
 
คณพชิญ ์นามราช และคณะ. 2557. ภมิูปัญญาท้องถิน่ในการบริหารจดัการทรพัยากรน ้ า 

ในพ้ืนทีลุ่่มน ้ าโขงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (อดุรธานี  หนองคาย     
บึงกาฬ สกลนคร เลย หนองบวัล าภู  มกุดาหาร  และนครพนม). ส านกังาน
ทรพัยากรน ้าภาค 3 กรมทรพัยากรน ้า กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. 

 

บทคดัย่อ 
 

 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่เกีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติ วฒันธรรม และประเพณขีองชุมชม ผูค้นใน
ทอ้งถิน่ไดน้ ามาใชใ้นการบรหิารจดัการลุ่มน ้ามาอยา่งยาวนาน  เมือ่ประเทศเกดิการพฒันาไดน้ า
เทคโนโลย ีและเครือ่งมอืเครือ่งจกัรกลมาใชเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการใชน้ ้าของชุมชน ท าให้
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่อียูเ่ดมิในการบรหิารจดัการน ้าขาดการสบืทอด และองคค์วามรูเ้หล่านัน้
กระจดักระจาย หากแต่บางชุมชนยงัคงรกัษาองคค์วามรูเ้หล่านัน้ไวไ้ด ้และพยายามปรบัปรงุให้
เขา้กบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมทีม่คีวามตอ้งการใชน้ ้าที่เพิม่ขึน้ของชุมชนในปจัจบุนั ดงันัน้ 
คณะผูว้จิยัจงึไดม้กีารศกึษาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า โดยมขีอบเขต
การศกึษาในพืน้ทีลุ่่มน ้าโขงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพืน้ทีจ่งัหวดั เลย หนองคาย 
อุดรธานี หนองบวัล าภ ูสกลนคร บงึกาฬ นครพนม และมกุดหาร และมวีตัถุประสงคเ์พื่อ       
1) ศกึษา รวบรวม เผยแพรภ่มูปิญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการทรพัยากรน ้า ในพืน้ทีลุ่่มน ้าโขง 
(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน)  2) ศกึษาและวเิคราะหถ์งึทีม่าการเกดิมาซึง่ภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ในการจดัการทรพัยากรน ้าของชุมชน  3) ศกึษาขอ้จ ากดั ประเดน็จดุเด่น-จดุดอ้ย และ
โอกาส ของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการทรพัยากรน ้า เพื่อพฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหเ้กดิ
ศกัยภาพสงูสุด 4) พฒันาและประยกุตน์ าเอาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการทรพัยากรน ้า ใน
ชุมชนใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด 
 ในขัน้ตอนของการวจิยั ผูว้จิยัเลอืกกลุ่มเป้าหมายแบบมวีตัถุประสงค ์กลุ่มตวัอยา่ง
แบบลกูโซ่ (Snowball Selection) และเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิสี ารวจ (Survey) การสมัภาษณ์
เชงิลกึ (Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
(Workshop Worksheet) โดยท างานรว่มกบัปราชญช์าวบา้น ผู้น าชุมชน ชาวบา้น ผูแ้ทน
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีเ่ป้าหมาย ขอ้มลูทีไ่ด้
ผูว้จิยัน ามาวเิคราะหแ์บบสรา้งขอ้สรปุหรอืวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา โดยมกีารวเิคราะหข์อ้มลูแบบ
อุปมยั (Analytic Induction) การวเิคราะหโ์ดยการจ าแนกขอ้มลู (Typological Analysis) และ
วเิคราะหโ์ดยการเปรยีบเทยีบขอ้มลู (Content Comparison) 
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 ภายในระยะเวลาของการศกึษา และแผนการด าเนินงานทีว่างไวส้ามารถรวบรวม    
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าในชุมชนไดจ้ านวน 28 ภมูิ
