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สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการ
ทรัพยากรน ้าดว้ยระบบเหมืองฝาย โดยกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดั
เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคห์ลกัคือ 1) เพื่อศึกษาถึงการจดัการความรู้ทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากร
น ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย และ 2) เพื่อศึกษาถึงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากร
น ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัคุณภาพ ไดศึ้กษาเอกสารท่ีเป็นแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย แนวคิดเร่ืองการจดัการความรู้ แนวคิดเร่ืองการจดัการ
น ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย แนวคิดเร่ืองส่ิงแวดลอ้มศึกษา แนวคิดเร่ืองสิทธิชุมชน และแนวคิดเร่ือง
เครือข่ายเพื่อก าหนดเป็นกรอบการศึกษา ผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาโดยวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
หลากหลายได้แก่ การสัมภาษณ์วิเคราะห์ชุมชน การสังเกต การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสนทนากลุ่ม ก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัโดยการคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง ไดแ้ก่  กลุ่มผูอ้าวุโส กลุ่มผูด้  าเนินการหรือคณะกรรมการ กลุ่มสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า 
กลุ่มผูน้ าชุมชนท่ีเป็นทางการ และองค์กรพฒันาเอกชน ในกรณีท่ีมีการอา้งอิงถึงบุคคลภายนอก
ชุมชน มีการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยนัวา่ขอ้มูลท่ีไดมี้ความเท่ียงตรงท่ีสุด โดยผูศึ้กษา
ไดเ้ก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีไดศึ้กษามาแลว้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา  

จากการศึกษาพบว่า ฝายวงัไฮมีพื้นท่ีรับน ้ าทั้งหมด  1,012 ไร่ มีสมาชิกท่ีใช้ประโยชน์
ทั้งส้ิน 170 ราย ไดแ้ก่ บา้นม่วงฆอ้ง มีพื้นท่ีท าการเกษตร 232  ไร่ มีจ  านวนผูใ้ชน้ ้ า  52  ราย บา้นดง 
มีพื้นท่ีท าการเกษตร 392  ไร่ มีจ  านวนผูใ้ชน้ ้ า 52 ราย และบา้นทุ่งหลุก  มีพื้นท่ีท าการเกษตร 388  
ไร่  มีจ  านวนผูใ้ชน้ ้ า  66  ราย ตวัฝายตั้งอยูท่ี่พิกดั 49 Q 0498491 UTM 2144551 มีลกัษณะเป็น            
ฝายหินทิ้ง มีความสูงประมาณ 400 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง โดยมีท านบกั้นน ้ า (ปูม) 
จ  านวนทั้งส้ิน 15 ปูม ล าเหมืองมีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร เหตุท่ีผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาในเร่ือง
การจดัการความรู้ในการจดัการน ้ ารูปแบบเหมืองฝายของฝายวงัไฮ เน่ืองจากเป็นฝายเก่าแก่ท่ีมีการ
ปรับตวัต่อความเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นกายภาพและสังคมวฒันธรรมโดยอาศยัการจดัการความรู้ 
รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้วยการเช่ือมโยงและขยายเครือข่ายการเรียนรู้             
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เช่น เครือข่ายอนุรักษป่์าชุมชน สมชัชาองคก์รเหมืองฝายลุ่มน ้ าภาคเหนือ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
จึงเกิดการพฒันาองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ือง  

