
 

 

 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากร
น ้ าดว้ยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่            
มีแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการวจิยัในคร้ังน้ี คือ 

2.1 แนวคิดเร่ืองการจดัการความรู้ 
 2.2 แนวคิดเร่ืองการจดัการน ้าดว้ยระบบเหมืองฝาย 
 2.3 แนวคิดเร่ืองส่ิงแวดลอ้มศึกษา 

2.4 แนวคิดเร่ืองสิทธิชุมชน 
2.5 แนวคิดเร่ืองเครือข่าย 

2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
2.1 แนวคิดเร่ืองการจัดการความรู้ 

ในปัจจุบนัถือเป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Economic Knowledge Data Base) ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับกนัอยา่งแพร่หลายวา่ การจดัการความรู้ท่ีดีน ามาซ่ึงการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ผลดีต่อองคก์รโดยรวม ทั้งน้ีเม่ือศึกษาแนวคิดหรือนิยามของค าวา่ “ความรู้” จะพบวา่การก่อเกิดของ
ความรู้มีลกัษณะเป็นรูปปิรามิด กล่าวคือ เร่ิมจาก “ขอ้มูล” วา่เป็นขอ้เท็จจริง ขอ้มูลดิบ หรือตวัเลข
ต่าง ๆ ท่ียงัไม่ไดผ้่านการแปรความ ส่วน “สารสนเทศ” เป็นขอ้มูลท่ีผ่านกระบวนการสังเคราะห์ 
วิเคราะห์ เพื่อให้น ามาใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการและตดัสินใจ มีบริบทท่ีเกิดจากความเช่ือ 
สามญัส านึกหรือประสบการณ์ของผูใ้ชส้ารสนเทศนั้น ๆ ซ่ึงสารสนเทศนั้นอาจมีขอ้จ ากดัในเร่ือง
ของช่วงเวลาและขอบข่ายของงานท่ีน ามาใช ้ในขณะท่ี “ความรู้” คือสารสนเทศท่ีผา่นกระบวนการ
คิด เปรียบเทียบ เช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืนจนเกิดเป็นความเขา้ใจและน าไปใช้ประโยชน์ในการสรุป
และตดัสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้โดยไม่จ  ากดัช่วงเวลา และการเกิด “ปัญญา” คือ ความรู้ท่ี                 
ท่ีอยูใ่นตวับุคคลก่อให้เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้ ในยุคปัจจุบนัการมีขอ้มูลเพียงอย่างเดียวนั้น
ไม่ถือวา่เป็นจุดแขง็แต่ประการใด ส่ิงส าคญัเหนือกวา่ขอ้มูล คือ ตอ้งสามารถน าขอ้มูลมาสังเคราะห์ 
พฒันา วจิยั และน ามาประยกุตใ์ช ้หรือท าใหเ้ป็นประโยชน์ในแง่ของการแปลงขอ้มูลให้เป็นความรู้ 
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เพื่อให้ได้ความรู้ท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดและใช้ได้จริง การพฒันาความรู้คือการท าให้เกิดปัญญา                
ซ่ึงต้องมาจากกระบวนการเรียนรู้ทั้ งจากการศึกษาและประสบการณ์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง                      
โดยกระบวนการเรียนรู้ประกอบดว้ย การแสวงหาความรู้ การแปลความหมายท าความเขา้ใจกบั
ความรู้ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีมี หรืออีกนยัหน่ึงก็คือตอ้งอาศยัการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือ
นัน่เอง  

2.1.1 ความหมายของการจัดการความรู้  

Carla O’ Dell และ Jackson Grayson (อา้งใน บุญดี บุญญกิจ และคณะ, 2548) กล่าวว่า              
การจดัการความรู้ เป็นกลยุทธ์ในการท่ีจะท าให้คนไดรั้บความรู้ท่ีตอ้งการภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
รวมทั้ งช่วยท าให้ เ กิดการแลกเปล่ียนและน าความรู้ไปปฏิบัติ เพื่อยกระดับและปรับปรุง                            
การด าเนินงานขององคก์ร ทั้งน้ี การจดัการความรู้ไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีจดัการกบัตวัของความรู้โดยตรง 
แต่เป็นวธีิการท่ีท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีมีระหวา่งกนัได ้ 

Dave Snowden (อา้งใน บูรชยั ศิริมหาสาคร, 2550) กล่าววา่ องคก์รตอ้งมีการจดัการความรู้
เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการตดัสินใจในองค์กร และเพื่อสร้างนวตักรรม ทั้งน้ีมีการจดัการ
ความรู้อยู่ 3 ประเภท คือ 1) Content Management คือ การจัดการความรู้ประเภท Explicit 
Knowledge โดยเน้นการจดัระเบียบเอกสาร หรือโครงสร้างต่าง ๆ 2) Narrative Management                 
เป็นการจดัการความรู้โดยใช้เทคนิคการเล่าเร่ืองท่ีรู้มา ภายใตแ้นวคิดท่ีว่าเราไม่สามารถเขียนได ้                 
ทุกเร่ืองออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการเขียน การใชเ้ทคนิคน้ีตอ้งเช่ือมต่อ
ระหวา่งวธีิการส่ือท่ีน่าสนใจและเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการส่ือ 3) Context Management เป็นการจดัการ
ความรู้โดยใช้กิจกรรมท่ีกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยเครือข่ายทางสังคม ซ่ึงการจดัการความรู้                
ในแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้น้ี เนน้ทั้งดา้นการจดัการกบัสาระและการสร้างการแลกเปล่ียนไหลเวียน
ของความรู้ ดงันั้น จะให้ความส าคญักบัการจดัการในลกัษณะ Context และ Narrative มากกว่า 
Content Management  

Ryoko Toyama (อา้งใน บุญดี บุญญกิจ และคณะ,อา้งแลว้) กล่าวว่า การจดัการความรู้ 
หมายถึง การจดัการเพื่อเอ้ือให้เกิดความรู้ใหม่ โดยใช้ความรู้ท่ีมีอยู่และประสบการณ์ของคน            
ในองคก์รอยา่งเป็นระบบ เพื่อพฒันานวตักรรมท่ีจะท าใหมี้ความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนั  
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2.1.2 กระบวนการจัดการความรู้ 

สมชาย น าประเสริฐชยั (2545) ไดน้ าเสนอเป้าหมายของการจดัการความรู้ไว ้4 ประการ คือ  
1) ความพร้อมของความรู้ (available) ตอ้งมีการจดัการความรู้เพื่อให้ความรู้ท่ีอยู่

ในฐานขอ้มูลอยูใ่นรูปแบบส าเร็จรูปพร้อมท่ีจะใชป้ระโยชน์ไดท้นัที  
2) ความถูกตอ้งของการเรียกคน้ (accurate in retrieval) การจดัการความรู้จะช่วย

ใหก้ารเรียกคน้ความรู้หรือขอ้มูลไดถู้กตอ้งมากยิง่ข้ึนเพราะมีการจดัหมวดหมู่  
3) ความรู้ท่ีมีคุณภาพ (effective knowledge) การจดัการความรู้ช่วยให้ความรู้นั้น          

มีคุณภาพเพราะผ่านการจดัการความรู้มาแล้ว เช่น การสรุป การเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ และการ
ประเมินคุณภาพของความรู้ เป็นตน้  

4) ความสามารถในการเขา้ถึงความรู้ (accessible knowledge) โครงสร้างของการ
จดัการความรู้ท่ีดีนั้น จะช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงและใชง้านไดโ้ดยง่ายและทนัที 

วิจารณ์ พานิช (2546) กล่าวว่า การจดัการความรู้ คือ กระบวนการท่ีเป็นเคร่ืองมือหรือ
วิธีการเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าของกิจกรรมขององค์กร กลุ่มบุคคล หรือเครือข่ายของกลุ่มบุคคลหรือ
กลุ่มองค์กร เกิดการยกระดบัขององค์กรข้ึน เพื่อสร้างผลประโยชน์จากตน้ทุนทางปัญญาโดยเป็น
กิจกรรมท่ีซับซ้อนและกวา้งขวาง ไม่สามารถนิยามไดด้ว้ยถอ้ยค าสั้ น ๆ ได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีความ
ครอบคลุมความหมายไดแ้ก่  

1) การรวบรวม การจดัระบบ การจดัเก็บ และการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อสร้างเป็นความรู้  
2) การจดัการความรู้เก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนความรู้  
3) การจดัการความรู้ตอ้งอาศยัผูรู้้ในการตีความและประยกุตใ์ชค้วามรู้  
4) การเพิ่มประสิทธิผลขององคก์ร  

กระบวนการจัดการความรู้ช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้โดยการบูรณาการเป็น                  
เน้ือเดียวกัน ความรู้ท่ีเก่ียวข้องจึงเป็นทั้งความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อยู่ในรูปของ
เอกสาร และความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในตวัคน (Tacit Knowledge) ในรูปของความเช่ือ ค่านิยม เหตุผล 
ทกัษะในการปฏิบติั โดยเน้นท่ีปฏิสัมพนัธ์ของคนว่ามีความส าคญัในการถ่ายทอดความรู้มากกว่า
เคร่ืองมือหรือเอกสารใด เพราะจุดหมายปลายทางของความรู้คือ การน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิด
คุณค่าต่อสังคมโดยรวม ซ่ึงมีกรอบแนวคิดในการจัดการความรู้ประกอบด้วยกระบวนการ               
5 ขั้นตอนคือ  
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1) การก าหนดประเภทความรู้ท่ีตอ้งการ (Define) เป็นการคน้หาวา่องคก์รมีความรู้
อะไรบา้ง อยู่ในรูปแบบใดบา้ง อยู่ท่ีใคร และความรู้อะไรท่ีองค์กรจ าเป็นตอ้งมี โดยสามารถใช้
เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ “Knowledge Mapping” หรือการท าแผนท่ีความรู้ ในขั้นตอนน้ีเพื่อหาวา่ความรู้
ใดมีความส าคญัส าหรับองคก์ร จดัล าดบัความส าคญัของความรู้เหล่านั้น เพื่อให้องคก์รวางขอบเขต
ของการจดัการความรู้ และสามารถจดัสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประโยชน์ของแผนท่ีความรู้คือช่วยให้เห็นภาพรวมของคลงัความรู้ท่ีทบัซ้อนกนั นอกจากน้ียงัใช้
เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางความรู้ท่ีองค์กรสามารถใช้เป็นฐานในการต่อยอดขยายความรู้ในเร่ือง
ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

 2)  การสร้างและการค้นหาความ รู้  (Create)  องค์กรจะทราบว่า มีความ รู้                 
ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีอยูห่รือไม่ ถา้มีจะตอ้งหาวิธีการในการดึงความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ท่ีกระจดักระจาย  
มารวบรวมไวเ้พื่อจัดท าเน้ือหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู ้ใช้ ส่วนความรู้                        
ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีแต่ยงัไม่มีนั้น องคก์รอาจสร้างความรู้ดงักล่าวจากความรู้เดิมท่ีมีอยูห่รืออาจน าความรู้
จากภายนอกองคก์รมาใช ้หวัใจส าคญัในขั้นตอนน้ีคือ การก าหนดเน้ือหาของความรู้ท่ีตอ้งการ และ
ปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้ขั้นตอนน้ีประสบความส าเร็จคือบรรยากาศและวฒันธรรมขององคก์รท่ีเอ้ือ
ให้บุคลากรกระตือรือร้นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเพื่อใชใ้นการสร้างความรู้ใหม่  ๆ 
อยูต่ลอดเวลา นอกจากน้ีระบบสารสนเทศก็มีส่วนช่วยใหบุ้คลากรสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกนั
ไดร้วดเร็วข้ึนและท าใหก้ารเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จากภายนอกท าไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

3) การเสาะหาและจดัเก็บความรู้ (Capture) ทั้งความรู้ท่ีอยู่ในรูปความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit knowledge) และความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) โดยการวางโครงสร้างความรู้ให้เป็น
ระบบเก็บรวบรวมความรู้ประเภทต่าง ๆ มีการปรับปรุง ดดัแปลงหรือประยุกต์ความรู้ให้มีความ
เหมาะสม ครบถว้น เท่ียงตรง ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใช ้เพื่อให้สามารถเขา้ถึงและน า
ความรู้มาใชป้ระโยชน์ไดร้วดเร็ว  

4) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Share) กรณีเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) อาจจดัท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ หรือ กรณีเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) 
จดัท ากิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสับเปล่ียนงาน เวทีแลกเปล่ียน
ความรู้ เป็นตน้  

5)  การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ (Use) วตัถุประสงค์ท่ีส าคญัท่ีสุดในการจดัการ
ความรู้คือ การเรียนรู้ของบุคลากร และน าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ แกไ้ขปัญหา
และปรับปรุงองคก์ร ดงันั้นขั้นตอนน้ีจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งเพราะถึงแมอ้งคก์รจะมีวิธีการในการ
ก าหนด รวบรวม คดัเลือก ถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ท่ีดีเพียงใดก็ตาม หากบุคลากรไม่ไดเ้รียนรู้
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และน าไปใชป้ระโยชน์ก็เป็นการสูญเปล่าของเวลาและทรัพยากรท่ีใช ้ดงัค ากล่าวของ Peter Singe 
ท่ีวา่ “ความรู้คือความสามารถในการท าส่ิงใดก็ตามอยา่งมีประสิทธิผล (Knowledge is the capacity 
for effective actions)” อยา่งไรก็ตามการเรียนรู้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัทิศทางและค่านิยมขององคก์รดว้ย  

การเรียนรู้ของบุคลากรจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ข้ึนมากมายซ่ึงจะไปเพิ่มพูนองคค์วามรู้
ขององค์กรท่ีมีอยู่แลว้ให้มากข้ึนเร่ือย ๆ ความรู้เหล่าน้ีก็จะถูกน าไปใช้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ ๆ อีก
เป็นวงจรท่ีไม่มีวนัส้ินสุด ท่ีเรียกว่า “วงจรการเรียนรู้” (Knowledge Spiral) อาจกล่าวไดว้่าความรู้
เป็นส่ิงท่ีอธิบายได้ค่อนข้างยาก เป็นการใช้ประสบการณ์ ค่านิยม สารสนเทศ ความช านาญ                
และสัญชาตญาณในตวับุคคล เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงวิธีการจะข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคล ซ่ึงหลาย
คร้ังพบว่าความรู้ไม่ไดอ้ยู่ในรูปของเอกสารท่ีเก็บไวเ้พียงอย่างเดียว แต่อาจอยู่ทั้งในรูปของการ
ท างานประจ า กระบวนการ วิธีการปฏิบติั และความเช่ือในองค์กร ดังนั้ นการจะสร้างความรู้                 
หรือการเรียนรู้ต่าง ๆ จะตอ้งท าใหเ้หมาะสมกบัองคก์รและประเภทของความรู้ 

ยุทธนา แซ่เตียว (2547) กล่าวว่า แมจ้ะมีแนวคิดท่ีหลากหลายเก่ียวกบัการจดัการความรู้              
แต่ส่ิงท่ีคล้ายคลึงกนั คือ เป็นการจดัการเพื่อน าความรู้มาใช้พฒันาขีดความสามารถขององค์กร             
โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้ เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยงับุคลากรเป้าหมายอย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะสม ทั้งน้ีรูปแบบของการพฒันาความรู้ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบคือ  

1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตของตนเอง  
2) การเรียนรู้จากการทดลองโดยเป็นการตั้งสมมุติฐานและทดลองเพื่อให้ทราบผล

ตามตอ้งการ  
3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูอ่ื้น เช่น การหาพนัธมิตรเพื่อพฒันาหรือ

แลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้  
 4) การเรียนรู้จากการฝึกอบรมและพฒันาต่าง ๆ  

บดินทร์ วิจารณ์ (2547) กล่าวว่า การจดัการความรู้นั้นส่ิงส าคญัคือการลงมือปฏิบติัให้ได ้
ส่ือความหมายกนัใหไ้ด ้หวัใจส าคญัของการเรียนรู้อยูท่ี่เราจะไดเ้รียนรู้จากการสอนผูอ่ื้น (Learning 
from Teaching) และส่ิงส าคญัของการจดัการความรู้คือตอ้งบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ย 4 ประการ ไดแ้ก่  

1) บรรลุเป้าหมายของงาน 
2) บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน 
3) บรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์รไปเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  
4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหวา่งกนัในท่ีท างาน  
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Michael Polanyi และ Ikujiro Nonaka, 2007 (อา้งใน บูรชยั ศิริมหาสาคร, อา้งแลว้)              
ไดจ้  าแนก ความรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ  1) ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้                        
ท่ีได้จากประสบการณ์ ทกัษะ ความคิด หรือพรสวรรค์ ของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจ                  
ในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลกัษณ์อกัษรได้โดยง่าย                     
2) ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน
วธีิการต่าง ๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางคร้ังเรียกวา่เป็นความรู้
แบบรูปธรรม ซ่ึงความรู้ทั้งสองประเภทดงักล่าวขา้งตน้นั้น สามารถเปล่ียนสถานะระหว่างกนัได้
ตลอดเวลาข้ึนอยู่กับสถานการณ์ซ่ึงจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ โดยผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า 
Knowledge Spiral หรือ SECI Model ในการปรับเปล่ียนและสร้างความรู้จะเกิดข้ึนได ้4 รูปแบบ คือ 

1) Socialization: การแบ่งปันและสร้าง Tacit Knowledge จาก Tacit Knowledge ของ                  
ผูส่ื้อสารระหวา่งกนั โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรง  

