาก 5 หมูบ่ า้ น คือบ้านดงสาร บ้านสามขา บ้านดงเสียว
บ้านท่าแร่ และบ้ านปากยาม ด้วยเหตุผลระบบนิเวศปา่ บุ่งปา่ ทามจะสูญเสียไป เกรงน้าจะท่วม
พืน้ ทีท่ าการเกษตร จึงได้จดั กิจกรรมการอนุ รกั ษ์ฟ้ืนฟูปา่ บุ่งปา่ ทาม พร้อมกับกาหนดเขต
อนุรกั ษ์ฟ้ืนฟูวงั ปลาขึน้ เรียกว่า “หนึ่งหมูบ่ า้ น หนึ่งวังปลา หนึ่งปา่ ทาม ในเขตลุ่มน้ าสงคราม ”
ทุกกระบวนการทีผ่ ่ านมาได้รบั ความร่วมมือด้วยดีจากชาวบ้านในพืน้ ที่ ก่อนจะดาเนินการเรือ่ ง
ต่างๆ ได้มกี ารปรึกษาหารือจัดเวทีประชาคมชีแ้ จงให้รบั ทราบกันทัง้ ชุมชน พร้อมทัง้ ยอมรับมติ
ของทีป่ ระชุมตามเสียงข้างมาก จึงเป็นอีกกลุ่มทีเ่ ป็นตัวอย่างของการอนุรกั ษ์ได้เป็นอย่างดี
สาหรับบุคคลต้นแบบหรือปราชญ์ภมู ปิ ญั ญาฯ มักเป็ นบุค คลทีเ่ คยประสบความล้มเหลว
ในการดาเนินชีวติ มาก่อน จากนัน้ เกิดจุดเปลีย่ นในการดาเนินชีวติ ทีห่ นั มาดาเนินชีวติ อีก
เส้นทางหนึ่งของชีวติ จนประสบผลสาเร็จด้วยหนทางทีเ่ รียบง่ายและแอบอิงวิถธี รรมชาติ เช่น
ลุงวิราช ช้อยจอหอ ทีล่ ม้ ละลา ยจากไร่มะขามหวาน กลับมายืนขึน้ อีกครัง้ จากแนวคิดการปลูก
ปา่ ในบ้าน อาจารย์มาโนช โพธิ ์เมืองทีพ่ ลิกผืนดินอีสานให้สามารถปลูกลาไยและลิน้ จีไ่ ด้ผลผลิต
งามไม่แพ้ภาคเหนือ และนายนิมติ ร ทักโลวา ทีร่ ายได้ไม่พอกับค่าใช้จา่ ยในอาชีพ และพลิกผัน
มาทาเกษตรทฤษฎีใหม่ในพืน้ ทีบ่ า้ นของตนเอง
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2. ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่ น
จากการ ศึกษา ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ สามารถ จาแนกประเภท ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการ
บริหารจัดการน้า ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิน่ ลุ่มน้าโขง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ได้ดงั ต่อไปนี้
ประเภทภูมิปัญญา
การจัดการ/การปฏิบตั ิ

ภูมิปัญญา
1. การจัดการปา่ ชุมชนภูผปี อบ
2. การจัดการอ่างเก็บน้าห้วย
คล้าย
3. การบริหารจัดการน้าพืน้ ทีเ่ ชิง
เขาในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภู
หลวง
4. หนองลาด อนุรกั ษ์เพื่อพัฒนา
5. การจัดการน้ากลุ่มบ้านดอน
กลาง
6. กลุ่มเยาวชนรักษ์น้าคาน
7. การจัดการหนองกุดทิง
8. การบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตรพืน้ ทีร่ าบสูง
9. การบริหารจัดการน้าหนองสี
นาถ

จังหวัด
หนองคาย
อุดรธานี

ลุ่มน้า
แม่น้าโขงส่วนที่ 6
ห้วยหลวง

เลย

น้าสาน

หนองคาย
บึงกาฬ

แม่น้าโขงส่วนที่ 6
แม่น้าโขงส่วนที่ 7

เลย
บึงกาฬ
มุกดาหาร

แม่น้าโขงส่วนที่ 5
ห้วยคอง
ห้วยบังอี่

หนองคาย

แม่น้าโขงส่วนที่ 6

10. การบริหารจัดการแหล่งน้าใต้ นครพนม
ดิน
11. วิถชี วี ติ ของชุมชนในเขตลุ่ม สกลนคร
น้าสงคราม
ความเชื่อ /พิธกี รรม / 12. ประเพณีบุญกุม้ ข้าว
หนองบัวลาภู
ศาสนา
13.ดอนปูต่ า ศรัทธา ความเชื่อ หนองบัวลาภู
แห่งการอนุรกั ษ์
14. การผสมผสานประเพณีกบั
หนองคาย
การบริหารจัดการน้า

น้าก่า
สงครามล่าง
ห้วยน้าโมง
ห้วยน้าโมง
แม่น้าโขงส่วนที่ 6
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ประเภทภูมิปัญญา

เครือ่ งมือ/อุปกรณ์

ปราชญ์ชาวบ้าน

สิง่ ก่อสร้าง

ภูมิปัญญา
15. พิธสี รงน้ าหลวงปูก่ ่ า
16. พิธสี บื ชะตาแม่น้าคาน
17. ประเพณีทาบุญหินสีก่ อ้ น
18. ประเพณีบุญบัง้ ไฟ
19. บัง้ ไฟผี บุญออกพรรษา
20. ประเพณีผขี นน้า
21. คันโซ่
(เครือ่ งมือวิดน้า
โบราณ)
22. เครือ่ งตะบันน้า
23. พัดน้า (กังหันวิดน้า)
24. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภู
หลวง
25. ชีวติ ใหม่บนพืน้ ฐานเกษตร
ทฤษฎีใหม่
26. ระบบประปาภูเขา (น้าซับ)
27. ระบบประปาภูเขา (ฝาย)

จังหวัด
อุดรธานี
เลย
เลย
สกลนคร
หนองคาย
เลย
หนองบัวลาภู

ลุ่มน้า
ห้วยดาน
แม่น้าโขงส่วนที่ 4
แม่น้าโขงส่วนที่ 3
ห้วยน้าอูน
ห้วยหลวง
แม่น้าโขงส่วนที่ 5
ห้วยน้าโมง

มุกดาหาร
เลย
เลย

ห้วยบังอี่
น้าสาน
แม่น้าเลยตอนล่าง

อุดรธานี

ห้วยน้าโสม

สกลนคร
หนองคาย
(บ.เทาใต้)
28. ประปาภูเขาลาห้วยทองใหญ่ อุดรธานี

น้ายาม
ห้วยน้าโสม
ห้วยน้าโสม
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1. การจัดการป่ าชุมชนภูผปี อป
บ้านวังน้ามอก หมู่ 5 ตาบลพระพุทธบาท อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 6
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายสมเกียรติ สุทธิสาร (ผูใ้ หญ่บา้ นวังน้ามอก)
ประเภทของภูมิปัญญา
การจัดการ/การปฏิบตั ิ
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุ รกั ษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรน้ าและปา่ ต้นน้ า
1.1 บริ บทพื้นที่
บ้านวังน้ามอก หมู่ 5 ตาบลพระพุทธบาท อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เริม่ ตัง้
เมือ่ ประมาณ ปี พ.ศ. 2507 เป็นหมูบ่ า้ นทีม่ ภี เู ขาล้อมลอบ แต่ก่อนตื่นเช้ามา จะมีมอกลอยไป
ตามหมูบ่ า้ นจึงได้มชี ่อื ว่า บ้านวังน้ามอก ซึง่ เพีย้ นจากหมอกมาเป็นมอก เมือ่ ปี
2507 ได้ม ี
ราษฎรจากบ้านโคกซวกและชาวอาเภอศรีเชียงใหม่ได้อพยพเข้ามาอยู่ 4 -5 ครอบครัว มาทาไร่
ั ่ จากปี 2507-2509
และเลีย้ งสัตว์ต่อมาเมือ่ ปี 2509 ก็มชี าวบ้านอาเภอท่าบ่อเข้าทาไร่ชายฝงลาว
มีราษฎรอพยพเข้ามาอยูจ่ านวน 15 ครอบครัวหลังจากนัน้ บ้านใกล้ละแวกได้เข้ามาเพิม่ ขึน้
จนกระทังปี
่ 2512 ทางราชการจึงได้จดั ตัง้ เป็นหมูบ่ า้ นถูกต้องตามทางราชการชื่อว่า บ้านวังน้า
มอก หมู่ 5 ตาบลพระพุทธบาท อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ห่างจากอาเภอ 27
กิโลเมตร จากจังหวัด 84 กิโลเมตร ในปจั จุบนั มีนายสมเกียรติ สุทธิสาร เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น เริม่ ตัง้
หมูบ่ า้ นมามีผใู้ หญ่บา้ นรวมกัน ดังนี้
1) นายพร พุ่มทอง
ดารงตาแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น พ.ศ. 2507-2512
2) นายพูน หัสดี
ดารงตาแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น พ.ศ. 2512-2515
3) นายจร สายศรี
ดารงตาแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น พ.ศ. 2515-2522
4) นายพวง อินทร์นอก ดารงตาแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น พ.ศ. 2522-2540
5) นายสมเกียรติ สุทธิสาร ดารงตาแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น พ.ศ. 2540-จนถึงปจั จุบนั
อาณาเขต
ทิศเหนือ
จดบ้านผาตัง้ ตาบลผาตัง้ อาเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้
จดบ้านลุมพินี และบ้านดอนขนุน ตาบลศรีสุข
อาเภอโพธิ ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออก จดหมูบ่ า้ นห้วยไฮ ตาบลพุทธบาท อาเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันตก จดบ้านห้วยไซงัว ตาบลผาตัง้ อาเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย
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พืน้ ทีป่ กครองมีเนื้อที่ 10,150 ไร่ แยกออกไปเป็นพืน้ ทีก่ ารเกษตรและทีอ่ ยูอ่ าศัย
ดังนี้

1) ส่วนปา่ รัฐบาล 1,200 ไร่
2) วัดเทสรังสี 4,000 ไร่
3) ปา่ อนุ รกั ษ์เพื่อชุมชน 3,500 ไร่
4) พืน้ ทีก่ ารเกษตร 1,450 ไร่ และทีอ่ ยูอ่ าศัย ปลูกข้าวไร่ 100 ไร่ ปลูกนาข้าว
100 ไร่ ทาสวน 300 ไร่ ปลูกไม้ผล 300 ไร่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ 350 ไร่ (ยางพารา) และทีอ่ ยูอ่ าศัย
300 ไร่
1.2 สภาพทัวไปป่
่
าชุมชนภูผปี อป
ปา่ ชุมชนประเภทที่ 1 เนื้อที่ 3,500 ไร่ ตัง้ อยูใ่ นเขตปา่ สงวนแห่งชาติ ปา่ พานพร้าว
ปา่ แก้งไก่และอยูใ่ นเขตพืน้ ทีป่ า่ อนุ รกั ษ์ตามมติ ครม . เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2535 ท้องที่
ตาบลพระพุทธบาท อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
สภาพภูมปิ ระเทศ พืน้ ทีท่ วไปเป็
ั่
นภูเขาสูงสภาพปา่ อุดมสมบูรณ์เป็ นต้นน้ า ลาธารที่
สาคัญของห้วยหินสิว่ ห้วยช้างเผือก ห้วยทอน และห้วยถ้าเต่า บริเวณพืน้ ทีด่ งั กล่าวสูงจาก
ระดับน้าทะเล 300 เมตร ชนิดปา่ เป็ นปา่ ดิบแล้ง มีบางส่วนเป็ นปา่ เบญจพรรณและปา่ เต็ง- รัง
คาบเกีย่ วกัน สภาพดิน เป็นดินร่วนปนทรายบางส่วนเป็นดินปนหินลูกรังและสภาพของหินเป็น
หินโผล่หนิ ภูเขาและหินดาน สาหรับความอุดมสมบูรณ์ของดินอยูใ่ นระดับปานกลาง
ชนิดพันธุไ์ ม้ มีไม้ยางประดู่ แดง กระบากตะเคียนทอง ตะเคียงหิน มะค่าโมง เต็งรัง
เป็นต้น สาหรับไม้พน้ื ล่างมีไม้ไผ่หวาย หญ้าคาขึน้ ทัวไป
่ พืชสมุนไพรมีพชื สมุนไพรขึน้ อยูท่ วไป
ั่
เช่น อ้อยสามส วน กาลังเสือโค้ง ประดง ทุกชนิด โดไม่รลู่ ม้ ตะไข้ตน้ ฝางแดง ข้าหด เป็นต้น
ส่วนชนิดทีใ่ ช้เป็ นอาหาร เช่น หน่ อไม้ เห็ด ผักหวาน ผักติว้ หวาย สะเม็ก ลิน้ ไม้ ข่าปา่ เป็ นต้น
ชนิดสัตว์ปา่ เช่น หมูปา่ กระแต กระรอก ไก่ปา่ บ่าง ค้างคาว ตะกวด หรือแลน นกชนิด
ต่างๆ

1.3 สภาพปัญหา
สืบเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนบ้านวังน้ามอก ความต้องการทีด่ นิ ในการเพาะปลูก
โดยเฉพาะกับการเพิม่ พืน้ ทีป่ ลูกยางพารา ไม้เศรษฐกิจใหม่ของภาคอีสาน ทาให้ชาวบ้านใน
พืน้ ทีแ่ ละต่างถิน่ บุกรุกทาลายปา่ ภูผปี อปซึง่ เป็ นปา่ ต้นน้ าสาคัญของห้วยหิน่ สิว่ ห้วยทอน ที่
ชาวบ้านอาศัยน้ามาทาการเกษตร รวมถึงเป็นแหล่งท่องเทีย่ วแบบโฮมสเตย์
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ภาพที่ 30 สภาพปา่ ภูผปี อปทีถ่ ูกบุกรุกเพื่อทาสวนยางพารา
1.4 การจัดการป่ าชุมชน
จากสภาพปญั หาข้างต้น ทางผูใ้ หญ่บา้ นสมเกียรติ สุทธิสาร จึงได้ประชุมหมูบ่ า้ นเพื่อ
ออกกฎ กติกา ในการใช้ประโยชน์จา กปา่ รวมกัน โดยจัดตัง้ คณะกรรมการหมูบ่ า้ นมาดูแลและมี
บทลงโทษสาหรับผูฝ้ า่ ฝืน
วัตถุประสงค์ในการพิทกั ษ์ปา่ บ้านวังน้ ามอก ปา่ ชุมชนภูฝีปอป
1) เพื่อถวายเป็นราชสักก าระแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถ ในด้าน
อนุ รกั ษ์ทรัพยากรปา่ ไม้ และสภาพสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ
2) เพื่อฟื้นฟูปา่ ต้นน้ าลาธารให้มสี ภาพอุดมสมบูรณ์เป็ นไปตามธรรมชาติ
3) เพื่อให้มคี วามสมดุลทางธรรมชาติ หรือระบบนิเวศวิทยา
4) เพื่อเป็นแหล่งอาหารของราษฎรในพืน้ ทีไ่ ด้ใช้ประโยชน์อย่างยังยื
่ นต่อไป
5) เพื่อเป็ นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่

ภาพที่ 31 ป้ายโครงการปา่ ชุมชนและป้ายข้อปฏิบตั ใิ นการใช้ประโยชน์จากปา่ ภูผปี อบร่วมกัน
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการราษฎรอาสาสมัครพิ ทกั ษ์ป่า (รส.ท.บ.)
รายชื่อคณะกรรมการราษฎรอาสาสมัครพิทกั ษ์ปา่ (รส.ท.บ.) บ้านวังน้ามอก ตาบลพระ
พุทธบาท อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย
1) นายสมเกรียรติ
สุทธิสาร
ผูใ้ หญ่บา้ น
2) นายสุบนิ
พินิจ
หัวหน้ากลุ่ม
3) นายประพันธ์
สาบศรี
กรรมการ
4) นายวิชยั
คาจันทร์
กรรมการ
5) นายสมาน
สีหาบุตร
กรรมการ
6) นายสงกรานต์
จิตจันทร์
กรรมการ
7) นายอานวย
ศรีกุศล
กรรมการ
8) นายมานพ
ศิรพิ ณ
ิ
กรรมการ
9) นายดา
สีหาบุตร
กรรมการ
10) นายหา
สีหาบุตร
กรรมการ
11) นายสุรพล
จิตรจันทร์
กรรมการ
12) นายสมัย
แท่นทอง
กรรมการ
13) นายไชยา
ศรีหาวงษ์
กรรมการ
14) นายสมปอง
อินธแสน
กรรมการ
15) นายอนงค์
รักษาภักดี
กรรมการ
16) นายเกรียงศักดิ ์
เจริญเมือง
กรรมการ
17) นายดารง
ศรีกุศล
กรรมการและเลขานุการ
18) ดต. อุตมะ
ศรีงาม
ทีป่ รึกษา
19) นายฝอ่ น
กุลวงษ์
ทีป่ รึกษา
20) นายล่า
ชมพูเทพ
ทีป่ รึกษา
1.6 กฎระเบียบหมู่บ้านวังน้ามอก
1) ห้ามบุคคลใดเข้าไปข้องเกีย่ วกับยาเสพติดทุกชนิด ผูใ้ ดฝา่ ฝืนจะถูกตัดออกจากการ
ให้ความช่วยเหลือของทุกกองทุนทีม่ อี ยูใ่ นหมูบ่ า้ น
2) ห้ามบุคคลใดขับขีร่ ถจักรยานยนต์ เสียงดั งจนเป็นทีร่ บกวนผูอ้ ่นื หลังเวลา 22.00 น.
ผูใ้ ดฝา่ ฝืนจะถูกปรับ 500 บาท
3) ห้ามใช้เครือ่ งเสียง ดังจนเป็นทีร่ บกวนผูอ้ ่นื หลังเวลา 22.00 น. ผูใ้ ดฝา่ ฝืนจะถูกปรับ
500 บาท ยกเว้นมีงานอันสมควร
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4) ห้ามบุคคลใดตัดไม้ทาลายปา่ ทุกชนิด ในบริเวณแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุ รกั ษ์บา้ นวัง น้า
มอก ประกอบด้วยบริเวณปา่ ชุมชนภูผปี อป และปา่ หินงามบ้านวังน้ ามอก ผูใ้ ดฝา่ ฝืนปรับ 5,000
บาท
5) ห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมา จนทาให้ส่งเสียงดังรบกวนผูอ้ ่นื ใน ยามวิกาลหลังเวลา
22.00 น. ผูใ้ ดฝา่ ฝืนจะถูกปรับ 500 บาท
6) ห้ามยิงอาวุธปืนในหมูบ่ า้ นโดยไม่มเี หตุผลอันควร ผูใ้ ดฝา่ ฝืนปรับนัดละ 500 บาท
7) ห้ามทิง้ ขยะในทีส่ าธารณะหรือข้างถนนในหมูบ่ า้ น ผูใ้ ดฝา่ ฝืนปรับครัง้ ละ 100 บาท
8) สัตว์เลีย้ งผูใ้ ดถ่ายมูลลงบนถนน ให้เจ้าของสัตว์เลีย้ ง ทาความสะอาดถนนให้
เรียบร้อย ผูใ้ ดฝา่ ฝืนปรับครัง้ ละ 100 บาท
9) เงินค่าปรับดังกล่าวนาเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

ภาพที่ 32 ป้ายกฎระเบียบของปา่ ชุมชน บ้านวังน้ ามอก ตัง้ อยูห่ น้าปา่ ชุมชน
1.7 บทวิ เคราะห์
ปา่ ชุมชน หมายถึง ทีด่ นิ และ/หรือ ทีด่ นิ ปา่ ไม้ ทีช่ ุมชนได้ดาเนินการหรือได้รบั อนุญาต
ตามกฎหมายให้ดาเนินการร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดการกิจการงานด้านปา่ ไม้อย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ก ฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบตั แิ ละแผนงานทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ อาจสอดคล้องกับ
ความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิน่ นัน้ ด้วย การจัดการ หรือดาเนินการดังกล่าว ก็เพื่อ
การอนุรกั ษ์ และให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยังยื
่ น ประการจัดการปา่ ในแนวทางทีร่ ฐั เป็ น
เจ้าของปา่ ก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศของแต่ละประเทศ และยังก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการกระจายผลประโยชน์จากทรัพยากรของส่วนรวมอีกด้วย
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จากหลักการเรือ่ งปา่ ชุมชนข้างต้น การจัดการปา่ ชุมชนปา่ ภูผปี อบ บ้านวังน้ ามอก เป็ น
ตัวอย่างทีโ่ ดดเด่นของการร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรใ นพืน้ ที่ เมือ่ ชาวบ้านเกิดและเติบโต
มากับปา่ ก็ยอ่ มเกิดความรักและหวงแหนในผืนปา่ แห่งนี้ จึงได้รว่ มกันวางแนวทาง มาตราการ
ในการอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์จากปา่ ควบคู่กนั ไป เพราะหากจะอนุ รกั ษ์แต่เพียงอย่างเดียวคง
กระทาไม่ได้เพราะชาวบ้านยังมีวถิ ชี วี ติ อยูด่ ว้ ยการแนบอิงกับปา่ เช่น หาของปา่ ขาย เผาฟืนจาก
ไม้ทล่ี ม้ ในปา่ เป็ นต้น เพราะฉะนัน้ หากจะรักษาปา่ ให้ยงยื
ั ่ นต้องทาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
ด้วย แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้กฎ กติกาเดียวกัน และมีบทลงโทษกรณีฝา่ ฝืน มีการทาผิดกฎจากบุคคล
ใดๆ เพื่อเป็ นเกราะปกป้องผืนปา่ แห่งนี้ ซึง่ ทีป่ า่ ภูผปี อบ บ้ านวังน้ามอกก็สามารถบริหารจัดการ
ปา่ ด้วยชุมชนได้เป็ นอย่างดี มีกรณีฝา่ ฝืนบ้างก็เพียงเล็กๆน้อยๆ พอได้พดู คุยกันปญั หา
ก็เป็ นอันจบ ได้รบั ความร่วมมือจากชาวบ้านเป็ นอย่างดีซง่ึ ปจั จัยหนึ่งก็มาจากผูน้ าชุมชน
ทีเ่ ข้มแข็ง เอาจริงเอาจังในการจัดการกับปญั หา โดยอาศัยหลักการจัดการ คือ
1) ไม่ทาลาย ทัง้ ยังรักษาและฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศน์ปา่ ชุมชนให้ดขี น้ึ
2) ในขณะเดียวกันก็หาทางให้ผคู้ นรอบๆ ปา่ และในปา่ ซึง่ เป็นคนส่วนใหญ่และ
เป็นกลุ่มคนผูเ้ สียเปรียบในสังคม ได้รบั ประโยชน์จากทีด่ นิ ในปา่ และทรัพยากรจากปา่ มากขึน้
3) คนกับปา่ สามารถอยูร่ ว่ มกันได้บนพืน้ ฐานของการพึง่ พาซึง่ กันและกัน
4) ปา่ ชุมชนเป็ นการเชื่อมโยงระบบสังคมและวัฒนธรรมเข้ากับเรือ่ งปา่ และ
ทรัพยากร
5) ปา่ ชุมชนควรมีจดุ ประสงค์และเป้าหมายจะต้องสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน
6) ปา่ ชุมชนควรเน้นการบริหารให้สอ ดคล้องกับจารีตประเพณี ความเชื่อและ
วัฒนธรรมในท้องถิน่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
7) กฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการปา่ และทรัพยากร ต้องกาหนดและตัดสินใจโดย
องค์กรชุมชน
จากความสาเร็จของการจัดการปา่ ชุมชน ส่งผลให้ระบบนิเวศน์และธรรมชาติสมบูรณ์
น้าตกวังน้ามอกมีน้า ไหลสร้างบรรยากาศในการท่องเทีย่ ว เกิดการรวมกลุ่มจัดทาทีพ่ กั แบบ
โฮมสเตย์ดว้ ยบรรยากาศทีเ่ ป็นธรรมชาติ มีหมอกในยามเช้า การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์จงึ เป็นอีก
เสน่หข์ องวังน้ามอก
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ภาพที่ 33 การจัดการการท่องเทีย่ วในรูปแบบโฮมสเตย์
โดยมีคุณติณณภพ สุพนั ธะ เป็นผูน้ าในการจัดการท่องเทีย่ ว
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2. การบริ หารจัดการน้าอย่างยังยื
่ นอ่างเก็บน้าห้วยคล้าย
ตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองบัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ลุ่มน้า
ลุ่นน้าสาขาห้วยหลวง
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายเสวต จันทร์หอม ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 11 บ้านแสงอร่าม
ประเภทของภูมิปัญญา
การจัดการ/การปฏิบตั ิ
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้า (ด้านการเกษตร/ด้านการอุปโภคบริโภค/
ด้านพลังน้า)
2.1 ความเป็ นมาของปัญหา
อ่างเก็บน้าห้วยคล้ายมีตน้ น้าไหลมาจากร่องน้าธรรมชาติ บริเวณอุทยาน แห่งชาติ
ภูเก้า–ภูพานคา ไหลลงอ่าง 3 สาย ได้แก่ ห้วยสะสีเ่ หลีย่ ม ห้วยบาง- ปา่ เตย ร่องสามโพน และ
ไหลลงห้วยหลวงต่อไป ซึง่ ถือว่าเป็นแหล่งทีม่ นี ้าต้นทุนทีส่ งู แต่การใช้น้าจากอ่างเก็บน้าห้วย
คล้าย น้าในอ่างจะไหลล้นผ่านฝายคอนกรีตลงสู่ลาน้าธรรมชาติ คือ ห้วยคล้า ย ห้วยเชียงลี แล้ว
ไหลลงห้วยหลวง ลักษณะลาห้วยอยูต่ ่ากว่าแปลงนา ทาให้ชาวบ้านต้องขุดคลองขนาดเล็ก และ
ทาฝายยกระดับน้าให้สงู ขึน้ เพื่อให้น้าไหลเข้านาตนเองได้ แต่วธิ นี ้ชี าวบ้านใช้ได้เฉพาะหน้าฝน
เท่านัน้ เมือ่ เข้าหน้าแล้งชาวบ้านประสบปญั หาไม่มนี ้ าใช้ในการทาเกษตร เมื่ อชาวบ้านประสบ
ปญั หาเรือ่ งน้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งทุกปี ก่อให้เกิดปญั หาในชุมชน เช่น การไปทางานต่าง
ถิน่ ครอบครัวขาดความอบอุ่น สังคมชุมชนมีแต่คนแก่และเด็ก และทาให้เกิดการกูห้ นี้ยมื สินจน
ไม่สามารถจะชาระหนี้ได้ จากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ทาให้ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันคิดที่ จะจัดการกับ
ต้นทุนทีม่ อี ยูใ่ ห้สามารถใช้ในหน้าแล้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ าใช้อย่างยังยื
่ น

ภาพที่ 34 ฝายกัน้ น้าห้วยคล้าย
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2.2 การแก้ปัญหาของชุมชน
ปจั จุบนั อ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายเป็ นแหล่งน้ าธรรมชาติทม่ี หี มูบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ดว้ ยกัน
2 หมูบ่ า้ น คือหมูท่ ่ี 11 บ้านโคกล่าม และ หมูท่ ่ี 3 บ้านแสงอร่าม ตาบลกุดหมากไฟ อาเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จากการศึกษา พ่อสมัย มาแพ เป็นคนเก่าแก่ในหมูบ่ า้ น วัย 85 ปี
เล่าว่า “... สมัยเข้ามาตัง้ รกรากถิน่ ฐานใหม่ในบ้านโคกล่าม ตาบลกุดหมากไฟ เมือ่ ปี พ .ศ.2493
ประมาณ 60 กว่าปีมาแล้ว ชาวบ้านจะใช้น้ าจากฝายบนลาห้วยแห่งนี้ในการทาเกษตรทัง้ หมูบ่ า้ น
ซึง่ เมือ่ ถึงหน้าฝนน้ าจะไหลล้นฝาย แต่หน้าแล้งไม่มใี ช้ทาเกษตร ทาให้ชาวบ้านได้รว่ มกันคิดปนั ้
ั้
ฝายให้สงู ขึน้ เพือ่ เก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้งได้เพิม่ ขึน้ จึงได้รว่ มกันจ้างช่างมาปนฝายดิ
นให้สงู ขึน้
จะได้กกั เก็บน้ าได้มากขึน้ ด้วยค่าจ้าง 1,200 บาท ซึง่ ชาวบ้านจะออกเงินช่วยกันเป็ นค่าจ้างปนั ้
ั้
ั้
ฝาย ในระหว่างจ้างคนมาปนฝายในหมู
บ่ า้ นข่าวได้แพร่กระจายค่าจ้างปนฝาย
1,200 บาท
ั้
ออกไปนอกหมูบ่ า้ น เมือ่ คนภายนอกได้ยนิ ได้ว่าจ้างโจนให้มาปล้นค่าจ้างปนฝาย
1,200 บาท
ั้
ั้
ั้
เมือ่ คนปนฝายได้
ยนิ ว่าโจนจะมาปล้นเงินค่าปนฝายเลยไม่
มาปนฝากอี
กได้หนีออกจากหมูบ่ า้ น
ั้
ั ้ เสร็จ เมือ่ โจน “คล้าย” ได้เข้ามาปล้นเงิน
ไปโดยทีย่ งั ไม่ได้รบั เงินค่าจ้างปนฝาย
แต่ฝายก็ยงั ปนไม่
ั้
ั้
ค่าปนฝายแต่
ไม่ได้เงินเพราะเงินยังไม่ได้เก็บรวบรวมจากชาวบ้านทีจ่ ะช่วยกันออกค่าปนฝาย
จึง
ทาให้โจนไม่ได้เงินสักบาท ชาวบ้านเลยได้ตกลงกันตัง้ ชือ่ ห้วยว่า “ห้วยคล้าย” เหมือนชือ่ โจรทีม่ า
ั ้ กถ็ ูกน้ าเซาะพังเกิดการตื่นเขินเก็บน้ าได้น้อย
ปล้นเงิน ...” ต่อมาเมือ่ หน้าฝนฝายดินทีป่ นไว้
ชาวบ้านต่างช่วยกันคิดจะทาอย่างไร ให้เก็บกักน้าไว้ใช้ได้ จึ งได้ทาเอาหินมากัน้ น้า และเอาหิน
มาตัง้ เรียงกันกัน้ น้าจากห้วยให้น้าลงพืน้ ทีไ่ ร่ นา ของตนเองเป็นวิธกี ารกระจายน้าแบบชาวบ้าน
จากการทีฝ่ ายห้วยคล้าย เป็นแหล่งน้าทีส่ าคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ
ชาวบ้าน เมือ่ ถึงหน้าแล้ง น้าจะมีปริมาณลดน้อยลงอย่างมาก ทาให้ชาวบ้ านคิดทีจ่ ะเติมน้าใน
อ่างเก็บน้าในฤดูแล้งตลอดฤดู โดยการทาฝายชะลอน้า /ฝายดักตะกอน ในปา่ หมากหญ้า ซึง่ เป็ น
ปา่ ต้นน้ าทีม่ นี ้ าผุดแอ่งเล็กซึง่ จะมีน้ าผุดตลอดปี ในช่วงแรกได้ทาฝายกระสอบทราย ชาวบ้านจะ
ช่วยกันทัง้ ออกเงินซือ้ กระสอบและทราย และช่วยกันขนขึน้ มาก่อเป็นฝายช ะลอน้า แต่ฝาย
กระสอบทรายเมือ่ ถูกน้าเซาะจะเกิดการชารุดง่ายและไม่ทนต่อแรงน้าในหน้าฝน ทาให้ชาวบ้าน
ต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการซ่อมทุกปี ต่อมาได้นาหินทีอ่ ยูต่ ามเขามาทาเป็นฝายหิน แต่การกักเก็บ
น้าไม่ดี ทาให้มนี ้าไหลซึมทิง้ เสียประโยชน์ จึงมีแนวคิดพัฒนาเป็นคอนกรีต ชาวบ้านได้ ช่วยให้
กันออกเงินซือ้ วัสดุและก่อสร้างตามลักษณะของพืน้ ทีม่ นี ้าผุด และเลือกแหล่งทีม่ นี ้าผุดมาก
ตลอดปี เพื่อกักน้าผุดให้ไหลลงตามลาห้วยจากบนเขาแล้วไหลลงสู่ฝาย (อ่างฯ) เพื่อเป็นการเติม
น้าในอ่างได้ตลอดปี
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ภาพที่ 35 แผนการดาเนินโครงการพัฒนาน้าและระบบส่งน้า
2.3 การจัดการปัญหาอย่างยันยื
่ น
อ่างเก็บน้าห้วยคล้าย
เดิมได้รบั การก่อสร้างเป็นฝายทดน้าห้วยคล้ายโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จเมือ่ ปี 2526 กรมชลประทาน ต่อมาเกิดภาวะฝนตกหนัก
น้ าปา่ ไหลหลากท่วมและกัดเซาะอาคารชลประทานพังเสียหายใช้ประโยชน์ไม่ได้ ทาให้ชาวบ้าน
เกิดความเดือดร้อนอย่างมาก ได้รว่ มกันหาทางแก้ไขปญั หาฝายทดน้ าห้วยคล้าย จึงได้รว่ มกัน
ขอให้ความช่วยเหลือ โดยมีความเห็นให้ นายคาผล บารุง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลกุด
หมากไฟ ได้ทาหนังสือขอให้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระมหากรุณา
ในการดาเนินการ ก่อสร้างฝายทดน้าห้วยคล้าย เพื่อเก็บกักน้าไว้ใช้สาหรับราษฎร
ในการ
อุปโภค- บริโภค และทาการเกษตรได้ตลอดปี
และทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2546 กรมชลประทาน โดยสานักชลประทานที่ 5 ได้เข้ามา
ดาเนินการตรวจสอบสภาพภูมปิ ระเทศ พิจารณารายละเอียดความเหมาะสมของโครงการ แล้ว
ได้ดาเนินการก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้าห้วยคล้าย เมือ่ ปี 2550 แล้วเสร็จปี 2551 งบประมาณ
12.50 ล้านบาท (สานักงาน กปร., มปป: เว็บไซต์)
เมือ่ อ่างเก็บน้าห้วยคล้าย ได้รบั การปรับปรุงตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
แต่ไม่มรี ะบบกระจายน้ าและการบริหารจัดการน้ า ชาวบ้านก็ยงั ประสบปญั หาไม่ต่างจากเดิมคือ
มีน้าทานาเฉพาะในฤดูฝน แต่ฤดูแล้งไม่สามารถนาน้ามาใช้ในการเกษตรได้ เพราะว่าอ่างเก็บน้า
ไม่มรี ะบบส่งน้ า จากปญั หาทีอ่ ่างเก็บน้ ายังใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่ แต่เป็ นวิกฤตทีเ่ ป็ นโอกาสให้
ได้รบั การคัดเลือกจากมูลนิธชิ ยั พัฒนา โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
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สืบสานแนวพระราชดาริ ทีต่ อ้ งการจะขยายต้นแบบการพัฒนาในรูปแบบใหม่ในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ในหมูบ่ า้ นทีม่ คี วามพร้อมทีจ่ ะพัฒนาโดยทีช่ าวบ้านมีความสามัคคีทจ่ี ะ
มุง่ มันฟ
่ นั ฝาอุปส รรค และต่อสูเ้ พื่อความยังยื
่ นของชุมชน โดยมูลนิธจิ ะทาหน้าทีเ่ พียงเป็นแกน
ประสานให้เกิดการบูรณาการองค์ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการระบบน้า และด้านกระบวนการ
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สิง่ แรกทีช่ าวบ้านจะต้องร่วมกันดาเนินการคือโครงการพัฒนาระบบส่งน้าที่
อ่างเก็บน้าห้วยคล้ าย มูลนิธไิ ด้ให้การสนับสนุนเกีย่ วกับความรู้ และอุปกรณ์ ชาวบ้านต้อง
ร่วมกับบริหารจัดการเองทัง้ หมด มีการจัดการแบ่งหน้าทีก่ ารทางานตามความสามารถที่
เหมาะสม เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟ แม่บา้ น ผูป้ ระสานงาน คนทางานหนังสือ บัญชี รวมถึง
เวรยามในการดูแลวัสดุก่อสร้างใน เวลากลางคืน เมือ่ แบ่งหน้าทีก่ ารทางานเสร็จ ได้ทาการ
วางแผนดาเนินการแล้วทาก่อสร้าง อย่างแรกเป็นการยกระดับน้าที่ Spill way เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการเก็บน้าในอ่างฯ จากเดิม 692,500 ลบ.ม. เพิม่ อีก 30,000 ลบ.ม. โดยสร้าง
ตอม่อบริเวณ Spill way จานวน 6 ตัว สูง 50 ซม. กว้าง 50 ซม. วางช่องห่าง 1.50 เมตร โดยใช้
ไม้ปริมาตร 3*3 นิ้ว ทีส่ ามารถยกขึน้ ลงเพื่อควบคุมระดับน้าได้ อย่างทีส่ องจัดทาการส่งน้าด้วย
ระบบท่อ โดยต่อแนวท่อจากวาล์วด้าวขาว เพื่อนาน้าไปต่อท่อ 6 นิ้ว ระยะทาง 2,483 เมตร และ
ใช้การส่งน้าแบบก้างปลา เพื่อให้ชาวบ้านทีม่ ี พืน้ ทีก่ ารเกษตรทางด้านขาวของอ่างเก็บน้าทีม่ ี
ลักษณะเป็นทีด่ อนได้รบั น้าจากอ่างเก็บน้าได้ตลอดปี

ภาพที่ 36 วาวเปิด-ปิดระบบส่งน้า

ภาพที่ 37 สถานทีโ่ ครงการระบบส่งน้า

2.4 การบริ หารจัดการในชุมชน
เมือ่ มีระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าห้วยคล้าย ทาใ ห้ชาวบ้านได้ใช้น้าในการเกษตรเพิม่ ขึน้ ใน
ฤดูแล้ง แต่ระบบส่งน้าจะมีขอ้ เสียคือกับผูท้ อ่ี ยูไ่ กลน้าจะเสียเปรียบผูอ้ ยูใ่ กล้น้า หากมีการบริหาร
จัดการทีด่ กี จ็ ะทาให้เกิดปญั หาการแย้งน้ าขึน้ ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันแก้ปญั หาโดยการจัดตัง้
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กลุ่มผูใ้ ช้น้าขึน้ โดยมีคณะกรรมการทา หน้าทีด่ แู ลการใช้น้าของสมาชิกและได้รว่ มกันกาหนด
ระเบียบของสมาชิกและคณะกรรมการเพื่อให้ปฏิบตั ริ ว่ มกัน ดังนี้
คณะกรรมการกลุ่มผูใ้ ช้น้า (ชุดใหญ่ดแู ลทัง้ หมด) ประกอบด้วย
1) นายทองม้วน
หมีกุล
ประธานกลุ่ม
2) นายชาญ
ชาวไทย
รองประธาน
3) นายอานวย
หมีกุล
เลขานุการ
4) นายทองม้วน
คอนศรีโคตร
เหรัญญิก
5) นายอัมพร
โยมโคตน
นายทะเบียน
6) นายสมควร
วันทา
ปฏิคม
และมีได้กรรมการกลุ่มผูใ้ ช้น้าประจาโซน รวม 5 โซน เพื่อให้การดูแลสมาชิกได้
อย่างทัวถึ
่ ง ดังนี้
1) กรรมการกลุ่มผูใ้ ช้น้าโซนห้วยคล้าย ประกอบด้วย
1.1) นายชาญ ชาวไทย
ประธานกลุ่ม
1.2) นายประเสริฐ ดอนศรีโคตร
รองประธาน
1.3) นายสงัด
อุตระศรี
เลขานุการ
1.4) นายทองม้วน ดอนศรีโคตร
เหรัญญิก
2) กรรมการกลุ่มผูใ้ ช้น้าโซนห้วยอ่าง
ประกอบด้วย
2.1) นายคาภู
หมีกุล
ประธานกลุ่ม
2.2) นายประยัต อุตระศรี
รองประธาน
2.3) นายบุญธรรม เสนาอุดร
เหรัญญิก
2.4) นายสมชาย สมอดี
กรรมการ
3) กรรมการกลุ่มผูใ้ ช้น้าโซนห้วยขีเ้ กีย
ประกอบด้วย
3.1) นายทองม้วน หมีกุล
ประธานกลุ่ม
3.2) นายสุนยั
มะแพน
รองประธาน
3.3) นายพุทธา มะแพน
เลขานุการ
3.4) นายสมัย
จงกลนี
เหรัญญิก
3.5) นายสุเวช ด้วงคาภา
กรรมการ
3.6) นายศุภชัย จันทร์หอม
กรรมการ
3.7) นายสุรกิจ แดงน้อย
กรรมการ
3.8) นายคามี
บริสุทธ์
กรรมการ
3.9) นายสุนทร รัตนา
กรรมการ
3.10) นายอินทร์ มันศรีพรม
กรรมการ
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4) กรรมการกลุ่มผูใ้ ช้น้าโซนห้วยคาเข
ประกอบด้วย
4.1) นายสมควร วันทา
ประธานกลุ่ม
4.2) นายศตวรรษ อุระศรี
รองประธาน
4.3) นายทองสูน บุญกว้าง
เหรัญญิก
4.4) นายสุกญ
ั ญา ฉิมลี
เลขานุการ
4.5) นายบุญมี
ไกรสร
กรรมการ
4.6) นายสมควร เผาหอม
กรรมการ
4.7) นายสุรพล ศรีปะโค
กรรมการ
5) กรรมการกลุ่มผูใ้ ช้น้าอ่างพวง
ประกอบด้วย
5.1) นายอุดม
หอมอ่อน
ประธานกลุ่ม
5.2) นายสมนึก โพละวัด
รองประธาน
5.3) นายศตวรรษ อุตระศรี
เหรัญญิก
5.4) นางไสย์
อุตระศรี
เลขานุการ
5.5) นายลอด
โยมโคตร
กรรมการ
5.6) นายบุญมาก สิงห์คาป้อง
กรรมการ
5.7) นายอดุลย์ เจริญสุข
กรรมการ
5.8) นายวิชยั
โพโน
กรรมการ
กรรมการและสมาชิกกลุ่มผูใ้ ช้น้าทุกโซน จะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบทีจ่ ดั ทาขึน้ ร่วมกัน
ดังนี้

2.4.1 การกาหนดระเบียบที่ 1 สาหรับสมาชิกกลุ่มผูใ้ ช้น้า
เกษตรกรผูใ้ ช้น้า มีหน้าทีจ่ า่ ยค่าบารุงรักษาระบบน้า ปีละ 10 บาทต่อไร่ เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการระบบน้ า ยกเว้นกรณีประสบปญั หาภัยแล้ง ให้งดเว้นการเก็บเงินค่า
บารุงรักษา ใช้เป็นการรับบริจาคแทน ส่วนการพัฒนาปรับปรุง- ซ่อมแซมร ะบบน้า
คณะกรรมการและสมาชิกผูใ้ ช้น้าต้องเข้ามาร่วมกันดาเนินการด้วยทุกครัง้
กรณีสมาชิกไม่มาร่วมกิจกรรม ต้องจ่ายค่าปรับ 100 บาทต่อวันต่อครัง้ ยกเว้น
กลุ่มผูใ้ ช้น้าอ่างพวง จ่ายค่าปรับ 200 บาทต่อวันต่อครัง้ กรณีทาแนวท่อแตก ชารุดเสียหาย
โดยไม่เจตนา ต้องแจ้งใ ห้กบั คณะกรรมการโซนนัน้ ทราบทันที และรับผิดชอบในการซ่อมแซม
รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด โดยคณะกรรมการกลุ่มผูใ้ ช้น้าและ อสพ. จะสนับสนุนแรงงาน
ในการซ่อมแซม หากโดยเจตนาให้มกี ารปรับเงินจานวน 2,500 บาท เพิม่ เติม การ เปิด – ปิด
น้าหากทาโดยพละการ จะได้รบั การตั กเตือนก่อน 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการ หากมีการทา
ความผิดซ้า คณะกรรมการผูใ้ ช้น้าจะดาเนินการปรับเงิน 500 บาท
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2.4.2 การกาหนดระเบียบที่ 2 สาหรับคณะกรรมการกลุ่มผูใ้ ช้น้า
การทาหน้าทีก่ รรมการกลุ่มผูใ้ ช้น้า ต้องปฏิบตั งิ านด้วยความเสียสละ หาก
กรรมการไม่ปฏิบตั ติ ามห น้าทีใ่ นการร่วมกิจกรรม ต้องจ่ายค่าปรับ 100 บาทต่อวันต่อครัง้
ยกเว้น กรรมการกลุ่มผูใ้ ช้น้าอ่างพวง จ่ายค่าปรับ 200 บาทต่อวันต่อครัง้ การพิจารณาในการ
เปิด – ปิด น้าเข้าแปลงนา ต้องมีกรรมการเข้าร่วมอย่างน้อย 3 คน เพื่อให้การปฏิบตั หิ น้าทีม่ ี
ความซื่อสัตย์ รับผิดช อบ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างตรงไปตรงมา หากละเลยการปฏิบตั หิ น้าที่
จะถูกปรับ เป็นเงิน 500 บาท ทันที
2.4.3 การกาหนดระเบียบที่ 3 ข้อตกลงระหว่างผูใ้ ช้น้าและคณะกรรมการผูใ้ ช้น้า
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ จะได้รบั ค่าตอบแทน ร้อยละ 50 ต่อปีของค่า
บารุงรักษ า และค่าปรับทัง้ หมดทีไ่ ด้จากสมาชิกและคณะกรรมการ ร้อยละ
40 ต่อครัง้
การเปิด – ปิด น้า ขึน้ อยูก่ บั คณะกรรมการและเกษตรกรผูใ้ ช้น้าตกลงกันตามความเหมาะสม
การดูแลรักษาและตรวจสอบฝายกัน้ น้า ให้
ปฏิบตั ริ ว่ มกัน หากพบจุดทีช่ ารุ ด ต้องแจ้ง
คณะกรรมการผูใ้ ช้น้าทราบทันที และช่วยกันซ่อมแซมฝายกัน้ น้าให้พร้อมใช้งานได้อย่างเดิม
2.5 ผลที่ได้รบั
จากการทีไ่ ม่หยุดนิ่งต่อปญั หาทีไ่ ม่มนี ้ าใช้ในหน้าแล้ง ทาให้ชาวบ้านร่วมกันต่อสูต้ ่อ
ปญั หามาตัง้ แต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย มาจนลูกหลาน ในปจั จุบนั นี้ ทาให้สามารถใช้น้ าจากอ่างเก็บ
น้าห้วยคล้ายทาการเกษตรระยะสัน้ ในหน้าแล้งได้ แต่ไม่สามารถทาได้เต็มแปลงเกษตร ซึง่ ช่วย
ทาให้ชาวบ้านไม่ขาดรายได้ มีผลผลิตขาย เกิดเป็ นรายได้ตลอดปี ลดปญั หาหนี้สนิ ในชุมชนได้
คนในครอบครัวลดทางเลือกทีจ่ ะไปทางานในเมืองหรือกรุงเทพฯ ชาวบ้านเกิดการรวมกลุ่ม
เลีย้ งสัตว์ เช่น กองทุนสุกร และกองทุนเป็ด ทาให้รจู้ กั ทีจ่ ะบริหารจัดการกองทุนให้ได้ผลผลิตทีม่ ี
กาไรต่อสมาชิกสูงสุด ซึง่ สิง่ เหล่าทาให้ชาวบ้านเกิดการพัฒนาความคิดทีจ่ ะสร้างความยังยื
่ น
ด้วยเขาเองร่วมกับชุมชน
2.6 บทวิ เคราะห์
อ่างเก็บน้าห้วยคล้ายเป็นแหล่งน้าต้นทุนทีส่ งู มากในฤดูฝน แต่ ในฤดูแล้งไม่สามารถใช้
น้าในอ่างได้ เพราะน้าลดลงไม่สามารถไหลลงลาห้วยได้ประกอบกับลาห้วยต่ากว่าทีท่ า
การเกษตร จะต้องใช้ระบบส่งน้ าช่วยในการส่งน้ าเข้าทีท่ าการเกษตร แต่ในปจั จุบนั เกิดปญั หา
เพิม่ ขึน้ คือการทาลายปา่ ไม้ คือปา่ หมากหญ้า ซึง่ เป็ นปา่ ต้นน้ าทีส่ าคัญ ดังนัน้ ก ารแก้ปญั หาที่
ตรงประเด็นมากขึน้ ชาวบ้านจะต้องรักษาปา่ ต้นน้ า คือ พืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติปา่ หมากหญ้า
ซึง่ ปจั จุบนั อยูใ่ นความดูแลของสานักบริหารพืน้ ที่ 10 อุดรธานี จัดการดูแลร่วมกันโดยการที่
ชาวบ้านไม่เข้าไปตัดไม่ทาลายปา่ ไม่เผาปา่ หากเข้าไปหาอาหารปา่ ต้องเข้าไ ปเฉพาะเวลาปา่
เปิด และปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบของปา่ สงวนด้วย และช่วยกันสอดส่องดูแลบุคคลภายนอกทีจ่ ะ
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เข้ามาทาลายปา่ ไม่ว่าจะเป็ นการหาของปา่ ล่าสัตว์ และตัดไม้ในปา่ ซึง่ สิง่ เหล่านี้ หากชุมชนไม่
ช่วยกันดูแลรักษาปา่ ต้นน้ าทีส่ าคัญแล้ว จะทาให้เกิดปญั หาการขาดแคลนน้ าทากา รเกษตรใน
อนาคตเพิม่ ขึน้
2.7 ปัจจัยความสาเร็จ
1) ชาวบ้านมีใช้ในการทาเกษตรตลอดทัง้ ปี
2) ชาวบ้านมีหนี้สนิ ลดลง มีรายได้เพิม่ ขึน้ ครอบครัวอบอุ่น
3) ชาวบ้านมีความรักสามัคคีและช่วยเหลือเอือ้ อาทรกัน
4) คืนความอุดมสมบูรณ์ของปา่ ต้นน้ า

ภาพที่ 38 ฝายกัน้ น้าทีช่ าวบ้านจัดทา

ภาพที่ 39 อ่างเก็บน้าห้วยคล้าย

101
3. การบริ หารจัดการน้าพื้นที่เชิ งเขาในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภูหลวง
บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตาบลปลาบ่า อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาน้าสาน
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายเชิด สิงห์คาป้อง (กานันตาบลปลาบ่า)
ประเภทของภูมิปัญญา
การจัดการ/การปฏิบตั ิ
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ,
การอนุ รกั ษ์ปา่ ต้นน้ าและการจัดสรรน้ า, ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้า
(ด้านการเกษตร/ด้านอุปโภคบริโภค/ด้านพลังน้า)
3.1 บริ บทของพื้นที่และความเป็ นมา
บ้านกลาง หมูท่ ่ี 3 ตาบลปลาบ่า อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย เริม่ ก่อตัง้ ประมาณปี พ .ศ.
2432 โดยมีประวัตคิ วามเป็นมาของหมูบ่ า้ น คือมีนายลือ้ ศรีบุรนิ ทร์ และนายจาปา ศรีบุรนิ ทร์
เป็ นราษฎรชาวบ้านหนองบัวพร้อมด้วยญาติพน่ี ้องประมาณ 5 – 6 ครอบครัว ได้อพยพมาจับ
จองพืน้ ทีท่ ากินและได้ตงั ้ เป็ นหมูบ่ า้ นขึน้ บริเวณลุ่มน้ าสานอยูเ่ ลยสถานีอนามัยปจั จุบนั ไป
เล็กน้อย ต่อมามีญาติพน่ี ้องตระกูล ศรีบุรนิ ทร์ได้ทยอยเพิม่ จานวนเข้ามาอยูเ่ รือ่ ยประมาณ 21
ครอบครัว เดิมทีไม่ได้ตงั ้ ชื่อหมูบ่ า้ น มีอยูค่ รัง้ หนึ่งพอถึงฤดูฝน ฝนติดหนักติดต่อกันหลายวันทา
ให้น้ าปา่ ไหลหลากมาท่วมหมูบ่ า้ นอย่างรวดเร็วเป็ นเวลาหลายวัน ชาวบ้านไม่เป็ นอันทามาหา
กิน นายจาปาและนายลือ้ ผูน้ าหมูบ่ า้ นมองเห็นภูมปิ ระเทศ ทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะตัง้ บ้านเรือนใหม่
โดยที่ น้าท่วมไม่ถงึ จึงได้ชกั ชวนราษฎรทีเ่ ป็นลูกบ้านอพยพมาตัง้ รกรากทีแ่ ห่งใหม่คอื ทีต่ งั ้
หมูบ่ า้ นในปจั จุบนั อยูท่ างทิศตะวันออกห่างจากบ้านเดิมประมาณ 800 เมตร และชาวบ้านจึงได้
เรียกชื่อบ้านเดิมว่า บ้านเก่า สาเหตุทเ่ี รียกว่าบ้านกลางนัน้ ก็เพราะว่าหมูบ่ า้ น ตัง้ อยูใ่ นพื้ นทีถ่ ูก
ล้อมรอบด้วยภูเขาและตัง้ อยูใ่ นท่ามกลางของหมูบ่ า้ นต่างๆ มีพน้ื ทีท่ งั ้ หมดจานวน 48 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 7,509 ไร่ เนื้อทีส่ ่วนใหญ่เป็นเนินเขาสลับซับซ้อน สูงกว่าระดับน้าทะเล
มาก มีทร่ี าบเหมาะสมสาหรับเพาะปลูก 10 เปอร์เซ็นต์ จึงไม่พอเพียงต่อการประกอบอา ชีพ
เกษตรกรรมของชาวบ้าน ทาให้เกิดการบุกรุกพืน้ ทีภ่ เู ขารุกล้าเข้าสู่เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูหลวง
ก่อให้มคี วามขัดแย้งระหว่างทางราชการกับชาวบ้านในเรือ่ งกฎหมายกับวิถชี วี ติ ซึง่ เป็นการอยู่
ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติ ทีไ่ ม่มกี ฎ กติกา โดยมีการเผาปา่ เพื่อทาไร่เนื่อ งพยายามค้นหา
พืน้ ทีท่ าไร่ทม่ี แี หล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ไฟไหม้ปา่ เกิดจากชาวบ้านทีเ่ ผาปา่ แทบจะไม่มไี ฟ
ปา่ ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
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3.2 การบริ หารจัดการทรัพยากรน้าและป่ าไม้
เดิมชาวบ้านกลางได้มวี ถิ กี ารดารงชีวติ อยูก่ บั ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การใช้ทรัพยากรทีอ่ ยูแ่ ต่ยงั ไม่ทราบถึงวิธกี ารอนุรกั ษ์ให้มคี วาม
ยังยื
่ นสามารถใช้ประโยชน์ของธรรมชาติไปได้ยาวนาน กับลักษณะภูมปิ ระเทศทีต่ งั ้ ของหมูบ่ า้ น
เป็ นภูเขาทีต่ งั ้ อยูใ่ กล้กบั เขตพืน้ ทีร่ กั ษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูหลวงทีอ่ ุดมสมบูรณ์ แต่ต่
อมาการ
ดารงชีวติ ทาให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากร ธรรมชาติมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากมีประชากรเพิม่
มากขึน้ การขยายพืน้ ทีใ่ นการทามาหากิน ก็เพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน การเผาปา่ เป็ นวิธที ง่ี า่ ยในการ
ขยายพืน้ ทีเ่ พื่อทาไร่ ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ต่อมาได้ทาสวนยางพารามากขึ้น
ต่อมานายเชิด สิงห์คาป้อง ได้ประชาคมหาแนวทางร่วมกับชาวบ้านเพื่อต่อรองกับ
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูหลวงในการทามาหากินในเขตพืน้ ทีด่ ว้ ยการอนุ รกั ษ์ปา่ ไม้รว่ มกันและ
การปลูกปา่ ทดแทนคืนให้กบั ธรรมชาติ เป็ นการเคารพกฎ กติกา ร่วมกันระห ว่างชาวบ้านและ
หน่วยงานราชการ ในพืน้ ทีท่ ล่ี งตัวเนื่องจากเน้นสร้างจิตสานึก ความหวงแหนให้กบั ชาวบ้าน
เพราะทุกอย่างทีด่ าเนินการร่วมกันสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องชาวบ้านโดยตรง ซึง่ มี
การแบ่งเขตการทามาหากินระหว่างพืน้ ทีเ่ กษตรและพืน้ ทีอ่ นุ รกั ษ์ปา่ ทีช่ าวบ้านจะต้องมีส่วนร่วม
ในการอนุรกั ษ์ด้ วยกันทัง้ หมด โดยมีการจัดตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาเพื่อดูแลตามกฎ ระเบียบที่
ชาวบ้านได้กาหนดไว้ ทาให้ภมู ปิ ญั ญาทีส่ าคัญในการพึง่ พาทรัพยากรธรรมชาติดงเดิ
ั ่ มยังคงไว้
นอกจากนี้ยงั มีการสานต่อภูมปิ ญั ญาดังเดิ
่ มให้เกิดประโยชน์มากขึน้ และเกิดภูมปิ ญั ญาใหม่ๆ
ขึน้ ทีส่ ่งเสริมคว ามเป็นอยูข่ องชาวบ้านให้ดขี น้ึ ควบคู่ไปกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
ดังนี้
3.2.1 ภูมปิ ญั ญาที่ 1
ดัง้ เดิมในเรือ่ งการทาฝายน้าล้นในบริเวณร่องน้าธรรมชาติทไ่ี หลลงมาจากต้นน้า
บนภูเขาเป็นระยะๆ เพื่อเก็บน้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยใช้วสั ดุธรรมชาติคอื ไม้ไผ่สาน กัน้ ไว้แต่
ไม่นานก็ทนแรงต้านในฤดูน้าหลากไม่ไหว จึงได้เปลีย่ นมาเป็นกระสอบใส่ดนิ และหินซึง่ มีในพืน้ ที่
อยูแ่ ล้วเพียงร่วมออกแรงในการทาเท่านัน้ อาศัยทรัพยากรธรรมชาติคอื วัชพืชทีเ่ กิดขึน้ บริเวณ
หน้าฝายในการป้องกันฝายให้คงทนและกลันกรองให้
่
น้ าสะอาดตามธรรมชาติ ในส่วนนี้ เป็นน้าที่
ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร
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ภาพที่ 40 ฝายกัน้ น้าขนาดเล็กในพืน้ ที่
3.2.2 ภูมปิ ญั ญาที่ 2
ทามานานเช่นกันคือการต่อน้าจากแหล่งน้าผิวดินทีเ่ กิดจากธรรมชาติไปใช้
ภายในชุมชน โดยใช้กระบอกไม้ไผ่ในการรองน้าให้ไหลลงสู่ชุมชนมีระยะทางยาวประมาณ
3,950 เมตร วัสดุมใี นพืน้ ทีส่ ่วนแรงงานได้ระดมกาลังชาวบ้านไปดาเนินการวันละ 20 คน ซึง่
ต่อมาได้มกี ารพัฒนาให้เกิดความสะดวก คงทนมากขึน้ จากการเปลีย่ นกระบอกไม้ไผ่มาเป็น
ท่อพีวซี ี ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ทีส่ ่งเสริมใน
การปลูกผักปลอดสารพิษของชาวบ้าน

ภาพที่ 41 ระบบประปาภูเขา
3.2.3 ภูมปิ ญั ญาที่ 3
เป็ นสิง่ ใหม่ทเ่ี กิดจากแนวคิดการอนุ รกั ษ์ จากคาบอกเล่าของนายสวัสดิ ์ ศรี
บุรนิ ทร์ ได้ทราบถึงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อเป็ นแนวกันไฟ ผ่อนแรงการเฝ้าระวังของ
ชุมชนลง โดยจัดตัง้ กลุ่มขึน้ เพื่อสร้ างรายได้ให้กบั ชุมชนด้วย ซึง่ มีกฎ กติกา ร่วมกันในการ

104
ดาเนินการของกลุ่มคณะกรรมการทีค่ อยดูแล จากการยอมรับของชาวบ้านเพราะทุก
กระบวนการจะต้องผ่านการลงมติทป่ี ระชุมของชุมชนก่อนดาเนินการทุกครัง้

ภาพที่ 42 ผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน
3.3 บทวิ เคราะห์
ความสาเ ร็จในการสานต่อภูมปิ ญั ญา การพัฒนาทีค่ วบคู่ไปกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติกค็ อื การวางแผนร่วมกันของชุมชนทีม่ ที ศิ ทางทีช่ ดั เจน เป็นหนึ่งเดียวกันเนื่องจากเกิด
การมีส่วนร่วมของชาวบ้านทุกขัน้ ตอนหรือจะเรียกว่ามีจติ สานึกในการพัฒนา โดยยอมรับในกฎ
กติกา พร้อมทัง้ ยินดี ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ซึง่ มีความคาดหวังให้ชุมชนของตนเองมุง่
ไปสู่ความเจริญ จึงมีการจัดตัง้ กลุ่มต่างๆ ในชุมชนขึน้ ดังนี้
1) จัดตัง้ กลุ่มผูป้ ลูกยางพารา
2) จัดตัง้ กลุ่มผูป้ ลูกพืชผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ
3) ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ถนนสู่แหล่งท่องเทีย่ ว
4) อบรมอาสาสมัครบริการนักท่องเทีย่ ว
5) ปรับปรุงพัฒนาหมูบ่ า้ นให้มคี วามสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

ภาพที่ 43 ชาวบ้านผูร้ ว่ มให้ขอ้ มูลแก่คณะวิจยั
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4. หนองลาด อนุรกั ษ์เพื่อพัฒนา
บ้านเป้ า หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านว่าน อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 6
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายคาแดง เหล่าต่างคา (ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นบ้านเป้า)
ประเภทของภูมิปัญญา
การจัดการ/การปฏิบตั ิ
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรน้า (ด้านการเกษตร/ด้านการอุปโภคบริโภค/
ด้านพลังน้า)
4.1 บริ บทพื้นที่
หมูบ่ า้ นเป้าเริม่ ก่อตัง้ เมือ่ ต้นรัชสมัยรัตนโกสินทร์ โดยพัมไผซึง่ มีบรรพบุรษุ เป็ น
ชาวลาวพวนจากเวียงจันทร์ สสป .ลาว ได้เดินทางมาจากนครราชสีมา (โคราช) เมือ่ เริม่ แรกมี
เพียง 3 ครอบครัว ต่อมามีชาวบ้านมาสมทบอีก 20 ครัวเรือน ทีต่ งั ้ หมูบ่ า้ นเมือ่ แรกเริม่ คือพืน้ ที่
ทีเ่ ป็นหมูบ่ า้ นบ้านกลางน้อยในปจั จุบนั ต่อมาเกิดไฟไหม้ใหญ่ทาให้มกี ารอพยพย้ายมาอยูท่ บ่ี า้ น
เป้า ซึง่ ชาวบ้านก็ได้ประสบปญั หาต่างๆภายในหมูบ่ า้ นมากมายเพราะมีประชากรมากขึน้
จึงต้องการมีผนู้ าเพื่อแก้ไขปญั หาต่างๆ ได้ทาการเลือกผูใ้ หญ่บา้ นคนแรกคือนายบุญทัน กองคา
ปญั หาสาคัญเรือ่ งหนึ่งในสมัยนัน้ คือชาวบ้านเจ็บปว่ ยบ่อย ผูน้ าหมูบ่ า้ นจึงได้เชิญหมอผี ร่างทรง
เข้ามาทาพิธปี ดั รังควาญและร่างทร งเห็นว่าต้นเป้าใหญ่กลางหมูบ่ า้ น เป็นสาเหตุทาให้ชาวบ้าน
เจ็บปว่ ย จึงได้โค่นต้นเป้าใหญ่กลางหมูบ่ า้ นลงเพื่อแก้เคล็ดจึงได้ช่อื เป็ นหมูบ่ า้ นเป้าตัง้ แต่นนั ้ มา
พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็นทีน่ าลุ่ม มีแหล่งน้าสาคัญคือหนองลาด หนองน้าขนาดพืน้ ที่ 86 ไร่
และห้วยน้าลานทีอ่ ยูเ่ หนือหนองลาดขึน้ ไป

ภาพที่ 44 ภูมปิ ระเทศของบ้านเป้าซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นทีน่ า (นาลุ่ม)
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4.2 สภาพปัญหา
หนองลาด เป็ นแหล่งน้ าสาคัญของหมูบ่ า้ นเป้า หมูท่ ่ี 8 ตาบลบ้านว่าน อาเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย แต่เดิมเป็นหนองน้าผืนเดียว มีเนื้อที่ 86 ไร่ พอได้รบั การขุดลอกโดย
หน่วยงาน รพช . และ กรป .กลาง ทาให้เกิดคันดิ
่ นกัน้ แยกหนองน้าออกเป็น 4 ส่วน โดยมี 2
ส่วน ทีส่ ามารถ กักเก็บน้า อีก 2 ส่วนทีอ่ ยูส่ ่วนบน (เหนือ ) และปลาย (ใต้) ของหนองลาดเป็น
พืน้ ทีต่ น้ื เขิน ปา่ หญ้า และไม่มรี ะบบทีจ่ ะกระจายน้ าจากหนองลาดมาใช้เพื่อทาการเกษตร
ชาวบ้านต่างคนต่างใช้ประโยชน์จากหนองลาดโดยขาดการควบคุม ทาให้หนองน้าทรุดโทรม
ขาดการดูแลรักษา ซ้ายังตืน้ เขินใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่
4.3 การบริ หารจัดการ
ผูน้ าหมูบ่ า้ นมีแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาหมูบ่ า้ น ทัง้ ด้านการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมถนน
สาธารณธูปโภคพืน้ ฐานของหมูบ่ า้ น อีกทัง้ การทานุบารุงพระพุทธศาสนา ปฏิสงั ขรณ์วดั โบสถ์
ประกอบกับหมูบ่ า้ นมีหนองน้าขนาดกลางคือหนองลาด จึ งมีแนวคิดจัดตัง้ เป็นเขตห้ามจับสัตว์
น้าตลอดทัง้ ปี ชาวบ้านมีขอ้ ตกลงร่วมกันว่าจะไม่จบั สัตว์น้าในหนองลาดนี้เป็นเวลาหนึ่งปี
หากแต่พอครบกาหนด ผูน้ าหมูบ่ า้ นจะทาการขายบัตรให้กบั ผูม้ คี วามประสงค์เพื่อมาจับสัตว์น้า
ชาวบ้านจากหลายพืน้ ทีล่ งจับปลา โดยมีประชาชนทัง้ ในพืน้ ทีอ่ าเภอท่าบ่อและอาเภอใกล้เคียง
นาอุปกรณ์จบั ปลามาจับปลาเป็นจานวนมาก ซึง่ รายได้ทไ่ี ด้รบั มาจะนามาพัฒนาชุมชนต่อไป
ข้อกาหนดค่าอุปกรณ์ลงจับสัตว์น้า ดังนี้
1) แห ค่าใช้จา่ ย 50 บาท/คน
2) สะดุง้ ค่าใช้จา่ ย 30 บาท/คน
3) หากนาเรือลงจับสัตว์น้า เพิม่ ค่าใช้จา่ ยอีก 50 บาท
สาหรับชาวบ้านบ้านเป้าหมู่ 8 ไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย

ภาพที่ 45 ลักษณะของหนองลาด มีส่วนทีเ่ ก็บกักน้าได้ 2 ส่วน
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นายธีระ ราชโยธี ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 8 ให้ขอ้ มูลว่า หนองลาดเป็นหนองน้าสาธารณะซึง่ จะ
เปิดให้ประชาชนทัวไปลงจั
่
บปลาทุกปี เริม่ แรกทาการ
ปล่อยพันธุส์ ตั ว์น้าลงในหนองลาด
พันธุป์ ลาบางส่วนจะมาจากห้วยน้าลานซึง่ อยูเ่ หนือหนองลาด เพราะในฤดูฝนจะมีน้าล้นมาจาก
ฝายห้วยน้าลานทาให้ปลาตามธรรมชาติไหลตามน้ามาอยูใ่ นหนองลาด ในปีน้ไี ด้กาหนด
ค่าลงจับปลาจานวน 50 บาทต่อคนสาหรับแห 30 บาทต่อคนสาหรับสะดุง้ ในหนองลาดอุดมไป
ด้วยปลาหลากหลายชนิดทัง้ ปลาชะโด ปลาช่อน ปลานิล ปลาไน ปลายีส่ ก ปลาดุก ฯลฯ ส่วนเงิน
ทีไ่ ด้จากค่าจับปลาจะนาไปเป็นกองกลางเพื่อนามาพัฒนาหมูบ่ า้ นต่อไป โดยในปี พ.ศ. 2557
เปิดให้จบั สัตว์น้าในเดือนเมษายนและเก็บค่าบัตรจับปลาได้ 15,500 บาท (ประมาณ 300 คน)

ภาพที่ 46 วันจัดกิจกรรมจับสัตว์น้าในหนองลาด โดยเริม่ ตัง้ แต่เวลา 8.00 - 18.00 น.
พืน้ ทีส่ ่วนบน ประมาณ 5 ไร่
ลักษณะตืน้ เขิน

พืน้ ทีส่ ่วนกลางทีใ่ ช้กกั เก็บน้าและ
ห้ามจับปลา ประมาณ 70 ไร่

พืน้ ทีส่ ่วนล่าง ประมาณ 10 ไร่
ลักษณะตืน้ เขิน
ภาพที่ 47 ลักษณะ รูปร่างหนองลาดตามโฉนดทีด่ นิ แบ่งเป็น 4 ส่วน
(ทีม่ าภาพ: จากนายคาแดง เหล่าต่างคา)
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4.4 กลุ่มผูน้ าหมู่บ้าน ได้แก่
1) นายธีระ ราชโยธี
2) นายคาแดง เหล่าต่างคา
3) นายสมพร อุดมชัย
4) นายวีระชัย ใจปานจัน่
5) นายวุฒชิ ยั ใจคา
6) นายตะวัน โคตรโสภา

ผูใ้ หญ่บา้ นเป้า หมู่ 8
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นเป้า หมู่ 8

ภาพที่ 48 กลุ่มผูน้ าหมูบ่ า้ นเป้า หมู่ 8
4.5 กิ จกรรมอื่น
ทางกลุ่มผู้ นาหมูบ่ า้ นยังเล็งเห็นถึงประโยชน์จากหนองลาด จึงเสนอขอรับสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหมูบ่ า้ น ปี พ .ศ. 2555 เพื่อขุดลอกแนวคลองเดิมข้างหนองลาด
ั ่ ศตะวันตก ) เพื่อส่งน้าไปยังพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมทีอ่ ยูไ่ กลจากหนองลาด เป็นการกระจายน้า
(ฝงทิ
กระจายโอกาส ในการประกอบอาชี พเกษตรกรรม ซึง่ คลองทีข่ ดุ ลอกนัน้ เป็นแนวคลองเดิมตาม
ธรรมชาติ แต่ตน้ื เขินและแคบ จึงขุดลอกขยายใหม่ มีความกว้างประมาณ 5 เมตร ลึก 3 เมตร
และยาว 1,000 เมตร ซึง่ รับน้ามาจากแก้มลิงของห้วยน้าลานทีอ่ ยูเ่ หนือหนองลาดขึน้ ไป ทาให้
แนวคลองนี้มนี ้าไหลอยูต่ ลอดทัง้ ปี ชาวนาจึงสามารถทานาปรังได้
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ภาพที่ 49 แนวคลองส่งน้าทีอ่ ยูข่ นาบหนองลาดเพื่อส่งน้าเข้าพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
4.6 บทวิ เคราะห์
หนองลาด เป็นตัวอย่างในเรือ่ งการจัดการทรัพยากรท้องถิน่ ให้นามาซึง่ รายได้ในการ
พัฒนาชุมชน ดังจะเห็นได้จากแนวคิดการอนุรกั ษ์ก่อนแล้วนามาซึง่ การพั ฒนา การอนุรกั ษ์ คือ
การมีขอ้ ตกลงร่วมกันของชาวบ้านว่าจะไม่จบั ปลา สัตว์น้าในหนองลาดตลอดทัง้ ปี เพื่อให้โอกาส
ปลาได้เจริญเติบโต ขยายพันธุ์ โดยมีคณะกรรมการหมูบ่ า้ น นาโดยผูใ้ หญ่บา้ นคอยดูแล บริหาร
จัดการ หากมีลกู บ้านฝา่ ฝืนด้วยการลงไปจับปลาในหนองลาดก็จะมีบทลงโทษทาง สังคมตามมา
การพัฒนา คือ เมือ่ ครบกาหนดเวลาหนึ่งปี คณะกรรมการหมูบ่ า้ นจะจัดกิจกรรมจับปลาจับสัตว์น้า
ในหนองลาด โดยการขายบัตรเก็บค่าจับปลาจากผูท้ ม่ี คี วามประสงค์จบั ปลาในหนองลาด ซึง่ มี
การกาหนดราคาตามชนิดอุปกรณ์ทจ่ี ะใช้จบั ปลา ซึง่ ในปีพ .ศ.2557 มีชาวบ้านจากอาเภอท่าบ่ อ
อาเภอบ้านผือ จังหวัดหนองคาย อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู มาร่วมในกิจกรรม
รายได้จากการขายบัตรก็นามาพัฒนาชุมชน เช่น การซ่อมแซมถนน ปฏิสงั ขรณ์วดั เป็นต้น เป็น
การบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อคนในชุมชนเอง ทัง้ ประโยชน์
จากการใช้น้าเพื่ อการเกษตรกรรมจากแนวคลองข้างหนองลาด ทีม่ กี ารขุดลอกคลองเพื่อให้
สามารถส่งน้าจากหนองลาด ส่งต่อน้าให้เกษตรกรนาน้าเข้าสู่พน้ื ทีเ่ พาะปลูก ซึง่ คลองส่งน้าทีข่ ดุ
ขึน้ มาก็มาจากแนวคิดของชาวบ้านเองโดยอาศัยงบประมาณกองทุนหมูบ่ า้ นหรือ SML อีกทัง้ ใน
ฤดูแล้งหนองลาดยังสามารถ รับน้าจากแก้มลิงของห้วยน้าลานทีอ่ ยูต่ อนบนของหนองลาดมา
ใช้ได้ เป็นหนองน้าทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาสูง
ในอนาคตกลุ่มผูน้ าหมูบ่ า้ นยังต้องการพัฒนาหนองลาดให้สามารถใช้ประโยชน์สงู สุด
ด้วยการขุดลอกหนองลาดใน 2 ส่วนทีต่ น้ื เขิน คือ พืน้ ทีส่ ่วนบนประมาณ 5 ไร่ และพืน้ ทีส่ ่ วนล่าง
ของหนองอีกประมาณ 10 ไร่ เพื่อให้สามารถรองรับน้าได้มากขึน้ ซึง่ จะช่วยในหลายเรือ่ งทัง้ เป็น
พืน้ ทีอ่ นุ รกั ษ์ปลา สัตว์น้ า ได้เพิม่ ขึน้ ทาให้การขายบัตรจับปลาในปีต่อไปเพิม่ ขึน้ แก้ปญั หา
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น้าท่วมทีน่ าเพราะรอบๆหนองลาดล้วนเป็นผืนนาข้าวทีร่ ะดับอยูต่ ่ากว่าหนองลา ด การมีพน้ื ทีร่ บั
น้ามากขึน้ ย่อมลดโอกาสน้าท่วมนาลงได้
การบริหารจัดการหนองลาดด้วยกิจกรรมทีก่ ล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการ
ตนเองของชุมชนได้เป็นอย่างดี การจัดการภายใต้เงือ่ นไขเป็นความต้องการของชาวบ้านเอง
ย่อมประสบผลสาเร็จได้งา่ ยเพราะชุมชนรูถ้ งึ ความต้
องการของตน ทรัพยากรของชุมชน
คุณภาพของคนในชุมชนเอง การปล่อยให้ชุมชนจัดการตนเองภายใต้ขอ้ แนะนาจากส่วนราชการ
ภาครัฐ ให้การสนับสนุนในรูปงบประมาณตามความต้องการของชุมชน จึงเป็นคาตอบทีด่ ที ส่ี ุด
ในการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน
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5. การจัดการน้ากลุ่มผูใ้ ช้น้าบ้านดอนกลาง
บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 ตาบลบึงโขงหลง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 7
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายสมภาร นาชัย (ผูใ้ หญ่บา้ นบ้านดอนกลาง)
ประเภทของภูมิปัญญา
การจัดการ/การปฏิบตั ิ
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรน้ า ,
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้า (ด้านการเกษตร/ด้านการอุปโภคบริโภค/
ด้านพลังน้า)
5.1 บริ บทพื้นที่
บ้านดอนกลาง หมู่ 1 ตาบลบึงโขงหลง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เริม่ ก่อตัง้ เมือ่
ปี พ.ศ. 2480 เดิมมี 6 ครัวเรือน อาศัยอยูเ่ ขตตาบลบ้านต้อง อาเภอเซกา ต่อมานายพอ แพงโคตร
เป็ นผูน้ าในการพาชาวบ้านอพยพ เพราะพืน้ ทีเ่ ดิมเป็ นปา่ ทึบ มีสตั ว์ปา่ ดุรา้ ย พืน้ ทีใ่ หม่มแี หล่ง
น้าล้อมรอบ อุดมสมบูรณ์ คือมีพน้ื ทีต่ งั ้ อยูต่ ดิ กับแหล่งน้าสาคัญ ของจังหวัดบึงกาฬคือบึงโขงหลง
ทาให้ได้รบั ประโยชน์จากน้าทีเ่ ก็บกักในบึงโขงหลง ซึง่ ทางกรมชลประทานได้ดาเนินการก่อสร้าง
เป็นอ่างเก็บน้าบึงโขงหลงในปี พ .ศ 2523 บึงโขงหลงเกิดจากลาห้วยหลายสายไหลมารวมกัน
มีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร และความกว้างประมาณ 2 กิโลเมตร น้าในบึงลึกโดยเฉลีย่
ประมาณ 50 - 100 เซนติเมตร โดยมีส่วนทีล่ กึ ทีส่ ุดประมาณ 6 เมตร บึงโขงหลงเป็นส่วนของ
ทีร่ าบน้าท่วมถึงของแม่น้าสงคราม น้าจากบึงไหลลงสู่แม่น้าสงครามก่อนออกแม่น้าโขง มีเกาะ
กลางบึง ได้แก่ ดอนแก้ว ดอนโพธิ ์ ดอนน่อง ดอนสวรรค์ มีปา่ ดิบแล้งทีค่ ่อนข้าง สมบูรณ์ บน
เกาะเหล่านี้มกี ารก่อสร้างทานบกัน้ น้าเพื่อเสริมขอบบึงธรรมชาติและประตูระบายน้าทางด้านใต้
พืน้ ทีโ่ ดยรอบส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบ พืน้ ทีต่ ดิ กับบึงบางแห่งเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีชุมชน
เมืองอยูต่ อนล่างของบึง พืน้ ทีด่ นิ รอบบึงเป็นทีน่ า พืน้ ทีร่ อบๆ บึงมีพชื ขึน้ อยูห่ ลายชนิด เช่น ยาง
ตะแบกแดง ประดู่ปา่ ตะเคียนทอง ส่วนบนเกาะแก่งในบึงจะพบหว้า ไทร มะเดื่อ และ ตะแบกนา
ปา่ ดิบแล้งบนดอนสวรรค์ประกอบไปด้วยไม้ยนื ต้นอย่างตะแบก กระบก แสมขาว พญาสัตบรรณ
กันเกรา กระบาก กกสามเหลีย่ ม บริเวณริมบึงจ ะปกคลุมไปด้วยดงของแห้วทรงกระเทียม
กกสามเหลีย่ ม และ ผักไผ่น้า กลางผิวน้าของบึงจะพบ บัวสายและบัวหลวง ส่วนใต้น้าจะพบ
สาหร่ายหางกระรอก สันตะวาใบพาย และผักบุง้ และพืชน้าทีข่ น้ึ รอบๆ เกาะแก่งจะเป็นแพงพวยน้า
และบอน
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ภาพที่ 50 ลักษณะทางกายภาพของบึงโขงหลง
5.2 สภาพปัญหา
ถึงแม้ว่าพืน้ ทีข่ องบ้านดอนกลางจะตัง้ อยูต่ ดิ กับอ่างเก็บ น้าบึงโขงหลงก็ตาม แต่กย็ งั
ประสบปญั หาในการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรเพราะยังขาดระบบส่งน้ าไปยังพืน้ ทีก่ ารเกษตร
กล่าวคือการก่อสร้างอ่างเก็บน้าบึงโขงหลงนัน้ มีการก่อสร้างฝายน้าล้นและประตูระบายน้าทาง
ใต้อ่าง 3 จุดด้วยกัน แต่จดุ ทีต่ งั ้ ประตูระบายน้าทีร่ ะบายน้าออกมานั ้ นไม่มรี ะบบคลองส่งน้าหรือ
ท่อส่งน้า ทีจ่ ะส่งต่อน้าเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตรได้ มีเพียงคลองน้าเดิมทางธรรมชาติเท่านัน้
ซึง่ เส้นทางการไหลของน้าไม่ได้ครอบคลุมเข้าสู่พน้ื ทีก่ ารเกษตร ทาให้ทรัพยากรน้าทีเ่ ก็บกัก
ภายในอ่างเก็บน้าบึงโขงหลงจานวนมหาศาลไม่สามารถถูกนามาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

ภาพที่ 51 ตาแหน่งทีต่ งั ้ ประตูระบายน้าเพื่อเปิดระบายน้าจากอ่างเก็บน้า
ซึง่ ไม่มที างน้าเชื่อมไปยังทีน่ า
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5.3 การบริ หารจัดการ
ผูใ้ หญ่บา้ นดอนกลาง หมู่ 1 นายสมภาร นาชัย จึงได้ปรึกษากับลูกบ้านเพื่อช่วยกัน
แก้ไขปญั หาดังกล่าว ประก อบกับทางกรมชลประทานได้สนับสนุนให้พน้ื ทีม่ กี ารรวมกลุ่มกันใน
ลักษณะของกลุ่มผูใ้ ช้น้าเพื่อเข้ามาทาหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพืน้ ทีอ่ ่างเก็บน้า
บึงโขงหลง จึงเกิดกลุ่มผูใ้ ช้น้าบ้านดอนกลาง หมู่ 1 โดยมี นายสมภาร นาชัย ผู้ ใหญ่บา้ นหมู่ 1
เป็นประธาน นายธีรนั นท์ นาชัย รองประธานคนที่ 1 นายหนุ่ย น้อยเสนา รองประธานคนที่ 2
และตัวแทนชาวบ้านดอนกลางเป็นกรรมการ ซึง่ ทางกลุ่มได้ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อนามา
แก้ไขปญั หาการไม่มรี ะบบส่งน้ า ด้วยการของบสนับสนุ นจากโครงการชลประทานบึงกาฬ
สานักชลประทานที่ 5 (อุดรธานี) กรมชลประทาน เพื่อทาการขุดคลองดินส่งน้าจากประตูระบาย
น้าเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร โดยเป็นลักษณะคลองดินกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร แยกเป็น 2 แนว
แนวแรกยาว 2,000 เมตร (จากประตูน้าจุดที่ 2 กลางอ่างเก็บน้า ) ดาเนินการในปี 2556
จากงบประมาณโครงการปิดทองหลังพระของอาเภอบึงโขงหลง ซึ่ งส่งน้าจากอ่างเก็บน้าไปตาม
แนวคลองดินแล้วลงสู่หว้ ยเมา แนวทีส่ องยาว 700 เมตร ขยายต่อจากแนวแรกเพื่อให้สามารถ
ส่งน้าเข้าพืน้ ทีน่ าได้มากและสะดวกยิง่ ขึน้ แนวคลองนี้น้าจะไหลลงสู่หว้ ยสงาย ดาเนินการ
ในปี 2557 ใช้งบประมาณจากโครงการชลประทานบึงกาฬจานวน 90,000 บาท โดยอาศัย
การจ้างแรงงานชาวบ้านกันเองในพืน้ ทีม่ าดาเนินการขุดคลองดิน ซึง่ คลองดินทีข่ ดุ ขึน้ มา
สามารถนาน้าจากท้ายประตูระบายน้าส่งต่อเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตรได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 52 ผูใ้ หญ่บา้ นสมภาร ผูน้ าในการตัง้ กลุ่มผูใ้ ช้น้าบ้านดอนกลาง
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แนวคลองดินทีข่ ดุ
ขึน้

แนวคลองดินทีข่ ดุ ขึน้

แนวคลองดิน
ทีข่ ดุ ขึน้

แนวคลองดินที่
ขุดขึน้ มามีน้า
ไหลอยูเ่ ต็ม
คลอง
ภาพที่ 53 แนวคลองดินทีข่ ดุ ขึน้ โดยจะขนานไปกับทีน่ าของชาวบ้าน
เพื่อให้สะดวกในการนาน้าเข้านา

ภาพที่ 54 การดาเนินการขุดคลองดินส่งน้าผ่านมติการประชุมของหมูบ่ า้ น
ซึง่ มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ทีม่ าภาพ: นายสมภาร นาชัย ผูใ้ หญ่บา้ นดอนกลาง
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5.4 กิ จกรรมอื่นๆ
นอกจากนัน้ ทางกลุ่มยังมีกจิ กรรมร่วมกับเขตห้ามล่าพันธุส์ ตั ว์ปา่ บึงโขงหลงเพื่อการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติในพืน้ ที่ เช่น การกาหนดเขตห้ามจับสัตว์น้า เพื่อเป็นแหล่ง
เพาะพันธุแ์ ละขยายพันธุส์ ตั ว์น้า ในบริเวณพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์น้หี า้ มเข้ามาจับสัตว์น้าโดยเด็ดขาด
โดยกาหนดเป็นแนวทุ่นลอยเนื้อทีป่ ระมาณ 20 ไร่ จากหน้าวัดสว่างวารี สวนเฉลิมพระเกียรติถงึ
โรงสูบน้าประปาของอาเภอบึงโขงหลง
แนวเขตอนุรกั ษ์ทม่ี ธี งสี
ป้ายห้ามจับสัตว์น้ าใน
เหลืองและทุ่นลอยชี้
เขตพืน้ ที่
อาณาเขต

ภาพที่ 55 ป้ายห้ามจับสัตว์น้ าในเขตพืน้ ที่ แนวเขตอนุ รกั ษ์ทม่ี ธี งสีเหลืองและทุ่นลอยชีอ้ าณาเขต
กิจกรรมการจดบันทึกค่าระดับความสู งของน้าในอ่างเก็บน้าฯ ซึง่ จะมีกรรมการกลุ่มผูใ้ ช้
น้าทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ (นายฐินนะวงศ์ นาชัย ) เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจดบันทึกค่าระดับความ
สูงของน้าในอ่างเก็บน้าฯ ซึง่ จะอ่านค่าระดับน้าทีบ่ ริเวณหน้าฝายน้าล้นทุกเช้าประมาณ 9.00 น.
เพื่อใช้เตือนภัยในช่วงฤดูฝน และเตรียมการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้ง

ภาพที่ 56 กิจกรรม ทาความสะอาดฝายน้าล้น ภาพแสดงฝายน้าล้น จุดทีใ่ ช้อ่านค่าระดับน้า
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5.5 บทวิ เคราะห์
การรวมกลุ่มผูใ้ ช้น้าของบ้านดอนกลาง ทาให้ชาวบ้านในพืน้ ทีม่ โี อกาสหารือเพื่อกาหนด
แนวทางการแก้ไขปญั หาทรัพยา กรน้า นามาซึง่ การดาเนินการขุดคลองดินเพื่อสร้างระบบ
กระจายน้าทีจ่ ะรับน้าจากประตูระบายน้าของอ่างเก็บน้าบึงโขงหลง ส่งน้าจากประตูระบายน้า
ไหลไปตามคลองดินทีข่ ดุ ขึน้ มาผ่านไปตามแนวพืน้ ทีก่ ารเกษตร ทีน่ าของชาวบ้าน ทาให้
เกษตรกรสามารถนาน้าเข้าพืน้ ทีเ่ พาะปลูกได้ ซึง่ จะเ ห็นว่าคลองดินทัง้ สองแนวนอกจากจะทา
หน้าทีส่ ่งน้าเข้าพืน้ ทีน่ า ยังส่งน้าไปเติมในห้วยเมาและห้วยสงาย แหล่งน้าทางธรรมชาติให้มนี ้า
เพิม่ เติมอีก นับเป็ นตัวอย่างของการพึง่ พาตนเองของชุมชน การแก้ไขปญั หาตามแนวทางความ
ต้องการของชุมชนอันจะนามาซึง่ การแก้ปญั หาอย่างยังยื
่ น
ประโยชน์โดยตรงทีช่ าวบ้านดอนกลาง หมู่ 1 ได้รบั คือทรัพยากรน้าทีอ่ ุดมสมบูรณ์จาก
บึงโขงหลงผ่านทางคลองดินทีพ่ วกเขาขุดขึน้ ทาให้สามารถทานาได้ปีละ 2 ครัง้ อีกทัง้ ไม่ม ี
ค่าใช้จา่ ยจากการนาน้าเข้านาเพราะน้าถูกส่งมาทางคลองดินเป็นของส่วนรวม ประกอบกับอ่าง
เก็บน้าบึงโขงหลงนัน้ อยูส่ งู กว่าระดับพืน้ ทีน่ าข้าว ทาให้สามารถไหลลงคลองดินได้โดยไม่อาศัย
เครือ่ งสูบน้า ส่วนการนาน้ าเข้านาของเกษตรกรก็เพียงแต่ฝงั ท่อดินหรือจะป้านเป็ นคันดินเล็กๆ
ก็สามารถนาน้าเข้านาได้ อีกทัง้ ทางกลุ่มยังมีกจิ กรรมส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
เพิม่ เติม ทัง้ การจดบันทึกค่าระดับความสูงของน้าในอ่างเก็บน้าบึงโขงหลง ซึง่ ทาให้กลุ่มสามารถ
วางแผนบริหารจัดการน้าในอ่างเก็บน้าฯเบือ้ งต้นได้ เช่น หากน้าในอ่างสูงใกล้ระดับความสูงของ
ฝายน้าล้นอาจเกิดน้าท่วม สามารถเตรียมการเพื่อลดผลกระทบทีจ่ ะตามมา หรือหากระดับน้าต่า
แสดงว่าปริม าณเก็บกักน้ามีน้อย ต้องวางแผนในการเพาะปลูก โดยเฉพาะการทานาปรังว่า
สามารถทาได้หรือไม่ หากปริมาณน้าเพียงพอจะสามารถทาได้กไ่ี ร่ ทาให้สามารถมีขอ้ มูลในการ
ตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้า ประโยชน์ต่อมาคือการทากิจกรรมโดยการจัดทาเขตห้ามจับ
สัตว์น้าเพื่อการอนุบาลและแพร่พนั ธุส์ ตั ว์น้า จะทาให้บงึ โขงหลงมีสตั ว์น้าอยูอ่ ย่างชุกชุม สัตว์น้า
ขนาดเล็กจะไม่ถูกจับทาให้มโี อกาสขยายพันธุต์ ่อไปได้ เป็นทัง้ แหล่งอาหารและประมงอาชีพ

ภาพที่ 57 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าของบึงโขงหลงมีทงั ้ การทาประมงพืน้ บ้านและทานา
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6. กลุ่มรักษ์น้าคาน
โรงเรียนท่าลี่วิทยา อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 5
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายสนาม อินหันต์ (อาจารย์ประจาโรงเรียนท่าลีว่ ทิ ยา)
ประเภทของภูมิปัญญา
การจัดการ/การปฏิบตั ิ
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุ รกั ษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรน้าและแหล่งน้า
6.1 ประวัติความเป็ นมา
กลุ่มรักษ์น้าคาน เป็นกลุ่มเยาวชนคนรุน่ ใหม่ทส่ี นใจและทากิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อมท้องถิน่ ตลอดลาน้าคาน ซึง่ เป็นลาน้าสายสาคัญของอาเภอท่าลี่ ซึง่ กาเนิดมาจาก
ภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติภเู รื อ ไหลผ่านหมูบ่ ่นในอาเภอท่าลี่ จานวน 10 หมูบ่ า้ น ได้แก่
บ้านน้ ามี บ้านน้ ากระโทม บ้านวังขามบ้านกกก้านเหลือง บ้านยาง บ้านสวัสดิ ์พัฒนา บ้านท่าลี่
บ้านเมีย่ ง บ้านขอนแก่น และไหลลงสู่แม่น้าเหืองทีบ่ า้ นปากคลาน โดยอยูใ่ นเขตพืน้ ทีข่ อง
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าทูน องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ เทศบาลตาบลท่าลี่ และองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองผือ ลาน้าคานจึงเป็นลาน้าทีม่ คี วามสาคัญกับชาวท่าลีเ่ ป็นอย่างมาก
จากอดีตทีม่ นี ้าใสสะอาด เป็นแม่น้าสายใหญ่ทม่ี นี ้าลึกอยูต่ ลอดปี ชาวบ้านในอาเภอท่าลี่
ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้าสายนี้ตลอดมา แต่ สภาพของน้าคานในขณะนี้เป็นแม่น้าทีแ่ ห้งขอดใน
ฤดูแล้งและน้ าท่วมและมีกระแสน้ าไหลแรงในฤดูฝน มีการกัดเซาะพังทลายของริม่ ฝงั สูงมาก
น้ามีสนี ้าตาล สกปรก ใช้ประโยชน์ได้น้อย มีขยะจานวนมากไหลมากับน้า ขาดการดูแลเอาใจใส่
แม่น้าสายสาคัญจึงกลายเป็นมลภาวะเป็นพิษ มีสตั ว์น้าอาศัยอยูน่ ้อย
จากสภาพการณ์ในปจั จุบนั ทาให้เกิดแนวคิดร่วมกันระหว่าเทศบาลตาบลท่าลีแ่ ละนาย
สนาม อินหันต์ ครูโรงเรียนท่าลีว่ ทิ ยา ทีจ่ ะตัง้ กลุ่มเยาวชนในเขตอาเภอท่าลีข่ น้ึ มาเพื่อร่วมกัน
อนุรกั ษ์แม่น้าคานและสืบตานานวัฒนธรรมท้องถิน่ ให้คงอยูส่ บื ไป จึงได้รวบรวมเยาว ชนทีส่ นใจ
ด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ทีอ่ ยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลท่าลี่ มาจัดอบรมให้ความรูแ้ ละจัดตัง้ เป็น
กลุ่ม“รักษ์น้าคาน”ขึน้ ในวันที่ 22 กันยายน 2550 มีสมาชิกเข้าร่วมอบรม จานวน 60 คน ทาให้
เกิดกลุ่มพลังเยาวชนทีจ่ ะดาเนินกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์แม่น้าคานขึน้
คาขวัญ
“รักบ้านเกิด รักน้าคาน ประสานร่วมใจ”
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อรวมกลุ่มเยาวชนทีส่ นใจในด้านการอนุรกั ษ์ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2) เพื่อดาเนินกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
3) เพื่อปลูกฝงั เยาวชนให้สานึกรักบ้านเกิด
4) เพื่อปลูกฝงั จิตสานึกให้เยาวชนมีจติ สาธารณะ
6.2 การดาเนิ นงานของกลุ่ม
กลุ่มรักษ์น้าคาน ได้ดาเนินการจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล
ตาบลท่าลีแ่ ละได้รบั ความร่วมมือจากโรงเรียนท่าลีว่ ทิ ยา สนับสนุนด้านบุคลากร ได้เลือกตัง้
คณะกรรมการชุดที่ 1 ขึน้ โดยมีนางสาวอาภัทชณี ก่อ ทรัพย์ เป็นประธานและนางสาวอารดา
สุรธรรม เป็นประธาน เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เป็นกลุ่มคนทีร่ ว่ มกันทางานด้านการอนุรกั ษ์แม่น้าคานใสสะอาดและมีน้าใช้
ตลอดปี
2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง
3) ส่งเสริมและอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิน่
4) ไม่ดาเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเมือง
5) ประสานและขยายผลการดาเนินงานให้กดิ กลุ่มอนุรกั ษ์ตลอดลาน้าคาน
6) ช่วยเหลืองานสังคมส่วนร่วมและรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
เป้ าหมาย
1) เก็บขยะในลาน้าคานเดือนละ 1 ครัง้
2) สร้างฝายชะลอน้าปีละ 5 ฝาย
3) ประสานให้เกิดกลุ่มอนุรกั ษ์อ่นื ๆ ปีละ 1 กลุ่ม
4) จัดหารายได้ให้กบั กลุ่มรักษ์น้าคาน
5) จัดกิจกรรมบารุงศาสนา
6) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในตลาดสด
7) ดาเนินการคัดแยกขยะในครัวเรือนและในโรงเรียน
8) จัดทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
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ภาพที่ 58 กิจกรรมทีเ่ ยาวชนกลุ่มรักษ์น้าคานดาเนินการ
ทีม่ าภาพ: นายสนาม อินหันต์ (อาจารย์ประจาโรงเรียนท่าลีว่ ทิ ยา)
กิจกรรมของกลุ่มมีหลากหลาย เช่น การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยใช้ถุงผ้าหรือ
ตะกร้า ในโครงการ "หิว้ ตะกร้ามาตลาด " สาหรับเกษตรกร ก็รณรงค์ให้ความรูเ้ รือ่ งผลกระทบ
ของสารเคมีการเกษตรทีม่ ตี ่อแหล่งน้า มีการจัดพิธสี บื ชะตาแม่น้า คานร่วมกับทางเทศบาล
ตาบลท่าลี่ เป็นต้น
ในส่วนกิจกรรมในกลุ่ม ก็มกี ารจัดอบรมสมาชิกอาสาสมัครพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมร่วมกับอีก
2 โรงเรียน ปีละ 1 ครัง้ งานภาคสนาม เช่น นัดหมายกันออกสารวจลาน้าคานแ ละเก็บขยะใน
ลาน้า ทาปุ๋ยหมักชีวภาพ แห่ตนั กัณฑ์เพื่อหาเงินเข้าวัด และการนาวัชพืชอย่างไมยราบยักษ์มา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม้แขวนเสือ้ เพื่อจาหน่าย และนาเงินทีไ่ ด้เข้ากองทุน เพราะวัชพืชชนิดนี้
โตเร็ว และถ้าทิง้ เป็นขยะก็ไม่มคี ่า
อาจารย์สนาม อินหันต์ ผูก้ ่อตัง้ กลุ่ มรักษ์น้าคาน เป็นผูน้ าในการชักชวนเยาวชนหันมา
ทากิจกรรมสาธารณะโยชน์ดว้ ยกัน พอกลุ่มเริม่ เข้มแข็งก็จะทาหน้าทีค่ อยให้คาแนะนาอยูข่ า้ ง
หลัง โดยปี 2545 ก่อตัง้ "ชมรมคนรักท่าลี่ " (ชมรมคนรักท่าวิทย์ ) มีสมาชิก 37 คน ทากิจกรรม
เพื่อสาธารณะ เช่น เก็บขยะในโรงเรียน กวาดล านวัดลาดปู่ วัดโพธิ ์ชัย ทุกเย็นวันศุกร์ ทาความ
สะอาดเก็บกวาดขยะในโรงเรียนทุกเย็น และขยายผลไปทาความสะอาดลานวัดบ้านเมีย่ งเย็นวัน
พุธ ก่อหินพัฒนาประตูทางเข้าโรงเรียน ทากระทงขายหารายได้ พัฒนาภูผาแง่มเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ ว ปีถดั มาก็ตงั ้ "กลุ่มรักษ์ปา่ ภูผาแง่ม " มีสมาชิก 33 คน ไปศึกษาเส้นทางและพัฒนา
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ภูผาแง่มให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว รวมทัง้ อนุ รกั ษ์ปา่ ไม้ ต้นมะค่ายักษ์ให้คงอยูต่ ลอดไป ปี 2549
เกิด "ชมรมผักหวานทานตะวัน " จากการนาเด็กๆ 10 คน ไปอบรมปลูกจิตสานึกเรือ่ งคุณธรรม
และภาวะผูน้ าทีค่ ่ายพระธาตุศรีสองรัก เมือ่ อบรมกลับมาก็ ตัง้ กลุ่มขึน้ เด็กกลุ่มนี้สนใจเรือ่ ง
สิง่ แวดล้อม กิจกรรมจึงเน้นไปทีก่ ารอนุรกั ษ์ เช่น การทาฝายชะลอน้าจานวน 29 ตัว ใช้เงินจาก
กองทุนสวัสดิการสังคม ซึง่ ได้จากการขายกระทง การนาไมยราบยักษ์มาทาเป็นไม้แขวนเสือ้
การประดิษฐ์ดอกไม้จากยางในรถยนต์หรือขวดพลาสติก การคัดแย กขยะในระดับชุมชนและ
โรงเรียน ปีถดั มา เด็กๆ ตัง้ กลุ่ม "ท่าลีว่ ทิ ย์รไี ซเคิล" รณรงค์เรือ่ งขยะ ตัง้ แต่เก็บขยะ คัดแยกขยะ
ในโรงเรียน ขายขยะเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการเพื่อสังคม มีกจิ กรรมขยายผล คือลด
เมืองร้อนด้วยมือเราและโครงการอาสาสมัครพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ส่วนในปีน้ี เด็กๆ มีค่าย
อาสาสมัครพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม หลังจากนัน้ ก็เริม่ มีการสืบทอดความมีจติ อาสามาเรือ่ ยๆ โดยเมือ่
เด็กรุน่ หนึ่งจบไป เด็กรุน่ ต่อมาก็เป็นเด็กทีเ่ คยเข้าร่วมกิจกรรมกับรุน่ พีม่ าแล้วนันเอง
่
แต่คดิ ต่อ
ยอด มีกจิ กรรมใหม่ๆ และตัง้ กลุ่มของตัวเอง

ภาพที่ 59 เส้นทางการไหลลาน้าคาน
ทีม่ าภาพ: นายสนาม อินหันต์ (อาจารย์ประจาโรงเรียนท่าลีว่ ทิ ยา)
6.3 เป้ าหมายคุณลักษณะคนดี 9 ประการ ของกลุ่มรักษ์น้าคาน
6.3.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม
กลุ่มรักษ์น้าคานเป็นกลุ่มเยาวชนทีค่ รูสนาม อินหันต์ สร้างขึน้ มาและนาพา
สมาชิกทากิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี เพื่อมุง่ หวังทีจ่ ะสร้างคนรุน่ ใหม่ให้
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มีจติ อาสาเป็นคนดีของสังคม รูจ้ กั ให้แบบไม่หวังสิง่ ตอบแทน ทาดีเพื่อความดี เพราะเราคิดเสมอ
ว่า”เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน”
6.3.2 มีระเบียบวินยั
การปฏิบตั งิ านของสมาชิกกลุ่มรั กษ์น้าคาน เราทางานด้วยความเต็มใจ เสียสละ
เมือ่ มีความพร้อมก็เริม่ งานได้ทนั ที ทาได้ทุกวันเวลา ทุกคนมีความรับผิดชอบในตนเอง มีความ
ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั เพราะทุกคนจะถูกฝึกให้มรี ะเบียบวินยั เพราะเรามีความเชื่อว่า “วินยั สร้างคน
คนสร้างชาติ” คนทีม่ วี นิ ยั เท่านัน้ จึงจะทางานได้ดี งานมีคุณภาพ เชื่อถือได้
6.3.3 มีจติ สานึกทีด่ ี
สมาชิกกลุ่มรักษ์น้าคานส่วนใหญ่ จะมีความรับผิดชอบ มีความขยัน อดทน
และทีส่ าคัญทุกคนมีจติ สาธารณะ โดยเฉพาะผูท้ เ่ี ป็นแกนนา จะทุ่มเทให้กบั งานเป็นพิเศษ
มีความรับผิดชอบสูงมากและทางานด้วนความเข้ มแข็ง เอาใจใส่ และเสียสละเวลาอย่างเต็มที่
เพื่อให้งานนัน้ เสร็จตามเป้าหมาย ทันเวลา ทาให้เห็นได้ชดั ว่าสมาชิกทุกคนจะลดความเห็นแก่
ตัวลง มีความเสียสละมากขึน้ และไม่ลมื ทีจ่ ะต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวด้วยจะต้องทา
หน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายอย่างครบถ้วนเช่นกัน และง านของกลุ่มรักษ์น้าคานเป็นงานด้านการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ มีกรอบงานทีก่ ว้างมาก การหาแนวร่วมในการ
ทางานจึงมีความจาเป็นอย่างยิง่ ซึง่ เป็นการเชิญชวนผูท้ ส่ี นใจเข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ
6.3.4 รักการเรียนรู้
สมาชิกกลุ่มรักษ์น้าคานเป็ นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ทีม่ อี นาคต ทุกคนจะต้อง
ศึกษาเล่าเรียนให้สงู ขึน้ ทาให้คณะทางานต้องเปลีย่ นคนเป็นประจาทุกปี และต้องสร้างคนรุน่ ใหม่
เข้ามาแทนอยูเ่ สมอ ต้องมีการส่งต่อจากรุน่ สู่รนุ่ ซึง่ สมาชิกรุน่ พีจ่ ะมีโอกาสหรือมีเวลาทีจ่ ะเข้า
ร่วมกิจกรร มได้น้อยลงเพราะต้อ งไปเรียนในสถาน ทีห่ ่างไกลและมีภาระหน้าทีท่ จ่ี ะต้องปฏิบตั ิ
มากขึน้
6.3.5 มีความรักและผูกพันอย่างใกล้ชดิ สม่าเสมอเอือ้ อาทรห่วงใยกับบุคคลในครอบครัว
สมาชิกกลุ่มรักษ์น้าคานมีโอกาสได้ทากิจกรรมร่วมกันบ่อยครัง้ ทาให้เกิดความ
ใกล้ชดิ สนิทสนมและมีความเป็นเพื่อนร่วม อุดมการณ์กนั มากขึน้ แต่จะไม่ลมื หน้าทีท่ ม่ี อี ยูท่ บ่ี า้ น
ทุกคนมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ไม่ทง้ิ ภาระไว้กบั ผูอ้ ่นื มีความรักความผูกพันกับคนใน
ครอบครัว และช่วยเหลือครอบครัวได้มากขึน้ เพราะความทีเ่ ป็นคนทีม่ จี ติ สานึกทีด่ นี นเอง
ั่
6.3.6 รักความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย
สมาชิกกลุ่มรักษ์น้าคานมีกจิ กรรมทีส่ ่งเสริมการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทย ได้แก่
การจัดกิจกรรมสืบชะตาแม่น้าคาน ซึง่ เป็นการทาบุญตักบาตรตอนเช้า โดยเชิญหน่วยงานทาง
ราชการทุกหน่ วยและประชาชนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม มีการเล่าขานตานานท่าลีส่ ่ลู กู หลานฟงั
มีการจัดพิธที างพราหมณ์เพื่อสืบชะตาแม่น้าคานและการละเล่นทางน้า เช่น การแข่งขันชกมวย
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ทะเล ว่ายน้า แชร์บอล วอลเลย์บอล เป็นต้น นอกจากนี้ยงั จัดทาโครงการสืบสานการละเล่น
พืน้ บ้านอีกด้วย
6.3.7 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
สมาชิกกลุ่มรักษ์น้าคานจะมีกจิ กรรมอยูบ่ ่อยครัง้ ทาให้สมาชิกทุกคนได้ออกกาลัง
กาย เช่น การสร้างฝายชะลอน้า ซึง่ ต้องใช้แรงกายในการขุดดิน การจัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมที่
สนุกสนาน ทุกคนได้แสดงออก ร้อง เล่น เต้นแสดง ทาให้มที ุกคนสุขภาพกายแข็งแรงและ
สุขภาพจิตทีด่ ี มีความสุข สนุกกับกิจกรรม มีพลังและกาลังใจทีด่ ใี นการปฏิ บัตกิ จิ กรรมอื่นๆ
ต่อไป
6.3.8 มีวถิ ชี วี ติ แบบประชาธิปไตย
สมาชิกกลุ่มรักษ์น้าคาน ทุกคนเป็นสมาชิกของชุมชน มีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องปฏิบตั ิ
เหมือนกับคนทัวไป
่ มีภาระหน้าทีท่ จ่ี ะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ตามข้อบังคับทางสังคมและ
ยังร่วมเดินรณรงค์การเลือกตัง้ อีกด้วย โดยเ ฉพาะอย่างยิง่ ทุกๆปี จะมีการเลือกตัง้ ประธานกลุ่ม
รักษ์น้าคานคนใหม่ สมาชิกทุกคนจะได้เลือกตัง้ ซึง่ เป็นการส่งเสริมวิถชี วี ติ แบบประชาธิปไตย
ทุกคนเคารพมติในทีป่ ระชุมและปฏิบตั ติ าม
6.3.9 ไม่มวสุ
ั ่ มอบายมุข
สมาชิกกลุ่มรักษ์น้าคานส่วนใหญ่เป็นผูท้ ม่ี สี ามัญสานึกทีด่ ี รูเ้ ท่าทันปญั หายาเสพติด
ไม่หลงมัวเมากับอบายมุข ซึง่ เป็นสิง่ ทีบ่ นทอนก
ั่
าลังกาย กาลังใจ และทาให้ไม่มเี วลาทีจ่ ะมา
ทางานตอบแทนสังคมได้ สมาชิกทีเ่ ป็นแกนนาและผูส้ นับสนุนส่วนใหญ่ จึงมีความเข้มแข็งพอที่
ต้านพิษภัยของยาเสพติดได้
6.4 บทวิ เคราะห์
จากการทีอ่ าจารย์สนาม อินหันต์ อาจารย์ประจาโรงเรียนท่าลีว่ ทิ ยา เล็งเห็นว่าเยาวชน
ควรมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีแ่ ละบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ตอบ
แทนชุมชนเกิด ประกอบกับอาเภอท่าลีม่ แี ม่น้าคานทีเ่ ปรียบเสมือนสายโลหิตของชาวท่าลีม่ ี
สภาพทรุดโทรมลง จึงควรทาการอนุรกั ษ์ และฟื้นฟูแม่น้าคานให้กบั มามีชวี ติ เหมือนครัง้ อดีต จึง
เกิดการรวมกลุ่มของเยาวชนในเขตเทศบาลตาบลท่าลี่ โดยมีนกั เรียนจากโรงเรียนท่าลีว่ ทิ ยา
เป็นแกนนา การนาเยาวชนในพืน้ ทีม่ าทากิจกรรมร่วมกัน บาเพ็ญสาธารณประโยชน์นอกจากจะ
เป็นการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของชุมชนแล้ ว ยังเป็นการเพาะบ่มเยาวชนให้รจู้ กั การ
ทางานเป็นทีม การทางานโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ ขัดเกลาเยาวชนให้พร้อมทีจ่ ะเติบโตและ
ใช้ชวี ติ ในสังคมทีใ่ หญ่ขน้ึ จะเห็นได้จากรุน่ พีๆ่ ทีศ่ กึ ษาจบแล้วก็ยงั กลับมาให้การสนับสนุ นกลุ่ม
รักษ์น้าคานของน้องๆ ไม่ขาด ทัง้ ในรูปของสิง่ ของและทุนทรัพย์ สร้างเครือข่ายการอนุรกั ษ์ทไ่ี ม่
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สิน้ สุด เยาวชนทีผ่ ่านกิจกรรมล้วนเติบโตมาเป็นบุคคลทีม่ คี ุณภาพของสังคมตามคุณลักษณะทีด่ ี
ของคน 9 ประการทีอ่ าจารย์สนาม อินหันต์ บัญญัตใิ ห้เป็นแนวทางการดาเนินชีวติ ของกลุ่มรักษ์
น้าคาน
กลุ่มรักษ์น้าคานเป็นต้นแบบทีก่ ลุ่ มหรือเครือข่ายด้านการอนุรกั ษ์ ควรนาไปเป็น
แบบอย่าง เพราะประสบความสาเร็จอย่างแท้จริง ทัง้ ในแง่การอนุรกั ษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
และในแง่การสร้างคนคุณภาพซึง่ ผลจากการจัดกิจกรรมด้านอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มรักษ์น้าคานจึงได้รบั คัดเลือกให้ไปทัศนศึกษา และอบรมทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ เป็ นเวลา 7 วัน โดย
สถาบันสิง่ แวดล้อมไทย และบริษทั โตโยต้า (ประเทศไทย ) จากัด จากการเข้าร่ว มโครงการ
"ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีท่ี 4"

ภาพที่ 60 ความสาเร็จของกลุ่มรักษ์น้าคาน
ทีม่ าภาพ: นายสนาม อินหันต์ (อาจารย์ประจาโรงเรียนท่าลีว่ ทิ ยา)
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7. การจัดการหนองกุดทิ ง
บ้านโนนสมบูรณ์ ตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาห้วยคอง
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายประกอบ อารีรมย์และนายทองสูน คารัตน์
(กลุ่มอนุรกั ษ์หนองกุดทิง)
ประเภทของภูมิปัญญา
การจัดการ/การปฏิบตั ิ
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุ รกั ษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรน้ าและปา่ ต้นน้ า
7.1 บริ บทพื้นที่
หนองกุดทิง เป็นหนองน้าขนาดใหญ่มคี วามกว้างโดยเฉลีย่ 22,000 ไร่ ลึก 5-10 เมตร
มีความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วยสัตว์น้ากว่า 250 สายพันธุ์ มีปลาทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
ไม่มที ใ่ี ดในโลก 20 สายพันธุ์ พืชน้ากว่า 200 ชนิดเป็นทีท่ ามาหากินของประชาชนในบริเวณนัน้
กว่า 2,000 ครัวเรือน มีนกพันธุต์ ่างๆ กว่า 40 ชนิด ความหลากหลายทางชีวภาพของพืน้ ที่
ชุ่มน้ากุดทิงนามาสู่การขึน้ ทะเบียนแรมซาร์ไซต์หรือพืน้ ทีช่ ุ่ มน้าโลก ด้วยพืน้ ทีห่ นองน้าประมาณ
16,500 ไร่ ตัง้ อยูท่ างทิศใต้ห่างจากตัวอาเภอบึงกาฬ 5 กิโลเมตร มีรปู ร่างทีม่ องจากทางอากาศ
คล้ายกับผีเสือ้ ระดับน้าลึกประมาณ 2-5 เมตร ในฤดูน้าหลากอาจลึกมากสุดถึง 10 เมตร
ทีส่ าคัญมีระบบนิเวศเชื่อมต่อกับ แม่น้าโขง ทาให้มคี วามหลากหลายของชนิดปลาสูง
พืน้ ทีก่ ุดทิงเชื่อมต่อแม่น้าโขง ทาให้พน้ื ทีแ่ ห่งนี้มคี วามหลากหลายของสังคมพืชน้าและ
ชนิดพันธุส์ ตั ว์น้า พบพันธุป์ ลาน้าจืดถึง 123 ชนิด ในจานวนนี้มปี ลาประจาถิน่ และปลาอพยพ
ทีม่ าจากแม่น้าโขง ซึง่ มากกว่า 56 ชนิดเป็นปลาเศรษฐกิจ มีปลาซิวแคร ะ พันธุป์ ลาน้าจืดขนาด
เล็กทีส่ ุดเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นสัตว์มกี ระดูกสันหลังทีเ่ ล็กทีส่ ุดของไทย ทัง้ ยังพบปลาที่
อยูใ่ นสถานภาพเสีย่ งต่อการคุกคาม คือปลายีส่ กหรือปลาเอิน
นอกจากนี้ พบปลาประจาถิน่ แม่น้าโขง คือ ปลาบู่กุดทิง ปลาบู่แคระ
ปลาซิวแก้ว
ปลาซิวหาง กรรไกรเล็ก ปลากัดอีสาน ปลาปกั เป้าควาย ปลาสร้อยปีกแดง และปลาเหล็กใน
ซึง่ เสีย่ งต่อการคุกคามเช่นกัน กุดทิงยังเป็นแหล่งพันธุกรรมทีส่ าคัญของกุง้ น้าจืด 3 ชนิด คือ
กุง้ ฝอยเล็ก กุง้ ฝอยใหญ่ และกุง้ ฝอยแดง ชาวบ้านรอบกุดทิงจะจับมากินภายในครัวเรือน เหลือ
จะขายในตลาดท้องถิน่ ส่วนการสารวจพืชน้าพบทัง้ หมด 80 ชนิด และเป็นชนิดใหม่ของโลก คือ
ต้นเล็บม้าและสาหร่ายข้าวเหนียวดอกเหลือง พรรณไม้เด่นทีพ่ บมีทงั ้ กกสามเหลีย่ มหรือผือ
สาหร่ายเทปยักษ์ และสาหร่ายข้าวเหนียวดอกเหลือง
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กุดทิงเป็นแหล่งพักพิงของนกอพยพและนกประจาถิน่ หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นนกเป็ด
น้าเหยีย่ ว และนกน้าอื่นๆ อีกมากกว่า 100 ชนิด ทีพ่ บมากได้แก่ นกเป็ดแดง ยังมีรายงานการ
พบนกทีห่ ายากและอยูใ่ นสถานภาพถูกคุกคามของโลก ได้แก่ เป็ดลาย นกเป็ดหัวดารวมถึง
เหยีย่ วหาดูได้ยากอีก 2 ชนิด คือ เหยีย่ วทุ่งแถบเหนือ และเหยีย่ วทุ่งพันธุย์ โุ รป
7.2 สภาพปัญหาและการบริ หารจัดการ
ด้วยการขยายตัวของชุมชนรอบหนองกุดทิง ทาให้มกี ารบุกรุกพืน้ ทีห่ นองกุดทิง เพื่อใช้
เป็ นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม โดยเฉพาะการทานาปรัง ปญั หาการใช้สารเคมี ยาฆ่าหญ้าฉีดทาลายดง
ปา่ ผือเพื่อใช้เป็ นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม การลักลอบทาการช็อตปลา ทาให้ส ั ตว์น้าทีไ่ ม่ได้ขนาดหรือ
โตเต็มวัยตาย สภาพเหล่านี้ทาให้เกิดการรวมกลุ่มของชาวบ้านรอบหนองกุดทิง ผูท้ อ่ี าศัยทามา
หากิน อิงแอบกับหนองกุดทิงมาตัง้ แต่เกิด โดยมีพ่อทองสูน คารัตน์ เป็นประธานกลุ่มคนแรก
ดาเนินการจัดทาแนวเขตการอนุรกั ษ์ เขตห้ามจับสัตว์น้าเพื่อเป็นแหล่งอนุบาล เพาะพันธุส์ ตั ว์น้า
ซึง่ มีการจัดทาเป็ นทุ่นลอยและปกั ธงแสดงแนวเขตอนุ รกั ษ์ พืน้ ทีป่ ระมาณ 90 ไร่ และจัดเวรยาม
ในการตรวจตราการจับปลาด้วยวิธกี ารช็อตปลา ส่วนพืน้ ทีป่ า่ ทีท่ รุดโทรมก็ดาเนินการปลูกปา่
กะซะและปา่ ไผ่ ซึง่ เป็ นพืชถิน่ ทดแทนปา่ ทีถ่ ูกทาลาย นอกจากเป็ นการ ช่วยเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ แล้วยัง
เป็นแนวเกาะกาบังคลื่น กาบังลม ให้กบั ชาวประมงด้วย การกาหนดเส้นทางการท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรกั ษ์เพื่อเป็นแนวเขตกันชนระหว่างพืน้ ทีห่ นองกุดทิงกับพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมของชาวบ้าน

ภาพที่ 61 ธงและทุ่นทีใ่ ช้วางแนวเขตการอนุรกั ษ์
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ภาพที่ 62 ดงผือทีถ่ ูกบุกรุกทาลายจากยาฆ่าหญ้า และภาพปา่ กะซะพืชพืน้ ถิน่
7.3 บทวิ เคราะห์
กลุ่มอนุรกั ษ์หนองกุดทิงมีวธิ กี ารบริหารจัดการทรัพยากรของพืน้ ทีอ่ ย่างชาญฉลาด ด้วย
การอาศัยภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของตนเองมาบริหารจัดการ การทาแนวเขตอนุ รกั ษ์พ ั นธุส์ ตั ว์น้า
เลือกพืน้ ทีห่ ลังวัดศรีบุญเรืองเพราะพืน้ ทีต่ รงนัน้ เป็นพืน้ ทีส่ ่วนหัวผีเสือ้ (หนองกุดทิงมีลกั ษณะ
คล้ายผีเสือ้ ) พืน้ ทีด่ า้ นข้างของวัดเปรียบเสมือนปีกทัง้ สองข้าง ฤดูลมพัดจะนามาซึง่ อาหารของ
นกและปลา เกสรดอกไม้ ดอกหญ้าจะถูกลมพัดพามาในพืน้ ทีท่ เ่ี ป็นหัว ผีเสือ้ ทาให้บริเวณนี้จงึ
อุดมสมบูรณ์ดว้ ยพันธุส์ ตั ว์น้านานาชนิด นันเอง
่
อีกหนึ่งเหตุผลของการทาแนวเขตการอนุรกั ษ์
หลังพืน้ ทีว่ ดั ก็เพราะเป็นพืน้ ทีเ่ ขตอภัยทาน ซึง่ ตามความเชื่อของคนไทยมักจะไม่มใี ครเข้ามารุก
ล้า เป็นการนาความเชื่อมาเชื่อมโยงกับการอนุรกั ษ์เป็นอย่างดี การปลูกไผ่และต้นกะซะทดแทน
พืน้ ทีป่ า่ ทีถ่ ูกบุกรุกทาลาย เพราะเป็ นพืชทีม่ หี นามและลักษณะเป็ นพุ่ม ยากต่อการตัดทาลาย
การปลูกไม้แซว ไม้แสง ซึง่ เป็ นไม้พน้ื ถิน่ นามาซึง่ เห็ดปา่ ทีม่ รี สชาติด ี เก็บขายสร้างรายได้อกี
ทาง แนวคิดเหล่านี้ลว้ นถูกสังสมมากั
่
บกาลเวลา บอกต่อรุ่ นสู่รนุ่ จากพ่อสู่ลกู เป็นแนวทางการ
จัดการด้วยภูมปิ ญั ญาของตนอย่างแท้จริง การเข้าใจในสภาพภูมปิ ระเทศ ลมฟ้าอากาศ ลักษณะ
เฉพาะถิน่ สิง่ เหล่านี้คอื องค์ความรูท้ ศ่ี กึ ษาและทราบได้เพียงเฉพาะคนพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ ตอกยา้ ให้
เห็นถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรในพืน้ ที่ ทีต่ อ้ งอาศัยการอยูร่ ว่ มกันของมนุษย์และธรรมชาติ
ภายใต้ภมู ปิ ญั ญาของท้องถิน่ มากกว่าการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทข่ี าดความเข้าใจในธรรมชาติ
แนวทางการจัดการตนเองของชาวบ้านยังคงตอบโจทย์ของการบริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ที่
ได้เป็นอย่างดี
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ภาพที่ 63 พ่อทองสูน คารัตน์และพ่อประกอบ อารีรมย์ ลงพืน้ ทีแ่ สดงการบุกรุกพืน้ ที่
เพื่อทานาปรัง
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8. การบริ หารจัดการน้าเพื่อการเกษตรพื้นที่ราบสูง
บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ 5 ตาบลหนองสูง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาห้วยบังอี่
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายมาโนช โพธิ ์เมือง
(ผูบ้ ุกเบิกพืน้ ทีร่ าบสูงด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)
ประเภทของภูมิปัญญา
การจัดการ/การปฏิบตั ิ
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรน้ า, ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้า
(ด้านการเกษตร/ด้านอุปโภคบริโภค/ด้านพลังน้า)
8.1 บริ บทของพื้นที่และความเป็ นมา
บ้านหนองสูงใหม่ เป็นพืน้ ทีร่ าบสูงตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ นินเขาในเขตเทือกเขาสันภูพาน ซึง่ สูง
จากระดับน้าทะเลปานกลาง 265 เมตร บริเวณต้นน้าห้วยบังอี่ มีลกั ษณะเป็นดินร่วนถึง
ดินปนทรายมีการระบายน้าค่อนข้างดีไม่สามารถเก็บกักน้าได้ แม้ว่าฤดูฝนจะได้รบั อิทธิพลจาก
พายุหมุนเขตร้อนเกิดฝนตกเป็ นบริเวณกว้างก็ตาม ประกอบกับพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็ นปา่ เสื่อมโทรม
เนื่องจากการทาเกษตรเชิงเดีย่ ว โดยการทาไร่มนั สาปะหลังเป็นเวลานาน จึงมีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลางถึงต่า ทาให้มปี ญั หาไม่เหมาะกับการปลูกพืชใดๆ เป็ นเรือ่ งยากมากสาหรับทา
การเกษตรของชาวบ้าน เพราะไม่มแี หล่งน้าธรรมชาติทส่ี ามารถนามาใช้ได้ส่วนน้าฝนในฤดูฝนก็
มีปริมาณไม่เพียงพอ ปญั หาทัง้ เรือ่ งดินและน้ าก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้กบั ชาวบ้านเรือ่ ยมา
8.2 การบริ หารจัดการพื้นที่แห้งแล้งเพื่อการเกษตร
เมือ่ ปี พ .ศ. 2536 นายมาโนช โพธิ ์เมือง ประชากรในหมูบ่ า้ นหนองสูงใหม่ผบู้ ุกเบิก
รายแรกทีค่ ดิ ค้นการแก้ปญั หา ในการต่อสูก้ บั สภาพทีแ่ ห้งแล้ง โดยการน้อมนาหลักการและ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาใช้ในการแก้ไขปญั ห าในพืน้ ที่
ทดลองทาเป็นพืน้ ทีแ่ รกในชุมชนเพื่อเป็นแบบอย่างให้กบั ชาวบ้านคนอื่นๆ จะได้มกี ารพึง่ ตนเอง
ได้อย่างยังยื
่ นจากการประกอบอาชีพเกษตรกรต่อไป ซึง่ จากคาบอกเล่าของนายมาโนช
โพธิ ์เมือง มีกระบวนการในการดาเนินการ ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 เริม่ จากการปรับทีด่ นิ โด ยไถปรับพืน้ ทีน่ าเมล็ดถัวหลายชนิ
่
ดมาปลูก
เพื่อปรับปรุงดิน เมือ่ ถัวเริ
่ ม่ ออกดอกก็ไถกลบหน้าดิน ทาซ้าแบบนี้ 3 ครัง้ ด้วยกัน ก่อนจะนาพืช
อื่นๆ มาปลูก ซึง่ ได้วางแผนการนาพืชสวนมาปลูกหลายชนิดด้วยกัน แต่ละชนิดสามารถให้
ผลผลิตในฤดูทแ่ี ตกต่างกันออกไป เพื่อหวังจะให้เกิดผ ลผลิตจากพืชสวนตลอดทัง้ ปี จึงหมายถึง
จะสามารถก่อให้เกิดรายได้ตลอดทัง้ ปีไปด้วย
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ขัน้ ตอนที่ 2 ปลูกต้นมะขามก่อนเนื่องจากเป็นพืชทีท่ นความแห้งแล้งต้องการน้าน้อย
กระจายเป็นช่วงๆ ระยะห่าง 8 x 8 เมตร เป็นไม้หลักไว้ก่อน
ขัน้ ตอนที่ 3 ได้ปลูกไม้ผลกินได้ตามพืน้ ทีท่ ่ี เหลือตามมาหลายชนิดด้วยกัน เช่น มะม่วง
กระท้อน ขนุน ลาใย ส้มเขียวหวาน เป็นไม้หลักเช่นกันระยะห่าง 8 x 8 เมตร สลับกับต้นมะขาม
ขัน้ ตอนที่ 4 ได้ปลูกไม้แซมระหว่างต้นไม้หลัก ใช้ระยะห่าง 4 x 4 เมตร ซึง่ ไม้แซมทีว่ ่า
ประกอบด้วย น้อยหน่า ฝรัง่ หมากเม่า ปาล์มประดับ ไม้กฤษณา กาแฟ ผักหวาน โดยสลับชนิด
พืชในการปลูกใช้แนวคิดทีว่ ่าสลับตามชนิดพืชทีต่ อ้ งการน้ามากกับต้องการน้าน้อย เพื่อไม่ให้
เกิดการแย่งน้าแย่งอาหารของพืช พืชจะได้อยูร่ ว่ มกันได้และเจริญเติบโตต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 5 จากขัน้ ตอนที่ 1 – 4 นัน้ ได้อาศัยน้าฝนก่อนในการดาเนิ นการทีผ่ ่านมา
ไม่มแี หล่งน้าธรรมชาติทจ่ี ะสามารถนามาใช้ได้ในบริเวณนัน้ จึงได้ทาการขุดสระเพื่อเก็บน้าไว้
แต่สภาพดินทีเ่ ป็นดินทรายไม่สามารถเก็บน้าไว้ได้รวมทัง้ มีแผ่นหินอยูช่ นั ้ ล่างของดินเป็นระดับ
ยากต่อการขุดให้ลกึ ลงไปในชัน้ ใต้ดนิ จึงมีแนวคิดในการแก้ปญั หาโดยนา พลาสติกมาปูพน้ื จึง
สามารถเก็บน้าไว้ได้แต่กเ็ ก็บได้แค่บางส่วนเท่านัน้ ปริมาณยังไม่พอต่อความต้องการของพืช
สวนทีป่ ลูกไว้

ภาพที่ 64 การใช้เศษฟางข้าวคลุมโคนต้นไม้เพื่อรักษาความชุ่มชืน้
ขัน้ ตอนที่ 6 คิดค้นวิธกี ารทีจ่ ะช่วยในการประหยัดน้า ประหยัดงบประมาณ และ ไม่
ทาลายสิง่ แวดล้อมอีก สาหรับพืชสวนชนิดต่างๆ ทีป่ ลูกไว้ เป็นวิธที แ่ี ตกต่างกันออกไป โดยมี
วิธกี าร ดังนี้
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วิธที ่ี 1 ใช้เศษหญ้า ฟางข้าว มาปกคลุมบริเวณโคนต้นไม้เพื่อเก็บความชุ่มชื่น
ไม่ให้ระเหยได้งา่ ยๆ จะช่วยลดปริมาณการลดน้าลงได้พอสมควร นับว่าเป็นวิธที ง่ี า่ ยแ
ละใช้
ประโยชน์จากวัตถุดบิ ทีไ่ ม่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์ขน้ึ มา
วิธที ่ี 2 การบรรจุน้าใส่ขวดพลาสติกเปล่าๆ เพื่อนาไปรดน้าต้นไม้ โดยนาขวดน้า
คว่าลงกับพืน้ ดินบริเวณโคนต้นไม้รอบๆ ต้นไม้ละ 3 ขวดต่อหนึ่งต้น วิธนี ้จี ะสามารถทาให้น้า
ค่อยๆ ซึมเข้าสู่พน้ื ดินเป็นอาหารให้ต้ นไม้นานถึง 2 สัปดาห์ ซึง่ วิธนี ้ไี ด้ดาเนินการเฉพาะในช่วง
2 ปีแรกเท่านัน้ ต้นไม้โตสามารถอยูร่ อดก็หยุดทา
วิธที ่ี 3 การทาปุ๋ยชีวภาพทีใ่ ช้วสั ดุธรรมชาติภายในสวนไม่ตอ้ งลงทุนในส่วนนี้ ใน
การใช้บารุงดูแลพืชสวนต่างๆ รวมทัง้ ใช้น้ าหมักจากปุ๋ยชีวภาพฉีดพ่นพืชสวนเพื่อ กาจัดวัชพืช
ประหยัดทัง้ งบประมาณและรักษาสิง่ แวดล้อม
วิธที ่ี 4 ใช้ระบบการตัดหญ้าแทนการไถพรวนทาให้เกิดระบบรากหญ้าซับน้าจาก
ใต้ดนิ ซึง่ สามารถหล่อเลีย้ งให้พชื เติบโตได้ เช่น การปล่อยให้เกิดลักษณะปา่ ในพืน้ ทีแ่ ต่เป็ นปา่
แบบมีระเบียบ
ขัน้ ตอนที่ 7 การบริหารจัดการ สวนให้อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีม่ กี ารทาการเกษตรและ
เลีย้ งสัตว์แบบดัง้ เดิมในพืน้ ทีร่ อบข้าง ซึง่ ยังมีการเผาพืน้ ทีก่ ารเกษตรยังไม่ยอมเปลีย่ นมาไถ
กลบหน้าดินด้วยเหตุผลทีว่ ่าลงทุนสูง มีค่าใช้จา่ ยมากกว่าและการเผาพืน้ ทีป่ า่ เพื่อให้มหี ญ้าเกิด
ใหม่สามารถใช้เลีย้ งวัวได้ จึงส่ งผลต่อพืน้ ทีร่ อบข้างทีต่ อ้ งหวาดระแวงจะเกิดเหตุไฟไหม้ได้งา่ ย
มาก จึงเกิดการบริหารจัดการโดยไถพืน้ ทีด่ นิ รอบสวนทาถนน ซึง่ มีประโยชน์ในการเก็บผลผลิต
ได้สะดวกด้วย และปลูกต้นไผ่รวกไว้ลอ้ มรอบเพื่อรักษาความชืน้ ในพืน้ ที่ สามารถป้องกันลมจาก
ภายนอกได้และเป็นแนวกันไฟ นอกจา กนี้ยงั มีประโยชน์หลากหลายจากไผ่รวก เช่น การนาใบ
มาทาปุ๋ย ลาต้นใช้ทาไม้ค้ายันพืชอื่นๆ หน่ อไม้ใช้ในการบริโภค แปรรูปขาย ฯลฯ

