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1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ความรู้ของชุมชนเกิดจากความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ในชุมชนและระหว่างชุมชน ซ่ึงคน              
ในชุมชนเป็นผูส้ร้างข้ึนจากการปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความสัมพนัธ์ 
ท่ีมีต่อคนทั้งภายในและภายนอกชุมชน รูปแบบของการแลกเปล่ียนแรงงาน ผลผลิต การพึ่งพาอาศยั
กนัในดา้นอ่ืน ๆ ท าให้ชุมชนไดส้ร้างระบบความรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิตในมิติต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นความรู้
ดา้นการประกอบอาชีพ ความรู้ในการสร้างระบบความสัมพนัธ์กบัคน หรือความรู้ในการด ารงชีวิต
และความเป็นอยู ่(นภาภรณ์ หะวานนห์, 2545) ระบบความรู้อยา่งเป็นองคร์วมทั้งหมดนั้นไดเ้กิดข้ึน
ในวิถีการด ารงชีวิตและด ารงอยู่ในชุมชนมาเป็นเวลาช้านาน หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าความรู้
ทอ้งถ่ินเกิดจากรากฐานทางความคิดมาจากการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัส่ิงแวดลอ้มและส่ิงเหนือ
ธรรมชาติ  จนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในสัมพนัธภาพและการตระหนักรู้ถึงคุณค่า น าไปสู่          
การบริหารจดัการและใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดความย ัง่ยืนนั้นไดอ้าศยั 
“กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา” เป็นแนวทางในการปฏิบัตินั่นเอง ความรู้ท้องถ่ินในด้าน                    
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ จึงเป็นความรู้ ความเช่ือ ความคิด ทกัษะและประสบการณ์
ในการจดัการเพื่อการสนองตอบต่อวิถีการผลิตและการด าเนินชีวิต ทั้ งยงัร่วมกันปกป้องและ
อนุรักษ์ทรัพยากรเอาไวเ้พื่อลูกหลานในอนาคต ความรู้เหล่านั้น “มีชีวิต” สามารถน ามาใช้ไดจ้ริง 
ในขณะเดียวกนัก็มีความเป็นพลวตัผา่นการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิต ผา่นกาลเวลา สถานการณ์ 
บริบททางเศรษฐกิจสังคมท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ มีการสั่งสม ถ่ายทอด และปฏิบติั                
ท่ีจ  าเป็นตอ้งอาศยั “การจดัการความรู้” เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเช่ือมโยงความรู้ท่ีมีอยูใ่ห้สามารถ
สร้างเสริมประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เพราะความรู้เหล่าน้ีฝังอยูใ่นส านึกหรือเบ้ืองลึก
ของความเคยชินของคน ดงันั้นความรู้ชุมชนส่วนใหญ่จึงเป็นความรู้ท่ีแฝงอยูใ่นตวับุคคล  มากกวา่
ความรู้ชดัแจง้ ความรู้ทั้งสองประเภทน้ีสามารถเปล่ียนสถานะระหว่างกนัไดต้ลอดเวลาโดยอาศยั 
เกลียวแห่งการเรียนรู้ เช่ือมโยงระหว่างคน ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากฐานความรู้ท่ีเกิดจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การระดมพลงัแห่งความรู้และประสบการณ์ในการสร้างความคิดหรือวิธีการ           
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ใหม่ ๆ เกิดพลงัในการขบัเคล่ือนสังคมท่ีจะน าความรู้ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งกวา้งขวาง การจดัการ
ความรู้จึงไม่ใช่การเก็บขอ้มูลความรู้แบบขาดลอยจากฐานของชุมชน หากแต่ตอ้งส่งเสริมให้ชุมชน
ทอ้งถ่ินเห็นถึงคุณค่าตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัการความรู้ของตนเองและสามารถเขา้ถึง 
ดูแล ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในชีวิตจริงและสามารถงอกงามหรือพฒันาต่อได้ การจดัการ
ความรู้จึงเป็นเร่ืองท่ีคนในชุมชนหรือทอ้งถ่ินจะตอ้งเป็นผูมี้ส่วนส าคญัในการสร้าง สืบสาน หรือ
พฒันาความรู้นั้นให้สามารถเช่ือมโยงต่อกบัสมยัใหม่ หรือมีการประยุกต์ให้สมสมยั (เอกวิทย ์ ณ 
ถลาง และคณะ, 2546) และยกระดบัความรู้ไปสู่ส่ิงท่ีเรียกวา่ “ทุนทางปัญญา”  

ความรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้ าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติเป็นปัจจยัในการผลิตและยงัชีพ 
ถือเป็นทุนทางปัญญาของชาวล้านนาท่ีมีมาตั้ งแต่สมัยโบราณ โดยอาศัยองค์ความรู้และ                 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเรียกว่า “ระบบเหมืองฝาย” อนัมีเอกลกัษณ์เฉพาะของชุมชนทอ้งถ่ินภาคเหนือ  
มีการสืบทอดกนัมายาวนานตั้งแต่สมยัพญามงัราย แห่งอาณาจกัรลา้นนา (พ.ศ. 1804-1854) โดยตรา
เป็นพระบรมราชโองการเก่ียวกับหลักปฏิบัติในเร่ืองของการจัดการระบบเหมืองฝาย เรียกว่า                 
“มงัรายศาสตร์” (เนตรดาว แพทยก์ุล และมนตรี จนัทวงศ์, 2543) เป็นการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน             
ในการจดัการน ้ าท่ีผสมผสานกบัองคค์วามรู้ในหลายลกัษณะ มีวิวฒันาการและประสบความส าเร็จ
ในการปรับตวัต่อความเปล่ียนแปลง สามารถรักษาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรไวอ้ยา่งเป็น
อิสระในชุมชน มีหลกัการและองค์ประกอบพื้นฐานส่ีประการไดแ้ก่ ประการท่ีหน่ึงการกระจาย
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมภายในองค์กรเหมืองฝาย มีการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิและหน้าท่ี 
กล่าวคือเป็นสิทธิและหน้าท่ีในการจดัการน ้ าเป็นของชุมชนกระท าร่วมกนั ผ่านวิถีการผลิตและ
กฎเกณฑ์ท่ีชุมชนบญัญติัและถือปฏิบติัควบคู่ไปกบัระบบคุณธรรม ก่อให้เกิดองค์ความรู้ในการ
จัดการท่ีมีลักษณะเชิงคุณค่า มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันอย่างเป็นองค์รวม ประการท่ีสอง                  
เป็นระบบการจัดการน ้ าท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมในระบบการผลิต สามารถปรับตัวได้ตาม           
การเปล่ียนแปลงทางสภาวะแวดล้อม อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ประการท่ีสาม เป็นการ
บริหารจดัการดว้ยหลกัความเป็นประชาธิปไตยดว้ยการร่วมกนัออกกฎเกณฑ ์ผูน้ าองคก์รมาจากการ
เลือกตั้ง และประการท่ีส่ี มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสืบทอดความรู้อยา่งต่อเน่ือง (สมชัชาองคก์ร
เหมืองฝาย ลุ่มน ้ าภาคเหนือ, 2549)  อาจกล่าวไดว้า่ องค์ความรู้ในระบบเหมืองฝายอิงอยูก่บัระบบ
การผลิตและการจดัการท่ีวางอยู่บนฐานของความสมดุล ย ัง่ยืนและเป็นธรรม มีการปรับตวัของ
องค์กรและพฒันาองค์ความรู้ให้สอดคลอ้งกบัยุคสมยัอย่างต่อเน่ืองเสมอมา ซ่ึงในช่วงทศวรรษท่ี
ผ่านมา ความขดัแยง้และการแย่งชิงทรัพยากรท่ีมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งข้ึน บทบาทและอ านาจของ
องคก์รเหมืองฝายถูกลดทอนลงไปมาก เพราะการเขา้มาแทรกแซงและแทนท่ีโดยระบบชลประทาน
ของรัฐท่ีเน้นเทคโนโลยีและความรู้ตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการจดัการน ้ า              
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ท าใหชุ้มชนเสียสิทธิและอ านาจในการจดัการน ้า ส่งผลให้องคก์รเหมืองฝายมีการปรับตวั การขยาย
เครือข่ายการเรียนรู้และการร่วมมือกันเพื่อน าไปสู่การจดัการลุ่มน ้ าร่วมกันของชุมชนหลาย ๆ 
ชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนัและใชท้รัพยากรน ้ าร่วมกนั มีการร้ือฟ้ืนจารีตประเพณีเดิม เช่น พิธีการเล้ียง
ผีขุนน ้ า การเล้ียงผีฝาย การสืบชะตาแม่น ้ า ทั้ งยงัมีการสร้างประเพณีใหม่ ๆ เช่น การบวชป่า               
เพื่อเป็นยุทธวิธีในการปลุกจิตส านึกและการรวมตวักนัของชุมชนพร้อมการเช่ือมโยงการรักษา
ทรัพยากรดิน น ้า ป่า ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกนัและกนั เป็นตน้   

