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)
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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.