2) Externalization: การสร้างและแบ่งปันความรู้จากส่ิงท่ีมีและเผยแพร่ออกมาเป็น                     
ลายลกัษณ์อกัษร เป็นการแปลงจาก Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledge  

3) Combination: เป็นการแปลง Explicit Knowledge ด้วยการรวบรวมความรู้ประเภท 
explicit ท่ีเรียนรู้มาสร้างเป็นความรู้ประเภท explicit ใหม่ ๆ แลว้สรุปและเผยแพร่เป็นเทคนิค                   
ในรูปแบบใหม่ ซ่ึงเกิดจากการรวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และความรู้ของตนเอง 

4) Internalization: เป็นการแปลง Explicit Knowledge มาเป็น Tacit Knowledge มกัจะเกิด
จากการน าความรู้ท่ีเรียนรู้มาไปปฏิบติั รวมถึงการศึกษาเทคนิคจากต ารา คู่มือต่าง ๆ แลว้น าไปปรับ
ใชใ้นการท างานของตนเองจนเกิดเป็นทกัษะและความช านาญ จนกลายเป็น Tacit Knowledge ของ
ตนเองในท่ีสุด และเม่ือเกิดความรู้แล้วไปแลกเปล่ียนกับผูอ่ื้น ก็จะเกิดกระบวนการท่ีเรียกว่า 
Socialization คือ การแปลง Tacit Knowledge ไปเป็น Tacit Knowledge ของคนอ่ืนต่อไป                              
เป็นกระบวนการหมุนเวยีนไปเร่ือย ๆ ไม่มีท่ีส้ินสุด 

นอกจากน้ี Leif Edvinsson ไดแ้บ่งความรู้ออกเป็น 3 ประเภท ท่ีสามารถเป็นไดท้ั้งในรูป
ความรู้ฝังลึก หรือ Tacit Knowledge และความรู้ชดัแจง้ หรือ Explicit Knowledge คือ 

1) ความรู้เฉพาะบุคคลท่ีอยูใ่นตวัของแต่ละคน (Individual Knowledge) 
2) ความรู้ขององคก์ร (Organization Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหว่างบุคคลในกลุ่มหรือฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร ท าให้เกิดเป็นความรู้โดยรวมขององค์กร 
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการท างานขององคก์รโดยรวมไดม้ากข้ึน  

3) ความรู้ท่ีเป็นระบบ (Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการสร้างหรือต่อยอดองคค์วามรู้ 
ผา่นกระบวนการ คู่มือ และจรรยาบรรณต่าง ๆ ในองคก์รStructural  
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ส่วนแนวคิดของ Dave Snowden (อา้งใน บูรชยั ศิริมหาสาคร, อา้งแลว้) มีมุมมองแตกต่าง
ออกไปว่า ความรู้เป็นส่ิงท่ีซับซ้อนไม่สามารถจดัเป็นระบบท่ีแน่นอนได ้หรือไม่อาจกล่าวได้ว่า
พฒันาการของขอ้มูลจะน าไปสู่การเป็นสารสนเทศ ความรู้ และปัญญา ตามล าดบัเสมอไป โดยให้
เหตุผลว่าสารสนเทศท่ีแมจ้ะผ่านกระบวนการวิเคราะห์ มีบริบท รายละเอียดท่ีครบถ้วน แต่หาก
ไม่ใช่สารสนเทศในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์แก่เรา หรือไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ก็ไม่เรียกว่า
เป็นความรู้ส าหรับเรา ดงันั้นการจดัการความรู้จึงตอ้งอาศยัศิลปะหรือธรรมชาติมากกว่าหลกัการ
ทางวทิยาศาสตร์ โดยใหแ้นวคิดวา่ความรู้มีตั้งแต่ประเภทท่ีเป็นนามธรรมจนกระทัง่ถึงเป็นรูปธรรม 
หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน สามารถจดัการง่าย เรียกวา่ ASHEN มาจาก 

  Artefacts : เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นรูปของเอกสาร ลายลกัษณ์อกัษร  
  Skills : เป็นทกัษะ หรือส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งมีเพื่อให้สามารถท างานได ้หรือประสบ

ความส าเร็จ 
  Heuristics : ความรู้ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์ หรือจากเหตุผลต่าง ๆ  ท่ีมี 
  Experience : ประสบการณ์ ซ่ึงยากในการถ่ายทอดหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองเฉพาะตน 
  Natural Talent : พรสวรรค ์หรือส่ิงท่ีธรรมชาติให้มา ซ่ึงยากท่ีจะบริหารจดัการ

ได ้เป็นความรู้ท่ีแฝงลึกและยากในการถ่ายทอดมากท่ีสุด  

วิจารณ์ พานิช (2547) ได้กล่าวถึงแนวทางในการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์                    
การจดัการความรู้ไว ้4 แนวทาง ไดแ้ก่  

1. กระบวนการของการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย  
1.1) การสร้างความรู้ข้ึนใช้เองจากการท างาน เพื่อหานวตักรรมใหม่ ๆ ในการ

ท างาน ท าให้กระบวนการประกอบกิจกรรมได้ผลดีข้ึนหรือก้าวหน้าสู่กระบวนทัศน์ใหม่ 
กระบวนการสร้างความรู้ข้ึนใชเ้องมีทั้งการท าโดยจงใจหรือตั้งใจ กบัท าโดยไม่ไดต้ั้งใจ แต่เกิดผล
เป็นการสร้างความรู้ และกระบวนการสร้างความรู้น้ีจะประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ยมากมาย ท าอยา่ง
ต่อเน่ืองยาวนาน ควรมีการรวบรวม สังเคราะห์ แลกเปล่ียนขอ้มูลกบัผูอ่ื้นเพื่อแสวงหาแนวทางและ
น าไปสู่การปรับใช ้ 

 1.2) การคน้หาความรู้จากภายนอก มีการด าเนินการอยา่งไรบา้ง ในสถานการณ์ใด
ท่ีท าให้มีการคน้ควา้หาความรู้จากภายนอกอย่างแข็งขนัมากกว่าปกติ แหล่งความรู้มีอยู่ท่ีใดบา้ง 
แหล่งใดเป็นแหล่งท่ีจดัว่าดี และดีอย่างไร วิธีการคน้ควา้ท าอย่างไร มีการเปรียบเทียบ คดัลอก 
ผสมผสานระหวา่งความรู้ท่ีคน้ควา้มาจากภายนอกกบัความรู้ท่ีสร้างข้ึนใชเ้องจากการท างานอยา่งไรบา้ง  
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1.3) การตรวจสอบคดัเลือกความรู้ เพื่อจดัเก็บเฉพาะความรู้ท่ีแม่นย  าและเหมาะสม
ต่อการใชง้านในบริบทขององคก์ร 

1.4) การก าหนดความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับการใช้งานมีการก าหนดหรือไม่ ถา้มีการ
ก าหนดระบุว่ามีดา้นใดบา้ง กระบวนการก าหนดอยา่งไร ใช้เกณฑ์อะไร มีการปรับปรุงขอ้ก าหนด
หรือไม่ ถา้มีท าบ่อยหรือไม่ บุคคลท่ีเป็นแกนน าดา้นน้ีมีใครบา้ง เหตุใดจึงเป็นคนท่ีท าภารกิจน้ีไดดี้  

 1.5) การจดัเก็บและการจดัหมวดหมู่ความรู้ให้อยู่ในลกัษณะท่ีคน้ง่าย ใช้งานได้
ง่าย มีการท าบา้งหรือไม่ ท าอยา่งไร ใครเป็นผูท้  า มีการปรับปรุงบ่อยหรือไม่เพียงใด กลไกท่ีท าให้
เกิดการปรับปรุงคืออะไร 

 1.6) การถ่ายทอด/แลกเปล่ียนความรู้ด าเนินการอยา่งไร เนน้ความรู้แบบใดความรู้
ฝังลึกหรือความรู้ชดัแจง้ (Tacit Knowledge หรือ Explicit Knowledge) มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ต่าง
แบบอยา่งไร 

               1.7) การยกระดับความรู้โดยการตีความ จัดรูปแบบ (Pattern) หรือหมวดหมู่
ภายใตบ้ริบทของงานหรือกิจกรรมทั้งท่ีเป็นความรู้ฝังลึกและความรู้ชดัแจง้ รวมทั้งการยกระดบัผา่น
วงจรเปล่ียนความรู้ฝังลึกไปเป็นความรู้เปิดเผย และเปล่ียนไปเป็นความรู้ฝังลึกในระดบัท่ีสูงข้ึน  

1.8) การด าเนินการหรือสร้างเง่ื อนไขเพื่อลดทอนการเก็บง าความรู้มีการ
ด าเนินงานอย่างไรบ้าง ด าเนินการแล้วได้ผลอย่างไร ใครคือบุคคลหรือแกนน าส าคัญในการ
ด าเนินการดงักล่าว                  

1.9) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ หรือ ICT สนบัสนุนกระบวนการ 
1.10)  ส ร้างและใช้ความคิ ด ริ เ ร่ิมส ร้ างสรรค์ขององค์กรหรือ เค รือข่ า ย                             

มีกระบวนการดังกล่าวอย่างไรบ้าง อธิบายหลักและวิธีการให้ชัดเจน กระบวนการดังกล่าว
ก่อใหเ้กิดผลดีหรือผลเสียอยา่งไร 

1.11) การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ หรือวฒันธรรมองคก์รอยา่งไรบา้งท่ีเช่ือวา่
จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจดัการความรู้ การด าเนินการดังกล่าวท าอย่างไร ใครเป็นบุคคลหรือ            
แกนน าส าคญั ผลของการด าเนินการเป็นอยา่งไร  

 1.12) การประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ อย่างไรบา้ง ผลของการประยุกต์ใช้ความรู้        
เป็นอยา่งไรบา้ง มีการยกระดบัการเรียนรู้อยา่งไรบา้ง                  

1.13) การรวมกลุ่มเป็นชุมชนแห่งความรู้ มีการริเร่ิมจากไหน มีความต่อเน่ือง
หรือไม่ อย่างไร ปฏิสัมพนัธ์และกิจกรรมภายในชุมชนแห่งความรู้เป็นอย่างไรและก่อให้เกิดผล
อยา่งไรบา้ง   

1.14) การตรวจสอบ ทรัพยสิ์นทางปัญญาและทุนทางสังคม มีกระบวนการอยา่งไรบา้ง  
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2. คน เป็นผูมี้บทบาทในการจัดการความรู้  รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้ึนเป็นความรู้และวธีิปฏิบติัในการจดัการความรู้ในประเด็นต่อไปน้ีคือ 

 2.1) เป็นผูน้ าในแต่ละกระบวนการ  
2.2) เป็นผูแ้สดงบทบาทไม่เช่ือขอทดสอบก่อน แต่เม่ือมีหลกัฐานว่าการจดัการ

ความรู้น่าจะมีประโยชน์ต่อองคก์รและเครือข่ายก็เขา้ร่วมอยา่งแขง็ขนั 
2.3) เป็นผูแ้สดงบทบาทคดัคา้นหรือต่อตา้นกระบวนการจดัการความรู้ เป็นคน

กลุ่มไหน มีเหตุผลไม่เห็นดว้ยอยา่งไร มีพลวตัของพฤติกรรมอยา่งไร  
2.4) จดัการเก่ียวกบัคน หรือสมาชิกในองคก์รเป็นอยา่งไรบา้ง มีผลต่อการจดัการ

ความรู้และความส าเร็จหรือไม่อยา่งไร 
 2.5) เสริมสร้างแรงบนัดาลใจ/แรงจูงใจเป็นอย่างไรบา้ง มีผลต่อความส าเร็จของ

การจดัการความรู้หรือไม่อยา่งไร 
2.6) จดักิจกรรมด้านการพฒันาคนท่ีช่วยส่งเสริมการจดัการความรู้ มีกิจกรรม

รูปแบบใดบา้ง มีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่อยา่งไรบา้ง 
2.7) เปิดโอกาสใหค้นในองคก์รไดมี้โอกาสมีส่วนร่วมในการท างาน และส่งผลต่อ

การจดัการความรู้อยา่งไรบา้ง 

3. เน้ือหาความรู้ ท่ีน ามาด าเนินการจดัการในประเด็น  
3.1) เน้ือหาความรู้ท่ีองคก์รท่ีมีความตอ้งการมีเน้ือหาความรู้ดา้นใดบา้ง  
3.2) เน้ือหาเด่น ดา้นใดบา้งเม่ือน ามาจดัการแลว้ก่อผลดีต่องานหรือต่อการพฒันาคน  
3.3) เน้ือหาดอ้ย มีเน้ือหาดอ้ยหรือไม่ มีดา้นใดบา้งท่ีเม่ือน ามาจดัการแลว้ก่อผลเสีย

หรือไม่คุม้ต่อการด าเนินการจดัการความรู้  
3.4) เน้ือหาท่ีขาดแคลน ความรู้ด้านใดหรือกลุ่มใดท่ีขาดแคลน คน้หามาไดย้าก

และสร้างข้ึนใชเ้องไดย้าก มีประสบการณ์ความส าเร็จในการจดัการความรู้ดา้นน้ีหรือไม่ 
 3.5) การเปล่ียนแปลงความต้องการเน้ือหามีบ้างหรือไม่ เปล่ียนไปตามปัจจัย

ใดบา้ง การเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลดีหรือผลเสียต่อการจดัการความรู้อยา่งไรบา้ง 

4. เคร่ืองมือหรือเทคโนโลย ีท่ีใชใ้นการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย  
4.1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการคน้หาความรู้จากภายนอกองค์กรมีอะไรบา้ง เคร่ืองมือ

ชนิดใดใชเ้ป็นประจ า เหตุผลท่ีใช ้และมีการเปล่ียนเคร่ืองมือบา้งหรือไม่ อยา่งไร 
4.2) เคร่ืองมือท่ีใช้จดัเก็บ/จดัหมวดหมู่ข้อมูล มีอะไรบา้ง เคร่ืองมือแต่ละชนิด              

มีจุดเด่นจุดดอ้ยอยา่งไร 
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4.3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนข้อมูล  มีอะไรบา้ง เคร่ืองมือแต่ละชนิด                  
มีจุดเด่นจุดดอ้ยอยา่งไร 

 4.4)  เค ร่ืองมือใดบ้าง ท่ี ช่วยให้คนในองค์กร/ เครือข่าย ท่ีอยู่ ห่ างไกลกัน                          
ไดติ้ดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นซ่ึงกนัและกนัอยา่งสะดวก   

นิธิ เอียวศรีวงศ ์(2547) ไดใ้หมุ้มมองเก่ียวกบัลกัษณะของความรู้ชุมชนวา่ มีลกัษณะเฉพาะ 
4 อยา่ง คือ 1) มีลกัษณะเชิงปฏิบติัเพื่อตอบปัญหาในเชิงปฏิบติั 2) มีมุมมองท่ีเก่ียวกบัศาสนธรรม            
มาเก่ียวขอ้ง 3) ความรู้ชุมชนไม่อา้งถึงความเป็นสากล ไม่เป็นทฤษฎีท่ีตายตวั หากจะมีการน าไปใช้
ในบริบทอ่ืนท่ีแตกต่างออกไปตอ้งมีการประยุกต์ 4) ความรู้ชุมชนมกัไม่อยู่ในรูปลายลกัษณ์อกัษร                  
แต่มกัจะฝากไวก้บัประเพณี พิธีกรรม วฒันธรรม ทั้งน้ีการก่อเกิดของความรู้ชุมชน ตอ้งอาศยักระบวนการ
ท่ีส าคญั 4 ประการคือ ประการท่ี 1 ความรู้ชุมชนถูกคิดข้ึนโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อตอบ
ปัญหาบางอย่างท่ีอยู่ในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงคนในชุมชนเองสามารถพบวิธีแกไ้ขปัญหาและกลายเป็น
ความทรงจ าวา่ตอ้งท าแบบน้ีจึงจะแกปั้ญหาได ้จนกระทัง่ไดจึ้งกลายเป็นความรู้ของชุมชนสืบต่อกนั
มา ซ่ึงการหาค าตอบของปัญหานั้นจะไม่สามารถท าคนเดียวได้ ค  าตอบท่ีได้จึงเป็นค าตอบของ
สาธารณะและเป็นค าตอบท่ีทุกคนร่วมมือกนัตอบ ดงันั้นความรู้ของชุมชนจึงถือวา่เป็นสมบติัของ
ส่วนรวม ประการท่ี 2 ความรู้ของชุมชนอาจจะมาจากชุมชนอ่ืน เน่ืองจากการท่ีผูค้นออกไปสัมพนัธ์
กบัชุมชนอ่ืนหรือคนอ่ืนเขา้มาสัมพนัธ์กบัชุมชน ไม่ว่าเชิงความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ ระบบการ
ผลิต ระบบการคา้ ก็น าความรู้บางอย่างมาเผยแพร่ในชุมชนด้วย ประการท่ี 3 ความรู้ของชุมชน                 
ถูกสืบทอดในครอบครัวและในชุมชน โดยมีบา้นและวดั เขา้มาช่วยเสริมมุมมองทางศาสนธรรม 
ประการท่ี 4 ผูส้ร้าง ผูสื้บทอด ผูใ้ช้ความรู้ชุมชนอาจเป็นกลุ่มคน เป็นชุมชนทั้งหมด หรืออาจเป็น
โดยบุคคลท่ีเรียกวา่ผูเ้ช่ียวชาญ  