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาในเร่ืองการจดัการความรู้ในการจดัการน ้ ารูปแบบ
เหมืองฝาย ของฝายวงัไฮ เน่ืองจากเป็นฝายเก่าแก่ท่ีมีอายยุาวนานกวา่ 100 ปี ทั้งยงัไดรั้บเลือกให้เป็น
เหมืองฝายตน้แบบในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปิงตอนบน เน่ืองจากมีระบบการบริหารจดัการท่ีเป็นรูปธรรม
ชัดเจนอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการมีการจัดการความรู้ท่ีดี คือ มีการปรับตัวภายใต้สภาพ               
ความเปล่ียนแปลงทางดา้นส่ิงแวดลอ้มกายภาพและสังคมวฒันธรรม ผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้                
การคน้หาความรู้ การสกดัแก่นความรู้ และการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในองค์กรด้วยความสามคัคีและความร่วมมือของชุมชนในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ไม่ว่า           
จะเป็น การขุดลอก ซ่อมแซมเหมืองฝาย ดูแลรักษาล าน ้ าแม่ปิง การประกอบพิธีกรรมเล้ียงผีขุนน ้ า              
การเล้ียงผีฝาย รวมถึงการเสริมสร้างความเขม้แข็งขององคก์รดว้ยการเช่ือมโยงและขยายเครือข่าย
ร่วมกบักลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์แหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้ า เครือข่ายอนุรักษ์ป่าชุมชน ท่ีถือเป็นแหล่ง             
ตน้น ้ าล าธารท่ีส าคญัต่อระบบนิเวศท่ีย ัง่ยืน เป็นการแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพอนัเด่นชัดในการ
จดัการทรัพยากรอยา่งเป็นระเบียบ และความสามารถในการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ในหลากหลายมิติของ
ระบบการจดัการน ้า อนัมีปรัชญารากฐานในการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีค านึงถึงระบบคุณค่าและ
ความย ัง่ยืนของระบบนิเวศในฐานะปัจจยัการผลิตเพื่อการด ารงอยู่ของชุมชนทอ้งถ่ิน แมว้่าเม่ือปี 
พ.ศ. 2543 ท่ีผา่นมาไดมี้โครงการก่อสร้างฝายยางฐานคอนกรีตโดยกรมชลประทาน มีวตัถุประสงค์
เพื่อเก็บกกัน ้ าไปใชใ้นการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภคและอ่ืนๆ ให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด ทั้งใน
ระดบัลุ่มน ้ าก็ยงัมีกระแสแนวคิดเร่ืองการบริหารจดัการน ้ าตามหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ จึงเกิด
ความขดัแยง้ด้านวิธีคิดระหว่างชุมชนกบัรัฐ ท าให้ชุมชนกลบัไปทบทวนและฟ้ืนฟูองค์ความรู้
ท้องถ่ิน และมีการรวมกลุ่มจัดตั้ ง “สมชัชาองค์กรเหมืองฝายลุ่มน ้ าภาคเหนือ” ข้ึนรวมถึงการ
เช่ือมโยงกบักลุ่มเครือข่ายอ่ืน ๆ เพื่อต่อรองเชิงนโยบายและแกปั้ญหาร่วมกนั หรือกล่าวไดว้า่การมี
กระบวนการจดัการความรู้ท่ีดีและสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้นส่งผลให้
องคก์รเหมืองฝายมีความเขม้แข็งมากข้ึน และสามารถปรับตวัภายใตก้ระแสการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วในสถานการณ์ปัจจุบนั ด้วยการใช้องค์ความรู้ทั้งท่ีมีอยู่เดิมภายในชุมชนและวิทยาการ         
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ใหม่ ๆ จากภายนอกชุมชนประยกุตแ์ละบูรณาการร่วมกนั จึงเกิดการพฒันาองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ือง
เพื่อน าไปสู่เป้าหมายร่วมกนัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปอยา่งย ัง่ยนื  

ดงันั้น จึงเกิดค าถามหลกัในการศึกษาวา่ ชุมชนมีการจดัการความรู้ในการจดัการทรัพยากร
น ้ าด้วยระบบเหมืองฝายอย่างไร และชุมชนจะสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการ
ทรัพยากรน ้าดว้ยระบบเหมืองฝายไดอ้ยา่งไร ผลการศึกษานอกจากจะเป็นการช่วยสร้างมุมมองทาง
วิชาการในด้านการจัดการทรัพยากรน ้ าในมิติของการศึกษาในด้านการจัดการความรู้ และ             
การสร้างเครือข่ายองคค์วามรู้ของชุมชนแลว้ ยงัเป็นการสนบัสนุนให้ชุมชนทอ้งถ่ินไดเ้ขา้ถึงความรู้
และเห็นถึงคุณค่าภูมิปัญญาท่ีสามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบัชุมชน เสมือนเป็นการยกระดบั
ความรู้ทอ้งถ่ินไปพร้อม ๆ กบัการ ร้ือฟ้ืนและให้คุณค่ากบัความรู้ในตวัคนท่ีก าลงัจะสูญหายไปให้
กลบัคืนมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กคร้ัง  