พฒันาการการจดัการน ้ าของฝายวงัไฮด าเนินมาอย่างต่อเน่ือง เร่ิมตั้งแต่การเร่ิมสร้างฝาย     
ซ่ึงมกัประสบกบัปัญหาฝายช ารุดเสียหายอยูบ่่อยคร้ัง กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าจึงคน้หาวิธีการปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายให้แข็งแรงข้ึน โดยเลือกพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นวงัน ้ าเพื่อช่วยชะลอความแรงของน ้ า และการ
ปรับเปล่ียนเทคนิคการสร้างฝายโดยใช้เคร่ืองทุนแรงหรือลูกตุม้ตอกแทนแรงงานคน หลงัจากนั้น
ราวปีพ.ศ. 2520 ตอ้งประสบปัญหาขาดแคลนน ้ าในฤดูแลง้การสัมปทานและการบุกรุกพื้นท่ีท ากิน
ในเขตป่าตน้น ้ า หลงัจากนั้นประมาณ 10 ปี ก็ประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ ์กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าเอาไมจ้ากป่า
มาซ่อมแซมฝายไม่ได้ ราวปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมาจึงเร่ิมมีการจัดการปัญหาอย่างจริงจงั โดยมี
โครงการจัดการลุ่มน ้ าแม่ปิงตอนบนให้การสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายร่วมกับเครือข่าย                  
ป่าชุมชนเพื่ออนุรักษท์รัพยากรดิน น ้ า ป่า ช่วงปี พ.ศ. 2543-2545 ก็ไดมี้กระแสนโยบายการจดัเก็บ
ค่าน ้า พร้อมกนันั้นไดส้ร้างฝายยาง กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าเกรงวา่จะส่งผลต่อการใชน้ ้าจากฝายวงัไฮ จึงกระตุน้
เกิดการต่ืนตวัและรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายไปยงักลุ่มสมชัชาองค์กรเหมืองฝายลุ่มน ้ าภาคเหนือ
เพื่อเสริมอ านาจในการต่อรองกบันโยบายการจดัการน ้ าของรัฐ ในขณะเดียวกนัก็มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับเครือข่ายเหมืองฝายในระดับกวา้งข้ึน พร้อมกันนั้นก็ได้มีการร้ือฟ้ืนองค์ความรู้และ                  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการน ้ าด้วยระบบเหมืองฝายเพื่อแสดงถึงศกัยภาพของชุมชนในการ
จดัการน ้าไดด้ว้ยตนเอง กระทัง่ปี พ.ศ. 2552 กรมชลประทานจงัหวดัเชียงใหม่ ปรับปรุงคลองส่งน ้ า
และปูมให้ไดข้นาดตามมาตรฐานของกรมชลประทานและมีแผนการจะต่อท่อน ้ าจากฝายยางมายงั
ฝายวงัไฮ และโครงการขยายคลองส่งน ้ าไปยงัหมู่บา้นแม่เตาะ ซ่ึงอยู่ต่อจากบา้นทุ่งหลุก ซ่ึงจะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2555 ต่อไป  
 
 5.1.1 การจัดการความรู้ท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน า้ด้วยระบบเหมืองฝาย 

จากการศึกษาพบว่า การจดัการความรู้ท้องถ่ินในการจดัการทรัพยากรน ้ าด้วย
ระบบเหมืองฝายเกิดข้ึนเม่ือ กลุ่มผูใ้ช้น ้ าต้องเผชิญกับปัญหาฝายช ารุดเสียหายบ่อยคร้ัง จึงเกิด
ความคิดริเร่ิมในการคน้หาวิธีการสร้างฝายให้มีความมัน่คงแข็งแรงมากข้ึน กระบวนการเรียนรู้
ดงักล่าวจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการจดัการความรู้ เร่ิมตน้จากขั้นแรกคือ  การบ่งช้ีหรือก าหนดประเภท
ความรู้ เป็นการก าหนดทิศทางการจดัการความรู้ ดว้ยการตั้งค  าถามเพื่อสืบคน้ถึงสาเหตุโดยอาศยั
วิธีการสืบค้นถึงต้นเหตุของปัญหา และค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการท างาน  และการก าหนดความรู้ท่ีจะน ามาแกไ้ขปัญหา  ขั้นท่ีสอง การ
สร้างและคน้หาความรู้ โดยคน้หาทั้งความรู้เก่าและสร้างความรู้ แต่เน่ืองจากความรู้เก่าท่ีมีอยูแ่ต่เดิม
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เป็นความรู้ในตวับุคคล ต้องอาศยักระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ในลกัษณะการ
พูดคุยกนัในวงสนทนา หรือ “เวทีชาวบา้น” การคน้หาความรู้ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์ เพราะผูใ้ช้น ้ าร่วมกนัวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดฝาย
ช ารุดเสียหาย โดยทบทวนจากส่ิงท่ีปฏิบติัไปแลว้เป็นการเรียนรู้จากความบกพร่องในการสร้างฝาย
เดิมหรือการสรุปบทเรียน เกิดการสกดัความรู้จากการสนทนาแลกเปล่ียนจนเกิดเป็น “คลงัความรู้” 
และการสร้างความรู้ใหม่ก็สร้างบนฐานของความรู้เดิม ผา่นวิธีการลงมือปฏิบติัดว้ยการเรียนรู้แบบ
คน้หาสาเหตุและท่ีมาของปัญหา เพื่อน าไปสู่แนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ขั้นท่ีสาม การสกดัและ
จดัเก็บความรู้ เม่ือไดชุ้ดความรู้หรือคลงัความรู้ ก็ตอ้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัคิดวิเคราะห์ 
ประมวลผล และกลัน่กรองเพื่อสกดัจบัความรู้ใหเ้ป็น “แก่นความรู้” หรือแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม
สามารถน าไปแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง ขั้นท่ีส่ี การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นหัวใจส าคญัของการจดัการ
ความรู้ เพราะการแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส าคญัในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัการ
ความรู้ ตั้งแต่การบ่งช้ีหรือการก าหนดประเภทความรู้ เพื่อให้การท างานไปตามวตัถุประสงค ์ท าให้            
การสร้างและคน้หาความรู้ และ การสกดัและจดัเก็บความรู้ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั จึงแก้ไข
ปัญหาท่ีตน้เหตุได้ นอกจากน้ียงัตอ้งใช้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในขั้นของการปฏิบติังานทั้งก่อน 
ระหว่าง และหลงัการปฏิบติั เพราะเม่ือมีปัญหาในการท างานตอ้งมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิด กนัอยูต่ลอดเวลา ทั้งในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการหรือภายในกลุ่มของผูใ้ชน้ ้ า และรูปแบบท่ี
เป็นทางการหรือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัองค์กรภายนอก เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ
ร่วมกนัในการปฏิบติังาน และขั้นสุดทา้ยคือ การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ เป็นการน าความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ มีการเช่ือมโยงความรู้เพื่อการท างานอย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานอยา่งสูงสุด การน าความรู้ไปสู่การลงมือปฏิบติัเป็นการเสริมสร้างทกัษะ 
และประสบการณ์ท างาน เพราะความรู้ทั้งสองรูปแบบน้ีเป็นความรู้เชิงปฏิบติัการท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ระหวา่งลงมือปฏิบติั และแฝงอยูใ่นตวัผูป้ฏิบติัจนกลายเป็นความรู้ในตวับุคคลแต่ยากต่อการ
บริหารจดัการเพื่อถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืน แมว้า่จะมีการถ่ายทอดความรู้แต่ก็อาจถ่ายทอดไดเ้พียง
เน้ือหาสาระ กระบวนการ วธีิการ เทคนิค แต่ทกัษะและประสบการณ์เป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง
จากการลงมือปฏิบติั เท่านั้น 
 