ภาพที่ 65 ผลิตผลภายในสวน ผลไม้เด่นคือส้มเขียวหวาน และลาใย
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8.3 บทวิ เคราะห์
การทาสวนโดยน้อมนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยปรับวิ ธีให้เหมาะกับสภาพ
พืน้ ทีแ่ ห้งแล้งดินไม่สามารถเก็บน้าได้และมีปริมาณน้าไม่พอเพียง จากหลากหลายขัน้ ตอนทีใ่ ช้
ในการแก้ปญั หาดังกล่าว ส่งผลให้เกิด เป็นสวนไม้ผลทีม่ ดี นิ อุดมสมบูรณ์มากขึน้ ปลอดภัยจาก
สารพิษ มีผลผลิตของพืชหลายชนิดทีก่ ่อให้เกิดรายได้ตลอดทัง้ ปี สามารถเลี้ยงตนเองได้
ช่วงที่ 1 เดือน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ ผลิตผลคือ มะขาม
หวาน ขนุ น ฝรัง่ ส้มเขียวหวาน ส้มโอ ผักหวานปา่ และกาแฟ
ช่วงที่ 2 เดือน เมษายน พฤษภาคม ผลิตผลคือ ลิน้ จี่ มะปราง มะม่วง ขนุน และ หวาย
ช่วงที่ 3 เดือน มิถุนายน กรกฎาคม ผลิตผลคือ กระท้อน มะม่วง น้อยหน่า และหน่อไม้
ช่วงที่ 4 เดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม ผลิตผลคือ ลาไย มะม่วง ขนุน และหมากเม่า
ส่งผลให้ชาวบ้านได้เห็นวิธกี ารทีเ่ ป็นประโยชน์ก่อเกิดรายได้จากการทาสวนเพาะปลูก
พืชแบบประหยัดน้า นาไปปฏิบตั ไิ ด้จริงเกิดความเป็นอยูท่ ด่ี ขี ้ึ
นในชุมชน ทาให้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้ขยายตัวออกไปในพืน้ ทีข่ า้ งเคียงอื่นๆ มีส่วนราชการเข้ามาสนับสนุนจน
ทาให้บา้ นหนองสูงใหญ่เป็นทีศ่ กึ ษาดูงานและเป็นศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงการเพาะปลูก
พืชแบบประหยัดน้า สาหรับผูส้ นใจทัวไป
่ มาเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ของเกษตรก รชาวสวน ได้รบั ความรู้
ด้านการเกษตรจากปราชญ์ชาวบ้าน การทาปุ๋ยจุลนิ ทรียจ์ ากวัสดุธรรมชาติ การทาสารขับไล่
แมลงจากพืชสมุนไพร การดูแลสวน การขยายพันธุพ์ ชื เป็นต้น
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9. การบริ หารจัดการหนองสีนาถ
บ้านกองนาง หมู่ที่ 10 ตาบลกองนาง อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 6
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายสมพงษ์ ปลัดพรม (ผูใ้ หญ่บา้ นกองนาง หมูท่ ่ี 10)
ประเภทของภูมิปัญญา
การจัดการ/การปฏิบตั ิ
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุ รกั ษ์แหล่งน้ าธรรมชาติ
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งน้า
9.1 บริ บทของพื้นที่และความเป็ นมา
ั ่ น้ าโขง นายสมพงษ์ ปลัดพรม ผูใ้ หญ่บา้ น
บ้านกองนางเป็ นหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูต่ ามริมฝงแม่
กองนางหมูท่ ่ี 10 อาศัยแม่น้าโขงในการทามาหากิน โดยประกอบอาชีพเรือรับจ้างข้ามฝาก
ระหว่างไทย-ลาว และค้าขายระหว่างป ระเทศ ซึง่ ถือว่าได้มวี ถิ ชี วี ติ ทีอ่ าศัยแม่น้าในการทามาหา
กิน ต่อมาเมือ่ ปี พ .ศ. 2517 ประชาชนในพืน้ ทีต่ าบลกองนางได้ปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ จากการ
รับจ้างและค้าขายระหว่างประเทศ เพราะมีกฎหมายห้ามการสัญจรด้วยการเดินเรือข้ามฝาก
ระหว่างประเทศ ได้เกิดปญั หาในการทามาหากิน จึ งมุง่ มาใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าสาธารณะ
ในชุมชนคือหนองสีนาถ (เดิมเรียกว่าหนองขีน้ าก เพราะมีสตั ว์ทเ่ี รียกว่า “นาก” จานวนมาก
แต่ปจั จุบนั ได้สญ
ู พันธุไ์ ป ) ซึง่ เป็นหนองสาธารณะของหมูบ่ า้ นทีป่ ระชาชนในหมูบ่ า้ นได้ใช้
ประโยชน์รว่ มกันในด้านการใช้น้าเพื่อการเกษตรและการป ระมงน้าจืด เนื่องจากมีความสมบูรณ์
หลากหลายของสัตว์น้า
หนองสีนาถ ได้เป็นแหล่งน้าทีม่ กี ารใช้ประโยชน์ตลอดมา มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 50 ไร่ แต่ไม่
มีการดูแลบารุงรักษาทาให้ความอุดมสมบูรณ์เริม่ ลดลง เกิดความแย่งชิงทางทรัพยากรของ
ประชาชนในชุมชนเองและประชาชนทีม่ าจากภายนอกชุ มชน เช่น ชุมชนข้างเคียง ซึง่ เดิมไม่ว่า
จะเป็นประชาชนทัง้ ภายในและภายนอกได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันแต่ไม่มแี นวทางหรือกฎ กติกา
ร่วมกันในการดูแลทรัพยากรให้เกิดความยังยื
่ นมาก่อน เมือ่ ทรัพยากรเริม่ ลดลง จึงได้มกี าร
รวมตัวของชุมชนเจ้าของพืน้ ทีห่ นองสีนาถขึน้ โดยตัง้ คณะกรรมการรักษาดูแล ทีเ่ น้นในเรือ่ งการ
รักษาทรัพยากรในแหล่งน้าเฉพาะเรือ่ งประมง แต่การใช้น้าทางการเกษตรยังสามารถใช้ได้
เช่นเดิมยังไม่มกี ฎ กติกา เรือ่ งนี้
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9.2 การบริ หารจัดการแหล่งน้าในชุมชน
เมือ่ ปี พ.ศ. 2517 ประชาชนในพืน้ ทีต่ าบลกองนางได้ปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ จากการรับจ้าง
และค้าขายระหว่างประเทศ มาทาการประมง โดยเพาะพันธุป์ ลาขาย รวมทัง้ ปลาทีโ่ ตเต็มทีเ่ พื่อ
ไปประกอบอาหาร ทาให้เกิดรายได้ตลอดทัง้ ปี ซึง่ มีการบริหารจัดการน้าในชุมชนมาใช้ดา้ นการ
ั ่ น้ าโขงก็จะใช้วธิ สี บู น้ าจากแม้ น้าโขงขึน้ มา
ประมงมากขึน้ โดยประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ กล้รมิ ฝงแม่
ใช้ และเกินกว่าครึง่ หนึ่งของชุมชนใช้น้าจากหนองสีนาททีม่ นี ้าใช้ตลอดทัง้ ปี ประกอบกับวิถชี วี ติ
ทีพ่ ง่ึ พาอาศัยกันมาด้วยดีของหมูบ่ า้ นกองนาง จากคาบอกเล่าของนายเดชา พุทธา ปราชญ์
ชาวบ้าน เล่าว่าชาวบ้านมีความสามัคคีอย่างดีทพ่ี ร้อมจะร่วมกิจกรรมของหมูบ่ า้ น ด้วยดี จึงเป็น
เหตุให้เกิดแนวคิดการบริหารจัดการหนองสีนาถขึน้ เริม่ จากการพัฒนาหนองสีนาถแบบง่ายๆ
ด้วยแรงงานของชาวบ้านเอง ได้แก่ ถางหญ้า ทาความสะอาดขอบสระ ทาถนนล้อมรอบของสระ
ขุดสระให้ความลึกมากขึน้ เพื่อเก็บน้าได้ในปริมาณทีม่ ากขึน้ ส่งผลต่อน้าเพื่อการเกษตรทีจ่ ะไ ม่
ขาดแคลนในฤดูแล้ง อีกแนวคิดของชาวบ้านได้มมี ติให้ทาการประมูลตกปลาเพื่อสร้างรายได้
เป็นเงินกองกลางใช้พฒ
ั นาของหมูบ่ า้ น ต่อมาเกิดการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการในการ
บริหารและทาหน้าทีเ่ ฝ้าระวังป้องกันการลักลอบจับปลา โดยแต่งตัง้ ชาวบ้านทีพ่ กั อาศัยอยูร่ อบๆ
หรือใกล้ บริเวณรอบหนองสีนาถเพื่อจะได้ช่วยดูแลตลอดทัง้ วันทัง้ คืนได้ ในส่วนของกฎระเบียบ
คณะกรรมการและชาวบ้านกองนางได้รว่ มกันคิดและกาหนดกฎระเบียบการอนุรกั ษ์ปลาขึน้ มา
เอง ถือว่าเป็นข้อตกลงของหมูบ่ า้ นทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม โดยห้ามลักขโมยปลาในหนองอย่าง
เด็ดขาด หากผูใ้ ดฝา่ ฝืนจะถู กลงโทษตามวิถปี ฏิบตั ขิ องชาวบ้าน ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของการ
กระทาผิด เช่น จานวนปลาทีข่ โมย สาเหตุทข่ี โมยเพื่อนาไปกินหรือขาย บทลงโทษมีตงั ้ แต่
ตักเตือน ปรับ จนถึงความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น ตัดน้าประปา มีงานบุญชาวบ้านก็จะไม่ไปช่วย
การประมูลเพื่อตกปลาในหนองสีนาถ เป็ นหน้าทีข่ องคณะกรรมการทีจ่ ะต้องประชุม
หารือภายในหมูบ่ า้ นก่อนจะเปิดทาการประมูลตกปลา ยึดเสียงข้างมากตามมติทป่ี ระชุมทุกครัง้
พิจารณาจากจานวนและขนาดของปลาในหนองสีนาถ โดยผูป้ ระมูลได้จะต้องบริหารจัดการ
กิจกรรมตกปลาด้วยตนเองแต่ยดึ ถือเงือ่ นไขของคณะกรรมการหมูบ่ า้ นเพีย งข้อเดียวสาหรับ
กิจกรรมตกปลาจะต้องใช้เครือ่ งมือชนิดเดียวเท่านัน้ คือ
“เบ็ด ” เปิดดาเนินกิจกรรมเป็น
ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ซึง่ ดาเนินการเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์เท่านัน้ รายได้ของหมูบ่ า้ น
กองนางทีไ่ ด้รบั จากการประมูลแต่ละครัง้ ประมาณ 20,000 – 30,000 บาท รายได้ส่วนนี้ จะ
นาไปใช้ในกิจกรรมของหมูบ่ า้ น และหลังจากการประมูลเสร็จสิน้ คณะกรรมการจะดาเนินการ
จัดหาพันธุป์ ลามาทดแทน
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ภาพที่ 66 ขณะคณะวิจยั ลงเก็บข้อมูลในพืน้ ที่
9.3 บทวิ เคราะห์
9.3.1 กระบวนการบริหารจัดการทีย่ งั ไม่ครอบคลุมทัง้ ระบบ
กระบวนการบริหารจัดการแหล่งน้า โดยชาวบ้านเองเป็ นภูมปิ ญั ญาทีด่ ี สามารถ
ดาเนินการได้จริง มีประโยชน์ต่อชาวบ้านจริง แต่ยงั มีไม่ครอบคลุมในเรือ่ งการใช้น้าเพื่อ
การเกษตร รวมทัง้ ไม่มมี าตรการดูแลเรือ่ งคุณภาพน้า จากการบอกเล่าของนายทวี โคตรวุฒ ิ
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นกองนางหมูท่ ่ี 10 ทราบว่าคณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ ขึน้ เพื่อบริหารจัดการและดูแล
แหล่งน้าหนองสีนาทเฉพาะด้านประมงน้าจืดหรือการอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาเท่านัน้ ยังไม่มกี ฎ กติกา
สาหรับการใช้น้าเพื่อการเกษตร เกษตรกรอยากใช้เท่าไหร่กไ็ ด้ เนื่องจากมีปริมาณน้าเยอะ
พอเพียงต่อการใช้เพื่อการเกษตรตลอดทัง้ ปี คุณภาพของน้า ในหนองสีนาถยังคงมีคุณภาพทีด่ ี
เพราะระบบนิเวศแบบพึง่ พากันระหว่างพืชทีอ่ ยูใ่ นน้าและสัตว์น้า อีกทัง้ ไม่มสี ารเคมีจาก
การเกษตรไหลลงสู่แหล่งน้า
9.3.2 ความสาเร็จของภูมปิ ญั ญา
จากสภาพปญั หาทีห่ มูบ่ า้ นกองนางได้ประสบจนเกิดการเลือกประกอบอาชีพ
ทีเ่ หมาะสมกับสภาพภู มิประเทศและทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างสมบูรณ์ ทาให้หมูบ่ า้ นกองนางเป็น
หมูบ่ า้ นประมงน้าจืดจนเป็นทีร่ จู้ กั ของพืน้ ทีข่ า้ งเคียงทีส่ นใจค้าขายพันธุป์ ลา ก่อให้เกิดรายได้
อย่างยังยื
่ นและทาสืบเนื่องกันมากเรือ่ ยๆ นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีกระบวนการบริหารจัดการ
แหล่งน้าสาธารณะใน พืน้ ทีต่ นเองให้เกิดรายได้จากการประมูลตกปลาไว้พฒ
ั นาหมูบ่ า้ นในด้าน
ต่างๆ ต่อไป
9.3.3 แนวทางการพัฒนา
การบริหารจัดการหนองสีนาถ เป็นแนวทางการบริหารโดยชาวบ้านทีค่ วรจะได้รบั
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในเชิงอนุรกั ษ์และเชิงเศรษฐกิจของชุมชน สามารถขยายผลไปยัง
ชุมชนข้ างเคียงได้ แต่ไม่มกี ารเข้ามาร่วมศึกษาจากชุมชนอื่น และทางหมูบ่ า้ นกองนางเองก็
ไม่ได้เผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการนี้ ขณะนี้จงึ ไม่มกี ารต่อยอดภูมปิ ญั ญา
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10. การบริ หารจัดการน้าจากแหล่งน้าใต้ดิน
บ้านโพนตูม หมู่ที่ 4 ตาบลก้านเหลือง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าก่า
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายเอกศักดิ ์ ตานาม (กานันตาบลก้านเหลือง)
ประเภทของภูมิปัญญา
การจัดการ/การปฏิบตั ิ
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ
และการจัดสรรน้า, ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร (ด้านการเกษตร/ด้านอุปโภคบริโภค/
ด้านพลังน้า)
10.1 บริ บทของพื้นที่และสภาพปัญหา
บ้านโพนตูม หมูท่ ่ี 4 ตาบลก้านเหลือง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ก่อตัง้ เมือ่ ปี
พ.ศ. 2460 เป็นชาวลาวภูไททีอ่ พยพมาตัง้ หลักแหล่งอยูเ่ ชิง เขาภูพาน ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตก
ของอาเภอนาแก ภูมปิ ระเทศ ติดกับเขตแนวภูเขาเขตอุทยานแห่งชาติภผู ายล ซึง่ เป็นต้นน้าที่
ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ าก้านเหลือง ซึง่ ยังมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรปา่ ไม้ เป็ น
แหล่งกาเนิดของตาน้า บนภูเขาหลายแห่งทีม่ กี ารไหลตลอดทัง้ ปี ทัง้ ทีผ่ ุ ดอยู่ ณ จุดเดียว และ
ไหลลงสู่ทต่ี ่ารวมกันในลักษณะร่องน้า
หมูบ่ า้ นโพนตูม เป็ นหมูบ่ า้ นแห่งภูมปิ ญั ญาทีส่ ามารถปรับวิถชี วี ติ ให้ดารงอยูไ่ ด้
กับธรรมชาติ ของเขตพืน้ ทีอ่ ุทยานแห่งชาติภผู ายล ซึง่ นาความอุดมสมบูรณ์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน โดยมีความพร้อมเพียงทีก่ ่ อเกิดจากศรัทธาความเชื่อทางศาสนาและสิง่
ศักดิ ์สิทธิ ์ มีความสามัคคีในการพัฒนามุง่ เน้นให้การประกอบอาชีพการเกษตร รวมทัง้ เป็ นปจั จัย
ทีท่ าให้ประสบผลสาเร็จมีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ ส่งผลในเชิงเศรษฐกิจบ่งบอกถึงความเป็นอยู่
ทีด่ ขี น้ึ ของชุมชน ภายใต้กฎกติการ่วมกัน
10.2 การบริ หารจัดการน้าใต้ดินเพื่อการบริ โภคในชุมชน
ในพืน้ ทีบ่ า้ นโพนตูม แห่งนี้มแี หล่งต้นน้าบนภูเขา ได้นามาใช้ประโยชน์ในการเกษตร
โดยมีการใช้ภมู ปิ ญั ญาทีม่ าจากแนวคิดของชาวบ้านเอง ในการคิดค้นวิธกี ารนาน้ ามาใช้เพื่อ
การเกษตร เมือ่ ประมาณ 10 กว่าปีทผ่ี ่านมา ตามลัก ษณะของแหล่งกาเนิดของน้า โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 วิธ ี ดังนี้
10.2.1 วิธที ่ี 1 การทาประปาภูเขา โดยนาน้าจากแหล่งต้นน้าลงมาใช้ มีการค้นพบน้า
ทีผ่ ุดหรือซึมขึน้ มาบนผิวดินชาวบ้านเรียกว่า “น้าซับ ” มีน้าไหลออกจากใต้ดนิ ตลอดทัง้ ปี เริม่
จากการนาน้ ามาใช้ภายในวัดปา่ ทีต่ งั ้ อยู่ เชิงเขาก่อน เมือ่ เห็นว่ามีน้าตลอดทัง้ ปีและมีปริมาณที่
มากพอจะนาไปใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงได้จงึ มีการต่อท่อไม้ไผ่นาน้าลงมาทาประปาใช้ใน
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ครัวเรือนทีอ่ ยูใ่ กล้เชิงภูเขา ซึง่ เป็นชุมชนเล็กๆ อยูใ่ นเขตการปกครองของหมูบ่ า้ นโพนตูม
เพียงแต่เป็นบริเวณทีแ่ ยกจากตัวหมู่ บ้านออกไปรวมกับแนวเขตทีไ่ ร่ทน่ี า ซึง่ เรียกว่า “นาภูตา”
มีจานวนผูไ้ ด้ใช้ประโยชน์รวมทัง้ สิน้ 70 ครัวเรือน ชาวบ้านได้ช่วยกันระดมทุนและแรงงานใน
การต่อท่อลงมาใส่บ่อทีพ่ กั น้าจากนัน้ ก็ใช้งบประมาณส่วนตัวในการต่อท่อเข้าไปยังครัวเรือนของ
ตนเอง เพราะไม่มกี ารเก็บค่าใช้ น้าดังกล่าว แต่มกี ฎระเบียบร่วมกันในการใช้น้าทีช่ ุมชนกาหนด
ขึน้ มาเอง ต่อมาได้มกี ารพัฒนาอุปกรณ์จากไม้ไผ่มาเป็นท่อพีวซี ี เนื่องจากได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 ซึง่ ได้ทราบถึงภูมปิ ญั ญาวิธดี าเนินการจาก
นายพอดี พรมพินิจ มีขนั ้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ทีต่ น้ น้าได้สร้างบ่อเก็บน้าซับทีผ่ ุดขึน้ มาบนผิวดินทาเป็นอ่างเก็บ
น้าลักษณะสีเหลีย่ มขนาดกว้างยาว 2 เมตร สูง 1 เมตร มีหลังคาสังกะสีมงุ ไว้ เพื่อต่อท่อกระจาย
น้าออกลงมาสู่พน้ื ทีท่ ต่ี ่ากว่า
ขัน้ ตอนที่ 2 ต่อท่อพีวซี ขี นาด 8 นิ้ว (เดิมใช้ไม้ ไผ่ทเ่ี รียกว่าไม้โก๊ะ คือพันธุไ์ ม้
ไผ่ชนิดหนึ่งมีมากทีบ่ ริเวณภูเขาต้นน้า ) ออกจากอ่างเก็บน้าทีต่ น้ น้า โดยท่อช่วงแรกให้ต่ากว่า
จุดต่อน้า จากนัน้ วางท่อสูงต่าก็ได้แต่ไม่ให้สงู กว่าระดับน้าจุดแรก ลงมาสู่ชุมชนนาภูตาระยะทาง
ประมาณ 3 กิโลเมตร
ขัน้ ตอนที่ 3 ต่อท่อเข้าสู่ถงั เก็บน้าทีส่ ร้างไว้จานวน 8 ถัง สูงถังละ 3 เมตร
ขัน้ ตอนที่ 4 แต่ละครัวเรือนจะต่อท่อจากถังเก็บน้าของชุมชนเพื่อนาน้าไปใช้
ในครัวเรือนด้านอุปโภคบริโภคเท่านัน้ ไม่ใช้เพื่อการเกษตร

ภาพที่ 67 ประปาหมูบ่ า้ นทีไ่ ด้จากน้าซับ
(ทีม่ าภาพ: นายเอกศักดิ ์ ตานาม (กานันตาบลก้านเหลือง))
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10.2.2 วิธที ่ี 2 การทาฝายภูไท นายเอกศักดิ ์ ตานาม กานันตาบลก้านเหลืองได้เล่าให้
ฟงั ว่าในการทาฝายในลักษณะฝายหินทีก่ นั ้ ร่องน้ าไหลลงมาจากต้นน้ าบนภูเขาไว้เป็ นระยะๆ
เพื่อกักเก็บน้าไว้ เพื่อใช้ในการทาการเกษตรและใช้ในช่วงฤดูแล้งนั ้ น เริม่ ทาครัง้ แรกในสมัย
รัฐบาลหม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิ ์ ปราโมช เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาส่งเสริมด้านการบริหาร
จัดการน้าเพื่อการเกษตร ซึง่ ใช้วสั ดุ คือหินก้อนทีม่ ขี นาดใหญ่พอสมควรทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ละใช้
แรงงานชาวบ้านช่วยกันดาเนินการ โดยใช้ไม้ไผ่ตอกหลักเป็นท่อนเรีย งกัน้ ไว้ก่อนแล้วนาหินไป
วางเรียงยาวตามแนวกว้างของร่องน้าให้สงู น้อยกว่าระดับความลึกของร่องน้าเพียงเล็กน้อย มี
ความกว้างของฝายประมาณ 1 เมตร ในปจั จุบนั ได้มฝี ายอยูจ่ านวน 3 ฝายใหญ่ และทดน้าเล็กๆ
จานวน 9 ฝาย เพื่อส่งน้าเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตรทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ประมาณ 50 ไร่ แต่ในฤดูน้า
หลากสายน้าทีไ่ หลเชีย่ วทาให้ฝายหินพังเสียหายต้องมีการซ่อมแซมทุกปี ต่อมามีการนา
ปูนซีเมนต์ผสมทรายยาแนวระหว่างก้อนหินไว้ ทางหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 22 ได้มาให้ความรู้
เพิม่ เติมในการทาฝายหินและสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาให้ฝายเกิดความมันคงมากขึ
่
น้ มี
การใช้ตาข่ายเพื่อยึดหิน จากนัน้ ก็ใช้เหล็กเส้นยึดตาข่ายไว้เป็นช่วงๆ อีกที ทาให้มคี วามแข็งแรง
มากขึน้
ดังนัน้ ในการทาฝายทัง้ สองวิธ ี จึงมีประโยชน์อย่างมาก เมือ่ มีการนาน้ามาใช้ใน
หมูบ่ า้ นถือเป็นแนวคิดทีด่ ี ใช้ตน้ ทุนต่า นับว่าเป็นจุดแข็งทีส่ ามารถดาเนินการได้เ
องโดย
ชาวบ้าน ซึง่ ความร่วมมือทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ได้เกิดขึน้ โดยมีประเพณีความเชื่อในเรือ่ งของศาสนาที่
สืบเนื่องมานาน สอดคล้องกับการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทีจ่ ะก่อให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ส่งผลให้การประกอบอาชีพการเกษตรของชาวบ้านมีประสิทธิภาพ และต่อมาได้ม ี
หน่วยงานราชการคือหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 มาช่วยสนับสนุนงบประมาณในการซือ้
อุปกรณ์ท่อพีวซี ี เพื่อเปลีย่ นให้เป็นวัสดุทม่ี อี ายุการใช้งานเป็นเวลานานมากขึน้
10.3 แนวทางการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา
มีการขยายผลสู่โรงเรียนในตาบลโพนตูม เพื่อให้นกั เรียนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีไ่ ด้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรกั ษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตสานึกในการอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติได้
โดยไม่ทาลายธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ สามารถนามาใช้ประโยชน์ให้ถูกวิธจี นเป็นที่
ยอมรับของชุมชน อย่างเช่น การทาประปาภูเขาและฝายภูไท ซึง่ เริม่ จากการนาเอาป ระเพณี
ประจาท้องถิน่ ทีเ่ กิดจากความเชื่อทางศาสนาเป็นตัวเชื่อมระหว่างชุมชน และโรงเรียน โดยเชิญ
ชวนให้คณะอาจารย์ และนักเรียน เข้ามาร่วมในประเพณีของท้องถิน่ เช่น การจุดบัง้ ไฟในถ้าลึก
ทีอ่ ยูบ่ นภูเขา การบูชาผีเพื่อขอฝน เป็นการแสดงให้เห็นถึงการพึง่ พาอาศัยระหว่างคนกั
บ
ธรรมชาติ และในปจั จุบนั ทางองค์การบริหารส่วนตาบลโพนตูม ได้เข้ามาร่วมและให้การ
สนับสนุ นในกิจกรรมทีเ่ กิดจากประเพณีความเชื่อในเบือ้ งต้น จนถึงปจั จุบนั
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ภาพที่ 68 การร่วมกันสร้างฝายภูไทของชาวบ้าน
(ทีม่ าภาพ: นายเอกศักดิ ์ ตานาม (กานันตาบลก้านเหลือง))
10.4 บทวิ เคราะห์
ในความสาเร็จของภูมปิ ญั ญา ทีส่ ามารถนาแนวคิดทีเ่ กิดจากภูมปิ ญั ญาของชาวบ้าน
จริงๆ นาไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์ได้จริง โดยรวมแล้ววิธกี ารบริหารจัดการทรัพยากรน้าจาก
แหล่งน้าธรรมชาติ รวมทัง้ ได้รบั ความร่วมมือจากชาวบ้านในการระดมทุนและแรงงานในการทา
ประปาภูเขา และฝายภูไทเกิดการมีส่วนร่วมในทุกขัน้ ตอนจึงก่อให้เกิดความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ
ร่วมกันตามมา ทาให้มคี วามหวงแหนอยากอนุ รกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ าและปา่ ไม้ในพืน้ ที่
เป็นการรักษาระบบนิเวศน์ให้สมดุล คงความอุดมสมบูรณ์ไว้ตลอด นอกจากนี้ยงั ใช้ตน้ ทุนต่าแต่
ผลผลิตทีไ่ ด้รบั ใน เชิงปริมาณคุม้ ค่าต่อครัวเรือนทัง้ 70 ครัวเรือน และพืน้ ทีก่ ารเกษตรประมาณ
50 ไร่ เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าอย่างเกิดประโยชน์สงู สุดตามวิธคี วามสมดุลของ
พลังงานทางธรรมชาติ

ภาพที่ 69 ชาวบ้านผูร้ ว่ มให้ขอ้ มูลแก่คณะวิจยั
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11. ประเพณี บญ
ุ กุ้มข้าว
ชุมชนส้มป่ อย หมู่ที่ 2 ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาน้าโมง
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายธนวัฒน์ แสนสวัส
ประเภทของภูมิปัญญา
ความเชื่อ/พิธกี รรม/ศาสนา
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุ รกั ษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรน้า/แหล่งน้า
11.1 ความเป็ นมา
บุญกุม้ ข้าวเป็นการทาพิธพี ราหมณ์บายศรีส่ขู วัญข้าวทุกปี เพราะชาวอีสานเชื่อว่า
แม่พระโพสพ มีอานาจทีส่ ามารถดลบันดาลให้ขา้ วเจริญงอกงาม นาความอุดมสมบูรณ์มาให้
ชาวนาทีบ่ ชู าเทวีแห่งข้าวด้วยเหตุน้ี ชาวนาจึงมีพธิ บี ชู าแม่พระโพสพ ก่ อนทีจ่ ะลงมือทานา หรือ
ระหว่างตกกล้า จนข้าวตัง้ ท้องออกรวงไปจนถึงการเก็บเกีย่ วในทีส่ ุด การทาพิธบี ชู าแม่พระ
โพสพนัน้ ในสมัยต่อมานิยมทากันเมือ่ เก็บเกีย่ วข้าวเสร็จ แล้วนาข้าวมากองไว้กลางลานนวดแล้ว
ทาพิธบี ายศรีขา้ วหรือเมือ่ นวดข้าวเสร็จจะได้ขา้ วเปลือกกองใหญ่กลางลานน วด ชาวอีสานเรียก
กองข้าวเปลือกใหญ่ว่า “กุม้ ข้าวใหญ่ ” และจะทาพิธที างพราหมณ์ตามประเพณีปฏิบตั ขิ องบรรพ
ชนเรียกว่า “พิธรี บั ขวัญข้าว ” เพราะถือคติความเชื่อว่าขณะทีเ่ ราทานาเกีย่ วข้าวและนวดข้าว
เราใช้เท้าเหยียบย่าข้าวจึงมีความจาเป็นทีจ่ ะต้องร่วมทาพิธบี ชู าแม่พระโพสพ เพื่อขอขมาจะได้
เป็นสิรมิ งคลต่อตนเองและครอบครัวให้มแี ต่ความผาสุก
เรือ่ งเล่าเกีย่ วกับ บุญกุม้ ข้าวใหญ่ มีอยูว่ ่า การทาบุญด้วยข้าวจะได้บุญมหากุศลมาก
เมือ่ ครัง้ พุทธกาลมีเรือ่ งเล่าว่า มีพน่ี ้อง 2 คนเป็นชายช่วยกันทานา เมือ่ ถึงช่วงข้าวเป็นน้านม
น้องชายชวนพีท่ าข้ าวมธุปายาสถวายพระภิกษุ แต่พช่ี ายตอบปฏิเสธไม่ทาจึงแบ่งนากันคนละ
ส่วน พอน้องได้ส่วนของตนมาจึงทาทานถวาย 9 ครัง้ คือ ช่วงข้าวเป็นน้านมทาข้าวมธุปายาสคือ
ยาคูถวาย ช่วงข้าวเม่าทาข้าวเม่าถวาย ช่วงเวลาเก็บเกีย่ ว เวลาจักตอก มัด เวลามัดฟ่อนข้าว
เวลากองในลาน เวลาทาลอมข้า ว เวลาขึน้ ยุง้ ฉาง เวลาเก็บในยุง้ ฉางแล้ว จนต่อมาผูเ้ ป็นน้องได้
เกิดในชาติตระกูลเป็นบุตรพราหมณ์มหาศาล มีนามว่า “อัญญาโกณทัญญะ” และได้สาเร็จเป็น
พระอรหันต์ ก่อนสาวกทัง้ ปวงอีกทัง้ ยังได้เป็นปฐมสาวกทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่า รัตตัญํู คือ ผูร้ ู้
ราตรีนาน ส่วนพีช่ ายได้บงั เกิดเป็นเพียง “สุภทั ทปริพพาชก ” เท่านัน้ เพราะทาทานน้อยกว่า
น้องชาย ด้วยเหตุน้ี ชาวอีสานจึงนิยมทาทานด้วยการทานข้าวนันเอง
่
การทาบุญกุม้ ข้าวใหญ่นนั ้ บุญกุม้ ข้าว เป็นงานบุญทีจ่ ดั ขึน้ หลังจากการเก็บเกีย่ ว เป็น
การนาข้าวมาโฮม (รวม)กันทีล่ านกลางบ้าน เพื่อสู่ขวัญข้า วและทาบุญตักบาตรร่วมกัน ในทุกๆ
หากปีไหนทีฝ่ นตกต้องดี ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ กองข้าวก็จะสูงใหญ่เป็นพิเศษซึง่ จะทากันใน
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เดือนยี่ หรือเดือนที่ 1 คือเดือนมกราคมของทุกปี หลังจากเก็บเกีย่ วข้าวเสร็จแล้ว ชาวบ้านจะขน
เอามัดรวงข้าวทีเ่ กีย่ วเสร็จไปกองรวมกันไว้ทล่ี านเก็บข้าวด้ วยมีความเชื่อว่าข้าวนัน้ เป็นพืชเลีย้ ง
ชีวติ ทีม่ เี ทพารักษา เทพองค์นนั ้ มีนามว่า"แม่โพสพ" ซึง่ เป็นขวัญข้าวทีเ่ ลีย้ งมนุษย์มา การทาบุญ
มีพระสวดมนต์เย็น ฉันเช้าเพื่อเป็นสิรมิ งคลแก่ขา้ วเปลือก เมือ่ พระฉันเช้าแล้วก็ทาพิธสี ่ขู วัญข้าว
และผูกข้อต่อแขนกันในหมูช่ าวบ้านผู้รว่ มพิธ ี

ภาพที่ 70 พิธกี รรมทีช่ าวบ้านร่วมทาในงานบุญกุม้ ข้าว
(ทีม่ าภาพ: นายธนวัฒน์ แสนสวัส)
11.2 พิ ธีกรรม
ในการทาบุญกุม้ ข้าวหรือคูณลาน จะต้องจัดเตรียมสถานทีท่ าบุญทีล่ านนวดข้าวของ
ตน การนาข้าวทีน่ วดแล้วมาเองขึน้ ให้สงู เรียกว่า คูณลาน จากนัน้ นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญ
พระพุทธมนต์ จัดน้าอบ น้าหอมไว้ประพรมขึงด้ายสายสิญจน์รอบกองข้าวเมือ่ พระภิกษุสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์
จากนัน้ นาข้าวปลาอาหาร
มาเลีย้ งญาติพน่ี ้อง ผูม้ าร่วมทาบุญ พระสงฆ์ฉนั เสร็จก็จะประพรมน้าพุทธมนต์ใ ห้กองข้าว
ให้เจ้าภาพและทุกคนทีม่ าในงาน เสร็จแล้วก็จะให้พรและกลับวัด เจ้าภาพก็จะนาน้าพระพุทธมนต์
ทีเ่ หลือไปประพรมให้แก่ววั
ควาย ตลอดจนเครือ่ งมือในการทานาเพื่อความเป็นสิรมิ งคล
ในปจั จุบนั นี้ บุญคูณลานค่อยๆเลือนหายไป เนื่องจากไม่ค่อยมีผสู้ นใจประพฤติ ปฏิบตั กิ นั
ประกอบกับในทุกวันนี้ชาวนาไม่มลี านนวดข้าวเหมือนเก่าก่อน เมือ่ เกีย่ วข้าวเสร็จ และมัดข้าว
เป็ นฟ่อนๆ แล้วจะขนมารวมกันไว้ ณ ทีท่ ห่ี นึ่งของนา โดยไม่มลี านนวดข้าว หลังจากนัน้ ก็ใช้
เครือ่ งสีขา้ วมาสีเมล็ดข้าวเปลือกออกจากฟางลงใส่ในกระสอบและในปจั จุบนั ยิง่ มีก ารใช้รถไถนา
เครือ่ งสีขา้ ว เป็นส่วนมากจึงทาให้ประเพณีคณ
ู ลานนี้เลือนหายไป แต่กม็ บี างหมูบ่ า้ นบางแห่งที่
ยังรวมกันทาบุญโดยนาข้าวเปลือกมา กองรวมกัน เรียก "กุม้ ข้าวใหญ่"
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11.3 บทวิ เคราะห์
ข้าว ชาวนา กับสังคมไทยมีความผูกพันธ์จนยากจะแยกขาดกัน ข้าวเป็นอาหารหลัก
ของประเทศ โดยมีชาวนาทาหน้าทีป่ ลูกเลีย้ งผูค้ น และชาวนายังเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ จึงทาให้เกิดประเพณีหรือพิธกี รรมเกีย่ วข้องกับข้าวและการทานาเป็นอันมาก ซึง่ แต่ละ
ประเพณี พิธกี รรมล้วนแต่มจี ดุ ประสงค์เพื่อการบารุงขวัญ กาลังใจของชาวนา และเป็นสิรมิ งคล
ในการเพาะปลูก ซึง่ การสืบทอดประเพณีน้ยี งั แฝงไปด้วยการดารงอยูข่ องสังคมชนบท ทีเ่ มือ่ มี
งานบุญ จะร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน เสียสละทรัพย์และสิง่ ของเพื่อทาบุญ ได้พบปะ สอบถาม
สารทุกข์สุกดิบกันของผูค้ นในชุมชน ผูท้ เ่ี ดินทางไปประกอบอาชีพต่างพืน้ ทีก่ จ็ ะอาศัยงานบุญใน
การเดินทางกลั บมาเยีย่ มเยียนญาติพน่ี ้อง มิตรสหาย ดารงอยูไ่ ว้ซง่ึ สังคมชนบททีม่ แี ต่ความ
จริงใจ เอือ้ เฟื้อกัน และเพื่อร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์ให้แก่ทางวัดเพื่อเป็นกองทุนในการทานุบารุง
พระพุทธศาสนา ในการบริจาคคราวนี้ชาวบ้านจะไม่บริจาคเงินแต่จะบริจาคเป็นข้าวเปลือก
เหตุผลประการทีห่ นึ่งเพราะชาวนาไม่มเี งินแต่มขี า้ ว อันเป็นผลผลิตจากน้าพักน้าแรงของตนเป็น
ประการทีส่ องก็เพื่อจะได้ทาบุญด้วยข้าวในยุง้ ของตนเอง และทีส่ าคัญชาวนาเชื่อกันว่าหากนา
ข้าวทีเ่ ป็นผลผลิตจากทีน่ าของตนมาทาบุญกุม้ ข้าว บริจาคข้าวให้วดั จะเป็นสิรมิ งคลแก่อาชีพ
ทานา ในฤดูกาลเพาะปลูกถัดไปจะมีน้าอุดมสมบูรณ์ ได้ผลผลิตดี อีกทัง้ กิจกรรมทีร่ ว่ มกันในวัน
พิธที าบุญกุม้ ข้าว เช่น การบวชต้นไม้ การตักบาตร ก็ยอ่ มส่งผลดี เกิดผลบุญหนุนนาในการ
ดาเนินชีวติ เป็นมงคลชีวติ แก่ตนและครอบครัว

ภาพที่ 71 การบวชปา่ และการตักบาตร สองกิจกรรมหลักในงานบุญกุม้ ข้าว
(ทีม่ าภาพ: นายธนวัฒน์ แสนสวัส)
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12. การปรับเปลี่ยนวิ ถีชีวิตของชุมชนในเขตลุ่มน้าสงคราม
บ้านดงสาร ตาบลโพนงาม อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาสงครามตอนล่าง
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายสุวรรณ บงบุตร (ข้าราชการครูซง่ึ เป็นผูน้ าการพัฒนา
และรักษาผลประโยชน์ในชุมชน)
ประเภทของภูมิปัญญา
การจัดการ/การปฏิบตั ิ
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุ รกั ษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร
ปา่ ไม้และทรัพยากรน้ า, ภูมปิ ญั ญาทีเ่ กีย่ วกับการปรับวิถชี วี ติ
(ด้านการเกษตร/ด้านอุปโภคบริโภค/ด้านพลังน้า)
12.1 บริ บทของพื้นที่และความเป็ นมา
ปี พ.ศ. 2440 ชาวบ้านโพนงามได้แยกตัวออกมาทีบ่ า้ นดงสาร เนื่องจากทาเลเหมาะ
ในการเลีย้ งสัตว์ มีทุ่งหญ้ากว้าง มีพน้ื ทีป่ า่ ชุ่มน้ า มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืน้ ทีป่ า่ บุ่งปา่ ทาม ทีเ่ รียกว่า “ทุ่งพันขัน ” เป็นพืน้ ทีล่ ุ่มน้าสงคราม
ตอนล่างห่างจากลุ่มน้าสงครามเพียง 3-5 กิโลเมตร เป็นพืน้ ทีต่ ามทะเบียนพืน้ ทีส่ าธารณะ
ประโยชน์ รวมทัง้ สิน้ 4,625 ไร่ ทางทิศเหนือของหมูบ่ า้ น เป็นแหล่งอาหารของชุมชนได้ตลอด
ทัง้ ปี จัดเป็นหมูบ่ า้ นขนาดกลางประชากรส่วนให ญ่ประกอบอาชีพทานา ประมงน้าจืด และเลีย้ ง
กระบือ ลักษณะโดยรอบหมูบ่ า้ นเป็นพืน้ ทีช่ ุ่มน้า ในฤดูฝนของทุกปีน้าจากลาน้าสงครามจะไหล
เอ่อเข้าท่วมพืน้ ทีร่ าบลุ่มเป็นบริเวณกว้าง ซึง่ ส่งผลต่อวิถชี วี ติ ของประชาชนในพืน้ ที่ ไม่สามารถ
ทานาได้ในฤดูฝนแต่มปี ระโยชน์ในด้านประมงน้าจื ด และต่อไปนี้เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการบอกเล่า
ของนายสุวรรณ บงศ์บุตร ข้าราชการครูซง่ึ มีภมู ลิ าเนาอยูใ่ นพืน้ ที่
“ทุ่งพันขัน” เป็ นปา่ บุ่งปา่ ทามเป็ นแหล่งทีป่ ลาวางไข่และเพาะตัวอ่อนได้เป็ นอย่างดี จึง
เป็นแหล่งอาหาร ทีอ่ ยูอ่ าศัยและอนุบาลลูกปลาก่อนทีจ่ ะว่ายกลับไปลาน้า สงครามและลาน้าโขง
ตามเดิมเพื่อกลับไปเป็ นพ่อพันธุแ์ ม่พนั ธุอ์ กี ครัง้ หนึ่งเป็ นปา่ บุ่งปา่ ทามอยูใ่ นเขตพืน้ ทีข่ องบ้าน
ดงสาร ตาบลโพนงาม อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร มีพน้ื ทีต่ ามทะเบียนที่
สาธารณประโยชน์ หนังสือสาคัญสาหรับทีห่ ลวง (นสล.) รวมทัง้ สิน้ 4,625 ไร่ ติดกั บลาน้า
สงคราม ด้านทิศเหนือของหมูบ่ า้ น ปา่ บุ่งปา่ ทามทุ่งพันขันในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์มาก
หนาแน่นไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่หลายคนโอบ เช่น ต้นหว้าจ๋อย ตะเคียน กะเบา ซี แฮ่ กะสิน
หว้า ท่ม แสง เปือย ฯลฯ และชุกชุมไปด้วยสัตว์ปา่ นานาชนิด เช่น เสือ เก้ง กวาง ไก่ปา่ เต่า
ั ่ น้ าสงคราม
นกต่าง ๆ ฯลฯ นับเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสาคัญอย่างยิง่ ต่อวิถชี วี ติ ของชุมชนริมฝงแม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การหาเลีย้ งชีพจากการทาประมง
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เนื่องด้วยสภาพปา่ ทุ่งพันขันในอดีตเป็ นปา่ ทึบรกบางช่วงเป็ นทีด่ อน ซึง่ เป็ นทีอ่ ยูข่ อง
สัตว์ปา่ และมีไม้ยนื ต้นใหญ่ๆ หลายชนิด ส่วนทีร่ าบจะเป็ นลักษณะปา่ ไม้ขนาดเล็กเช่น ต้นหูลงิ
ปา่ ไม้ไผ่กระซะ ทีล่ ุ่มจะมีหนองน้ าและปา่ หญ้าแฝก นายพรานทีเ่ ข้าปา่ ล่าสัตว์จะต้องคอยร้อง
เรียกกันเป็นช่วงๆ ให้รกู้ นั ว่าอยูต่ รงไหน เพื่ อป้องกันการหลงปา่ กับพรานคนอื่น ๆ ต้องคอยขาน
รับ ชาวบ้านจึงเรียกปา่ ทามนี้ว่า “ทุ่งพรานขาน ” ต่อมาได้กลายเสียงมาเป็น “ทุ่งพันขัน ” จนถึง
ปจั จุบนั ทุ่งพันขันเป็ นปา่ บุ่งปา่ ทามมีพน้ื ทีป่ ระกอบไปด้วย หนองน้ า ลาห้วย ปา่ ไม้ จึงเป็ นแหล่ง
ผลิตอาหารของชุมชนได้ตลอดปี ต่อมาในช่วงปี พ .ศ. 2509 – 2514 ปา่ บุ่งปา่ ทามในทุ่งพันขัน
ได้เสื่อมโทรมลงไปมาก เกิดจากการใช้ทรัพยากรปา่ ไม้ เพื่อการค้า ได้แก่ การสัมปทานเผาถ่าน
การสัมปทานทาไม้จากทางราชการ การเข้ามาหาอาหารจากชุมชนใกล้เคียง จากนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน นโยบายเปลีย่ นสนามรบเป็นสนามการค้า
ในปี พ.ศ. 2533 - 2534 บริษทั เอกชนได้เข้ามาทาแป ลงทดลองปลูกดอกทานตะวัน มะเขือเทศ
และยูคาลิปตัส มีการไถเบิกพืน้ ทีท่ ุ่งพันขันเป็นจานวนมากจนทาให้ชาวบ้านได้รบั ความ
เดือดร้อนในการเข้าไปในทุ่งพันขัน

ภาพที่ 72 การลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลจากชาวบ้านบ้านดงสาร
12.2 การบริ หารจัดการป่ าชุมชนและทรัพยากรน้า
ปญั หาสาคัญๆ ทีก่ ่อเกิดภูมปิ ญั ญาในการใช้แก้ไขปญั หาโดยชาวบ้านเองมี 2 ปญั หา
หลักคือ (1) ปญั หาน้ าท่วมในฤดูฝนไม่สามารถทานาได้ และ (2) ปญั หาการถูกบุกรุกพืน้ ทีท่ ามา
หากินจากบริษทั เอกชน
(1) สภาพพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นเป็นพืน้ ทีช่ ุ่มน้า ในฤดูฝนของทุกปีน้าจากลาน้าสงครามจะไหล
เอ่อเข้าท่ วมพืน้ ทีร่ าบลุ่มเป็นบริเวณกว้าง ไม่สามารถทา “นาปี ” (ช่วงเดือนพฤษภาคม -ตุลาคม)
ได้เหมือนหมูบ่ า้ น อื่นๆ ทัวไป
่ แต่ชาวบ้านก็ยงั มีความพยายามต้องการทีจ่ ะทานาให้ได้ โดยคิด
หาแนวทางทีจ่ ะทานาในพืน้ ทีน่ ้าท่วม จึงเกิดแนวคิดการทานาทีเ่ รียกว่า “นาแซง” (ช่วงเดือน
พฤศจิกายน-เมษายน) เป็นการทานาในหน้าแล้งหลังน้าลด โดยทาในพืน้ ทีน่ ้าท่วมหรือในหนอง
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น้าเล็กๆ ตามริมหนองน้าชาวบ้านเรียกว่า “สายฮ้องน้า ” ซึง่ จะต้องใช้พนั ธุข์ า้ วสาหรับปลูกใน
พืน้ ทีเ่ ช่นนี้โดยเฉพาะ แต่เมือ่ ทาการทดลองแล้วผลผลิตทีไ่ ด้รบั ไม่เป็นทีพ่ อใจของชาวบ้านมาก
นัก จึงได้คดิ หาวิธกี ารใหม่จนเข้าใจระบบของธรรมชาติและยอมรับในกระบวนการทีเ่ ป็นวัฏจักร
ของฤดูกาล
เมือ่ ไม่สามารถทานาในฤดูฝนได้ จากคาบอกเล่าของนายหนูกุล นาเมืองรักษ์
เมือ่ ประมาณ 40 ปีทผ่ี ่านมาเกิดภูมปิ ญั ญาใหม่ในการเริม่ ทดลองทา
“นาปรัง ” (ช่วงเดือน
พฤศจิกายน-เมษายน) แปลงแรกทีท่ ดลองทาคือทีน่ าของพ่ออุย้ คาสิงห์ แม้ว่าช่วงฤดูทท่ี านา
ปรังจะไม่มนี ้าท่วมแล้วแต่กไ็ ม่มนี ้าเหลือพอทีจ่ ะทานาได้ เนื่องจากในฤดูน้าหลากมีน้าท่วมเอ่อ
ขึน้ มาจากแม่น้าสงครามมากมายก็จริงแต่ยงั ไม่มวี ธิ กี ารทีจ่ ะสามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ได้ในฤดูแล้ง
ทาให้ชาวบ้ านเปลีย่ นแนวคิดมองมาทีท่ รัพยากรน้า ซึง่ เป็นทรัพยากรทีส่ าคัญในการประกอบ
อาชีพทุกประเภท โดยขอความร่วมมือไปยังสภาตาบลโพนงาม สนับสนุนการสร้างเขือ่ นเพื่อกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เมือ่ มีการสร้างฝายทีห่ นองหมากแซวก็พบว่าแนวคิดนี้สามารถแก้ปญั หา
ได้จริงชาวบ้านจึงได้ ปรับเปลีย่ นมาทานาปรังมาจนถึงทุกวันนี้ พร้อมทัง้ มีการประสานกับทาง
สานักงานเกษตรอาเภออากาศอานวยในเรือ่ งของพันธุข์ า้ วทีเ่ หมาะสมจะใช้เพาะปลูกใน
ช่วงเวลาทานาปรัง ได้ทดลองและพัฒนาสายพันธุข์ า้ วเรือ่ ยมาจนพบว่าข้าวพันธุ์
“เล้าแตก ”
เหมาะสมกับพืน้ ทีแ่ ละฤดูกาลเพาะปลูก วิ ถีชวี ติ ของชาวบ้านดงสารเกิดจากภูมปิ ญั ญาของคน
รุน่ เก่าประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีท่ าให้ความเป็นอยูข่ องชาวบ้านค่อนข้างดี
(2) ปี พ.ศ. 2533 มีบริษทั เอกชนขนาดใหญ่เข้ามาบุกรุกทุ่งพันขัน ซึง่ มีพน้ื ที่ 4,625 ไร่
ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในการทามาหากินเป็นอย่างมาก สืบเนื่องมาชาวบ้านได้ขายทีด่ นิ ทากิน
ให้กบั ทางบริษทั ดังกล่าว เพราะเป็นผลมาจากการทานาปรังในช่วงนัน้ ยังไม่ได้ผลดีเท่าทีค่ วร จึง
ถูกเอาเปรียบจากทางบริษทั ทีโ่ กงจับจองเอาทีด่ นิ ของชาวบ้านมากกว่าทีท่ าการซือ้ ขายกัน
รวมทัง้ ผลกระทบทีเ่ กิดจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพย ากรต่างๆ ในพืน้ ทีล่ ดลงทาให้เกิดการ
เสื่อมโทรมขึน้ เรือ่ ยๆ จากคาบอกเล่าของนายสุรนิ ทร์ บุญชาญ ชาวบ้านได้มองเห็นความสาคัญ
ของผืนปา่ ทีท่ ามาหากิน จึงได้รวมตัวกันขับไล่บริษทั ทีเ่ ข้ามาทาประโยชน์ออกไปแล้วขอให้ทาง
จังหวัดสกลนครมาช่วยดูแลและประกาศว่าทีด่ นิ ดังกล่าวเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ทีค่ วรมอบให้
ชาวบ้านใช้ทามาหากินโดยจะขายไม่ได้ ขัน้ แรกได้แบ่งให้ทากินครัวเรือนละ 10 ไร่ แล้วยังได้ตงั ้
คณะกรรมการขึน้ มาช่วยดูแลภายในชุมชน มีกฎ กติกา ร่วมกันซึง่ เป็นทีย่ อมรับของชาวบ้าน
ทุกคน
ต่อมาในปี พ .ศ. 2539 ชาวบ้านมองเห็นความสาคัญของก ารอนุ รกั ษ์ปา่ บุ่งปา่ ทาม
นาโดยนายเด่น นิพนั ธ์ ผูใ้ หญ่บา้ นบ้านดงสาร ได้เริม่ กระบวนการทีเ่ ป็นรูปธรรมมากขึน้ โดย
การก่อตัง้ ชมรมอนุรกั ษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมลุ่มน้าสงคราม มีการรวบรวมแกนนาจาก
5
หมูบ่ า้ น คือบ้านดงสาร บ้านสามขา บ้านดงเสียว บ้านท่าแร่ และบ้านปากยาม ด้วยเหตุผลระบบ
นิเวศปา่ บุ่งปา่ ทามจะเสียไป กลัวน้ าจะท่วมพืน้ ทีท่ าการเกษตร และได้ทากิจกรรมการอนุ รกั ษ์
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ฟื้นฟูปา่ บุ่งปา่ ทาม พร้อมกับกาหนดเขตอนุ รกั ษ์ฟ้ืนฟูวงั ปลาขึน้ เรียกว่า “หนึ่งหมูบ่ า้ น หนึ่งวัง
ปลา หนึ่งปา่ ทาม ในเขตลุ่มน้ าสงคราม ” ทุกกระบวนการทีผ่ ่านมาได้รบั ควา มร่วมมือด้วยดีจาก
ชาวบ้านในพืน้ ที่ ก่อนจะดาเนินการเรือ่ งต่างๆ ได้มกี ารปรึกษาหารือจัดเวทีประชาคมชีแ้ จงให้
รับทราบกันทัง้ ชุมชนก่อน พร้อมทัง้ ยอมรับมติของทีป่ ระชุมตามเสียงข้างมาก
12.3 บทวิ เคราะห์
เกิดจากการกล้าทีจ่ ะทดลองปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ไปสู่สงิ่ ใหม่ๆ ที่ สามารถทาให้เกิดผล
ผลิตทีด่ กี ว่าในการทานาข้าวของชาวบ้าน รวมทัง้ การเปิดใจรับการความช่วยเหลือจากภายนอก
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการในพืน้ ทีห่ รือความรูจ้ ากชุมชนข้างเคียง สิง่ สาคัญคือความสามัคคี
ของชาวบ้านในชุมชน ซึง่ เดิมเกิดจากความสัมพันธ์ทางเครือญาติภายในชุมชนอยู่ แล้ว จึงทาให้
มีระบบความร่วมมือทีด่ เี รือ่ ยมา พลังของชุมชนจึงสามารถขับเคลื่อนและอนุรกั ษ์ทรัพยากรต่างๆ
ในชุมชนไว้ได้ เมือ่ ชุมชนมีความเข้มแข็งก็สามารถต่อรองกับภายนอกทีจ่ ะเข้ามาหา
ผลประโยชน์หรือทาลายทรัพยากรได้ เนื่องจากชาวบ้านมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ชุมชนได้ดว้ ยตนเอง
เนื่องจากบ้านดงสารเป็นหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูต่ ดิ กับลุ่มน้าสงคราม ภายหลังการทานาปรังแล้ว
อาชีพหลักอีกอาชีพคือการประมง จับปลาเพื่อเป็นอาหารและขาย ซึง่ ในฤดูน้าหลากจะสามารถ
จับปลาได้เป็นจานวนมาก จึงมีแผนทีจ่ ะส่งเสริมการแปรรูปอาหารจากปลา โดยจะขอสนับสนุน
จากหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องมาช่วยสอนวิธกี ารแปรรูปแบบต่างๆ พร้อมงบประมาณในการ
จัดตัง้ กลุ่มอาชีพขึน้ มา รวมทัง้ วิธกี ารบริหารจัดการทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็นการจัดตัง้ กลุ่ม การตัง้
คณะกรรมการ การกาหนดกฏ กติกา วิธดี าเนินงาน และขัน้ ตอนการทีเ่ ริม่ จากการหาวัตถุดบิ
กรรมวิ ธแี ปรรูป การกาหนดราคา ทีส่ าคัญคือการหาตลาดเพื่อส่งขาย ซึง่ กระบวนการเหล่านี้
ชาวบ้านยังมีความต้องการทีจ่ ะเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาอาชีพและความเป็นอยูใ่ ห้ดยี งิ่ ขึน้ สามารถ
บริหารจัดการภายในชุมชนให้ยงยื
ั ่ นต่อไป

ภาพที่ 73 ชาวบ้านผูร้ ว่ มให้ขอ้ มูลแก่คณะวิจยั
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13. ดอนปู่ ตา (ภูมิปัญญาแห่งการอนุรกั ษ์ป่าชุมชนอีสาน)
บ้านหนองบ่อน้ อย ต.นาด่าน อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาน้าโมง
ผูใ้ ห้ข้อมูล
คุณพ่อบุญช่วย แพวงศ์
ประเภทของภูมิปัญญา
ความเชื่อ/พิธกี รรม/ศาสนา
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้า/
แหล่งน้า
13.1 ความเป็ นมา
จากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ โดยคุณพ่อบุญช่วย แพวงศ์
(ปจั จุบนั หมอจา้
หมูบ่ า้ น) เล่าสู่ลกู หลานฟงั ถึงความเป็ นมาของปูด่ อนหอหรือปูต่ า เมือ่ ประมาณ ปี พ .ศ. 2504
ก่อนผูส้ มั ภาษณ์ยงั ไ ม่เกิด ว่ามีผคู้ นต่างถิน่ อพยพนาสัตว์เลีย้ งมาเลีย้ งในทาเลทีอ่ ุดมไปด้วย
แหล่งน้าและหญ้าเลีย้ งสัตว์ ภายในเขตตัง้ หมูบ่ า้ นโนนสาราญ และตัง้ ทับเลีย้ งสัตว์อยูใ่ นพืน้ ที่
เป็นเวลานาน จนตัดไม้มาทาทีพ่ กั อาศัยหลบแดดหลบฝน และปลูกพืชผลทางการเกษตรลงใน
พืน้ ทีไ่ ว้บริโภค ภายหลั งได้อพยพครอบครัวมาอยูด่ ว้ ยกัน เพิม่ จานวนประชากรมากขึน้ เพราะมี
แหล่งทามาหากินได้งา่ ย จากครอบครัวทีห่ นึ่งทีส่ องและสามตามมาเรือ่ ยๆ จนเพิม่ มากขึน้
ประมาณสิบกว่าหลังคาเรือน อยูต่ ่อมาสัตว์เลีย้ งได้หายไปจากฝูง โดยชาวบ้านได้ออกติดตามหา
ช่วยกันก็ไม่พบ ในขณะนัน้ คุณพ่อ พวง ดวงบุปผา ซึง่ ถือว่าเป็นบุคคลทีม่ าอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ลีย้ งสัตว์
ก่อนใครเพื่อน ได้พดู กับคุณพ่อเก่ง ทองมา ชาวบ้านทีช่ ่วยกันออกหาสัตว์เลีย้ งทีห่ ายและปลูกที่
พักอาศัยในพืน้ ทีด่ ว้ ยกันว่า ”พวกเฮาควรจะไปบอกกล่าวผีปา่ ผีเขาซอยเหลือให้สตั ว์ทห่ี าย
กลับคืนมาสู่ฝงู ลองเบิง ” จากนัน้ ชาวบ้านได้พากันไปทีจ่ อมปลวกทีม่ ขี นาดใหญ่และผูค้ นทีม่ าอยู่
ในพืน้ ทีเ่ คยพบเห็นสิง่ ทีแ่ ปลกๆ เหนือธรรมชาติเกิดขึน้ บริเวณจุดนัน้ เช่น มีลกู ไฟลอยพุ่งขึน้ ใน
เวลากลางคืน และมีเสียงของผูค้ นพูดคุยกันซึง่ ฟงั ได้ในระยะไกล แต่ในเวลากลางวันกลับไม่ได้
ยินเสียง จากการบ อกกล่าวแต่ก่อนใช้ไม้ทาแทนเป็นเทียน แต่งพาหวานและของคาว หมากภู
บุหรีด่ ว้ ย สัตว์ทห่ี ายก็ได้พบและกลับคืนมา จากนัน้ คนส่วนใหญ่เกิดศรัทธาในสิง่ ลีล้ บั ของเขต
ปา่ ไม้และภูเขา จากนัน้ ก็มกี ารกระทากันเรือ่ ยๆมาจนถือได้ว่ายึดถือก็ว่าได้ หลังจากทีป่ ระสบ
ผลสาเร็จ ชาวบ้านจึง พร้อมกันเลือกพืน้ ทีเ่ หมาะสมเพื่อสร้างเป็นบ้านหลังเล็กๆ เสาหนึ่งต้น
ปูพน้ื ไม้แผ่น หลังคามุงด้วยไม้แผ่นบางๆ จานวนหนึ่งหลัง มีหมอผีหรือหมอมนต์ (พราหมณ์
ประกอบพิธอี ญ
ั เชิญสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์มาประดิษฐ์ฐาน ณ ศาลปูต่ า ทรงมีนามว่า “ปูท่ มึ ยายกระลึม่ ”)
ปจั จุบนั เรียกดอนปูต่ าหรือดอนหอ ตามคาเรียกขานต่อกันมา จากนัน้ ชาวบ้านได้แต่งตัง้ บุคคล
ทีเ่ หมาะสมมาเป็น “จา้ ” หรือเป็นบุคคลทีพ่ าชาวบ้านประกอบพิธ ี ครัง้ นัน้ ชาวบ้านได้เลือก
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คุณพ่อพวง ดวงบุปผา ถือว่าเป็นบุคคลทีม่ าตัง้ ถิน่ ฐานคนแรกเป็นจา้ หมูบ่ า้ นทาพิธพี าชาวบ้าน
ประกอบพิธ ี ดังนี้
1) ประกอบพิธเี สีย่ งทาย (เสีย่ งทายก่อนลงสู่ฤดูทานา และเสีย่ งทายก่อนหลัง
เสร็จฤดูทานา)
2) พิธบี อกกล่าว
3) พิธบี น
4) พิธแี ก้บน
ขัน้ ตอนพิธตี ่างๆ ก็จะทาแตกต่างกันออกไปร่วมทัง้ ของมาเซ่นไหว้ ก็จะแตกต่างกัน
บางอย่าง แต่ทุกครัง้ ต้องมีสุรายาเมาหมากภู

ภาพที่ 74 จา้ และการจัดเตรียมเครือ่ งเซ่นไหว้
(ทีม่ าภาพ: คุณพ่อบุญช่วย แพวงศ์)
13.2 ขัน้ ตอนการประกอบพิ ธีและช่วงพิ ธี
13.2.1 ประกอบพิธเี สีย่ งทาย หมายถึง การเสีย่ งทายลงทาไร่ นา เมือ่ ถึงวันพุธ
ภายในเดือนกรกฎาคมทีเ่ หมาะสมของทุกปี พ่อจา้ ก็จะแจ้ งให้ชาวบ้านเตรียมตัวก่อนหนึ่งหรือ
สองวัน ว่าจะมีการเลีย้ งปูด่ อนหอ (ดอนปูต่ า) เป็นการเลีย้ งลงให้ชาวบ้านได้เตรียมเครือ่ งเซ่น
ไหว้ ดังนี้
- ผ้าผืน แพรวา
- ดอกบัวเงิน ดอกบัวทอง อย่างละ 5 คู่
- ไก่ตม้ เป็นตัว ถอนเฉพาะขนออก จานวน 8 ตัว
- สุรา
ั ่ กล้วย 4 ปนั ่ บุหรี่ 4 มวน หมาก 4
- ชุดพาหวาน 4 พา มีขา้ วเหนียวปนใส่
คา เทียน 4 เล่ม
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- บัง้ ไฟเสีย่ งทาย 3 บัง้
สิง่ ของดังกล่าว จา้ จะเป็นผูจ้ ดั หามาเอง ส่วนชาวบ้านให้จดั เตรียมมา ดังนี้
เงินปจั จัยตามศรัทธา
- ขันห้า
- สุรา หมาก ภู
ให้ใช้ใบตะไคร้ผกู เป็นนามมุตขิ องคนในครอบครัวสัตว์เลีย้ งในครอบครัว จนครบ
13.2.2 พิธบี อกกล่าว หมายถึง การบอกกล่าวของพ่อจา้ ในวันสาคัญ เช่น วันพระ วัน
บุญประจาปี วันแห่กองบุญผ่าน หรืองานอื่นๆภายในชุมชนทีเ่ ห็นสมควรกล่าวปูต่ า/ดอนหอ
13.2.3 พิธบี น หมายถึง การทีช่ าวบ้านได้ไปบนบานกล่าวขอความช่วยเหลือ
13.2.4 พิธแี ก้บน หมายถึง การทีช่ าวบ้านได้ไปกระทาการตามคาขอบนบาน กล่าว
ขอความช่วยเหลือ เช่น หากฝนตก ทานาได้ผลดี จะถวายเป็ด ไก่ 1 คู่ หากเป็นตามคาขอบน
ก็จะนาเป็ด ไก่ 1 คู่ มาถวายศาลปูต่ า
13.3 บทวิ เคราะห์
สมัยก่อนหมูบ่ า้ นตามภาคอีสานแทบทุกหมูบ่ า้ น เมือ่ แรกสร้างหมูบ่ า้ น เป็นความเชื่อ
ทีว่ ่า ณ สถานทีน่ นั ้ อาจมีคนเคยอยูอ่ าศัยมาก่อน อาจมีเจ้าทีห่ วงแหนรักษาไว้ เมือ่ จะตัง้ หมูบ่ า้ น
จึงต้องบอกกล่าวเล่าแจ้งขออนุญาต และก็ตอ้ งสร้างทีพ่ กั ให้เจ้าทีด่ ว้ ย เราเรียกทีพ่ กั นี้ว่า ศาล ซึง่
ศาลเจ้าทีแ่ ต่ละแห่งก็แตกต่างกันแล้วแต่ผสู้ ร้าง และจุดทีส่ ร้างศาลเจ้าทีโ่ ดยมากก็จะสร้างไว้นอก
หมูบ่ า้ น ในทีท่ เ่ี ป็ นปา่ ละเมาะ หรือเป็นทีด่ อนน้าท่วมไม่ถงึ และชาวบ้านก็จะกาหนดขอบเขตไว้
เลยว่า ขอบเขตเท่านี้เป็ นอาณาเขตของผีปตู่ า ห้ามใครก็ตามเข้าไปถาก ถางทากิจส่วนตน และ
มอบสิง่ ของทัง้ หลายในอาณาเขตนัน้ ทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ ให้เป็นทรัพย์สมบัติ
ของผีปตู่ า (ทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ส่วนทีเ่ หลือ
ขออนุญาตให้ชาวบ้านไว้ทามาหากิน ) และ
นอกจากนัน้ ก็ขอให้ผปี ตู่ า ช่วยดูแล ปกปกั รักษา คุม้ ครอง หมูบ่ า้ น และคนในหมูบ่ า้ นด้วย
ผี ปูต่ า เมือ่ มีคนกราบไหว้บชู า ยกให้เป็ นใหญ่ อานาจบารมี จะมีเพิม่ ขึน้ ยิง่ คนศรัทธา
มาก กราบไหว้มาก อานาจจะยิง่ มีมากขึน้ อานาจอันนี้เป็นอานาจทีเ่ กิดจากผูอ้ ่นื มอบให้ เมือ่ มี
อานาจมากขึน้ ฤทธิ ์แห่งผี ก็มมี ากขึน้ ด้วย ทาให้ผปี ตู่ าสามารถคุม้ ครองรักษ าหมูบ่ า้ น จากสิง่ ชัว่
ร้ายทีม่ องไม่เห็นได้ เช่นป้องกัน ขับไล่ผตี ายโหง ผีปอบ ผีรา้ ยอื่นๆ รวมถึงอาถรรพ์อาคมร้าย
ทัง้ หลาย ไม่ให้เข้ามาในหมูบ่ า้ น เป็นต้น นอกจากนัน้ ก็ช่วยดูแลผืนปา่ รวมถึงสรรพสัตว์ทอ่ี ยูใ่ น
อาณาเขตให้ปลอดภัยจากการทาลายถาง ถากด้วย
มักจะเป็นเรือ่ งราวอยูเ่ สมอ เมือ่ มีคนเข้าไปตัดต้นไม้ ไปยิงสัตว์ในอาณาเขตผีปตู่ า นัน่
คือ ผีปตู่ าก็จะมาสังสอน
่
ผ่านการเข้าสิงใครคนใดคนหนึ่ง แล้วบอกเล่า ว่ากล่าว ตักเตือน หรือ
กรณีสงสอนหนั
ั่
กหน่ อย ก็จะทาให้เจ็บปว่ ยแบบไม่รสู้ าเหตุ หมอธรรมดารักษาไม่หาย เป็นต้น
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เป็นเหตุให้ชาวบ้ านกลัวเกรง ไม่ค่อยมีใครกล้าตอแยกับผืนปา่ อาณาเขตผีปตู่ า (จากบทความ
ดอนปูต่ า: ปา่ วัฒนธรรมอีสานโดย รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ)
ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้เอง ทีท่ าให้ผนื ปา่ ชุมชนในอาณาเขตของดอนปูต่ าไม่ได้ถูกบุกรุก
หรือแผ้วถางจากชาวบ้าน เนื่องด้วยเกิดความเคารพและยาเกรงในอิทธิฤทธิ ์ของผีปตู่ า สภาพปา่
จึงคงความสมบูรณ์ให้ชาวบ้านโดยรอบได้อาศัยทากิน ทัง้ จากการเก็บหาของปา่ ขาย การเป็ น
เขตเลีย้ งสัตว์ เป็ นต้น การอนุ รกั ษ์ปา่ ชุมชนของชาวอีสานจึงมักผูกโยงความเชื่อในสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์
ประจาท้องถิน่ เสมอเพราะชาวอีสานยังคงมีความเชื่อในสิง่ ลีล้ บั สิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์อยูแ่ ทบทุกพืน้ ที่