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1. เพื่อศึกษาการจดัการความรู้ทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย โดย
กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

 2. เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบ
เหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

1.3.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่ 
ผูศึ้กษาสนใจเลือกพื้นท่ีศึกษากลุ่มผูใ้ช้น ้ าจากเหมืองฝายวงัไฮ มีพื้นท่ีรับน ้ าทั้งหมด 1,012 

ไร่ ครอบคลุม 3 หมู่บา้น คือ บา้นม่วงฆอ้ง บา้นดง และบา้นทุ่งหลุก ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่  

1.3.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
ประเด็นการศึกษาใช้เหตุการณ์ส าคญั ๆ ท่ีเป็นจุดเปล่ียนผ่านของแต่ละยุคสมยั (Social 

Movement) โดยวิเคราะห์จากบริบททุกด้านท่ีเก่ียวข้องกบัชุมชนและองค์กรเหมืองฝาย จ าแนก
รายละเอียดตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา ไดแ้ก่  

1. ศึกษาบริบทชุมชนเชิงประวติัศาสตร์ เพื่อเขา้ใจพฒันาหรือความเป็นมาของการใชแ้ละ
การจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย พิธีกรรม ประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือเก่ียวกบัการ
จดัการน ้ าด้วยระบบเหมืองฝาย โครงสร้างองค์กรเหมืองฝาย สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของ
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ชุมชน พัฒนาการขององค์กรเหมืองฝายในด้านระบบการชลประทาน บริบททางนิเวศ 
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ   

2. ศึกษาถึงการจดัการความรู้ทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย และการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการน ้ าด้วยระบบเหมืองฝาย โดยศึกษาจากพฒันาการของ            
เหมืองฝายตั้งแต่การสร้างฝาย ซ่ึงเป็นระยะท่ีชุมชนมีการก่อสร้างฝายกกัเก็บน ้ าเพื่อใชใ้นการเกษตร 
โดยอาศยักระบวนการเรียนรู้จากการทดลองปฏิบติัและองคค์วามรู้ทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจาก
บรรพบุรุษ ประกอบกับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผูใ้ช้น ้ า สั่งสมองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีผา่นการปฏิบติัโดอาอาศยัการมีส่วนร่วมจากผูใ้ชน้ ้ าเพื่อหาแนวทางและการบริหาร
จดัการน ้ าเพื่อการเกษตร จนกระทัง่ถึงปัจจุบนัซ่ึงเป็นช่วงท่ีชุมชนเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงจาก
นโยบายน ้ าโดยรัฐ และผลกระทบจากการสร้างฝายยาง ชุมชนกลับไปร้ือฟ้ืนองค์ความรู้และ         
ภูมิปัญญาดั้งเดิม เพื่อฟ้ืนฟูและจดัการทรัพยากรน ้ า มีการสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายให้มีความ
เขม้แข็งมากข้ึนโดยการรวมกลุ่มผูใ้ช้น ้ าในระดบัลุ่มน ้ า คือ “กลุ่มสมชัชาองค์กรเหมืองฝายลุ่มน ้ า
ภาคเหนือตอนบน” เพื่อการจดัการทรัพยากรน ้าอยา่งย ัง่ยนื  

1.3.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการตั้งแต่เดือน กนัยายน 2551 ถึง เดือนธนัวาคม
2552 รวมระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน  
 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