5.1.2 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการน า้ด้วยระบบเหมืองฝาย 
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝาย 

พบวา่  การก่อเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ เร่ิมจากเครือข่ายภายในชุมชนเพื่อแกปั้ญหาฝายช ารุดเสียหาย 
ลกัษณะการสร้างเครือข่ายเป็นการสร้างจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยมีวิธีการคือ ผูน้ ากลุ่ม
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หรือแก่ฝาย เป็นผู ้ประสานงานหลัก  (Node)  แล้วชักจู งสมาชิกผู ้ใช้น ้ า เข้ามามี ส่วนร่วม                            
ในกระบวนการเรียนรู้ ผสานความรู้ระหว่างแก่ฝายไปยงักลุ่มผูใ้ช้น ้ าระดบับุคคล ทั้งยงักระจาย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าดว้ยกนั มีการผนึกก าลงั Node ทั้งหมดดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อเรียนรู้ความรู้ในตวับุคคลออกมาใช้ในการจดัการกับปัญหา ทั้งน้ีจะต้องมี การสร้างความ
ตระหนกัต่อคุณค่าของทรัพยากร เร่ิมตน้จากความตระหนกัในระดบับุคคล ท่ีเกิดการเรียนรู้ทั้งจาก
ภายในและภายนอกชุมชนผ่านการจดัการความรู้ ความตระหนักระดบักลุ่ม มีการรวมกลุ่มของ
บุคคลเขา้มาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อยกระดบัความรู้ แลว้ประสานการเรียนรู้ร่วมกบัเครือข่ายการ
จดัการทรัพยากรอ่ืน และความตระหนกัในระดบัเครือข่าย เป็นการเรียนรู้จากภายนอกโดยมีการ
เรียนรู้ภายในเป็นฐาน มีลกัษณะเป็นทั้งความรู้ชดัแจง้ และความรู้ในตวับุคคล ผสมผสานและบูรณา
การจนเกิดเป็นปัญญาปฏิบติั มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในคุณค่าและความส าคญัของทรัพยากรดิน น ้ า 
ป่า ท่ีโยงใยถึงกนัภายในเครือข่ายและนอกเครือข่าย เกิดเป็นความตระหนกัสาธารณะหรือจิตส านึก
ท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การคิด การปฏิบติั และการติดตามประเมินผล จนเป็นเครือข่ายท่ี
สามารถแกไ้ขปัญหาในเชิงปฏิบติัการ  