ภาพที่ 75 ชาวบ้านเข้าร่วมพิธกี ารเซ่นไหว้ดอนปูต่ า
(ทีม่ าภาพ: คุณพ่อบุญช่วย แพวงศ์)
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14. การผสมผสานประเพณี กบั การบริ หารจัดการน้า
บ้านเวียงคุกใต้ หมู่ที่ 2 ตาบลเวียงคุก อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 6
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายณรงค์ ปานมีศรี (กานันตาบลเวียงคุก)
ประเภทของภูมิปัญญา
การจัดการ/ความเชื่อ/พิธกี รรม/ศาสนา
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับการอนุ รกั ษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรน้า/แหล่งน้า
14.1 บริ บทของพื้นที่และความเป็ นมา
ตาบลเวียงคุก เป็นตาบลเก่าแก่ทม่ี ปี ระวัตศิ าสตร์มายาวนานในลักษณะของการเป็น
ฐานทีต่ งั ้ เมืองเก่าทีเ่ คยเจริญรุง่ เรือง รวมทัง้ มีวฒ
ั นธรรมความเชื่อทีห่ ลากหลาย บริเวณทีต่ งั ้ เป็น
ั ่ น้ าโขงและบริเวณรอบๆ จะมีหนองน้ าเป็ นที่ ราบต่า มีการอนุรกั ษ์ประเพณี
ทีร่ าบริมฝงแม่
วัฒนธรรม โดยสืบทอดประเพณีงานทาบุญสิบสองเดือนด้วยความศรัทธาตลอดมา จึงเกิดความ
ร่วมแรงร่วมใจกันในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการร่วมพัฒนาชุมชนหรือการอนุรกั ษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน จากกระบวนการนี้ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน ทุกขั ้ นตอน
มีการพบปะ แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน จนทาให้มคี วามรูส้ กึ สนิทสนม และสามารถรวมเป็น
หนึ่งเดียว ประกอบกับระบบเครือญาติภายในชุมชนทีง่ า่ ยต่อการประสานความร่วมมือใน
ด้านต่างๆ
ตาบลเวียงคุก เป็นพืน้ ทีร่ าบมีแหล่งน้าอุดมสมบูรณ์ ต่อมามีการขยายของชุมชนมาก
ขึน้ การใช้น้าในการดารงชีพเริม่ ขาดแคลนในฤดูแล้งน้าไม่พอใช้ เนื่องจากไม่สามารถเก็บกักน้า
ไว้ได้ในฤดูแล้งจึงขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร แม้ว่าในฤดูฝนจะมีน้าหลากมากจนท่วมในบาง
พืน้ ที่ ปญั หาทีส่ าคัญของชาวบ้านทีป่ ระสบคือ การจับสัตว์น้ าเป็ นอาหารและขาย นอกจาก
ชาวบ้านในชุ มชนแล้วยังมีบุคคลภายนอกเข้ามาจับสัตว์น้ าสัตว์น้ าเช่นกัน จนปจั จุบนั ความอุดม
สมบูรณ์ของสัตว์น้ าลดลงจนเกิดการขาดแคลน ก่อให้เกิดปญั หาในการประกอบอาชีพด้าน
ประมง ประกอบกับไม่มกี ฎ กติกา ร่วมกันของชุมชนในการใช้น้าและการจับสัตว์น้า
14.2 การบริ หารจัดการน้าอย่างมีระบบ
จากการบอกเล่าของนายณรงค์ ปานมีศรี กานันตาบลเวียงคุก ชาวบ้านในชุมชนได้ม ี
ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าอย่างมีระบบ โดยมีคณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ ให้เป็นผูแ้ ทน
จากทุกหมูบ่ า้ น จึงได้เกิดการกาหนดกฎ กติกา ร่วมกันของชุมชน ทีอ่ าศัยอานาจขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่ นช่วยในการกาหนดจัดตัง้ ระเบียบขึน้ มาให้ยดึ ถือปฏิบตั ริ ว่ มกันในชุมชน ใน
รูปของสภาองค์กรชุมชนตาบลเวียงคุก และมีการเรียนรูจ้ ากองค์กรภายนอกชุมชนแล้วนาเข้ามา
ปรับใช้ภายในชุมชน ได้แก่ มูลนิธอิ ุทกพัฒน์ , สภาองค์กรชุมชนตาบลเวียงคุก , เทศบาลตาบล
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เวียงคุก , เครือข่ายสภาองค์ กรชุมชนตาบลลุ่มน้าโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.), มูลนิธฟิ ้ืนฟู
ชีวติ และธรรมชาติ , องค์กรสมาชิกของเครือข่ายพันธมิตรปกป้องแม่น้ าโขง (Save the Mekong
Coalition), สมาคมแม่น้าเพื่อชีวติ (Living River Siam)และเครือข่ายองค์กรแม่น้าโขงภาคเหนือ
ส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน เ กิดการผสมผสานระหว่างประเพณี แนวคิด วิถชี วี ติ และองค์ความรู้
เข้าด้วยกัน
โดยอาศัยความเชื่อถือทางประเพณีทเ่ี คยนับถือสืบทอดกันมาเป็นจุดเชื่อมโยงในการ
บริหารจัดการคือ “การบวชน้า” หรือเรียกอีกอย่างคือ “การสืบชะตาแม่น้า ” เนื่องจากมีแหล่งน้าที่
สาคัญอีกแห่งหนึ่งของชุมชน ซึง่ อยูท่ างทิศตะวันตกของหมูบ่ า้ นเป็นห้วยทีม่ ตี น้ น้าจากเทือกเขา
ภูพานน้อยแล้วไหลลงแม่น้าโขงทางทิศเหนือของหมูบ่ า้ นคือ “ห้วยคุก ” และบริเวณทีไ่ หลลงสู่
แม่น้าโขงเป็นบริเวณสาคัญทีเ่ กิดประเพณีการบวชน้าเป็นการขอบคุณแม่คงคาหรือแหล่งน้า
เพื่อให้เกิดความหวงแหนร่ วมกันดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้มนี ้าใช้ในการดารงชีวติ และ
ประกอบอาชีพด้านเกษตร ประมง และวิถชี วี ติ อื่นๆ ทีต่ อ้ งพึง่ พาอาศัยแหล่งน้าธรรมชาติ โดยจะ
จัดขึน้ เป็นประจาในช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี
ในการนี้ได้ทราบถึงกระบวนการอนุรกั ษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรน้า จากคาบ อกเล่าของ
นางวันคา โพธิเสน และนางสมัย โพธิเสน ถึงพิธกี ารว่าจะมีผนู้ าชาวบ้
านการดาเนินการที่
เรียกว่า “ชาวเทพ” คือผูท้ ไ่ี ด้รบั คัดเลือกตามความเชื่อให้เป็นผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการประกอบ
พิธกี รรมต่างๆ ในชุมชน สามารถรับรูด้ ว้ ยตนเอง เช่น การดูดวงชะตาได้ รักษาผูป้ ว่ ยได้ เป็นต้น
ซึง่ ตาบลเวียงคุกมีชาวเทพทัง้ หมด 7 องค์หรือคนด้วยกัน
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการประกอบพิธบี วชน้าหรือสืบชะตาแม่น้า ประกอบด้วย พานบายศรี
สู่ขวัญ กระทงเครือ่ งถวายแม่คงคา ไก่ เหล้าขาว ผลไม้ และศาลเพียงตา ส่วนขัน้ ตอนในวัน
ประกอบพิธกี ไ็ ม่ซบั ซ้อนมากนัก เริม่ จากการทาบุญตักบาตรเช่นทัวไป
่ ณ บริเวณจัดงานจากนัน้
พระสงฆ์ทาพิธสี วดให้ศลี ให้พรแก่ชาวบ้านแล้วต่อด้วยพิธสี วดสืบชะตาแม่น้า เสร็จสิน้ พิธขี อง
พระสงฆ์ทงั ้ หมดแล้ว ชาวเทพได้ราถวายเพื่อบวงสรวงเทพยดา รุกขเทวดา ผูร้ กั ษาแหล่งน้า
และขัน้ ตอนสุดท้ายคือการถวายของไหว้ให้กบั แม่ คงคา นากระทงเครือ่ งถวายลอยลงใน
แม่น้าโขงถือเป็นการเสร็จสิน้ พิธที งั ้ หมด
ส่วนการบริหารจัดการแหล่งน้าทีส่ าคัญคือ “หนองบ่อหรือหนองสางนกแซว ” เป็น
หนองน้าทีม่ ขี นาดใหญ่โอบล้อมพืน้ ทีข่ องตาบลเวียงคุกจากทิศตะวันออกจนไปถึงทิศใต้จดกับ
พืน้ ทีต่ าบลพระธาตุบงั พวน ซึง่ เป็นแหล่งทีม่ ปี ระโยชน์ในด้านการเกษตรอย่างมากในพืน้ ที่ พืน้ ที่
หนองบ่อหรือหนองสางนกแซว ครอบคลุมจานวน 3 ตาบล คือ ตาบลเวียงคุก ตาบลประโค และ
ตาบลพระธาตุบงั พวน เดิมเป็ นระบบนิเวศน์พน้ื ทีช่ ุ่มน้ าหรือทีช่ าวบ้านเรียกว่าปา่ บุงปา่ ทาม
ต่อมาชาวบ้านได้บุกรุกเข้าจับจองพื้นทีป่ า่ เพื่อถางเป็ นนาข้าวทาให้ปา่ บุงปา่ ทามถูกทาลาย และ
ในปี พ.ศ. 2501 มีการก่อสร้างหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 เส้นทางหนองคาย -ท่าบ่อ ส่งผลให้
ธรรมชาติการไหลของน้าเกิดการเปลีย่ นแปลงประกอบกับลาห้วยสาขาไม่ได้รบั การดูแล ทาให้
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ในฤดูฝนเกิดน้าหลากและท่วมขังในพืน้ ทีน่ านม ากกว่า 30 วัน เนื่องจากไม่สามารถระบายลงสู่
แม่น้าโขงได้ รวมทัง้ แหล่งน้ามีสภาพตืน้ เขินจากตะกอนและวัชพืชหนาแน่น ทาให้การเก็บกักน้า
ลดลงในฤดูแล้งจึงไม่สามารถเก็บน้าไว้ใช้ได้ และไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน เป็น
ปญั หาซ้าซากเช่นนี้มานานมากกว่า 40 ปี
ในปี พ.ศ. 2554 ชาวบ้านได้เริม่ ปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ และพฤติกรรม จากเดิมรอความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ มาสู่การพึง่ ตนเองก่อนสร้างความตระหนักถึงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรทีม่ อี ยู่
ในพืน้ ที่ จึงเกิดความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าทีใ่ ช้ในการดารงชีวติ ให้ยงยื
ั่ น
สามารถใช้ประโยช น์ได้อย่างเต็มที่ โดยเริม่ จากการจัดเก็บข้อมูลในพืน้ ทีใ่ ห้เกิดฐานข้อมูล
เบือ้ งต้นขึน้ มา จากนัน้ ได้สะท้อนถึงปญั หาทีผ่ ่านมาของชุมชนจากชาวบ้าน หน่ วยงานราชการ
องค์กรต่างๆ ทีม่ สี ่วนได้ส่วนเสียในพืน้ ที่ มีการสังเคราะห์ขอ้ มูลจนได้แผนการพัฒนาแหล่งน้าใน
ชุมชนจากการมีส่ วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ในส่วนนี้ได้มงุ่ เน้นการพัฒนาด้านโครงสร้าง
เป็นสาคัญ สร้างองค์ความรูใ้ นการประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อเสนอ
แผนทีม่ ใี ห้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ให้กบั ชุมชนได้ตรงตามทีช่ ุมชนต้องการ
จากการบอกเล่าของนางสุ พัตรา อุยะพิตงั ชุมชนได้เรียนรูภ้ ายในชุมชนและเปิดรับความรูจ้ าก
มูลนิธอิ ุทกพัฒน์ โดยยึดหลัดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่
9
เป็นแนวทางในการดารงชีวติ และพัฒนาชุมชน ทางชุมชนได้มกี ารตัง้ คณะกรรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า ซึง่ แต่งตัง้ โดยเทศ บาลตาบลเวียงคุก เพื่อรองรับการพัฒนาด้านโครงสร้าง
ให้เกิดความยังยื
่ นต่อไป
เมือ่ มูลนิธอิ ุทกพัฒน์ได้รบั แผนการพัฒนาแหล่งน้าจากชุมชน จึงให้ความช่วยเหลือทา
การขุดลอกหนองบ่อหรือหนองสางนกแซว โดยขุดลอกคลองเป็นร่องน้าลึกรอบขอบเขตพืน้ ที่
ภายในหนองเพื่อเพิม่ พืน้ ทีก่ ั กเก็บน้า และเชื่อมต่อแหล่งน้าอื่นๆ ในการระบายน้า ดินทีข่ ดุ มาก็
นามาเพิม่ คันดินให้สงู ขึน้ กันน้ าล้นในฤดูน้ าหลาก ลาดับแรกบรรเทาปญั หาน้ าท่วมพืน้ ทีช่ ุมชน
ประมาณ 2,000 ครัวเรือน ใน 3 ตาบล(ตาบลบ้านถ่อน ตาบลปะโค ตาบลเวียงคุก ) พืน้ ทีเ่ กษตร
ประมาณ 3,000 ไร่ ใน 4 ตาบล (ตาบลพระธาตุบงั พวน ตาบลบ้านบ้านถ่อน ตาบลปะโค
ตาบลเวียงคุก) มีการบริหารจัดการร่วมกันเป็นเครือข่ายระหว่างชุมชนในการกาหนดการระบาย
น้าลงสู่แม่น้าโขง การกักเก็บไว้ใช้เพื่อการเกษตร การกาหนดแนวเขตหนองน้าซึง่ เป็นที่
สาธารณะชัดเจนขึน้ ป้องกันการบุกรุก รวมถึงกฎ กติกา
รในการจับสัตว์น้า ทาให้ฟ้ืนคืน
ความสมดุลทางธรรมชาติ เริม่ มีการวางไข่ของปลาน้าโขงและปลาท้องถิน่ เช่น ปลาชะโด
ปลากราย ปลาตอง เกิดการเจริญพันธุเ์ พิม่ ขึน้ ส่งผลทางเศรษฐกิจให้กบั ชุมชน และระบบนิเวศน์
ทีก่ ่อเกิดสิง่ ใหม่ๆ ทาให้ชุมชนแห่งนี้เป็นทีร่ จู้ กั มากขึ้ นคือ เกิดบัวแดงมากขึน้ ภายหลังการกาจัด
วัชพืชออกไป จึงเกิดแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ทม่ี สี วยงามมากสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
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ภาพที่ 76 ขณะลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล บ้านเวียงคุกใต้ หมูท่ ่ี 2 ตาบลเวียงคุก
14.3 บทวิ เคราะห์
เมือ่ การพัฒนาหลอมรวมกับประเพณีทด่ี งี าม และวิถชี วี ติ ของชาวบ้าน จึงทาให้เกิด
ความรูส้ กึ ทีห่ วงแหน อนุรกั ษ์ พึง่ พาธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยังยื
่ นต่อไป สร้างความ
ตระหนัก รูใ้ ห้กบั ชาวบ้านเห็นว่าปจั จัยแห่ง ความสาเร็จนัน้ เกิดจากความร่วมมือ องค์ความรูข้ อง
ชาวบ้านในชุมชนเอง โดยเริม่ จากชุมชนทีพ่ ร้อมจะร่วมมือกั นค้นหาปญั หาทีแ่ ท้จริง ทีส่ าคัญเกิด
ความสามัคคีในชุมชน ซึง่ ปลูกจิตสานึกสู่เยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการนาเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในการสังเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ จนได้ฐานข้อมูลของชุมชนทีท่ าให้เกิดการเชื่อมโยงไปยังการ
วางแผนการประเมินผล ผลิตผลด้านเกษตร ประมง การเชื่อมประสานการตลาด รวมทัง้ การ
ประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จนถึงโอกาสทีไ่ ด้รบั องค์ความรูข้ อ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์
ซึง่ เป็นข้อดีต่อแนวทางการพัฒนาได้ต่อเนื่องจากเหตุผล ดังนี้
1) ขณะนี้ตาบลเวียงคุกเป็นพืน้ ทีส่ าคัญของจังหวัดหนองคายแห่งหนึ่งในด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าทีม่ ปี ระเพณีทด่ี งี ามในการบวชน้า หน่วยงานระดับจังหวัดและระดับ
ท้องถิน่ ได้ให้ความสาคัญในกิจกรรมนี้เป็นอย่างดีโดยมุง่ เน้นสืบสานประเพณีทส่ี อดคล้องกับวิถี
ชีวติ ของชาวบ้านให้สามารถดารงอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง ส่วนการพัฒนาโครง การสร้างจนเกิดแหล่ง
ท่องเทีย่ วแห่งใหม่เรียกว่า “วังบัวแดง”
2) ปจั จุบนั ชาวบ้านในตาบลเวียงคุกยังประกอบอาชีพหลักด้านการเกษตรและ
ประมง เช่นเดิม จึงจาเป็นต้องอาศัยแหล่งน้าในพืน้ ที่ แนวคิดและวิธกี ารดารงชีวติ อยูก่ บั แหล่งน้า
ทีผ่ ่านมาถือว่าเป็นสิง่ ทีด่ ที ค่ี วรยึดถือสืบเนื่องต่อไป ซึง่ สามารถนาแผนการพัฒนาทีจ่ ดั ทาไว้เป็น
แม่บทในการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อสนับสนุนองค์ความรูแ้ ละงบประมาณ
พร้อมทัง้ นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้งา่ ยต่อการพัฒนา เปิดรับความช่วยเหลือจากภายนอกไม่ว่า
จะเป็นองค์กรภาคเอกชน หน่วยงานราชการ หรือแม้แต่บุคคลทีส่ ามารถเผยแพร่ความรูใ้ ห้นามา
ปรับใช้ในชุมชนได้
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15. พิ ธีสรงน้าหลวงปู่ กา่ (หนองหาน-กุมภวาปี )
วัดมัชฌิ มาวาส บ้านดอนคง ตาบลอุ่มจาน อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาห้วยดาน
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายประภาส อ่าคา (กานันตาบลอุ่มจาน)
ประเภทของภูมิปัญญา
ความเชื่อ/พิธกี รรม/ศาสนา
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุ รกั ษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรน้า/แหล่งน้า
15.1 ประวัติความเป็ นมา
หมูบ่ า้ นดอนคงได้ยา้ ยมาจากบ้านเมืองปงั
ซึง่ ความเป็นจริงชาวบ้านได้ขุ ดค้นพบ
โบราณวัตถุในบริเวณวัดมัชฌิมาวาส และรอบๆ หมูบ่ า้ นดอนคงเป็ นจานวนมาก เช่น ลูกปดั
กล้องยาสูบ เศษอิฐโบราณ หินศิลาแลง และหลักเสมา (คือฐานของโบสถ์ในปจั จุบนั นี้ ) และมี
อายุในยุคเดียวกับมรดกโลกบ้านเชียง การค้นพบวัตถุโบราณต่างๆ สันนิษฐานได้ว่าบริเวณ
ดังกล่าวเป็น สถานทีเ่ ก่าแก่ และเคยมีคนสมัยโบราณอาศัยอยูม่ าก่อน แต่สาเหตุทห่ี มูบ่ า้ นดอน
คงก่อตัง้ หลังหมูบ่ า้ นเมืองปงั นัน้ อาจเป็นเพราะว่าหมดยุคคนสมัยโบราณไปแล้ว จึงถูกทิง้ ให้
เป็ นปา่ รกร้างไม่มคี นอาศัยอยู่ คงมีหมูบ่ า้ นเมืองปงั แห่งเดียวทีม่ ผี คู้ นอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
เมือ่ มีจานวนประชากรเพิม่ มากขึน้ จึงมีการแสวงหาทีอ่ ยูใ่ หม่ จึงย้ายถิน่ ฐานออกมาสร้างหมูบ่ า้ น
ดอนคง ตามหลักฐานทางราชการแสดงไว้ว่า หมูบ่ า้ นดอนคงก่อตัง้ ปี พ .ศ. 2410 หรือประมาณ
147 ปีกว่ามาแล้ว
วัดมัชฌิมาวาส ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นดอนคง ตาบลอุ่มจาน อาเภอประจักษ์ศลิ ปาคม จังหวัด
อุดรธานี สังกัดมหานิกาย สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ .ศ. 2425 ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า วัดบ้านดอนคง
ขึน้ ทะเบียนมีช่อื เรียกว่า วัดมัชฌิมาวาส ได้รบั พระราชทานวิสุงคามสีมาเมือ่ ปี พ .ศ. 2430 โดยมี
พระครูอาทรวนกิจเป็นเจ้าคณะอาเภอประจักษ์ศลิ ปาคม และพระมหาสุวรรณรัตน์ สุวณ
ั ณวังโส
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส เป็ นผูด้ แู ลหลวงปูก่ ่ า
หลวงปูก่ ่ า เป็ นพระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยทองสัมฤทธิ ์ มีอายุกว่า 1,300 ปี สูง 123
เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 82 เซนติเมตร ทีฐ่ านมีตวั อักษรสลักไว้เป็นภาษาไทยน้อย มีใจความ
ว่า "ศักราช 71 ปีกดั เป้า เดือนเจียง วัน 4 ขึน้ 4 ค่า แสนสุขาพร้อมด้วยทายาทเป็นผูส้ ร้าง " แปล
ตามภาษาไทยได้ความ ดังนี้ ศักราช 71 ตัว เทียบเท่ากับปี พ .ศ. 1252 ปีกดั เป้า ตรงกับปีฉลู
เดือนเจียง ตรงกับเดือน 1 วันที่ 4 ตรงกับวันพุธขึน้ 4 ค่า แสนสุขา อาจจะเป็นตาแหน่งหรือ
ทักษิณาทางการปกครองในสมัยนัน้ ก็ได้คนรุน่ ปู่ ย่า ตา ยาย เล่าว่า คนสมัยโบราณยุคขอม
โบราณ เขาพากันไปสร้างพระธาตุพนม ตามตานานทีว่ ่า สร้างเป็นอุโมงค์บรรจุพระอุรงั คธาตุ
หลังจากพระพุทธองค์ทรงปรินิพพานแล้ว หลังจากนัน้ พอสร้างเสร็จก็มกี ารเดินทางไปตาม
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เส้นทางบริเวณนี้ ต่อมาเกิดเกวียนล่ม และมีเหตุการณ์หยุดพัก ซ่อมแซม พวกคนโบราณจึงมี
การก่อสร้างสิม และพระธาตุ สันนิษฐานว่าได้แก่วดั โนนธาตุในปจั จุบนั ส่วนทีเ่ ป็ นหมูบ่ า้ นบ้าน
ดอนคง ก็เป็นเส้นทางทีค่ นสมัยโบราณได้พากันขนศิลาแลงจะไปสร้างพระธาตุพนม แต่พอรูข้ า่ ว
ว่าพระธาตุพนมสร้างเสร็จแล้ว ก็เลยพากันมาสร้างสิมและพระธาตุทบ่ี ริ เวณวัดมัชฌิมาวาสใน
ปจั จุบนั นี้นนเอง
ั่
ส่วนอีกทีห่ นึ่งทีอ่ ยูใ่ กล้กนั ปจั จุบนั เรียกว่าวัดดอนพระจากการสอบถาม ผูเ้ ฒ่า
ผูแ้ ก่ ผูท้ พ่ี บเจอหลวงปูก่ ่ าเป็ นคนแรก คือ แม่ตชู้ าดา จันทรเสนา ท่านพบพระพุทธรูปศักดิ ์สิทธิ ์
องค์พระเปรอะเปื้อนคราบตะไคร่น้ามากจนออกสีเขียวคล้าไ
ปทัง้ องค์ ชาวบ้านจึงเรียกว่า
หลวงปูก่ ่ า (ก่า ภาษาอีสาน แปลว่า เขียวคล้าออกไปทางดา)
ลักษณะของหลวงปูก่ ่ า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั พระพักตร์เรียบ ลักษณะเส้นต่าง
เด่นชัด พระเนตรนูน พระโอษฐ์เล็ก และทรงแย้มสรวล เม็ดพระศก พระเกศาแหลมคม พระเกศ
ลักษณะเป็นเปลวเ พลิง พระโสตใหญ่ และยาวปรกลงมาเกือบถึงพระอังสะ พระศอสูง ลักษณะ
พระสรีระได้สดั ส่วน สังฆาฏิพาดยาวจากบ่าซ้ายลงมากึง่ กลางลาตัวจนถึงสะดือ แขนซ้ายมีเส้น
จีวรพาดทีบ่ ริเวณเหนือข้อพระหัตถ์ ประทับนังขั
่ ดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้าย พระหัตถ์ขวาคว่าลง
วางบนพระชานุ ส่วนพระหัตถ์ซา้ ยหงายขึน้ วางบนพระเพลา ประดิษฐานอยูบ่ นฐานสองชัน้ ฐาน
แรกเป็ นฐานเขียง ซึง่ หล่อเป็ นชัน้ เดียวกับหลวงปูก่ ่ าไม่สงู มากนัก ตัง้ อยูบ่ นฐานส่วนล่างซึง่ เป็น
บัวคว่าบัวหงายโบราณ ซึง่ มีความสูงพอสมควร นับว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณทีม่ คี วามสวยงาม
ประณีตมากองค์หนึ่ง และเป็นพระคู่บา้ นคู่เมืองทีส่ าธุชนให้ความเคารพบูชา ซึง่ หลวงปูก่ ่ าจะให้
ความคุม้ ครองป้องกันภัย อันตรายต่างๆ แก่ลกู หลานทีม่ ากราบไหว้
ส่วนองค์ทป่ี ระดิษฐานอยูค่ ่กู บั หลวงปูก่ ่ านัน้ ชาวบ้านเรียกว่า "พระประทาย " หรือ
พระคู่บารมี เป็นพระทีส่ ร้างด้วยหินทราย ได้ประดิษฐานอยู่ กบั หลวงปูก่ ่ ามานานแล้ว ตอนทีพ่ บ
หลวงปูก่ ่ าก็เห็นพระประทายนี้ ตัง้ อยูค่ ่กู นั มาตัง้ แต่ตอนนัน้ พระประทายองค์น้เี คยได้สาแดงฤทธิ ์
เดชให้แก่บางคนทีไ่ ม่เชื่อฟงั ตามประวัตวิ ่า เคยล้มใส่ผหู้ ญิงทีป่ ระมาท ขึน้ บนแท่นหลวงปูก่ ่ า
มาแล้ว

ภาพที่ 77 วัดมัชฌิมาวาสทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปหลวงปูก่ ่ า
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15.2 พิ ธีกรรม
ในทุกๆ ปี จะมีการทาบุญสรงน้ าหลวงปูก่ ่ า ในวันเพ็ญเดือนหก (ขึน้ 15 ค่า เดือน 6)
หรือตรงกับวันวิสาขบูชา หลวงปูก่ ่ า ซึง่ นับได้ว่าเป็ นสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์คู่บา้ นคู่เมืองทีส่ าคัญของชาว
ชุมชนโดยรอบหนองหาน-กุมภวาปี เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ หลอมรวมความเชื่อ ความศรัทธา
และหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาอย่างลง ตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ปีใด ฝนไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล ชาวบ้านจะพากันมาขอฝนเพื่อทาไร่ทานาและจะได้สมปรารถนาทุกครัง้ (ชาวบ้าน
รอบหนองหาน-กุมภวาปี เชื่อกันว่าหลวงปูก่ ่ าเป็ นเทพยดาแห่งฟ้ าฝน) ด้วยเหตุน้เี องไม่ว่าจะรุน่
ปูย่ า่ ตายาย จนถึงปจั จุบนั ชาวบ้านดอนคงและใกล้เคียงยังคงประกอบอาชีพทานาเป็ นส่วนใหญ่
เพราะน้ าอุดมสมบูรณ์ ไม่แล้งน้ า โดยประเพณีสรงน้ าหลวงปูก่ ่ าจะจัดขึน้ 3 วันด้วยกัน ดังนี้
15.2.1 วันแรก
ชาวบ้านดอนคง บ้านดอนกลาง และใกล้เคีย งในตาบลอุ่มจาน จะจัดขบวนแห่
ไปทีว่ ดั มัชฌิมาวาส โดยในขบวนแห่จะประกอบไปด้วยขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปหลวงปูก่ ่ า
จาลอง ขบวนตานานผาแดง- นางไอ่ ขบวนฟ้อนรา ขบวนแห่บงั ้ ไฟ ฯลฯ พอถึงวัดก็จะมีการก่อ
เจดียท์ ราย และจุดบัง้ ไฟเสีย่ งทายเพื่อทานายฟ้าฝน หากบัง้ ไฟขึน้ ได้สงู แสดงว่าใน ปีนนั ้ ๆ ฝน
ตกต้องตามฤดูกาล น้าท่าอุดมสมบูรณ์ หากบัง้ ไฟแตกหรือขึน้ ได้ต่าแสดงว่าในปีนนั ้ ฝนจะแล้ง
น้าน้อย

ภาพที่ 78 ขบวนแห่ในวันพิธสี รงน้ าหลวงปูก่ ่ า (วันแรก)
(ทีม่ าภาพ : นายประภาส อ่าคา (กานันตาบลอุ่มจาน))

157

ภาพที่ 79 ขบวนแห่ในวันพิธสี รงน้าหลวงปูก่ ่ า (วันแรก)
(ทีม่ าภาพ : นายประภาส อ่าคา (กานันตาบลอุ่มจาน))
15.2.2 วันทีส่ อง
เป็ นวันสรงน้ าหลวงปูก่ ่ า โดยในช่วงเช้าจะมีการเดินวนรอบอุโบสถ 3 รอบ
และมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ ช่วงบ่ายจะมีการเปลีย่ นผ้าจีวรองค์หลวงปูก่ ่ า จากนัน้ จะสรง
น้ าหลวงปูก่ ่ า โด ยจะมีคณะกรรมการหมูบ่ า้ นเป็นผูร้ บั น้าจากผูม้ าร่วมพิธถี วายสรงน้า โดยไม่
อนุญาตให้ผหู้ ญิงเข้าสรงน้าโดยตรง สาหรับผูท้ ท่ี าหน้าทีเ่ ปลีย่ นจีวรให้หลวงปูก่ ่ ามักจะเป็ น
ข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ของจังหวัดอุดรธานี

ภาพที่ 80 พิธกี ารเปลีย่ นจีวรและสรงน้ าหลวงปูก่ ่ า
(ทีม่ าภาพ : นายประภาส อ่าคา (กานันตาบลอุ่มจาน))
15.2.3 วันทีส่ าม
เป็นการจุดบัง้ ไฟเพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลตามความเชื่อเรือ่ งพญาแถน
ของชาวอีสาน
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15.3 บทวิ เคราะห์
หลวงปูก่ ่ าเป็ นพระพุทธรูปทีม่ อี ายุเก่าแก่นบั พันปี เป็ นทีเ่ คารพศรัทธาของชุมชนราย
รอบหนองหาน-กุมภวาปีเป็นอย่างมาก กอปรกับหนองหาน- กุมภวาปี มีตานานเก่าแก่ของผา
แดง-นางไอ่ ซึง่ มีหลักฐานทางวัฒนธรรมปรากฏอยูใ่ นปจั จุบนั ไม่ว่าจะเป็ นพระธาตุต่างๆ ทีต่ งั ้
ตระหง่านรายรอบขอบหนองหาน- กุมภวาปี ดังเช่น พระธาตุจอมศรี (พระธาตุแชแล ) พระธาตุ
เทพจินดา (พระธาตุบา้ นเดียม ) และพระธาตุดอนแก้ว เป็นต้น ทาให้หนองหาน- กุมภวาปี
นอกจากจะมีความสาคัญด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติแล้ว ยังเป็นสิง่ ที่
เชื่อมโยงความเชื่อและวิถชี วี ติ ของคนในลุ่มน้ าแห่งนี้ไว้อย่างเหนียวแน่ นยาวนาน องค์หลวงปูก่ ่ า
จึงเปรียบเหมือนพระพุทธรูปโบราณศักดิ ์ สิทธ์ค่บู า้ นคู่เมือง เป็นสิง่ ยึดเหนี่ยวจิตใจของผูค้ นใน
พืน้ ที่
พิธสี รงน้ าหลวงปูก่ ่ าจึงเปรียบเหมือนการขอขมาต่อเทพผูป้ กปกั ษ์รกั ษาหนองหานกุมภวาปี ในการอันใดทีเ่ ป็นการล่วงเกินเพราะชาวบ้านโดยรอบหนองหาน- กุมภวาปี ทัง้ 8
ตาบล ล้วนใช้น้าและทรัพยากรจากหนองหาน- กุมภวาปี ในการดารงชีพ การไม่เคารพต่อหลวง
ปูก่ ่ าเชื่อกันว่าจะทาให้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของหนองหานกุมภวาปี
ลดลง ส่งผลต่อการดารงชีวติ ของชาวบ้าน การขอขมาเพื่อให้หลวงปูก่ ่ าดลบันดาลให้ฝนตกต้อง
ตามฤดูกาลจึงเป็นความเชื่อมายาวนาน เล่ากันว่าบางปีพธิ สี รงน้าห
ลวงปูก่ ่ าผิดแผกจาก
ประเพณีปฏิบตั ิ ทาให้ฝนไม่ตกบริเวณหนองหาน- กุมภวาปี จนต้องจัดพิธสี รงน้ าหลวงปูก่ ่ าใหม่
อีกรอบ
ตานานพืน้ บ้าน ศรัทธา ความเชื่อของชาวท้องถิน่ ทีเ่ ป็นมนต์เสน่หแ์ ห่งอีสาน สามารถ
เชื่อมโยงมาสู่การอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน โดย การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อให้แหล่งน้าหนองหาน- กุมภวาปี ยังประโยชน์แก่ชาวบ้านโดยรอบ หนองหานกุมภวาปี

ภาพที่ 81 คณะผูน้ าชุมชน นาโดยกานันประภาส อ่าคา กานันตาบลอุ่มจาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
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16. พิ ธีสืบชะตาแม่น้าคาน
เทศบาลตาบลท่าลี่ ตาบลท่าลี่ อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 4
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายสนิท ศิรวิ งศ์ (ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอท่าลี)่
ประเภทของภูมิปัญญา
ความเชื่อ/พิธกี รรม/ศาสนา
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุ รกั ษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรน้า/แหล่งน้า
16.1 ความเป็ นมา
มีเรือ่ งเล่าว่า ชาวอาเภอท่าลี่ อพยพออกจากพืน้ ทีอ่ ุตรดิตถ์จากเมืองปากลาย
ราชอาณาจักรลาวในสมัยนัน้ มาตัง้ ถิน่ ฐานอยูร่ มิ แม่น้าคาน ซึง่ เป็นแหล่งทีม่ ปี ลาอุดมสมบูรณ์
มีเครือ่ งมือจับปลาทีส่ านด้วยไม้ไผ่ เรียกว่า ลี่ (หรือหลี)่ ได้มรี าษฎรอพยพจา กหมูบ่ า้ นอื่น มาอยู่
บ้านท่าลีม่ ากขึน้ ตามลาดับ จึงได้ช่อื ว่าบ้านลี่ หรือ บ้านท่าลี่ และได้ตงั ้ เป็นอาเภอท่าลีข่ น้ึ ในปี
พ.ศ. 2432 มีราชบุตรเป็นผูป้ กครองอาเภอท่าลี่ จึงถือว่าเป็น นายอาเภอท่าลีค่ นแรก
อีกตานานหนึ่งของท่าลี่ ตามหนังสือเรือ่ งด่านซ้ายเคยเป็นเมือ
งมาก่อน
ของหลวงศุภกิจอุปกร อดีตนายอาเภอด่านซ้าย คนที่ 2 กล่าวถึง บรรดาบ่าวไพรและครอบครัว
ของพระมหาณรงค์ เมือ่ สิน้ สมัยได้พากันลงจากเมืองภูครัง่ ข้ามภูทุ่ง (ภูเรือ ) ลงไปตัง้ ถิน่ ฐาน
ใหม่ในลุ่มน้าคาน เกิดหมูบ่ า้ นเมีย่ ง น้าแคม ยาง และท่าลี่ มีบางส่ว นอพยพไปอยูเ่ มืองแก่นท้าว
สืบเชือ้ สายเป็นเจ้าเมืองกาเนิดต้นสกุลไชยปะ กาษรสุวรรณและสุระธรรม ส่วน
รศ.ปราณี
บานชื่น เรียบเรียงเรือ่ งราวจาก นายนิคม สุระธรรม ว่าชาวอาเภอท่าลีอ่ พยพมาจากอุตรดิตถ์
ปากลาย ต่อมา ชาวกระษัย ชาวกระลึม มาสมทบ จนถึง ร.ศ. 112 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทหาร
ฝรังเศส
่
ทีบ่ า้ นปากแดงพาสมัครพรรคพวกมีอาวุธทันสมัยครบมือ ควบขีม่ า้ จากแม่น้าเหือง
หวังเข้ายึดอาเภอท่าลี่ กลับถูกชาวอาเภอท่าลีซ่ ุ่มโจมตี ด้วยมีด หอก ดาบ แหลน หลาว
จนได้รบั บาดเจ็บไปทัวทุ
่ กตัวนาย ซมซานหลบหนีควบขีม่ า้ ข้ามแม่น้าเหืองไปนอนรักษาตั วอยูท่ ่ี
บ้านปากแดง ส่วนบริเวณถูกซุ่มโจมตี ปจั จุบนั คือ บริเวณทีต่ งั ้ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าลี่ อาเภอ
ท่าลี่ จังหวัดเลย
ส่วนแม่น้าคานนัน้ มีเรือ่ งเล่าว่าสมัยก่อน มีนายพรานออกล่าสัตว์ในบริเวณนี้ ตามรอย
ั ่ น้ าซึง่ มีตน้ ไม้ใหญ่ลม้ ขวางทางล่าสั ตว์ ทาให้ตอ้ งคลานลอดไม้ลม้ นัน้ ผ่าน
สัตว์ปา่ มาใกล้รมิ่ ฝงแม่
ไป เพีย้ นเสียงจาก “คลาน” มาเป็น “คาน” จึงเรียกแม่น้าคานในทีส่ ุด
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ภาพที่ 82 อุปกรณ์จบั ปลาทีเ่ รียกว่าหลีห่ รือลี่ อันเป็นทีม่ าของชื่อท่าลี่
(ทีม่ าภาพ: เว็บไซต์ transbordernews.in.th)
นายสนิท ศิรวิ งศ์ ประธานสภาวัฒนธรรม อาเภอท่าลีแ่ ละประธานสภาเทศบาลตาบล
ท่าลี่ ให้ขอ้ มูลว่า แม่น้าคาน เป็นแม่น้าสายหลักของตาบลท่าลี่ ซึง่ ประชาชนใช้เป็นแหล่งอุปโภค
บริโภค โดยเฉพาะทางการเกษตร และปจั จุบนั สภาพแวดล้อมของแม่น้ า ประสบปญั หาการ
พังทลายของตลิง่ และการทิง้ ขยะมูลฝอยลงในแม่น้า ทาให้แม่น้าตื้ นเขิน เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสานึกให้ประชาชนในชุมชน เห็นความสาคัญของการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ และวิถชี วี ติ ริมตลิง่
แม่น้าคาน สภาวัฒนธรรมอาเภอท่าลี่ ร่วมกับเทศบาลตาบลท่าลี่ และกลุ่มรักษ์น้าคาน จึงได้จดั
งานประเพณีสบื ชะตาแม่น้าคาน ณ บริเวณริมสะพานแม่น้าคาน (ริมเขือ่ นป้องกันตลิง่ แม่น้ าคาน
บ้านท่าลี-่ บ้านโนน) เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกให้เยาวชน และประชาชนทัวไป
่ มีสานึกในการ
อนุรกั ษ์สภาพแวดล้อมธรรมชาติของแม่น้าคาน ให้กลับมามีชวี ติ และอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมอีก
ครัง้ โดยจะรักษาไว้ซง่ึ วัฒนธรรม ร่วมสืบสานตานานท้องถิน่ และวิถชี วี ิ ตของประชาชนทีอ่ าศัย
อยูร่ มิ แม่น้าคาน อีกทัง้ เป็นการขอขมา แม่น้าคาน
ลาน้าคาน มีตน้ กาเนิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติภเู รือ สายน้าระยะทาง 32
กิโลเมตรนี้ไหลผ่านหมูบ่ า้ นในอาเภอท่าลี่ 10 หมูบ่ า้ น แล้วลงสู่แม่น้าเหืองทีบ่ า้ นปากคาน ตาบล
น้าพูน อาเภอท่าลี่
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ภาพที่ 83 การจัดพิธสี บื ชะตาแม่น้าคาน
บริเวณริมเขือ่ นป้องกันตลิง่ แม่น้าคานบ้านท่าลี่ – บ้านโนน
(ทีม่ าภาพ: นายสนิท ศิรวิ งศ์ (ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอท่าลี)่ )
16.2 พิ ธีกรรม
ก่อนทาพิธสี บื ชะตาแม่น้า ชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกัน ขุดลอกลาคลองและ แหล่งน้า
โดยใช้เครือ่ งไม้เครือ่ งมือพืน้ บ้าน
ในวันกระทาพิธจี ะมีการบวงสรวงเทวดา เพื่อเป็ นการขอขมาต่อสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีป่ กปกั
รักษาแม่น้าบทสวดทีใ่ ช้ในการสืบชะตาแม่น้า คือ บทสืบชะตาหลวง (อินทชาตา, ชินบัญชร อัฏฐ
อุณหัสส และธรรมสาลาวิจารสูตร)
กิจกรรมต่างๆ ทีด่ าเนินก ารในวันทาพิธกี รรมล้วนต้องการให้ประชาชนชาวเทศบาล
ตาบลท่าลี่ ทุกชุมนมีส่วนร่วม ดังนี้ ทาบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป , นาอาหารเช้ามา
รับประทานร่วมกัน พิธตี ่อชะตาแม่น้าคาน (พิธที างพราหมณ์ บายศรีส่ขู วัญ ) ,พิธคี นื ชีวติ สู่แม่น้า
คาน (นาสัตว์น้ามาจากบ้าน เช่น กุง้ หอย ปู ปลา กบ เขียด แมงอีเหนี้ยว เต่า และอึง่ อ่าง
เพื่อความเป็นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ และทาบุญคืนชีวติ สัตว์ปล่อยสัตว์น้าให้กบั แม่น้าคาน ) การเล่า
เรือ่ งตานานเกีย่ วกับแม่น้าคาน
การแข่งขันชกมวยทะเล การแข่งขันวอลเล่ยบ์ อลในน้า
และการแข่งขันแชร์บอลในน้า นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมแห่นางแ มว เพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตาม
ฤดูกาล มีน้าเพียงพอ ใช้ในการเกษตรและวิถชี วี ติ ริมตลิง่ แม่น้าคาน ใช้หาอยูห่ ากินอย่างยังยื
่ น
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ภาพที่ 84 กิจกรรม มีทงั ้ การทาบุญตักบาตร ปล่อยปลา การแข่งขันกีฬาในแม่น้าคาน
(ทีม่ าภาพ: นายสนิท ศิรวิ งศ์ (ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอท่าลี)่ )
16.3 เครื่องใช้ในพิ ธีบวงสรวงสืบชะตาแม่น้าคาน
1) พานต้นบายศรี 1 ชุด
2) บายศรีปากชาม 2 อัน
3) ผลไม้มงคล 7 ชนิด (ยกเว้นมังคุด ละมุด ลาไย มะขาม)
4) ขนมหวาน 7 ชนิด (ยกเว้น วุน้ )
5) อาหาร 2 สารับ
6) ศาลเพียงตา ขนาดสูง 150 ซม. กว้าง ยาว 180 * 120 ซม.
7) กระทง 9 ห้อง 1 อัน ทาให้ลอยน้าได้
8) กระทงหน้าวัว 4 อัน แบบสามเหลีย่ ม
9) กระทงสีเ่ หลีย่ ม ใหญ่กว่าหน้าวัว 1 อัน ใส่แกงส้ม ของหวาน ผลไม้ ข้าวเหนียวดา – แดง
10) เสาศาลเพียงตา ประดับด้วยต้นกล้วย อ้อย
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16.4 เครื่องทาบายศรีสืบชะตา
1) ศาลเพียงตา ขนาด 1*2 เมตร 4 เสา
2) บายศรีเทพอุม้ พรหม 2 อัน พร้อมด้ายผูกข้อมือและน้ามนต์
3) บายศรีปากชาม 4 อัน
4) ดอกบัว และดอกไม้อ่นื ๆ
5) หน่อกล้วยมีใบ สามใบ 4 ต้น อ้อย 4 ลา
6) มะพร้าวอ่อน 4 ลูก
7) กล้วยน้าหว้า 2 หวี
8) ส้มโอ 2 ลูก
9) ส้มเขียวหวาน 1 จาน
10) สับปะรด 4 ลูก
11) เผือกต้ม 1 หัว
12) แอปเปิ้ล 1 ลูก
13) ถัว่ งา อย่างละ 1 ถ้วย
14) น้าผึง้ 1 ถ้วย
15) ขนมชัน้ ขนมถ้วยฟู 1 ถ้วย
16) ขนมทองสามทอง อย่างละ 1 ถ้วย
17) น้า 4 แก้ว
18) เทียนไขขาว 1 ห่อ ธูป 1 ห่อใหญ่
19) กระทงใหญ่สเ่ี หลีย่ ม 1 อัน
20) กระทงสามเหลีย่ มหน้าวัว 4 อัน

ภาพที่ 85 พิธกี รรมในการสืบชะตาแม่น้าคาน การลอยผาสาดหรือกระทงเพื่อขอขมาแม่น้า
(ทีม่ าภาพ: นายสนิท ศิรวิ งศ์ (ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอท่าลี)่ )
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ภาพที่ 86 พิธกี รรมในการสืบชะตาแม่น้าคาน การลอยผาสาดหรือกระทงเพื่อขอขมาแม่น้า
(ทีม่ าภาพ: นายสนิท ศิรวิ งศ์ (ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอท่าลี)่ )
16.5 บทวิ เคราะห์
ประเพณีสบื ชะตาแม่น้ านับเป็ นกุศโลบายอันแยบยลในการปกปกั ษ์ รักษาสายน้ า ที่
เปรียบเสมือนสายโลหิตทีห่ ล่อเลีย้ งชีวติ ชาวชุมชนท่าลี่ โดยผูกโยงความเชื่อเรือ่ งความเคารพต่อ
พระแม่คงคาเจ้าแห่งสายน้า เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสานึกร่วมกัน ช่วยดูแล รักษาแม่น้าให้ม ี
ความสะอาด มีน้าไหลหล่อเลีย้ งชุมชนตลอดทัง้ ปี
การสร้างความเคารพ ความศรัทธาต่อสิง่ หนึ่งสิง่ ใดขึน้ มา ทัง้ จากเรือ่ งเล่า ตานาน
ประวัตอิ นั เก่ าแก่ เพื่อสร้างความเคารพ ยาเกรง ต่อสิง่ นัน้ ๆ เป็นกระบวนการแรกและสาคัญ
ทีส่ ุดในกระบวนการอนุรกั ษ์เพราะหากปราศจากความเคารพ ยาเกรงต่อสิง่ ใด ย่อมจะทาให้ดแู ล
รักษาสิง่ นัน้ เป็นเรือ่ งยาก การสืบชะตาแม่น้าคานก็เหมือนการสืบชะตาชีวติ คนให้ยนื นานต่อไป
เปรียบได้กบั แม่น้านัน้ ประสบปญั หาตืน้ เขิน มีขยะ สิง่ ปฏิกูลถูกทิง้ ลงในแม่น้ า ทาให้สภาพแม่น้ า
ทรุดโทรม จึงต้องทาพิธสี บื ชะตา ให้ชุมชนหันกลับมาดูแลรักษาแม่น้าให้คงสภาพดีต่อๆไป
เปรียบกับคนเฒ่าคนแก่ทว่ี ยั ชรา เจ็บไข้ได้ปว่ ยบ่อยๆ จึงได้มพี ธิ สี บื ชะตาให้อายุมนั ่ ขวัญยืน
เป็ นร่มโพธิ ์ ร่ มไทรของลูกหลานนานๆ อีกทัง้ มีการประยุกต์กจิ กรรมการละเล่น แข่งขันกีฬากัน
ในแม่น้าคานเพื่อให้เยาวชนเกิดความผูกพันธ์กบั แม่น้า กิจกรรมการทาไม้ทา้ วให้ผเู้ ฒ่าผูแ้ ก่ซง่ึ
จะเล่าตานาน เรือ่ งเล่าเก่าแก่ให้เด็กๆ เยาวชนฟงั สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเด็กๆ
กับ
ผูเ้ ฒ่ าผูแ้ ก่ พิธสี บื ชะตาแม่น้าคานไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมทีเ่ ป็นการดูแล รักษาแม่น้าคานให้ม ี
ความสะอาด มีน้าไหลตลอด ยังเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดแก่คนในชุมชนที่
มาร่วมกิจกรรม ได้พบปะ พูดคุย รับประทานอาหารร่วมกัน เกิดปฏิสงั คมอย่างแนบแน่น บรรลุ
วัตถุประสงค์ของพิธที ท่ี งั ้ ต่อชะตาแม่น้าและสังคมอันดีให้อยูค่ วบคู่กนั ตลอดไป
สรุปวัตถุประสงค์ของการทาพิธสี บื ชะตาแม่น้าคาน ได้ดงั นี้
1) ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคีและช่วยเหลือเกือ้ กูลกันภายในชุมชน
2) ทาให้เกิดความเลื่อมใส เคารพต่อสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีป่ กป้องรักษาแม่น้าคาน
3) เกิดความรักหวงแหนและสานึกในการดูแลรักษาแม่น้าคาน ตลอดจนต้นน้าลาธาร
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ภาพที่ 87 นายสนิท ศิรวิ งศ์ และนายกเทศบาลตาบลท่าลี่ (นายสุรชน เนรมิตพานิชย์)
ทีใ่ ห้การสนับสนุนจัดประเพณีสบื ชะตาแม่น้าคานในทุกปี
(ทีม่ าภาพ: นายสนิท ศิรวิ งศ์ (ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอท่าลี)่ )
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17. ประเพณี ทาบุญหิ นสี่ก้อน
บ้านแสงภา ตาบลแสงภา อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 3
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายสมบัติ ชิดทิด (กานันตาบลแสงภา)
ประเภทของภูมิปัญญา
ความเชื่อ/พิธกี รรม/ศาสนา
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุ รกั ษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า/
ปา่ ต้นน้ า
17.1 ความเป็ นมา
ชาวบ้านแสงภาอพยพโยกย้ายมาจากเมืองหลวงพระบางในประเทศ สสป .ลาว มาตัง้
หลักแหล่งทีบ่ า้ นแสงภา เมือ่ กว่า 400 ปี มาแล้ว ในอดีตพืน้ ทีเ่ ป็ นปา่ ดง พงไพร มีสตั ว์ปา่ ชุกชุม
และเมือ่ พบว่าทีน่ ่นี ้าท่าดี อุดมสมบูรณ์ จึงบอกกล่าวแก่ญาติพน่ี ้อง เพื่อนสหาย แล้วนาพา
ครอบครัวเข้ามาตัง้ บ้านเรือนอยูอ่ าศัยกันเป็นการถาวร ในอดีตแม้ว่าชาวบ้านแสงภาจะยึดมันใน
่
พระพุทธศาสนาเป็นแก่นมันในชี
่ วติ แต่ความเชื่อผีและวิญญาณต่างๆ ก็ ยังคงอยูม่ าแต่ดงั ้ เดิม
จึงมีการทาพิธเี ซ่นไหว้กนั ทุกปี เพื่อให้ผหี รือวิญญาณพอใจ
ในพิธกี รรมอาจต้องเซ่นไหว้ดว้ ยชีวติ และเลือดเนื้อของสัตว์ ต่อมามีพระธุดงค์ได้
เดินทางมาทางลาน้าโขง เข้าสู่ลาน้าเหืองจนมาถึงบ้านแสงภา ได้พบเห็นชาวบ้านเป็นคน
ซื่อสัตย์สุจริต จึ งเทศนาสังสอนให้
่
หนั มายึดมันในค
่ าสังสอนของพุ
่
ทธศาสนา แล้วให้สร้างพระ
ธาตุดนิ แทนขึน้ มาเป็นทีส่ กั การบูชา แล้วเชิญวิญญาณบรรพบุรษุ ไปอยูบ่ นยอดเขาใหญ่ และมี
พิธเี ดินขึน้ เขาไปไหว้วญ
ิ ญาณบรรพบุรษุ ทุกๆ 3 ปี ในปลายเดือน 3 ต้นเดือน 4
17.2 พิ ธีกรรม
นายสมบัติ ชิดทิด กา นันตาบลแสงภา ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอนาแห้ว ได้ให้
ข้อมูลถึงการเริม่ ประเพณีทาบุญหินสีก่ อ้ นไว้ว่า ครัง้ เมือ่ พระธุดงค์ ได้นาพาชาวบ้านก่อสร้างพระ
ธาตุดนิ แทน และได้ให้ชาวบ้านเลิกนับถือผี เลิกฆ่าสัตว์บชู าผี ให้นบั ถือพระรัตนตรัยแทนได้ทา
พิธเี ชิญผีเจ้าบ้านให้ขน้ึ ไปอยู่ ทีห่ นิ 4 ก้อน (ปจั จุบนั อยูบ่ นอุทยานแห่งชาติภสู วนทราย ) และได้
สร้างเจดียท์ รายครอบทีอ่ ยูข่ องผีเจ้าบ้านไว้ หลังจากสร้างพระธาตุดนิ แทนเสร็จ และได้ทาพิธ ี
ฉลององค์พระธาตุในเดือนเพ็ญเดือนสิบสอง ในเดือนสี่ ปีถดั มา ท่านได้นาชาวบ้านขึน้ ไปทาบุญ
หินสีก่ อ้ นเป็นครัง้ แรก โดยทีช่ าวบ้านไม่มใี ครรูเ้ ลยว่าบริเวณภูสวนทรายมีหนิ สีก่ อ้ นวางตัง้ เรียง
อยูเ่ หมือนมีคนมาสร้างไว้ การเดินทางขึน้ ไปทาบุญในสมัยก่อนจะเดินทางจากหมูบ่ า้ นผ่าน
พระธาตุดนิ แทน (องค์พระธาตุเกิดจากการนาดินมากองจนสูงจนเกือบเป็นเนินเขาขนาดย่อม
ซึง่ มีทม่ี าจากพระธุดงค์ได้เดิ นทางมายังสถานทีแ่ ห่งนี้และได้สอนชาวบ้านว่าถ้าไม่อยากให้เกิด
เภทภัยใดจะต้องถือปฏิบตั ติ นสามข้อ คือ 1) ห้ามผิดศีล 2) ห้ามฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ 3) ห้ามเล่นไสย
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ศาสตร์ หลังจากนัน้ จึงร่วมกับชาวบ้านสร้างพระธาตุเมือ่ วันเพ็ญปี พ .ศ. 2146 โดยห้ามใส่
รองเท้าขึน้ ไปบนกองดินองค์ พระธาตุ ขณะเดียวกันชาวบ้านทีม่ ที ุกข์รอ้ นก็จะทาบุญด้วยการตัก
ดินใส่ถงั แล้วนาขึน้ ไปเทบนองค์พระธาตุแล้วอธิฐานจิตขอให้สมดังตัง้ ใจหวัง หากดินในพระธาตุ
ลดต่าลงเสมอพืน้ เชื่อกันว่าจะทาให้ภตู ผีออกมาอาละวาดทาร้ายผูค้ นได้ จึงต้องมีการนาดินเท
เติมลงบนพระธาตุเสมอ ) จากนัน้ เดินทางขึน้ ไปภูแท้แล้ ถึงก่องเบิก (จุดบูชาทีใ่ ช้บอกกล่าวเจ้า
ทีว่ ่าขอขึน้ มาทาการสักการะบูชา รวมทัง้ บอกจานวนของผูท้ เ่ี ดินทางขึน้ มาสักการะว่ามีจานวน
เท่าใด) ทุกคนจะต้องทากรวยใบไม้ดว้ ยตนเอง วางบนหิง้ ทีจ่ ดั ไว้ ให้ครบจานวนคนทีข่ น้ึ ไปเป็น
สาคัญและบอกเจ้าปา่ เจ้าเขา เทวดา ว่า “สาธุเจ้าภูหลวง ปวงภูใหญ่ ฝูงข้าฯทัง้ หลายได้เดินทาง
มาทาบุญ มีพระจานวน ….รูป ฆราวาสจานวน ….คน ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ อย่าได้ม ี
อันตรายใดๆ มากรา้ กราย พวกสัตว์รา้ ยแมลงร้ายอย่ามารังควาน ” เสร็จจากพิธเี บิกปา่ ก็จะ
เดินทางต่อขึน้ ไปถึงหินสีก่ อ้ น จะต้องทาพิธ ี บูชาเจ้าปา่ เจ้าเขาด้วย พาผ้า พาเมีย่ ง น้ าเปล่า 4
แก้ว ห้ามนาเหล้าแทนน้ าบูชาเจ้าปา่ เจ้าเขาและประดับธุงทีห่ นิ สีก่ อ้ น ก้อนละ 1 ธุง จานวน 4
ธุง (ตุง หรือ ธุง ในภาคเหนือเรียกว่า ตุง ภาคอีสานเรียกว่า ธุง ในภาษาไทยใหญ่เรียกว่า ตา
ข่อน พม่าเรียกว่า ตะขุ่น สาหรับในประเทศไทยโดยทัวไปนิ
่ ยมเรียกว่า ตุง ตามอย่างทาง
ภาคเหนือเพราะมีการใช้ในกิจกรรมพิธกี ารค่อนข้างมาก
และมีรปู แบบทีห่ ลากหลาย จน
กลายเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาหรือภาคเหนือ ตุงคานี้เป็นภาษาภาคเหนือ หมายถึง ธง ซึง่ ตรง
กับลักษณะของ ปฎากะ ทีเ่ ป็นธงของอินเดีย ชาวล้านนานิยมสร้างตุงถวายเป็นพุทธบูชามาช้า
นานด้วยความเชื่อทีว่ ่า การถวายตุงนัน้ เป็นการสร้างกุศลให้แก่ตนเอง และยังได้อุทศิ ให้แก่ผู้
ล่วงลับไปแล้ว ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่า ชาวล้านนามีความเชื่อเกีย่ วกับตุงใน 2 แบบ คือ (1) ตุง
ทาบุญ เมือ่ ได้ทานแล้วจะอยูเ่ ย็นเป็นสุข เป็นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ (2) ตุงทาทาน ถ้าได้ให้ทานตุงแล้ว
จะช่วยให้วญ
ิ ญาณผูต้ ายหลุดพ้นจากนรกหรือวิบากกรรม ส่วนธุงของอีสานนิยมทอเป็นผืนยาวๆ
มีรปู สัตว์หรือรูปภาพต่างๆ ตามความเชื่อบนผืนธุง เช่น จระเข้ เสือ ตะขาบ นางเงือก เทวดา
และอื่นๆ นอกจากนัน้ ยังมีการดัดแปลงวัสดุธรรมชาติอ่ ื นมาเป็นธุงด้วย เช่น ลูกปดั จากเมล็ดพืช
ไม้แกะรูปทรงต่างๆ ดอกฝ้าย เป็ นต้น)
บทสวดถวายธุง
มะยัง ภันเต อิ มินา ธะชะปะฎาเกนะ ระตะนัตตะยัง อภิ ปเู ชมะ อะยัง
ธะชะปะฎาเกนะ ระตะนัตตะยะบูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิ ตายะ พุขายะ สังวัต
ตะตุฯ
ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้าผูเ้ จ ริญ ข้าพเจ้าทัง้ หลาย ขอถวายบูชาซึง่ พระรัตนตรัย ด้วยแผ่น
ผ้านี้ การบูชาพระรัตนตรัยด้วยแผ่นผ้านี้ ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย จงเป็นไปเพือ่
ประโยชน์ เพือ่ ความสุขแก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย ตลอดกาลนานเทอญฯ
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จากนัน้ พักผ่อน จัดทีน่ อนตามอัธยาศัย ตอนเย็นเวลาทุ่มครึง่ ประกอบพิ ธีรบั ศีลจาก
พระสงฆ์ บอกเจ้าปา่ รับศีลพร้อมกับผูป้ ระกอบพิธ ี เสร็จแล้วพระสงฆ์นาสวดมนต์เย็น
เสร็จแล้วทุกคนนังสมาธิ
่
พร้อมกันเป็นเวลา 20-30 นาที เพื่อให้จติ ใจสงบ อุทศิ ส่วนบุญให้เจ้าปา่
จากนัน้ พระสงฆ์นาสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตร 1 จบ บนหินก้อนที่ 4 เสร็จพิธพี กั ผ่อนต าม
อัธยาศัย รุง่ เช้าวันถัดมาตอนเช้าทาบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ผูร้ ว่ มพิธ ี
รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน และต้องแต่งพาข้าวถวายเจ้าปา่ เทวดา หลังจากถวายภัตตาหาร
ต่อพระสงฆ์เป็นลาดับ เสร็จแล้วทุกคนพร้อมกันสวดมนต์ พระสงฆ์นาสวดวันทาพระจุฬามณี
คารวะเจ้าปา่ บอกกล่าวเทวดา เจ้าปา่ เจ้าเขา ต้นน้ าลาธาร สิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ให้บนั ดาลฝนฟ้าตกต้อง
ตามฤดูกาล ข้าวกล้าในนาอุดมสมบูรณ์ และบอกกล่าวว่าครบ 3 ปี จะขึน้ มาทาบุญอีกครัง้ เช่นปี
พ.ศ. 2555 ก็จะบอกเจ้าปา่ ว่าจะขึน้ มาทาบุญอีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2558

ภาพที่ 88 ลักษณะของธุงฝ้าย ตามความเชื่อของชาวอีสาน

ภาพที่ 89 ก่องเบิก จุดทีน่ าดอกไม้มาสักการะบูชา เจ้าปา่ เจ้าเขา
(ทีม่ าภาพ : นายสมบัติ ชิดทิด (กานันตาบลแสงภา))
หินสีท่ ศิ เป็ นก้อนหินทรายขนาดใหญ่ ตัง้ อยูก่ ลางปา่ บนภูตนี สวนทราย จานวนสีก่ อ้ น
ในตาแหน่งเรียงสีท่ ศิ เป็นรูปสีเ่ หลีย่ มจัตุ รัส แต่ละก้อนมีระยะห่างเท่ากัน ซึง่ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติอนั น่าอัศจรรย์ ณ ทีแ่ ห่งนี้น้เี องทีช่ าวบ้านแสงภา ได้พากันขึน้ มาทาบุญไหว้บรรพบุรษุ
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ทีน่ ่ที ุก 3 ปี ในช่วงปลายเดือน 3 หรือต้นเดือน 4 เรียกประเพณีน้อี กี อย่างว่า “งานบุญภูใหญ่
หรือบุญสวนเมีย่ ง ” จานวนหิน 4 ก้อนนี้ วางตัง้ อยูบ่ นสันเขา น้าหนักแต่ละก้อนประมาณ 100
ตัน เปรียบเทียบว่า ก้อนที่ 1 คือ พระเจ้ากุกุสนั ทะ ก้อนที่ 2 คือ พระเจ้าโกนาคมานะ ก้อนที่ 3
คือ พระเจ้ากัสปะ ก้อนที่ 4 คือ พระเจ้าโคตะมะ หรือเปรียบเทียบพรหมวิหาร 4 คือ 1) เมตตา
2) กรุณา 3) มุทติ า 4) อุเบกขา
เมือ่ เข้าสู่ฤดูแล้ง ชาวหมูบ่ า้ นแสงภา อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จะร่วมกันเดินขึน้ ภู
สวนทราย บริเวณอุทยานแห่งชาติภสู วนทราย เพื่อร่วมทาพิธแี ละร่วมสักการะหินสีก่ อ้ น เพื่อ
ปกปกั รักษาหมูบ่ า้ น และร่วมมือร่วมใจรักษาปา่ เพื่อเป็ นปา่ ต้นน้ า ซึ่งในการทาบุญครัง้ นี้ เชื่อ
ว่าหากมีการได้ทาบุญในแต่ละปี แล้ว จะทาให้หมู่บ้านนัน้ มี ดิ น น้า ที่อดุ มสมบูรณ์ ในช่วง
ฤดูแล้ง ชาวบ้านนัน้ จะเป็ นผูป้ กปกั ษ์ รักษาปา่ และช่วยกันดูแลปา่ ทีห่ วงแหนของพวกเขาไม่ให้
ถูกทาลาย

ภาพที่ 90 กิจกรรมทีจ่ ดั บริเวณหินสีก่ อ้ น ช่วงกลางคืนมีการแสดงธรรมเทศ
ส่วนช่วงเช้าทาบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์
(ทีม่ าภาพ : นายสมบัติ ชิดทิด (กานันตาบลแสงภา))

นา
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17.3 บทวิ เคราะห์
ประเพณีทาบุญหินสีก่ อ้ น นับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ศรัทธาในสิง่
ศักดิ ์สิทธิ ์กับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างโดดเด่น ความเคารพ ยาเกรงในคา บอกเล่า
ของบรรพบุรษุ ในเรือ่ งความเชื่อในสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ในปา่ เขา ทาให้ชาวบ้านในพืน้ ทีเ่ คารพ ยาเกรง
ไม่กระทาการใดๆ อันจะเป็ นการลบหลู่สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีพ่ วกเขาเคารพนับถือ เช่นกรณีน้ภี สู วนทราย
มีหนิ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีช่ าวบ้านเชื่อว่าเป็ นเทพผูพ้ ทิ กั ษ์ปา่ หากตัดไม้ ทาลายปา่ บริเวณนี้จะส่งผลให้เกิด
เหตุเภทภัยแก่หมูบ่ า้ น ส่งผลให้การอนุรกั ษ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภูสวนทรายจึงยังคงเป็น
ปา่ ทีส่ มบูรณ์ได้ดว้ ยไม่ใช่เพราะ กฎหมาย กฎระเบียบทางราชการ แต่อาศัยศรัทธา ความเชื่อ
ของชาวบ้านทีส่ บื ทอดจากบรรพบุรษุ รุน่ สู่รนุ่ ในการปกปกั ษ์ รักษ าปา่ เมือ่ ปา่ ไม้ไม่ถูกทาลาย
คงไว้ซง่ึ ความอุดมสมบูรณ์ น้ าย่อมคงอยูค่ ่ปู า่ ทีอ่ ุดมสมบูรณ์ การเกษตรกรรมย่อมได้ผลบริบรู ณ์
ตามมา สรุปคือเป็ นพิธคี ารวะบอกกล่าวเทวดาเจ้าปา่ เจ้าเขา ต้นน้ าลาธาร สิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ให้
ดลบันดาลฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ข้าวในนาอุดมสมบูรณ์
ในปจั จุบนั ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแสงภา อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแสงภา นางชนิดา ปญั ญาคาและท่านรองนายกฯ นายควง
สิงห์รกั ษ์ ได้เล็งเห็นความสาคัญของประเพณีทาบุญหินสีก่ อ้ น นอกจากจะเป็นประเพณี
วัฒนธรรมทีม่ คี วามโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิน่ ยังสามารถเชื่อมโยงสร้างเป็นเส้นทาง
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมได้ เพราะตาบลแสงภายังมีพระธาตุดนิ แทนและประเพณีแห่ตน้
ดอกไม้อนั เลื่องชื่อ ทีส่ ามารถประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วของพืน้ ทีไ่ ด้เป็นอย่างดี นับเป็นโอกาส
ดีทส่ี ามารถผสานเอาความเชื่อ ประเพณีวฒ
ั นธรรมของท้องถิน่ ไปสู่การท่องเทีย่ วอันจะนามาซึง่
รายได้ ความอยูด่ กี นิ ดีของชาวบ้านในพืน้ ทีค่ วบคู่ไปกับการอนุรกั ษ์ทย่ี งยื
ั่ น