ปญัญา โดยแบ่งประเภทตามลกัษณะของภมูปิญัญาได ้5 ประเภท ไดแ้ก่ (1) การจดัการ/การ
ปฏบิตั ิ11 ภมูปิญัญา (2) ความเชื่อ/พธิกีรรม/ศาสนา 9 ภมูปิญัญา (3) เครือ่งมอื/อุปกรณ์        
3 ภมูปิญัญา (4) ปราชญช์าวบา้น 2 ภมูปิญัญา และ (5) สิง่ก่อสรา้ง 3 ภมูปิญัญา 
 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ ภมูปิญัญามทีีม่าเกดิจากคนในทอ้งถิน่
หรอืชุมชนผ่านกระบวนการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์มกีารปรบัปรงุใหเ้หมาะสมเกดิการตกผลกึ
เป็นความรูชุ้ดหน่ึง ซึง่อยูบ่นรากฐานของความเขา้ใจเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม
ในชุมชน มกีารผสมผสานกบัความเชื่อประเพณดีัง้เดมิ โดยมคีวามรูเ้กีย่วกบัสภาพพืน้ที ่
ประเพณ ีและวฒันธรรม ทีส่ามารถน าไปปฏบิตั ิจดัการ และสรา้งระบบทีส่อดคลอ้งกบัธรรมชาติ
เกดิการพฒันาความรูจ้นเกดิการถ่ายทอดและถอืปฏบิตัสิบืต่อกนัมาจากบรรพบุรษุ ส่งผลต่อ
ความเชื่อ ความรูส้กึนึกคดิในการสรา้งสรรคแ์บบแผนการด าเนินชวีติ รวมถงึการน าเทคโนโลยี
พืน้บา้นมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ตามลกัษณะภมูปิญัญาทอ้งถิน่  
 ผลการวเิคราะหพ์บว่า ชุมชนทีไ่ดศ้กึษาวจิยัทุกชุมชนไดน้ าภมูปิญัญาทอ้งถิน่ไปใช้
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้าอยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนั แต่มขีอ้จ ากดัของการบรหิาร
จดัการในระดบัชุมชน ไดแ้ก่ แหล่งน ้าตามธรรมชาตทิีม่บีรบิทและขนาดความจเุกบ็กกัน ้าที่
แตกต่าง แหล่งน ้าตน้ทุนไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงฤดกูาล การพฒันาแหล่งน ้าของ
หน่วยงานภาครฐัมคีวามล่าชา้ โดยมจีดุเด่น คอื องคค์วามรูห้รอืภูมปิญัญาทีม่อียูใ่นผูอ้าวุโส
ไดร้บัการถ่ายทอดสู่คนรุน่ใหมผ่่านการมสี่วนรว่มตามวถิชีุมชน มกีารพฒันาและปรบัปรงุการ
น าไปใชต้ามยคุสมยัใหเ้กดิศกัยภาพสุงสุด ก่อใหเ้กดิผลดกีบัชุมชนในดา้นต่างๆ แต่มจีดุดอ้ย 
คอื ชุมชนขาดระบบและกลไกทีม่ศีกัยภาพในการปฏบิตั ิท าใหข้าดความเชื่อถอืในองคค์วามรูท้ี่
เป็นภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในการแก้ไขปญัหาทรพัยากรน ้าในชุมชน ส่งผลให้คนรุน่ใหมใ่นบางพืน้ที่
ขาดการสบืทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ โดยมโีอกาส คอื หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาส่งเสรมิ
ใหค้วามรู ้และสนบัสนุนการสบืทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เพื่อใหเ้กดิกลไกในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้าของชุมชนทีเ่ขม้แขง็ 
 ผลสรปุของการวจิยัพบว่า การพฒันาและประยกุตใ์ชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ในการบรหิาร
จดัการทรพัยากรน ้ามาใชใ้นชุมชนใหเ้กดิประโยชน์ควรเน้นไปทีผู่น้ าชุมชน ปราชญผ์ูรู้ ้มกีาร
เตรยีมความพรอ้มของประชาชนในทอ้งถิน่ ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้าแบบพึง่ตนเอง พรอ้มทัง้การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยพีืน้บา้นทีเ่หมาะสมควบคู่กบั
เทคโนโลยสีมยัใหมท่ีไ่ดร้บัการยอมรบัและราคาไมแ่พงในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรน ้าใน
ชุมชนใหม้คีวามหลากหลายเพิม่ขึน้ 
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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 (upper-
northeast) 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. 