เม่ือเครือข่ายมีความตระหนกัจึงน าไปสู่การสร้างอุดมการณ์ร่วม เป็นการก าหนด
เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และทิศทางการท างานผา่นการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ ซ่ึงเป็น
การสร้าอุดมการณ์ร่วมผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยพิจารณาไดจ้าก กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ร่วมกบัโครงการจดัการลุ่มน ้ าแม่ปิงตอนบนเพื่อพฒันาความรู้ขององค์กรดว้ยการเปิดพื้นท่ี
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัองคก์รภายนอก ผสมผสานระหวา่งความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่ น ามาประยุกตใ์ช้
แก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนให้สามารถปรับตวัได้อย่างเท่าทนักับ
สถานการณ์และความเปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก การวางแผน การด าเนินการของ
เครือข่ายใหเ้กิดประสิทธิภาพประกอบดว้ย การก าหนดวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โดยพิจารณา
ได้จาก กลุ่มผูใ้ช้น ้ าได้ใช้หลักการวางแผนเชิงกลยุทธด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยการสรุป
บทเรียน หรือการน าเอาขอ้ผดิพลาดจากการสร้างฝายเดิมเป็นฐานในการเรียนรู้หรือการแกไ้ขปัญหา
จนเป็นขมุความรู้ของกลุ่ม และสกดัจบัเป็นแก่นความรู้เพื่อน าไปสู่แนวทางปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ คือ การ
สร้างฝายโดยการปรับเปล่ียนวสัดุและเทคนิคการสร้างฝายให้มัน่คงแข็งแรงข้ึนในบริเวณท่ีมีวงัน ้ า
เพื่อช่วยชะลอความเร็วในการไหลของน ้า จึงสามารถแกปั้ญหาฝายช ารุดเสียหายไดส้ าเร็จ เป็นตน้ มี
การจดัท าแผนการด าเนินงาน โดยอาศยัหลกัการบริหารจดัการประกอบดว้ย การบริหารก าลงัคน 
การบริหารเงิน การบริหารวสัดุในการด าเนินงาน และหลกัการบริหารจดัการ และประการสุดทา้ย
ตอ้งมีการติดตามประเมินผล ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยกระดบัการท างานและการเรียนรู้     
ในการด าเนินงาน จะตอ้งด าเนินตามแผนท่ีวางไว ้และปฏิบติัอยา่งเป็นขั้นตอนตั้งแต่ ขั้นเตรียมการ 
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ขั้นลงมือท า และขั้นติตามงาน จากนั้นจึงท าการสรุปบทเรียน เป็นการทบทวนความรู้ท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ทั้งระบบตั้งแต่การรับรู้ปัญหาไปจนกระทัง่สามารถปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาได ้ 

การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จนสามารถน าไปแกปั้ญหาได ้ก่อให้เกิดการพฒันา
ศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ คือ 1) พฒันาศกัยภาพดา้นภูมินิเวศ เป็นการน าความรู้ไปสู่การพฒันาระบบ
นิเวศท่ีเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน ้ าและความหลาย 
ทางชีวภาพ ดงัท่ีกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าส ารวจระบบนิเวศล าน ้ าจนพบท่ีตั้งฝายท่ีเหมาะสมคือระบบนิเวศวงัน ้ า 
และการสร้างฝายก็ได้ใช้วสัดุจากธรรมชาติเพราะตระหนักถึงความส าคญัของระบบนิเวศโดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศล าน ้าเป็นหลกั ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ การไม่เลือกสร้างฝาย
คอนกรีตของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ เพราะโครงสร้างทางกายภาพมีลักษณะทึบท าให้เกิดการ
ตกตะกอนหนา้ฝาย แต่เลือกสร้างฝายหินทิ้ง เหตุผลเน่ืองจากโครงสร้างทางกายภาพของฝายหินทิ้ง
มีลกัษณะเป็นช่องว่างตะกอนไหลผา่น รวมถึงสัตวน์ ้ าสามารถวา่ยข้ึนมาวางไข่บริเวณหน้าฝายได ้
เกิดแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้ าช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศล าน ้ าไดดี้กว่า 
เป็นตน้  2) พฒันาศกัยภาพของตนเอง จนกลายเป็นบุคคลเรียนรู้ หรือ “Learning Person” คือ มีการ
พฒันาศกัยภาพดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น พฒันาทกัษะจากการ
ลงมือปฏิบติั ทกัษะท างานเป็นหมู่คณะ เกิดความตระหนกัและจิตส านึกสาธารณะท่ีจะเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ดังเช่นกรณี พ่อน้อยสิงห์ค า ขนัค า                 
เกิดแนวคิดการอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวน์ ้าบริเวณเหนือฝายวงัไฮ 800 เมตร จึงปรึกษาหารือร่วมกบัสมาชิก
และร่วมกันด าเนินการจนส าเร็จ เป็นต้น  3) พฒันาศักยภาพของกลุ่มผูใ้ช้น ้ า ด้านการพฒันา
ศกัยภาพการเรียนรู้ โดยการใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ มีการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้
ทอ้งถ่ินและความรู้ใหม่จากภายนอก ผา่นการเปล่ียนเรียนรู้ การจดัการความรู้ จนเกิดกระบวนการ
คิดแบบพินิจพิเคราะห์ การวิเคราะห์ การสกดัความรู้จนไดแ้ก่นความรู้แลว้ดึงมาปรับประยุกต์ใช้
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ินได้ จนกลายเป็นชุนแห่งการเรียนรู้ หรือ CoPs (Communities of 
Practice) ทั้งยงัเกิดเจตคติหรือค่านิยมของกลุ่ม รวมถึงการมีแรงจูงใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการจดัการ 
อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรดา้นต่าง ๆ ในพื้นท่ีของตนเอง ดงัเช่น การท่ีกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าประสบปัญหา
น ้ าขาดแคลนในฤดูแล้ง เพราะน ้ าในล าห้วยแม่สืบแห้งไปอนัเป็นผลจากการสัมปทานป่าตน้น ้ า  
กลุ่มผูใ้ช้น ้ าจึงได้ร่วมกันหารือถึงสาเหตุของปัญหาพร้อมทั้งส ารวจระบบนิเวศแหล่งน ้ าจนพบ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ จึงน าไปสู่การขยายเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกบัโครงการจดัการลุ่มน ้ าแม่ปิง
ตอนบน และเครือข่ายป่าชุมชนตน้น ้ าปิงอ าเภอเชียงดาว เพื่อคน้หาความรู้ในการฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้ า
ผ่านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้จึงเป็นการขยายการเรียนรู้ด้านทรัพยากรให้ครอบคลุมมากข้ึน 
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม เป็นตน้ 
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และ 4) พฒันาศกัยภาพเครือข่าย เพื่อให้บุคคลในเครือข่ายไดมี้การติดต่อสัมพนัธ์แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั สร้างและคน้หาความรู้ สรุปประเด็นและถอดองคค์วามรู้เพื่อน าไปแกไ้ขปัญหาร่วมกนัได ้
ทั้ งยงัสร้างจิตส านึกสาธารณะท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร กรณีเช่น                 
สร้างเครือข่ายระหวา่งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮกบัเครือข่ายป่าชุมชนตน้น ้ าปิงอ าเภอเชียงดาว ร่วมกนั
ปลูกป่าทดแทนและก าหนดเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์เพราะเพื่อฟ้ืนฟูสภาพป่าตน้น ้ าอนัเป็นแหล่งก าเนิด
ของล าหว้ยแม่สืบ ซ่ึงเป็นล าน ้าสาขาท่ีเติมเตม็ใหก้บัน ้าในฝายวงัไฮ  เป็นตน้  