ภาพที่ 91 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแสงภา นางชนิดา ปญั ญาคา (ซ้าย) และรองนายกฯ
นายควง สิงห์รกั ษ์ (ขวา) ผูใ้ ห้การสนับสนุนประเพณีทาบุญหินสีก่ อ้ นสู่การท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม
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ภาพที่ 92 ประเพณีวฒ
ั นธรรมสาคัญของชาวแสงภา
ประเพณีแห่ตน้ ดอกไม้ และพระธาตุดนิ แทน
(ทีม่ าภาพ : นายสมบัติ ชิดทิด (กานันตาบลแสงภา))

ประเพณีทาบุญหินสีก่ อ้ น

ทานนายกละรองนายก อบต สงภา
ผูຌ฿หຌการสนับสนุนประพณีทาบุญหินสี่กຌอน
฿หຌสืบทอดตอเป
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18. ประเพณี บญ
ุ บัง้ ไฟ
ดอนตาลโนนสูง ตาบลพังโคน สกลนคร
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าอุ่น
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายวิกาล บุญพูน ผูใ้ หญ่บา้ นดอนตาล หมูท่ ่ี 5
ประเภทของภูมิปัญญา
ความเชื่อ/พิธกี รรม/ศาสนา
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้า (ด้านการเกษตร/ด้านการอุปโภคบริโภค/
ด้านพลังน้า)
18.1 ความเป็ นมา
ประเพณีบุญบัง้ ไฟ เป็นหนึ่งในประเพณีฮตี สิบสองคลองสิบสีข่ องชาวอีสาน นิยมทากัน
ในเดือน 6 หรือเดือน 7 อันเป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่การทานา ตกกล้า หว่าน ไถ เพื่อเป็นการบูชา
เทพยาดาอารักษ์หลักบ้านหลักเมืองและบูชาพญาแถนของให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล โดยมีความ
เชื่อว่า เมือ่ จัดงานนี้แล้วเทพยาดาและสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทัง้ หลายจะดลบันดาลให้ฝนตกต้องตาม
ฤดูกาล ทาให้ทาการเพาะปลูกได้ผลผลิตดี ถือเป็นประเพณีสาคัญทีจ่ ะขาดไม่ได้ เพราะตัง้ แต่
โบราณจนถึงปจั จุบนั ชาวอีสานมีความเชื่อว่า ถ้าปีใดไม่จดั ง านบุญบัง้ ไฟ ฟ้าฝนก็จะไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล เกิดความแห้งแล้ง ไม่มนี ้ าทานา แต่ถา้ ปีใดจัดงานประเพณีบุญบัง้ ไฟ ฟ้าฝนก็จะตก
ต้องตามฤดูกาล เกิดความอุดมสมบูรณ์ ปราศจาก โรคภัย งานบุญบัง้ ไฟจึงถือเป็นงานประเพณี
ประจาปีทส่ี าคัญของชาวอีสาน พอใกล้ถงึ วันงานชาวอีสานไม่ว่าจะอยู่ ทีไ่ หนก็จะกลับบ้านไป
ร่วมงานบุญบัง้ ไฟซึง่ เป็นงานทีส่ ร้างความรักความสามัคคีของคนท้องถิน่ เป็นอย่างดี
18.2 ความหมายของบัง้ ไฟ
บัง้ ไฟ คือ ก ารนาเอากระบอกไม้ไผ่ มาบรรจุหมืน่
(ดินปืน ) ตามอัตราส่วนทีช่ ่าง
กาหนดไว้แล้วประกอบท่อนหัวและท่อนหางเป็นรูปต่าง ๆ ตามทีต่ ้ องการ เพื่อนาไปจุดพุ่งขึน้ สู่
อากาศ จะมีควันและเสียงดัง บัง้ ไฟมีหลายประเภท ตามจุดมุง่ หมายของประโยชน์ในการใช้สอย
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ภาพที่ 93 การจุดบัง้ ไฟบ้านดอนตาลโนนสูง
18.3 ประวัติความเป็ นมา
บ้านดอนตาลโนนสูง สมัยก่อนเป็นหมูบ่ า้ นเล็กๆ ในตาบลพังโคน ต่อมาเมือ่ ประชา กร
เพิม่ มากขึน้ ครัวเรือนขยายตามประชากร ทาให้ได้แบ่งแยกหมูบ่ า้ น เป็นบ้านโนนสูง หมู่
4,
บ้านดอนตาล หมู่ 5, และบ้านดานตาล หมู่ 11 ชาวบ้านทัง้ 3 หมูบ่ า้ น มีอาชีพหลักคือ
การเกษตร ใช้น้าจากห้วยแกตอนล่างทานา และหาปลา ในสมัยก่อน ก่อนเข้าฤดูฝน เป็นฤดูทา
นา ชาวบ้านจะขอฟ้า ขอฝนด้วยการจุดบัง้ ไฟ ให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล จะได้มนี ้ าในการทา
นาอุดมสมบูรณ์ มีขวัญกาลังใจการประกอบอาชีพการเกษตร จากการบอกเล่าของ พ่อทอน
อุปสัย อายุ 74 ปี, พ่อธนะพล ศรีวชิ า อายุ 59 ปี, พ่อจันทรี ไชยรา อายุ 67 ปี, พ่อบุญทัน
บุตรเพ็ง อายุ 67 ปี , และผูใ้ หญ่บา้ นวิกาล บุญพูน อายุ 57 ปี พร้อมชาวบ้านอื่น จากบ้านดอน
ตาล ได้ช่วยกันเล่าถึง ประเพณีบุญบัง้ ไฟ ดอนตาลโนนสูง ผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่า “...ตัง้ แต่จาความได้
เมือ่ ถึงเดือน 6 พ่อแม่ ปู่ ยา ตา ยาย ก็พาทาบุญบัง้ ไฟ ชาวบ้านจะช่วยกันทาบัง้ ไฟ โดยไปหาไม้
ไผ่ในปา่ มาทาลาบัง้ ไฟ แล้วนาขีเ้ กีย กับดินประสิวมาตาให้พอละเอียดแล้วมาอัดห่อบัง้ ไฟ
(เชื้อเพลิง ) แล้วเอาตอกพันห่อมัดให้แน่เพือ่ ไม่ให้เวลาจุดบัง้ ไฟแตก แล้วนามาจุดในงานบุญบัง้
ไฟ เพราะเชือ่ ว่าการจุดบัง้ ไฟบูชาพระยาแถนแล้ว พระยาแถนจะบันดาลให้ฝนตกลงในโลก
มนุ ษย์ ซึง่ เป็ นวิธกี ารขอฟ้า ขอฝนของบรรพบุรษุ เพือ่ ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล มีน้ าท่าทานา
อุดมสมบูรณ์ มีผลผลิต งอกงาม...” ในสมัยก่อนการจุดบัง้ ไฟ จะจุดกันเพียง 4-5 ลา แล้วในการ
จุดบัง้ ไฟจะพยากรณ์บงั ้ ไฟด้วยว่า ถ้าจุดบัง้ ไฟขึน้ ไปแล้วแตก จะทาให้ฝนฟ้าแล้ง น้ าท่าน้อย
ชาวบ้านจะได้ขา้ วน้อย แล้วจะลง โทษคนทาบัง้ ไฟโดยการแบกไปโยนลงขีโ้ ตม ขีโ้ คลน ถือเป็น
การลงโทษทีม่ ดั บัง้ ไฟไม่แน่ แต่ถา้ จุดบัง้ ไฟขึน้ ไปแล้วไม่แตก บัง้ ไฟขึน้ ไปสูงสุดตาจะเชื่อว่าฝน
จะตกต้องตามฤดูกาล น้าท่าจะอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตข้าวจะงอกงาม
ในปจั จุบนั ประเพณีบุญบัง้ ไฟดอนตาลโนนสูงจะร่วมกันจัดงาน
3 หมูบ่ า้ น มีบา้ น
โนนสูง หมู่ 4, บ้านดอนตาล หมู่ 5, และบ้านดานตาล หมู่ 11 ซึง่ จะจัดงานประจาทุกปี ในวันที่
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11-13 เมษายน ของทุกปี เพื่อให้ลกู หลานทีไ่ ปทางานต่างถิน่ /ในเมือง ได้กลับมาเยีย่ มบ้านและ
ได้มาร่วมบุญประเพณีของบ้านหมู่ เมือ่ บุญบัง้ ไฟฯ จัดเป็นงานปร ะเพณีประจาหมูบ่ า้ น คนใน
หมูบ่ า้ นอื่นทีม่ คี วามชอบในการเล่นบัง้ ไฟ จึงนาบัง้ ไฟมาร่วมจุดในงานบุญบัง้ ไฟดอนตาลโนนสูง
ทาให้ในแต่ละปีจะมีการจุดบัง้ ไฟปีละประมาณ 70 ลาขึน้ และคิดว่าอนาคตจานวนบัง้ ไฟจะมีเข้า
มาร่วมในงานบุญบัง้ ไฟมีเพิม่ ขึน้ ทุกปี เพราะมีการจัดประกวดบัง้ ไฟ และมีเงินรางวัลสาหรับ
บัง้ ไฟทีช่ นะเลิศ การจุดจะมีกติ กากาหนดการขึน้ สูง ขึน้ ไกล ของบัง้ ไฟ และมีกรรมการเป็นผู้
พิจารณาให้คะแนนตามกติกา การจัดประกวดบัง้ ไฟชาวดอนตาลโนนสูงถือเป็นการเชิญชวนให้
ผูช้ อบการเล่นจุดบัง้ ไฟเข้าร่วมในการบุญบัง้ ไฟด้วย ให้เกิดการแลกเปลี่ ยนรูปการทาบัง้ ไฟ และ
เกิดความสนุกสนาน รักสามัคคีระหว่างหมูบ่ า้ น
18.4 ขนาดบัง้ ไฟ
ในปจั จุบนั การจัดทาบัง้ ไฟมีการแข่งขันกันทีน่ ้ าหนักบัง้ ไฟเป็ นตัวกาหนด ส่วนบ้าน
ดอนตาลโนนสูง มีการจัดทาบัง้ ไฟ 3 ขนาด ด้วยน้าหนักของบัง้ ไฟ ดังนี้
1) ขนาดเล็ก น้าหนัก 6 กิโลกรัม
2) ขนาดกลาง น้าหนัก 10,000 กิโลกรัม
3) ขนาดใหญ่ น้าหนัก 100,000 กิโลกรัม
ดังนัน้ ทีเ่ รียกบัง้ ไฟหมืน่ บัง้ ไฟแสน บัง้ ไฟล้าน เรียกตามขนาดน้าหนักของบัง้ ไฟที่
จัดทาขึน้

ภาพที่ 94 การทาขนาดบัง้ ไฟ
18.5 ผลที่ได้รบั จากบุญบัง้ ไฟ
ประเพณีบุญบัง้ ไฟเป็ นประเพณีทด่ี งี านในการเชื่อมความสามัคคี เปิดโอกาสให้คน
ทัง้ หลายได้มาร่วมแรงร่วมใจกันประกอบกิจกรรม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึน้ ในหมูบ่ า้ น ได้
ความรักความสามัคคีกนั คนต่างท้องถิน่ อีกประการหนึ่ง ความจริงทีม่ นุษย์ไม่สามารถควบคุม
ธรรมชาติได้ จึงมีความเชื่อกับสิง่ เหนื อธรรมชาติจากตานาน เรือ่ งการขอฝนพระยาแถน
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ถึงแม้ว่าจะเป็นความเชื่อทีไ่ ม่สามารถพิสจู น์ได้ดว้ ยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นเรือ่ งที่
สามารถช่วยในเรือ่ งสุภาพจิตใจของชาวบ้าน ทาให้ชาวบ้านมีกาลังใจการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เชื่อว่าฝนจะตกต้องตามฤดูกาล มีน้าทีอ่ ุดมสมบู รณ์เพียงพอแก่การทานาตลอด
ฤดูกาล ได้ผลผลิตทีง่ อกงามดี เมือ่ ทาบุญบัง้ ไฟประจาปีแล้ว

ภาพที่ 95 การขึน้ ของบัง้ ไฟ
18.6 บทวิ เคราะห์
จากความเชื่อของชาวบ้านตัง้ แต่สมัยบรรพบุรษุ ทีต่ อ้ งการน้าฤดูฝนในการทานา จึงได้
หาทีพ่ งึ พาสิง่ ทีเ่ หนือธรรมชาติ ทีไ่ ม่สามารถพิ สูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ เพราะรูว้ ่าคนไม่สามารถ
ควบคุม หรือสัง่ ธรรมชาติได้ จนเกิดเป็ นความเชื่อมาตัง้ สมัยบรรพบุรษุ เป็ นประเพณีการขอฟ้า
ขอฝน จากพระยาแถน คือ“บุญบัง้ ไฟ” ทีช่ ่วยให้ชาวนามีพลัง กาลังใจการทานา เพราะพระยาแถน
จะให้น้ าทานาในฤดูฝน โดยให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล น้าท่าอุดมสมบูรณ์ ได้ผลผลิตทีง่ อกงาม
จากอดีตถึงปจั จุบนั ประเพณีบุญบัง้ ไฟ ถือว่าเป็ นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน ทีเ่ ป็ น
การละเล่นทีถ่ อื ว่าเป็ นภูมปิ ญั ญาชาวบ้านทีเ่ ป็ นความสามารถเฉพาะท้องถิน่ หรือเฉพาะบุคคล
ทีไ่ ด้รบั การศึกษา ฝึกฝน เรียนรูว้ ธิ กี ารทาบัง้ ไฟจนเกิดคว ามชานาญเป็นอย่างดี จนสามารถ
ประกอบบัง้ ไฟแล้วนามาจุดแข่งขันกันได้ ดังนัน้ ไม่ควรส่งเสริมหรือพัฒนาบัง้ ไฟเป็นรูปแบบอื่น
และไม่ควรใช้วสั ดุสมัยใหม่ทดแทนมากนัก จะทาให้บงั ้ ไฟเปลีย่ นแปลงจากเอกลักษณ์เดิม และ
โดนกืนรูปแบบวิธกี ารทาบัง้ ไฟและประเพณีแบบเดิม ซึง่ ประเพณีบุญ บัง้ ไฟมีจดุ แข็ง คือเป็น
เอกลักษณ์ของบุญประเพณีทอ้ งถิน่ และมีในภาคอีสานเท่านัน้ ทีท่ าบัง้ ไฟได้ จึงทาให้สงั คมมี
ความรักสามัคคี ร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ และระลึกถึงบุญคุณบรรพบุรษุ ทีไ่ ด้สร้างประเพณีทด่ี ี
งาม, มีจดุ ด้อย คืออาจเกิดอันตราจากการจุดบัง้ ไฟ และในปจั จุบนั จากง านบุญบัง้ ไฟจะมีการ
พนัน ต่อรองการพญาการณ์การจุดบัง้ ไฟ, ควรสร้างโอกาสโดยให้หน่วยงานราชการส่งเสริมเป็น
ประเพณีทด่ี งี านของท้องถิน่

176
19. บัง้ ไฟผี
บุญออกพรรษาสืบสานประเพณี ล่มุ น้าโขง อาเภอโพนพิ สยั จังหวัดหนองคาย
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาห้วยหลวง
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายโกเมน โปตะวัฒน์ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพิธกี รรม
ประเภทของภูมิปัญญา
ความเชื่อ/พิธกี รรม/ศาสนา
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้า (ด้านการเกษตร/ด้านการอุปโภคบริโภค/
ด้านพลังน้า)
19.1 ความเป็ นมาของประเพณี ล่มุ น้าโขง
ั ่ ทีม่ ตี ่อ
ความศรัทธาของผูเ้ ฒ่า ผูแ้ ก่ อีกทัง้ ลูกหลานชนชาติไทย-ลาว ของทัง้ สองฝงโขง
แม่น้าโขง ต่อพญานาค เมือ่ ถึงวันอออกพรรษา บัง้ ไฟผี หรือบัง้ ไฟพญานาค ถึงกาหนดทีจ่ ะม า
ั ่ ผูเ้ ฒ่า ผูแ้ ก่ พร้อ มทัง้ ชาวบ้านในอาเภอโพ นพิสยั
อวดสายตาต่อผูม้ าเทีย่ วชน ทีร่ ิ มฝงโขง
จะเตรียมข้าวตอด ดอกไม้ มาสักการะแม่น้าโขงรวมทัง้ บัง้ ไฟ เพราะความเชื่อของท้องถิน่ ทีเ่ ชื่อว่า
บัง้ ไฟผี คือการสัก การะพระพุทธเจ้าของเหล่านาคาใต้แม่น้าโขง การมากราบไหว้ดว้ ยจิตใจ
นบนอบศรัทธา มีความเชื่อว่านี้เป็นสิรมิ งคลแก่ตวั เองและครอบครัวในการ ดารงชีวติ อยูก่ บั
แม่น้าโขง ทีเ่ ปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักทีห่ ล่อเลีย้ งชีวติ และยังเป็นเหมือนจิตวิญญาณของ
ชาวบ้านด้วยการมีชวี ติ ทีม่ คี วามผูกสัมพันธ์กบั แม่น้าโขงรวมถึงแม่น้าสาขาด้วย ซึง่ เป็นแหล่ง
อาหารทีส่ าคัญ เป็นแหล่งน้าใช้เพื่อการเกษตร การเดินทาง การขนส่ง และ ประเพณีความเชื่อ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพุทธศาสนามาเป็นเวลาช้านานคือ ประเพณีออกพรรษาทีเ่ กิดปรากฎการณ์
บัง้ ไฟผี หรือปจั จุบนั เรียกว่า บัง้ ไฟพญานาค

ภาพที่ 96 พ่อโกเมน โปตะวัฒน์ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพิธกี รรม
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19.2 การเกิ ดบัง้ ไฟผี
บัง้ ไฟผีเป็นลูกไฟทีล่ อยขึน้ จา กแม่น้าโขงในวันออกพรรษาของทุกปี ในพืน้ ทีต่ าบล
จุมพล อาเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย จากการบอกเล่าของพ่อโกเมน โปตะวัฒน์ อายุ 78 ปี
ซึง่ เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถในด้านหมอพราหมณ์และการประกอบพิธกี รรมต่างๆ ในท้องถิน่
ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เล่าว่า “...ตัง้ แต่สมัยก่อนปี พ.ศ.2483 จะมีประเพณี
ไหลเรือไฟใน วันออกพรรษา ตรงกับวันขึน้ 15 คา่ เดือน 11 ของทุกปี เรือไฟในสมัยนัน้ จะใช้
ไม้ไผ่ จานวน 100 ลา จัดเรียงกันความยาวประมาณ 30-50 เมตร เอาเชือกผูกต่อเป็นแพ แล้ว
เอาเชื้อเพลิงวางแล้วจุดเป็นเรือไฟ เชื้อเพลิงจะไ ด้วสั ดุจากธรรมชาติ โดยทาจากขีก้ วาง
(ในปจั จุบนั ไม่มแี ล้ว) และจะมีเรือไฟทีม่ ดี นตรีให้ผคู้ นสนุกสนานในงานด้วย เมือ่ ปล่อยเรือไฟไหล
ไปแล้ว ชาวบ้านจะจุดบัง้ ไฟทีน่ ามาเพือ่ จุดในงานให้เกิดความสวยงาม จากนัน้ เกิดมีลกู ไฟลอย
ขึน้ จากผิวน้ าลูกไฟมีขนาดเล็กเท่าปลายนิ้ วมือ ทาให้ผเู้ ฒ่าผูแ้ ก่ในสมัยนัน้ เรียกว่า “บัง้ ไฟผี ”...”
ซึง่ จากการเล่าขานสืบต่อกันมาแต่ครัง้ ปูย่ า่ ตายายว่า ในแม่น้ าโขงมีเทพเจ้าทางน้ าเรียกว่า
พญานาคอาศัยอยู่ ต่อมาในวันออกพรรษาจะมีบงั ้ ไฟผีเกิดขึน้ ทุกปี ทาให้ผคู้ นในสมัยนัน้ เชื่อว่า
ถ้าปีใดมีบงั ้ ไฟผีขน้ึ เป็ นจานวนมากบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของน้าท่า ตลอดถึงการ
ประกอบอาชีพทาการเกษตร ประมง ทีไ่ ด้ผลดี ทาให้ประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟเป็นการ
แสดงออกของคนในอาเภอโพนพิสยั ทีต่ อ้ งการขอขมา และขอบคุณแม่น้าโขง ทีใ่ ห้น้าท่าทีอ่ ุดม
สมบูรณ์ ผูค้ นได้ใช้ประโยชน์จนเกิดผลผลิตทางการเก ษตรทีส่ มบูรณ์ ทาให้คนสามารถเดินทาง
น้า และขนส่งสิง่ ของได้สะดวก รวดเร็ว และทีส่ าคัญทีส่ ุดทาให้ผคู้ นทัง้ พระ เณร ผูเ้ ฒ่า หนุ่ม สาว
ได้มาพบเจอกันและร่วมกันประกอบพิธกี รรมทางประเพณีน้อี ย่างมีความสุข สิง่ เหล่านี้เป็นความ
รักและผูกพันของคนในอาเภอโพนพิสยั ทีม่ กี บั แม่น้าโขงทีไ่ ด้สบื สานต่อกันมาจนถึงรุน่ ลูก รุน่ หลาน
ในปจั จุบนั
19.3 ความเชื่อในด้านศาสนา
การเกิดบัง้ ไฟผี ก็มอี ยูว่ ่าเมือ่ หลายพันปีก่อน ในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงเสด็จไปจาพรรษาทีส่ วรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ เพื่อโปรดพุทธมารดา จนท่านบรรลุเป็นพระโสดาบัน
ครัน้ เมือ่ ถึงวันออกพรรษา พระพุทธองค์กเ็ สด็จลงจากสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ และเปิดโลกทัง้ 3 ด้วย
พุทธานุภาพ เพื่อให้สตั ว์ทุกภพภูมไิ ด้เห็นกันและกัน ทัง้ เทวดา มนุษย์ สัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน
เปรต อสุรกายต่างได้เห็นกันและกันด้วยตาเนื้อ สรรพสัตว์ทงั ้ หลายทีไ่ ด้เห็นพุทธานุภาพใน
วันนัน้ ต่างตัง้ ความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต หนึ่งในนัน้ ก็ คือ
พญานาค เมือ่ เห็นเช่นนัน้ แล้ว จึงเกิดกุศลศรัทธามาก ได้เปล่งวาจาตัง้ ความปรารถนาเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ดังนัน้ เมือ่ ถึงวันเข้าพรรษา พญานาค และเหล่า
บริวารจะออกมาจาศีลภาวนาทีใ่ ต้ลาน้า โขง ด้วยจิตทีเ่ ลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอถึง วัน
ออกพรรษา ก็จะกระทาการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดวงประทีป ทีก่ ลันจากใจใสๆ
่
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ทีท่ ่านได้ตงั ้ ใจจาศีล ประพฤติพรหมจรรย์มาตลอด 1 พรรษา และอธิษฐานขอให้ได้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตจึงก่อให้เกิดเหตุการณ์ “บัง้ ไฟพญานาค” สืบมาจน
ปจั จุบนั (หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย, 2554: เว็บไซต์)

ภาพที่ 97 ความเชื่อในศาสนาพุทธ เกีย่ วกับวันออกพรรษาและบัง้ ไฟพญานาค
(ทีม่ าภาพ: เว็บไซต์ senior.eduzones.com)
19.4 ความแตกต่างระหว่างบัง้ ไฟผี กับ บัง้ ไฟ
บัง้ ไฟผีจะเกิดขึน้ เองตามธรรมชาติเฉพาะใน วันออกพรรษา ตรงกับวันขึน้ 15 ค่า
เดือน 11 ของทุกปี เวลาทีเ่ กิดบัง้ ไฟผีทุกปีทผ่ี ่านมาจะเริม่ เมือ่ พระอาทิตย์ตก (เวลาค่า ) จนถึง
เวลาประมาณ 21.00 น. เป็นส่วนใหญ่ มีลกั ษณะสีแดงอมชมภู ขนาดเล็กเท่าปลายนิ้วมือจน
ขนาดใหญ่สุดเท่าลูกมะนาว ลูกไฟไม่มสี ะเก็ด เวลาขึน้ จากผิ วน้าแรกจะช้า แล้วค่อยจะพุงขึน้ เร็ว
จากผิวน้าประมาณ 50-60 เมตร วิถี บัง้ ไฟหากขึน้ กลางแม่น้ าโขงจะเอนเข้าหาฝงั ่ แต่หากขึน้
ริมฝงั ่ บัง้ ไฟจะเอนออกไปกลางแม่น้าโขง โดยไม่มโี ค้งตกลงมา ขึน้ แล้วจะหายไปในความมืดบน
ท้องฟ้าโดยไม่มเี สียง บริเวณทีข่ น้ึ บัง้ ไฟจะขึน้ ติดต่อกัน 4-7 ลูก แล้วจะเปลีย่ นบริเวณทีข่ น้ึ ใหม่
บัง้ ไฟ เป็นบัง้ ไฟทีค่ นทาขึน้ จะใช้วธิ กี ารจุดบัง้ ไฟถึงจะขึน้ บัง้ ไฟจะมีหลากหลายสี
ตามทีต่ อ้ งการให้เกิดความสวยงาม ลูกไฟทีอ่ อกจากบัง้ ไฟจะมีสะเก็ด วิถจี ะโค้ง พุงขึน้ แล้วแตก
กระจายในอากาศมีเสียง และไม่มเี สียง
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ภาพที่ 98 บัง้ ไฟผีลอยขึน้ บนท้องฟ้า
(ทีม่ าภาพ: เว็บไซต์ senior.eduzones.com)
19.5 ผลที่ได้รบั
ในปจั จุบนั อาเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย ได้จดั ริมแม่น้ าโขงเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
ในเทศกาลออกพรรษา ชมบัง้ ไฟพญานาค ซึง่ มีผคู้ นจากทัวประเทศเดิ
่
นทางเข้ามาเทีย่ วชมบัง้
ไฟพญานาค และชมความสวยงามของแม่น้าโขงทีข่ น้ึ เต็มตลิง่ ทาให้คนท้องถิน่ เกิดการสร้าง
อาชีพ เช่น ผลิตภัณฑ์พน้ื บ้านทีช่ ุมชนผลิตเอง โฮมสเตย์พน้ื ทีบ่ า้ นริมแม่น้าโขง นอกจากนี้
สถานทีต่ ่างๆ ได้รบั การพัฒนาให้เป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ ว เช่น วัดทีต่ งั ้ ติดริมแม่น้าโขง เป็นต้น
ซึง่ ก่อให้เกิดรายได้เข้าชุมชนอย่างมหาศาลเกินความคาดคิด

ภาพที่ 99 สถานทีบ่ งั ้ ไฟผีขน้ึ วันออกพรรษาทุกปี
19.6 บทวิ เคราะห์
บัง้ ไฟผี หรือบัง้ ไฟพญานาค เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในเฉพาะพืน้ ทีอ่ าเภอโพนพิสยั เป็นแห่งแรก
แต่ในปจั จุบนั ได้มบี งั ้ ไฟเกิดในแม่น้ าโขงหลายอาเภอ ในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
เช่น อาเภอสังคม อาเภอศรีเชียงใหม่ อาเภอท่าบ่อ อาเภอเมืองหนองคาย อาเภอรัตนวาปี
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อาเภอปากคาด อาเภอบึงกาฬ และอาเภอบึงโขงหลง (อ้างอิงข้อมูลศูนย์การท่องเทีย่ วจังหวัด
หนองคาย ระหว่างปี พ .ศ.2549-2552) สถิตขิ อ้ มูลการเกิดบัง้ ไฟพญานาค ในแต่ละอาเภอเป็น
ั ่ น้ าโขงในเทศกาลทาบุญวัน
อาเภอทีต่ ดิ กับแม่น้ าโขง ซึง่ สามารถจัดเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วริมฝงแม่
ออกพรรษา ชมบัง้ ไฟพญานาคและชมความงามของแม่น้าโขงทีเ่ ต็มตลิง่ ซึง่ มีความงามทาง
ธรรมชาติของแม่น้าโขงแตกต่างกันแต่ละพืน้ ที่ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอาเภอ และทาการ
อนุรกั ษ์วถิ ชี วี ติ ของคนริมแม่น้าโขงทีม่ คี วามเหมือนและแตกต่างกัน ให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาชม
และศึกษา สิง่ เหล่านี้เป็นเสน่หด์ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วให้เข้ามาเทีย่ วชม แล้วกลับมาอีกในปีต่อไปได้
เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ดใี นประเพณีออกพรรษา บุญบัง้ ไฟผี ก็มขี อ้ จากัด คือบัง้ ไฟผีจะขึน้
เฉพาะวันออกพรรษาของทุกปี , จุดเด่น คือบัง้ ไฟผีเป็น ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ทีม่ คี วาม
เชื่อมโยงกับพุทธศาสนา ทีย่ ากทีจ่ ะพิสจู น์ทางวิทยาศา สตร์ ซึง่ เป็นความเชื่อและความศ รัทธา
ของคนในท้องถิน่ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างแรกกล้า และเกิดขึน้ ในอาเภอโพนพิสยั จังหวัดหน องคายเป็นแห่ง
แรก , จุดด้อย คือไม่สามารถพยากรณ์การเกิดขึน้ ของบัง้ ไฟผีได้ มีโอกาส คือบัง้ ไฟผีเป็น
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติทเ่ี กิดเฉพาะพืน้ ที่ ซึง่ เป็นสิง่ ทีด่ งึ ดูดคนจากทัวประเทศที
่
ไ่ ด้ยงิ่ ข่าว
บัง้ ไฟผี ทาให้เกิดความอยากมาเทีย่ วชมเป็นอย่างมาก
ดังนัน้ จากบทวิเคราะห์ดงั กล่าว ผูค้ นทัวประเทศได้
่
เข้ามาเทีย่ วชมบัง้ ไฟผี เพราะเป็น
ปรากฏการทางธรรมชาติทไ่ี ม่มเี กิดขึน้ แห่งใดในประเทศไทย และมีความคาดหวังว่าต้องได้เห็น
บัง้ ไฟผีขน้ึ ในวันออกพรรษา เพื่อเชื่อว่าเป็นบุญทีจ่ ะมีแต่ความโชคดีในชีวติ แต่เมือ่ มีบางปีไม่ม ี
บัง้ ไฟขึน้ ในบางจุด ทีเ่ คยขึน้ หรือขึน้ ในจานวนน้อยมาก ทาให้ผคู้ นทีเ่ ข้ามาเทีย่ วชมเกิดความ
ผิดหวัง หน่วยงานราชการทีร่ บั ผิดชอบควรจะสร้างการท่องเทีย่ วแบบใหม่ขน้ึ มาเพื่อดึงดูด
นักท่องเทีย่ ว เช่น การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศชมความงามของแม่น้าโขง โดยการลงเรือชมแม่น้าโขง
และมีการเล่าถึงประวั ติความเป็นมาดังเดิมของแม่น้าโขงให้แก่นกั ท่องเทีย่ วได้รแู้ ละเข้าใจถึง
เสน่หข์ องแม่น้าโขง จนทาให้คนทีม่ าเทีย่ วแล้วกลับมาเทีย่ วได้อกี
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20. ประเพณี ผขี นน้า (แมงหน้ างาม)
ตาบลนาซ่าว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 5
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายสาเนียง ทาก้อม (ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอเชียงคาน)
ประเภทของภูมิปัญญา
ความเชื่อ/พิธกี รรม/ศาสนา
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุ รกั ษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า /
แหล่งน้า
20.1 ความเป็ นมา
คาว่า “ซ่าว” เป็นภาษาถิน่ หมายถึง การบุกเบิกแผ้วถางทานาต่อไอย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด
ั ่ ายของแม่น้ าโขง
แต่เดิมชาวบ้านนาซ่าว เป็ นชนกลุ่มน้อยเผ่าไทยพวน โดยอพยพมาจากฝงซ้
จนมาพบบริเวณพืน้ ทีท่ อ่ี ุดมสมบูรณ์คอื “นาซาหว้า ” ซึง่ เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์
พอชุมชนขยายมากขึน้ ก็ยา้ ยมาทีบ่ ริเวณบ้านสองโ นน ตัง้ เป็นหมูบ่ า้ นใหญ่ขน้ึ ซึง่ แต่ก่อน
หมูบ่ า้ นยังไม่มที ย่ี ดึ เหนี่ยวจิตใจ คงนับถือผีบรรพบุรษุ ผีปยู่ า่ เท่านัน้
ประเพณีสบื ทอดกันมา
ตัง้ แต่แรกคือ พิธกี รรมไหว้ผบี รรพบุรษุ
ซึง่ ชาวบ้านร่วมกันจัดขึน้ เรียกว่า “เลีย้ งบ้าน ” โดย
กาหนดเอาวันเสร็จสิน้ จากการทาไร่ทานา โดย มี “จา้ (ผูป้ ระกอบพิธกี รรม )” เป็นผูท้ าหน้าที่
สื่อสารระหว่างชาวบ้านกับเจ้าปูจ่ ริ มาณพ และเจ้าปูผ่ ่านพิภพผ่านบัวนางหรือเจ้าแม่นางเทียม
(ผูเ้ ป็ นร่างทรงของเจ้าปูท่ งั ้ สอง) ซึง่ จะทาพิธเี ข้าทรงกาหนดวันทีจ่ ะเลีย้ งบ้านขึน้ จากนัน้ จา้ จะไป
ประกาศบอกชาวบ้าน โดยการตะโกนตามสีแ่ ยกหรือทีช่ ุมชนหนาแน่น ไม่กใ็ ช้วธิ ขี น้ึ ไปบอกตาม
บ้านทุกหลังคาเรือนภายในหมูบ่ า้ นว่า ในปีน้จี ะกาหนดจัดพิธกี ารเลีย้ งบ้านแล้ว ให้ชาวบ้าน
จัดหาข้าวปลาอาหาร และของบวงสรวงต่างๆ ไปประกอบพิธกี นั ที่ ดอนหอ “ศาลเจ้าปู่ ” ของ
หมูบ่ า้ น
เดิมการบวงสรวงนัน้ จะทาหลังจากเสร็จสิน้ พิธกี ารเลีย้ งผีบา้ น ก็จะมีการฉลองด้วยการ
ร้องราทาเพลง ซึง่ จะประกอบด้วยนางเทียมร่างทรงเจ้าปู่ นางเทียมร่างทรงคนอื่นๆ นางแต่ง จา้
และผูม้ าร่วมพิธอี ย่างสนุกสนาน พิธเี ลีย้ งบ้านนี้จะทากันทุกปี แค่ปีละครัง้ เท่านัน้ จุดมุง่ หมาย
เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ ทีผ่ ี ปูผ่ ยี า่ ตลอดจนผีบรรพบุรษุ ในหมูบ่ า้ น ได้ปกปกั รักษา
คุม้ ครองตนและชาวบ้านให้อยูเ่ ย็นเป็นสุขทามาหากินได้อย่างอุดมสมบูรณ์
เล่ากันว่ า
“การบวงสรวงสัตว์เลีย้ งภายในบริเวณศาล สัตว์ทน่ี าไปผูกหลักเลีย้ งจะตายเองโดยไม่มกี ารฆ่า
ขณะทีป่ ระกอบพิธอี ญ
ั เชิญผีเจ้าปู่ และผีบรรพบุรษุ ต่างๆ ให้ลงมากินเครือ่ งเซ่น ปจั จุบนั ไม่นิยม
ทากันแล้ว เพียงแต่นาเครือ่ งเซ่ นพวกข้าวปลาอาหาร และสิง่ ของอื่น ๆ ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นมา
ประกอบพิธ ี ” การบวงสรวงนัน้ จะมีการนาวัว ควาย มาฆ่าเพื่อเป็นเครือ่ งเซ่นสังเวยตาม
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พิธกี รรม ในเวลาต่อมา ผีเจ้าปูไ่ ด้บอ กความผ่านร่างทรงว่า ให้ชาวบ้านทา “แมงหน้างาม” หรือ
“ผีขน” เพื่อเป็นการบูชาวัว ควาย ทีม่ บี ุญคุณต่อชาวบ้าน แทนการนามาฆ่าเพื่อเป็นเครือ่ งสังเวย

ภาพที่ 100 หน้ากากแมงหน้างามทีท่ าถวายบูชาวัว ควาย
(ทีม่ าภาพ : นายสาเนียง ทาก้อม (ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอเชียงคาน))
นอกเหนือจากการบูชาเพื่อราลึกคุณของวัว ควาย ทีม่ ตี ่อชาวบ้านแล้ว ยังมีความเชื่อ
สืบเนื่องต่ออีกว่า “ผีขน” คือ วัว ควาย ทีต่ ายไปแล้ว แต่วญ
ิ ญาณยังคงวนเวียนอยูต่ ามห้วย
หนอง คลอง บึง รอบๆ หมูบ่ า้ น เมือ่ ชาวบ้านไปตักน้ามาใช้ วิญญาณของสัตว์ทงั ้ สองจะตามเข้า
หมู่ บา้ นมาด้วย ซึง่ พบแต่ขน และได้ยนิ แต่เสียงกระดึง แต่ไม่เห็นตัว ชาวบ้านจึงพากัน
เรียกว่า “ผีขนวัว ผีขนควาย ” ยุคแรกๆ จะพากันเรียกว่า “การละเล่นผีขน ” แต่ทุกครัง้ หลังจบ
การละเล่นผีขน ฝนมักจะตก ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า “ผีขนน้า” มาถึงปจั จุบนั
20.2 รูปแบบพิ ธีกรรมและการแต่งกาย
การเล่นผีขนน้าแต่ละปี ถือเอาช่วงก่อนทีจ่ ะมีการลงมือทาการเกษตร ชาวบ้านจะมีการ
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทาบุญเดือนหก ประมาณวันแรม 1 ค่า ของทุกปี ก่อนวันทาบุญก็จะ
มีการบอกบุญไปยังหมูบ่ า้ นใกล้เคียงให้มาร่วมงานบุญทีห่ มูบ่ า้ นจะจัดให้มขี น้ึ ซึง่ ชาวบ้ านใน
หมูบ่ า้ นก็จะเตรียมสถานไว้เพื่อต้อนรับชาวบ้านถิน่ อื่นๆ ด้วย
ผูท้ เ่ี ล่นผีขนน้าส่วนมาก เป็นชายหนุ่มในหมูบ่ า้ น และเด็กๆ เขาเหล่านัน้ จะจัดเตรียม
แต่งตัวหัวผีขนของตัวเอง เพื่อเล่นประกอบพิธบี วงสรวงผีบรรพบุรษุ หัวผีขนน้าทีจ่ ะใช้เล่นหาก
ผูเ้ ล่นยังเก็บรักษาของเดิ มไว้ ก็สามารถนากลับมาเล่นใหม่ได้อกี โดยตกแต่งทาสีใหม่ ให้ดสู ด
และเข้มขึน้ แต่ส่วนมากผูเ้ ล่นผีขนน้ามักจะทาหัวผีขนน้าขึน้ มาใหม่เพราะใช้เวลาทา และตกแต่ง
ไม่มากนัก
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การทาและตกแต่งหัวผีขนน้า นัน้ จะนาเอาไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้นุ่น ไม้ตนี เป็ด ฯลฯ ทีม่ ี
ขนาดพอเหมาะมาส ลักเป็นรูปหน้ากาก วาดลวดลายลงสีต่างๆ เช่นลายบัวเครือ ลายผักแว่น
ตามความเชื่อและจินตนาการเพื่อให้ดนู ่ากลัว โดยใช้ผา้ จากทีน่ อนเก่าไม่ใช้แล้ว มาทาเป็นตัว
เสือ้ ผีขนน้ า ซึง่ ให้นุ่นทีต่ ดิ อยูก่ บั ทีน่ อนนัน้ ฟุ้งกระจายไปทัวขณะที
่
เ่ ต้นรา และมีอุปกรณ์ในการ
ให้จงั หวะ คือ ตีเคาะหรือขอลอ และโปง่ มัดติดด้านหลังลาตัว ผีขนน้ า สาหรับผูท้ เ่ี ดินร่วมขบวน
ก็จะตีกลองตีเคาะ ปรบมือ เปา่ แคน ดีดพิณ เพื่อให้เกิดจังหวะอย่างสนุ กสนานสลับกันไป

ภาพที่ 101 การแกะไม้ตนี เป็ดเพื่อทาหน้ากากผีขนน้า
(ทีม่ าภาพ : นายสาเนียง ทาก้อม (ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอเชียงคาน))
หน้ากากผีขนน้าจะขุดให้เป็นรูปหน้าคล้ายๆ วัว ควาย วาดให้เป็นรูปผีน่ากลัว ตาจะ
โต จมูกโต ฟนั ใหญ่ แต่มกั เขียนปากให้เป็ นรอยยิม้ เหมือนเมตตาปราณี ใบหูทาด้วยสังกะสีโต
พอควรกับใบหน้า ส่วนเขาต่อมานิยมใช้หวายมาตรึงติดกับหน้ากาก ให้ปลายทัง้ สองข้ างแยก
ออกจากกัน ใช้เชือกมัดลาหวายให้โค้งเข้าหากันพองาม เหมือนกับเขาควายทีโ่ ค้ง ใช้กระดาษสี
ต่างๆ ตัดเป็นริว้ ติดประดับระหว่างเขาทัง้ สองข้าง ผมทาด้วยต้นกล้วยโดยตัดต้นกล้วยลอกกาบ
แล้วนาไปผึง่ แดดให้แห้งนามาถักเป็นเปีย แล้วเอามาใส่กบั หน้าผีเพื่อทาให้ดคู ล้ายผมยาวถึ งน่อง
หรือบางคนอาจยาวถึงตาตุ่ม เสือ้ ทาด้วยผ้าตัดเป็นเสือ้ คอกลม ลาตัวของเสือ้ จะยาวลงไปถึง
ตาตุ่ม ย้อมให้เป็นสีเหลือง อมดาหรือสีมว่ งเหลือง น้าผ้ามาเย็บเป็นชิน้ ขวางตามลาตัวเสือ้ หรือ
ชาวบ้านบางคนจะเอาทีน่ อนขาดทีไ่ ม่ใช้แล้วกลับด้านในออกเป็นด้านนอกสวมใส่ นาไม้มามัด
เป็นลูกระนาดขัน้ บันใด และใช้มดั ติดกับส่วนเขาด้านหลังให้ถ่วงน้าหนักไม่ให้หลุดเวลาเล่น
เครือ่ งดนตรีสาหรับเล่นผีขนเป็นเครือ่ งดนตรีทห่ี าได้งา่ ยๆ อาศัยจากพืน้ บ้านและวิวฒ
ั นาการเอา
กระดิง่ โปง่ ทีแ่ ขวนคอ โค กระบือ เป็ นเครือ่ งดนตรี กลองหน้ากลองทาด้วยหนังวัวหนังควาย ,
กระเหลบหรือเขรบ ซึง่ ใช้ผกู คอวัวควาย นามาผูกทีเ่ อว เวลาเต้นจะทาให้เกิดเสียงตามจังหวะ
บางครัง้ จะใช้กระดิง่ หรือขิก , พิณ หรือ ซึง ใช้ดดี เข้ากับจังหวะและบทเซิง้ มีสายสามสาย , เคาะ
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กระดิง่ และอื่น ๆ ทีใ่ ช้แทนเสียงดนตรีได้ แคน กะลอ ทาด้วยไม้ไผ่หนึ่งข้อปล้อง เจาะเป็ นราง
เวลาเคาะจะเกิดเสียงดัง
เมือ่ ถึงกาหนดประเพณีบุญเดือนหก บุญประจาปีวดั โพธิ ์ศรี บ้านนาซ่าว ตาบลนาซ่าว
อาเภอเชียงคาน หลังจากชาวบ้านผูท้ เ่ี ล่นผีขน ได้ทาชุดผีขนหรือไม่กต็ กแต่งของเดิมเสร็จแล้ว
บรรดาชายหนุ่ มทีจ่ ะเล่นเป็ นผีขนจะไปทาพิธคี รอบเจ้าปู่ (พิธถี วายตัว ) ทีศ่ าลเจ้าปูบ่ า้ นนาซ่าว
เพื่อให้เป็ นสิรมิ งคลแก่ตวั เอง นางเทียมผูเ้ ป็ นร่างทรงของเจ้าปูพ่ ร้อมนางแต่ง จา้ และชาวบ้านก็
จะไปทาพิธอี ญ
ั เชิญผีเจ้าปูเ่ ข้าร่างทรง ให้ไปร่วมฉลองบุญเดือนหกหรือชาวบ้านเรียกว่าไปเล่น
บุญเดือนหก
การเล่นผีขนของชายหนุ่มในหมูบ่ า้ น จะเริม่ เล่นก่อนจะถึงวันงานประเพณีบุญเดือนหก
ประมาณ 3-7 วัน โดยจะแต่งชุดผีขนออกเดินไปรอบๆ หมูบ่ า้ นประมาณชุดละ 5 – 6 คน หยอก
ล้อบรรดาเด็กๆ หรือ สาวๆ ในหมูบ่ า้ นอย่างสนุกสนาน เพื่อเป็นการเตือนให้ชาวบ้านได้ทราบว่า
ได้ถงึ กาหนดประเพณีงานบุญเดือนหกแล้ว จะได้เตรียมตัวร่วมบุญประจาปีกนั
ชุดเล่นผีขนนี้ นางแต่งประจาหมูบ่ า้ นคนหนึ่งเล่าว่า ตามความเชื่อของชาวบ้านเชื่อว่า
“ผีขนเป็ นบริวารของเจ้าปู่ ซึง่ เจ้าปูช่ อบมาก ในการเล่นบุญเดือนหกถ้าไม่มกี ารเล่นผีขน หรือ
ตัวหน้างามทีเ่ จ้าปูช่ อบ เจ้าปูจ่ ะไม่พอใจ และจะต้องมีการเล่นผีขน หรือตัวหน้ างามทุกปี ผีเจ้าปู่
ก็จะลงมาเล่นด้วยโดยผ่านทางร่างทรง โดยเฉพาะวันทีส่ องของงานประเพณีบุญเดือนหก เจ้าปูก่ ็
จะเข้าทรงผูท้ เ่ี ป็นร่างทรงจะแต่งกายชุดเจ้าพ่อ สวยงามตามทีเ่ ตรียมไว้รว่ มแห่กบั ผีขน โดยแห่
ไปรอบๆ หมูบ่ า้ น เพื่อทีช่ าวบ้าน และเพื่อนบ้านต่างๆ ทีม่ าเทีย่ วงาน ได้ชม และชาวบ้านยังมี
ความเชื่อว่า การเล่นผีขนเกีย่ วข้องกับพิธขี อฝนด้วย คือเชื่อว่าการเล่นผีขนนัน้ จะเป็นตัวชีว้ ่าถ้า
ปีไหนทีม่ กี ารเล่นผีขนมาก ปีนนั ้ ฝนก็จะดีตกต้องฤดูกาล”
การแผ่ปจั จัยของผีขน ผีขนในบ้านนาซ่าว ในปีหนึ่งๆ มีมากประมาณร้อยกว่าตน และ
จะถูกแบ่งแยกออกเป็นหมูๆ่ ทัง้ หมดประมาณ 10 หมู่ หมูล่ ะ 10 คน แล้วก็แยกกันไปแผ่ปจั จัย
ตามหมูบ่ า้ นหรือคุม้ บ้านต่างๆ และแต่ละหมูก่ จ็ ะมีหวั หน้าทาการร้องนาซึง่ คากล่าวนานัน้ ก็จะ
เป็ น คากล่าวร้องทีผ่ เู้ ป็ นหัวหน้าผีขนเป็ นผูค้ ดิ ขึน้ บ้าง และคาร้องทีเ่ คยได้ยนิ หรือได้ฟงั ตามที่
ปฏิบตั ิมาทุกปี เดินไปเรือ่ ยๆ ดังตัวอย่างบางคาของผีขนร้อง “โอโฮ้โอ โฮ้โอโอ้โอ ขอเหล้าโทนา
เจ้าจักถ้วย ขอกล้วยนาเจ้าจักหวี ” หรอ “สาวเอยสาวเจ้าอยูบ่ า้ นใด ลูกสาวใผใส่เสือ้ สีแดง
แก้มแดงปานแต้ม ” ฯลฯการร้องนี้หวั หน้าจะเป็นผูก้ ล่าวนา แล้วลูกน้องก็จะกล่าวตามหลัง
เมือ่ ผู้ ไปเห็นได้ยนิ ได้ฟงั แล้วทาให้สนุ กสนาน และนึกเห็นภาพของความสามัคคีของหมูค่ ณะ
เป็นอย่างดี
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ภาพที่ 102 ขบวนแห่ผขี นน้า ตาบลนาซ่าว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ทีม่ าภาพ : นายสาเนียง ทาก้อม (ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอเชียงคาน)
20.3 การจัดงานบุญเดือนหกประจาปี
วันแรก หรือทีช่ าวบ้านเรียกว่า วันโฮม ชาวบ้านจะไปรวมกันที่ ศาลเจ้าปูบ่ า้ นนาซ่าว
ในช่วงเย็นๆ เพื่อไปรวมกันแห่ดอกไม้เข้าไปยัง วัดโพธิ ์ศรี ขบวนแห่นนั ้ ประกอบด้วยนางเทียม
ร่างทรงของเจ้าปูจ่ ริ มาณพ นางเทียมเจ้าปูผ่ ่านพิภพ จา้ นางแต่ง ผีขน และชาวบ้านจากคุม้
ต่างๆ ใ นหมูบ่ า้ นเดินแห่เป็นขบวนไปรอบหมูบ่ า้ น ตีฆอ้ ง ตีกลอง ปรบมือ ร้องราทาเพลงกัน
อย่างสนุ กสนาน เดินไปยังวัดโพธิ ์ศรี เมือ่ เดินถึงวัด พระก็จะตีกลองใหญ่บนหอกลอง 3 ครัง้
ขบวนแห่กจ็ ะเดินรอบโบสถ์ 3 รอบ เสร็จแล้วนาดอกไม้ไปบูชาทีผ่ าม (ประราพิธ ี ) ทีช่ าวบ้าน
จัดเตรียมไว้ พร้อมบูชาบวงสรวงผีปยู่ า่ เป็ นเสร็จพิธ ี
วันทีส่ อง คือวันงาน เริม่ พิธงี านตัง้ แต่เช้ามืด จะมีพธิ บี วงสรวงผีเจ้าปูท่ ศ่ี าลของ
หมูบ่ า้ น เมือ่ เสร็จพิธแี ล้วจะมีการอัญเชิญพระอุปคุต พร้อมบัง้ ไฟ 5 ลูก แห่เข้าไปยังวัดโพธิ ์ศรี
ขณะทีแ่ ห่กม็ กี ารตีฆอ้ ง ร้องราทาเพลงไปด้วย เมื่ อไปถึงบริเวณวัดก็แห่รอบโบสถ์ 3 รอบ แล้ว
เชิญพระอุปคุตไปไว้ทห่ี ออุปคุต ความเชื่อเรือ่ งแห่อุปคุตนี้มคี วามเชื่อต่อกันมาว่า เพื่อให้พระ
อุปคุตมาปกปกั รักษาชาวบ้านและประชาชนทีม่ าเทีย่ วชมงานไม่ให้เกิดภัยอันตรายต่างๆ ตอน
เช้าจะมีประชาชนจากทีต่ ่างๆ มาเทีย่ วชมงานอย่างมากมาย
ภายในบริเวณวัดจะมีการทาบุญตักบาตรสวรรค์ เสีย่ งทายตามรูปพระโพธิสตั ว์ ใน
หมูบ่ า้ นทุกหลังคาเรือนจะมีการทากับข้าวไว้ตอ้ นรับบ้านญาติพน่ี ้อง หรือผูท้ เ่ี คารพนับถือกัน
มาเทีย่ วชมงานจากถิน่ อื่น หรือหมูบ่ า้ นอื่นเมือ่ เห็นคนรูจ้ กั หรือญาติผ่านไปมา ก็จะเชิญขึ้ นบ้าน
มารับประทานอาหาร ส่วนกับข้าวนัน้ โดยมากจะเหมือนกันทุกหลังคาเรือน คือ ลาบเนื้ อ ต้มเนื้อ
ขนมจีน ขนมหวานต่าง ๆ จากหมูบ่ า้ นอื่นทีม่ าเทีย่ วชมงานอย่างสนุกสนาน ผีขนบางคนทีเ่ ห็น
ผูค้ นรับประทานอาหารอยูบ่ นบ้านก็อาจแยกไปร่วมรับประทานอาหาร หรือไม่กแ็ ห่กนั ไปร่วม
รับประทานอาหารพร้อมกันทัง้ กลุ่มก็ม ี พออิม่ ก็ออกเดินร้องราทาเพลงรอบๆ หมูบ่ า้ นต่อไป เมือ่
ถึงเวลาบรรดาผีขนก็จะเดินไปรวมตัวกัน ทีจ่ ดุ นัดหมายตามทีก่ าหนดไว้ (โดยปจั จุบนั กาหนดไว้
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ที่ โรงเรียนบ้านนาซ่าว ) เมือ่ ทุกคนมาพร้อมกันก็จะแห่ขบวนเข้าไปยังวัด ซึง่ นาหน้าขบวนด้วย
นางเทียมร่างทรงเจ้าปูจ่ ริ มาณพ ร่างทรงเจ้าปูผ่ ่านพิภพ จา้ นางแต่ง และนางเทียม ร่างทรง
วิญญาณคนอื่นๆ ตามด้วยขบวนผีขน ขบวนบัง้ ไฟน้อย 5 บัง้ (ชาวบ้านเรียกว่า มะเขีย่ ) ขบวนตี
ฆ้องตีกลอง ร้องราทาเพลงให้ขบวนนางเทียมได้ฟ้อนรา ส่วนผีขนก็จะเต้นราไปตามจังหวะ
กลอง โดยจะเป็น การฟ้อนทีไ่ ม่มกี าหนดตายตัวลงไปว่ามีท่าใดบ้าง คือทาท่าตามจินตนาการที่
คิดว่าทาได้เหมือนผี และทาให้ผคู้ นกลัวด้วย และจะมีขบวนฟ้อนเซิง้ ของคุม้ ต่างๆ
เมือ่ ถึงบริเวณวัดจะมีการแห่รอบโบสถ์สามรอบ เพื่อเป็นการฉลองบุญเดือนหก
(ชาวบ้านเรียกว่าเล่นบุญเดือนหก ) ชาวบ้านที่ มาจากถิน่ อื่นทีน่ ากัณฑ์หลอนมาร่วมงานก็จะเข้า
ร่วมขบวนแห่รอบโบสถ์พร้อมกันกับขบวนผีขนด้วย เมือ่ เสร็จพิธกี จ็ ะมีการถวายจตุปจั จัย
พระสงฆ์เป็ นเสร็จพิธ ี แล้วนาบัง้ ไฟน้อยห้าบัง้ ไปจุดบูชาศาลเจ้าปูบ่ า้ นนาซ่าว และบูชาพญาแถน
เพื่อขอให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลตามความเชื่อของชาวบ้านทีเ่ คยปฏิบตั มิ า
วันทีส่ าม คือวันสุดท้าย ตอนเช้าจะมีการทาบุญตักบาตรทีว่ ดั และถวายอาหารแก่
พระภิกษุสงฆ์ มีการแสดงพระธรรมเทศนาให้ศลี แก่ชาวบ้าน ช่วงบ่ายก็จะมีการแห่รวบรวม
จตุปจั จัยเข้าไปถวายพระทีว่ ดั จนถึงเวลาเป็ นเสร็จพิธบี ุญประจาปีของหมูบ่ า้ น รอปีหน้าก็ จะมา
ร่วมกันจัดงานอีก
20.4 บทวิ เคราะห์
ประเพณีการละเล่นผีขนน้าผูกโยงความเชื่อและความเคารพในสัตว์เลีย้ งคู่อาชีพทานา
อย่างวัว ควาย ทีเ่ มือ่ เสียชีวติ ไปแล้วแต่ชาวบ้านยังมีความเชื่อว่าวิญญาณยังคงวนเวียนหรือสิง
สถิต ในทุ่งนา หนองน้าทีพ่ วกมันเคยอาศัยครัง้ เมือ่ มีชวี ติ จนมีการดาเนินพิธกี รรมเพื่อบูชา
บุญคุณวัว ควายเหล่านี้ จนเป็ นประเพณีผขี นน้ าในปจั จุบนั ซึง่ เมือ่ มีการละเล่นผีขนน้ าเมือ่ ใด
ฝนจะตกทุกครัง้ จึงกลายเป็นความเชื่อ นาสู่การปฏิบตั ทิ ุกๆ ปี ก่อนเริม่ ฤดูเพาะปลูกในเดือน 6
ต้องมีการละเล่นผีขนน้าเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล นันเอง
่
ประเพณี ความเชื่อ พิธกี รรมส่วนใหญ่ของชาวอีสานมักจะนาเอาเรือ่ งฟ้า ฝน และ
ผลสาเร็จทางการเกษตรเข้ามามีความสัมพันธ์กนั ก็เนื่องจากอาชีพหลักของคนอีสานคือการ
ทานา ประเพณี ความเชื่อ พิธกี รรมจึงเกิดและมีรากเหง้ามาจากการทานาทัง้ ตรงและโดยอ้อม
ซึง่ ประเพณีและพิธกี รรมเหล่านี้กม็ กั จะได้รบั การสืบทอดกันจากรุน่ สู่รนุ่ ถึงแม้ปจั จุบนั หลายคน
จะอพยพเข้ามาทางานในเมืองใหญ่ แต่เมือ่ ถึงเวลาก็จะ เดินทางกลับมาร่วมประเพณีทุกปีเพราะ
ทุกคนถูกปลูกฝงั ให้รกั ในถิน่ ฐานกาเนิดของตน ประเพณีและพิธกี รรมจะดารงอยูต่ ่อไป ยิง่ ใน
ปจั จุ บนั การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมกาลังได้รบั ความนิยมประกอบกับความเป็นอัตลักษณ์ของ
อาเภอเชียงคาน ประเพณีผขี นน้ าจึงไม่ใช่แค่ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการน้ าเท่านัน้
แต่สามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่การท่องเทีย่ วระดับประเทศ เส้นทางทีจ่ ะนามาซึง่ รายได้ส่ชู ุมชน
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และจะสาม ารถอนุรกั ษ์ประเพณีผขี นน้าให้อยูค่ ่ตู าบลนาซ่าว อาเภอเชียงคาน ได้ตราบนาน
เท่านาน
สรุปการละเล่นแมงหน้างามมีวตั ถุประสงค์ คือ
1) ขอให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ อยูด่ มี สี ุข
2) เล่นประกอบในบุญเดือนหกของบ้านนาซ่าว
3) ราลึกถึงบุญคุณของสัตว์เลีย้ งวัว ควาย ที่ทาคุณประโยชน์แก่ชาวบ้าน
4) ขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล
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21. คันโซ่ (เครื่องมือวิ ดน้าโบราณ)
บ้านหนองเห็น ม.6 ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าโมง
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายบัวลัย โนนสกุล (ผูใ้ หญ่บา้ นหนองเห็น)
ประเภทของภูมิปัญญา
เครือ่ งมือ/อุปกรณ์
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้า (ด้านการเกษตร/ด้านการอุปโภคบริโภค/
ด้านพลังน้า)
21.1 ความเป็ นมา
"คันโซ่" คันโซ่วิดน้าคือเครื่องมือใช้ สาหรับวิ ดน้า ในสมัยก่อนนัน้ ในการวิดน้าจาก
ทีห่ นึ่ง ไปอีกทีห่ นึ่ง อุปกรณ์ทเ่ี ราหาได้กค็ อื คันโซ่วดิ น้า ในทุ่งนา ทีด่ นิ บางแห่งทัง้ สูงและต่า ใน
การระบายน้าไปอีกทีห่ นึ่ง โดยเฉพาะการวิดน้าเข้าทีน่ าในอดีต สิง่ ทีต่ อ้ งใช้ คือ คันโซ่วดิ น้า
ซึง่ คันโซ่วดิ น้านัน้ คนสมั ยเก่าทาไม่ยากและไม่เกินความรูค้ วามสามารถของตน
ซึง่ เป็น
ภูมปิ ญั ญาของท้องถิน่ คันโซ่จะประกอบด้วยไม้ไผ่ 1 ลา ปากคันโซ่หรือส่วนทีใ่ ช้วดิ น้าสานด้วย
ไม้ไผ่ ซึง่ เป็ นผลผลิตและผลงานสร้างสรรค์ของภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน
21.2 ลักษณะของคันโซ่
คันโซ่หรือคันโซ้หรือกระโ ซ้ มีลกั ษณะคล้ายเรือครึง่ ท่อน แต่ขนาดเล็กกว่ามาก มีดา้ ม
ยาว 1-2 เมตร ทามาจากวัสดุไม้ไผ่ ชาวบ้าวจะนาไม้ไผ่มาทาเป็นตอก แล้วจักสานเป็นลาย แล้ว
ทาน้ามันยาง ซึง่ จะทาให้สามารถใช้งานได้ 2-3 ปี ทีป่ ลายขอบจะเหลาไม้ไผ่หนา ประมาณครึง่
เซนติเมตร แล้วใช้ไม้ไผ่ประกบตอก ที่ สานในส่วนปลายขอบ เพื่อให้มคี วามคงทนถาวรไม่
หลุดลุ่ยได้งา่ ย ไม้ไผ่ทใ่ี ช้สาหรับประกบนัน้ จะมัดด้วยหวาย จากนัน้ ก็นาด้ามมาติด ในส่วนตรง
ปากของคันโซ้ เวลาโพงน้าหรือวิดน้าจะจับด้ามคันโซ้ ตักน้าสาดไปข้างหน้า เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการวิด หรือโพงน้าเข้านา หรือวิดน้าในนาให้งวด เพื่อไม่ให้ตน้ ข้าวหรือต้นกล้าจมน้าตาย
คันโซ่สานด้วยไม้ไผ่ เน้นความหนาความแข็งแรงจึงใช้ผวิ ไม้ไผ่สาน เนื่องจากน้ามี
น้าหนักมาก จึงต้องยาชันชโลมด้วยขีช้ นั และน้ามันยางอย่างดี คันโซ่มรี ปู ลักษณะคล้ายรางน้า
ยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร คือรูปทรงยาวกันสอบ ปากผายบาน ก้นมนตัดอุดตัน ส่วนบน
กับปากเปิดโล่งมีดา้ มยาวประมาณ 200 เซนติเมตร ผูกติดคานบนสาหรับตักน้าแล้วสาดออกไป
หรือเรียกว่า "วิดน้า" นันเอง
่
คันโซ่จะใช้วดิ น้ าได้จะต้องปกั หลัก 3 ต้นเรียกกันว่าตัง้ "เสาคันโซ่ "
หรือบางท้องถิน่ ก็เรียกหลัง 3 ต้นนัน้ ว่า "ขาหย่า ง" เสานี้ตงั ้ ถ่างขาเป็นรูป 3 เส้า ให้กว้างเพื่อจะ
ได้มนคง
ั ่ ใช้เชือกผูกรอบตอนบนให้ตดิ กันสายเชือกหิว้ ตัวคันโซ่กผ็ กู ห้อยลงมาจากยอดเสา

189
ทีร่ วบรวมติดกันนัน้ กะประมาณให้ปลายปากคันโซ่วดิ ไม่ถงึ น้า ก็ตอ้ งปล่อยสายเชือกให้หย่อน
ลงมาเรือ่ ยเป็นระยะตามระดับน้าสาหรับชื่ อเรียกคันโซ่แต่ละถิน่
ก็เรียกแตกต่างกัน เช่น
"กระโซ้" "ชงโลง" "อุม้ พุ่ง" เป็นต้น
21.3 วัสดุและอุปกรณ์ ในการทาคันโซ่
จักตอกไม้ไผ่ ไม้ไผ่ 1 ลา น้ามันยาง เชือกไนล่อนหรือเถาวัลย์
21.4 วิ ธีผลิ ต
ใช้ไม้ไผ่ความยาวประมาณ 80-100 เซนติเมตร กว้าง 2 เซนติเมตร ผ่าเป็นชิน้ ๆ
จักเป็นตอกกว้าง 2 เซนติเมตร หนาครึง่ มิลลิเมตร นามาสานลายสองให้ความกว้างยาวตาม
ต้องการและม้วนกันใส่ขอบ ใช้ถกั ถักรอบขอบ นาคันกะโซ่ ซึง่ ทาจากไม้เนื้อแข็งหรือไม้ไผ่ยาว
ประมาณ 2 เมตร มาติดใช้หวายถักมัดและดึงรัง้ ขอบของคันโซ่ทงั ้ สองด้านให้หุบเข้าหากัน

ภาพที่ 103 ขัน้ ตอนการประดิษฐ์คนั โซ่

ภาพที่ 104 รูปร่าง ลักษณะของคันโซ่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวคันโซ่กบั เสาขาหย่าง
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21.5 วิ ธีการใช้
การใช้คนั โซ่ ให้ใช้มอื หนึ่งจับด้ามเหนือตัว มืออีกข้างหนึ่งจับด้ามคันโซ้ดา้ มปลาย แล้ว
ใช้ปากคันโซ่ตกั ลง ไปในน้า วิดส่งน้าไปตามทิศทางทีต่ อ้ งการ โดยทัวไปส
่ าหรับคนถนัดมือขวา
ให้ใช้มอื ซ้ายจับทีค่ นั บริเวณด้านขอบในคันโซ่ มือขวาจับคันด้านนอกตัดน้าจากทีต่ อ้ งการ ใช้มอื
ขวาเป็นแรงส่งเทน้าไปยังอีกฟากหนึ่ง หรืออาจใช้วธิ กี ารทาขาหยัง่ 2 ขา สูงจากพืน้ ดินประมาณ
1.50 - 2.00 เมตร ขาด้านบนไขว้ทบั กัน ด้านล่างถ่างออกให้มคี วามกว้างมากกว่าตัวของคันโซ่
พอสมควร ใช้เชือกผูกขาหยังด้
่ านบนตรงกลางห้อยลงมาผูกตรงบริเวณกลางขอบในของคันโซ่
ผูใ้ ช้ใช้มอื ทัง้ สองข้างจับทีป่ ลายคันโซ่ปกั ดิง่ ลงไปตัดน้ าแล้ว เหวีย่ งเททิง้ ไปข้างหน้า วิธนี ้จี ะผ่อน
แรงกว่าวิธ ี แรกมาก ปริมาณน้าทีไ่ ด้ประมาณครัง้ ละ 5-10 ลิตร ระยะทางทีส่ าดหน้าไปได้อยู่
ระหว่าง 5 – 20 เมตร

