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จัดการทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝาย โดยกลุ่มผู ้ใช้น ้ า             
ฝายวงัไฮ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจดัการความรู้ท้องถ่ินในการจดัการ
ทรัพยากรน ้าดว้ยระบบเหมืองฝาย โดยกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดั
เชียงใหม่ และ 2) ศึกษาการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้าดว้ยระบบเหมืองฝาย
โดยกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการ
วจิยัเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในพื้นท่ี ดว้ยการสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม และการสังเกต ขอ้มูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์ผลตามแนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ และสรุปผล
การศึกษา ดงัน้ี 

การจัดการความรู้ท้องถ่ินในการจัดการทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝาย พบว่า               
การจดัการความรู้ของชุมชนสามารถน าไปสู่การจดัการปัญหาไดม้ากกวา่การแกปั้ญหาเฉพาะหน้า 
เพราะเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีตน้เหตุดว้ยการเรียนรู้แบบสืบคน้หาสาเหตุของปัญหา ท าให้เกิดความรู้ 
และประสบการณ์จากการเรียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติั ความรู้ของชุมชนท่ีไดมี้ฐานการเรียนรู้มาจาก 
การลองผดิลองถูก เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความรู้ความเขา้ใจความหลากหลายของทรัพยากรจากวิถี
ชีวิต ผ่านการกล่อมเกลาทางสังคม ทดลองปฏิบติัร่วมกนัผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดเวลา มี
การคดัเลือกความรู้ การผลิตซ ้ า และการถ่ายทอดผา่นตวับุคคล  

การจดัการความรู้จึงช่วยยกระดบัการเรียนรู้เพราะเป็นการน าประสบการณ์เดิมจากการ
ปฏิบติัท่ีผ่านมาเป็นฐานการการสร้างความรู้ใหม่ เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีตน้เหตุ น าไปสู่แนวทางการ
ปฏิบัติท่ีประสบความส าเร็จ แม้สถานการณ์จะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ชุมชนก็มีการ



จ 
 

ปรับเปล่ียนไป โดยยงัคงอาศยัการจดัการความรู้เพื่อปรับตวัให้เหมาะสมต่อความเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอก  

การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝาย พบว่า                    
มีการเรียนรู้ไดอ้าศยัการจดัการความรู้ เพราะมีการก าหนดปัญหา คน้หาแนวทางการแกไ้ข ก าหนด
ความรู้ท่ีตอ้งสร้างหรือคน้หาเพิ่ม โดยการใช้เวทีพูดคุยจนไดแ้นวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัปัญหา
และบริบทชุมชน พฒันาการเรียนรู้จากการปฏิบติังานร่วมกนัของเครือข่ายความรู้ทั้งหมดจึงกลบัไป
เป็นความรู้ในตวับุคคล หมุนเวยีนเป็นเกลียวน าไปสู่ความรู้ ให้เกิดการพฒันาศกัยภาพในดา้นต่างๆ 
คือ ด้านภูมินิเวศ ศกัยภาพของตนเอง ศกัยภาพของกลุ่มผูใ้ช้น ้ า และศกัยภาพของเครือข่ายต่อไป  
ผลการศึกษายงัช้ีให้เห็นวา่ การเกิดและขยายเครือข่ายการเรียนรู้ไม่จ  าเป็นตอ้งเร่ิมตน้จากภาคีหลาย
ฝ่าย แต่ข้ึนอยู่กบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มก็สามารถน าความรู้ไปสู่การสร้างเครือข่าย
ร่วมกบัภาคีอ่ืนๆได ้ท าให้มีพลงัในการเปล่ียนแปลงพฒันาศกัยภาพการจดัการเหมืองฝายผา่นองค์
ความรู้ท่ีแกปั้ญหาและน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืได ้
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ABSTRACT 

 
The objectives of this study were to study 1) the management of local wisdom in 

managing water resources with the irrigation system, and 2) the construction of a learning 
network for managing water resources with an irrigation system. The study was conducted and 
analyzed based on the concept of qualitative research. The data was collected from the target 
population living in the research area by conducting personal interviews, group discussions, and 
observations. The findings were shown to be the following. 
 According to the study of the management of local wisdom in managing water resources 
with an irrigation system, it was found that the management of local wisdom could lead to dealing 
with solutions more than solving immediate problems. It was the solution to the root cause of the 
problem by discovery learning which brought into the practice of skills, experiences, and learning 
by doing. The local wisdom was generated from trial and error learning considered as knowledge 
management because it was enhanced from learning and understanding the basis of resource 
diversity from the way of life and through socialization. There was trying out through learning to 
share. Also, there were knowledge selection, reproduction, and transmission through the 
individuals.  

The management of knowledge, therefore, helped improve learning because it took the 
errors from the previous practice or lessons learned as a basic concept to generate the new 
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knowledge in order to exactly solve the root cause of the problem and lead to the best practice. 
Although the circumstances have changed under various conditions and brought the community 
knowledge into changes, it is still based on the knowledge management to help the community 
learn to adapt into internal and external changes appropriately.  
 The study of the construction of a learning network in managing water resources with an 
irrigation system showed that there was learning by employing knowledge management since 
there were the processes of setting problems, finding solutions, and indicating knowledge that 
needed construction or research, through talks and discussions until found out the suitable 
practice to the problems and community context. Moreover, the development from cooperation 
learning network turned to be tacit knowledge and rotated as knowledge spiral, which led to the 
development of the landscape ecology, self-potential, water consuming group’s potential, and the 
network’s potential. The results of the study also pointed out that the generation and expansion of 
learning networks might not need to be started by various associates. It could depend on the 
cooperation from the group members which would lead to network construction with other 
associates which could empower the obvious changes and potential development in irrigation 
system management through the use of problem and solution and finally bring into the sustainable 
development. 

 