กล่าวได้ว่าการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ได้อาศยัการจดัการความรู้ เพราะมีการ
ก าหนดปัญหา คน้หาแนวทางการแก้ไข ก าหนดความรู้ท่ีตอ้งสร้างหรือคน้หาเพิ่ม ดึงความรู้ให้
ออกมาในรูปความรู้เปิดเผย อาศยัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยการใชเ้วทีพูดคุย ปรึกษาหารือ จนได้
แนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและบริบทชุมชน หรือแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ การน าความรู้
ไปสู่การปฏิบติัท าใหเ้กิดการพฒันาทกัษะการท างาน พฒันาการเรียนรู้จากการปฏิบติังานในรูปของ
ประสบการณ์ และในระดบัปฏิบติัการร่วมกนัของเครือข่ายก็ยงัตอ้งอาศยัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อ
ติดตามประเมินผล และความรู้ทั้งหมดก็กลบัไปเป็นความรู้ในตวับุคคล หมุนเวียนต่อไปอย่าง                 
ไม่ส้ินสุด  
 
5.2 อภิปรายผล  

การจดัการความรู้พบว่าก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ภายใน เร่ิมจากความรู้ในตวั
บุคคล (Tacit Knowledge) ซ่ึงมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากคน                 
รุ่นก่อนรวมกับประสบการณ์เฉพาะบุคคลท่ีผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติในชีวิตประจ าวนั                  
ดงัการศึกษาของ วรพจน์   พุ่มตระกูล (2541) ศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้ของชุมชนในเร่ือง
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีพบว่า การจัดการความรู้เกิดจากการถ่ายทอดในครอบครัวจะเกิดข้ึน
ตลอดเวลาจากการลงมือปฏิบติัจริงในชีวติประจ าวนัและการสังเกตการณ์จากส่ิงแวดลอ้ม เม่ือมีการ
จดัการความรู้ท าใหค้วามรู้ของบุคคลเกิดการแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั จึงเกิดการเรียนรู้ท่ีท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงความรู้ภายในของบุคคลหน่ึงไปเป็นความรู้ภายในของอีกบุคคลหน่ึง (Tacit 