กำรจัดกำรควำมรู้ หมายถึง การจดัการความรู้ของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรน ้ า
ดว้ยระบบเหมืองฝายของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่              
ทั้งท่ีเป็นความรู้ในตวับุคคล ในรูปทกัษะ ประสบการณ์ และความรู้ชดัแจง้ คือ ความรู้ในการจดัการ
น ้าดว้ยระบบเหมืองฝายท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดไดโ้ดยผา่นการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร  กฎ
กติกา ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการใช้น ้ า ผ่านการจดัการความรู้คือ ก าหนดประเภทความรู้ (Define) 
สร้างและการคน้หาความรู้ (Create) เสาะหาและจดัเก็บความรู้ (Capture) แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share) 
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (Use) เพื่อพฒันาประสิทธิภาพของการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์และเกิดการสร้างนวตักรรมความรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้าดว้ยระบบเหมืองฝาย 
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ควำมรู้ท้องถิ่น หมายถึง รากฐานความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ของของกลุ่มผูใ้ช้น ้ า             
ฝายวงัไฮ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไดส้ั่งสมสืบทอดกนัมาอย่างต่อเน่ือง           
หรือได้รับการถ่ายทอดมาจากชุมชนอ่ืนในด้านการจัดการทรัพยากรน ้ า พฒันาการของระบบ            
เหมืองฝาย การบริหารจดัการ และอุดมการณ์ในการจดัการทรัพยากรน ้า  

กำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ หมายถึง การวางแผนปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาและวิกฤติการณ์น ้ า          
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนลุ่มน ้ าขนาดเล็ก เช่น ภาวะขาดแคลนน ้ าส าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม 
การรักษาสภาพล าน ้ า  กฎ กติกาในการอนุรักษ์สัตว์น ้ าและการประกอบอาชีพ อันเกิดจาก                    
การมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่ตน้น ้าถึงปลายน ้า  

ระบบเหมืองฝำย หมายถึง การจดัการน ้ าของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ ต าบลเชียงดาว อ าเภอ
เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เพียงพอต่อความตอ้งการใช้น ้ าเพื่อการเกษตร โดยอาศยัเหมืองฝาย
หรือท านบทางกั้นน ้ าเพื่อยกระดบัน ้ าให้สูงข้ึนและทดน ้ าเขา้สู่ ล าเหมืองหรือคลองส่งน ้ า เป็นการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถตอบสนองต่อชุมชนได้ บนฐานของจารีต ประเพณี 
วฒันธรรม เพื่อให้เกิดการจดัสรรแบ่งปันทรัพยากรน ้ าอยา่งเป็นธรรม และสามารถลดความขดัแยง้
ในการเขา้ถึงทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มผู้ใช้น ้ำ หมายถึง การรวมกลุ่มของเกษตรกรท่ีใช้น ้ าจากระบบเหมืองฝายวงัไฮ                
เพื่อการเกษตร ซ่ึงมีพื้นท่ีรับน ้าในเขตพื้นท่ีบา้นม่วงฆอ้ง บา้นทุ่งหลุก และบา้นดง โดยมีการก าหนด
กฎ กติกา และขอ้บงัคบัของกลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจน 

เครือข่ำยกำรเรียนรู้ หมายถึง การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการจดัการ
ทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝายท่ีแพร่กระจายภายในชุมชน ระหว่างชุมชนโดยผ่านเครือข่าย              
ทางสังคม ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชน้ ้ า องคก์รพฒันาเอกชน เครือข่ายป่าชุมชน และสมชัชาองคก์รเหมืองฝาย
ลุ่มน ้ าภาคเหนือ เป็นต้น โดยมีล าดับขั้นตอนคือ การก่อรูปเครือข่าย การสร้างความตระหนัก              
การสร้างอุดมการณ์ร่วม การวางแผน การด าเนินการ การสรุปบทเรียน และการพฒันาศกัยภาพ 

ควำมรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) หมายถึง ความรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้ า                 
ดว้ยระบบเหมืองฝายของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่                                
ท่ีเกิดจากประสบการณ์ ทกัษะ ความคิด หรือพรสวรรค์ ของแต่ละบุคคล และสามารถถ่ายทอด               
ไดโ้ดยผา่นการปฏิบติัในวถีิชีวติประจ าวนั จารีต ประเพณี พิธีกรรม  

ควำมรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) หมายถึง ความรู้ในการจัดการน ้ าด้วยระบบ                  
เหมืองฝายของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีสามารถ
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รวบรวม ถ่ายทอดไดโ้ดยผ่านการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร กฎกติกา ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการ            
ใชน้ ้า 

กระบวนกำรส่ิงแวดล้อมศึกษำ หมายถึง วิธีการจดัการความรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้ า
ดว้ยระบบเหมืองฝาย ของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่           
บนฐานของการเห็นปัญหา การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดเป็นแนวคิดหลากหลาย มีการ                   
เก็บรวบรวม จดัหมวดหมู่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ เกิดเป็นความรู้ และน าความรู้ไปใช้
ก าหนดทางเลือกในการจดัการทรัพยากรท่ีเหมาะสม โดยอาศยักระบวนการสร้างความตระหนัก 
การจดัการความรู้ เจตคติ ทกัษะ และการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 

 