ภาพที่ 105 การวิดน้าโดยใช้คนั โซ่
(ทีม่ าภาพ: นายบัวลัย โนนสกุล (ผูใ้ หญ่บา้ นหนองเห็น))
21.6 บทวิ เคราะห์
คันโซ่เป็นเครือ่ งมือโบราณใช้สาหรับวิดน้าเข้านาเวลา ข้าวยังไม่สุกแต่น้าน้อยไม่พอ
เลีย้ งต้นข้าว หรือใช้วดิ น้าออกจากบ่อ เหมือง ฝาย คู คลอง ให้แห้งเพื่อจับปลา เนื่องจากในอดีต
ไม่มเี ครือ่ งสูบน้าจึงจาเป็นต้องมีอุปกรณ์ใช้สาหรับการวิดน้าเข้าและออกจากนา ซึง่ ชาวบ้านได้
ประยุกต์เอาวัสดุทอ้ งถิน่ คือไม้ไผ่มาดัดแปลงทาเป็นอุ ปกรณ์วดิ น้า ซึง่ เหมาะสมกับสภาพการ
เกษตรกรรมในอดีต ทีไ่ ม่รบี เร่งและอาศัยเกษตรธรรมชาติเป็ นหลัก หากแต่สภาพปจั จุบนั
เกษตรกรใช้เครือ่ งสูบน้าในการผันน้าและส่งน้ากันเป็นหลักเพราะมีพน้ื ทีเ่ พาะปลูกมาก
ระยะห่างของแหล่งน้ากับพืน้ ทีเ่ กษตรห่างกันมากขึน้ จึงจาเป็นทีต่ อ้ งมี
เครือ่ งทุนแรงทีม่ ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ การใช้ประโยชน์จากคันโซ่จงึ น่าจะเหมาะสมกับพืน้ ทีก่ ารเกษตรทีม่ ขี นาด
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จากัด มีแหล่งน้าอยูต่ ดิ พืน้ ทีเ่ พาะปลูก เช่น แปลงผักขนาดเล็ก หรือจะใช้สาหรับวิดน้าออกจาก
แอ่งน้าหรือหนองน้าขนาดเล็กเท่านัน้
21.6.1 ปจั จัยนาสู่ความสาเร็จ
1) ประหยัดค่าใช้จา่ ยสาหรับการสูบน้า ใช้แรงงานคนเพียงอย่างเดียว
2) อุปกรณ์สามารถทาได้งา่ ย ไม่ซบั ซ้อน ต้นทุนต่า
3) เคลื่อนย้ายได้งา่ ย มีองค์ประกอบเพียง 2 ส่วน คือ ตัวขาหย่างกับตัวคันโซ่
21.6.2 ข้อจากัดของภูมปิ ญั ญา
1) การวิดน้าจากแหล่งน้าเข้าพืน้ ทีเ่ พาะปลูกจากัดระยะทาง ไม่เกิน 20 เมตร
2) ตักน้าได้ปริมาณน้อยต่อครัง้ ประมาณ 5-10 ลิตร/ครัง้ ทาให้เสียเวลาใน
การทางานนาน
3) อุปกรณ์ชารุด เสียหายได้งา่ ยเนื่องจากทามาจากไม้ไผ่ วัสดุตามธรรมชาติ
4) ไม่สามารถทางานต่อเนื่องได้นาน เนื่องจากต้องใช้แรงงานคน
5) เนื่องจากประสิทธิภาพทางานต่าจึงเหมาะสมกับการเกษตรทีม่ พี น้ื ทีจ่ ากัด
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22. เครื่องตะบันน้า
บ้านนาโสก ตาบลนาโสก อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาห้วยบังอี,่ ห้วยมุก
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายสุพจน์ นาโสก (ผูใ้ หญ่บา้ นนาโสก)
ประเภทของภูมิปัญญา
เครือ่ งมือ/อุปกรณ์
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้า (ด้านการเกษตร/ด้านการอุปโภคบริโภค/
ด้านพลังน้า)
22.1 บริ บทพื้นที่และสภาพปัญหา
พืน้ ทีบ่ า้ นนาโสก ตาบลนาโสก อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมที่
มีความลาดชัน แต่ก่อนพืน้ ทีเ่ พาะปลูกส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ระยะหลังมีการปรับเปลีย่ นเป็นสวน
ยางมากขึน้ อาศัยน้าฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก มีแหล่งน้าตามธรรมชาติคอื ห้วยโพนทอง ซึง่ มี
การก่อสร้างฝายน้าล้นเพื่อเก็บกักน้าไว้ใช้ประโยชน์ แต่ ไม่มคี ลองส่งน้าและระบบท่อส่งน้าทีจ่ ะ
ส่งน้าจากแหล่งน้าต้นทุนเข้าสู่พน้ื ทีท่ างการเกษตรประกอบกับสภาพพืน้ ทีม่ คี วามลาดชัน พืน้ ที่
เพาะปลูกส่วนใหญ่อยูส่ งู กว่าแหล่งน้า ทาให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้าในห้วยโพน
ทองได้ การใช้เครือ่ งสูบน้ าพลังงานไฟฟ้านอกจากต้นทุ นสูงยังมีปญั หาเรือ่ งขาดพลังงานไฟฟ้า
เพราะยังไม่มไี ฟฟ้าเข้าถึงพืน้ ทีเ่ พาะปลูก อาศัยพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลล์ซงึ มีขอ้ จากัด
มากมาย จึงทาให้ขาดโอกาสในการใช้น้าจากแหล่งน้าต้นทุน
จากปญั หาดังกล่าวนายสุพจน์ นาโสก ผูใ้ หญ่บา้ นนาโสก หมู่ 1 ได้สงั เกตเห็นถึงภูม ิ
ประเทศทีม่ คี วามลาดชัน และมีความแตกต่างของระดับความสูงของลาห้วยกับพืน้ ทีท่ างการ
เกษตรพอสมควร จึงมีแนวคิดนาเอาหลักการกาลักน้าและแรงโน้มถ่วงของโลก การไหลจากทีส่ งู
ลงสู่ทต่ี ่า มาประยุกต์คดิ ค้นสิง่ ประดิษฐ์ทจ่ี ะดึงน้าจากแหล่งน้าต้นทุนมาใช้ประโยชน์ได้ จึงเสาะ
แสวงหาคว ามรู้ ศึกษาดูงานในหลายพืน้ ที่ ประยุกต์ ปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ต่างๆ จนมาลงตัวที่
เครือ่ งตะบันน้า ทีส่ ามารถสูบน้าจากแหล่งน้าต้นทุนเข้าสู่พน้ื ทีท่ างการเกษตรได้โดยไม่ตอ้ งใช้
พลังงานไฟฟ้าและน้ ามัน อาศัยเพียงต้นทุนจากแหล่งน้ าในธรรมชาติเป็ นพลังงานในการ
ขับเคลื่อนการทางานเท่านัน้
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ภาพที่ 106 ลักษณะภูมปิ ระเทศและแหล่งน้าต้นทุนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ (ห้วยโพนทอง)
22.2 หลักการทางาน
เครือ่ งตะบันน้าคือเครือ่ งสูบน้าทีไ่ ม่ใช้น้ามัน ไม่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แต่ใช้พลังงาน
ความดันของน้าเป็นแรงขับให้น้าไหลขึน้ ไปบนพืน้ ทีส่ งู ได้ โดยเป็ นเครือ่ งสูบน้าทีเ่ หมาะสมกับ
สภาวะน้าไหล
น้าทีก่ าลังไหลอยูใ่ นท่อจะมีพลังงานอยูใ่ นตัวของมันเอง พลังงานจะมีมากหรือน้อย
ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณน้าในท่อ และความเร็วของการไหลทีป่ ลายเส้นท่อทีน่ ้ากาลังไหล ถ้าถูกปิด
อย่างทันทีทนั ใดด้วยแรงเฉื่อยของน้าทีก่ าลังไหลเคลื่อนที่ อยูจ่ ะทาให้เกิดแรงดันในเส้นท่อ
เพิม่ ขึน้ มากกว่าปกติอยูช่ วขณะหนึ
ั่
่ง ด้วยปรากฏการณ์น้ไี ด้ถูกนามาสร้างเครือ่ งตะบันน้า เริม่
โดยการต่อท่อขับดันน้าจากแหล่งน้าทีม่ รี ะดับความสูงเพียงพอให้ไหลจากทีส่ งู ลงทีต่ ่า ไหลลงมา
ตามเส้นท่อ ทีป่ ลายท่อด้านล่างสร้างกลไกทีเ่ ป็นวาล์ วเปิด-ปิดไว้ 2 ตัว ในตาแหน่งใกล้เคียงกัน
ตัวหนึ่งมีขนาดใหญ่ ปกติจะเปิดให้น้าไหลออกได้ แต่จะปิดด้วยแรงผลักของน้าทีไ่ หลผ่านวาล์ว
อีกตัวหนึ่งซึง่ มีขนาดเล็กกว่าจะเป็นวาล์วทีย่ อมให้น้าไหลผ่านทางเดียว เมือ่ วาล์วตัวใหญ่ถูก
ผลักให้ปิดตัวเองด้วยแรงดันของน้าทีเ่ พิม่ ขึ้ นในขณะนัน้ เมือ่ แรงทีเ่ กิดขึน้ หมดลง ลิน้ กันกลับตัว
เล็กจะปิดไม่ให้น้าไหลกลับเข้ามาในเส้นท่อ แรงดันในเส้นท่อกลับมาอยูใ่ นสภาวะปกติ วาล์วตัว
ใหญ่จะเปิดออกเองด้วยน้าหนักของตัววาล์ว น้าก็จะเริม่ ไหลออกผ่านวาล์วตัวใหญ่
เมือ่ วาล์วตัวใหญ่เปิดออก น้าในเส้นท่อจะเริ่ มไหลอีกครัง้ ผ่านวาล์วตัวใหญ่ออกสู่
บรรยากาศ ความเร็วของน้าจะเพิม่ ขึน้ จนแรงพอทีจ่ ะผลักให้วาล์วปิด แรงเฉื่อยของน้าทีก่ าลัง
ไหลจะผลักให้น้าส่วนหนึ่งไหลผ่านลิน้ กันกลับ เข้าไปในถังอัดอากาศอีกครัง้ จังหวะการทางาน
จะเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง ตราบทีย่ งั มีน้าไหลเข้ามาใ นเส้นท่อ ความดันในถังอัดอากาศจะค่อยๆ
เพิม่ ขึน้ จนสามารถดันให้น้าทีถ่ ูกส่งเข้ามาเป็นจังหวะ ส่งผ่านไปตามเส้นท่อขนาดเล็ก ขึน้ สู่ทส่ี งู
ได้มากน้อยแค่ไหนขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยหลายๆ อย่าง เช่น สภาพพืน้ ที่ แหล่งน้าต้นทุน ขนาดพืน้ ที่
การติดตัง้ อุปกรณ์
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สรุปการทางานของเครือ่ งตะบันน้าแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ
22.2.1 ช่วงเร่งความเร็วน้าเข้า
โดยวาล์วน้าทิง้ จะเปิดอยูด่ ว้ ยน้าหนักทีก่ ด ทาให้น้าจากท่อน้าเข้าไหลเข้าตัว
เรือนปมั ๊ และออกทีว่ าล์วน้าทิง้ ความเร็วของน้าก็จะค่อยๆเพิม่ ขึน้
เมือ่ ความเร็วถึงจุดหนึ่ง
กระแสน้าจะสามารถพยุงวาล์วน้าทิง้ เอาชนะน้าหนักทีก่ ดวาล์วได้ ทาให้วาล์วน้าทิง้ ปิดทันที่
22.2.2 ช่วงส่งน้า
เมือ่ น้ าถูกทาให้หยุดกะทันหัน ทาให้เกิดความดันสูงในเรือนปมั ๊ ความดันนี้
สามารถชนะความดันในห้องความดันได้ ทาให้น้าสามารถไหลผ่านวาล์วความดันทางเดียว เข้า
ั ๊ อยๆ ลดลงเรือ่ ยๆ จนไม่สามารถชนะความ
ไปยังส่วนท่อส่งน้าอ อก ความดันในตัวเรือนปมจะค่
ดันในห้องความดันได้ ทาให้วาล์วความดันปิดอีกครัง้
22.2.3 การไหลย้อน
ั๊
น้ าจะไหลย้อนกลับมาทางท่อน้ าเข้า ทาความดันในปมลดลงจนต
่ ากว่าความ
ดันบรรยากาศ อากาศบางส่วนไหลเข้ามาทางวาล์วเติมอากาศเพื่อรอ การบรรจุไปในห้องความ
ดันในรอบการทางานหน้า (การเติมอากาศเล็กน้อยเข้าไปในห้องความดัน ทาให้เราแน่ใจว่า
อากาศจะไม่หมดไปกับน้าทีอ่ าจพาไปกับท่อส่งน้า) ความดันทีล่ ดลงทาให้วาล์วน้าทิง้ เปิดอีกครัง้
(ด้วยน้าหนักทีก่ ด) เป็นอันครบรอบการทางาน
22.3 อุปกรณ์ และส่วนประกอบ
1) ท่อPVC ขนาด 4 นิ้ว
2) สวิงเช็ควาล์ว ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ตัว
3) ข้อต่อ 3 ตาฉาก ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ตัว
4) ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ตัว
5) ข้อลด จาก 4 นิ้ว เหลือ 2 นิ้ว จานวน 1 ตัว
6) ฝาครอบ ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 ตัว
7) ฝาครอบ ขนาด 4 นิ้ว จานวน 1 ตัว
8) โครงเลื่อยตัดเหล็กขนาด 12 นิ้ว พร้อมใบเลื่อย
9) กาวประสาน/เทปพันเกลียว
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ภาพที่ 107 ส่วนประกอบของเครือ่ งตะบันน้า อธิบายโดยเกษตรกรเจ้าของเครือ่ ง

ภาพที่ 108 ตัดส่วนประกอบของเครือ่ งตะบันน้าโดยละเอียด
(ทีม่ าภาพ: เอกสารเผยแพร่สภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร)
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22.4 การนาไปใช้งาน
ใช้ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ยาวอย่างน้อย 20 เมตร เป็นท่อส่งโดยต่อมาจากแหล่งน้า
ต้นทุนทีเ่ ป็ นน้ าไหลเข้าไปทีต่ วั ปมั ๊ ในขัน้ แรกต้องกระตุน้ ให้เครือ่ งตะบันน้ าทางานก่อน โดยการ
กดทีแ่ ป้นลิน้ เช็ควาล์วซักพัก จากนั ้ นเครือ่ งตะบันน้าจะทางานต่อเนื่องอย่างอัตโนมัติ ซึง่
สามารถส่งน้าขึน้ ไปตามแนวดิง่ ได้ถงึ 20 เมตร และส่งทางราบได้ไกลถึง 5,000 – 1,500 เมตร
ปริมาณน้าทีป่ ลายท่อ ประมาณ 5 - 10 ลิตร/นาที
22.5 ต้นทุนอุปกรณ์
รายการ
ท่อพีวซี ี ขนาด 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร
ท่อพีวซี ี ขนาด 4 นิ้ว ยาว 1 เมตร
สวิงเช็ควาล์ว ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ตัว
ข้อต่อสามตาฉาก ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ตัว
ข้อต่อตรงเกลียวนอก 2 นิ้ว จานวน 3 ตัว
ข้อต่อตรงลดขนาด จาก 4 นิ้ว เหลือ 2 นิ้ว จานวน 1 ตัว
ข้อต่อสามตาลดขนาด จาก 2 นิ้วเหลือ 1/2 นิ้ว (18 มม.) จานวน 1 ตัว
ฝาครอบ ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 ตัว
ฝาครอบ ขนาด 4 นิ้ว จานวน 1 ตัว
โครงเลื่อยตัดเหล็กขนาด 12 นิ้ว พร้อมใบเลื่อย 2 ชิน้
กาวสาหรับเชื่อมท่อพีวซี ี 1 กระป๋อง
เทปพันเกลียว 2 ม้วน
รวมทุกรายการ
หมายเหตุ : ราคาอ้างอิงจากข้อมูลของเกษตรกรบ้านนาโสก

ราคา (บาท)
100
100
900
80
50
90
45
20
110
180
50
20
1,745 บาท

22.6 เปรียบเทียบกับการใช้เครื่องสูบน้า กรณี สบู น้าเข้าพื้นที่นา 10 ไร่
การทานามีความจาเป็นทีจ่ ะต้องสูบน้าเข้านา ซึง่ มีค่าใช้จา่ ยสาหรับน้ามันเชือ้ เพลิง
โดยปกติแล้วจะสูบน้ากันโดยเฉลีย่ 1 ครัง้ ต่อ 10 วัน เป็นอย่างน้อย ให้การปลูกข้าวต่อ 1
ฤดูกาลอยูท่ ่ี 120 วัน ฉะนัน้ ในหนึ่งฤดูกาลต้องสูบน้าเฉลีย่ 10 ครัง้ (ตัดช่วงใกล้เก็บเกีย่ วทีต่ อ้ ง
ปล่อยให้น้าแห้ง ) โดยเครือ่ งสูบน้าจะกินน้ามันในอัตรา 2.5 ลิตรต่อ 1 ไร่ ราคาน้ามันดีเซลอยูท่ ่ี
ลิตรละ 30 บาท จะได้ค่าน้ามันเชื้ อเพลิงเป็นต้นทุนทีป่ ระมาณ 750 บาทต่อไร่ เพราะฉะนัน้ การ
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ทานา 10 ไร่ จะเสียค่าใช้จา่ ยสาหรับการสูบน้าเข้านา 750 บาท*10ไร่ เท่ากับ 7,500 บาท
ในขณะทีเ่ ครือ่ งตะบันน้าเสียค่าใช้จา่ ยครัง้ เดียวสาหรับตัวเครือ่ งประมาณ 2,000 บาท และบวก
ค่าท่อ PVC ตามความยาวของแหล่งน้าต้นทุนถึงทีน่ าเท่านัน้ เอง
22.7 บทวิ เคราะห์
เครือ่ งตะบันน้ าเป็ นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีผ่ สมผสานกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างลงตัว อาศัยหลักการกาลักน้าพาน้าจากแหล่งน้าต้นทุนทางธรรมชาติเข้าสู่พน้ื ทีท่ าง
การเกษตรด้วยเครือ่ งตะบันน้าทีอ่ าศัยความแตกต่างของความดันใน
ท่อส่งน้า เกิดแรงดัน
พอทีจ่ ะส่งน้ าสู่พน้ื ทีก่ ารเกษตรทีอ่ ยูส่ งู กว่าแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยไม่ตอ้ งอาศัยพลังงานไฟฟ้า
หรือน้ามัน เป็นเครือ่ งสูบน้าทีท่ างานด้วยพลังงานน้าเท่านัน้ ซึง่ จะเป็นประโยชน์และเหมาะสม
อย่างมากสาหรับพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมทีอ่ ยูห่ ่างไกล อยูพ่ น้ื ทีส่ งู
แต่ตอ้ งมีแหล่งน้าต้นทุนทาง
ธรรมชาติทม่ี สี ภาพน้าไหลตลอดทัง้ ปี เป็นเครือ่ งมือทีส่ ามารถอานวยความสะดวกในการสูบน้า
แก่เกษตรกรได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะเรือ่ งต้นทุนในการผลิตเพราะปญั หาหลักในการเกษตร
ของไทยคือเกษตรกรมีตน้ ทุนในการผลิตสูง ทัง้ ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน ค่าสูบน้ า ฯ ลฯ การลดต้นทุน
การผลิตด้วยเครือ่ งตะบันน้าย่อมส่งผลให้เกษตรกรมีตน้ ทุนทีต่ ่าลง สามารถมีส่วนต่างกาไรจาก
การขายสินค้าทางการเกษตรมากขึน้ หากแต่เครือ่ งตะบันน้ามีขอ้ จากัดของการใช้คอื ในพืน้ ที่
ต้องมีแหล่งน้าต้นทุนทีเ่ หมาะสม กล่าวคือแหล่งน้านัน้ ต้องมีสภาพเป็นแหล่งน้าน้า ไหล เช่น
ห้วย คลอง แม่น้าและต้องมีปริมาณน้าทีเ่ หมาะสมและไหลตลอดปี ทีส่ าคัญต้องมีระดับความสูง
ทีเ่ หมาะสม สูงกว่าพืน้ ทีท่ จ่ี ะรับน้าเพื่อให้มแี รงดันจากแรงโน้มถ่วงของโลกเกิดขึน้
22.7.1 ปจั จัยนาสู่ความสาเร็จ
1) ไม่ตอ้ งการพลังงานอื่นจากภาพนอก ทางานได้ตลอด 24 ชม./วัน ไม่ตอ้ งมี
คนควบคุมการทางาน ไม่ตอ้ งใช้พลังงานไฟฟ้าหรือน้ ามัน ใช้แต่น้ าเป็ นพลังงานขับเคลื่อน
2) มีโครงสร้างทีไ่ ม่ซบั ซ้อน คือ มีส่วนเคลื่อนไหวเพียง 2 ส่วน (วาล์ว 2 ตัว)
ชิน้ ส่วนน้อยชิน้ ทาให้ดแู ลรักษาและซ่อมบารุงง่าย
3) ราคาถูก ต้นทุนเครือ่ งต่า และช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการผลิต
22.7.2 ข้อจากัดของภูมปิ ญั ญา
1) ต้องใช้น้าในปริมาณมากในการขับเคลื่อนเครือ่ งจึงจะทาให้เครือ่ งทางานได้
2) มีการสูญเสียน้าในปริมาณมากในระหว่างเครือ่ งทางาน
3) น้าทีเ่ ข้าไปในระบบต้องไม่มสี งิ่ เจือปน ซึง่ อาจทาให้กลไก ก
ารทางาน
ผิดพลาดได้ ทาให้ตอ้ งควบคุมคุณภาพของน้าไหลเข้า เครือ่ งจะไม่สามารถใช้งานได้กบั แหล่งน้า
ทีไ่ ม่สะอาด
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4) หากระยะทางในการส่งน้าไกลขึน้ จะใช้เวลาในการส่งถ่ายน้านานขึน้ ตาม
อัตราการไหลจะช้าลง เพราะไม่สามารถปรับความเร็วหรือกาลังงานของเครือ่ งได้เหมือนเครือ่ ง
สูบน้ าพลังไฟฟ้าหรือน้ ามัน

ภาพที่ 109 การส่งน้าจากแหล่งน้าต้นทุนสู่พน้ื ทีก่ ารเกษตรด้วยเครือ่ งตะบันน้า
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23. พัดน้า (กังหันวิ ดน้า)
ตาบลร่องจิ ก อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาน้าสาน
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายเอีย่ ม เสนานุช
ประเภทของภูมิปัญญา
สิง่ ประดิษฐ์
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้า (ด้านการเกษตร/ด้านการอุปโภคบริโภค/
ด้านพลังน้า)

ภาพที่ 110 พืน้ ทีต่ งั ้ พัดน้าทีเ่ หมาะสม
23.1 บริ บทพื้นที่
พัดน้า หรือ กังหันวิดน้า เป็นเครื่องมือชักน้าหรือวิดน้าเข้าแปลงนา ถือว่า เป็นพลังงาน
ทางเลือกหนึ่งถ้านามาใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของลาห้วยทีต่ ดิ กับพืน้ ทีเ่ พาะปลูก เช่นพืน้ ที่
ราบเชิงเขา จะช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรได้อย่างมาก ซึง่ ตาบลร่องจิก อาเภอภูเรือ มีสภาพ
ภูมปิ ระเทศเป็นทีร่ าบ สลับภูเขา มีอาก าศทีเ่ ย็นสบาย มีลาน้าทีส่ าคัญคือลาน้าข้าวมันไหลลง
ลุ่มน้าสาขาน้าสาน น้าสานนี้เป็นน้าทีไ่ หลมาจากอาเภอภูหลวงผ่านอาเภอภูเรือลงสู่แม่น้าเหือง
เพื่อไหลลงแม่น้าโขงทีอ่ าเภอเชียงคานต่อไป สภาพพืน้ ทีท่ วไปเหมาะแก่
ั่
การทาเกษตรกรรม
เพราะมีดนิ ทีอ่ ุดมสมบูรณ์ชุ่มน้า ชา วบ้านจึงประกอบอาชีพหลัก ทาสวน ทาไร่ และเลีย้ งสัตว์
แต่การทานาจะทาได้เฉพาะฤดูฝน การทาเกษตรของชาวตาบลร่องจิกจะใช้น้าจากลาน้าข้าวมัน
ทีไ่ หลลงลาห้วยผ่านพืน้ ทีเ่ พาะปลูก แต่ลกั ษณะลาห้วยจะอยูต่ ่ากว่าทีไ่ ร่ทน่ี า และทีส่ วน
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ในสมัยก่อนไม่มเี ครือ่ งสูบน้า ชาวบ้ านได้ทาพัดน้าผันน้าเข้าแปลงนาซึง่ ใช้ได้เฉพาะในฤดูฝน
เท่านัน้ แต่ฤดูแล้งพัดน้ าเอกลักษณ์ของพืน้ ทีท่ าการเกษตรในปจั จุบนั
23.2 ความเป็ นมา
ตัง้ แต่เริม่ ต้น บ้านร่องจิก อยูใ่ นเขตพืน้ ทีป่ กครองตาบลโนนสูง อาเภอด่านซ้าย ต่อมา
เมือ่ พ.ศ.2513 ได้มกี ารแบ่งเขตปกครองขยาย อาเภอภูเรือ บ้านร่องจิก ได้เข้ามาอยูใ่ นเขตการ
ปกครองอาเภอภูเรือ และได้ตงั ้ เป็นตาบลร่องจิก และตัง้ หมูบ่ า้ นร่องจิก สมัยก่อนการตัง้ ชื่อตาบล
จะตัง้ ตามชื่อหมูบ่ า้ นเดิม บ้านร่องจิกเป็นตาบลร่องจิก คาว่า ร่อง หมายถึง ร่องน้าหรือทางน้า
ไหลตามธรรมชาติ จากทุ่งนาซึง่ เรีย กว่า นาร่องจิก คาว่า จิก คือไม้เต็งซึง่ เป็นไม้ขนาดใหญ่ มี
เนื้อไม้แข็งมากเหมาะสาหรับสร้างอาคาร สถานที่ ใช้ทาเสา คาน ตง ขือ่ ฯลฯ ได้ดี ร่องจิก จึง
หมายถึง ร่องน้าทีม่ ตี น้ เต็งขึน้ อยูม่ าก ชาวบ้านทีม่ าอาศัยอยูใ่ นตาบลร่องจิก บ างส่วนได้อพยพ
มาจากอาเภอด่านซ้ายเพื่อม าประกอบอาชีพทาไร่ ทาสวน และทานา จากการบอกเล่าของลุง
เอีย่ ม เสนานุช วัย 59 ปี อาศัยอยูใ่ นตาบลร่องจิก เล่าว่า “...ประมาณ 80 ปีทผี ่ ่านมา ตาของลุง
ชือ่ นายเสวียน ภูสถาน (ตาเสวียน) ย้ายถิน่ ฐานมาจากอาเภอด่านซ้าย ได้ทาพัดน้ าใช้ผนั น้ าจาก
ลาห้วยเข้าทีน่ าเป็นคนแรก เพร าะเดิม ตาเสวียน เป็นคนอาเภอด่านซ้าย พ่อแม่ มีอาชีพทา
เกษตร (ทานา ทาสวนและทาไร่) ได้ทาพัดน้ าผันน้ าเข้าแปลงนา ตาเสวียนจึงทาพัดน้ าเป็นตัง้ แต่
อาศัยอยูก่ บั พ่อ แม่ ทีอ่ าเภอด่านซ้าย ต่อมาได้ภรรยาอยูต่ าบลร่องจิก (สมัยก่อนเป็นหมูบ่ า้ นร่อง
จิก) ได้แยกมาตัง้ ครอบครัวมาอยูต่ าบลร่องจิก จึงได้ทาพัดน้ าใช้ผนั น้ าเข้าแปลงนา เมือ่ ชาวบ้าน
คนอืน่ ๆ เห็นการทาพัดน้ าผันน้ าเข้าแปลงนาของนายเสวียนได้ผลดี ไม่ส้นิ เปลืองค่าใช้จา่ ย และ
สมัยก่อนไม่มเี ครือ่ งสูบน้ า จึงได้มาขอเรียนรูแ้ ละฝึกทาจนสามารถทาใช้ในทีน่ าของตนเองทีต่ ดิ
ลาห้วยได้จนสืบทอดมาถึง ลูกหลานในปจั จุบนั ...” ลุงเอีย่ ม ได้เล่าอีกว่า “...ตาเสวียน เรีกยว่า
“พัด หรือ พัดน้ า ” เพราะเรียกตามคนอาเภอด่านซ้าย ชาวบ้านตาบลร่องจิกจึงเรียกว่า “พัด หรือ
พัดน้ า ” ตามตาเสวียน แต่คนในเมืองจะเรียกว่า “กังหันวิดน้ า ...” จากการใช้พดั น้าในการผัดน้า
เข้าทาให้ชาวบ้ านประหยัดค่าใช้จา่ ยในการทาเกษตรอย่างมาก ทัง้ ในด้านการก่อสร้างพัดน้า
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั วัสดุทใ่ี ช้ทาส่วนใหญ่หาได้จากในปา่ ในหมูบ่ า้ น ซึง่ ใช้ไม้ไผ่ เป็ น
ส่วนประกอบหลัก และมีไม้เนื้อแข็งบางส่วน แต่กเ็ กิดปญั หาบ้างในเรือ่ งอายุการใช้งานของไม้ไผ่
จะผุพงั เร็วเ มือ่ ไม้ไผ่แช่น้าและตากแดดทุกวันทาให้ไม้ไผ่ผุพงั ง่าย พัดจึงมีอายุการใช้งานได้
ประมาณ 2 ปี ต้องลือ้ ทาพัดน้าใหม่ โดยชาวบ้านจะเริม่ ตรวจสอบพัด แล้วจะทาการลงแรง
(ชาวบ้านเรียกลงแขก ) ช่วยกันซ่อมแซมพัดทีอ่ ยูใ่ นลาห้วย และก่อสร้างใหม่ในพัดทีห่ มดอายุ
การใช้งาน การทีช่ าวบ้านต้องลงแรงช่วยกันเพราะพัดน้าประกอบ หรือซ่อมแซม คนเดียวไม่ได้
ต้องใช้คนช่วยกันทา 3-5 คน และต้องทาให้เสร็จก่อนฤดูฝนในเดือนเมษายนของทุกปี พัดน้า
จะเริม่ ทางานเมือ่ ฝนมา ประมาณเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี
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ปจั จุบนั หมูบ่ า้ นในตาบลร่องจิกทีใ่ ช้พดั น้ า มี ทัง้ หมด 6 หมูบ่ า้ น ซึง่ เป็นหมูบ่ า้ นที่
ลาห้วยผ่านแปลงเกษตร ได้แก่ บ้านแก่ง หมู่ 1 บ้านร่องจิก หมู่ 2 บ้านนาขามป้อม หมู่ 4
บ้านแก่งแล่น หมู่ 6 บ้านท่ามะนาว หมู่ 7 และ บ้านขามป้อม หมู่ 9 หมูบ่ า้ นเหล่านี้ จะทานา
โดยใช้พดั น้าผันน้าเข้าแปลงนา เมือ่ ถึงหน้า แล้ง น้าในลาห้วยน้อยลง ไหลไม่แรง พัดน้าหมุน
ไม่ได้ ชาวบ้านจะเปลีย่ นมาใช้เครือ่ งสูบน้าแทน เพราะน้าในลาห้วยจะมีตลอดปีแต่ไม่มาก
เพียงพอการปลูกพืชสวน พืชไร่ ระยะสัน้ ตลอดทัง้ ปี

ภาพที่ 111 พัดน้าในฤดูแล้ง และรอปรับปรุงในฤดูฝน
23.3 การเลือกสถานที่ติดตัง้ พัดน้า
พัดน้าหากเลือกทีต่ งั ้ ไม่เหมาะสม จะทาให้ประสิทธิภาพการทางานของพัดน้อยลง
ควรเลือกสถานทีเ่ พื่อให้ได้ทาเลทีเ่ หมาะสมในการติดตัง้ พัดน้า คือ เป็นช่วงแคบของลาน้า ทีม่ ี
น้าไหลแรง ระดับน้าไม่ลกึ มาก ตลิง่ ไม่สงู และอยูใ่ กล้ หรือติดพืน้ เพาะปลูก การติดตัง้ ต้องว่า งตัว
พัดน้าในตาแหน่งทีใ่ บพัดสามารถพัดน้าได้มากทีส่ ุด โดยพิจารณาความเหมาะสมของความลาด
เอียงพืน้ ที่ และต้องวางพัดน้ าไม่ให้ตงั ้ ชันมากเกินไปจึงจะทาให้ผนั น้ า ได้ด ี ปจั จุบนั พัดน้ ามี
3 ขนาด คือ เล็ก มีขาหลักยาว 3.5 เมตร ตัวพัดหน้ากว้าง 7 เมตร, กลาง มีขาหลักยาว 4 เมตร
ตัวพัดหน้ากว้าง 8 เมตร, ใหญ่ มีขาหลักยาว 5 เมตร ตัวพัดหน้ากว้าง 9 เมตร ซึง่ ขนาดของ
พัดวิดน้าขึน้ อยูก่ บั ความกว้างของลาน้าทีไ่ หลผ่านพืน้ ทีน่ นั ้
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ภาพที่ 112 การทางานของพัดน้า
23.4 ส่วนประกอบพัดน้า
การทาพัดน้า ผูท้ ป่ี ระกอบพัดจะรูว้ ่าแต่ละส่วนปร ะกอบของพัดจะใช้งานอย่างไร จึงรู้
ว่าจะใช้ไม้อะไรทาถึงเหมาะสมกับการใช้งาน โดยเริม่ ตัง้ แต่ 1) จ้วย มีลกั ษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง
ประโยชน์ของจ้วย คือ ใช้ค้ายันหลักโด่ป้องกันกระแสน้ าพัดหลักโด่ลม้ 2) ไม้หลักโด่ เป็นท่อนไม้
ความยาวแล้วแต่ระดับความลึกของระดับน้า เป็นเสา หลักทีป่ กั เป็ นระยะๆ โดยทาเป็ นแนวยาว
ขวางลาน้าประโยชน์ของไม้หลักโด่ คือ ช่วยให้น้าไหลไปในทิศทางเดียวกันบริเวณกังหันวิดน้า
ซึง่ จะทาให้วดิ น้าไหลได้แรงขึน้ 3) เสากังหันวิดน้า ประกอบด้วยเสาหลักจานวน 4 ต้น โดยฝงั
ลงในน้า ความสูงของเสาขึน้ อยูก่ บั ระดับความลึกของระดั บความลึกของระดับน้าและขนาดของ
กังหันวิดน้า โดยส่วนใหญ่บริเวณทีจ่ ะสร้างกังหันวิดน้าจะต้องมีลาน้าทีต่ รง และเสากังหันวิดน้า
จะต้องตัง้ อยูร่ ะหว่างไม้หลักโด่ 4) ดุม คือแกนกลางของกังหันวิดน้า ต้องใช้ไม้เนื้อแข็งทา เช่น
ไม้ประดู่ และไม้แดง ไม้จกิ เป็นแกนหลักในการยึ ดส่วนประกอบของกังหันวิดน้าเข้า 5) ไม้
หมอนรองดุม นิยมใช้ไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ยาง เพื่อป้องกันการเสียดสีกบั ดุมเวลาดุมกังหันวิดน้ า
หมุน 6) กา นิยมใช้ไม้เนื้อแข็ง ใช้ยดึ ระหว่างดุมกับกง 7) กง ใช้ไม้ไผ่ทาและมัดติดกันเป็น
วงกลมเหมือนกงล้อ กงใช้ 3 อันผูกขนาดกัน การผู กบัง้ ก็จะผูกติดกับกง 8) ตาด คือไม้ไผ่สาน
เหมือนกับใบพัด เป็นตัวรับแรงน้า ทาให้เกิดแรงเหวีย่ งให้กงั หันหมุน 9) บัง้ คือ กระบอกไม้ไผ่
ใช้สาหรับผูกดับตัวกังหันบริเวณกงทัง้ สองข้าง เพื่อใช้ตกั น้า 10) ฮาง (ราง) นิยมใช้ไม้ยาง
อยูร่ ะหว่าง โด่กบั จ้วย มีลกั ษณะเป็ นไม้ทข่ี ดุ ร่องตรงกลางตามความยาวของลาต้นเพื่อเป็นที่
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รองรับน้าจากบัง้ แล้วส่งไปยังฮางแลนน้า ฮางแล่นน้า รับน้าจากรางรับน้าลงสู่พน้ื ทีท่ าการเกษตร
ความยาวของฮาง ขึน้ อยูก่ บั ความกว้างของลาน้าและระยะห่ างระหว่างทีท่ าการเกษตรกับลาน้า
11) ขือ่ ใช้สาหรับยึดกง กา และไม้ย างสาด 12) แขนนาง ทีร่ องรับฮางฮับ 13) ลิน้ รวง ใช้วาง
รางใต้กง เป็นไม้แผ่นๆ เพื่อบังคับน้าไม่ให้ไหลลงดิน 14) ไม้ค้ายันกังหัน ใช้ในช่วงทีไ่ ม่ตอ้ งทด
นาจากกังหันโดยการค้ายันกังหันไม่ให้หมุนหรือช่วงทีห่ ยุดซ่อมแซมกังหันซึง่ จะนิยมทาในช่วง
หน้าแล้งก่อนลงทาการผลิตในฤดู กาลต่อไป แต่ปจั จุบนั เนื่องจาก วัสดุไม้ไผ่ เมือ่ แช่น้ าและตาก
แดดนาน ทาให้ผุพงั ง่าย และไม้เนื้อแข็งบางอย่างหายาก ทาให้ชาวบ้านมีการประยุกต์นาท่อ
ประปา (PVC) มาฝาครึง่ ใช้แทนไม้ในการรองรับน้า (ราง) และมีการนาท่อประปาต่อน้าจากราง
รองรับน้าส่งถึงแปลงนาได้ทวถึ
ั่ ง
23.5 ประโยชน์ของพัดน้า
พัดน้า ถือเป็นเครือ่ งมือชักน้าหรือวิดน้าเข้าแปลงนา ที่ เป็ นภูมปิ ญั ญาในการจัดการน้ า
มาแต่บรรพบุรษุ สืบทอดมาจนถึงปจั จุบนั โดยอาศัยกลไกธรรมชาติจากการไหลของสายน้ ามา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในด้านประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต กระบวนการใช้งาน ไม่ม ี
ค่าใช้จา่ ย ทาให้ชาวบ้านทีเ่ กษตร ลดค่าใช้จา่ ยจากการใช้เครือ่ งสูบน้ า ทีต่ อ้ งใช้ไฟฟ้าและน้ ามัน
ทีถ่ อื ว่าเป็ นค่าใช้ทส่ี งู ในการทาการเกษตรของชาวบ้านในปจั จุบนั นอกจากนี้ สังคม ในอดีตพัด
น้ามีความสัมพันธ์กบั วิถชี วี ติ และการเพาะปลูกของคนลาห้วยอย่างแยกไม่ออก ทัง้ ใ นลักษณะ
ของการใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก การช่วยเหลือเกือ้ กูลกันของคนในชุมชนทีไ่ ด้ลงแรง
ช่วยกันหรือในชุมชนเรียกว่าลงแขก เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม พัดน้าร่วมกันก่อนฤดูฝน ของทุกปี
ซึง่ ส่งผลให้สงั คมการเกษตรมีความอบอุ่น มีความรักและสามัคคีกนั
23.6 บทวิ เคราะห์
เนื่ องจากลักษณะภูมปิ ระเทศ เป็นทีร่ าบ สลับเชิงเขา ลักษณะลาห้วยต่ากว่าแปลง
เกษตร ทาให้ชาวบ้านคิดหาวิธผี นั น้าเข้าแปลงนา เพราะสมัยก่อนไม่มเี ครือ่ งสูบน้า ชาวบ้าน
จึงได้คดิ วิธผี ดั น้าใช้เข้าแปลงนา โดยอาศัยกลไกธรรมชาติจากการไหลของสายน้ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิท ธิภาพ ในอดีตการเกษตรของตาบลร่องจิก ถือว่าเกษตรกรได้รบั
ประโยชน์อย่างมากจากพัดน้า ในด้านการประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต แต่สงิ่ ทีเ่ ห็น
เป็นรูปธรรมคือ เป็นเอกลักษณ์ของการทาเกษตรขอคนตาบลร่องจิก ทีม่ พี ดั น้าในทีท่ าเกษตร
ดังนัน้ ควรส่งเสริมทาเป็นศูนย์แลกเปลี่ ยนเรียนรูก้ ารบริหารจัดการน้าในตาบลร่องจิก เพื่อให้
เกิดการพัฒนาภูมปิ ญั ญา และอนุ รกั ษ์ภมู ปิ ญั ญาไม่ให้หายไปจากตาบลร่องจิก โดยของรับการ
ส่งเสริมสนับสนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการระดับอาเภอ และระดับจังหวัด
ทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาให้การสนับสนุนการพัฒนาแล ะประยุกต์ภมู ปิ ญั ญาพัดน้ าให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

204
แนวคิ ดการพัฒนา
ภูมปิ ญั ญาพัดน้ า ก่อสร้างโดยใช้วสั ดุธรรมชาติ ได้แก่ ไม้ไผ่ และไม้เนื้อแข็ง ชนิดต่างๆ
แต่เมือ่ ไม้ไผ่แช่น้าและตากแดดเป็นเวลาหลายเดือน ยอมทาให้ไม้ไผ่ผุ แตก เสื่อมสภาพการใช้
เร็วกว่าปกติ และการ ใช้งานพัดน้าจะใช้ได้เฉพาะฤดูฝนเท่านัน้ ผูท้ ท่ี าพัดน้าใช้ในการเกษตร
ควรปลูกไม้ไผ่ไว้ทแ่ี ปลงนาของตนเอง เพื่อใช้ในการทาพัดน้า และควรขุดสระน้าในพืน้ ทีท่ า
เกษตร เพื่อช่วยกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง แล้วควรศึกษาภูมปิ ญั ญาอื่นทีส่ ามารถช่วยวิดน้ าได้ใน
ฤดูแล้งทีม่ ปี ริมา ณน้าน้อย เช่น ศึกษาการใช้กระโซ้ในการวิดน้าจากสระน้าเข้าพืน้ ทีท่ าเกษตร
หากนามาใช้ได้จะช่วยให้ลดค่าใช้จา่ ยในการใช้เครือ่ งสูบน้า และเกิดความคุม้ ค่าในการใช้น้าจาก
ธรรมชาติในการประกอบอาชีพการเกษตรอย่างยิง่
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24. “ป่ าในบ้าน” ศูนย์กสิ กรรมธรรมชาติ ภหู ลวง
บ้านศรีเจริ ญ ตาบลเลย์วงั ไสย์ อาเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าเลยตอนล่าง
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายวิราช ช้อยจอหอ
ประเภทของภูมิปัญญา
ปราชญ์ชาวบ้าน
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้า (ด้านการเกษตร/ด้านการอุปโภคบริโภค/
ด้านพลังน้า)
24.1 ความเป็ นมา
นายวิราช ช้อยจอหอ หรือ“ลุงวิราช” เกษตรกรบ้านศรีเจริญหมู่ 8 ตาบลเลยวังไสย์
อาเภอภูหลวง จังหวัดเลย ประธานกลุ่มเกษตรพอเพียงแบบยังยื
่ นบ้านโคกหนองแห้วศรีเจริญ
ผูด้ แู ลศูนย์กสิกรรมธรรมช าติภหู ลวง ได้ให้ขอ้ มูลว่า เมือ่ ประมาณ 20 ปีทแ่ี ล้ว การปลูกมะขาม
หวานในจังหวัดเลย ได้รบั ความนิยมสูงสุด ในสมัยนัน้ มะขามหวานคือพืชความหวังใหม่ของ
เกษตรกรทัง้ รายใหญ่ รายย่อย ทีจ่ ะสามารถพลิกชะตาชีวติ สู่ความร่ารวยได้ แต่เมือ่ ลงมือปลูก
จริงแล้วกลับไม่เป็นอย่างทีค่ าด หวังไว้ เพราะมะขามหวานคือพืชเศรษฐกิจทีม่ คี นปลูกมาก
ผลผลิตทีไ่ ด้กล็ น้ ตลาดทาให้ราคาตกต่าลง โรคและแมลงก็มคี ่อนข้างมาก เป็นพืชทีต่ อ้ งอาศัย
การดูแลเป็นอย่างดี เกษตรกรผูป้ ลูกมะขามส่วนใหญ่ จึงขาดทุนเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง
แต่ขายได้ราคาต่า

ภาพที่ 113 ลุงวิราช ช้อยจอหอ (ซ้าย) และคุณธนู รัตนคนธี (ขวา)
ผูด้ แู ลศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภหู ลวง
ลุงวิราช ช้อยจอหอ ยังได้เล่าต่อว่าตัวเองพืน้ เพเป็นคน อาเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบูรณ์ เริม่ มาตัง้ ถิน่ ฐานทีบ่ า้ นศรีเจริญเมือ่ ปี พ .ศ. 2526 พร้อมกับนามะขามหวานพันธุด์ ี
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จากหล่มสักมาเปิดตลาดทีต่ าบลเลยวังไสย์ แต่ 5 ปีผ่านไปมะขามหวานเกิดโรค ราคาตกต่า ทา
ให้ตอ้ งเป็นหนี้ ธ .ก.ส. อยูน่ บั แสน จนในปี 2544 ลุงวิราชได้มโี อกาส เรียนรูก้ ารพัฒนาอย่าง
ยังยื
่ น ร่วมกับโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อการอนุ รกั ษ์ปา่ ภูหลวง ทาให้ปลดหนี้สนิ ได้
ลุงวิราช เล่าต่อว่า หลังจากปี 2544 หันมาทาเกษตรแบบผสมผสาน พลิกฟื้นผืนดินที่
เป็ นปา่ รกสองคนกันกับภรรยา เริม่ ต้นด้วยการขุดบ่อเพื่อให้มนี ้าสาหรับปลูกเริม่ ปลูกพืชตัง้ แต่ใต้
ดินจน ถึงบนดิน คิดแบบง่ายๆ ว่าจะกินอะไรก็ปลูกตามนัน้ เช่น มะม่วง ลิน้ จี่ ลาไย มะพร้าว
ขณะทีพ่ น้ื ล่างของต้นไม้ปลูกผัก ดอกไม้ต่างๆ เพื่อสร้างความสวยงามของพืน้ ที่ ผลิตผลดังกล่าว
เก็บกินขายได้ ส่วนแหล่งอาหารโปรตีนมีทงั ้ มาจากปลา กบ ไก่ เป็ด หมู ซึง่ จะมีคนเข้ามารับซือ้
ถึงทีเ่ มือ่ ถึงฤดูกาลทีผ่ ลิตผลออกสู่ตลาด กล่าวคือปลูกพืชหลากหลายชนิดเพื่อให้สามารถเก็บกิน
เก็บขายได้ตลอดปี ตามฤดูกาลทีพ่ ชื แต่ละชนิดจะออกดอกอกผล นันเอง
่
24.2 ประวัติของศูนย์
ศูนย์ฝึกกสิกรรมธรรมชาติภหู ลวง เครือข่ายศูนย์ฝึกกสิกรรมธร รมชาติ ดาเนินการ
ฝึกอบรมหลักสูตรโค รงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤ ษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพีย ง เริม่ เนื้อทีใ่ นพืน้ ทีหมูบ่ ้ านศรีเจริญ ตาบลเลย์วงั ไสย์ อาเภอภูหลวง จังหวัดเลย เดิมเป็น
สวนมะขามหวานกว่า 97 ไร่ อายุกว่า 25 ปี ทาให้สภาพดินเสื่อมโทรม มีแนวคิดฟื้นฟูไร่มะขาม
ให้กลับมาเป็ นผืนดินทีอ่ ุดมสมบูรณ์อกี ครัง้ โดยแนวคิดให้ธรรมชาติฟ้ืนฟูตวั เอง และการนาปา่
มาไว้ในบ้าน ด้วยการปลูกไม้ผล เลียนแบบปา่ ธรรมชาติ ทีน่ อกเหนือจากจะนาความชุ่มชืน้ อุดม
สมบูรณ์กลับมา ยังนามาซึง่ อาหารทีอ่ ุดมสมบูรณ์
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภหู ลวงได้ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2543 โดยเครือข่ายพัฒนาภูหลวง
อย่างยังยื
่ น (องค์กรชาวบ้าน) และโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อการอนุ รกั ษ์ปา่ ภูหลวง เริม่ ต้นจาก
กิจกรรมการเพาะพันธุไ์ ม้ทอ้ งถิน่ และอบรมความรูใ้ ห้กบั สมาชิกด้านการเกษตรยังยื
่ น
การ
อนุรกั ษ์ดนิ และน้า การทาแนวคอนทัวร์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน ใช้ช่อื ว่า
“ศูนย์ขนุ เลย” ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นโนนพัฒนา ตาบลเลยวังไสย์ อาเภอภูหลวง ต่อมาได้มกี ารสร้างศู นย์
อบรมเพิม่ ขึน้ คือศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีเจริญ ตาบลเลยวังไสย์ อาเภอภูหลวง
ศูนย์ฝึกอบรมกสิกรรมธรรมชาติภหู ลวง อยูภ่ ายใต้มลู นิธเิ ลยเพื่อการอนุรกั ษ์และพัฒนาอย่าง
ยังยื
่ น มีวตั ถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมหลักสูตร “การขับเคลื่อนเกษตรอินทรียต์ ามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง” โดยร่วมมือกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาทีด่ นิ และ
โครงการพัฒนาพืน้ ทีเ่ พื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ และ
โครงการผาบ่าวผาสาวจังหวัดเลย ทัง้ นี้ ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนว
ทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและเริม่ ก่อตัง้
ศูนย์ฝึกกสิกรรมธรรมชาติภหู ลวง เมือ่ ปี พ.ศ. 2547 แต่ยงั ไม่มสี ถานทีศ่ ูนย์ท่ี แน่นอน จนปี พ.ศ.
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2550 ได้ใช้ทท่ี าการกลุ่มเกษตรยังยื
่ น บ้านศรีเจริญ ตาบลเลยวังไสย์ อาเภอภูหลวง จังหวัด เลย
เป็นศูนย์และสร้างสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ทีจ่ าเป็นรองรับเกษตรกรได้ 100 -120 คน/วัน
ปจั จุบนั ศูนย์ขยายพืน้ ทีเ่ ป็ น 9 ไร่ กิจกรรมภายในศูนย์ประกอบด้ว ยกสิกรรมยังยื
่ น
หนึ่งไร่ประณีต การอนุ รกั ษ์ดนิ และน้ า ปุ๋ยชีวภาพ ถ่าน น้ าส้มควันไม้ ธนาคารต้นไม้ ปา่ สาม
อย่างประ โยชน์สอ่ี ย่า ง พลังงานทางเลือก การอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชและ สมุนไพรไทเลย การ
เลีย้ งปลา กบ และหมูหลุม
ในปี 2551 ได้รบั คัดเลือกเป็นศูนย์ปรา ชญ์ชาวบ้าน อบรมเกษตรกรหลักสูตร
การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งจานวน 500 คน ปี 2552 จานวน
1,000 คน และระหว่าง ปี 2551-2553 มีแผนอบรมเกษตรกรทีเ่ ข้าร่ว มโครงการพักชาระหนี้ของ
ธกส. จานวน 3,000 คน ร่วมศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงภา คปฎิบตั ิ เพื่อนาพาชีวติ สู่ความพออยู่
พอกิน พอใช้ และสามารถอุม้ ชูตวั เองได้

ภาพที่ 114 บรรยากาศภายในศูนย์ฯ ส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีส่ งู ลาดชัน
24.3 การดาเนิ นการของศูนย์
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบา้ นศรีเจริญ ถือเป็นจุดสาธิตเกษตรพอเพียง ภายในศูนย์ฯ
แห่งนี้ นอกจากจะมีการปลูกพืช ผัก และพืชสมุนไพร นานาชนิดแล้ว กลุ่มเกษตรกรจากจังหวัด
ต่างๆ ยังมาเรียนรูแ้ ลกเปลีย่ นแนวคิดอยูเ่ สมอ ทีส่ าคัญศูนย์ฯ แห่ งนี้ ยังเป็นความภูมใิ จของ
ราษฎรในอาเภอภูหลวง ทีไ่ ด้เรียนรู้ จนสามารถอยูด่ ี กินดี ตามแนวพระราชดาริ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบา้ นศรีเจริญ ถือเป็นศูนย์เรียนรู้ ทีไ่ ด้ผสมผสานองค์ความรูใ้ น
ด้านต่างๆ ไว้อย่างมากมาย อาทิ นวัตกรรมผันน้าจากทีต่ ่าไป สู่ทส่ี งู เครือ่ งตะบันน้า โดยไม่ใช้
ไฟฟ้า สามารถสูบน้ าได้ 200 ลิตรในเวลาไม่นานนัก ซึง่ ถือเป็นพลังงานทางเลือกทีป่ ระชาชน
สามารถเรียนรูแ้ ละนาเอาองค์ความรูไ้ ปใช้ได้ในชีวติ ประจาวัน นอกจากนี้ ทีศ่ ูนย์ฯแห่งนี้ ยังมี
การถ่ายทอดความรู้ ในการทานากล้าต้นเดียว การทาปุ๋ยห มักชีวภาพ และการเพาะชากล้าไม้
ท้องถิน่ ทีส่ าคัญ ภายในศูนย์ฯยังแบ่งฐานเรียนรู้ ออกไปอีกนับสิบฐานความรู้ อาทิ ฐานการ
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เลีย้ งหมูหลุม ปา่ สามอย่างประโยชน์ส่ี อย่าง สมุนไพรใกล้ตวั การทาน้าส้ มควันไม้ ฯลฯ จึงนับ
ได้ว่า “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบา้ นศรีเจริญ ” แห่งนี้ ได้นาอ งค์ความรูต้ ามแนวพระราชดาริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาถ่ายทอดให้ประชาชนสามารถ
นาไปปรับใช้ดาเนินชีวติ ได้

ภาพที่ 115 ลุงวิราช อธิบายและพาเยีย่ มชมศูนย์ฯ

ภาพที่ 116 ฐานการเรียนรูต้ ่างๆ
(การเลีย้ งกบ, บ้านดิน, ทานาบนพืน้ ทีส่ งู , การปลูกข้าวในกระถาง)
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24.4 บทวิ เคราะห์
ลุงวิราช ช้อยจอหอ เป็นตัวอย่างทีด่ ขี องเกษตรกรทีเ่ คยทาการเกษตรตามกระแสนิยม
ระบบปลูกมากได้มาก หวังผลและกอบโกยในระยะสัน้ จนนามาซึง่ การสิน้ เนื้อประดาตัว แต่ชวี ติ
ก็กลับพลิกมาได้อกี ครัง้ จากการน้อมนา เอาแนวทางตามพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาเป็นเข็มทิศนาทาง ปรับเปลีย่ นจากการปลูกพืชเชิงเดีย่ ว
(มะขามหวาน ) มาเป็นเกษตรประณีต มีการเพาะปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยเลียนแบบ
ธรรมชาติมากทีส่ ุด ตามหลักคิดทีว่ ่า “ปลูกปา่ ไว้ในบ้าน ” คือหากเราต้องการกินอะไร ก็ปลูกสิง่
นัน้ ซึง่ นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยแล้วยังเป็นการสร้างรายได้อกี ทาง จากนัน้ หันมาทา
การเกษตรอินทรียใ์ ช้ป๋ ยจากเศษวั
ุ
ชพืช เศษอาหาร ใช้น้ าส้มควันไม้ในการไล่แมลงศัตรูพชื แทน
สารเคมี และเมือ่ ตนเองประสบความสาเร็จจากการน้อมนาแนวทางปรัชญาเ ศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการดาเนินชีวติ ก็ต่อยอดด้วยการถ่ายทอดแนวทางปฏิบตั ิ แนวคิด ภายใต้ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติภหู ลวง ให้เกษตรกรและผูท้ ส่ี นใจได้เข้ามาเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ทผ่ี ่าน
มาร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ให้กลายเป็นต้นแบบของการทาเกษต ร ขยาย
กว้างออกสู่ภายนอกให้มากยิง่ ขึน้

ภาพที่ 117 พันธุข์ า้ วแดงเมืองเลย ข้าวพันธุพ์ น้ื เมืองของเลยทีม่ กี ลิน่ หอมเฉพาะตัว
อีกหนึ่งผลงานของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภหู ลวง
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25. ชีวิตใหม่บนพื้นฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ (การจัดการน้าตามการเกษตรทฤษฎีใหม่)
บ้านนางัว ตาบลน้าโสม อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าโสม
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายนิมติ ร ทักโลวา ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทาเกษตรทฤษฎีใหม่
ประเภทของภูมิปัญญา
ปราชญ์ชาวบ้าน
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า
(ด้านการเกษตร/ด้านการอุปโภคบริโภค/ด้านพลังน้า)

ภาพที่ 118 ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่
25.1 ความเป็ นมา
จากความรูช้ นั ้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม ได้ไปทางานต่างถิน่ มีรายได้กลับมาบ้านหลายหมืน่ ด้วยความภาคภูมใิ
จทีห่ าเงิน
ได้มาก แต่เงินเก็บทีไ่ ด้จากการทางานกลับมาบ้าน ใช้ไม่กเ่ี ดือนก็หมด ต้องหากูย้ มื เงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จา่ ยในเดินทางไปทางานต่างถิน่ อีกครัง้ เมือ่ กลับมาบ้านก็ไม่มเี งินเหลือเก็บอีก ทาให้นาย
นิมติ ร ทักโลวา คิดว่าจะประกอบอาชีพอะไรจะทาให้มรี ายได้เพียงพอแก่กา รใช้จา่ ยในครอบครัว
เมือ่ มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานราชการ เกีย่ วกับการทาเกษตรทฤษฎีใหม่
ผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง กลับมาจึงได้เริม่ ทาเกษตรทฤษฎีใหม่ ฯ ในพืน้ ที่ 27 ไร่ ตัง้ แต่
ปี พ .ศ. 2548 เป็นต้นมา มุ่งหน้ าสู่อาชีพอิ สระ ..... การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนว
เศรษฐกิ จพอเพียง
จากความล้มเหลวจากการใช้จา่ ยอย่างไรขอบเขต จนเงินทีไ่ ปทางานต่างถิน่ หามาได้
ไม่เหลือ และมีหนี้สนิ เพิม่ ขึน้ จึงตัดสินใจหันหลังให้กบั อาชีพรับจ้างแรงงานต่างถิน่ มุง่ หน้าสู่
อาชีพอิสระ นายนิมติ ร ทักโลวา เล่าว่า “...เริม่ ทาเกษตร โดยเริม่ จากการปลูกพื ชเชิงเดีย่ ว คือ
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ปลูกมันสาประหลังสลับกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมือ่ ผลผลิตออกราคาสินค้าตก ขายไม่ได้ราคา ทา
ให้คนทาเกษตรเชิงเดีย่ ว ไม่ประสบผลสาเร็จ ทีม่ คี ากล่าวว่า “ยิง่ ปลูกยิง่ จน” พอดีมโี อกาสได้ไป
ศึกษาดูงานกับหน่วยงานราชการเกีย่ วกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพ อเพียง เมือ่ ปี
พ.ศ. 2548 กลับมาเปลีย่ นแนวคิดเลย เลิกทาเกษตรเชิงเดีย่ ว เปลีย่ นมาทาเกษตรผสมผสาน
ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงได้วางแผนการปลูกพืชใหม่ คือ ปลูกพืชเสริม ปลูกพืชแซม เช่น
ปลูกผักหวานปา่ ดอกกระเจียว ใต้ตน้ ลาไย ปลูกผักเพือ่ ใช้ทาอาหารในครอบครัว ปลูกมะละก อ
กล้วย ไผ่ รอบบ่อน้ า เพือ่ การบริโภค และเป็นอาหารให้สตั ว์เลี้ยงในบ้าน เช่น ปลาและเป็ดเทศ
ปลูกพืชหมุเวียน นาข้าวสลับกับพืชตระกูลถัว่ โดยไม่ตอ้ งซื้อปุ๋ย ปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ทาเชื้อเพลิง
ให้รม่ เงา และให้ลกู หลานใช้สร้างบ้านเรือนในอนาคต ปลูกต้นไผ่และต้นยูคาลิปตัส เป็นแนวรัว้
เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการบริโภค เป็ นแนวกันลม ป้องกันแมลง รวมถึงสามารถนามาสร้างโรงเรือน
คอกสัตว์ และเผาถ่านได้อกี ด้วย ... ” การทาเกษตรทฤษฎีใหม่น้ี จะเป็นการปลูกพืชแบบ
ผสมผสานทีพ่ งึ พาอาศัยกันได้ มีปลูกพืชเสริม ปลูกพืชแซม ทาให้การบริหารจัดกการทีด่ นิ และ
น้า เพื่อการเกษตรในทีด่ นิ ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สงู สุด นายนิมติ ร ได้เล่าอีกว่า “...น้ าทีใ่ ช้ใน
การทาเกษตรจะขุดสระขนาดเล็ก กว้าง 18 เมตร ยาว 31 เมตร ลึก 3 เมตร มีความลาดเอียง
อัตรา 1/1 ขอบปากบ่อโดยรอบ 1 เมตรบรรจุน้ าได้ 1,260 ลูกบาศก์เมตร บริเวณทีข่ ดุ สระจะหา
พื้นทีท่ เี ่ หมาะมีน้ าซึมเพือ่ จะได้มนี ้ าเติมในสระในช่วงฤดูแล้ง ซึง่ จะใช้น้ าฝนและน้ าซึมในการทา
เกษตรทัง้ ปี การทานาทาเฉพาะฤดูฝนทีใ่ ช้น้ ามากได้ ส่วนฤดูแล้งปริมาณน้ าจะน้อย จะต้อง
วางแผนปลูกพืชทีใ่ ช้น้ าน้อยทาให้ประหยัดน้ า เป็นพืชระยะสัน้ จะทาให้มนี ้ าเพียงพอในการทา
เกษตรในตลอดทัง้ ปี ...” เมือ่ ทาเกษตรเข้าใจในหลักการและได้ลงมือปฏิบตั ติ ามในทีด่ นิ ของตน
เป็นระยะเวลาพอสมควรจนได้ผลแล้ว ก็จะพัฒนาตนเองจากขัน้ "พออยูพ่ อกิน " ไปสู่ขนั ้ "พอมี
อันจะกิน" เพื่อให้มผี ลสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ และชีวติ มีความสุขอย่างแท้จริง บนความพอเพียง ก่อเกิ ด
แนวคิ ดลดต้นทุน “แอร์แวค”
การประหยัด เพื่อเป็นการลดค่าใช้จา่ ยในการทาเกษตรลงให้น้อยทีส่ ุด โดยอาศัย
พึง่ พิงธรรมชาติเป็ นปจั จัยสาคัญ ยิง่ ทาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
ั๊
ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2548 นายนิมติ รได้คดิ ค้นวิธกี ารลดต้นทุนจากการซือ้ ปมแรงดั
น ทีม่ รี าคาสู งถึงหลัก
หมืน่ โดยใช้ระบบทีเ่ รียกกันว่า “แอร์แวค” คือการใช้แรงดันลมในท่อคู่ 2 ท่อ มาขับเคลื่อนน้าให้
ั๊
ส่งไกลและแรง เพื่อส่งน้ าในระยะไกลปมธรรมดาส่
งได้ 200 เมตร ขึน้ สู่พน้ื ทีส่ งู 8% แต่อุปกรณ์
ท่อแอร์แวคต้นทุน 670 บาท ส่งได้ไกลและแรงดึง 400-1,000 เมตร ราคาปมั ๊ 2,500 บาท รวม
กับอุปกรณ์แอร์แวค 670 บาท หลังจากพึงตนเองได้ ไม่ตอ้ งรอฟ้ารอฝน เราก็อยูไ่ ด้ไม่กลัวแล้ง
ไม่กลัวน้าท่วมแล้ว
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ภาพที่ 119 ฐานความรูแ้ อร์แวค พลังขับเคลื่อนน้า และเจ้าของภูมปิ ญั ญา
25.2 การแบ่งพื้นที่ทาเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง
เกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม่ ” เป็นหลักในการบริหารจัดการทีด่ นิ และน้า เพื่อ
การเกษตรในทีด่ นิ ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สงู สุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักการและ
แนวทางสาคัญทีค่ วรทราบมีรายละเอียด ดังนี้
1) เป็นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงทีเ่ กษตรกรสามารถเลีย้ งตัวเองและพึง่ พา
ตนเองได้
2) ต้องมีแหล่งน้าเพื่อการเพาะปลูกสารองไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอตลอดปี ดังนัน้ ต้อง
จัดสรรทีไ่ ว้ส่วนหนึ่งสาหรับขุดสระโดยพระราชทาน พระราชดาริว่า “ต้องมีน้า 1,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อการเพาะปลูก 1 ไร่”
3) ต้องจัดแบ่งแปลงทีด่ นิ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดคือ อัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 =
สระน้า : นาข้าว : ปลูกพืช :ทีอ่ ยูอ่ าศัย แต่ถา้ มีพน้ื ทีม่ าก หรือ น้อยกว่านี้กส็ ามารถปรับใช้ได้
การจัดแบ่งพืน้ ทีต่ ามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ควรเลือกพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมต่อการทาแปลง
เกษตรแล้ว จึงจัดแบ่งพืน้ ทีต่ ามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30 : 30 :
30 : 10 ซึง่ หมายถึง พืน้ ทีส่ ่วนทีห่ นึ่ง ประมาณ 30 % ใช้ในการขุดสระ เพื่อใช้กกั เก็บน้าในฤดู
ฝนและใช้ปลูกพืชในฤดูแล้งหรือฝนทิง้ ช่วงตลอดจนเลีย้ งสัตว์ปีก ปลา และพืชน้าอื่น ๆ พืน้ ที่
ส่วนทีส่ อง ประมาณ 30 % ใช้ปลูกข้า วในฤดูฝน เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี
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เพื่อความอยูร่ อดและสามารถพึง่ พาตนเองได้ พืน้ ทีส่ ่วนทีส่ าม ประมาณ 30 % ปลูกไม้ผล
พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพรพืชไร่ เพื่อใช้บริโภคหากมีเหลือก็นาไปจาหน่าย พืน้ ที่
ส่วนทีส่ ่ี ประมาณ 10 % เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย เลีย้ งปศุสตั ว์ โรงเรือน ถนน และอื่น ๆ ตามความจาเป็น
(เกษตรพอเพียง, ม.ป.ป.: เว็บไซต์)
จากเนื้อทีท่ าการเกษตร จานวน 27.5 ไร่ นายนิมติ รทาเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แบ่งพืน้ ที่
เป็น ทาพืชไร่ 7 ไร่ ได้แก่ ยาพารา 1.5 ไร่ ปาล์มน้ามัน 4 ไร่ ปลูกข้าวโพดหวาน 0.5 ไร่ ปลูก
มันสาประหลัง 1 ไร่ นาข้าว 10 ไร่ แบ่งเป็นพันธุ์ กข .6 จานวน 3 ไร่ พันธุ์ ข้าวหอมมะลิ 105
จานวน 7 ไร่ ทาไม้ผล 5 ไร่ ได้แก่ ลาใย 3 ไร่ ฝรัง่ 1 ไร่ และพืน้ ผสมผสานระหว่างไม้ผล /พืชผัก
ธรรมชาติ 1 ไร่ และ ไม้ปา่ 300 ต้น ได้แก่ ต้นยางนา ต้นสั ก ต้นประดู่ ต้นพะยู ต้นมะค่าโ มง
และ ต้นตะเคียน เป็นต้น แบ่งเป็นพืน้ ที่ ปศุสตั ว์ /ประมง 4 ไร่ ได้แก่ เป็ด 40 ตัว ไก่ 6 ตัว จะ
เลีย้ งไว้บริเวณขอบบ่อ เลีย้ งปลากินพืช 10,000 ตัว ปลาธรรมชาติ (ปลาช่อน ปลาดุก ) 400 ตัว
และโรงเรียน และอื่นๆ จานวน 1.5 ไร่ ได้แก่ บ้านพัก 2 หลัง ศูนย์เรียนรู้ 1 หลัง ศูนย์ฝึกอบรม
1 หลัง กิจกรรมอื่นๆ เช่น โรงสีขา้ ว โรงปุ๋ยหมัก เตาถ่าน ฯลฯ ใช้พน้ื ที่ 1 ไร่ นอกจากนี้ พืน้ ที่
โดยรอบปลูกผลไม้หลายชนิด พืชผัก และสมุนไพรกว่า 30 ชนิด ในการแบ่งพืน้ ทีด่ งั กล่าวได้
จัดการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ทีเ่ ป็นการเกษตรแบบผสมผสาน คือ มีทงั ้ การป ลูกพืช การ
เลีย้ งสัตว์ การประมง ในสัดส่วนของพืน้ ที่ ทีเ่ หมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะผลิตพืชหรือสัตว์ เพื่อ
บริโภคในครัวเรือน ได้พออยูพ่ อกินในระยะแรกและสามารถผลิตให้เหลือจาหน่าย ได้ในระยะ
ต่อไป