Knowledge to Tacit Knowledge) หรือเรียกว่ากระบวนการ Socialization ท าให้ความรู้ในตวับุคคล             
มีการปรับเปล่ียนผสมผสานระหวา่งความรู้ของตนเองกบัความรู้จากผูอ่ื้นและความรู้จากภายนอก
ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดการปรับเปล่ียนความคิด ทศันคติ ในระดบัปัจเจกบุคคลแล้วน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงความรู้ภายในของกลุ่มผูใ้ช้น ้ า โดยอาศยัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นเคร่ืองมือในการ
จดัการความรู้เช่นกนั จึงท าให้ความรู้ในตวับุคคล ซ่ึงผ่านกระบวนการ Socialization มาแลว้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กันต่อในระดับกลุ่ม ก่อให้เกิดการผสมผสานความรู้ของกลุ่มให้มีความ
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หลากหลายมากข้ึน เป็นการปรับเปล่ียนจากความรู้ในตวับุคคล ไปเป็นความรู้เปิดเผย หรือเรียกว่า  
Externalization กระจายและเผยแพร่เป็นชุดความรู้ของกลุ่ม ทั้งน้ีการเรียนรู้ของกลุ่มผา่นการปฏิบติั
ร่วมกนั ยงัก่อใหเ้กิดความรู้ในรูปของทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้เหล่าน้ีจะยอ้นกลบัไปเป็นความรู้
ในตวับุคคล อีกคร้ังในลกัษณะเป็นวงจรหรือการหมุนวนเป็นเกลียวความรู้ต่อเน่ืองไปเช่นน้ีไม่มีท่ี
ส้ินสุด เรียกวา่เป็นการ Internalization คือการแปลงความรู้ชดัแจง้ มาเป็นความรู้ในตวับุคคลท่ีเกิด
จากการน าความรู้ท่ีเรียนรู้มาไปปฏิบติั รวมถึงการศึกษาความรู้ภายนอกแลว้น าไปปรับใช้ในการ
ท างานของตนเองจนเกิดเป็นทกัษะและความช านาญ จนกลายเป็นความรู้ในตวับุคคล ของตนเอง 
ในท่ีสุด การเปล่ียนแปลงความรู้ภายในของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าจึงมีลกัษณะผสมผสานองคค์วามรู้มากกว่า
การจะปรับเปล่ียนทั้งระบบ การจดัการความรู้ของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าจึงไม่ยึดติดอยูก่บัความรู้ใหม่ท่ีเขา้มา
แต่จะเปิดรับความรู้และมีการพินิจพิเคราะห์ในการคดัเลือกความรู้ ในขณะเดียวกนัการจดัการเพื่อ
ใชน้ ้าร่วมกนัยงัคงยนือยูบ่นหลกัการและวธีิการแบบดั้งเดิมหรือ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชน ทั้งยงั
มีการผสมผสานการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติดิน น ้ า ป่า ท่ีได้ถูกน ามาผนวกกบัความรู้ในการ
จดัการน ้าเน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งแยกไม่ขาด กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า
จึงมีการจดัปรับความรู้เพิ่มเติมมากข้ึน  

การจดัการความรู้ท าให้เกิดเปล่ียนรูปของความรู้ทั้งความรู้ในตวับุคคล และความรู้เปิดเผย 
ในลกัษณะของ “เกลียวความรู้” เป็นไปตามหลกัการของ Michael Polanyi และ Ikujiro Nonaka, 
2007 (อา้งใน บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2550) ท่ีกล่าวว่า ความรู้ทั้งสองประเภทดงักล่าวขา้งตน้นั้น 
สามารถเปล่ียนสถานะระหวา่งกนัไดต้ลอดเวลาข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ซ่ึงจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ 
โดยผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า “เกลียวความรู้” หรือ SECI Model ในการปรับเปล่ียนและสร้าง
ความรู้จะเกิดข้ึนได ้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 Knowledge ใหม่ ๆ แลว้สรุปและเผยแพร่เป็น
เทคนิคในรูปแบบใหม่ 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



 
 

150 

ตนเองในท่ีสุด และเม่ือเกิดความรู้แล้วไปแลกเปล่ียนกับผูอ่ื้น ก็จะเกิดกระบวนการท่ีเรียกว่า 
Socialization คือ การแปลง Tacit Knowledge ไปเป็น Tacit Knowledge ของคนอ่ืนต่อไป                
เป็นกระบวนการหมุนเวยีนไปเร่ือย ๆ ไม่มีท่ีส้ินสุด 

การจดัการความรู้ในขั้นของการสร้างและคน้หาความรู้ การสกดัและจดัเก็บความรู้ ท าให้
กลุ่มผูใ้ช้น ้ าได้ความรู้ใหม่ซ่ึงเกิดจากความรู้เก่าเป็นฐานการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้จาก
ภายนอกก่อใหเ้กิดการผสมผสานระหวา่งความรู้ภายในและความรู้ภายนอก เกิดเป็นนวตักรรมหรือ
แนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม ดงักรณีท่ีกลุ่มผูใ้ช้น ้ าร่วมกนัคน้หาสาเหตุของฝายช ารุดเสียหาย
จากการทบทวนบทเรียนและน าไปเป็นแนวทางคน้หาวิธีการสร้างฝายใหม่จนส าเร็จ เช่นเดียวกบัท่ี 
วิจารณ์ พานิช (2548) ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการของการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 1) การสร้าง
ความรู้ข้ึนใชเ้องจากการท างาน เพื่อหานวตักรรมใหม่ ๆ ในการท างาน ท าให้กระบวนการประกอบ
กิจกรรมไดผ้ลดีข้ึนหรือกา้วหนา้สู่กระบวนทศัน์ใหม่ และ 2) การคน้หาความรู้จากภายนอก มีการ
เปรียบเทียบ ประยุกต์ใช้และ ผสมผสานระหวา่งความรู้ท่ีคน้ควา้มาจากภายนอกกบัความรู้ท่ีสร้าง
ข้ึนใชเ้องจากการท างานนัน่เอง 