วจิารณ์ พานิช (2548) ไดก้ล่าวถึงความรู้ในสังคมไทยวา่ สังคมจะตอ้งสามารถน าความรู้มา
สร้างนวตักรรมเพื่อเป็นพลังในการขบัเคล่ือนทางสังคม และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมท่ีมีความแตกต่างกนัหลากหลายอยา่งทัว่ถึง และเม่ือกล่าวถึงเร่ืองราวความรู้ในสังคมไทย 
มกัถูกมองวา่ตกอยูใ่นบทบาทของผูรู้้ ครู อาจารย ์และสถาบนัการศึกษาทั้งหลาย ซ่ึงมกัถูกแยกออก
จากการปฏิบติัในวิถีชีวิตของผูค้นในสังคม หากโดยแทจ้ริงแลว้ความรู้ในสังคมไทยนั้นมีมากมาย 
ทั้งในตวัคน ชุมชน ธรรมชาติ และศิลปวฒันธรรมทุกหนทุกแห่ง ทั้ง ๆ ท่ีการเขา้ถึงองคค์วามรู้ของ
ชุมชน การลุ่มลึกในองคค์วามรู้ของสังคมไทยเป็นกุญแจส าคญัในการสร้างพลงัความเขม้แข็งของ
สังคมอนัจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงสังคมใหมี้ความเป็นธรรมและย ัง่ยนื 
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2.1.3 การจัดการความรู้แบบ Best Practice  

บูรชยั ศิริมหาสาคร (อา้งแลว้) กล่าววา่ วธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ หรือ Best Practice ในการท าส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงใหส้ าเร็จ ซ่ึงเป็นผลมาจากการน าความรู้ไปปฏิบติัจริง แลว้สรุปความรู้และประสบการณ์
นั้นเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดของตนเอง จึงเป็นวิธีปฏิบัติท่ีเป็นความรู้ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) ซ่ึงเผยแพร่เป็นความรู้ท่ีปรากฏให้เห็นชดัแจง้ในรูปแบบต่าง ๆ (Explicit Knowledge) 
เพื่อใหผู้อ่ื้นไดน้ าไปทดลองปฏิบติั  

วิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ หรือ Best Practice มีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Edward 
Lee Thorndike นกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั ผูค้น้พบทฤษฎีความต่อเน่ือง (Connectionism) ทฤษฎีน้ีเช่ือ
วา่ การเรียนรู้เกิดจากการลองผิดลองถูก เช่น เม่ือผูเ้รียนท ากิจกรรมบางอยา่งซ่ึงไม่มีความรู้ในเร่ือง
นั้นมาก่อน ผูเ้รียนจะท าแบบลองถูกลองผดิ เพื่อเลือกท่ีจริง ทิ้งท่ีเท็จ จนกระทัง่จบัหลกัไดว้า่ควรท า
อย่างไรจึงจะถูกต้องและรวดเร็ว ก็จะเลือกท าด้วยวิธีนั้นในคร้ังต่อไปหมายความว่าผูเ้รียนได ้            
Best Practice ในการท างานของตนแลว้ ซ่ึง Best Practice ของแต่ละคนอาจเหมือนหรือต่างกนัก็ได้
เพราะเป็นขอ้สรุปวิธีการท างานท่ีต่างคนต่างคน้พบตามแนวทางของตนเอง เม่ือน ามาเปรียบเทียบ
กนัจึงจะรู้วา่วธีิการของใครดีท่ีสุด ดงันั้นเป้าหมายส าคญัประการหน่ึงของการจดัการความรู้คือ เพื่อ
เสริมสร้างใหค้นในองคก์รมี Best Practice ในการท างานโดยอาศยัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เม่ือคนในองค์กรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการปฏิบติังานซ่ึงกนัและกนั ด้วยการเล่าเร่ือง
ความส าเร็จในการท างานของตนเอง ซ่ึงมีวิธีการท างานท่ีเหมือนและแตกต่างกนั ท าให้เกิดการ
เปรียบเทียบว่า วิธีการใดดีกว่ากัน และจะพฒันาไปสู่วิธีการท่ีดีท่ีสุดอย่างไร เป็นการยกระดับ
ความรู้ด้านการปฏิบัติจากการท างานแบบธรรมดา (Practice) ให้เป็นวิธีการท างานท่ีดี (Good 
Practice) ซ่ึงจะไปสู่วธีิการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practice)  

Best Practice กบัทฤษฎีการเรียนรู้ของ Thorndike โดย Edward Lee Thorndike เป็น
นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผูค้น้พบ ทฤษฎีความต่อเน่ือง (Connectionism) ทฤษฎีน้ีมีความเช่ือว่า                
การเรียนรู้เกิดจากการลองผิดลองถูก เช่น เม่ือผูเ้รียนท ากิจกรรมอะไรอยา่งหน่ึงซ่ึงไม่มีความรู้เร่ือง
นั้นมาก่อน ผูเ้รียนจะท าแบบลองผดิลองถูก เพื่อเลือกท่ีจริง ทิ้งท่ีเทจ็ จนกระทัง่จบัหลกัไดว้า่ ควรท า
อยา่งไร จึงจะถูกตอ้งและรวดเร็ว ก็จะเลือกท าดว้ยวธีินั้นในคร้ังต่อไป  

สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการท่ีเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการให้เกิดการ
ยกระดบัความรู้ใหลึ้กซ้ึงและเช่ือมโยงยิ่งข้ึน ทั้งความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวับุคคล (Tacit Knowledge) และ
ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ประกอบดว้ย การก าหนดประเภทความรู้ การสร้างและการ
ค้นหาความรู้ การเสาะหาและจัดเก็บความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการน าความรู้ไปใช้
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ประโยชน์ เพื่อการพฒันาขีดความสามารถของทั้งบุคลากรและองค์กรโดยอาศยัการมีส่วนร่วม          
เกิดเป็นนวตักรรมทางความรู้หรือการปรับตวัขององคก์รในลกัษณะของวฏัจกัรท่ีหมุนเวียนไม่รู้จบ 
การใชแ้นวคิดการจดัการความรู้ในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อ ศึกษาถึงกระบวนการของความรู้อนัเกิดจาก
ฐานคิดในมิติคุณค่าท่ีผ่านการสร้างความรู้ การค้นหาความรู้ การจดัเก็บความรู้ การแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากการน าความรู้ไปประยุกต์และบูรณาการใชใ้นการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบ
เหมืองฝาย  
 
2.2 แนวคิดเร่ืองการจัดการน า้ด้วยระบบเหมืองฝาย 

ระบบเหมืองฝาย เป็นภูมิปัญญาในการจดัการน ้ าอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชุมชน
ทอ้งถ่ินภาคเหนือท่ีไดสื้บทอดกนัมาในชุมชนเกษตรกรรมอย่างต่อเน่ืองและยาวนานไม่น้อยกว่า 
700 ปี เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชนเผ่าไท หรือไต ซ่ึงถือไดว้่าเป็นชนชาติกลุ่มแรกในเอเชีย
ตะวนัออกท่ีรู้จักการท านาและการจัดการน ้ าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
เกษตรกรรม ถูกพฒันาข้ึนมาตั้งแต่เม่ือใดนั้นไม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจน แต่พบว่าไดมี้การรับรอง
อ านาจการจดัการน ้ าอย่างเป็นลายลักษณ์อกัษรมาตั้งแต่สมยัพญามงัราย แห่งอาณาจกัรล้านนา  
(พ.ศ. 1804-1854) โดยตราเป็นพระบรมราชโองการเก่ียวกับหลักปฏิบติัในเร่ืองของการจดัการ
ระบบเหมืองฝาย เรียกว่า “มงัรายศาสตร์” (เนตรดาว แพทยก์ุล และมนตรี จนัทวงศ์, อา้งแล้ว) 
ระบบเหมืองฝายจึงเป็นเทคโนโลยีท่ีถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อใช้ในการชะลอการไหลของน ้ า และ
ยกระดับความสูงของแหล่งน ้ าตามธรรมชาติเพื่อจัดสรรเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรโดยส่งไปตาม                    
ล าเหมือง หรือคลองส่งน ้าท่ีถูกขุดข้ึนมาให้มีระดบัต ่ากวา่ระดบัของตวัฝายท่ีสร้างข้ึนขวางกั้นล าน ้ า 
โดยใชไ้มเ้น้ือแข็ง และไมไ้ผ ่หรืออาจถมดว้ยหิน เพื่อยกระดบัล าน ้ าให้สูงข้ึนจนสามารถไหลเขา้สู่
ล าเหมืองได ้ดว้ยโครงสร้างของฝายไมใ้นอดีตเป็นไมไ้ม่อดัแน่นท าให้น ้ าไหลผา่นไดต้ลอดปีและ
ไม่ท าให้ล าเหมืองต้ืนเขิน โดยล าเหมืองจะขุดไปตามแนวความสูงของภูมิประเทศ และการไหล      
ของน ้ าในล าเหมืองอาศยัแรงดึงดูดของโลกท่ีบงัคบัให้น ้ าไหลเขา้สู่แปลงนา “แต” หรือ “เขียง”             
เป็นประตูเปิดรับน ้ าจากล าเหมืองหลกัและล าเหมืองย่อย (ไส้ไก่) เพื่อแบ่งสรรน ้ าให้เขา้สู่แต่ละ
แปลงนาให้พอเพียงและมี “เหมืองข้ีนา” เป็นเหมืองน ้ าทิ้งระบายน ้ าออกจากแปลงนา ระบบ                  
เหมืองฝายช่วยให้ชาวนาสามารถขา้มขอ้จ ากดัทางภูมิศาสตร์ด้วยการผนัน ้ าจากแหล่งธรรมชาติ  
หล่อเ ล้ียงพื้นท่ี เกษตร ซ่ึงเป็นการดึงพลังทางธรรมชาติผสมผสานกับพลังทางสังคมท่ีมี
ประสิทธิภาพ เม่ือเปรียบเทียบกบัระบบชลประทานรัฐ พบวา่ ระบบเหมืองฝายเป็นระบบการจดัการ
น ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวา่และมีความซบัซ้อนมากกวา่ทั้งยงัมีความยืดหยุน่สามารถปรับตวัในการ
จดัการไดสู้งภายใตแ้รงกดดนัของความเปล่ียนแปลงจากภายนอก 
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ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด (อา้งใน อุไรวรรณ ตนักิมยง, 2536) กล่าวถึงองคก์รเหมืองฝายวา่ เป็น
ระบบชลประทานท่ีส่งน ้ าเพื่อการเกษตรท่ีมีขนาดพื้นท่ีตั้ งแต่ 5 ไร่ จนถึงไม่เกิน 10,000 ไร่             
โดยมีโครงสร้างองคก์รระบบเหมืองฝาย คือ  

1) เป็นโครงสร้างท่ีใช้วสัดุในท้องถ่ินและต้องมีการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ทดแทน                            
มีล าเหมืองถ่ายน ้าทิ้งและทดน ้าไปใชต่้อเร่ือย ๆ จึงเป็นการหมุนเวยีนใชน้ ้าอยา่งคุม้ค่าและประหยดั 

2) เป็นโครงสร้างท่ีปรับปรุงง่าย สามารถยกระดบัความสูงความลาดเอียงของฝายไดง่้าย             
ใหส้อดคลอ้งกบัระดบัและความเร็วของน ้า ใชร้ะบบแต ตา๊ง แบ่งสัดส่วนน ้าเขา้พื้นท่ี  

3) เป็นโครงสร้างท่ีชุมชนสามารถร่วมลงทุนกนัได ้
 4) ระบบความรู้หรือเทคโนโลยีเหมืองฝาย เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีได้รับการปรับปรุง

พฒันามาอยา่งต่อเน่ือง  

ส่วนดา้นโครงสร้างการจดัองค์กรในระบบเหมืองฝาย ให้ความส าคญักบัความเป็นธรรม
และความมีประสิทธิภาพในการใช้น ้ า โดยมีกฎระเบียบของเหมืองฝายท่ีก าหนดข้ึนด้วยความ             
สมคัรใจและเป็นท่ียอมรับ โดยมีองคป์ระกอบของการจดัการองคก์รเหมืองฝายคือ  

1) คณะกรรมการเหมืองฝาย ประกอบด้วย หัวหน้าเหมืองฝาย ผูช่้วยหัวหน้าเหมืองฝาย 
หวัหนา้เหมือง ล่ามน ้า (ผูส่้งข่าว)                     

2) กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าคือ เกษตรกรท่ีใชน้ ้ าจากเหมืองฝาย มีการแบ่งภาระ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ
อยา่งชดัเจนไวใ้นสัญญาเหมืองฝาย (กฎระเบียบการใชน้ ้า) และมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชน้ ้า                            

3) กฎระเบียบเหมืองฝาย เป็นท่ียอมรับร่วมกนัเพื่อควบคุมการใชน้ ้ าในพื้นท่ี มีสาระส าคญั
คือ การก าหนดรูปแบบการบริหารงาน การคดัเลือกคณะกรรมการ การก าหนดบทบาทหน้าท่ี                       
ความรับผดิชอบและสิทธิของสมาชิก รวมถึงวธีิการจดัสรรน ้า  

อุไรวรรณ ตนักิมยง (2528) อธิบายว่าชุมชนเหมืองฝายเป็นชุมชนท่ีมีโครงสร้างซับซ้อน
มากข้ึนตามการขยายตวัของพื้นท่ีการเกษตรในลุ่มน ้ าเดียวกัน กล่าวได้ว่าชุมชนเหมืองฝายเป็น
ชุมชนท่ีมีความส าคญัอยา่งสูงในสังคมของชาวนาภาคเหนือหลายประการ คือ  

1) เป็นองค์กรพื้นฐานในสังคมท่ีท าหน้าท่ีรวมเอาบุคคลท่ีท าการผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะ “ขา้ว” ใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

2) เป็นองค์กรท่ีมีวิวฒันาการและประสบผลส าเร็จในการปรับตวัต่อสภาวะแวดล้อม            
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงสามารถรักษาระบบการบริหารทรัพยากรไวอ้ยา่ง
เป็นอิสระในชุมชน 
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3) เป็นวงจรการรวมกลุ่ม การกระจายและกลับมารวมกลุ่มใหม่ของสมาชิกองค์กร                  
เหมืองฝายมีสองกลุ่ม คือ กลุ่มท างานขุดลอกเหมืองซอย แต่ละครอบครัวจะรวมตวักนัดว้ยพื้นฐาน
ของการใช้น ้ าจากเหมืองเดียวกนั เรียกว่า “หมู่เหมืองซอย” และ กลุ่มท างานลอกเหมืองหลกั คือ
พวก “ต่า” ซ่ึงรวมกนัโดยพื้นฐานท่ีมาจากหมู่บา้นเดียวกนั 
 4) เป็นองค์กรอิสระแยกจากองค์กรการบริหารท่ีจดัตั้งโดยรัฐ หากแต่ว่าองค์กรและผูน้ า               
มีโอกาสแสดงบทบาทในโครงสร้างท่ีเป็นทางการ  

5) มีระบบกระจายสิทธิประโยชน์ และการระดมทุนในชุมชน การกระจายหน้าท่ีท่ีไดรั้บ
การยอมรับจากสมาชิกในชุมชน ท าใหเ้หมืองฝายคงอยูต่ลอดมา 

ยศ สันตสมบติั (2542) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีระบบเหมืองฝายยงัคงสามารถปรับตวัและด ารง
บทบาทในการจดัการน ้าไวไ้ดจ้นถึงทุกวนัน้ีเป็นเพราะภูมิปัญญาในการบริหารจดัการท่ีใชห้ลกัการ
และองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญั 9 ประการ ไดแ้ก่  

1) การสร้างดุลยภาพระหว่างสิทธิและหน้าท่ี มีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บสมดุลกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของสมาชิก 

2) การจัดการแรงงานให้สอดคล้องกับระบบการผลิต เพื่อให้สมาชิกสามารถจัดการ
แรงงานในครัวเรือนไม่ให้ขัดแย้งกับกิจกรรมขององค์กรเหมืองฝาย ส่งผลให้การท างานมี 
ประสิทธิภาพ มีความร่วมมือร่วมใจระหวา่งสมาชิกอยา่งเหนียวแน่น 

3) การจดัการแรงงานมีลกัษณะยืดหยุ่น มีการจดัแบ่งกลุ่ม ซ่ึงมีองค์ประกอบและขนาด
แตกต่างกนัอยา่งสัมพนัธ์กบัโครงสร้างทางกายภาพ และลกัษณะทางสังคมขององคก์รเหมืองฝาย 

4) เน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างกลุ่มตน้เหมืองกบักลุ่มปลายเหมือง ผ่านกลไก ในการ
จดัสรรแบ่งปันน ้าและการท าขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งกลุ่มคน 

5) ผู ้น าองค์กรเหมืองฝายมาจากการเลือกตั้ งของสมาชิก ท่ีได้รับการยอมรับและ                    
ความร่วมมือจากสมาชิก ท าใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6) มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีการสืบทอดองค์ความรู้เก่ียวกับระบบชลประทาน              
เหมืองฝายอยา่งไม่ขาดช่วง 

7) การตั้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกัการพึ่งตนเองของทอ้งถ่ิน การใชว้สัดุอุปกรณ์และเทคนิค
วธีิการท่ีเรียบง่ายเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 