ภาพที่ 120 แผนผังแบ่งกิจกรรม
(ทีม่ าภาพ : นายนิมติ ร ทักโลวา)
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25.3 ผลที่ได้รบั จากทาเกษตรทฤษฎีใหม่
ในการจัดการเกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่ " ผลทีไ่ ด้รบั เป็นรูปธรรมนัน้ คือ การ
พึง่ ตนเอง ประหยัด และมัธยัสถ์ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว ซึง่ ทาให้ เลีย้ งตนเอง
ได้ โดยการเข้าใจการทาอาชีพการเกษตร ทีพ่ งึ พาธรรมชาติ ทาให้ไม่เกิดภาวะค วามเครียดใน
การประกอบอาชีพจากภาระหนีสน้ิ นอกจากนี้ สิง่ สาคัญสามารถทาเกษตรฤดูแล้งได้ โดยมีการ
วางแผนการปลูกพืน้ ทีใ่ ช้น้าน้อย เช่น ถัวต่
่ างๆ โดยไม่ตอ้ งอาศัยระบบชลประทาน
25.4 บทวิ เคราะห์
การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการบริหารจัดการ
ทีด่ นิ และน้า เพื่อการเกษตร เพราะมีการวางแผนการเพาะ ทัง้ ในฤดูฝน และฤดูแล้ง รวมทัง้ การ
ทาประมง และเลีย้ งสัตว์ ซึง่ ในทางปฏิบตั ไิ ด้มกี ารคานวณใช้น้าทาการเกษตรโดยการขุดสระเก็บ
น้าทีเ่ หมาะสมกับการทาเกษตรทัง้ ปี มีการวางแผนปลูกพืชในฤดูแล้งทีใ่ ช้น้าน้อย ถือว่าเป็นสิง่
สาคัญอย่างยิง่ หากมีการวางแผนการทาเกษตรทีไ่ ม่เหมาะสมกับปริมาณน้าในแต่ละฤดู
โดยเฉพาะฤดูแล้ง ซึง่ ไม่เกิดประสิทธิภาพในการใช้น้า จะทาให้เกิดความสูญเสียในการเกษตร
อย่างมาก ซึง่ จะมีผลกระทบในด้านค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะตามมาในภายหลัง
ผลลัพธ์ของการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ในการจัดการน้า
ผูท้ ท่ี าเกษตรทฤษฎีใหม่จะได้เรียนรูธ้ รรมชาติของการเพาะปลูก การใช้น้าอย่าง
เหมาะสมในการทาเกษตร เช่น ในฤดูแล้งทีม่ นี ้าน้อยจะต้องปลูกพืชทีใ่ ช้น้าน้อย เพื่อให้ได้
ผลผลิตและมีรายได้ตลอดทัง้ ปี ซึง่ สิง่ นี้ถอื เป็นการบริหารจัดการน้าในการเกษตรทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูงสุดในด้านน้าเพื่อการเกษตร และหากต้องการเพิม่ ประสิทธิภาพในการทาอาชีพ
การเกษตร จะต้องเพิม่ ปริมาณการเก็บกักน้าในสระฤดูแล้ง เช่น การปรับปรุงสระน้า ไม่ให้ต่นื
เขิน, การนาพันธ์หญ้าแฝกมาปลูกเพื่อยึดดินขอบสระไว้ไม่ให้ดนิ พัง จากการจัดการน้าเรือ่ งได้
แล้วจะส่งผลให้ผลผลิตจะไม่ออกมาพร้อมกันในครัง้ เดียวในปริมาณมากเกินความต้องการ ไม่ทา
ให้สนิ ค้าล้นตลาด แต่จะมีผลผลิตออกทัง้ ปี เพราะมีการวางแผนการปลูกทีผ่ ลผลิตออกไม่พร้อม
กัน ทาให้มสี นิ ค้าเกษตรจาหน่ายตลอดทัง้ ปี
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26. ระบบประปาภูเขา (น้าซับ)
บ้านภูวงน้ อย ตาบลคาบ่อ อาเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าอูน, น้ายาม
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายทรงธรรม พานโฮม
ประเภทของภูมิปัญญา
สิง่ ก่อสร้าง
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า
26.1 บริ บทพื้นที่
ราษฎรตาบลคาบ่อ เดิมมีถนิ่ ฐ านอยูบ่ า้ นภูกองแก้ว บ้านนาพระชัย ประเทศลาว ได้
อพยพมาอยูบ่ า้ นโคกโพนยาง หมูท่ ่ี 2 ตาบลคาบ่อ และได้ขยายครอบครัวออกไปเรือ่ ย ๆ จนมา
ตัง้ หมูบ่ า้ นโคกโพนยาง ซึง่ เป็นแหล่งทามาหากินทีอ่ ุดมสมบูรณ์ ดินดีมนี ้าซึมตลอดปี ชาวบ้าน
เรียกน้าซึมว่า “คา” และมีบ่อน้าทีม่ นี ้าคามีน้า ตลอดปีชาวบ้านจึงตัง้ ชื่อว่าบ้านคาบ่อ จนถึง
ปจั จุบนั และได้ยกฐานะเป็ นตาบลคาบ่อในเวลาต่อมา ปจั จุบนั มีทงั ้ หมด
14 หมูบ่ า้ น
ประกอบด้วยหมูบ่ า้ น หมู่ 1 บ้านคาบ่อ หมู่ 2 บ้านโคกโพนยาง หมู่ 3 บ้านภูวงน้อย หมู่ 4
บ้านหนองกุง หมู่ 5 บ้านม่วงคัน หมู่ 6 บ้านคาบิด หมู่ 7 บ้านหนองแปน หมู่ 8 บ้านทุ่งเชือก
หมู่ 9 บ้านปา่ ม่วง หมู่ 10 บ้านตาดภูวง หมู่ 11 บ้านคาบ่อใต้ หมู่ 12 บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 13
บ้านคาปิด (คาปูต่ า) หมู่ 14 บ้านสนามชัย
ปา่ ภูเขาคาจวง เป็ นแหล่งกาเนิด “ตาน้าคาจวง ” มีตน้ จวงอยูร่ อบ (ลักษณะคล้ายต้น
หูกวาง)
น้าซับ (อังกฤษ: spring) เป็นการไหลของน้าใต้ดนิ ทีต่ ดั กับผิวดินโดยธรรมชาติ ซึง่ น้า
ซับออกมาจากผิวดินได้โดยแรงโน้มถ่วงประมาณร้อยละ 10 เป็นลักษณะของน้าซับทีม่ กั เกิดขึน้
บ่อยๆ การเปลีย่ นแปลงค่าของการซึมผ่านในหินเป็นเหตุผลสาคัญทีท่ าให้ได้น้าซับเป็นแห่งๆ
และถ้าหากว่าชัน้ ทรายวางตัวอยูเ่ หนือชัน้ ดินเหนียวทีไ่ ม่ให้น้าซึมผ่าน เมือ่ น้าเคลื่อนผ่านลงไป
ข้างล่างยังชัน้ ทรายก็จะไหลออกไปด้านข้างและไหลไป ตามรอยสัมผัสกับดินเหนียวจนโผล่
ออกมาเป็นน้าซับได้
น้าซับพบได้ในหินเกือบทุกชนิด แต่ทเ่ี ป็นน้าซับใหญ่ๆ มักมาจากหินปูน หินละลาย
และชัน้ กรวด น้าซับมีอตั ราการไหลแตกต่างกันออกไป บ้างก็แสดงลักษณะไหลแรง ไหลค่อยไป
ตามฤดูกาล โดยทัวไปน
่ ้าซับออกมาในตอนช่วงหลังเทีย่ งคืนจนถึงสว่างและจะลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะช่วงกลางวันต้นไม้จะดูดเอาน้าจากชัน้ น้าไปใช้นนเอง
ั่
(วิกพิ เี ดีย สารานุกรม ,
ม.ป.ป: เว็บไซต์)
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ภาพที่ 121 ลักษณะภูมปิ ระเทศบ้านภูวงน้อย มีภเู ขาล้อมรอบ
26.2 สภาพปัญหา
สภาพภูมปิ ระเทศของหมูบ่ า้ นภูวงน้อย ล้อมรอบด้วยภูเขา มีปา่ ทีส่ มบูรณ์แต่ขาด
แคลนแหล่งน้าสาหรับการบริโภค เพราะแหล่งน้าจะอยูน่ อกเขตหมูบ่ า้ นออกไปอยูใ่ นเขตหมูบ่ า้ น
อื่น ทาให้ขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ภาพที่ 122 ระบบประปาของหมูบ่ า้ น ทีด่ แู ลโดยองค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ที่ ประสบ
ปญั หางบประมาณในการบารุงรักษา ทาให้ถูกปล่อยร้าง ไม่สามารถดาเนินการผลิตน้ าประปาได้
26.3 การบริ หารจัดการ
หลวงปูส่ ุบนิ เจ้าอาวาสรูปแรกของสานักสงฆ์ภวู งน้อย จึงได้รเิ ริม่ ให้ชาวบ้านนาน้าจาก
“ตาน้าคาจวง” ซึง่ เป็นตาน้าซับบนสันเขาภูคาจวงมาใช้ประโยชน์ เมือ่ อดีตชาวบ้านบริเวณภูคา
จวงก็ได้ใช้ประโยชน์จากตาน้าคาจวงนี้ทงั ้ การอุปโภคบริโภค ด้วยการนาภาชนะใส่น้ามารองเอา
น้าไปใช้กนั จึงได้ปรึกษากับทางผูน้ าหมูบ่ ้ าน สร้างระบบประปาภูเขานาน้าจากตาน้าคาจวงมา
ใช้ในหมูบ่ า้ น โดยต่อท่อพีวซี ขี นาด 1 นิ้วครึง่ ยาวประมาณ 1,500 เมตร นาน้าจากตาน้ามาพัก
ไว้ทห่ี อพักทีส่ านักสงฆ์ภวู งน้อยก่อน จากนัน้ ต่อท่อส่งน้ามายังหมูบ่ า้ น ความยาวประมาณ
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1,500 เมตรเช่นกัน (ฝงั ลงดินตามแนวทีน่ าของชาวบ้ าน) โดยการส่งน้าจากแหล่งน้าต้นทุน
มายังหอพักและส่งต่อเข้าหมูบ่ า้ น ไม่ได้ใช้เครือ่ งสูบน้าเลย เนื่องจากพืน้ ทีข่ องตาน้าอยูส่ งู กว่า
ระดับของหมูบ่ า้ นและมีปริมาณน้าทีไ่ หลปริมาณมาก ทาให้เกิดแรงดันเพียงพอในการส่งน้า

ภาพที่ 123 แนวท่อต่อจากถังพักน้าในสานักสงฆ์ ภาพแสดงแนวท่อจากสานักสงฆ์
เข้าหมูบ่ า้ นซึง่ ฝงั ลงดินตามแนวถนนเรียบนาชาวบ้าน
(ทีม่ าภาพ : นายทรงธรรม พานโฮม)
ปจั จุบนั ทางหมูบ่ า้ นขยายการบริหารจัดการระบบน้ าระปาภูเขาด้วยการก่อสร้างระบบ
การกรองน้าเป็นอาคารถาวรและมีระบบกรองน้าทีไ่ ด้มาตรฐานสามารถกรองน้าจากระบบปร ะปา
ภูเขาเป็นน้าดื่มบริโภคได้ โดยน้าจากตาน้าคาจวงทีถ่ ูกส่งผ่านมาทางท่อพีวซี ี จะมาเติมลงในถัง
พักน้าในหมูบ่ า้ นขนาด 2,000 ลิตร จานวน 4 ถัง แล้วเข้าสู่ระบบกรองน้าในโรงเรือนน้าดื่ม
ชุมชน โดยกาหนดราคาขายที่ โหลละ 30 สิบบาท (ขวดขนาด 750 cc./ ขวดละ 2.50 บาท)
มีค ณะกรรมการของหมูบ่ า้ นดูแลรายรับ– รายจ่าย และในงานประเพณีของหมูบ่ า้ นและตาบล
ยังใช้ประโยชน์จากระบบประปานี้ในการผลิตน้าดื่มเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมอีกด้วย
แต่ในปจั จุบนั ประสบปญั หาการชารุดของท่อส่งน้ าทีใ่ ช้งานมาเป็ นเวลานาน ประกอบ
กับขาดแคลนงบประมาณทาให้ไม่สามารถดาเนินการระบบประปาได้

218

ภาพที่ 124 ระบบประปาภูเขา บ้านภูวงน้อย
26.4 บทวิ เคราะห์
ระบบประปาภูเขาของบ้านภูวงน้อย เป็นระบบประปาภูเขาทีม่ ตี าน้าซับ (ตาน้า คาจวง)
เป็นแหล่งน้าต้นทุน ซึง่ มีลกั ษณะเป็นตาน้าทีน่ ้าไหลซึมตลอดและมีคุณภาพน้าดีพอสมควร
มีความใส ไม่ขนุ่ สามารถนาไปอุปโภค- บริโภคได้ อีกทัง้ สภาพ พืน้ ทีล่ อ้ มรอบก็เป็ นปา่ เขาคือ
ภูคาจวง ยังไม่มกี ารบุกรุกทาการเกษตร ปลอดสารเคมี นับเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพในการพัฒนา
ระบบให้มคี วามสามารถในการตอบสนองการใช้ประโยชน์ให้มากขึน้ ซึง่ ทางกลุ่มผูน้ าหมูบ่ า้ นเอง
ได้พ ฒ
ั นาต่อยอดโดยการก่อสร้างระบบกรองน้าทีไ่ ด้มาตรฐานเพื่อกรองน้าประปานามาบริโภค
และจัดจาหน่ายในทางการค้า ซึง่ ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหมูบ่ า้ นฯ จานวน
200,000 บาท
ท่อส่งน้าทีต่ ่อจากแหล่งน้าต้นทุนมายังหอพักและทีต่ ่อมายังหมูบ่ า้ น ความยาวรวม
3,000 เมตร ล้วนแต่ม าจากการจัดหาเงินของชาวบ้านเอง ด้วยการจัดทอดผ้าปา่ บุญกฐิน
บุญปะทายข้าว ใช้งานบุญ ประเพณีของหมูบ่ า้ นเพื่อการระดมทุนมาพัฒนาหมูบ่ า้ นของตน
นับเป็ นการบริหารจัดการน้ าด้วยชุมชนอย่างแท้จริง แต่ในปจั จุบนั ทางกลุ่มขาดแคลน
งบประมาณในการซ่อมบารุงแนวท่อส่งน้า อีกทัง้ เกิดการชารุดจากการทาเกษตรเพราะแนวท่อ
ถูกฝงั เรียบมาตามแนวถนนขนานกับพืน้ ทีน่ าของชาวบ้าน ทาให้ไม่สามารถส่งน้ าจากตาน้ าซับ
ได้ ระบบประปาจึงหยุดระบบชัวคราว
่
แต่จากการทีแ่ หล่งน้าต้นทุนเป็นตาน้าทีม่ คี วามใสและ
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ไหลตลอดทัง้ ปี จึงมีศกั ยภาพในการพัฒนาต่อด้วยการพัฒนาบริเวณโ
ดยรอบตาน้าให้เป็น
ลักษณะของแอ่งน้าขนาดเล็กทีร่ องรับน้าจากตาน้ามากัก โดยอาจจะสร้างแนวคันปูนล้อมรอบไว้
เพื่อให้มนี ้ากักเก็บไปตลอด
26.4.1 ปจั จัยแห่งความสาเร็จ
1) แหล่งน้าต้นทุน มีศกั ยภาพ คุณภาพน้าดี น้าไหลทัง้ ปี
2) ความแตกต่างของระดับความสูงในพืน้ ที่ ส ามารถส่งน้าผ่านท่อโดยไม่ตอ้ ง
อาศัยเครือ่ งสูบน้า
3) มีสงิ่ ก่อสร้างถาวรทีส่ ามารถดาเนินการระบบประปามาตรฐานได้ (อาคาร
น้าดื่มชุมชน)
26.4.2 ข้อจากัด
1) พืน้ ทีบ่ างส่วนของตาน้าเป็นพืน้ ทีส่ ่วนบุคคล (อ้างสิทธิ )์ ทาให้ไม่สามารถ
บริหารจัดการพืน้ ทีไ่ ด้เต็มที่
2) ระยะทางจากแหล่งน้าต้นทุนถึงหมูบ่ า้ นห่างไกล ทาให้สร้างความเสียหาย
แก่ท่อส่งน้า เพราะวางผ่านทีน่ าของชาวบ้าน
3) ขาดการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ที่ ทาให้ไม่ม ี
งบประมาณในการดาเนินการระบบประปาอย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 125 สานักสงฆ์ภวู งน้อย (ซ้าย) และภาพผูน้ าหมูบ่ า้ นบุกเบิกระบบประปา (ขวา)
(นายสมพงษ์ ไพรสณฆ์ นายวิรตั น์ แก้วอุ่นเรือน และนายทรงธรรม พานโฮม)
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27. ระบบประปาภูเขา (ฝาย)
บ้านเทาใต้ ตาบลนางิ้ ว อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าโสม
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายจันคา พานโฮม
ประเภทของภูมิปัญญา
สิง่ ก่อสร้าง
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า
27.1 บริ บทพื้นที่
หมูบ่ า้ นเทาใต้ ตาบลนางิว้ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ตัง้ อยูใ่ นภูมปิ ระเทศเป็น
ภูเขาสูง พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ลาดชัน ชาวบ้านประก อบอาชีพทาสวนยางและสวนกล้วยเป็นหลัก
อาศัยน้าอุปโภค- บริโภค จากระบบประปาของเทศบาลตาบลนางิว้ ซึง่ จ่ายน้าให้ 3 หมูบ่ า้ นใน
ตาบลนางิว้ แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ทัง้ ๆทีพ่ น้ื ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีต่ น้ น้ าคือปา่ ภูบงั ้ ไฟ
มีหว้ ยน้าเทาเป็นแหล่งน้าสาคัญ ลักษณะภูมปิ ระ เทศเป็นพืน้ ทีร่ าบสูงมีภเู ขาล้อมรอบ สภาพ
พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยดินโคลนถล่ม มีพน้ื ที่
139 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ
87,228 ไร่ เป็นพืน้ ทีท่ างการเกษตร 32,865 ไร่ และทีอ่ ยูอ่ าศัย 2,593 ไร่ พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่อยูใ่ น
เขตพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติและสานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม (สปก.)
อาณาเขตติ ดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยมีแนวเขต
เริม่ ต้นจากช่องเขาระหว่างภูหว้ ยเชียงดากับภูโคก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามสันเขาภูโคก
ภูหว้ ยไร่ ตัดลาน้า ผ่านสันเขาภูหว้ ยฮอม ภูหลังบ้าน สิน้ สุดทีส่ นั เขาภูยาอ่าว รวมระยะทางด้าน
ทิศเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลสังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยมีแนวเขต
เริม่ ต้นจากสันเขาภูยาอ่าว ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามสันเขาภูยาอ่าว ภูไม้ซาง ภูหว้ ยน้า
เทา ภูหว้ ยบ้านน้อย ภูยอดห้วยยาง สิน้ สุดทีส่ นั เขาภูใหญ่โสกกล้า รวมระยะทางด้านทิศ
ตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตาบลโปงทองและตาบลนาแค อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี โดยมี
แนวเขตเริม่ ต้นจากสันเขาภูใหญ่โสกกล้า ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามสันเขาภูใหญ่โสกกล้า
ถึงลาห้วยโปง่ ไปตามลาห้วย โปง่ แล้ง ถึงต้นลาห้วยโปง่ แล้ง สันเขาภูหมอกบ่อวาย ไปทางทิศ
เหนือตามลาห้วยช้างพลาย ถึงลาน้ าฮวย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามสันเขาภูปา่ ทอย
และ ไปทางทิศตะวันตก สิน้ สุดทีส่ นั เขาภูหลวงยอดห้วยเดื่อ รวมระยะทางด้านทิศใต้
ประมาณ 20 กิโลเมตร
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ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตา บลหาดคัมภีร์ อาเภอปากชม จังหวัดเลย โดยมีแนวเขต
เริม่ ต้นจากกึง่ กลางสันเขาภูหลวงยอดห้วย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามสันเขาภูหลวง
ยอดห้วยเดื่อ ภูหว้ ยดินสอ สิน้ สุดทีช่ ่องเขาระหว่างภูหว้ ยเชียงดากับภู รวมระยะทางด้านทิศ
ตะวันตก ประมาณ 12 กิโลเมตร
ตาบลนางิว้ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมูบ่ า้ น ได้แก่ หมูท่ ่ี 1 บ้านนางิว้ หมูท่ ่ี 2
บ้านซาเจียง หมูท่ ่ี 3 บ้านเทาใต้ หมูท่ ่ี 4 บ้านเทากลาง หมูท่ ่ี 5 บ้านนาบอน หมูท่ ่ี 6 บ้านดงปา่
เปลือย หมูท่ ่ี 7 บ้านนางิว้ หมูท่ ่ี 8 บ้านนาบอน และ หมูท่ ่ี 9 บ้านเทพประทับ

ภาพที่ 126 ลักษณะภูมปิ ระเทศของบ้านเทาใต้ ตาบลนางิว้ เป็นภูเขาสูงและสวนยางพารา
27.2 สภาพปัญหา
ถึงแม้ว่าชาวบ้านหมูบ่ า้ นเทาใต้จะสามารถใช้น้าอุปโภค-บริโภค จากน้าประปาของทาง
เทศบาลตาบลนางิว้ แต่กม็ คี ่าใช้จา่ ยทีส่ งู จึงพยายามแสวงหาทางเลือกอื่นทีม่ คี ่าใช้จา่ ยที่
ประหยัดกว่า กอปรกับมีแหล่งน้าตามธรรมชาติในพืน้ ทีค่ อื ห้วยน้าเทา เพื่อสร้างความมันคงด้
่ าน
ทรัพยากรน้าของพืน้ ที่
27.3 การบริ หารจัดการ
นายจันคา พานโฮม ชาวบ้านเทาใต้ได้ศกึ ษาหาวิธกี ารนาน้าจากห้วยน้าเทามาใช้
ประโยชน์เพื่อลดการพึง่ พาน้าประปาของเทศบาลตาบลนางิว้ จึงได้ออกแบ บระบบประปาภูเขา
โดยอาศัยประสบการณ์จากการทางานกับบริษทั ก่อสร้างขนาดใหญ่หลายสิบปีมาใช้ในการ
ออกแบบและควบคุมการทางานของระบบประปา ซึง่ เป็นระบบประปาภูเขาทีม่ แี หล่งน้าต้นทุน
มาจากการสร้างฝายกัน้ ลาห้วยน้าเทา โดยได้รบั งบประมาณสนับ สนุนจากกองทุนหมูบ่ า้ นและ
ชุมชนเมืองหรื อ SML จานวน 500,000 บาท โดยครัง้ แรกได้รบั จัดสรรงบประมาณ จานวน
200,000 บาท นามาก่อสร้างฝายกัน้ ลาห้วยเทาเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้าต้นทุนก่อน พร้อมด้วย
ท่อส่งน้าจากแหล่งน้าต้นทุนมายังหอพักน้า โดยท่อมีความยาวเป็นระยะทางประมาณ 2,300
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เมตร ครัง้ ทีส่ องได้รบั งบประมาณ จานวน 300,000 บาท นามาสร้างหอพักน้าและท่อส่งน้า
ต่อไปยังหมูบ่ า้ น เป็นระยะทางประมาณ 2,500 เมตร เว้นวรรคการก่อสร้างจากงบประมาณครัง้
แรกเป็นเวลา 1 ปี
องค์ประกอบของระบบประปาภูเขา ประกอบด้วย
1) ฝายกัน้ น้าเพื่อกักเก็บน้าต้นทุน
2) ท่อส่งน้าจากฝายมายังหอพัก น้า เป็นท่อพีวซี ี กว้าง 2 นิ้ว แนวความยาว
ท่อ 2,300 เมตร โดยระหว่างแนวท่อจะทาแอร์แวร์เว้นระยะทุกๆ 400 เมตร เพื่อเพิม่ แรงดันน้า
ให้สามารถนาน้ามาเติมลงในหอพักน้า
3) หอพักน้า เป็นท่อวงซีเมนต์กว้าง 1.5 เมตร สูง 3 เมตร จานวน 8 หอ
ความจุหอละ 5,000 ลิตร โดยแต่ล ะหอมีท่อส่งน้าเชื่อมทุกหอ มีความยาวจากหอแรกจนถึงหอ
สุดท้าย 16 เมตร ในแต่ละหอพักจะมีท่อระบายตะกอน กรณีทต่ี ะกอนสูงจนถึงระดับดูดน้า
ส่วนบนของหอจะมีตาข่ายพลาสติกคลุมเพื่อป้องกันเศษใบไม้ กิง่ ไม้ ตกลงใส่หอพัก
4) ท่อส่งน้าจากหอพักน้าไปยังหมูบ่ า้ นมีความยาว 2,500 เมตร โดยทุกบ้าน
จะต้องติดมิเตอร์เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้น้า ท่อส่งน้าจะวางตามแนวถนนภายในหมูบ่ า้ น
หากชาวบ้านต้องการต่อระบบน้าประปาภูเขาเข้าใช้ภายในบ้านของตนก็เสียค่าใช้จา่ ยเฉพาะค่า
ท่อพีวซี ที จ่ี ะต่อจากท่อสายหลักเข้าสู่บา้ นของตนและค่ามิเตอร์วดั น้า
คณะกรรมการมีหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของระบบน้าประปาภูเขา
โดยเก็บค่าใช้น้าลูกบาศก์เมตรละ 2 บาท ซึง่ รายได้ทไ่ี ด้จะนามาบริหารระบบการดาเนินงาน
การซ่อมแซม บารุงรักษาระบบประปา และในอนาคตหากมีรายได้เพิม่ มากขึน้ จะนารายได้
บางส่วนมาสร้างและบูรณะซ่อมแซมถนนและสาธารณูปโภคของหมูบ่ า้ น
กฎ กติ กา ในการใช้น้าประปาภูเขา
1) สาหรับผูใ้ ช้น้าต้องติดมิเตอร์น้าทุกหลัง
2) ต้องไม่ขโมยน้ าไปใช้โดยไม่ขออนุ ญาตคณะกรรมการ หากฝา่ ฝืนจะตัด
สิทธิ ์การใช้น้ าประปา
3) ค่าบริการน้าประปา คิดที่ 2 บาท/ลูกบาศก์เมตร
4) ระบบน้าประปาภูเขาให้บริการเฉพาะหมูบ่ า้ นเทาใต้ ตาบลนางิว้
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ภาพที่ 127 ระบบประปาภูเขา (ฝาย) บ้านเทาใต้

ภาพที่ 128 หอพักน้าทัง้ 6 หอ ความจุรวม 40,000 ลิตร
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ภาพที่ 129 แนวท่อประปาทีเ่ ข้าหมูบ่ า้ น วางตามแนวถนน ทัง้ สองฟาก
ท่อน้าประปาทีต่ ่อเข้ามิเตอร์ของทุกบ้านเพื่อตรวจสอบการใช้น้า
27.4 บทวิ เคราะห์
จากแนวคิดในเรือ่ งธนาคารน้าทีน่ ายจันคา พานโฮม ต้องการให้ชาวบ้านในหมูบ่ า้ น
เทาใต้มคี วามมันคงทางด้
่
านทรัพยากรน้าเพราะในพืน้ ทีเ่ ป็นแหล่งต้นน้าทีม่ ที รัพยากรน้าอุดม
สมบูรณ์ แต่จะทาอย่างไรทีจ่ ะนาน้าจากแหล่งน้าในธรรมชาติทห่ี ่างไกลจาก หมูบ่ า้ นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบั ชุมชนได้ ด้วยประสบการณ์ในงานก่อสร้างร่วม 20 ปี กับการเป็นคนช่างคิด ช่าง
สังเกต พบว่าพืน้ ทีบ่ ริเวณนัน้ มีลาห้วยทีน่ ้าไหลตลอดทัง้ ปี จึงน่าจะทาฝายกัน้ น้าเพื่อเก็บน้าไว้ใช้
แล้วดาเนินการก่อสร้างเป็นระบบประปาภูเขาขึน้ มาเพื่อนาน้าจากฝ ายบนภูเขาส่งน้ามาให้
ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์โดยหอพักน้าทัง้ 8 หอ มีความจุรวมกันเท่ากับ 40,000 ลิตร (ห่อละ
5,000 ลิตร) ประชากรในหมูบ่ า้ นมีทงั ้ หมด 33 ครัวเรือน 130 คน หากคิดอัตราความต้องการใช้
น้าเฉลีย่ ทีค่ นละ 120 ลิตร/คน/วัน (อ้างอิงจากเอกสารฝึกอบรมการบริหารจัดก ารทรัพยากรน้า
ในระบบลุ่มน้าของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ม .เกษตรศาตร์ เมือ่ วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมเฮอมิเทจ จังหวัด นครราชสีมา) จะพบว่าระบบประปาภูเขาทีม่ อี ตั ราบรรจุ
เต็มความจุท่ี 40,000 ลิตร จะสามารถจ่ายน้าให้คนทัง้ หมูบ่ า้ นใช้ได้นาน 3 วัน โดยไม่ มีน้ามา
เติม นับเป็นความมันคงและแนวทางส
่
ารองกรณีเกิดเหตุขาดแคลนน้าในพืน้ ที่ การบริหาร
จัดการน้าโดยท้องถิน่ กรณีน้ยี งั พบว่ามีโอกาสพัฒนาต่อในเชิงลดรายจ่ายของครอบครัวและเพิม่
รายได้แก่ชุมชน กล่าวคือหากสามารถพัฒนาระบบประปาภูเขาให้มคี ุณภาพดียงิ่ ขึน้ จนถึงขัน้
ใช้อุปโภค-บริโภคได้ นอกเหนือจากการใช้เพื่อการเกษตรและงานชะล้างบางประเภท จะสามารถ
ลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือนได้เพราะค่าน้าประปาภูเขาถูกกว่าน้าประปาระบบธรรมดา และสามารถ
พัฒนาต่อยอดไปจนถึงการทาระบบน้าดื่มชุมชน ด้วยการนาน้าประปาภูเขามาผลิตเป็นน้าดื่ม
ขายในเชิงธุรกิจ ทีม่ ี คณะกรรมการหมูบ่ า้ นเป็นผูก้ ากับดูแลการค้า ให้นารายได้มาพัฒนาชุมชน
ต่อไป
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น้าประปา

27.4.1 ปจั จัยแห่งความสาเร็จ
1) เป็นการนาน้าต้นทุนจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพื่อลดค่าใช้จา่ ยค่า

2) สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน เกิดระบบการบริหารจัดการน้าในรูปแบบ
คณะกรรมการขึน้ มากากับดูแล
3) สร้างรายได้แก่ชุมชน สามารถนารายได้จากการเก็บค่าน้าประปาภูเขามา
พัฒนาชุมชน
27.4.2 ข้อจากัด
1) คุณภาพของน้าเหมาะสมเฉพาะทาการเกษตรเพราะยังไม่มรี ะบบกรองน้า
ในช่วงต้นเพื่อคัดกรองเศษหญ้า สิง่ ปลอมปนมากับน้า ทาให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพน้าได้
ขึน้ กับคุณภาพน้าตามธรรมชาติ
2) ในช่วงฤดูฝนน้าจะมีสแี ดง เพราะชะล้างดินภูเขาผสมลงมา
3) ล้างหอพักน้าบ่อยเพราะเกิดตะกอนมาก เฉลีย่ เดือนละครัง้ (ไม่มรี ะบบ
กรอง น้าดิบ)
4) ในช่วงฤดูแล้ง น้าต้นทุนมีน้อย ทาให้การเติมน้าใส่หอพักน้าใช้เวลานานถึง
จะเต็ม น้าทีจ่ า่ ยให้หมูบ่ า้ นจึงไหลช้า

ภาพที่ 130 นายจันคา พานโฮม (คนซ้าย) และนายวิเชียร ชาวเขา (คนขวา)
2 แกนนาทีร่ เิ ริม่ ทาประปาภูเขา บ้านเทาใต้
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28. ประปาภูเขาลาห้วยทองใหญ่
บ้านนาเมืองไทย ตาบลน้าโสม อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
ลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาน้าโสม
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นายคาพันธ์ นวลทิพย์ ผูน้ าท้องถิน่ (ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 7)
ประเภทของภูมิปัญญา
สิง่ ก่อสร้าง
ลักษณะของภูมิปัญญา
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า
(ด้านการเกษตร/ด้านการอุปโภคบริโภค/ด้านพลัง)
28.1 ความเป็ นมาของบ้านนาเมืองไทย
เมือ่ ปี พ.ศ. 2490 บ้านห้วยแสบ (บ้านห้วยราช ) เป็นบ้านทีต่ งั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดเลย
และอุดรธานี แต่ทางการกาหนดบ้านห้วยแสบเป็นบ้านทีม่ คี วามเสีย่ งและอันตรายในพืน้ ที่
เพราะยังเป็นพืน้ ทีค่ อมมิวนิวส์ จึงถูกหน่วยงานราชการปราบปราม พร้อมเข้ามาตรวจเ ยีย่ ม
ชาวบ้านด้านความปลอดภัย อยูเ่ ป็นประจา จนทางการสามารถปราบปรามกลุ่มคอมมิวนิวส์ได้
สาเร็จด้วยความเข้าใจและเป็นมิตรทีด่ ตี ่อกัน จึงเกิดการเปลีย่ นแปลงเป็นหมูบ่ า้ นทีท่ ามาหากิน
ปกติ หมดปญั หาความเสีย่ งและอันตรายในพืน้ ที่ ต่อมาประมาณ พ .ศ. 2518 ได้ตงั ้ เป็นบ้านนา
เมืองไทยครัง้ แรก และมีผใู้ หญ่บา้ นเป็นนายนิล จันทร์วงค์ ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 10 ซึง่ ได้แยกบ้านจาก
บ้านห้วยราช ตาบลต้อง อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ต่อมาได้บา้ นนาเมืองไทย หมู่
10 ได้
แบ่งแยกบ้านออกเป็น หมู่ 7 ในปี พ.ศ. 2529 และบ้านนาเมืองไทยเหนือ หมู่ 17 แยกจากหมู่
10 เช่นกัน ในปี พ.ศ. 2550 การแยกหมูบ่ า้ นเกิดจากการขยายครอบครัว ทาให้หมูบ่ า้ นมีขนาด
ใหญ่ขน้ึ การดูแลขอเจ้าหน้าที่ /ผูใ้ หญ่บา้ นไม่ทวถึ
ั ่ ง จึงทาการแยกหมูบ่ า้ นตามกฎหมายการ
ปกครอง ในปจั จุบนั ผูค้ นในหมูบ่ า้ นนาเมืองไทยส่วนใหญ่เป็ นญาติพน่ี ้องกัน มีความรักดูแลกัน
และกัน เพราะชาวบ้านเป็นครอบครัวเก่าแก่ตงั ้ แต่สมัยเริม่ ตัง้ หมูบ่ า้ น
28.2 บริ บทพื้นที่
จากสภาพภูม ิ ศาสตร์ของบ้านนาเมืองไทย (หมู่ 7 หมู่ 10 และหมู่ 17) ตาบลน้าโสม
อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี เป็นหมูบ่ า้ นบนทีร่ าบสูงเชิงเขา ในหมูบ่ า้ นจะมีภหู ว้ ยทอง เป็นภู
ทีม่ ลี าห้วยสา คัญของหมูบ่ า้ น ลักษณะของลาห้วยมีขนาดไม่ใหญ่มนี ้าไหลจากภูลงลาห้วยมา
ผ่านพืน้ ทีเ่ พาะปลูกของชาวบ้านและไหลผ่านหมูบ่ า้ นนาเมืองไทย ไหลลงห้วยน้าโสมเพื่อสู่น้า
โขงท้ายสุด ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เช่น ทานา ปลูกมันสาปะหลัง ข้าวโพด
ยาพารา เป็นต้น แต่ในฤดูฝน จากพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นมีลกั ษณะเป็นทีร่ าบสูงสลับเชิงเขาจึงมีน้าท่วม
ฉับพลันเนื่องจากฝนตกฉุ กทาให้น้ าปา่ ไหลหลากในพืน้ ทีเ่ กษตร และในหมูบ่ า้ นบางพืน้ ที่
แต่ชาวบ้านสามารถแก้ไขปญั หาด้วยตนเอง
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28.3 ความคิ ดริ เริ่ มประปาภูเขาห้วยทองใหญ่
จากการประกอบอาชีพหลักของชาวบ้านคือทาการเกษตร บนพืน้ ทีร่ าบเชิงเขาจึงทาให้
ชาวบ้านต้องพยายามจัดหาน้ ามาใช้ทาการเกษตร โดยอาศัยน้ าจากลาห้วยทีไ่ หลมาจากปา่
จากภู นายคาพันธ์ นวลทิพย์ อายุ 39 ปี เล่าว่า “...ในหมูบ่ า้ นจะมีตน้ น้ าจากภูหว้ ยทองไหลลงลา
ห้วยทองแล้วจะไหลลงอ่างเก็บน้ าบ้านนาเมืองไทย ใน หมูบ่ า้ น น้ าจากอ่างจะไหลลงลาห้วยน้ า
โสม เพือ่ ไหลลงโขงต่อไป ชาวบ้านจะเจาะบาดาลนาน้ าขึน้ มาทาเป็นประปาหมูบ่ า้ นใช้ในอุปโภค
ในครัวเรือนชาวบ้าน ส่วนน้ าทีไ่ หลจากลาห้วยทอง เดิมชาวบ้านจะนามาใช้เพือ่ การเกษตรได้
เท่านัน้ เพราะพื้นทีเ่ กษตรจะอยูบ่ นเชิงเขาทีม่ นี ้ าลาห้วยทอง ใหญ่ไหลผ่าน ชาวบ้านได้ต่อท่อ
PVC จากลาห้วยส่งน้ าเข้าแปลงเกษตร จะมีการกักเก็บน้ าด้วยการขุดสระในแปลงเพาะปลูกของ
ตนเอง พอถึงฤดูแล้งน้ าจะไหลลงจากภูน้อยมาก และไหลน้อยลงทุกปี สาเหตุทมี ่ นี ้ าน้อยเพาะมี
คนไปบุกรุกปา่ ทาสวน ทาไร ในพื้นทีป่ า่ ต้นน้ า ทาให้ปา่ น้อยลง ทาให้ ชาวบ้านมีน้ าใช้ทาเกษตร
ไม่เหมือนเดิม เมือ่ เป็นอย่างนี้ ปี 2553 ชาวบ้านได้คดิ หาวิธกี กั เก็บน้ าในลาห้วยไม่ให้ไหลลงอ่าง
เก็บน้ านาเมืองไทยไปเสียประโยชน์ ได้คดิ ทาฝายชะลอน้ าคอนกรีต แต่การจะทาฝายต้องมีเงิน
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จึงได้รว่ มกันคิดวิธกี ารหาเงินด้วยการทาผ้าป่ าให้ชาวบ้านออกเงินช่วยกัน
ครัวเรือนละ 200 บาท ได้เงินมาประมาณ 50,000-60,000 บาท เอามาใช้เป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง
ค่าอาหาร ชาวบ้านร่วมแรงก่อสร้างกันเอง เมือ่ ทาเสร็จฝายมีขนาดความสูงจากพื้นทีด่ นิ เพียง 50
เซนติเมตร ทาให้ชาวบ้านมองเห็นว่าฝายกักเก็บน้ าได้น้อยเพรา ะสันฝายตา่ ไป มีความคิดทีจ่ ะ
เสริมสันฝายให้สงู ขึน้ อีกสัน 1 เมตร จากเดิม ชาวบ้านได้รว่ มกันคิดและร่วมกันขอรับการ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลน้ าโสม เมือ่ ปี 2555 จานวน 30,000 บาท เป็นค่าซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง ชาวบ้านได้รว่ มแรงกันก่อสร้างเหมืองเดิมและได้รบั การช่วย เหลือจากทูลกระหม่อน
หญิงอุบลรัตน์ ได้มอบท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ซึง่ ใช้เดินท่อจากฝาย เพือ่ ใช้ต่อเป็นประปาภูเขาใช้
ในครัวเรือนชาวบ้าน ได้ระยะไกลถึง 4 กิโลเมตร ในตอนทาเสร็จใหม่ชาวบ้านได้ใช้น้ าประปา
ภูเขา 170-180 ครัวเรือน แต่ปจั จุบนั ได้ใช้เพียงประมาณ 90 ครัวเรือน สาเหตุเพราะน้ าไหลจาก
ภูตน้ น้ าน้อยลงทุกปี...” จากการทีไ่ ด้ฝายชะลอน้าแล้วต่อท่อเป็นประปาภูเขาทาให้ชาวบ้านได้น้า
ใช้ในการอุปโภคมากขึน้ เพราะเดิมใช้น้าประปาหมูบ่ า้ นเท่านัน้ ซึง่ เป็นน้าจากการเจาะบ่อ
บาดาล แต่น้าไม่เพียงพอใช้ในหมูบ่ า้ น สาเหตุอย่างหนึ่งมีครัวเรือนขยา ยเพิม่ ขึน้ ประกอบกับ
การใช้น้าใต้ดนิ มากเกิดไป จะ ทาให้พน้ื ดินยุบ หรือ ทรุ ดตัว ภายในหมูบ่ า้ นได้ ชาวบ้านจึงได้
ช่วยกันหาแหล่งน้าเพื่อทาเป็นน้าประปาใช้ในหมูบ่ า้ นทีม่ ตี น้ ทุนต่า ซึง่ ประปาภูเขาเหมาะกับ
พืน้ ทีร่ าบเชิงเขาของบ้านนาเมืองไทยทีม่ นี ้ าจากลาห้วยไหลจากปา่ บนภู ต้นน้า ในการก่อสร้างมี
ค่าใช้จา่ ยไม่มากนักและชาวบ้านทาเองได้
ต่อมา ปี 2556 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ได้มองเห็นความสาคัญของการ
สร้างฝายกักเก็บน้า จึงได้เข้ามาช่วยเหลือในรูปธนาคารหมูบ่ า้ นโดยให้งบประมาณในโครง
ก่อสร้างฝายชะลอน้า ลาห้วยทอง เพื่อถวาย พ่อหลวง เนื่องในวโรกาสพระชนม์พรรษา 86
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พรรษา ได้ก่อสร้างฝายต้นน้าทีช่ ะลอน้าเพื่อให้น้าไหลช้า ดัดตะกอน และซากใบไม้กงิ่ ไม้ทไ่ี หล
ลงมาจากปา่ และทาฝายท้ายน้ าเพื่อชะลอน้ าไม่ให้ไหลหลาก ซึง่ สิง่ เหล่านี้ ชาวบ้านได้รว่ มกัน
คิดว่าฝายแต่ละตัวทีก่ ่อสร้างจะใช้งานอย่างไร มีหน้าที่ อะไร ซึง่ สิง่ เหล่านี้ เป็นความรูท้ ช่ี าวบ้าน
มีขน้ึ ด้วยประสบการณ์ชวี ติ ทีม่ วี ถิ ชี วี ติ การดารงอยูบ่ นพืน้ ทีร่ าบสูงเชิงเขา ทีต่ อ้ งอาศัยน้าบน
พืน้ ทีท่ ม่ี แี หล่งน้าทีจ่ ากัด ทาให้ชาวบ้านต้องดิน้ รนทีจ่ ะต้องช่วยเหลือตนเองให้ได้น้ามาใช้มาก
ทีส่ ุด เพื่อการดารงชีวติ ทีด่ ขี น้ึ

ภาพที่ 131 การเดินท่อ PVC ประปาห้วยทองใหญ่ (ซ้าย) และจุดก่อสร้างฝายชะลอน้า (ขวา)

ภาพที่ 132 ตัวฝายกันเป็นคอนกรีตสูง 150 ซ.ม.
28.4 วิ ธีการก่อสร้างประปาภูเขา
การทาประปาภูเขา อย่างแรกจะต้องทาการสารวจ ห้วย ลาธาร ทีอ่ ยูใ่ นทีส่ งู (ต้นน้า
ลาธาร) แล้ว ทาฝายกัน้ น้าในลักษณะ check dam บนจุดทีส่ งู ทีจ่ ะต่อน้าโดยทาเป็นฝายเล็กๆ
ใช้หนิ ปูนหรือคอนกรีตเสริมเหล็กสูงประมาณ 100 เซนติเมตร บริเวณทีม่ คี วามกว้างของลาธาร
น้อยทีส่ ุด วางท่อขนาด 8 นิ้ว โดยตัง้ อยูก่ ง่ึ กลางความสูงของฝาย 1 จุด เป็นท่อน้าทีจ่ ะต่อ
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ประปาต่อ ไป และอีกจุดลงท่อต่าสุดของฝายใช้สาหรับถ่ายเทขยะทีค่ า้ งอยูบ่ นฝาย
แล้วใช้
ตะแกรงกัน้ ไม่ให้ขยะใบไม้ลงในท่อทีจ่ ะต่อน้า วางท่อช่วงแรกให้ต่ากว่าจุดต่อน้า จากนัน้ วางท่อ
สูงต่าก็ได้แต่ไม่ให้สงู กว่าระดับน้าจุดแรก แล้วต่อท่อขนาดลดหลันจนได้
่
ขนาดทีต่ อ้ งการติดกาว
ให้แน่นแ ละให้สมดุลกับปริมาณน้าในห้วย โดยคานึงถึงจานวนจุดทีต่ ่อประปาด้วยเนื่องจาก
ลาห้วย มีชาวบ้านต่อน้ ากันหลายจุดจึงต้องแบ่งปนั ประมาณน้ ากันให้เกิดความเป็ นธรรม
นอกจากนี้ การทาประปาภูเขาต้องสร้างฝายต้นน้าเป็นฝายชะลอน้าทีอ่ ยูเ่ หนือประปาภูเขา
ลาห้วย เพื่อ เก็บกั กตะกอน กรองขยะ กิง่ ไม้ใบไม้ และชะลอความเร็วของน้าตลอดจนให้เกิด
ความชุ่มชืน้ ทัง้ ปี ทัง้ ยืดอายุการใช้งานของฝายทีต่ ่อประปาภูเขา และฝายอีกลูกอยูใ่ ต้ประปา
ภูเขา เพื่อชะลอน้าทีล่ น้ จากประปาภูเขาไม่ให้ไหลหลาก และเก็บกักน้าไว้ใช้ได้

ภาพที่ 133 ฝายชะลอน้าดักตะกอนต้นน้า
28.5 การบริ หารจัดการ
คณะกรรมการดูแลการใช้น้า มีการคัดเลือกจากคณะกรรมหมูบ่ า้ น จากหมู่ 7,10,17
บ้านนาเมืองไทย หมูบ่ า้ นละ 2 คน ซึง่ เป็นมติของการประชาคมหมูบ่ า้ น ให้มหี น้าที่ เปิด- ปิดน้า
ดูแล รักษา ซ่อมบารุงท่อ และเก็บเงินจากผูท้ ใ่ี ช้น้าประปาภูเขา ครัวเรือนละ 30 บาทต่อเดือน
จากผูท้ ใ่ี ช้น้าจากประปาภูเ ขาทุกครัวเรือน (ปจั จุบนั มีประมาณ 90 ครัวเรือน) คณะกรรมการจะ
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ 500 บาท พร้อมทาบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อรายงานให้ทป่ี ระชุมทราบ
วาระการปฏิบตั งิ านไม่มกี าหนด หากผูท้ ไ่ี ด้รบั เลือกเป็นคนดูแลการ
ใช้น้า ไม่สามารถไป
ปฏิบตั งิ านช่วยเพื่อนได้ จะแสดงความประสงค์ของลาออกด้วยตนเองด้วยจิตสานึกในหน้าทีก่ าร
ทางาน... ทัง้ นี้ การคัดเลือกคณะกรรมการ การกาหนดหน้าทีข่ องคณะกรรมการ การเก็บเงิน
ตลอดจนวาระของคณะกรรมการ จะไม่มกี ารจดบันทึกไว้ แต่เป็นกติกาตกลงกันในทีป่ ระชุม ของ
หมูบ่ า้ น และมีมติเสียงส่วนมากยอมรับในกติกาเท่านัน้
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28.6 ประโยชน์ประปาภูเขาห้วยทอง
ด้วยประปาภูเขาลาน้ าห้วยทอง เป็ นประปาทีก่ ่อสร้างด้วยการแก้ปญั หาของชุมชนโดย
ชาวบ้าน ทาให้ชาวบ้านมีน้าใช้ในการอุปโภคในครัวเรือนเพิม่ ขึน้ ทีม่ ตี น้ ทุนต่าในการดาเนินงาน
ช่วยลดการใช้น้ าประปาหมูบ่ า้ นทีใ่ ช้น้ าจากใต้ดนิ ทีจ่ ะก่อให้เกิดปญั หาพืน้ ดินยุบ ด้วยเหตุน้ี
ประปาภูเขายังก่อให้ประโยชน์ ด้านอื่นๆ ได้แก่ เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าอย่าง เกิด
ประโยชน์สงู สุดและไม่สญ
ู เสีย ลดต้นทุนและพลังงานในการทาการเกษตร เกิดกระบวนการคิด
ของชุ มชนเรือ่ งทีม่ าของน้ า ว่าน้ ามาจากปา่ ทาให้ตอ้ งรักษาปา่ เพื่อจะ มีน้า ชุมชน (ผูใ้ ช้ประปา)
ดูแลรักษาปา่ ต้นน้ า สามารถสร้างผลผลิตในการเกษตรได้ในฤดูแล้ง สร้างความชุ่มชื่นให้แก่พน้ื ที่
เนื่องจากน้าประปาภูเขาจะไหลลงในพืน้ ทีท่ าการเกษตรของชาวบ้าน ซึง่ สิง่ เหล่านี้เองที่ ทาให้
ชุมชนได้รบั ประโยชน์จากประปาภูเขาโดยไม่มขี อ้ จากัด
28.7 บทวิ เคราะห์
ประปาภูเขาลาห้วยทอง เป็ นประปาทีเ่ กิดจากการแก้ปญั หาของชาวบ้านทีต่ อ้ งการนา
น้าจากแหล่งธรรมชาติมาใช้อย่างคุม้ ค่า แต่เมือ่ สร้างประปาภูเขาเสร็จแล้ว น้าได้นาไปใช้อุปโภค
ครัวเรือนได้เพิม่ ขึ้น ซึง่ ลดปญั หาการขาดแคลนน้ าใช้ในครัวเรือนในฤดูแล้งได้ในระดับหนึ่ง และ
มีความคุม้ ค่าในเรือ่ งการก่อสร้าง เพราะมีตน้ ทุนในการก่อสร้างต่า ในการทีจ่ ะรักษาลาน้าห้วย
ทองชาวบ้านต้องร่วมมือกับภาครัฐช่วยกันทาหน้าทีด่ แู ลรักษาปา่ ต้นน้ า “ปา่ ภูหว้ ยทอง ” ให้ม ี
ความอุดมสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เพื่อให้ปา่ ต้นน้ าสามารถเก็บกักได้ดขี น้ึ โดยการช่วยกันดูแลไม่ให้มกี าร
บุกรุก ทาลายปา่ และควรสร้างเพิม่ ฝายชะลอน้ าคอนกรีตในจุดต้นน้ าเพิม่ สัก 2 ฝาย เพื่อให้การ
เก็บกักน้าได้มากขึน้ และฝายใต้น้าอีก 1 ฝาย เพื่อเก็บกักน้าทีไ่ หลล้นทิง้ ไว้ใช้ประโยชน์ได้
มากขึน้ ซึง่ เมือ่ ทาฝายเพิม่ จะสามารถกักเก็บน้าได้เพิม่ ขึน้ และจะชะลอการไหลของน้าได้ดขี น้ึ ใน
ฤดูแล้ง
28.7.1 ปจั จัยความสาเร็จ
ชาวบ้านมีความรักสามัคคีกนั ช่วยกันทีจ่ ะแก้ปญั หาร่วมกัน เพื่อมีให้มนี ้ าใช้
ตลอดปี ในการเพาะปลูก ซึง่ จะทาให้ชาวบ้านมีอาชีพ และสร้า งรายได้ทเ่ี พียงพอแก่ค่าใช้จา่ ยได้
ตลอดทัง้ ปี
28.7.2 ข้อจากัดในการดาเนินการ
1) ปจั จุบนั การจัดทาประปาภูเขา จะใช้วสั ดุก่อสร้าง เพราะมีความคงทนต่อ
ภัยธรรมชาติและการกระทาของคน แต่วสั ดุจะมีราคาสูงขึน้ ทุกวันในท้องตลาด ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้ ไม่แน่นอน ทาให้งบประมาณเริม่ ต้นของชุมชนไม่
เพียงพอ ประกอบกับไม่มคี วามรูใ้ นก่อสร้างทีถ่ ูกหลักวิศวกรรม ทาให้เกิดการชารุดได้งา่ ย
จึงต้องพึงพาหน่วยงานราชการมาให้ความรูแ้ ละงบประมาณสนับสนุน
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2) การก่อสร้างประปาภูเขาในลาห้วยจะถูกจากัดพืน้ ทีก่ กั เก็บน้าตามควา ม
กว้าง ยาวของลาห้วย ทาให้กกั เก็บน้ าได้น้อย ในช่วงฤดูแล้งมักประสบกับปญั หาการขาดแคลน
น้าสาหรับการเกษตรและอุปโภคในครัวเรือน นอกจากนี้ ในช่วงฤดูน้ าหลากมักประสบกับปญั หา
น้าท่วมหลาก ตลิง่ พังเนื่องจากถูกน้ากัดเซาะอย่างรุนแรง จะส่งผลให้ลาห้วยในพืน้ ทีม่ สี ภาพน้า
ตืน้ เขินเนื่องจากการทับถมของตะกอนจากน้าฝน

บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ าโขง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มี 8 จังหวัด คือ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลาภู สกลนคร
บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร ได้นาเสนอไว้ในทีน่ ้เี ป็ นเพียงบางส่วนของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ใน
การบริหารจัดทรัพยากรน้า ด้วยเหตุผลเพราะ การรวบรวมภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า ถ้าจะให้ได้ครบถ้วนทุกแง่มนุ ต้องใช้เวลานาน และใช้ทรัพยากรบุคคลสาหรับทาการ
สารวจรวบรวมข้อมูลจานวนมาก การศึกษาและรวบรวมภูมปิ ญั ญา ท้องถิน่ ในครัง้ นี้ จึงเป็นเพียงการ
ประมวล เลือกสรรภูมปิ ญั ญาขึน้ มาโดยอาศัยการแนะนาจากผูร้ ู้
ได้แก่ คณะกรรมการลุ่มน้า
เครือข่าย กลุ่มผูใ้ ช้น้า หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง และสถาบันการศึกษาในท้องถิน่
พร้อมด้วย
คณะผูว้ จิ ยั ทีไ่ ด้ออกไป สารวจ เก็บข้อมูลสนาม โดยมีจดุ มุ่ งหมายเพื่อให้เห็นถึงภูมปิ ญั ญา ความรู้
ความสามารถของชุมชนท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้าอย่างแท้จริง
กระบวนการวิจยั ใช้เครือ่ ง มือ ทางสังคมทีห่ ลากหลาย ทัง้ การสารวจเก็บข้อมูล ภาคสนาม
เบือ้ งต้น การสนทนากลุ่มเจาะจง การสัมภาษณ์เดีย่ วเจาะลึก การใช้แบบสอบถามประกอบก
าร
สัมภาษณ์ และการสังเกตร่วมด้วย โดยคณะวิจยั ได้มกี ารบันทึกข้อมูลและรวบรวมข้อมูลด้านภูม ิ
ปญั ญาท้องถิน่ และการทาเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน เพื่อเป็ นการถอดบทเรียน และประมวลภาพ
ข้อมูล ประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องเพื่อนาไปสู่การถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับบริ บทของ
แต่ละชุมชน อันเป็นแนวทางของการ พัฒนาและประยุกต์ ภูมปิ ญั ญา เพื่อ เป็นสื่อการเรียนรูใ้ ห้กบั
สาธารณะ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้สรุปผลการศึกษา ตามความมุง่ หมายของการวิจยั และมีขอ้ เสนอแนะ
ไว้ดงั นี้
1. สรุปผลการศึกษาตามความมุ่งหมายของการวิ จยั
1.1 ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1.1.1 เพื่อศึกษา รวบรวม เผยแพร่ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้ า ในพืน้ ทีล่ ุ่ม
น้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)
1.1.2 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ทีม่ าการเกิดมาซึง่ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการ
ทรัพยากรน้าของชุมชน
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1.1.3 เพื่อศึกษาข้อจากัด ประเด็นจุดเด่น-จุดด้อย และโอกาส ของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการ
จัดการทรัพยากรน้ า เพื่อพัฒนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้เกิดศักยภาพสูงสุด
1.1.4 เพื่อพัฒนาและประยุกต์นาเอาภูมปิ ญั ญ าท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้า มาใช้ใน
ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 สรุปผลการศึกษา
1.2.1 การ ศึกษา รวบรวม เผยแพร่ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้ า
จาก
การ ศึกษา พบว่า ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ าโขงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน สามารถสรุปภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ได้
จานวน 28 ภูมปิ ญั ญา ซึ่งสามารถจาแนกประเภทของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีศ่ กึ ษา ตามลักษณะของ
คนในท้องถิน่ หรือชุมชน ที่ได้คดิ หรือได้รบั การถ่ายทอดและถือปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาจากบรรพบุรษุ
ซึง่ เกิดจากความเชื่อ ความรูส้ กึ ความนึกคิด ในการสร้างสรรค์แบบแผนของการดาเนินชีวติ รวมถึง
การนาเทคโนโลยีพน้ื บ้ านมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตาม ลักษณะ/ประเภท ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
จึง สามารถจัดประเภทของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีศ่ กึ ษารวบรวมได้ 5 ประเภท คือ (1) ประเภทการ
จัดการ/การปฏิบตั ิ (2) ความเชื่อ /พิธกี รรม/ศาสนา (3) เครือ่ งมือ /อุปกรณ์ (4) ปราชญ์ชาวบ้าน และ
(5) สิง่ ก่อสร้าง แสดงในตารางดังนี้
ลาดับ ภูมิปัญญา
1
การจัดการปา่ ชุมชนภูผปี อบ
2
การจัดการอ่างเก็บน้าห้วย
คล้าย
3
การบริหารจัดการน้าพืน้ ทีเ่ ชิง
เขาในเขตรักษาพัน ธุส์ ตั ว์ปา่ ภู
หลวง
4
หนองลาด อนุรกั ษ์เพื่อพัฒนา
5
การจัดการน้ากลุ่มบ้านดอน
กลาง
6
กลุ่มเยาวชนรักษ์น้าคาน
7
การจัดการหนองกุดทิง

จังหวัด
หนองคาย
อุดรธานี

ลุ่มน้า
ประเภท
แม่น้าโขงส่วนที่ 6 การจัดการ/การปฎิบตั ิ
ห้วยหลวง
การจัดการ/การปฎิบตั ิ

เลย

น้าสาน

หนองคาย
บึงกาฬ

แม่น้าโขงส่วนที่ 6 การจัดการ/การปฎิบตั ิ
แม่น้าโขงส่วนที่ 7 การจัดการ/การปฎิบตั ิ

เลย
บึงกาฬ

แม่น้าโขงส่วนที่ 5 การจัดการ/การปฎิบตั ิ
ห้วยคอง
การจัดการ/การปฎิบตั ิ

การจัดการ/การปฎิบตั ิ
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ลาดับ ภูมิปัญญา
8
การบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตรพืน้ ทีร่ าบสูง
9
การบริหารจัดการน้าหนองสี
นาถ
10
การบริหารจัดการแหล่งน้าใต้
ดิน
11
วิถชี วี ติ ของชุมชนในเขตลุ่มน้า
สงคราม
12
ประเพณีบุญกุม้ ข้าว

จังหวัด
มุกดาหาร

ลุ่มน้า
ห้วยบังอี่

หนองคาย

แม่น้าโขงส่วนที่ 6 การจัดการ/การปฎิบตั ิ

นครพนม

น้าก่า

การจัดการ/การปฎิบตั ิ

สกลนคร

สงครามล่าง

วิถชี วี ติ

หนองบัวลาภู ห้วยน้าโมง

15

ดอนปูต่ า ศรัทธา ความเชื่อแห่ง หนองบัวลาภู ห้วยน้าโมง
การอนุรกั ษ์
การผสมผสานประเพณีกบั การ หนองคาย
แม่น้าโขงส่วนที่ 6
บริหารจัดการน้า
พิธสี รงน้ าหลวงปูก่ ่ า
อุดรธานี
ห้วยดาน

16

พิธสี บื ชะตาแม่น้าคาน

เลย

แม่น้าโขงส่วนที่ 4

17

ประเพณีทาบุญหินสีก่ อ้ น

เลย

แม่น้าโขงส่วนที่ 3

18

ประเพณีบุญบัง้ ไฟ

สกลนคร

ห้วยน้าอูน

19

บัง้ ไฟผี บุญออกพรรษา

หนองคาย

ห้วยหลวง

20

ประเพณีผขี นน้า

เลย

แม่น้าโขงส่วนที่ 5

21
22

คันโซ่ (เครือ่ งมือวิดน้าโบราณ)
เครือ่ งตะบันน้า

หนองบัวลาภู ห้วยน้าโมง
มุกดาหาร
ห้วยบังอี่

13
14

ประเภท
การจัดการ/การปฎิบตั ิ

ความเชื่อ / พิธกี รรม
ศาสนา
ความเชื่อ / พิธกี รรม
ศาสนา
ความเชื่อ / พิธกี รรม
ศาสนา
ความเชื่อ / พิธกี รรม
ศาสนา
ความเชื่อ / พิธกี รรม
ศาสนา
ความเชื่อ / พิธกี รรม
ศาสนา
ความเชื่อ / พิธกี รรม
ศาสนา
ความเชื่อ / พิธกี รรม
ศาสนา
ความเชื่อ / พิธกี รรม
ศาสนา
เครือ่ งมือ/อุปกรณ์
เครือ่ งมือ/อุปกรณ์

/
/
/
/
/
/
/
/
/
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26
27

ภูมิปัญญา
พัดน้า (กังหันวิดน้า)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภหู ลวง
ชีวติ ใหม่บนพืน้ ฐาน
เกษตรทฤษฎีใหม่
ระบบประปาภูเขา (น้าซับ)
ระบบประปาภูเขา (ฝาย)