การจดัการความรู้ก่อให้เกิดการพฒันากระบวนการเรียนรู้ซ่ึงจากเดิมมีการเรียนรู้แบบ              
ลองผิดลองถูกเป็นการเรียนรู้ด้วยการค้นหาสาเหตุของปัญหา และคน้หา แนวทางแก้ไข มีการ
ก าหนดวิเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการท างานท่ีชดัเจนในทิศทางเดียวกนั ในการคน้หาความรู้
เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาด าเนินการโดยทบทวนจากส่ิงท่ีปฏิบติัไปแลว้โดยน าขอ้บกพร่องจาก
การท างานคร้ังก่อนมาเป็นฐานในการเรียนรู้ เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาในขณะเดียวกนัก็
ตอ้งสร้างความรู้ใหม่บนฐานของความรู้เดิมควบคู่ไปด้วยค้นหาแนวทางและวิธีแก้ไขปัญหาท่ี
ตน้เหตุ การสร้างและคน้หาความรู้นั้นสร้างไดจ้ากการลงมือปฏิบติัดว้ยการเรียนรู้แบบคน้หาสาเหตุ
และท่ีมาของปัญหา และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งจากความรู้ภายในและความรู้ภายนอก เพื่อให้ได้
ความรู้ท่ีหลากหลายดา้นและครอบคลุมปัญหาเกิดเป็น “คลงัความรู้” ซ่ึงจะตอ้งมีการสกดัให้เป็น
หลกัการหรือแนวทางไปสู่การปฏิบติั หรือ “แก่นความรู้” เพื่อน าไปสู่แนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
ความรู้ภายในขององค์กรจึงเป็นความรู้ท่ีไม่ใช่ความรู้เพื่อแก้ปัญหา แต่เป็นความรู้ในการจดัการ
ปัญหา เพราะสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีตน้เหตุผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในสถานการณ์จริง จน
ท าให้ความรู้นั้นน าไปสู่การปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากกว่า                  
การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้  