8) มีการวางแผนและพฒันาระบบชลประทานของชุมชนท่ีวางอยูบ่นพื้นฐานของการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกทั้งหมด มีการปรับเปล่ียนวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข   
ทางสภาพแวดลอ้มและระบบการผลิต 
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9)  สมาชิกร่วมมือกนัในการออกกฎเกณฑ์และกติกาต่าง ๆ การบงัคบัใช้กฎ จึงไดรั้บการ
ยอมรับและการถือปฏิบติัร่วมกนัของสมาชิก  

นอกจากน้ี ยศ สันตสมบัติ ยงัได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในปัจจุบันองค์กรเหมืองฝาย                
ในหลายลุ่มน ้ ามี 2 ระดบัด้วยกนั ได้แก่ 1) องค์กรระดบัเหมืองฝาย เกิดข้ึนพร้อมกับการพฒันา
เหมืองฝาย การจดัการองคก์รอยูใ่นรูปกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าในเหมืองฝายเดียวกนั กฎระเบียบประกอบดว้ย             
ข้อปฏิบัติเก่ียวกับ การเข้าร่วมประชุม การขุดลอก ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การเล้ียงผีฝาย                   
การลงโทษ การแก้ปัญหาเม่ือขาดแคลนน ้ า และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเหมืองฝาย                  
2) องคก์รระดบัลุ่มน ้ า เกิดข้ึนในระยะสิบกวา่ปีท่ีผา่นมา เป็นการรวมตวัของกลุ่มองคก์รเหมืองฝาย
ต่าง ๆ ท่ีใชน้ ้าสายเดียวกนัในลกัษณะเครือข่ายในระดบัลุ่มน ้ า โดยเป้าหมายเพื่อสร้างอ านาจต่อรอง
และปกป้องสิทธิชุมชนในการบริหารจดัการน ้า ร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาในการจดัสรรน ้ า ปัญหาการ
ขาดแคลนน ้า การแยง่ชิงน ้า และการฟ้ืนฟูทรัพยากร  

อัจฉรี ศัสตรศาสตร์ (2545)  กล่าวว่าปัจจัยท่ีท าให้ เหมืองฝายประสบความส าเ ร็จ 
ประกอบดว้ย การมีส่วนร่วมของกลุ่มสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า การจดัสรรน ้ า และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคณะ
กรรมการบริหารเหมืองฝายและสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า โดยมีรายละเอียดดงัน้ีคือ  

1) การมีส่วนร่วมของผูใ้ชน้ ้ า สมาชิกทุกคนตอ้งมาร่วมกนัท างาน เช่น การซ่อมแซมเหมือง
ฝาย การขดุลอกเหมืองฝาย การร่วมพิธีกรรมเล้ียงผีฝาย เพราะมีความเช่ือวา่ การเล้ียงผีฝายจะท าให้
มีน ้าอุดมสมบูรณ์ กิจกรรมต่าง ๆ ถา้สมาชิกไม่มาเขา้ร่วมก็ตอ้งมีการเสียค่าปรับตามกฎระเบียบของ
เหมืองฝายนั้น ๆ การมีส่วนร่วมของผูใ้ชน้ ้ าถือเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิง่ในการบริหารจดัการน ้า  

2) การจดัสรรน ้ า การจดัสรรน ้ าในระบบเหมืองฝายมีหลกัการส าคญัคือ การจดัสรรน ้ า
ใหก้บัสมาชิกอยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค การจดัสรรน ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ ตอ้งค านึงถึง ปริมาณ
น ้ าตน้ทุน ระบบการปลูกพืช และลกัษณะของพื้นท่ี ซ่ึงอาจจะเป็นการจดัสรรน ้ าเป็นโซน รายวนั 
หรือ รายสัปดาห์ โดยแต่ละเหมืองฝายจะมีหลกัเกณฑก์ารจดัสรรน ้าแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี 

3) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการบริหารเหมืองฝายและสมาชิกผูใ้ช้น ้ า ประสิทธิภาพ
ของการบริหารงานเหมืองฝายจึงข้ึนอยูก่บั ขนาดของระบบ ความเขม้แข็งของผูน้ าท่ีจะมีพลงัอ านาจ
หรือบารมีในการระดมพลังชาวบ้านให้มาดูแลรักษาระบบ และท่ีส าคญัก็คือความสัมพนัธ์ใน
ลกัษณะใกลชิ้ดระหวา่ง หวัหนา้เหมืองฝาย หรือ สมาชิกคณะกรรมการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า ซ่ึงจะท าให้เกิด
ความร่วมมือร่วมแรง หรือพลงัความสามคัคีในการดูแลรักษาระบบและลดความขดัแยง้ในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร 
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พรพิไล เลิศวชิา และคณะ (2546) ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของการจดัการน ้ าในระบบเหมือง
ฝายของลา้นนาในดา้นของโครงสร้างการบริหารจดัการขององค์กรระบบเหมืองฝายนั้นมีการวาง
ต าแหน่งหน้าท่ีและโครงสร้างการบริหารจดัการอย่างชดัเจน ประกอบดว้ย 1) แก่เหมืองแก่ฝาย              
2) กรรมการเหมืองฝาย 3) ล่ามน ้า ส่วนโครงสร้างทางกายภาพของระบบเหมืองฝายซ่ึงเป็นหลกัการ
ทางวศิวกรรมพื้นบา้นท่ีชาวบา้นคิดคน้ประกอบดว้ย 1) เหมืองก๋ิน คือ คลองส่งน ้ าสายหลกัท่ีชาวนา
ขดุเช่ือมแม่น ้าเหนือฝาย  2) ปากเหมือง คือ ช่องทางผา่นของน ้าจากฝายเขา้สู่ล าเหมืองหลวง มีประตู
เปิดปิด เพื่อควบคุมปริมาณน ้ า 3) เหมืองซอย หรือ เหมืองไส้ไก่ คือ ล าเหมืองหรือคลองส่งน ้ าท่ี                
รับน ้ าจากเหมืองหลวงจากการทดน ้ าของแต เขา้สู่พื้นท่ี 4)  แต หรือ ท านบ ท าหน้าท่ียกระดบัน ้ า             
ในเหมืองหลวงให้ไหลเขา้ไปยงัล าเหมืองซอย  5) ต๊าง หรือท่อส่งน ้ าเขา้นา มีขนาดเล็กกว่าแต                
เป็นตวัแบ่งสรรน ้ าให้เขา้สู่นาแต่ละผืนตามปริมาณท่ีก าหนดในสัญญาเหมืองฝาย 6) เหมืองลอ้ง  
หรือ เหมืองเสีย ใช้ในการระบายน ้ าส่วนเกินในการเกษตรออกจากไร่นา และใช้ในการแกปั้ญหา            
น ้าไหลหลากรุนแรง หรือเวลาท่ีน ้าท่วม  

สมชัชาองค์กรเหมืองฝายลุ่มน ้ าภาคเหนือ (อา้งแล้ว) กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีขององค์กร
เหมืองฝายในการจัดระเบียบทางสังคมนั้ น ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีส าคัญ 5 ประการ ได้แก่                       
1) การวางระเบียบกฎเกณฑ์ในการจัดการน ้ า 2) การจัดสรรน ้ า 3) การบ ารุงรักษา ซ่อมแซม                 
และท าความสะอาดเหมืองฝาย 4) การระดมแรงงานหรือทรัพยากรเพื่อบ ารุงรักษาระบบ                  
5) การจดัการความขดัแยง้ ในกรณีท่ีเกิดความเห็นไม่ตรงกนัในการจดัการน ้ า นอกจากน้ียงัพบอีกวา่ 
การท่ีองค์กรเหมืองฝายสามารถปรับตวัต่อสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปและรักษาระบบ                
การบริหารจดัการทรัพยากรไวอ้ยา่งเป็นอิสระ เพราะมีหลกัการและองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญั
ไดแ้ก่ 1) การกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมระหวา่งชุมชนตน้เหมืองกบัปลายเหมือง มีการ
สร้างสมดุลระหวา่งสิทธิและหนา้ท่ี 2) เป็นระบบการจดัการน ้ าท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการผลิต มีการ
วางแผนการผนัน ้ าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข                       
ทางสภาพแวดลอ้มได้ดี 3) มีหลกัการบริหารจดัการดว้ยความเป็นประชาธิปไตย 4) มีการเรียนรู้ 
และสืบทอดความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

เนตรดาว แพทยก์ุล และมนตรี จนัทวงค ์(อา้งแลว้) ไดก้ล่าวถึงวฒันธรรมในการจดัการน ้ า
ท่ีคนอยู่ในชุมชนและบุคคล โดยชุมชนเกษตรกรรมไดผ้ลิตประเพณีข้ึนมา เพื่อท าให้วฒันธรรม 
การใชน้ ้ามีความต่อเน่ืองและถูกถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึงสืบมา เห็นไดจ้ากประเพณีท่ีเก่ียวกบั
วฒันธรรมการจดัการน ้าหลายอยา่งท่ีปรากฏมาจนถึงปัจจุบนัไดแ้ก่  
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 1) ประเพณีการเล้ียงผขีนุน ้า ซ่ึงสืบเน่ืองจากแต่เดิมชาวลา้นนาถือวา่ล าน ้ า นอ้ยใหญ่ เปรียบ
ไดก้บั “แม่” ล าน ้ามีผูคุ้ม้ครองคอยปกป้องรักษาอยูคื่อ “ขุน” หรือ “พ่อ” ผีขุนน ้ าหมายถึงเทวดาหรือ
เทพชั้นสูง การบวงสรวงจะมีเคร่ืองเซ่นไหวบู้ชาไดแ้ก่ หวัหมู เหลา้ ขา้วเหนียวน่ึง เม่ียง บุหร่ี ดอกไม ้
ธูปเทียน โดยหัวหน้าเหมืองฝาย หรือ “แก่เหมือง” จะเป็นผูก้  าหนดวนัพิธีและมี “ปู่ จารย์” เป็น
ผูด้  าเนินการบวงสรวง เม่ือเสร็จพิธีแลว้เคร่ืองเส้นไหวจ้ะถูกน ามาเล้ียงในหมู่สมาชิก เรียกวา่ “กินข้ี
ซากผ”ี  

 2) ประเพณีลอ้งเหมือง หมายถึง การขดุลอกล าเหมืองเพื่อใหมี้ความกวา้งและลึกในระดบัท่ี
เหมาะสมต่อการไหลของน ้ า จะเร่ิมจากหัวหน้าเหมืองฝายหรือ “แก่เหมือง” จะเป็นผูก้  าหนด
ปริมาณงานท่ีเจา้ของนาแต่ละแปลงจะตอ้งรับผิดชอบ โดยดูจากอ านาจพื้นท่ีนาท่ีครอบครองอยู ่
และก าหนดเป็นค่า “ต่าง” ต่อแรงงานพร้อมอุปกรณ์ผูม้าลอ้งเหมือง หากเจา้ของท่ีนาไม่สามารถเขา้
ร่วมไดจ้ะตอ้งจา้งผูอ่ื้นมาท าแทน มิฉะนั้นจะถูกปรับไหม มากนอ้ยตามกติกาท่ีก าหนดกนัข้ึนในแต่
ละชุมชน  

 3) ประเพณีการเล้ียงผีฝาย ซ่ึงเป็นผูค้อยปกป้องฝายกั้นน ้ า เหมืองฝาย ให้มีน ้ าอยูต่ลอด ไม่
ช ารุดขาดสาย เสียหาย จะมีการเล้ียงผเีหมืองฝายเม่ือมีการลอ้งเหมือง โดยจะมี แก่เหมืองเป็นผูท้  าพิธี
เล้ียง เคร่ืองเซ่นไหวจ้ะมีการรวบรวมขา้วของเคร่ืองเซ่น หรือเงินจากลูกเหมือง ส่วนใหญ่จะนิยมใช้
หมูกบัไก่สลบักนัทุกปี รวมทั้ง บุหร่ี เหล้า ส่วนใหญ่จะประกอบพิธีกรรมใน บริเวณตน้น ้ าหรือ           
ขนุน ้า  

สรุปไดว้่า ระบบเหมืองฝายเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการสั่งสม สืบทอด และพฒันา           
มาอยา่งต่อเน่ือง มีการปรับตวัขององคก์ร และการพฒันาองคค์วามรู้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของยุคสมยัอย่างต่อเน่ืองเสมอมา หรือกล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่า การท่ีระบบเหมืองฝายด ารงอยู่ได ้ 
ส่วนหน่ึงมาจากกระบวนการในการจดัการความรู้ ท าให้ความรู้นั้นเกิดการใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเน่ืองนัน่เอง การใชแ้นวคิดการจดัการน ้าดว้ยระบบเหมืองฝายในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจในเชิงพฒันาการ และหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าทั้งด้านโครงสร้างทางกายภาพ             
และโครงสร้างองค์กรท่ีมีฐานความรู้ความเขา้ใจ ความเช่ือ จารีต ประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ท่ีท าใหร้ะบบเหมืองฝายมีการยดึถือปฏิบติัสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั 
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2.3 แนวคิดเร่ืองส่ิงแวดล้อมศึกษา 
วินัย วีระวฒันานนท์ และคณะ (2531) ท่ีได้ให้ความหมายของส่ิงแวดล้อมศึกษาว่า 

หมายถึง ระเบียบวิธีทางการศึกษาหรือกระบวนการทางการศึกษาท่ีจะส่งผ่านข้อมูลท่ีเก่ียวกับ
การศึกษาส่ิงแวดลอ้มไปยงัสาธารณชน เพื่อใหเ้กิดคุณธรรมหรือจริยธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม 

ลัดดาว ัล ย์  กัณหสุวรรณ (2535)  ได้ให้ความหมายของ  ส่ิ งแวดล้อม ศึกษาว่ า                      
เป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดค่านิยมและรู้ถึงแนวคิดหลกั เพื่อพฒันาทกัษะและเจตคติท่ีจ าเป็นท่ีจะ
ท าให้เกิดความเขา้ใจและซาบซ้ึงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม              
ทั้งทางดา้นกายภาพและชีวภาพ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ ส่ิงแวดลอ้มศึกษาเป็นกระบวนการสอน
ท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดค่านิยมในการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และให้ความรู้เก่ียวกบัแนวคิดหลัก              
เพื่อพฒันาทกัษะและเจตคติใหเ้ขา้ใจและซาบซ้ึงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 

 ภาสินี เป่ียมพงศ์สานต์ (2536) กล่าวว่า ส่ิงแวดล้อมศึกษาคือ กระบวนการของความรู้
ความคิดเก่ียวกบัโลกรอบตวัเรา ผูส้อนควรพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดทศันคติท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ 
การจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสค้นหา สืบสวน และพิสูจน์ความสัมพนัธ์ของตนเอง          
กบัส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้บทบาทในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

 เตม็ดวง รัตนทศันยั (2539) กล่าววา่ ส่ิงแวดลอ้มศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาท่ีช่วย
พฒันา จริยธรรมให้แก่ผูเ้รียน มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้ม พฒันาทกัษะในการตดัสินใจ
เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการพิจารณาเลือกตดัสินใจกระท าต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 

 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2550) อธิบายว่า การจดัการส่ิงแวดลอ้มศึกษา ทัว่โลก            
ยึดแนวทางหลกัการน้ีเป็นพื้นฐานจนถึงปัจจุบนั แมก้ระทัง่การประชุมส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา 
หรือ The Earth Summit ท่ีเมืองริโอ เดอ จาเนโร ในปี พ.ศ. 2535 ผูแ้ทนรัฐและองคก์รเอกชนจาก 
170 ประเทศทัว่โลก ก็มีความเห็นชอบและตกลงร่วมกนัท่ีจะปฏิบติัตาม “แผนปฏิบติัการ 21” หรือ 
Agenda 21 ซ่ึงในรายงานดงักล่าวไดก้ าหนดให้แนวคิดส่ิงแวดลอ้มศึกษามีบทบาทส าคญัในฐานะ            
ท่ีเป็นทางออกของการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มในระยะยาวท่ีเนน้วา่เป็นการศึกษาเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน 
จึงไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัการส่ิงแวดลอ้มไว ้5 ประการส าคญั คือ   

 1) เพื่อใหเ้กิดความตระหนกั คือ ท าให้บุคคลและสังคมไวต่อการเปล่ียนแปลงในสังคม ตั้ง
ค  าถามต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในสังคม รวมถึงความเขา้ใจในผลกระทบของปัญหาท่ีมีต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 2) เพื่อใหเ้กิดความรู้ คือ ท าให้บุคคลและสังคมไดรั้บประสบการณ์และความรู้ท่ีจะเขา้ใจถึง
หลกัการและแนวคิดในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เพื่อน าไปใชพ้ฒันาส่ิงแวดลอ้มใหม้ัน่คงและสร้างสรรค ์
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 3) เพื่อให้เกิดเจตคติ คือ การสร้างค่านิยมและความรู้สึกห่วงใยต่อสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงการมีแรงจูงใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและปกป้องรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 4) เพื่อให้มีทักษะ คือ การนิยามความหมาย การวิเคราะห์ การคาดการณ์ล่วงหน้า            
การเตรียมการป้องกนัปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมถึงการมีความสามารถในการจดัการเพื่อแก้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 
 5) เพื่อให้บุคคลและสังคมไดมี้โอกาสและแรงจูงใจท่ีจะมีส่วนร่วม ในการท ากิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาอย่างย ั่งยืนในทุกระดับ ด้วยวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความสามัคคี                     
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกัส าคญั 