28

ประปาภูเขาลาห้วยทองใหญ่

ลาดับ
23
24
25

จังหวัด
เลย
เลย
อุดรธานี

ลุ่มน้า
น้าสาน
แม่น้าเลยตอนล่าง
ห้วยน้าโสม

ประเภท
เครือ่ งมือ/อุปกรณ์
ปราชญ์ชาวบ้าน
ปราชญ์ชาวบ้าน

สกลนคร
หนองคาย
(บ.เทาใต้)
อุดรธานี

น้ายาม
ห้วยน้าโสม

สิง่ ก่อสร้าง
สิง่ ก่อสร้าง

ห้วยน้าโสม

สิง่ ก่อสร้าง

จากตารางดังกล่าว ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพืน้ ที่ ลุ่มน้าโขง
ทีไ่ ด้จากการศึกษา นับเป็นแนวทางทีเ่ ป็นรูปธรรมในการแก้ ไขปญั หาทรัพยากรน้ าของท้องถิน่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะรูปแบบและแนวทางภูมปิ ญั ญาทีใ่ ช้ในแต่ละพืน้ ทีล่ ว้ นเกิดและสร้างสรรค์
มาจากความต้องการบริหารจัดการน้ าในพืน้ ทีท่ ม่ี ลี กั ษณะปญั หาแตกต่างกันไป แต่สามารถตอบ
โจทย์ได้ตรงประเด็นเพราะคาตอบมาจากคนในท้องถิน่ เอง หาใช่ ถูก ยัดเยียดวิธกี ารแก้ปญั หาจาก
ผูอ้ ่นื ทีไ่ ม่ได้สมั ผัสและอยูใ่ นพืน้ ทีป่ ญั หา การบริหารจัดการน้าจึงไม่ใช่การนาโครงการขนาดใหญ่หรือ
งบประมาณจานวนมากมาใช้ในการแก้ปญั หาเท่านัน้
การบริหารจัดการน้าควรคานึงและให้
ความสาคัญแก่ความต้องการของคนพืน้ ทีก่ ่อนเป็นลาดับแรก จาก นัน้ จึงเพิม่ เติมเทคโนโลยี หลัก
วิชาการเพื่อคานวณหาความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ แต่ในพืน้ ทีท่ ท่ี าวิจยั เมือ่ นาเอาความเชื่อ ความ
ศรัทธา การกาหนดกฎ กติกา ของชุมชนเองกลับสามารถจัดการกับปญั หาการบุกรุกปา่ ชุมชนได้
อย่างเด็ดขาดเพราะการห้าม เพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทางออกของปญั หาแต่ตอ้ งรักษาและใช้ประโยชน์
ควบคู่กนั ไปจึงจะแก้ปญั หาได้อย่างยังยื
่ น การนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาบริหารจัดการน้ านับเป็ น
ทางเลือกทีล่ งทุนน้อย เห็นผลไว และได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน เป็นอีกหนึ่ง
ทางออกของปญั หาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชาติ
1.2.2 การศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ทีม่ าการเกิดมาซึง่ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการ
ทรัพยากรน้าของชุมชน จากการศึกษา พบว่า ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
เป็นความรูท้ ค่ี นท้องถิน่ พัฒนาขึน้ มา เกิดจากการเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ อย่างต่อเนื่อง การลองผิด
ลองถูกมาเป็น เวลานาน จนเกิดการตกผลึกเป็นความรูช้ ุดหนึ่ง ซึง่ อยูบ่ นรากฐานความเข้าใจ
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ผสมผสานกับความเชื่อประเพณีดงั ้ เดิมต่างๆ โดยความรูน้ นั ้ เกิดจาก ความรู้
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เกีย่ วกับสภาพพืน้ ที่ ประเพณีและวัฒนธรรม ทีส่ ามารถระบุได้ว่าเป็นอย่างไร แหล่งน้า พืชพันธุ์
สัตว์ สิง่ มีชวี ิ ตมีอะไรบ้างในท้องถิน่ สามารถแยกประเภท คุณสมบัติ บอกเล่าถึงพฤติกรรมได้ ใน
ด้านความรูก้ ารจัดการทรัพยากร ว่าต้องปฏิบตั ิ จัดการอย่างไร สร้างระบบแบบใดจึงจะสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ส่วนความรูใ้ นการจัดตัง้ สถาบัน องค์กรทีม่ กี ารวางระบบระเบียบ แบ่งหน้าทีว่ ่าใครจ ะเป็น
คนเข้ามาดูแลจัดการ ซึง่ มีการบังคับใช้ การลงโทษเมือ่ มีคนทาผิด ความรูใ้ นประเพณีจะ เป็นไปตาม
ความเชื่อทางพิธกี รรมในท้องถิน่ และสุดท้ายความรูใ้ นเชิงมโนทัศน์ ซึง่ คนในชุมชนได้มกี ารสังเกต
และรับรูอ้ ย่างไร ตลอดจนให้ความหมายต่อสิง่ ต่างๆ อย่างไร เช่น ชาวบ้านจะเคา รพในธรรมชาติ
เพราะเชื่อว่ามีสงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ มีผเี ป็ นเจ้าของทรัพยากร ต่างๆ โดยเฉพาะเกีย่ ว กับ ทรัพยากรน้าทีม่ ี
ความสาคัญต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชุมชน ต้องใช้ น้าด้วยความเคารพ ถนอมรักษา
หากทาไม่ดกี จ็ ะถูกทาโทษ เกิดเหตุเภทภัยในหมูบ่ า้ น เป็นต้น ซึง่ เป็นความรูท้ ้ องถิน่ ระดับทีล่ กึ ซึง้
มากทีส่ ุด
1.2.3 การศึกษาข้อจากัด ประเด็นจุดเด่น-จุดด้อย และโอกาส ของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการ
จัดการทรัพยากรน้ า เพื่อพัฒนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้เกิดศักยภาพสูงสุด
1) ประเด็นข้อจากัด จากการศึกษา พบว่า หลายปี ทีผ่ ่านมา ปญั หาวิกฤตน้ า
ทัง้ ปญั หาการขาดแคลนน้ า น้ าท่วม และน้ าเสีย ในชุมชม กลายเป็ นปญั หาที่ เพิม่ ขึน้ ตลอดมา
ซึง่ เกิด จากการเพิม่ ขึน้ ของประชากร การทาอาชีพเกษตร การใช้สารเคมีในการทาเกษตร มากขึน้
การจัดการปญั หาดังกล่าว ชุมชนเองได้ใช้ภมู ปิ ญั ญาทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ บริหารจัดการน้ าที่
มีอ ยู่
อย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่อดีตถึงปจั จุบนั แต่ชุมชนเองก็มขี อ้ จากัดทีไ่ ม่สามารถทีจ่ ะไปจัดการ บางสิง่ ได้
คือ
1.1) แหล่งน้าตามธรรมชาติทม่ี บี ริบทและขนาดความจุเก็บกักน้าทีแ่ ตกต่างกัน
ทาให้การกักเก็บน้ าในแต่แห่งมีปริมาณทีไ่ ม่เท่ากัน จึงประสบปญั หาน้ าไม่
เพียงพอแก่การใช้
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและประมงในพืน้ ทีแ่ ตกต่างกันไป
1.2) การเปลีย่ นแปลงของฤดูกาลไม่เหมือนเดิม เช่น บางปีฤดูฝนมาช้าและมี
ปริมาณฝนตกน้อยทาให้น้ าทานาไม่เพียงพอ และเมือ่ ถึงฤดูแล้ง จะเกิดปญั หาก ารขาดแคลนน้า
อุปโภคบริโภค เป็นต้น
1.3) แหล่ง น้ าต้นทุนได้รบั ผลกระทบจาก ฤดูกาลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ปา่ ไม้ถูก
ทาลาย ทาให้มปี ริมาณน้าทีน่ ้อยลง ไม่เพียงพอแก่การใช้งาน
1.4) การขอรับการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติจากหน่วยงานราชการ
มีความล้าช้า
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2) ประเด็นจุดเด่น จากการศึกษา พบว่า ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า แต่ละประเภท ได้ สะท้อ นให้เห็นว่า มีจดุ แข็งทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อการพัฒนาก็คอื
องค์ความรูห้ รือภูมปิ ญั ญาทีม่ อี ยูใ่ นวัย ผู้สงู อายุ กับ การมีส่วนร่วมของชุมชน ที่จะได้มกี ารถ่ายทอด
สู่คนรุน่ ใหม่ตามวิถชี ุมชน และเกิดการ พัฒนาในการใช้ ตามยุคตาม สมัยให้เกิดศักยภาพสูงสุด
ซึง่ ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนในด้านต่างๆ ดังนี้
2.1) ชุมชนสามารถแก้ไขปญั หาด้านทรัพยากรน้ า และปา่ ต้นน้ า กลางน้ า ปลาย
น้า ด้วยตนเอง ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
2.2) เสริมสร้างศักยภาพ การพึง่ พาตนเอง และความเข้มแข็งของชุมชน
2.3) พัฒนากระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันของชุมชน อย่างเป็นระบบ
2.4) สร้างความตระหนักของชุมชนและจิตสานึกร่วมกันในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรน้า
และใช้ทรัพยากรในท้องถิน่ ได้อย่างคุม้ ค่าทีส่ ุด
2.5) ก่อให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือของชุมชน สังคมเอือ้ อา ทรกันและกัน
และรักษา ห่วงแหน ความรูท้ บ่ี รรพบุรษุ ได้ถ่ายทอดไม่ให้สญ
ู หายไปจากท้องถิน่
2.6) เกิดการปรับตัวและพัฒนาภูมปิ ญั ญาให้ทนั การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ
2.7) เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับหน่วยงาน
ราชการ/เอกชน
2.8) ความสัมพันธ์ ความอบอุ่น และความเป็นปึกแผ่นของสมาชิกในครอบครัว
และสังคมมีความมันคง
่
จากผลดี ดงั กล่าว แสดงให้เห็นว่า ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการน้ าของ ชุมชนที่ม ี
การพึงพาอาศัยน้าจากธรรมชาติเป็นหลัก โดยใช้ศกั ยภาพในการจัดการภายในชุมชนเอง ซึง่ มี
เป้าหมายต้อง การ นาน้ามาใช้ ประโยชน์ อย่างคุม้ ค่า และจัดเก็บน้าจากธรรมชาติให้ได้ ในปริมาณ
มากทีส่ ุด เพื่อเกิดประโยชน์สงู สุด ในชุมชน คนชุมชนเองจึงช่วยกันคิดและสร้าง วิธกี ารแต่ละท้องถิน่
จากปจั จัยทางพืน้ ที่ บริบท ของแต่ละชุมชนเอง ทีม่ รี ปู แบบทีแ่ ตกต่างกันไปตามวิถชี วี ติ ของชุมชน
ซึง่ เกิดจากการร่วมกันวางแผน จัดการ แก้ปญั หา พัฒนา ด้วยชุมชนเอง สิง่ เหล่านี้เป็นปจั จัยผลักดัน
ให้คนรุน่ ใหม่นาภูมปิ ญั ญาที่ มีอยูไ่ ปประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นการรักษาไม่ให้ภมู ปิ ญั ญา สูญ หายไปจาก
ท้องถิน่ จนถึงปจั จุบนั
3) ประเด็นจุดด้อย จากการศึกษา พบว่า ภูมปิ ญั ญาท้องถิ่ นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า ของชุมชนในปจั จุบนั ยังขาดระบบและกลไกทีม่ ศี กั ยภาพในการปฏิบตั ิ ทา ให้ขาดความ

241
เชื่อถือ ในองค์ความรูท้ เ่ี ป็น ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการแก้ปญั หาด้านทรัพยากรน้ าในชุมชน ซึง่ ทาให้
คนรุน่ ใหม่บางชุมชนไม่มกี ารสืบทอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้วยสาเหตุดงั นี้
3.1) ขาดการบูรณาการระหว่างชุมชนท้องถิน่ หน่วยงานภาครัฐในการจัดการ
ทรัพยากรน้า และทรัพยากรอื่นๆ ในชุมชน
3.2) โอกาสชุมชนในการแลกเปลีย่ นองค์ความรูไ้ ม่มชี ่องทางทีช่ ดั เจน
3.3) การมีพน้ื ที่ บริบท และทรัพยากรธรรมชาติทจ่ี ากัด
3.4) ความคิดข องคนรุน่ ใหม่ และรุน่ เก่าทีแ่ ตกต่างกัน ทาให้เกิดปญั หา
การมีส่วนร่วม
3.5) การพัฒนาภูมปิ ญั ญาขาดการส่งเสริม จากหน่ วยงานภาครัฐ ขาดการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
3.6) ขาดงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรอย่างต่อเนื่อง
3.7) ประชาชนในชุมชน ขาดความรูใ้ นเ รือ่ งการจัดการทรัพยากรธรรม ชาติ
ประเภทต่าง ๆ เช่น ดิน น้า ปา่ ไม้ เป็ นต้น
3.8) แนวคิดการดารงชีวติ ของคนในชุมชนเปลีย่ นแปลง ตามระบบทุนนิยม
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมชุมชนของคนไทย
จากสาเหตุ ทีก่ ล่าวมานี้ ส่งผลกระทบให้ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ บางประเภท สูญหายไป
จากท้องถิน่ ซึง่ เป็นความสูญเสียองค์ความรูใ้ นท้องถิน่ ทีย่ ากทีจ่ ะฟื้นคืนได้ เพราะปจั จุบนั การพัฒนา
กระแสหลัก ได้ ให้ความสาคัญกับการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและทันสมัย
ด้าน
เทคโนโลยี แบบระบบทุนนิยม ทีม่ แี ต่จะเร่งเร้าให้เกิดความต้องการด้านวัตถุ โดยด้านวัตถุนนั ้ สิ่ งที่
จะสามารถตอบสนองได้กค็ อื เงิน ด้วยความต้องการทีม่ ากขึน้ แบบก้าวกระโดด นันเองมี
่
ส่วนสร้าง
ผลกระทบมากมายต่อชุมชนท้องถิน่ ไม่ว่าจะเป็ นปญั หาสิง่ แวดล้อมเสื่อมโทรม ค่านิยมทางสังคม
ชุมชนท้องถิน่ เปลีย่ นไป ความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึง และการใช้ ทรัพยากร จึงทาให้ปญั หาเ หล่านี้
ยากทีจ่ ะแก้ไขได้ดว้ ยชุมชนเอง
4) ประเด็นโอกาส
4.1) หน่วยงานราชการท้องถิน่ และหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมสนับสนุน และพัฒนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เช่น การจัดการ ส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
4.2) หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เข้ามา จัดทาแผนบริหารองค์ความรูท้ เ่ี ป็น
ภูมปิ ญั ญาในท้องถิน่ เป็ นกิจกรรมของชุมชนดาเนินการ
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4.3) หน่วยงานภาครัฐ ให้การสนับสนุนกระบวนการเรียนรูข้ องชุมชนในการ
สืบค้นและถ่ายทอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เกีย่ วกับการจัดการทรัพย ากรน้าให้ได้รบั การยอมรัอบอย่าง
กว้างขวางและอย่างต่อเนื่อง เพื่อเกิดกลไกการจัดการทรัพยากรน้าของชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง
4.4) จัดตัง้ เครือข่ายภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในแต่ละลุ่มน้ าสาขาในพืน้ ทีจ่ งั หวัด เพื่อให้
เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันในเครือข่ายภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และในพืน้ ทีต่ ่างจังหวัด
4.5) ฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรูใ้ นการจัดการทรัพยากร
ประเภทต่างๆ ให้แก่ชุมชนท้องถิน่ เพื่อเกิดการผสมผสานองค์ความรูต้ ่อยอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ นัน้
4.6) รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับคุณค่าและความสาคัญข องภูม ิ
ปญั ญาท้องถิน่ โดยเฉพาะในแง่มมุ ของการจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรประเภทต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนทัวไป
่ และหน่ วยงานราชการต่างๆ ได้ตระหนักในคุณค่าของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
1.2.4 การพัฒนาและประยุกต์นาเอาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรน้ า มาใช้ใน
ชุมชนให้เกิด ประโยชน์สงู สุด จากการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนาจึงควรเน้นการกระตุน้ ให้
ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ผรู้ ู้ และประชาชนในท้องถิน่ มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าแบบพึง่ พาตนเอง รวมถึงการประยุกค์ใช้เทคโนโลโยพืน้ บ้านทีเ่ หมาะสมในการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าในชุมชนให้มคี วามหลากหลายเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะมุง่ ให้มกี ารส่งเสริม ดังนี้
1) ส่งเสริม ชุมชน ในการฟื้นฟู สืบสานและใช้ประโยชน์ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ร่วมทัง้ การประยุกต์และพัฒนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าให้สอดคล้องกับบริบททางด้านสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรน้า ของชุมชนด้วย
ตนเอง เช่น การตัง้ กลุ่มผูใ้ ช้น้าพร้อมกาหนด กฎ ระเบียบ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบตั ิ
3) การคุม้ ครองภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหา รจัดการทรัพยากรน้า ในเชิงรุก โดย
การสร้างความเข้าใจและความรูเ้ ท่าทัน ให้กบั สังคมท้องถิน่ ถึงการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในสังคม
เมือง
4) การอนุรกั ษ์ โดยการปลุกจิตสานึกให้คนในท้องถิน่ ตระ
หนักถึงคุณค่าและ
ความสาคัญของ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ การส่งเสริมสนับสนุ นกิจกรรมตามป ระเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ
สร้างจิตสานึกของความเป็ นคนท้องถิน่ นัน้ ๆ ทีจ่ ะต้องร่วมกันอนุ รกั ษ์ภมู ปิ ญั ญาทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิน่ เช่น พิธสี บื ชะตาแม่น้าคาน บุญบัง้ ไฟล้าน เป็นต้น
5) การฟื้นฟู โดยการเลือกสรรภูมปิ ญั ญาทีก่ าลังสูญหาญ หรือทีส่ ญ
ู หายไปแล้ว
มาทาให้ม ี คุณค่าและมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวติ ในท้องถิน่ โดยเฉพาะพืน้ ฐานทางจริง ธรรม
คุณธรรม และค่านิยม
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6) การพัฒนา ควรริเริม่ สร้างสรรค์และปรับปรุงภูมปิ ญั ญาให้เหมาะสมกับยุคสมัย
และเกิดประโยชน์ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน โดยใช้ภมู ปิ ญั ญา ท้องถิน่ เป็นพืน้ ฐานในการรวมกลุ่ ม
การทากิจกรรมในท้องถิน่ การพัฒนาอาชีพ ในท้องถิน่ การ นาความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีมา ช่วยเพื่อต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจนการป้องกันและ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในท้องถิน่
7) การถ่ายทอด โดยการนาภูมปิ ญั ญาทีผ่ ่านมาเลือกสรรกลันกรองด้
่
วยเหตุ และผล
อย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รบั รู้ เกิดความเข้าใจถึงคุณค่า
คุณประโยชน์ของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ
8) ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสื บสานและ
พัฒนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในชุมชนต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ อย่าง
ต่อเนื่อง
9) การเสริมสร้างปราชญ์ทอ้ งถิน่ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒ นาศักยภาพ
ของชาวบ้าน ผูด้ าเนินการ ให้มโี อกาสแสดงศักยภาพด้านภูมปญั ญา ความรูค้ วามสามารถ อย่าง
เต็มที่ โดยนอกจากจะให้มกี าร ยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ แล้วควรจะสนับสนุนให้ม ี
ระบบค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมเพื่อยกระดับความเป็ นอยูข่ องผูท้ าหน้าทีส่ บื สานภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้ด ี
ขึน้
2. ข้อเสนอแนะ มีดงั นี้
2.1 การนาไปปฏิ บตั ิ
2.1.1 การเผยแพร่การแลกเป ลีย่ น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และ
แลกเปลีย่ นภูมปิ ญั ญา ท้องถิน่ อย่างกว้างขวางโดยให้มกี ารเผยแพร่ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ต่างๆ ด้วยสื่อ
และวิธกี ารต่างๆ อย่างกว้างขวาง
2.1.2 การสร้างเครือข่ายวิชาการด้านภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในระดับท้องถิน่ และระดับจังหวัด
เพื่อส่งเสริม สนับสนุ นการใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ในทางเลือกทีเ่ หมาะสม
2.1.3 ควรมีการสนับสนุ นการแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีม่ ลี กั ษณะ
/
ประเภทเดียวกันทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ และเป็น การชีแ้ นะ
แนวทางทีจ่ ะพัฒนาและประยุกต์ใช้ภมู ปิ ญั ญาได้อย่างต่อเนื่องอย่างไม่มขี อ้ จากัด
2.1.4 ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าให้มากขึน้ เนื่องจากทีผ่ ่านมาประชาชนในชุมชนยังยึดหลักอิสระใน
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การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุม ซึง่ อาจทาให้สมาชิกยังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างชัดเจน และเต็มรูปแบบ ซึง่ ทางผูน้ าควรมีการหาแนวทางในการมีส่วนร่วมในการคิดการ
ตัดสินใจได้หลากหลายช่องทางมากขึน้
2.1.5 หน่วยงานท้องถิน่ ควรมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสืบทอด ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ใน
การบริห ารจัดการทรัพยากรน้า ตัง้ แต่อดีตเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์แหล่งน้า การดูแลรักษา ภายใน
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ อันดีงาม และทา
ให้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ไม่เลือนหายไปจากชุมชน
2.1.6 ชุมชนควรมี การจัดทา แผนการพัฒนาและสืบทอดภูม ิ ปญั ญาท้องถิน่ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาชุมชนไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ทีช่ ุมชนสามารถดาเนินการเองได้ และรับการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐได้
2.2 ข้อเสนอแนะระดับหน่ วยงานภาครัฐ
2.2.1 การวางแผนการใช้น้าจากแหล่งน้าของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ควรทีจ่ ะมองปจั จัยอื่น
เสริมในการวางแผน ไม่ควรมองเพียงเรือ่ งการใช้น้าเพียงอย่างเดียวควรดูในเรือ่ งของระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนด้วย มองถึงระบบตลาดเป็นตัวกาหนดของการเพาะปลูกของชาวบ้านเช่นกัน
และนาข้อมูลนัน้ มาเสริมในการวางแผนการใช้น้าจากแหล่งน้า รวมถึ งการดูแลรักษาแหล่งน้าของ
ชุมชนต่อไป
2.2.2 ควรมีการบูรณาการ โดยนาศาสตร์หรือความรูว้ ชิ าต่างๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั นามา
ผสมผสานเข้าด้วยกัน ตัง้ แต่การวิเคราะห์ประเภทแหล่งน้า การใช้ประโยชน์แหล่งน้า และการ
บารุงรักษาแหล่งน้ า โดยมีเน้นการประยุกต์ใช้ระหว่างภูมปิ ญั ญา ท้องถิน่ องค์ความรู้ กระบวนการ
และการปฏิบตั ทิ ก่ี ลมกลืนกับวิถชี วิ ติ ชุมชนเพื่อเกิดนวัตกรรมกระบวน การใช้น้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่
สามารถนาน้าไปใช้ในกิจกรรมอื่นได้นอกจากด้านเกษตรกรรม
2.2.3 สถาบันการศึกษาควรมีการส่งเสริมการจัดทาหลักสูตรภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการ
บริห ารจัดการทรัพยากรน้า โดยมีการกาหนดหลักสูตร คู่มอื การเรียน การสอนทีช่ ดั เจน และมีการ
ปฏิบตั อิ ย่างจริงจังในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนรุน่ ใหม่ได้เรียนรูภ้ มู ิ
ั ่ คนรุน่ ใหม่มคี วามตระ
ปญั ญาท้องถิน่ ควบคู่ไปกับวิทยาการสมัยใหม่ เป็ นการปลูกฝงให้
หนักถึง
ความสาคัญของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ อันจะนาไปสู่การ หวงแหนรักษาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ต่อไป
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2.3 ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.3.1 ควรมีการศึกษาวิจยั ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ในลุ่มน้าทัง้
25 ลุ่มน้า ในประเทศไทย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ ใหม่ในระดับกว้างขวางขึน้ และสามารถนาผลการ
การวิจยั มาปรับใช้ในการบริหารจัดการน้าในทุกภูมภิ าคของประเทศไทย
2.3.2 ควรมีการศึกษาลักษณะการผสมผสานภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ประเภทต่างๆ เช่น
ประเพณี พืน้ บ้าน ประเพณีทเ่ี กิดขึน้ ใหม่ สิง่ ก่อสร้างแบบเดิม สิง่ ก่อสร้างทีเ่ กิดขึ้ นใหม่ เป็นต้น
เพื่อให้ได้องค์ควา มรูเ้ กีย่ วกับการผสมผสานภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ใน
มิตทิ ห่ี ลากหลายมากขึน้
2.3.3 ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของแต่ละประเภทภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
เพื่อให้ได้องค์ความรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ประเภทนัน้ อย่างชัดเจนและลึกซึง้ ยิง่ ขึน้

1

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม
กรมทรัพยากรน้า. (2549). รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริ หาร เล่ม1/6 โครงการจัดทาแผนรวม
การบริ หารจัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่ล่มุ น้าโขง (ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ).
กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยากรน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม.
กรมทรัพยากรน้า. (2550). 60 ภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้า เพื่อ
เฉลิ มพระเกียรติ เนื่ องในโอกาสการจัดงานฉลองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี .
กรุงเทพมหานคร: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม.
กรมส่งเสริมการเกษตร. (2547). ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่ น .
กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
กิตชิ ยั รัตนะ. (2552). การประชุมทางวิ ชาการของมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 47
สาขา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร.
เกษตรพอเพียง.คอม. (2553). การจัดแบ่งพื้นที่ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ . สืบค้นเมือ่
5 สิงหาคม 2557, จาก เกษตรพอเพียง.คอม เว็บไซต์
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php? topic=27955.0
คะนึงนิจ ศรีบวั เอีย่ ม และคณะ. (2545). แนวทางการเสริ มสร้างประชาธิ ปไตยแบบนี้ ส่วน
ร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปัญหา อุปสรรค และ
ทางออก. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า.
เครื่องตะบันน้า Hydraulic RAM Pump. (2556). สืบค้นเมือ่ 30 เมษายน 2557, จาก ichat
เว็บไซต์ www.ichat.in.th/ExPrime/topic-readid150599-page
จิตระพี บัวผัน. (มปป.). กลุ่มรักษ์น้าคาน "เมล็ดพันธุ์" จิ ตอาสา. สืบค้นเมือ่ 15 พฤษภาคม
2557, จาก เว็บไซต์ http://www.pttplc.com/th/Documents/IntroPage/intro.html
เจริญ เชาวน์ประยูร . (2558). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริ หารจัดการ ทรัพยากรน้า
เพื่อการเกษตรในเขตลุ่มแม่น้าฝาง จังหวัดเชียงใหม่ . วิทยานิพนธ์ปริญญา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
เฉลิม อินสม และคณะ. (2552). รายงานการวิ จยั เพื่อท้องถิ่ นฉบับสมบูรณ์ โครงการ
การศึกษารวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการจัดการทรัพยากรน้า
แม่กื้ด ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร: สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั .

250
ฐปนา รอดภัย และคณะ. (2550). ภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้า ใน
พื้นที่ล่มุ น้าภาคเหนื อของประเทศไทย (ปิ ง วัง กก). กรุงเทพมหานคร: สานักวิจยั
พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม.
ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรูช้ ุมชนตาบลเตาไห อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี . (มปป.) ภูมิปัญญา
ด้านหัตถกรรม. สืบค้นเมือ่ 11 มีนาคม 2557, จาก ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรูช้ ุมชน
ตาบลเตาไห เว็บไซต์ human.udru.ac.th/~is/taohai/handwork_new.php?page
Num_rst.
ต้นทุนการปลูกข้าวของ “ผูจ้ ดั การนา” ยุคดิ จิตอล กาไรที่แท้จริ งของชาวนา. (2557).
สืบค้นเมือ่ 9 มิถุนายน 2557, จาก thaipublica เว็บไซต์
http://thaipublica.org/2014/02/cost-of-famer/.
ตามชาวบ้านแสงภา ไปทาบุญหิ นสี่ทิศ . (มปป.). สืบค้นเมือ่ 28 พฤษภาคม 2557,
จาก DITHICHAYA HEALTH-TRAVEL-LIVING . เว็บไซต์
http://www.travelthaimagazine.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=278308&
Ntype=62.
ตานานบัง้ ไฟพญานาค. (2552). สืบค้นเมือ่ 18 สิงหาคม 2557, จาก eduzones เว็บไซต์
http://edunews.eduzones.com/diaw30/23423
ถวิลวดี บุรกี ุล และคณะ. (2551). คู่มือการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่วมของหน่ วยงาน
ภาครัฐในระดับจังหวัด . กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ.
เทวรักษา เครือคล้าย และคณะ. (2552). ภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการบริ หารจัดการน้าอุปโภค
บริ โภค (The Study of Local Wisdom for Water Supply Management).
กรุงเทพมหานคร: สานักบริหารจัดการน้า กรมทรัพยากรน้า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม.
เทิดชาย ช่วยบารุง. (2554). ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นเชิ งสร้างสรรค์ .
กรุงเทพมหานคร: บริษทั เอ.ที.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จากัด.
นฤดม ทิมประเสริฐ. (2554). กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ตงั ้ อยู่บนพื้นฐานของ
สิ ทธิ ชุมชนในการจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่ นทางทะเล: กรณี ศึกษาองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ปริญญา
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
กรุงเทพมหานคร.

251
บุญชัย งามวิทย์โรจน์ สมทรง เจริญภัณฑูรณ์ และพงศ์พฒ
ั น์ เสมอคา. (2552). ภูมิปัญญา
ท้องถิ่ นในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้า : กรณี ศึกษาพื้นที่ล่มุ น้าชี .
กรุงเทพมหานคร: ส่วนวิจยั และพัฒนาทรัพยากรน้า สานักวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา
กรมทรัพยากรน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม.
บุญชัย งามวิโทย์โรจน์ และคณะ. (2551). ภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการบริ หารจัดการทรัพยากร
น้า : กรณี ศึกษาพื้นที่ล่มุ น้าชี . กรุงเทพมหานคร: สานักวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา
กรมทรัพยากรน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม.
บุญยงค์ เกศเทศ. (มปป.). ดอนปู่ ตา : ป่ าวัฒนธรรมอีสาน. สืบค้นเมือ่ 12 พฤษภาคม 2557,
จาก เว็บไซต์ http://www.pttplc.com/th/Documents/IntroPage/intro.html
ประเพณี ผขี นน้า บ้านนาซ่าว. (2552). สืบค้นเมือ่ 17 กรกฎาคม 2557, จาก sanook เว็บไซต์
http://travel.sanook.com/767374.
ประเวศ วะสี. (2536). การสร้างสรรค์ภมู ปิ ญั ญาไทยเพื่อการพัฒนา. ใน เสรี พงศ์พศิ
(บรรณาธิการ). ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธ ิ
ภูมปิ ญั ญา.
ปราโมทย์ ไม้กลัด. (2541). การบริ หารจัดการทรัพยากรน้า . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด .
ปราโมทย์ ไม้กลัด. (2557). ทางออกการบริ หารจัดการน้าของไทย. สืบค้นเมือ่ 25 กรกฎาคม
2557, จาก thaipublica เว็บไซต์: http://thaipublica.org/2014/03/water-managementsolutions/.
ฝา่ ยบริการเผยแพร่ทางไกล สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (มปป.).
ประเพณี “บุญกุ้มข้าวใหญ่ ” ของชาวไทยอีสาน. สืบค้นเมือ่ 7 พฤษภาคม 2557, จาก
ฝา่ ยบริการเผยแพร่ทางไกล สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เว็บไซต์ www.stou.ac.th/study/sumrit/8-56(500)/page6-8-56(500).htm
ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล. (มปป.). เครื่องตะบันน้า.
สืบค้นเมือ่ 29 เมษายน 2557, จาก ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคล เว็บไซต์www.electron.rmutphysics.com/sciencenews/index.php?...id
มรดกภูมปิ ญั ญาทางวัฒนธรรม. (มปป.). แมงหน้ างาม (ผีขนน้า) บ้านนาซ่าว ตาบลนาซ่าว
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. สืบค้นเมือ่ 24 มิถุนายน 2557, จาก มรดกภูมปิ ญั ญา
ทางวัฒนธรรม เว็บไซต์ http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236performance/281-----m-s.

252
เยาวชนรักษ์นกและธรรมชาติบงึ กาฬ. (มปป.). “กุดทิ ง” พื้นที่ชุ่มน้าโลกอันดับที่ 12 ของ
ประเทศไทย. สืบค้นเมือ่ 9 กรกฎาคม 2557, จาก เยาวชนรักษ์นกและธรรมชาติ
บึงกาฬ เว็บไซต์ http://yaowachonraknok-bk.blogspot.com/p/12.html
วัดมัชฌิมาวาส. (มปป.) ประวัติหลวงปู่ กา. สืบค้นเมือ่ 26 สิงหาคม 2557, จาก วัดมัชฌิมาวาส
เว็บไซต์: http://www.luangpookum.com/index.php/10-luangpookum/history/4luangpoo-kum
ศูนย์ขอ้ มูลกลางทางวัฒนธรรม. (มปป.). คันโซ้ (กระโซ่วิดน้า). สืบค้นเมือ่ 13 มีนาคม 2557,
จากศูนย์ขอ้ มูลกลางทางวัฒนธรรม เว็บไซต์ www.m-culture.in.th/moc_new/album/.../
คันโซ้-กระโซ่วดิ น้า.
ศูนย์ความรูก้ ลาง กรมชลประทาน. (2557). การบริหารจัดการน้าแบบผสมผสาน. สืบค้นเมือ่ 10
สิงหาคม 2557, จากศูนย์ความรูก้ ลาง กรมชลประทาน เว็บไซต์:
http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/km_53/book/man_water.pdf.
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร. (2556). ระบบลุ่มน้าโขง. สืบค้นเมือ่ วันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2557, จาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร เว็บไซต์
http://www.haii.or.th/wiki/index.php
สมใจ ศรีหล้า และวิไลวัจส์ กฤษณะภูต.ิ (2547). รายงานการวิ จยั เรื่อง ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ในการจัดการแหล่งน้า . กรุงเทพมหานคร: ส่วนวิจยั และพัฒนา สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษา สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม.
สมยศ ลามาพิสาร และคณะ. (2553). การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนเป็ นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณี ศึกษา: ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
องค์การบริ หารส่วนตาบลน้าแพร่ อาเภอหาดง จังหวัดเชียงใหม่ .
กรุงเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
สวนหม่อนไม้ สวนกสิกรรมธรรม(ชาติ)วิถ.ี (2556). ศูนย์กสิ กรรมธรรมชาติ ภหู ลวง.
สืบค้นเมือ่ 6 สิงหาคม 2557, จาก สวนหม่อนไม้ สวนกสิกรรมธรรม(ชาติ)วิถี
เว็บไซต์ http://www.monmai.com/ศูนย์กสิกรรมฯภูหลวง/
สานักความหลากหลายทางชีวภาพ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม. (มปป.). แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง.
สืบค้นเมือ่ 11 มิถุนายน 2557, จาก สานักความหลากหลายทางชีวภาพ สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เว็บไซต์
http://wetland.onep.go.th/wetlands/BungKhongLong01.html

253
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ . (2557).
โครงการอ่างเก็บน้าห้วยคล้ายอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จังหวัดอุดรธานี . สืบค้น
เมือ่ 12 สิงหาคม 2557, จาก สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ เว็บไซต์ http://www.rdpb.go.th/rdpb/.
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ . (2534). ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดาเนิ นงาน
ด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ กรุป๊ .
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร. (มปป.). ความเชื่อและพิ ธีกรรม. สืบค้นเมือ่ 4
เมษายน 2557, จาก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร เว็บไซต์ province.mculture.go.th/mukdahan/Mculture/cul08.htm
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี . (มปป.). เดือนยี่ บุญคูนลาน. สืบค้นเมือ่ 21
พฤษภาคม 2557, จาก สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เว็บไซต์
www.lib.ubu.ac.th/html/report/ubontraditional/koonlan-2.htm
สุภาวดี พริกเล็ก. (2557). ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น . สืบค้นเมือ่ 25 กรกฎาคม
2557, จาก L3nr เกมส์กลับหัว เพื่อห้องเรียนกลับทาง เว็บไซต์:
https://www.l3nr.org/posts/448518.
สุรเชษฐ์ เวชชพิทกั ษ์. (2536). ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดาเนิ นงานด้านวัฒนธรรม และ
การพัฒนาชุมชน เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธภิ มู ปิ ญั ญา.
สุวรรณา นุ่มพิษณุ . (มปป.). สืบสานประเพณี การบวชป่ า : บวชต้นไม้. สืบค้นเมือ่
3 เมษายน 2557, จาก gotoknow เว็บไซต์ https://www.gotoknow.org/posts/135507
โสภิดา สุรนิ ทะ. (2553). การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้าของประชาชน:
กรณี ศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ .
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัฒฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร.
อรุณเนตร จันทศรี. (2557). ปัญหาการทอดทิ้ งภูมิปัญญาท้องถิ่ น กรณี ศึกษา :
ตาบลท่าข้าม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. สืบค้นเมือ่ 25 กรกฎาคม 2557, จาก
GotoKnow เว็บไซต์: https://www.gotoknow.org/posts/479845.

255

ภาคผนวก

256

257

ภาคผนวก ก
หนังสือขอความอนุ เคราะห์ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ าโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ
สกลนคร เลย หนองบัวลาภู มุกดาหาร และนครพนม)
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ที่ ทส ๐๖๑๓/

สานักงานทรัพยากรน้าภาค ๓
ถนนนิตโย อาเภอเมือง อด ๔๑๐๐๐
มกราคม ๒๕๕๗

เรือ่ ง ขอความอนุ เคราะห์ขอ้ มูลภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
เรียน เครือข่ายคณะกรรมการลุ่มน้า (อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร เลย
หนองบัวลาภู มุกดาหาร และนครพนม)
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย แบบฟอร์มกรอกข้อมูลภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ จานวน ๑ ชุด
ด้วยสานักงานทรัพยากรน้าภาค ๓ ได้ดาเนินการวิจยั โครงการภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อุดรธานี
หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร เลย หนองบัวลาภู มุกดาหาร และนครพนม) ในปีงบประมาณ
๒๕๕๗ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ประยุกต์ รวบรวมเพื่อนาเผยแพร่ให้เกิด
การนาไปใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ ชุมชนทีม่ บี ริบทคล้ายคลึงกัน
ดังนัน้ สานักงานทรัพยากรน้าภาค ๓ จึงใคร่ขอความอนุ เคราะห์ขอ้ มูลภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าโขง(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ลุ่มน้า
สาขา ลุ่มน้าย่อย เพื่อคณะวิจยั โครงการดังกล่าว ใช้เป็น ข้อมูลในการศึกษาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทัง้ นี้ ขอให้ท่านกรอกข้อมูลภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ตามแบบฟอร์ม
ทีส่ ่งมาพร้อมนี้ หากมีขอ้ สงสัยสอบถามข้อมูลนางสาวคณพิชญ์ นามราช(หัวหน้าคณะวิจยั )
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๘๑๙๗-๔๒๖๖-๙ และส่งข้อมูลภูมปิ ญั ญาฯ ณ ส่วนวิชาการ สานักงาน
ทรัพยากรน้าภาค ๓ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ E-mail : savngam@hotmail.co.th,
โทรสาร ๐-๔๒๒๙-๐๓๔๙ ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ นี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติพร นิ่มกิง่ รัตน์ )
ผูอ้ านวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค ๓
ส่วนวิชาการ
โทร.๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐

259

ภาคผนวก ข
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แบบสารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่ น

โครงการ :

ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พืน้ ทีล่ ุ่มน้าโขง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร เลย
หนองบัวลาภู มุกดาหาร และนครพนม)

ลุ่มน้า..........................................................
๑. ชื่อ ...................................................................................................................................
๒. เกิดวันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................. ปจั จุบนั อายุ ....................... ปี
๓. ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั บ้านเลขที่ ................ บ้าน ........................................ หมูท่ .่ี ......................
ตาบล ....................... อาเภอ ....................... จังหวัด .................... โทรศัพท์.......................
๔. ตาแหน่ง (ด้านคณะกรรมการลุ่มน้า )...................................................................................
๕. ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านการบริหารจัดทรัพยากรน้ า (ตัวอย่าง เช่น ฝายชะลอน้า การ
พยากรณ์จดุ ทีม่ นี ้า ประเพณี หรือพิธกี รรมในการขอฝน ขอขมาแม่น้า /แหล่งน้า)
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
.............................................................................................................................................. .
๖. เจ้าของภูมปิ ญั ญา/ปราชญ์ (ผูร้ ภู้ มู ปิ ญั ญา)
ชื่อ....................................................................................................................................
เกิดวันที่ ............... เดือน ......................... พ.ศ. ................. ปจั จุบนั อายุ ..................... ปี
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั บ้านเลขที่ ................ บ้าน ............................................. หมูท่ .่ี .................
ตาบล ........................ อาเภอ .................... จังหวัด ...................... โทรศัพท์.................
๗. ประวัตกิ ารศึกษา (การสืบทอด/การเรียนรู)้
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
๘. ความชานาญและผลงาน
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................
.......................................................................................................... .....................................
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๙. ลักษณะเด่นของผลงานทีป่ รากฏแก่ชุมชน/สังคม
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
๑๐. การได้รบั รางวัล/การเชิดชูเกียรติ (ถ้ามี)
............................................................................................................................. ..................
................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................. ..................
๑๑. วิธกี ารเผยแพร่/การถ่ายทอด (ถ้ามี)
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................
๑๒. แหล่งเรียนรูห้ รือภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีส่ ามารถศึกษาค้นคว้าหรือศึกษาดูงานเพิม่ เติม
ชื่อแหล่ง
เรียนรู้/
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น

สถานที่ตงั ้ /ที่อยู่
บ้านเลขที่ หมู่

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

หมายเลข
โทรศัพท์

(ลงชื่อ) .................................................... ผูบ้ นั ทึกข้อมูล
(............................................)
วันที่ .............................................................
(ลงชื่อ) ........................................................ ผูร้ บั รองข้อมูล
(.................................................)
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แบบสัมภาษณ์ เพื่อสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้า
โครงการ :

ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ าโขง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร เลย
หนองบัวลาภู มุกดาหาร และนครพนม)

หมายเหตุ: แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น ๕ ชุดสัมภาษณ์ แยกตามประเภทของภูมปิ ญั ญาฯ
คาถามข้อมูลของผูถ้ กู สัมภาษณ์
ชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล (ผูถ้ ูกสัมภาษณ์) (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................
บ้านเลขที่.......................................ชื่อหมูบ่ า้ น..............................................หมูท่ .่ี ..................
ตาบล...................................อาเภอ.............................................จังหวัด……………………….
บทบาท / ตาแหน่งทางสังคม...................................................................................................
บันทึกข้อมูลโดย (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................
วัน/เดือน/ปีทบ่ี นั ทึกข้อมูล .......................................................................................................
วนที่ 1
ข้อมูลทางด้านบริ บทชุมชนและข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้สมั ภาษณ์
๑.๑ เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
๑.๒ อายุ .................... ปี
๑.๓ ท่านนับถือศาสนาใด
( ) พุทธ
( ) คริสต์
( ) อิสลาม
( ) อื่นๆ (ระบุ) ..............................................
๑.๔ สถานภาพในครัวเรือน
( ) หัวหน้าครัวเรือน
( ) ผูแ้ ทนหัวหน้าครัวเรือน
๑.๕ สถานภาพในชุมชน
( ) ลูกบ้าน
( ) กรรมการหมูบ่ า้ น
( ) ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
( ) กานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น
( ) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
( ) สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................................
๑.๖ ระดับการศึกษาสูงสุด (ระบุ) ..........................................................................................
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คาถามชุดสัมภาษณ์ แยกตามประเภทภูมิปัญญาฯ
๑. ประเภทผูร้ ้ใู นท้องถิ่ น / ปราชญ์ชาวบ้าน / บุคคลต้นแบบ
ส่วนที่ ๑ ภูมิหลังของปราชญ์ชาวบ้าน/ผูร้ ้ใู นท้ องถิ่ น
๑.๑ กรุณาเล่าถึงประวัตคิ วามเป็นมาของท่าน ก่อนทีจ่ ะประสบความสาเร็จดังเช่นทุกวันนี้
- ชีวติ วัยเด็ก
- ประวัตกิ ารศึกษา การเรียนรู้ สังสมประสมการณ์
่
- ปญั หาทีส่ ่งผลกระทบ เช่น หนี้สนิ ยากจน ความแห้งแล้ง
- วิธกี ารแก้ไขปญั หา
- พัฒนาการของการแก้ไขปญั หา
๑.๒ จุดเริม่ ต้น/จุดหักเหทีท่ าให้ท่านเกิดแนวคิด /ความสนใจในด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
๑.๓ ท่านมีบุคคลต้นแบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าหรือไม่ หากมี ให้ระบุช่อื และทีอ่ ยู่
ท่านทีร่ จู้ กั ได้อย่างไร คุณสมบัตใิ ดของต้นแบบที่ท่านชื่นชม และคุณสมบัตใิ ดทีท่ ่านนามาปฏิบตั ิ
๑.๔ จากจุดทีท่ ่านให้ความสนใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ท่านใช้เวลาในการ
ไตร่ตรอง/ ลองผิดลองถูก/ ฝึกฝนนานเพียงใด เพราะเหตุใด
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดของภูมิปัญญา/แนวทางการบริ หารจัดการทรัพยากรน้า
๒.๑ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของท่าน
๒.๒ อธิบายแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้าของท่าน
- ทาอะไร ทีไ่ หน อย่างไร เมือ่ ใด ใครเป็นผูล้ งมือทาบ้าง
- งบประมาณทีใ่ ช้ แหล่งทุน
- ได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานใดและลักษณะการสนับสนุน
๒.๓ สิง่ ใดเป็ นปญั หาอุปสรรคสาคัญในการดาเนินการ และท่านแก้ปญั หาอย่างไร
๒.๔ ท่านใช้กลวิธใี ดบ้างเพื่อให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ
๒.๕ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ท่านยืดถือแนวคิด /หลักการใดบ้าง พร้อมทัง้
ยกตัวอย่าง
๒.๖ จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้าตามแนวคิด /หลักการทีท่ ่านยึดถือ ก่อให้เกิดแง่คดิ
มุมมองความรูใ้ หม่ๆอะไรบ้าง
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ส่วนที่ ๓ ผลสาเร็จที่ได้รบั /ความเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น
๓.๑ ท่านเคยประเมินหรือไม่ว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของท่าน ประสบความสาเร็จ
มากน้อยเพียงใด พิจารณาจากตัวชีว้ ดั ใดบ้าง อธิบายรายละเอียด
๓.๒ เคยได้รบั ความชื่นชมหรือรางวัลจากหน่วยงานใดบ้าง
๓.๓ การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของท่านเกิดผลดี /เปลีย่ นแปลง มากน้อยเพียงใด
- ด้านความเป็นอยู่/คุณภาพชีวติ ของสมาชิกในครอบครัว
- ด้านทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
- ด้านการขยายผลและเครือข่าย
ส่วนที่ ๔ แนวทางพัฒนา/ต่อยอดภูมิปัญญา
๔.๑ ท่านเห็นว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของท่าน มีจดุ เด่น /ข้อดีอย่างไร
๔.๒ แนวทางการพัฒนา/ต่อยอดการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของท่าน ควรเป็นอย่างไร
๔.๓ การขยายแนวคิด/แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของท่าน ควรดาเนินการ
อย่างไร
ส่วนที่ ๕ สรุปและวิ เคราะห์โดยผูว้ ิ จยั /ผูร้ วบรวมข้อมูล
๕.๑ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าภูมปิ ญั ญาฯนี้ มีจดุ เด่นและ/หรือคุณค่าในประเด็นใด
๕.๒ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าภูมปิ ญั ญาฯ นี้ มีขอ้ จากัด /อุปสรรคใดบ้าง แนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไร
๕.๓ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าแนวทางการพัฒนา/ต่อยอดภูมปิ ญั ญาฯ นี้ ควรเป็นเช่นไร
๕.๔ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการขยายแนวคิด /แนวทางตามภูมปิ ญั ญาฯ นี้ ควรดาเนินการอย่างไร
๕.๕ แง่คดิ มุมมอง ความรูใ้ หม่ๆ ทีท่ ่านได้รบั จากการสืบค้นรวบรวมภูมปิ ญั ญาฯ นี้
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๒. ประเภทประเพณี / พิ ธีกรรม
ส่วนที่ ๑ ประวัติความเป็ นมาของประเพณี /พิ ธีกรรม
๑.๑ กรุณาเล่าถึงประวัตศิ าสตร์หรือความเป็นมาของประเพณี /พิธกี รรม พร้อมระบุทม่ี า เช่น
จากตานาน/เรือ่ งเล่า/ชาดก ฯลฯ
๒.๒ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ดงเดิ
ั ่ มประเพณี/พิธกี รรม
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดของประเพณี /พิ ธีกรรม
๒.๑ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์การประยุกต์ใช้ประเพณี/พิธกี รรม เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้า
๒.๒ อธิบายรายละเอียดประเพณี/พิธกี รรม
- พิธกี รรม/การบวงสรวงถวายแด่เทพองค์ใด
- เครือ่ งบวงสรวง/บายศรี มีอะไรบ้าง
- เครือ่ งบวงสรวง/บายศรีเหล่านี้ มีความหมายหรือเป็นตัวแทนสิง่ ใด
- สถานทีป่ ระกอบพิธ ี อยูท่ ไ่ี หน เหตุใดจึงเลือกสถานทีน่ นั ้
- ประกอบพิธใี นวันเวลาใด เพราะเหตุใด
- การประกอบพิธกี รรมทาอย่างไรบ้าง ตามลาดับขัน้ ตอน
๒.๓ มีกระบวนการเพื่อเชื่อมโยงประเพณี /พิธกี รรมเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากร
น้าหรือไม่ อย่างไร
๒.๔ กิจกรรมใช้งบประมาณเท่าใด ได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากโครงการ /หน่วยงานใด
๒.๕ นอกจากงบประมาณแล้ว ได้รบั การสนับสนุนด้านอื่นอีกหรือไม่ อย่างไรบ้าง
๒.๖ การดาเนินกิจกรรม/พิธกี รรมมีปญั ญาอุปสรรคใดบ้าง และแก้ไขปญั หาอย่างไร
ส่วนที่ ๓ ผลสาเร็จทีไ่ ด้รบั /ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
๓.๑ เคยมีการประเมินหรือไม่ว่าประเพณี /พิธกี รรม (เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้า ) บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
๓.๒ เคยมีการประเมินหรือไม่ว่าประเพณี /พิธกี รรม (เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้า )
ก่อให้เกิดผลดี/การเลีย่ นแปลงอย่างไร พิจารณาจากตัวชีว้ ดั ใดบ้าง อธิบายรายละเอียด
๓.๓ เคยได้รบั การชมเชยหรือรางวัลจากหน่วยงานใดบ้าง
๓.๔ ประเพณี/พิธกี รรม (เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้า ) ก่อให้เกิดผลดีหรือการเปลีย่ นแปลง
ในด้านต่างๆด้านนี้ มากน้อยเพียงใด
- ด้านทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
- ด้านการขยายผลและเครือข่าย พิจารณาจากตัวชีว้ ดั ใดบ้าง
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ส่วนที่ ๔ แนวทางการพัฒนา/ต่อยอดภูมิปัญญา
๔.๑ ท่านเห็นว่าประเพณี/พิธกี รรม (เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้า) มีจดุ เด่น/ข้อดีอย่างไรบ้าง
๔.๒ แนวทางการพัฒนาประเพณี /พิธกี รรม (เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้า ) ควรเป็นอย่างไร
๔.๓ การขยายผลประเพณี/พิธกี รรม (เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้า ) ควรดาเนินการอย่างไร
ส่วนที่ ๕ สรุปและวิ เคราะห์โดยผูว้ ิ จยั /ผูร้ วบรวมข้อมูล
๕.๑ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าภูมปิ ญั ญาฯนี้ มีจดุ เด่นและ/หรือคุณค่าในประเด่นใด
๕.๒ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าประเพณี/พิธกี รรม (เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้า ) นี้ มีขอ้ จากัด/อุปสรรค
ใดบ้าง แนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไร
๕.๓ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าแนวทางการพัฒนา/ต่อยอดประเพณี/พิธกี รรม (เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้า)
นี้ ควรเป็นเช่นไร
๕.๔ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการขยายแนวคิด /ประเพณี/พิธกี รรม นี้ ควรดาเนินการอย่ างไร
๕.๕ แง่คดิ มุมมอง ความรูใ้ หม่ๆ ทีท่ ่านได้รบั จากการสืบค้นรวบรวมภูมปิ ญั ญาฯ นี้
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๓. ประเภทกฎเกณฑ์/กติ กา
ส่วนที่ ๑ ประวัติความเป็ นมาของกฎ/กติ กา
๑.๑ อธิบายความเป็นมา/ทีม่ าของกฎ/กติกา เช่น จารีตชุมชน ความเชื่อ กฎหมายสมัยโบราณ
๑.๒ กฎ/กติกา ถูกนามาใช้ตงั ้ แต่เมือ่ ใด
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดของกฎ/กติ กา
๒.๑ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ในการกาหนดกฎ/กติกาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
๒.๒ อธิบายรายละเอียดของกฎ/กติกา
- มีกฎ/กติกา อย่างไรบ้าง มีกข่ี อ้ แต่ละข้อเขียนไว้ว่าอย่างไร
- ใครเป็นผูก้ าหนดกฎ/กติกา
- การกาหนด/ออกกฎ/กติกา มีวธิ กี ารและขัน้ ตอนอย่างไร อาทิ การประชุมหมูบ่ า้ น
- ใครเป็นผูด้ แู ลให้เกิดการปฏิบตั ติ ามกฎ/กติกาดังกล่าว
- มีการกาหนดบทลงโทษผูฝ้ า่ ฝืนกฎ/กติกา อย่างไรบ้าง
- เมือ่ มีผฝู้ า่ ฝืนกฎ/กติกา ได้ดาเนินการตามบทลงโทษทีก่ าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
หากมิได้ดาเนินการ กรุณาอธิบายเหตุผล
- มีขอ้ ยกเว้นสาหรับกฎ/กติกา บ้างหรือไม่ อย่างไร
- หากบทลงโทษเป็นค่าปรับ ใครดูแล และนาเงินค่าปรับทีไ่ ด้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
๒.๓ การกาหนด/ดาเนินการตามกฎ/กติกา ได้รบั การสนับสนุนจากโครงการหรือหน่วยงาน
ใดบ้าง ลักษณะการสนับสนุนเป็นอย่างไร
๒.๔ การบังคับใช้กฎ/กติกาดังกล่าว มีปญั หาอุปสรรคอย่างไรบ้าง และวิธกี ารแก้ไขปญั หาทา
อย่างไร
๒.๕ ช่วงระยะเวลาทีผ่ ่านมา มีการพัฒนาปรับปรุงกฎ/กติกาดังกล่าวอย่างไรบ้าง
ส่วนที่ ๓ ผลสาเร็จที่ได้รบั /ความเปลี่ยนแลงที่เกิ ดขึ้น
๓.๑ เคยมีการประเมินหรือไม่ว่ากฎ/กติกา (เพื่อบริการจัดการทรัพยากรน้า ) บรรลุ
วัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
๓.๒ เคยมีการประเมินหรือไม่ว่ากฎ/กติกา (เพื่อบริการจัดการทรัพยากรน้า ) ก่อให้เกิดผลดี/
การเปลีย่ นแปลงอย่างไร พิจารณาจากตัวชีว้ ดั ใดบ้าง อธิบายรายละเอียด
๓.๓ เคยได้รบั การชมเชยหรือรางวัลจากหน่วยงานใดบ้าง
๓.๔ กฎ/กติกา (เพื่อบริการจัดการทรัพยากรน้า ) ก่อให้เกิดผลดีหรือเกิดการเปลีย่ นแปลงใน
ด้านต่างๆเหล่านี้ มากน้อยเพียงใด
- ด้านทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
- ด้านการขยายผลและเครือข่าย
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ส่วนที่ ๔ แนวทางพัฒนา/ต่อยอดภูมิปัญญา
๔.๑ ท่านเห็นว่ากฎ/กติกา (เพื่อบริการจัดการทรัพยากรน้า ) มีจดุ เด่น/ข้อดีอย่างไรบ้าง
๔.๒ แนวทางการพัฒนา/ต่อยอดกฎ/กติกา (เพื่อบริการจัดการทรัพยากรน้า ) ควรเป็นอย่างไร
๔.๓ การขยายผลกฎ/กติกา (เพื่อบริการจัดการทรัพยากรน้า ) ควรดาเนินการอย่างไร
ส่วนที่ ๕ สรุปและวิ เคราะห์โดยผูว้ ิ จยั รวบรวมข้อมูล
๕.๑ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าภูมปิ ญั ญาฯนี้ มีจดุ เด่นและ/หรือคุณค่าในประเด่นใด
๕.๒ ผูว้ จิ ยั เห็นว่ากฎ/กติกา (เพื่อบริการจัดการทรัพยากรน้า ) นี้ มีขอ้ จากัด/อุปสรรคใดบ้าง
แนวทางแก้ไขควรเป็นเช่นไร
๕.๓ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าแนวทางการพัฒนากฎ/กติกา (เพื่อบริการจัดการทรัพยากรน้า ) ควรเป็น
เช่นไร
๕.๔ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรขยายผลการบังคับใช้กฎ/กติกาฯ นี้อย่างไร
๕.๕ แง่คดิ มุมมอง ความรูใ้ หม่ๆ ทีท่ ่านได้รบั จากการสืบค้นรวบรวมภูมปิ ญั ญาฯ นี้
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๔. ประเภทสิ่ งก่อสร้าง/สิ่ งประดิ ษฐ์
ส่วนที่ ๑ ประวัติความเป็ นมาของสิ่ งก่อสร้าง/สิ่ งประดิ ษฐ์
๑.๑ อธิบายความเป็นมา/ทีม่ าของสิง่ ก่อสร้าง/สิง่ ประดิษฐ์
- ใครเป็นผูป้ ระดิษฐ์/คิดค้น/สืบทอด
- สร้างขึน้ ปี พ.ศ. ใด
- สร้างขึน้ มาเพื่อแก้ไขปญั หาหรือรองรับสถานการณ์ใด
๑.๒ หากท่าน (ผูถ้ ูกสัมภาษณ์) เป็นผูป้ ระดิษฐ์/คิดค้น กรุณาลาดับเหตุการณ์ว่าสนใจ
สิง่ ก่อสร้าง/สิง่ ประดิษฐ์ดงั กล่าวอย่างไร (หากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มใิ ช่ผปู้ ระดิษฐ์/คิดค้น ให้ขา้ มไป
ตอบข้อ ๑.๔ )
๑.๓ ท่านเคยเห็นสิง่ ก่อสร้าง/ประดิษฐ์ในลักษณะคล้ายกันนี้ มาก่อนหรือไม่
๑.๓.๑ หากเคยเห็นโปรดระบุว่าเป็นของใคร อยูท่ ไ่ี หน ท่านพบได้อย่างไร ชื่นชม/ชอบ
คุณสมบัตใิ ดของสิง่ ก่อสร้าง/ประดิษฐ์ดงั กล่าว และท่านนามาปรับประยุกต์อย่างไร
๑.๓.๒ หากไม่เคยเห็นมาก่อน กรุณาเล่ารายละเอียดขัน้ ตอนต่างๆตัง้ แต่แรงจูงใจ การ
คิดค้นทดลอง ลองผิดลองถูก ออกแบบ จนถึงสร้างสิ่ งประดิษฐ์ ว่าทาอย่างไรบ้าง แต่ละขัน้ ตอน
ใช้เวลามากน้อยเพียงใด มีใครช่วยเหลือบ้าง ช่วยอย่างไร และแต่ละขัน้ ตอน ท่านได้คน้ พบ /
เรียนรูส้ งิ่ ใดบ้าง มีการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง อาทิ ห้องสมุด Internet เป็นต้น
๑.๔ หากมาจากการคิดค้นของบุคคลใกล้ชดิ /บรรพบุราให้ลาดับความเท่าทีท่ ่านทราบ ตัง้ แต่
กระบวนการคิดค้น สร้าง/ประดิษฐ์ ตลอดจนถึงการปรับปรุงแก้ไขให้ดขี น้ึ เพิม่ เติมจากต้นแบบ
แค่ไหน อย่างไร
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดของสิ่ งก่อสร้าง/สิ่ งประดิ ษฐ์
๒.๑ อธิบายองค์ประกอบ/วัสดุทใ่ี ช้ และมีการให้ความสาคัญกับวัสดุทอ้ งถิน่ เพียงใด
๒.๒ อธิบายหลักการและลักษณะการทางาน
๒.๓ สิง่ ก่อสร้าง/สิง่ ประดิษฐ์ใช้งบประมาณเท่าใด ได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากโครงการหรือ
หน่วยงานใดบ้าง
๒.๔ นอกจากงบประมาณ ได้รบั การสนับสนุนด้านอื่นอย่างไรบ้าง เช่นข้อมูล สารสนเทศ จาก
หน่วยงานใด
๒.๕ การใช้งานสิง่ ก่อสร้าง/สิง่ ประดิษฐ์ มีปญั หาอุปสรรคอย่างไรบ้าง และวิธแี ก้ไขปญั หา
ทางานอย่างไร
๒.๖ แนวคิดในการปรับปรุงพัฒนาสิง่ ก่อสร้าง/สิง่ ประดิษฐ์ดงั กล่าวในอนาคต หรือต้องการให้
ความรูเ้ พิม่ เติมในหลักความรูพ้ น้ื บานเพื่อนาไปประยุกต์ใช้
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ส่วนที่ ๓ ผลสาเร็จที่ได้รบั /ความเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้น
๓.๑ เคยมีการประเมินหรือไม่ว่าสิง่ ก่อสร้าง/สิง่ ประดิษฐ์ (เพื่อบริการจัดการทรัพยากรน้า )
บรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
๓.๒ เคยมีการประเมินหรือไม่ว่าสิง่ ก่อสร้าง/สิง่ ประดิษฐ์ (เพื่อบริการจัดการทรัพยากรน้า )
ก่อให้เกิดผลดี/การเปลีย่ นแปลงอย่างไร พิจารณาจากตัวชีว้ ดั ใดบ้าง อธิบายรายละเอียด
๓.๓ เคยได้รบั การชมเชยหรือรางวัลจากหน่วยงานใดบ้าง
๓.๔ สิง่ ก่อสร้าง/สิง่ ประดิษฐ์ (เพื่อบริการจัดการทรัพยากรน้า ) ก่อให้เกิดผลดีหรือเกิดการ
เปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆเหล่านี้มากน้อยเพียงใด
- ด้านความเป็นอยู่/คุณภาพชีวติ ของสมาชิกครอบครัว
- ด้านทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
- ด้านการขยายผลและเครือข่าย
ส่วนที่ ๔ แนวทางพัฒนา/ต่อยอดภูมิปัญญา
๔.๑ ท่านเห็นว่าสิง่ ก่อสร้าง/ประดิษฐ์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ามีจดุ เด่น /ข้อดีอย่างไร
๔.๒ ควรพัฒนาต่อยอดสิง่ ก่อสร้าง/สิง่ ประดิษฐ์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างไร
๔.๓ ควรขยายผลสิง่ ก่อสร้าง/สิง่ ประดิษฐ์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างไร
ส่วนที่ ๕ สรุปและวิ เคราะห์โดยผูว้ ิ จยั /ผูร้ วบรวมข้อมูล
๕.๑ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าภูมปิ ญั ญาฯนี้ มีจดุ เด่นและ/หรือคุณค่าในประเด่นใด
๕.๒ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าสิง่ ก่อสร้าง/สิง่ ประดิษฐ์น้ี มีขอ้ จากัด /อุปสรรคใดบ้าง และควรแก้ไขอย่างไร
๕.๓ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรพัฒนา/ต่อยอดสิง่ ก่อสร้าง/สิง่ ประดิษฐ์น้อี ย่างไร
๕.๔ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการขยายผลสิง่ ก่อสร้าง/สิง่ ประดิษฐ์ ควรดาเนินการอย่างไร
๕.๕ แง่คดิ มุมมอง ความรูใ้ หม่ๆ ทีท่ ่านได้รบั จากการสืบค้นรวบรวมภูมปิ ญั ญาฯ นี้
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๕. ประเภทแบบแผนการปฏิ บตั ิ /ตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จ
ส่วนที่ ๑ ประวัติความเป็ นมาของการจัดการน้า /แบบอย่างที่ประสบความสาเร็จ
๑.๑ อธิบายความเป็นมา/ทีม่ าของการจัดการน้า /แบบอย่างที่ประสบความสาเร็จ
- เริม่ เมือ่ ปี พ.ศ. ใด
- มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปญั หาหรือรองรับสถานการณ์ใด
๑.๒ กรุณาลาดับเหตุการณ์ว่าสนใจจัดการน้าในลักษณะดังกล่าวได้อย่างไร เพราะเหตุใด
๑.๓ ท่านเคยเห็นการจัดการน้าในลักษณะคล้ายกันนี้ มาก่อนหรือไม่
๑.๓.๑ หากเคยเห็น โปรดระบุว่าเป็นของใคร อยูท่ ไ่ี หน ท่านพบได้อย่างไร มีการปรับ /
ประยุกต์ให้เหมาะสมอย่างไรบ้าง ใช้เวลาไตร่ตรองนานเพียงใดทีจ่ ะลองนามาปฏิบตั ิ
๑.๓.๒ หากไม่เคยเห็นมาก่อน กรุณาเล่ารายละเอียด ตัง้ แต่การคิดริเริม่ ลองผิดลองถูก
และดาเนินการจนถึงปจั จุบนั ว่าทาอย่ างไรบ้าง แต่ละขัน้ ตอนใช้เวลามากน้อยเพียงใด มีใคร
ช่วยเหลือบ้าง ช่วยอย่างไร แต่ละขัน้ ตอน ท่านได้คน้ พบ/เรียนรูส้ งิ่ ใดบ้าง
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดของการจัดการน้า /แบบอย่างที่ประสบความสาเร็จ
๒.๑ อธิบายหลักการ/แนวคิดการจัดการน้าของท่าน
๒.๒ อธิบายลักษณะการจัดการน้า โดยละเอียด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้
๒.๓ การลงทุนใช้งบประมาณเท่าใด ได้รบั งบฯจากโครงการ/หน่วยงานใด
๒.๔ นอกเหนือจากงบประมารแล้ว ได้รบั การสนับสนุนด้านอื่นอีกหรือไม่ อย่างไรบ้าง
๒.๕ การจัดการน้ าดังกล่าว มีปญั หาอุปสรรคอย่างไรบ้าง และวิธแี ก้ไขปญั หาทาอย่างไร
ส่วนที่ ๓ ผลสาเร็จที่ได้รบั /ความเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น
๓.๑ เคยประเมินหรือไม่ว่าการจัดการน้าในรูปแบบ/ลักษณะดังกล่าว บรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
๓.๒ เคยประเมินหรือไม่ว่าการจัดการน้าในรูปแบบ/ลักษณะดังกล่าว ก่อให้เกิดผลดี/การ
เปลีย่ นแปลงอย่างไร พิจารณาจากตัวชีว้ ดั ใดบ้าง
๓.๓ เคยได้รบั การชมเชยหรือรางวัลจากหน่วยงานใดบ้าง
๓.๔ การจัดการน้าในรูปแบบ/ลักษณะดังกล่าว ก่อให้เกิดผลดีหรือเกิดการเปลีย่ นแปลงในด้าน
ต่างๆ เหล่านี้มากน้อยเพียงใด
- ด้านความเป็นอยู่/คุณภาพชีวติ ของสมาชิกครอบครัว
- ด้านทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
- ด้านการขยายผลและเครือข่าย
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ส่วนที่ ๔ แนวทางพัฒนา/ต่อยอดภูมิปัญญา
๔.๑ ท่านเห็นว่าการจัดการน้าในรูปแบบ/ลักษณะดังกล่าว มีจดุ เด่น/ข้อดีอย่างไร
๔.๒ ควรพัฒนา/ต่อยอดการจัดการน้าในรูปแบบ/ลักษณะดังกล่าว ควรเป็นเช่นไร
๔.๓ ควรขยายผลการจัดการน้าในรูปแบบ/ลักษณะดังกล่าว ควรดาเนินการอย่างไร
ส่วนที่ ๕ สรุปและวิ เคราะห์โดยผูว้ ิ จยั /ผูร้ วบรวมข้อมูล
๕.๑ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าภูมปิ ญั ญาฯนี้ มีจดุ เด่นและ/หรือคุณค่าในประเด่นใด
๕.๒ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการจัดการน้าในรูปแบบ/ลักษณะนี้ มีขอ้ จากัด /อุปสรรคใดบ้าง แนวทางแก้ไข
ควรเป็นเช่นไร
๕.๓ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรพัฒนา/ต่อยอดการจัดการน้าในรูปแบบ/ลักษณะนี้ ควรเป็นเช่นไร
๕.๔ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการขยายผลการจัดการน้าในรูปแบบ/ลักษณะดังกล่าว ควรดาเนินการ
อย่างไร
ั ญาฯ นี้
๕.๕ แง่คดิ มุมมอง ความรูใ้ หม่ๆ ทีท่ ่านได้รบั จากการสืบค้นรวบรวมภูมปิ ญ
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ภาคผนวก ค
ภาพการดาเนินงานวิจยั ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
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ภาพการดาเนินการจัดเวทีชาวบ้านชีแ้ จงโครงการ ระดับจังหวัด ๘ จังหวัด
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ภาพการดาเนินการจัดเวทีชาวบ้านชีแ้ จงโครงการ ระดับจังหวัด ๘ จังหวัด (ต่อ)
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การออกสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview)
ในพื้นที่ที่เป็ นแหล่งกาเนิ ดหรือแหล่งที่ใช้ภมู ิ ปัญญาฯ ในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้า
พื้นที่จงั หวัดอุดรธานี

277
การออกสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview)
ในพื้นที่ที่เป็ นแหล่งกาเนิ ดหรือ แหล่งที่ใช้ภมู ิ ปัญญาฯ ในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้า
พื้นที่จงั หวัดหนองคาย

278
การออกสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview)
ในพื้นที่ที่เป็ นแหล่งกาเนิ ดหรือแหล่งที่ใช้ภมู ิ ปัญญาฯ ในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้า
พื้นที่จงั หวัดบึงกาฬ

279
การออกสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview)
ในพื้นที่ที่เป็ นแหล่งกาเนิ ดหรือแหล่งที่ใช้ภมู ิ ปัญญาฯ ในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้า
พื้นที่จงั หวัดสกลนคร

280
การออกสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview)
ในพื้นที่ที่เป็ นแหล่งกาเนิ ดหรือแหล่งที่ใช้ภมู ิ ปัญญาฯ ในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้า
พื้นที่จงั หวัดเลย

281
การออกสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview)
ในพื้นที่ที่เป็ นแหล่งกาเนิ ดหรือแหล่งที่ใช้ภมู ิ ปัญญาฯ ในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้า
พื้นที่จงั หวัดหนองบัวลาภู

282
การออกสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview)
ในพื้นที่ที่เป็ นแหล่งกาเนิ ดหรือแหล่งที่ใช้ภมู ิ ปัญญาฯ ในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้า
พื้นที่จงั หวัดนครพนม

283
การออกสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview)
ในพื้นที่ที่เป็ นแหล่งกาเนิ ดหรือแหล่งที่ใช้ภมู ิ ปัญญาฯ ในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้า
พื้นที่จงั หวัดมุกดาหาร