 ประสาน ตงัสิกบุตร (2551) อธิบายว่า ส่ิงแวดล้อมศึกษา คือ กระบวนการท่ีท าให้เห็น
คุณค่า เกิดความตระหนัก และเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง ดว้ยการให้โอกาสทุกคนพฒันาความรู้ เจตคติ ทกัษะ การรู้จกัตดัสินใจ เพื่อให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมเพื่อท่ีจะปกป้องและแกไ้ขส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึน ตลอดจน
สร้างรูปแบบการด าเนินชีวิตใหม่เพื่อส่ิงแวดลอ้มทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม และสังคม ซ่ึงมีแนวทาง
ปฏิบติั 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การเรียนรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม (Learning about the 
environment) คือ การให้ผู ้เรียนมีความรู้และความเข้าใจการท างานของระบบธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบจากกิจกรรมของคนทั้ งในระดับ ท้องถ่ิน ประเทศ และโลก                    
2) การเรียนรู้ในส่ิงแวดลอ้ม (Learning in the environment) คือ การให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์จาก
การลงมือปฏิบติัด้วยตนเองในธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมโดยตรง ซ่ึงเป็นการพฒันาทกัษะ                 
ท่ีส าคญัในเร่ืองการฝึกการตดัสินใจและการแกปั้ญหา 3) การเรียนรู้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม (Learning for 
the environment) คือ การน าส่ิงเรียนรู้ทั้ งหมดสู่ความตั้ งใจจริงในการปฏิบัติท่ีเป็นคุณต่อ
ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติในวิถีชีวิตจริง   โดยแต่ละองค์ประกอบหลกั ไม่อาจเกิดความสัมฤทธ์ิ
ผลไดห้ากไม่มีการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ และการบูรณาการของแต่ละองค์ประกอบเขา้ดว้ยกนั
อย่างผสมกลมกลืนและสมดุล ทั้งน้ีเพื่อให้กระบวนการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ต่อการน าไปปฏิบติัท่ีส าคญัตอ้งอาศยัพื้นฐานหลกัการของส่ิงแวดลอ้มศึกษาท่ีก าหนดข้ึนจากการ
ประชุม ณ กรุงเบลเกรด เป็นแนวทางปฏิบติัไวคื้อ 

  1) พิจารณาส่ิงแวดลอ้มเป็นองคร์วม คือทั้งส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในเชิงเทคนิคและ
เชิงสังคม (ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลย ีวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ จริยธรรม สุนทรียภาพ)  
 2) เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เร่ิมจากระดบัก่อนวยัเรียนและต่อเน่ืองไปทุกระดบั 
ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
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 3) เป็นการให้การศึกษาท่ีจดัในลกัษณะสหวิทยาการ โดยน าเน้ือหาสาระจากศาสตร์ต่าง ๆ 
มาหลอมรวมเขา้ดว้ยกนัใหเ้กิดแนวคิดหรือทศันะท่ีสมดุลกนั  
 4) ตรวจสอบปัญหาส่ิงแวดล้อมจากทศันะต่าง ๆ ตั้ งแต่ระดับท้องถ่ิน ประเทศ ภูมิภาค
จนถึงระดบัโลก เพื่อว่านกัเรียนจะไดมี้ความเขา้ใจถ่องแทใ้นสถานภาพของส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี
ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
 5) เนน้สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนัพร้อมกบัพิจารณาสภาพท่ีผา่นมา 
 6) ส่งเสริมคุณค่าและความจ าเป็นของความร่วมมือกนัในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มทั้งระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และระหวา่งประเทศ  
 7) พิจารณาลกัษณะดา้นส่ิงแวดลอ้มของการวางแผนเพื่อการพฒันาและความเจริญกา้วหนา้
อยา่งแจ่มแจง้รอบคอบ 
 8) ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถแสดงบทบาทในการวางแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้และ              
เปิดโอกาสใหไ้ดต้ดัสินใจและยอมรับผลท่ีเกิดจากการตดัสินใจนั้น 
 9) เช่ือมโยงความตระหนกั ความรู้ ทกัษะในการแกปั้ญหาและการกระท าค่านิยมท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มให้กบัผูเ้รียนทุกระดบัอายุ และเน้นเร่ืองความรู้สึกไวต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มกบัชุมชน
ของตนเองใหก้บัผูเ้รียนทุกระดบั 
 10) ช่วยใหผู้เ้รียนคน้พบลกัษณะและสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 11) เนน้ความซบัซอ้นของปัญหาส่ิงแวดลอ้มและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาทกัษะการคิด
อยา่งวพิากษ ์และทกัษะการแกปั้ญหา 
 12) ใชส้ภาพแวดลอ้มการเรียนรู้หลากหลายและวิธีการท่ีเปิดกวา้งให้เกิดการเรียนการสอน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้อยา่งจริงจงัในกิจกรรมปฏิบติัและประสบการณ์ตรง 
 การจดัการส่ิงแวดล้อมศึกษาทั่วโลกยึดแนวทางหลักการน้ีเป็นพื้นฐานจนถึงปัจจุบัน 
แมก้ระทัง่การประชุมส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา หรือ The Earth Summit ท่ีเมืองริโอ เดอ จาเนโร 
ในปี พ.ศ. 2535 ผูแ้ทนรัฐและองค์กรเอกชนจาก 170 ประเทศทัว่โลก ก็มีความเห็นชอบและตกลง
ร่วมกนัท่ีจะปฏิบติัตาม “แผนปฏิบติัการ 21” หรือ Agenda 21 ซ่ึงในรายงานดงักล่าวไดก้ าหนดให้
แนวคิดส่ิงแวดลอ้มศึกษามีบทบาทส าคญัในฐานะท่ีเป็นทางออกของการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มในระยะ
ยาว โดยเนน้วา่เป็นการศึกษาเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

ดงันั้นองค์ประกอบหลกัของแนวทางปฏิบติัในการเรียนการสอนส่ิงแวดล้อมศึกษานั้น 
มิได้แบ่งแยกออกจากกนัอย่างเป็นเอกเทศ ไม่อาจเกิดความสัมฤทธ์ิผลไดห้ากไม่มีการเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ และการบูรณาการของแต่ละองค์ประกอบเขา้ดว้ยกนัอยา่งผสมกลมกลืนและสมดุล 
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ทั้งน้ีเพื่อใหก้ระบวนการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการน าไปปฏิบติั โดยสามารถ
แสดงความสัมพนัธ์ในรูปของแผนผงัไดด้งัต่อไปน้ี 
  
 

กระบวนการ 
 การเรียนรู้เกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม     การเรียนรู้ในส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 

               การเรียนรู้ 
 

 
                การเรียนรู้เพือ่ส่ิงแวดล้อม 

 
 

แผนภูมิ 2.1 องคป์ระกอบหลกัของส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
 

 สรุปได้ว่า กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีความ
ตระหนัก พฒันาความรู้ความเข้าใจ เจตคติ ทกัษะ และการมีส่วนร่วมสาธารณะในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีจริยธรรม เพื่อพฒันาการเรียนรู้ไปสู่จิตส านึกส่วนบุคคลและจิตส านึกสาธารณะ
ใหเ้ป็นลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การใชแ้นวคิดส่ิงแวดลอ้มศึกษาในการศึกษาคร้ัง
น้ีเพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจในการปฏิบติับนฐานของการมีจิตส านึกสาธารณะ ความรู้ความเขา้ใจ 
ความตระหนกั เจตคติ ทกัษะ และการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรน ้าใหเ้ป็นไปอยา่งย ัง่ยนื 
 
 
 
 
 

ความรู้/ 
ความเขา้ใจ 
เจตคติ  
ทกัษะ 

มีส่วนร่วมสาธารณะ 
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2.4 แนวคิดเร่ืองสิทธิชุมชน 
สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา (2544) ไดใ้ห้ความหมายของ สิทธิชุมชนไวว้า่ เป็นสิทธิร่วม

เหนือทรัพยสิ์นของชุมชน สมาชิกของชุมชนซ่ึงท าหน้าท่ีดูแลรักษาทรัพยากร จึงมีสิทธิใชแ้ละได้
ประโยชน์จากทรัพยากรส่วนรวม ซ่ึงโดยนัยแล้วสิทธิการใช้ยงัถูก าหนดด้วยความย ัง่ยืนหรือ              
ความเป็นธรรมต่อระบบนิเวศนั่นเอง จะเห็นได้ว่าวิธีคิดเก่ียวกับสิทธิชุมชน และสิทธิหน้าหมู่              
หรือสิทธิในทรัพยสิ์นส่วนรวมของชุมชน สามารถผลิตซ ้ าต่อเน่ืองมาในวฒันธรรม เช่น สิทธิการ
จดัการทรัพยากรน ้าในระบบเหมืองฝาย ซ่ึงสืบเน่ืองมายาวนานจนถึงปัจจุบนั ทั้งน้ีเพราะไดโ้อบอุม้
หลกัการส าคญัของการใชท้รัพยากร คือ สิทธิตามธรรมชาติท่ีมุ่งเนน้การยงัชีพ อนัเป็นหวัใจส าคญั
ท่ีท าใหเ้กิดความเป็นธรรม ความเสมอภาคในชุมชน แมว้า่กฎหมายของรัฐไม่ไดต้อบสนองต่อหลกั
ประเพณีของชุมชนก็ตาม ดงันั้นการท่ีจะตอ้งอยู่ร่วมกนัในชุมชน จ าเป็นตอ้งมีการแก้ไขปัญหา
ร่วมกนั มีการจดัระบบความสัมพนัธ์ ก่อให้เกิดวฒันธรรมของการอยู่ร่วมกนั เกิดจารีตประเพณี 
ระบบกฎเกณฑ์ กระบวนการแก้ปัญหาร่วมกนั และพิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการยึดถือ
ปฏิบติั 

ฉลาดชาย รมิตานนท ์และคณะ (2536) กล่าววา่ ในการจดัการทรัพยากรชุมชนนั้นมีพื้นฐาน
อยู่ท่ีวิธีคิดเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นร่วมกนัของชุมชน (Communal Property) ในชุมชน
ภาคเหนือเรียกวา่ “สิทธิหนา้หมู่” หรือสิทธิชุมชนถือไดว้า่เป็นวิธีคิดพื้นฐานมัน่คงอยูใ่นวฒันธรรม
ของภาคเหนือ ทั้งน้ีเพราะได้โอนรับหลักการส าคัญของการใช้ทรัพยากรคือสิทธิการใช้ และ
หลกัการพื้นฐานของความเป็นมนุษยคื์อ สิทธิตามธรรมชาติท่ีมุ่งเน้นการยงัชีพ เป็นหัวใจส าคญั             
ท่ีท าใหเ้กิดความเป็นธรรมในสังคม เพราะช่วยใหทุ้กคนในชุมชนมีสิทธิในการใชท้รัพยากรร่วมกนั
อย่างเป็นธรรม ขณะเดียวกันก็รักษาความสมดุลของระบบนิเวศเอาไว ้เพราะการตัดสินใจใช้
ทรัพยากรจะเช่ือมโยงระหวา่งความมัน่คงของสังคม ระบบนิเวศ สภาพแวดลอ้ม จึงท าให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อระบบนิเวศมากกวา่การใชข้องบุคคล ส่งผลให้ระบบการจดัการน ้ าแบบเหมืองฝายของ
ทอ้งถ่ิน มีรูปแบบการใชท้รัพยากรน ้ าในรูปกรรมสิทธ์ิส่วนรวม โดยถือวา่ล าน ้ าตลอดสายเป็นของ
ทุกคนไม่วา่จะอยูใ่นชุมชนไหนมีสิทธ์ิใชร่้วมกนั หากชุมชนใดไดส้ร้างฝายกั้นน ้าเพื่อทดน ้าเขา้พื้นท่ี
การเกษตร น ้ านั้นจะเป็นกรรมสิทธ์ิของชุมชนท่ีสร้างฝายข้ึนมา สิทธิในการใช้น ้ าจึงมีสองส่วนคือ 
สิทธิในล าเหมืองสาขาใหญ่ และสิทธิในล าเหมืองท่ีไม่ทดน ้ าจากฝายเขา้ไปในพื้นท่ีการเกษตรของ
ชุมชนท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกดว้ย สิทธิหน้าหมู่จึงสัมพนัธ์กบัการใช้ มิใชสิ้ทธิในการครอบครองโดย
สิทธ์ิขาด หากมิได้ใช้ก็ไม่สามารถจะเป็นเจ้าของหรือถือกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินนั้นแต่อย่างใด             
แต่การจดัการน ้ าโดยรัฐภายใต้ระบบชลประทานสมยัใหม่ โดยถือว่าน ้ าเป็นกรรมสิทธ์ิของรัฐ            
รัฐจึงมีสิทธ์ิขาดในการจดัการน ้า โดยตรากฎหมายชลประทานปี พ.ศ. 2498 มาเป็นกฎเกณฑ์ในการ
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รองรับการจดัการของรัฐ ส่งผลกระทบต่อวิถีการจดัการทรัพยากรน ้ าของทอ้งถ่ินท่ีมีองค์กรของ
ชุมชนเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินใจด าเนินการภายใตเ้ง่ือนไขกฎเกณฑ์ท่ีสัมพนัธ์กบัประเพณี ระบบนิเวศ
ของชุมชน อนัเป็นกระบวนการทรัพยากรน ้ าท่ีเป็นแนวคิดและแนวปฏิบติัของรัฐ จึงถือไดว้่าเป็น
การรวมศูนยอ์  านาจ โดยมิไดพ้ิจารณากรรมสิทธ์ิน ้าท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ของชุมชน 

หากจะพิจารณาการจดัสรรและควบคุมน ้ าท่ีเปรียบเทียบการจดัการน ้ าโดยรัฐและชุมชน 
ตามความคิดของ Coward 1991 (อา้งใน ชูศกัด์ิ วทิยภคั, 2543) เป็นรากฐาน 5 ประการ ไดแ้ก่ 

 1) วธีิการท่ีจะไดน้ ้ามา หรือเทคโนโลยท่ีีใชเ้พื่อการไดน้ ้ามาใชป้ระโยชน์ 
 2) การจดัสรรแบ่งปันน ้า หรือกลุ่มผูค้รอบครองทรัพยากรน ้า 
 3) การบ ารุงรักษาดูแล ระบบการส่งน ้ า รับน ้ า รวมถึงการระดมแรงงาน การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในกิจกรรมดา้นบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 4) การกระจุกตวัหรือการระดมทรัพยากร หมายถึง ผูท่ี้สามารถครอบครองผลประโยชน์
ไดม้ากและนอ้ยกวา่กนัในระบบ 
 5) ความขดัแยง้ในการจดัการท่ีเกิดข้ึนในการจดัการหรือการปรับตวัของสมาชิก เพื่อท่ีจะ
คงอยูไ่ดร่้วมกนั 

 อเนก เหล่าธรรมทัศน์ (2538) สิทธิการเข้าถึงทรัพยากรในระบบการชลประทาน             
เหมืองฝาย เป็นสิทธิของส่วนรวม กลุ่มมีสิทธิในการจดัการอนัเป็นสิทธิท่ีจะดูแล วางแผน จดัการ
การใช้ทรัพยากรตามสิทธิท่ีได้รับการรับรองในพระราชบญัญติัชลประทานราษฎร์ ซ่ึงองค์กร 
เหมืองฝายในภาคเหนือได้รับการจดัตั้ งจากสมาชิกผูใ้ช้น ้ าเพื่อการเกษตร ดงันั้นสมาชิกผูใ้ช้น ้ า              
ทุกคนจึงมีกรรมสิทธ์ิร่วมกันในการใช้น ้ าจากเหมืองฝายตราบเท่าท่ีสมาชิกยงัปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ขอ้ตกลงร่วมกนัของกลุ่ม 

 ฉตัรทิพย ์นาถสุภา (2543) กล่าววา่ กรรมสิทธ์ิส่วนรวม (Communal Property) เป็นเสมือน
กรรมสิทธ์ิส่วนบุคคลของกลุ่ม และปัจเจกบุคคลเหล่าน้ีมีสิทธิและหน้า ท่ีในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่ม กลุ่มท่ีเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิส่วนรวม ถึงแมว้า่จะมีความแตกต่างกนั
ในธรรมชาติ ขนาดและโครงสร้างภายในระหว่างกลุ่ม แต่กลุ่มเหล่าน้ีจะมีผลประโยชน์ร่วม                      
ท่ีชดัเจน เช่น กรณีของการชลประทานเหมืองฝาย ในอดีต ผูท่ี้มีสิทธิใชน้ ้ าคือ ผูท่ี้เป็นสมาชิกของ
องคก์รและไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีองคก์รไดก้ าหนดไวค้รบทุกประการจึงมีสิทธิใชน้ ้า 

 ยศ สันตสมบติั (2545) ไดใ้ห้ความหมายของสิทธิชุมชนวา่ หมายถึง การจ ากดัสิทธ์ิในการ
ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของส่วนรวมของชาวบา้นทุกคน ให้ข้ึนอยูก่บัอ านาจ
ของชุมชนในการวางกฎเกณฑ์เพื่อรักษาและใชท้รัพยากรของชุมชน โดยให้ความส าคญักบัการใช้



31 

 

ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน เป็นการสร้างส านึกร่วมในการใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรร่วมกนั โดยการจดัการทรัพยากรจะตอ้งมีความเป็นธรรมเพื่อไม่ให้เกิด
ความขดัแยง้ใด ๆ ข้ึนในชุมชน นอกจากน้ี ยศ สันตสมบติั ยงัไดค้น้พบขอ้สรุปส าคญัซ่ึงเป็นพื้นฐาน
ของแนวคิด “สิทธิชุมชน” อย่างน้อย 5 ประการ คือ 1) สิทธิชุมชนอยู่บนหลกัการ “สิทธิการใช้”                  
ซ่ึงมีความซับซ้อนและหลากหลาย มีระบบการจดัการโดยชุมชนหรือองค์กรชุมชนท่ีตั้ งอยู่บน
พื้นฐานจารีตประเพณีของชุมชน สิทธิการใช้ปรับเปล่ียนไปตามเง่ือนไขของเวลาและสถานการณ์
และไม่ใช่สิทธิแบบเบด็เสร็จเด็ดขาด แต่เป็นสิทธิเชิงซ้อนและมีระบบการจดัการร่วม 2) การจดัการ
ทรัพยากรมีความสัมพันธ์กบัเง่ือนไขภายนอกระดับมหภาคและการปรับเปล่ียนอ านาจในการ
จดัการ 3) เน้นความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัทรัพยากรในฐานะเป็นวิถีชีวิตในระบบนิเวศเดียวกนั                
4) สิทธิชุมชนในฐานะเป็นขบวนการทางสังคม เพื่อเรียกร้องการมีส่วนร่วม เป็นขบวนการปรับตวั
เพื่อต่อสู้ และปกป้องทรัพยสิ์นส่วนรวมจากการรุกรานของบุคคลภายนอก 5) สิทธิชุมชนในฐานะ
เป็นทางเลือกการพฒันา ชุมชนมีสิทธิในการก าหนดวถีิชีวติและทิศทางการพฒันาโดยมุ่งสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัทอ้งถ่ิน และมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรไดอ้ยา่งอิสระ 

 ชลธิรา สัตยาวฒันา (2546) ไดก้ล่าวถึง “สิทธิชุมชน” ว่า เป็นระบบความสัมพนัธ์ของคน
ในสังคมท่ีตั้ งอยู่บนพื้นฐานระบบศีลธรรมและความเป็นธรรม จะพบว่า กฎจารีต ประเพณี 
พิธีกรรม และวิถีปฏิบติัหรือแบบแผนการด าเนินชีวิต รวมถึงกฎขอ้ห้ามบางประการ รวมถึงส่ิงท่ี
เรียกว่า “ขึด” (ซ่ึงเปรียบเสมือนขอ้ห้ามในเร่ืองต่าง ๆ ในวิถีชีวิตประจ าวนั) จะสะทอ้นความหมาย
ของค าว่า “สิทธิชุมชน” ได้ ซ่ึงเก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ งดิน น ้ า ป่า และส่ิงเหนือ
ธรรมชาติ กฎจารีตและขอ้หา้มเหล่าน้ีเป็นระเบียบหรือแบบแผนความสัมพนัธ์ระหวา่งผูค้นเหล่านั้น
ดว้ย เช่น “ของหนา้หมู่” อาจมีหลากหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงร่วมของแต่ละชุมชน บางอยา่ง
อาจเป็น “ของหนา้หมู่” ท่ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ หรืออาจเป็นส่ิงท่ีชุมชนร่วมกนัสร้างข้ึน ประเด็น
ส าคญัอยู่ท่ีว่า “ของหน้าหมู่” ท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้น้ีชุมชนหรือสมาชิกมีสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ได ้           
แต่ตอ้งมีความรับผิดชอบ หมายความวา่ หากผูใ้ชใ้ชข้องหนา้หมู่อยา่งไม่คิดถึงผลกกระทบต่อผูอ่ื้น 
หรือน าไปใช้จนเสียหายแล้วไม่ซ่อมแซม อาจถูกไหมปรับหรือตัดสิทธิในการใช้คร้ังต่อไป                      
อีกประเด็นท่ีส าคัญหน่ึงคือ “ของหน้าหมู่” ชาวบ้านไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของ                          
หรือครอบครองเป็นทรัพยสิ์นของตนได ้  

 สรุปไดว้่า สิทธิชุมชน ตั้งอยู่บนสิทธิการใช้มากกวา่สิทธิความเป็นเจา้ของ โดยมีรากฐาน  
มาจากสิทธิตามธรรมชาติเพื่อการยงัชีพ จึงใหค้วามส าคญักบัการใชป้ระโยชน์เพื่อส่วนรวมมากกวา่
ส่วนตวั อนัถือเป็นส านึกร่วมท่ีให้ความส าคญัในมิติของคุณค่าและความเท่าเทียมกนัระหวา่งสิทธิ
และหน้า ท่ี  ทั้ งย ัง เ ป็นการจัดความสัมพันธ์ เ ชิงอ านาจและความขัดแย้ง ท่ีครอบคลุมถึง                     
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การวางกฎเกณฑใ์นการเขา้ถึง ควบคุม และการใชป้ระโยชน์จาก หรืออาจกล่าวไดว้า่ สิทธิในการใช้
ประโยชน์ตอ้งควบคู่ไปกบัการดูแลรักษาเพื่อความย ัง่ยืนในอนาคตดว้ย การใช้แนวคิดสิทธิชุมชน
ในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาถึงการจดัการทรัพยากรน ้ าในดา้นสิทธิท่ีเป็น “สิทธิหนา้หมู่” หรือสิทธิ
ส่วนรวม ท่ีให้ความส าคญัต่อการใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม ความเท่าเทียมกนัระหว่างสิทธิและ
หนา้ท่ี ทั้งยงัรวมไปถึงการจดัการความสัมพนัธ์เชิงอ านาจและความขดัแยง้ท่ีครอบคลุมถึงการวาง
กฎเกณฑใ์นการเขา้ถึง การควบคุม และการใชป้ระโยชน์  
 
2.5  แนวคิดเร่ืองเครือข่าย 

อเนก นาคะบุตร (2533) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนั
เช่น กลุ่มแต่ละกลุ่มมาพบปะกนั แลกเปล่ียนความคิดเห็น ซ่ึงในส่วนของเครือข่ายการเรียนรู้นั้น 
เกิดจากการท่ีชาวบ้านได้จดัการส่ิงแวดล้อมในเร่ืองของการแก้ปัญหา ท าให้ได้ประสบการณ์               
ทั้งความส าเร็จและความลม้เหลว ท าให้เกิดศกัยภาพของภูมิปัญญาการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการจดัการ
เร่ืองต่าง ๆ มีการสะสมและมีการสืบทอดความรู้ท่ีสามารถตอบปัญหาและการด าเนินชีวิตของ
ชาวบา้นไดใ้นระดบัหน่ึง มีการผลิตซ ้ า การคิดคน้และประยกุตก์บัความรู้ท่ีไดจ้ากภายนอก   
 อภิชยั พนัธเสน (2533) กล่าวถึงแนวความคิดของเครือข่ายการเรียนรู้ว่าเป็นส่ิงท่ีจะช่วย
เสริมความรู้ ความสามารถ ช่วยการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในส่วนท่ีขาดแคลนอยู่ โดยมีคติท่ีวา่ ไม่มี
ใครคนใดคนหน่ึงหรือองคก์รใดองค์กรหน่ึงเป็นผูผ้กูขาดความรู้แต่เพียงผูเ้ดียว ความรู้เกิดจากการ
เรียนรู้การเขา้ใจปัญหาและวิธีการคิดของชาวบา้น แล้วน ามาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยการ
แลกเปล่ียนกันในลกัษณะของการเสริมความรู้ มีการน าความรู้ไปใช้เพื่อช่วยพฒันาความรู้และ
ความสามารถโดยเนน้ชาวบา้นเป็นศูนยก์ลางการพฒันา 

 Jeremy Boissevain (อา้งใน พิมพ์วลัย์ ปรีดาสวสัด์ิ, 2533) กล่าวว่า ความสัมพนัธ์ใน
ลักษณะของเครือข่ายจะต้องเร่ิมจากตัวบุคคลท่ีเป็นจุดศูนย์กลางก่อน แล้วขยายไปตาม
ความสัมพนัธ์ท่ีบุคคลซ่ึงเป็นจุดศูนยก์ลางมีความสัมพนัธ์ ซ่ึงท าให้ตอ้งก าหนดลงไปว่าจะศึกษา
บุคคลท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางก่อน และมีขอบเขตมากนอ้ยเพียงใด พร้อมตั้งขอ้สังเกตประเภทของบุคคล
หรือกลุ่มคนซ่ึงบุคคลมีความสัมพนัธ์ด้วย โดยอาศัยระยะห่างทางสังคม แบ่งเครือข่ายบุคคล
ประกอบดว้ย 3 ปริมณฑลท่ีส าคญั คือ ปริมณฑลแรกไดแ้ก่ เครือข่ายใกลชิ้ด ประกอบดว้ย บุคคล
ต่าง ๆ ท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางมากท่ีสุด อนัได้แก่ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ปริมณฑล                
ท่ีสองได้แก่ เครือข่ายรอง ประกอบด้วย บุคคลท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางรู้จกัคุน้เคยน้อยกว่ากลุ่มแรก               
และปริมณฑลท่ีสามไดแ้ก่ เครือข่ายขยาย ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลซ่ึงมีความสัมพนัธ์ดว้ยโดยผา่นเครือข่าย
ใกลชิ้ดอีกทีหน่ึง 
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แผนภูมิ 2.2   กรอบแนวคิดของ Jeremy Boissevain ในการแบ่งปริมณฑลของเครือข่ายบุคคล 

มิทเชลล์ (Mitchell, อา้งใน พิมพ์วลัย์ ปรีดาสวสัด์ิ, อ้างแล้ว) กล่าวว่า เครือข่ายสังคม
เปรียบเสมือนกรอบแนวคิดท่ีใชศึ้กษาหาความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ท่ีมีอยูใ่นสังคม น าไปสู่
ความเข้าใจในเร่ืองกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ องค์กรทางสังคม และโครงสร้างทางสังคม รวมทั้ ง
ลักษณะของความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวสามารถน ามาใช้อธิบายเก่ียวกับพฤติกรรมต่าง ๆ               
ของบุคคลได ้และ หากจะกล่าวถึงเครือข่ายในลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึนนั้น (พิมพว์ลัย ์ปรีดา
สวสัด์ิ, อา้งแลว้) ไดเ้ปรียบเสมือนรูปภาพของจุดต่าง ๆ ท่ีมีเส้นหลายเส้น โยงไปมาระหวา่งจุดต่าง 
ๆ ซ่ึงเป็นจุดศูนยก์ลางอนัเปรียบเสมือนบุคคลคนหน่ึง และจุดต่าง ๆ เป็นตวัแทนของบุคคลรอบขา้ง
ท่ีบุคคลนั้นมีความสัมพนัธ์ดว้ย เส้นโยงหลาย ๆ เส้นจึงหมายถึง ความสัมพนัธ์ทางสังคมหลาย ๆ 
ความสัมพนัธ์ท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีต่อกนัและกนั พื้นฐานความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีส าคญัคือ 
การติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคล และมีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น การปฏิสัมพนัธ์ การแลกเปล่ียน
ข่าวสาร ขอ้มูล วสัดุอุปกรณ์ การบริการระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ความสัมพนัธ์ทางสังคม
ระหวา่งกนั เช่น ดา้นเศรษฐกิจ เครือญาติ การเมือง สุขภาพอนามยั ฯลฯ ส่วนพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ไดแ้ก่ การไปมาหาสู่ การปรึกษาหารือ การช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้  

 

บุคคลที่เป็นจุด
ศูนยก์ลาง 

เครือข่ายใกลชิ้ด 

เครือข่ายรอง 

เครือข่ายขยาย 
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แผนภูมิ 2.3   เครือข่ายสังคม หรือเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีบุคคลมีต่อกนัและกนั 

 ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2533) และพิมพ์วลัย ์ปรีดาสวสัด์ิ และคณะ (2530) ได้จ  าแนก
ลกัษณะเครือข่ายทางสังคมออกเป็น 5 ลกัษณะ คือ  

 1) ความสัมพนัธ์เชิงซ้อน หรือความสัมพนัธ์ท่ีมีความหลากหลายอนัเน่ืองมาจากบทบาทท่ี
มีอยู่ในสังคม ซ่ึงบุคคลมีบทบาทหลายบทบาทในชีวิตประจ าวนั เรียกได้ว่าเป็นความสัมพนัธ์
เชิงเด่ียวและความสัมพนัธ์เชิงซ้อน ซ่ึงหลาย ๆ บทบาทของแต่ละคนจะส่งผลกระทบต่อกนั เพราะ
แต่ละบทบาทมีปทสัถานและความคาดหวงัทางสังคมท่ีช้ีน าแนวทางพฤติกรรม 

 2) ความสัมพนัธ์ท่ีมีการแลกเปล่ียน เน่ืองจากความสัมพนัธ์ของบุคคลไม่เพียงแต่ถูก
ก าหนดโดยบทบาทหน้าท่ีหรือตามบรรทดัฐานท่ีไดรั้บการอบรมถ่ายทอดมาแต่ข้ึนอยูบ่นพื้นฐาน
ของการรับรู้ การตดัสินใจในการแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนัระหว่างคู่ความสัมพนัธ์ทั้งในดา้นวตัถุ
และดา้นจิตใจ โดยค านึงถึงความเหมาะสมหรือความพอใจท่ีจะไดจ้ากการแลกเปล่ียนนั้น ๆ ดว้ย 
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งแสดงให้เห็นวา่ ความสัมพนัธ์ของการจดัการทรัพยากรของชุมชนนั้นไดมี้การ
แลกเปล่ียนส่ิงใดส่ิงหน่ึงบา้งหรือไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนในบางส่ิงบางอยา่งจากความสัมพนัธ์
ดงักล่าว 
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 3) ความสัมพนัธ์ท่ีมีลกัษณะการให้และการรับ ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งบุคคลวาง
อยูบ่นพื้นฐานการแลกเปล่ียน สามารถก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ในลกัษณะร่วมมือกนัหรือแข่งขนักนั
ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน ซ่ึงก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนท่ีสมดุลกนัและไม่สมดุลกนั คือ ได้รับ
ผลประโยชน์จากกนัในลกัษณะท่ีเท่าเทียมกนัและไม่เท่าเทียมกนั หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีอ านาจ
เหนือกว่าซ่ึงเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ สถานภาพหรือทรัพยากรของบุคคลเอง  ความไม่
สมดุลกนัทางอ านาจ การเปล่ียนแปลงทางสังคม ส่งผลต่อลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มทางสังคมและ
ทางกายภาพของบุคคลแต่ละกลุ่มดว้ย ท าใหมี้ความสัมพนัธ์ท่ีไม่คงท่ีและเปล่ียนแปลงได ้

 4) ความถ่ีและระยะเวลาของความสัมพนัธ์ เครือข่ายสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอเพราะ
มีการรู้จกักันมากข้ึน ความถ่ี ความบ่อยคร้ัง ความผูกพนั ความมีอิทธิพลต่อกันและกนัในด้าน
พฤติกรรม และช่วงระยะเวลาของความสัมพนัธ์ ลว้นเป็นปัจจยัน าไปสู่คุณภาพของความสัมพนัธ์
ในลกัษณะของการเกิดความสัมพนัธ์เชิงซอ้น 

 5) ความเก่ียวพนัธ์กนัภายในเครือข่าย เครือข่ายทางสังคมท่ีมีความเก่ียวพนัธ์กนัสูงจะมี
หลายช่องทางท่ีความเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร สามารถผ่านเข้าถึงบุคคล            
ต่าง ๆ ไดภ้ายในเครือข่ายจะมีความคิดเห็นและการกระท าของบุคคลต่าง ๆ คลา้ยคลึงกนัสูง ดงันั้น
ความเช่ือ พฤติกรรมดา้นการจดัการทรัพยากรในกลุ่มคนท่ีมีเครือข่ายสังคมแบบเหนียวแน่นจะมี
พฤติกรรมและความคิดเห็นเหมือนกนั  

การศึกษาเร่ืองการจดัการทรัพยากรจะต้องอยู่ภายใต้บริบทของระบบนิเวศหน่ึง จึงจะ
สามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ท่ีต้องพึ่ งพากันขององค์ประกอบต่าง ๆ ทั้ งทางกายภาพและ                  
ทางสังคมโดยตอ้งพยายามศึกษาความสัมพนัธ์ในลกัษณะของเครือข่ายว่ามีพฒันาการในการเกิด
เครือข่ายลุ่มน ้ าและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรบา้ง ในสภาวะท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง             
ทั้งภายในและภายนอกระบบนิเวศ ซ่ึงเครือข่ายในท่ีน้ีหมายถึง รูปแบบของกฎเกณฑ์และการจดัการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนและการพึ่งพากนัระหวา่งองคก์รชุมชนภายในลุ่มน ้ า การรวมกลุ่มของ
แต่ละชุมชนในการจดัตั้งองคก์รเครือข่ายลุ่มน ้า  

 สุชาดา มีสงฆ์ (2535) ได้กล่าวถึงเครือข่ายชาวบ้านไว้อย่างน่าสนใจว่า “เครือข่าย”                    
ของชาวบ้านเป็นไปโดยธรรมชาติ เน้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน โดยไม่มีเร่ือง                
เงินทองเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นระดบัเครือข่ายเฉพาะในระดบับุคคล (ครอบครัว) และเครือญาติ  
โดยมีพื้นฐานความคิดจากการแสวงหาหลักประกันให้กับชีวิต ครอบครัวของตน ซ่ึงถือว่า                   
ในหมู่บา้นมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะเครือญาติและชุมชนเป็นอนัดบัแรก และสามารถจ าแนก 



36 

 

ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ 1) เครือข่ายแนวนอน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัโดยมีพื้นฐาน
ของความเท่าเทียมกนั 2) เครือข่ายแนวตั้ง มีพื้นฐานมาจากความไม่เท่าเทียมกนั 

 เสรี พงศพ์ิศ (2536) เห็นวา่ เครือข่ายวา่เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลในชุมชน บุคคลระหวา่ง
ชุมชน กลุ่มกับกลุ่ม ชุมชนกับชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายคือ กระบวนการเรียนรู้ แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ระดมแลกเปล่ียนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ และรวมพลังเพื่อต่อรองกับกลุ่มอ่ืนๆ                    
การประสานแนวคิด ความร่วมมือ ด าเนินตามวิธีการท่ีได้ก าหนดไว ้มีการสรุปบทเรียนร่วมกนั 
วิเคราะห์ ทบทวนกระบวนการท างานเพื่อให้เกิดการพฒันาเครือข่าย โดยมีกระบวนการในการ
ด าเนินงานเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

 1) กระบวนการสร้างความตระหนัก คือ การหล่อหลอมความคิด ความรู้ ประสบการณ์              
ความตระหนักถึงคุณค่าในระดบัฝังรากลึกเป็นความส านึกในจิตใจในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดลอ้ม ผา่นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
 2) กระบวนการสร้างอุดมการณ์ร่วม เป็นอุดมการณ์ร่วมผ่านการเรียนรู้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค จะเป็นฐานขอ้มูลความส านึกของชุมชนท่ีถูกรวบรวมออกมาเป็น
เป้าหมายและวตัถุประสงคห์รือเป็นอุดมการณ์ร่วมของแกนน าชุมชน 
 3) กระบวนการก่อรูปเครือข่าย เป็นการก าหนดโครงสร้างและกลยุทธ์ในการด าเนินการ 
ระดมความคิดไปเผยแพร่ใหก้ลุ่มในระดบัชุมชนทราบถึงแนวทาง 
 4) กระบวนการพฒันาศกัยภาพ ด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดมความคิด สรุปบทเรียน 
การด าเนินการของเครือข่าย เพื่อสร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชนและเครือข่าย 
 5) กระบวนการวางแผน ควรครอบคลุมประเด็นหลัก 3 ประการ ประการแรกคือ                
การดูแลปกป้อง การฟ้ืนฟูสภาพ ประการท่ีสองการพฒันาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และประการ
สุดทา้ยมีการน ามาใช้ประโยชน์ โดยแยกเป็นแผนปฏิบติัการของชุมชน และแผนปฏิบติัการของ
เครือข่ายกลุ่มอนุรักษลุ่์ม 
 6) กระบวนการส่งเสริมและด าเนินการ เป็นการผลักดันให้เกิด การปฏิบัติกิจกรรม            
โดยการร่วมกนัของเครือข่ายในการระดมทรัพยากร จดัแหล่งทุน แหล่งสนบัสนุนปัจจยั 
 7) กระบวนการสรุปบทเรียน ประเมินผล พฒันาโครงการ ทบทวนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค
ร่วมกนั เพื่อปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายต่อไป 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2548) ได้กล่าวถึงแนวคิดเร่ืองเครือข่าย 
หมายถึง รูปแบบสายใยความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายในสังคมท่ีมีลกัษณะของการพึ่งพาอาศยักนั            
มีลกัษณะการถ่ายทอดต่อกนั หรือน าไปสู่เครือข่ายชนิดต่าง ๆ ท่ีเกิดโดยความจูงใจในรูปแบบของ
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เครือข่ายอาจมีลักษณะเป็นเครือข่ายทางสังคม ประกอบด้วยความสัมพนัธ์ทางสังคมของคน                   
ในสังคม เครือข่ายความสัมพนัธ์ส่วนตวัท่ีบุคคลมีต่อกันนั้น มีอิทธิพลในการก าหนดแนวทาง
พฤติกรรมของอีกบุคคลหน่ึง และขณะเดียวกนัก็เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถใชใ้ห้มีผลต่อพฤติกรรม
ของผูอ่ื้น และเครือข่ายการเรียนรู้ หมายถึง การเช่ือมโยงประสานสัมพนัธ์แหล่งความรู้ต่าง ๆ                 
เขา้ด้วยกนั เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มูลระหว่างกนั โดยมีบุคคลท่ีมีความถนดัในด้าน  
ต่าง ๆ ซ่ึงสามารถถ่ายทอดความรู้ใหบุ้คคลอ่ืน ๆ ไดท่ี้เรียกวา่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

 กิติชัย รัตนะ (2549) กล่าวว่า เครือข่ายท่ีปรากฏชัดท่ีสุดในพื้นท่ีลุ่มน ้ าคือ “เครือข่าย
ชาวบา้น” เป็นลกัษณะท่ีชาวบา้นมารวมตวักนัเพื่อท ากิจกรรมตามท่ีตั้งวตัถุประสงค์ไว ้ซ่ึงล้วน
แลว้แต่มีการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์เชิงบทบาทหนา้ท่ีต่อกนัอยา่งเห็นไดช้ดั มีระบบการแบ่งงานกนั
ท าและการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ในแต่ละชุมชน เครือข่ายชาวบา้นมีบทบาทต่องานพฒันาชุมชน 
และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งมาก เพราะพฤติกรรมและทศันคติของชาวบา้นจะเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นในการบริหารจดัการลุ่มน ้ าจึงควรให้ความส าคญัต่อเครือข่ายชาวบา้น               
ในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเครือข่ายอ่ืน ๆ ทั้ งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ                   
หากพิจารณาถึงความจ าเป็นในการจดัตั้งองคก์รเครือข่ายลุ่มน ้าพบวา่ มีเหตุผล 4 ประการคือ 

1) ความเช่ือมโยงในปัญหาและผลกระทบในลุ่มน ้ า หมายถึง ปัญหาและผลกระทบ               
ในลุ่มน ้ ามีความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงถึงกนัได ้ดงันั้นการจดัการลุ่มน ้ าจึงตอ้งมองทั้งระบบพื้นท่ี               
มีการแก้ปัญหาท่ีตน้เหตุมากกว่าปลายเหตุ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยักลไกเครือข่ายท่ีมีอยู่
ทั้งหมดในพื้นท่ีลุ่มน ้าในการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

2) เพื่อให้เกิดการขยายพื้นท่ีท างานให้กวา้งข้ึน เป็นการเปิดพื้นท่ีทางสังคมให้มากข้ึน              
ทั้งมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากร มิติของการพฒันาชุมชน มิติของการศึกษา มิติของการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงตอ้งขบัเคล่ือนไปพร้อม ๆ กนั  

3) เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์ร่วมกนั มีการเช่ือมโยงประโยชน์ตามความตอ้งการท่ี
แตกต่างกันของคนในลุ่มน ้ า ดังนั้ นการจัดการในระบบเครือข่ายจึงช่วยให้เกิดการประสาน
ประโยชน์ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

4)  ลดกรณีขอ้พิพาทจากการแย่งชิงทรัพยากรในลุ่มน ้ า การเรียนรู้ของชุมชนผ่านการ
ท างานในระบบเครือข่าย ช่วยสนบัสนุนระบวนการตดัสินใจแบบมีส่วนร่วมเป็นอยา่งมาก กรณีท่ี
เป็นประเด็นปัญหาสาธารณะ มีการก าหนดกติกาในการจัดสรรทรัพยากรท่ีเป็นธรรม ฉะนั้น           
การจดัตั้งเครือข่ายลุ่มน ้ าจึงช่วยให้ปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ ไดรั้บการแกไ้ข จดัการ ในระดบัของ
ความพอใจของทุกฝ่าย 



38 

 

เครือข่ายการเรียนรู้นั้ น เกิดจากการท่ีชาวบ้านได้จัดการส่ิงแวดล้อมในเร่ืองของการ
แกปั้ญหา ท าใหไ้ดป้ระสบการณ์ทั้งความส าเร็จและความลม้เหลว ท าให้เกิดศกัยภาพของภูมิปัญญา
การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการจดัการเร่ืองต่างๆ  ท่ีผา่นมาเพื่อตอบสนองชาวบา้นดว้ยกนัเอง มีการสะสม
และมีการสืบทอดความรู้ท่ีสามารถตอบปัญหาและการด าเนินชีวิตของชาวบา้นได้ในระดบัหน่ึง                
มีการผลิตซ ้ า การคิดคน้และประยกุตก์บัความรู้ท่ีไดจ้ากภายนอก (อเนก นาคะบุตร, 2533)  

เครือข่ายการเรียนรู้ หมายถึง การเช่ือมโยงประสานสัมพนัธ์แหล่งความรู้ต่างๆ   เขา้ดว้ยกนั 
เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มูลระหว่างกนั โดยมีบุคคลท่ีมีความถนัดในด้านต่าง ๆ ซ่ึง
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอ่ืน ๆ ไดท่ี้เรียกว่า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อภิชยั พนัธเสน (อา้งแลว้) 
กล่าวถึงแนวความคิดของเครือข่ายการเรียนรู้วา่เป็นส่ิงท่ีจะช่วยเสริมความรู้ ความสามารถ ช่วยการ
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในส่วนท่ีขาดแคลนอยู ่โดยมีฐานคติท่ีวา่ ไม่มีใครคนใดคนหน่ึงหรือองคก์รใด
องคก์รหน่ึงเป็นผูผ้กูขาดความรู้แต่เพียงผูเ้ดียว ความรู้เกิดจากการเรียนรู้การเขา้ใจปัญหาและวิธีการ
คิดของชาวบา้น แลว้น ามาวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบโดยการแลกเปล่ียนกนัในลกัษณะของการเสริม
ความรู้ มีการน าความรู้ไปใชเ้พื่อช่วยพฒันาความรู้และความสามารถโดยเนน้ชาวบา้นเป็นศูนยก์ลาง
การพฒันา มีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ อเนก นาคะบุตร (อ้างแล้ว) กล่าวว่า กระบวนการ
เรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ ท่ีจะเรียนรู้ร่วมกันเช่น กลุ่มแต่ละกลุ่มมาพบปะกัน แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การท่ีนกัวิชาการหรือนักพฒันาไปคุยกบัชาวบา้นหรือผูน้ าชาวบา้น การพาชาวบา้นจาก
หมู่บ้านหน่ึงไปดูงานอีกหมู่บา้นหน่ึง และการเรียนรู้แบบท่ีสถาบนัภายนอกเข้าไปเสริม โดยมี
ลกัษณะการกระจายตวัของเครือข่ายการเรียนรู้ออกเป็น 5 สายคือ 1) สายความเช่ือ ซ่ึงมาจากความ
เช่ือทางศาสนา พิธีกรรม การนบัถือบารมีของพระ 2) สายเครือญาติ โดยมีการเกาะตวัผา่นทางเครือ
ญาติ 3) สายกิจกรรมซ่ึงกลุ่มท่ีมีกิจกรรเหมือนกนั เช่น กิจกรรมธนาคารเขา้ กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย ์
4) สายปัญหาร่วมกนัหรืออุดมการณ์ร่วมกนัท่ีตอ้งเผชิญปัญหาเหมือนกนัตอ้งการเคล่ือนไหวใน
ระดบัต่าง ๆ เช่น เก่ียวกบัท่ีดิน แหล่งน ้ า และ 5) สายจดัตั้ง ท่ีหลายฝ่ายตั้งหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนเขา้ไปจดัตั้งเป็นเครือข่ายข้ึน ดงันั้นรูปแบบของเครือข่ายการเรียนรู้จะเป็นลกัษณะท่ีไม่มี
รูปแบบตายตัวเน่ืองจากชุมชนและท้องถ่ินต่าง ๆ มีความแตกต่างกันท าให้รูปแบบหน่ึงอาจ
เหมาะสมกบัอีกแห่งหน่ึงแต่ไม่เหมาะสมกบัอีกแห่งหน่ึง 

สรุปไดว้่า เครือข่ายทางสังคมเกิดจากการรวมกลุ่มกนัของบุคคล โดยมีเง่ือนไขส าคญัคือ 
การเผชิญหน้ากับปัญหาหรือเกิดความกดดันร่วมกันจนท าให้ทุกคนท่ีเข้ารวมตัวเกิดส านึก                  
ผ่านวิธีการเช่ือมโยงประสานสัมพันธ์แหล่งความรู้ต่าง ๆ ตามล าดับขั้ นตอนคือ การสร้าง                        
ความตระหนัก การสร้างอุดมการณ์ร่วม การก่อรูปเครือข่าย การพฒันาศกัยภาพ การวางแผนการ
ส่งเสริมและด าเนินการ การสรุปบทเรียน ก่อเกิดการเคล่ือนตวัจากลุ่มสู่การรวมตวัเป็นเครือข่าย  
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เพื่อแกไ้ขปัญหา สร้างอ านาจต่อรองในกระบวนการจดัการและเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ ในชุมชน 
การใช้แนวคิดเร่ืองเครือข่ายในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเป็นมาในเชิง
พฒันาการของเครือข่ายท่ีเข้มแข็งในการยึดโยงสัมพนัธ์กนั และน าไปสู่การอธิบายในแนวเชิง
บรรทดัฐานท่ีท าให้เกิดการยอมรับเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีมีการเช่ือมโยงกลุ่ม โดยตั้งอยู่บน
หลกัการของความสอดคลอ้งกลมกลืนกนั เป็นการรวมกนัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยากร ก่อเกิดความ
เปล่ียนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสมในสังคม และช่วยอธิบายถึงการเคล่ือนตวัจาก
กลุ่มสู่การรวมตวัเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างอ านาจต่อรองในกระบวนการจดัการและเปล่ียนแปลง           
ต่าง ๆ ในชุมชน 
 
2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

งานวิชาการ งานวิจัยในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ มีการศึกษาวิจัยในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ท้องถ่ินมากข้ึน จะเห็นได้จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองของความรู้                  
ในสังคมไทยท่ีเน้นการเขา้ถึงความรู้ ความจริง และการจดัการความรู้ของชุมชนทอ้งถ่ิน โดยมี            
งานศึกษาวิจยัของ  ส่องแสง ส่ือสุวรรณ (2528) ศึกษาเปรียบเทียบระบบชลประทานแบบประเพณี
ของชุมชนในประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการจดัการน ้ าแบบนาเหมืองฝายของลา้นนา
วา่เป็นความผกูพนักบัวถีิชีวิตของชาวลา้นนา เป็นระบบท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ความพยายามเพื่อท่ีจะ
เอาชนะธรรมชาติแวดลอ้มเพื่อท าให้เกิดการด ารงชีวิตของคนในชุมชนให้ดีข้ึนและยงัเป็นศูนยร์วม
ทางสังคม ท าให้เกิดการจดัระเบียบทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์แบบถาวรคือ ชาวบ้านในท่ีนา          
เหมืองฝาย เพื่อแบ่งผลประโยชน์และแบ่งหน้าท่ีการดูแลปัจจยัการผลิต และยงัพบอีกว่าในการ
บริหารระบบนาเหมืองฝายยงัแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีเป็นไปอย่างใกล้ชิดอนัเป็น
ลกัษณะของสังคมชนบททัว่ไป ระหวา่งลูกฝายดว้ยกนัเองและระหวา่งผูน้ ากบัลูกฝาย ซ่ึงจะมีความ
รับผดิชอบต่อระบบร่วมกนั ตามขอบเขตท่ีก าหนดในขอบเขตเหมืองฝาย เพื่อให้กระจายสิทธิหนา้ท่ี
อยา่งเหมาะสม  

การจดัความรู้เก่ียวกบัเหมืองฝายในมิติขององคค์วามรู้ในระบบความเช่ือ มีงานวิจยัเก่ียวกบั
ระบบการจดัการทรัพยากรพื้นบา้นของชาวนาอีสานลุ่มน ้ าชีของ สุริยา สมุทคุปต์ิ และคณะ (2536) 
พบว่า ความเช่ือ กฎระเบียบของสังคม มีความสัมพนัธ์กบัระบบนิเวศวิทยา และยงัพบวา่ชาวบา้น 
ไดใ้ชค้วามเช่ือและศาสนาเป็นกลไกในการจดัการทรัพยากร ธรรมชาติ ซ่ึงช้ีให้เห็นความแตกต่าง
ของการจดัการทรัพยากรโดยรัฐและชาวบ้าน คือ ระบบการจดัการของชุมชนทอ้งถ่ินอิงอยู่กับ            
ความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนาและให้ความส าคญัต่อการอยู่ร่วมกนัของคนกบัทรัพยากรและ
ความสมดุลของระบบนิเวศ ในขณะท่ีการจดัการของรัฐอิงอยูก่บัความรู้ทางวทิยาศาสตร์ เป็นการใช้
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ประโยชน์จากทรัพยากรและการแยกคนออกจากแหล่งทรัพยากร ภายใตร้ะบบการจดัการพื้นบา้น 
การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของสมาชิกชุมชนค่อนข้างเท่าเทียมกัน โดยมี
ขอ้ก าหนดหรือกติกาท่ีไม่เพียงควบคุมการใช้ทรัพยากรแต่ควบคุมจริยธรรมและศีลธรรมเก่ียวกบั
การใชท้รัพยากรอีกดว้ย 

วรพจน์    พุ่ มตระกูล  (2541)  ศึกษา เ ร่ือง  การจัดการความ รู้ของชุมชนในเ ร่ือง
ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นท่ีบา้นแม่แฮง ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบวา่ องค์ความรู้ของชุมชนเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์เก่ียวกบั
ธรรมชาติ รูปแบบพิธีกรรม วิธีการในการปฏิบติั หรือความเช่ือท่ีเป็นองค์รวม ส่วนกระบวนการ
จดัการความรู้ของชุมชนมีการจดัการรูปองคก์รใน 2 ระดบัคือ ระดบัครอบครัว จะเกิดข้ึนตลอดเวลา
จากการลงมือปฏิบติัจริงในชีวิตประจ าวนัและการสังเกตการณ์จากส่ิงแวดลอ้ม และระดบัชุมชน  
จะถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านพิธีกรรม ความเช่ือ กฎเกณฑ์ รวมทั้งการควบคุมให้สมาชิกปฏิบติัตาม
ขอ้ห้ามหรือจารีต กฎเกณฑ์ชุมชน สิทธิและหน้าท่ีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเป็นของชุมชน              
ท่ีตอ้งกระท า โดยผูท่ี้จะเช่ือมโยงระบบคุณค่าคือ ผูอ้าวุโส ผูน้ าทางธรรมชาติ และผูน้ าทางศาสนา 
มาสู่รูปธรรมของการจดัการและการปฏิบติัผา่นการถ่ายทอดสืบต่อกนัมา  

ชาตรี เจริญศิริ และคณะ (2547) ได้ศึกษาเร่ืองการประมวลการจัดการความรู้ของ
กระบวนการประชาคมน่านระหว่าง พ.ศ. 2518-2546 เป็นการศึกษาความรู้ พฒันาการผ่านตวัคน 
ผ่านองค์กร ผ่านวฒันธรรมและส่ือต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการก่อเกิดและ
พฒันาการของการจดัตั้งประชาคมน่าน ท่ีมีบทเรียน ความรู้ การต่อสู้ของชุมชนมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองของวฒันธรรม ทรัพยากร การศึกษา ฯลฯ ผลของการศึกษาวิจยันอกจากจะไดชุ้ดความรู้
พฒันาการของการก่อเกิดประชาคมแล้ว ประชาคมน่านยงัสามารถน าบทเรียนความรู้ท่ีเกิดข้ึน                 
ในอดีต โดยเฉพาะความรู้ในตวัคนเป็นฐานคิดวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการท างานในอนาคตอีกดว้ย   

การจดัการน ้ าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการใช้น ้ า ชูศกัด์ิ วิทยาภคั 
(2538) กล่าวไวอ้ย่างน่าสนใจว่า การจดัการน ้ าในรูปแบบของเหมืองฝายเป็นการจดัการองค์กร           
ทางสังคมอยา่งมีระเบียบแบบแผน แต่ก็มิไดห้มายความวา่ระบบเหมืองฝายจะเป็นระบบการจดัการ
น ้ าท่ีหยุดน่ิงตายตวั การเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างทางสังคมท าให้ระบบการจดัการน ้ าแบบน้ี           
ตอ้งมีการตอบรับต่อการเปล่ียนแปลง และมีการปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล้อม               
ดา้นกายภาพ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ดงัจะเห็นไดจ้ากระบบ
เหมืองฝายในชุมชนบางแห่งเกิดการล่มสลายไปโดยส้ินเชิงนบัตั้งแต่รัฐน าเอาระบบชลประทาน            
เขา้มาใช้ บทสรุปท่ีส าคญัของการจดัการน ้ าในชุมชนภาคเหนือท่ีจะสามารถเป็นเคร่ืองมือในการ
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แกปั้ญหาทั้งปัญหาความขดัแยง้ ปัญหาการจดัสรรน ้ า ฯลฯ คือประเด็นสิทธิในการจดัการทรัพยากร
น ้ าโดยชุมชนแบบรวมหมู่ขององค์กรเหมืองฝาย อนัมีหัวใจส าคญัคือการยึดมัน่ปรัชญาแนวคิด           
ในเร่ืองของระบบสิทธิท่ีตั้งอยู่บนฐานของความเป็นธรรมดงักล่าวท่ีเรียกว่า “สิทธิหน้าหมู่” ท่ีมี
ความแตกต่างไปจากอุดมการณ์ในการจดัการของรัฐ ท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัต่อ                      
การเปล่ียนแปลงดงักล่าว  

พชัรี อาจหาญ (2538) ศึกษาเร่ืองการปรับตวัขององค์กรชลประทานทอ้งถ่ินต่อกระบวนการ
แทรกแซงระบบสาธารณะของรัฐ พบว่า การแทรกแซงของรัฐ ไดส่้งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ           
ในการจัดการน ้ าของท้องถ่ิน แต่ชุมชนมิได้มีความน่ิงเฉยต่อการเปล่ียนแปลงเพียงอย่างเดียว 
หากแต่มีการปรับตวัเพื่อไม่ให้กระทบต่อหลกัประกนัหรือความมัน่คงในการใช้น ้ า เช่น กลบัไป           
ร้ือฟ้ืนเทคโนโลยีระบบเหมืองฝายดั้ งเดิม การค้นหาวิธีการจดัการน ้ าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ               
มากข้ึน รวมถึงอาจหลีกเล่ียงท่ีจะรับน ้าจากระบบชลประทานไป 

ยุพิน บัวคอม (2542) ศึกษาการปรับเปล่ียนขององค์กรชุมชนอันเป็นผลมาจากการ
แทรกแซงจากภายนอกในประเด็นองค์กรเหมืองฝายพบว่า แนวคิดสิทธิหน้าหมู่ขององค์กร                
เหมืองฝายหลังจากท่ีเปล่ียนไปเป็นทรัพยสิ์นของรัฐ ท าให้ชุมชนไม่สามารถเขา้ไปจดัการหรือ                 
ใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความย ัง่ยืนและเป็นธรรม ต้องอาศัยรากฐาน                   
ทางความคิดความเช่ือ ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบทางสังคมวฒันธรรม จนตกผลึกเป็นวิธีคิดในระบบ
คุณค่า ท่ีได้หย ัง่รากปลูกฝังลงในจิตส านึก สร้างจิตวิญญาณเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่าง คน 
ส่ิงแวดล้อม และส่ิงเหนือธรรมชาติ ภายใตร้ะบบนิเวศเดียวกนัอย่างเป็นองค์รวม กระบวนการ
ดงักล่าวขา้งตน้น้ีก็คือ “กระบวนการส่ิงแวดลอ้มศึกษา” ซ่ึงมีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาศยักระบวนการ
ส่ิงแวดลอ้มศึกษาในมิติต่าง ๆ มาเป็นฐานในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและการจดัการความรู้ 
คณิต ธนูธรรมเจริญ (2540) ได้ศึกษาเร่ือง ส่ิงแวดล้อมศึกษาในชุมชนกับการเปล่ียนแปลง            
การจดัการทรัพยากรบนพื้นท่ีสูง พบว่า กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของชุมชนเป็นการสร้าง
พฤติกรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ต่อทรัพยากรดิน น ้ า ป่าไม ้ซ่ึงประกอบดว้ย 2 รูปแบบคือ          
1) เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาดั้ งเดิมของชุมชน โดยสถาบนัครอบครัวท าหน้าท่ีในการ
ถ่ายทอดทั้งโดยทางตรงคือการบอกเล่าและการปฏิบติัจริง และโดยทางออ้มคือการถ่ายทอดผ่าน 
ทางพิธีกรรมความเช่ือแก่ผูเ้ขา้ร่วมในพิธี 2) เป็นการเรียนรู้ใหม่ ๆ จากภายนอกชุมชน โดยชุมชน              
มีการจดัการทรัพยากรดิน น ้ า ป่าไม ้ตามกฎเกณฑ์ความเช่ือและแบบแผนการผลิตเพื่อการยงัชีพ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษากับการจดัการทรัพยากรดิน น ้ า ป่าไม้ มี                    
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3 รูปแบบคือ ความสัมพนัธ์ในระดบัความคิด อุดมการณ์ท่ีมีต่อทรัพยากร ความสัมพนัธ์ในระดบั
ความเช่ือในเร่ืองคุณค่าของทรัพยากร และความสัมพนัธ์ในระดับปฏิบัติการท่ีปฏิบติัโดยไม่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยากร  

พะเยาว ์นาค า (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง ภูมิปัญญาชาวบา้นในการจดัการทรัพยากรแหล่งน ้ า
ขนาดเล็ก จงัหวดัขอนแก่น พบว่า เง่ือนไขท่ีท าให้ภูมิปัญญาชาวบา้นในการจดัการน ้ าในรูปแบบ
เหมืองฝายก่อเกิดนั้ น ได้แก่ 1) โลกทัศน์ของชาวบ้านซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของการตระหนักรู้                      
ความเข้าใจท่ีลึกซ้ึง ในการใช้ประโยชน์จากน ้ า 2) กระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับฐานทรัพยากร                  
3) ความจ าเป็นในการปรับตวัเพื่อให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง ส าหรับเง่ือนไขท่ีท าให ้               
ภูมิปัญญาชาวบ้านด ารงอยู่และมีการผลิตซ ้ าเพื่อสืบทอดได้ในปัจจุบันคือ 1) การตระหนักถึง
ประโยชน์ของการจดัการน ้ าซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 2) กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
3) การมีผูน้ าท่ีส าคญัในการสืบทอดความรู้ ท่ีไดเ้รียนรู้ ช่วยเช่ือมต่อองคค์วามรู้ระหว่างภูมิปัญญา
เก่ากับภูมิปัญญาใหม่ 4) เครือข่ายความสัมพนัธ์ทางสังคมวฒันธรรม ท าให้การถ่ายเทความรู้                    
มีลกัษณะท่ีไม่ปิดกั้น 5) กลไกทางจารีตประเพณี ช่วยให้เกิดการผลิตซ ้ าเพื่อสืบทอดองค์ความรู้  
และเกิดการบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัศาสตร์สมยัใหม่ จนต่อยอดองคค์วามรู้ใหม่ท่ีสอดคลอ้ง
กบัยคุสมยัปัจจุบนั  

 ประสาน ตงัสิกบุตร และคณะ (2551) ศึกษาเร่ืองกระบวนการส่ิงแวดลอ้มศึกษากบัการ
พฒันาชุมชน กรณีป่าชุมชนบา้นหัวทุ่ง หมู่ท่ี 14 ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบวา่ จุดเร่ิมตน้ของการรวมตวักนัในการร่วมอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าชุมชน เกิดจากการไดรั้บผลกระทบ
จากความเส่ือมโทรมของป่า มีสาเหตุมาจากการใหส้ัมปทานป่าไม ้ดว้ยเหตุน้ีจึงจดัตั้งคณะกรรมการ
ป่าชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการตระหนักในมิติ
คุณค่า และระบบสิทธิหน้าหมู่เป็นฐานการจดัตั้ งกฎระเบียบป่าชุมชน มีการใช้ความรู้ท้องถ่ิน
ประกอบกบัความมีจิตส านึก ความตระหนกั เจตคติ ทกัษะ และการมีส่วนร่วมของชุมชนอนัเป็น  
ทุนทางสังคมบูรณาการร่วมกนัเป็นระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความย ัง่ยืนภายใต้
การค านึงถึงความพอเพียง ทั้ งน้ียงัได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยการสร้างเครือข่าย             
ทางสังคมและเครือข่ายองค์ความรู้ทั้งภายในชุมชน ประกอบดว้ย กลุ่มแม่ญิงฮกัถ่ิน กลุ่มสมุนไพร               
กลุ่มเยาวชน และภายนอกชุมชน ดว้ยการเขา้ร่วมเครือข่ายป่าชุมชน 59 ป่า สมชัชาองค์กรเหมือง
ฝายโครงการจดัการลุ่มแม่น ้ าปิงตอนบน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน                   
น าความรู้ไปใชเ้พื่อพฒันาศกัยภาพในการด าเนินงาน การร่วมกนัแกไ้ขปัญหาทรัพยากรป่าชุมชนใน
พื้นท่ี และการสร้างอ านาจต่อรองใหก้บัชุมชน  
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การจดัการทรัพยากรธรรมชาติใหเ้ป็นไปอยา่งย ัง่ยนืไปพร้อมกบัการเพิ่มศกัยภาพและสร้าง
ความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์รไดน้ั้น ตอ้งอาศยัเครือข่ายในการบริหารจดัการเพื่อผสมผสานการท างาน
และการแก้ปัญหาให้รอบด้านมากข้ึนพร้อมกับการเคล่ือนไหวเพื่อผลักดันทิศทางนโยบาย
สาธารณะของรัฐให้เป็นไปในทิศทางท่ีชาวบา้นจะมีส่วนร่วมใช้อ านาจในการจดัการ และการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการสร้างเครือข่ายมีความส าคญัต่อการ
กระตุน้พลงัชุมชนให้เกิดการประสานความร่วมมือ ประสานพลงัทรัพยากรท่ีมีอยู่มาปฏิบติัการ           
ในระดับท่ี มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน เครือข่ายจึงเป็นทุนทางสังคมท่ีส าคัญต่อ
กระบวนการพฒันาบนฐานภูมิปัญญา และศักยภาพชุมชนท่ีสอดคล้องกับสังคม วฒันธรรม           
และมีงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติโดยอาศยักระบวนการเครือข่าย คือ  
งานศึกษาของ คณิต ธนูธรรมเจริญ (2548) ได้ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อท าความเข้า ใจ
กระบวนการสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษลุ่์มน ้า เครือข่ายอนุรักษก์ลุ่มป่าชุมชนแม่กวง พบวา่ขั้นตอน
ในการสร้างเครือข่ายมีขั้นตอนท่ีส าคญั 7 ขั้นตอนคือ 1) การสร้างความตระหนัก 2) การสร้าง
อุดมการณ์ร่วม 3) การก่อรูปกลุ่มและเครือข่าย 4) การพัฒนาศักยภาพ 5) การวางแผน                        
6) การส่งเสริมและด าเนินการการสรุปบทเรียน 7) ประเมินผลและพฒันาโครงการ โดยแต่ละ
กระบวนการมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงถึงกนั และวิธีการท่ีส าคญัต่อผลสัมฤทธ์ิในการสร้างเครือข่าย 
คือกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่ายในระบบความสัมพนัธ์ของมนุษย ์กบัธรรมชาติ การเรียนรู้
จะช่วยหล่อหลอมขดัเกลา และร่วมกันสร้างอุดมการณ์เพื่อคุณค่าของกลุ่มและทรัพยากรลุ่มน ้ า              
ดว้ยการยดึอยูบ่นหลกัการของการพึ่งตนเอง และการมีส่วนร่วมของการจดัการท่ีย ัง่ยนื  

กริชสยาม คงสตรี (2548) ได้ศึกษาการก่อตวัและพฒันาเครือข่ายของชุมชนลุ่มน ้ าแจ่ม 
พบวา่มีขั้นตอนท่ีส าคญัๆได ้6 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การรับรู้ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการรุกราน
ทางด้านการสร้างและพฒันาแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2) การร่วมกันก าหนด
จุดมุ่งหมายและปรัชญาการท างานของเครือข่าย 3) การสร้างและพฒันาแผน4) ส่งเสริมบทบาทและ
กระบวนการตดัสินใจของแต่ละกลุ่ม 5) พฒันากระบวนการติดต่อส่ือสารและ 6) การพฒันาแหล่ง
ทุนของเครือข่าย ส่งผลให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบและ                  
ความร่วมมือ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะฟ้ืนฟูและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีลุ่มน ้ า               
แม่แจ่ม ใหมี้ความย ัง่ยนืตลอดไป 
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2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการ
ทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าเหมืองฝายวงัไฮ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่  
 
 
 



 

 

 

สถานการณ์ความเปล่ียนแปลงทางดา้น 
ส่ิงแวดลอ้มกายภาพ สงัคมวฒันธรรม  

ของระบบเหมืองฝายวงัไฮ 
 

การจดัการความรู้ท้องถิ่นในการ

จดัการทรัพยากรน า้ด้วยระบบเหมอืง
ฝาย 

 

การสร้างและคน้หาความรู้ 
 

ความรู้เก่า 
การสรุปบทเรียน (Lesion to Learned ) 

 

ความรู้ใหม่ 
การเรียนรู้แบบคน้หาสาเหตุ 

ของปัญหา (Discovery Learning) 
 

สกดัเป็น “แก่นความรู้” (Core Competence) 
 

รวบรวมเป็น “ชุดความรู้”  ขององคก์ร (Knowledge Asset) 
 

การตั้งค  าถามต่อปัญหา/ก าหนด
แนวทางแกไ้ขปัญหา 

 

(Define) 
 

(Create) 
 

(Share/Learn

) 
 

(Capture) 
 

(Share/Learn

) 
 

การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 

(Use) 
 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Share) 

 

(Best Practice) 
 

 
 

เครือข่ายทางสงัคม 
ภายนอกชุมชน 

 เครือข่ายทางสงัคม 
ภายในชุมชน 

เครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการ
ทรัพยากรน า้ด้วยระบบเหมอืงฝาย 

ด้วยระบบเหมอืงฝาย 
- การสร้างความตระหนกั  
- การสร้างอุดมการณ์
ร่วม  
- การก่อรูปเครือข่าย  
- การพฒันาศกัยภาพ  
- การวางแผน 
- การด าเนินการ  
- การสรุปบทเรียน - พฒันาศกัยภาพดา้นภูมินิเวศ 

- พฒันาศกัยภาพของตนเอง 
- พฒันาศกัยภาพของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า 
- พฒันาศกัยภาพเครือข่าย 

- การจดัการความรู้ 
- ส่ิงแวดลอ้มศึกษา 45 