การจดัการความรู้ยงัก่อให้เกิดการพฒันาคน บุคคลในองค์กรเป็นผูมี้ความรู้ในตวับุคคล 
เม่ือมีการจดัการความรู้ท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ในจากปัญหาหรือไดรั้บผลกระทบดว้ยตนเองจึง
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เกิดการคิดและตั้งค  าถามต่อปัญหาน าไปสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น เกิดทกัษะในการคน้หา
ความรู้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้และประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้ในเชิงทกัษะ เทคนิค จาก
การลงมือปฏิบติัและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ส่งผลให้เกิดความตระหนกัต่อคุณค่าของทรัพยากรท่ี
เอ้ือต่อการด ารงชีวิตทั้งทางตรงและทางออ้ม มีจิตส านึกท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพื่อ
แกปั้ญหา จนกลายเป็นบุคคลเรียนรู้ หรือกล่าวไดว้่าการจดัการความรู้มีกระบวนการส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษาเป็นเคร่ืองมือให้เกิดการเรียนรู้นั่นเอง และการพฒันาองค์กร ก่อให้เกิดการพฒันาองค์กร
เหมืองฝายเพราะกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ามีการปฏิสัมพนัธ์กนัมากข้ึนจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนั เป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของกลุ่มโดยใชปั้ญหาเป็นฐานการเรียนรู้ มีการผสมผสาน
ระหว่างองคค์วามรู้ทอ้งถ่ินและความรู้ใหม่จากภายนอก ผ่านการเปล่ียนเรียนรู้ การจดัการความรู้ 
จนเกิดกระบวนการคิดแบบพินิจพิเคราะห์ การวเิคราะห์ การสกดัความรู้จนไดแ้ก่นความรู้แลว้ดึงมา
ปรับประยกุตเ์ป็น แนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ เพื่อแกไ้ขปัญหาชุมชนทอ้งถ่ินไดต้รงกบัสาเหตุของ
ปัญหาและเหมาะสมกบับริบทของชุมชนทอ้งถ่ิน จนกลายเป็นชุนแห่งการเรียนรู้ ทั้งยงัเกิดเจตคติ
หรือค่านิยมของกลุ่ม รวมถึงการมีแรงจูงใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการจดัการ อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากร
ดา้นต่าง ๆ ในพื้นท่ีของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชาตรี เจริญศิริ และคณะ (2547) ได้
ศึกษาเร่ืองการประมวลการจดัการความรู้ของกระบวนการประชาคมน่านระหวา่ง พ.ศ. 2518-2546 
เป็นการศึกษาความรู้ พฒันาการผา่นตวัคน ผา่นองคก์ร ผา่นวฒันธรรมและส่ือต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยูใ่น
ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการก่อเกิดและพฒันาการของการจดัตั้งประชาคมน่าน ท่ีมีบทเรียน ความรู้               
การต่อสู้ของชุมชนมากมาย ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของวฒันธรรม ทรัพยากร การศึกษา ฯลฯ ผลของการ
ศึกษาวิจยันอกจากจะได้ชุดความรู้พฒันาการของการก่อเกิดประชาคมแล้ว ประชาคมน่านยงั
สามารถน าบทเรียนความรู้ท่ีเกิดข้ึนในอดีต โดยเฉพาะความรู้ในตวับุคคลเป็นฐานคิดวิเคราะห์ เพื่อ
วางแผนการท างานในอนาคตอีกดว้ย และ ยุทธนา แซ่เตียว (2547) กล่าววา่ การจดัการความรู้ เป็น
การจดัการเพื่อน าความรู้มาใชพ้ฒันาขีดความสามารถขององคก์รโดยมีกระบวนการในการสรรหา
ความรู้ เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยงับุคลากรเป้าหมายอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ทั้งน้ีรูปแบบ
ของการพฒันาความรู้ ประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบ   คือ 1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต
ของตนเอง  2) การเรียนรู้จากการทดลองปฏิบติั 3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูอ่ื้น และ                 
4) การเรียนรู้จากการฝึกอบรมและพฒันาต่าง ๆ น าไปสู่การพฒันาบุคคลและองค์กร รวมถึง 
บดินทร์ วิจารณ์ (2547) ท่ีกล่าวว่า ส่ิงส าคญัของการจดัการความรู้คือตอ้งบรรลุเป้าหมายของงาน 
บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน บรรลุเป้าหมายการพฒันาองค์กรไปเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  และ 
บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหวา่งกนัในท่ีท างาน  
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การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย ก่อให้เกิดการขยายตวั
ของความรู้โดยผ่านกลไกเครือข่ายทางสังคม อาศยัเคร่ืองมือคือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการมี
ส่วนร่วม โดยเร่ิมจากเครือข่ายในระดบักลุ่มผูใ้ชน้ ้ าทั้ง 3 หมู่บา้นร่วมกนัแกปั้ญหาฝายช ารุดเสียหาย 
เผชิญกบัปัญหาระดบันโยบายและมีความซบัซ้อน มากข้ึน จึงเกิดการสร้างเครือข่ายในระดบัชุมชน
ท้องถ่ินอาศัยการประสานงานและบริหารจัดการจากองค์กรพฒันาเอกชนในท้องถ่ินเป็นจุด
ประสานงานหลกั ซ่ึงเป็นการขยายตวัจากความรู้ของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าในดา้นการจดัการทรัพยากรน ้ า
ไปสู่ความรู้ในการการจดัการทรัพยากรดิน น ้ า ป่า อย่างเป็นองค์รวมในฐานะองค์ประกอบของ
ระบบนิเวศ ลกัษณะความรู้จึงเป็นความรู้แบบผสมผสานระหวา่งความรู้ภายในและความรู้ภายนอก 
ทั้งยงัมีการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ในระดบัลุ่มน ้ า เช่น การเช่ือมโยงกบัเครือข่ายเหมืองฝายอ่ืน ๆ 
การร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายสมชัชาองคก์รเหมืองฝายลุ่มน ้ าภาคเหนือ การเช่ือมโยงเครือข่ายการ
เรียนรู้สู่ภายนอกนั้น มีการประสานของเครือข่ายผา่นโครงการจดัการลุ่มน ้ าปิง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางใน
การติดต่อประสานงานระหวา่งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮกบัหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมีการผนึก
ก าลงั Node ทั้งหมดดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ความรู้ในตวับุคคล ออกมาใชใ้นการจดัการ
กบัปัญหา  

การก่อเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าโดยเร่ิมจากเครือข่ายภายในเกิดจากการ
ประสบปัญหาฝายช ารุดเสียหายอยู่บ่อยคร้ัง กลุ่มผูใ้ช้น ้ าจึงรวมตวักนัเพื่อคน้หาสาเหตุและแนว
ทางแกไ้ขปัญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดพิมพพ์วลัย ์บุญมงคล และคณะ (2546) กล่าววา่ เครือข่าย 
หมายถึง การท่ีผูค้นในสังคมเห็นวิกฤติการณ์หรือสภาพปัญหาในสังคมหรือมีวตัถุประสงคร่์วมกนั 
ซ่ึงน าไปสู่การก่อจิตส านึกร่วมกันมารวมตวักัน ส่ือสารกัน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหรือกระท า
บางอยา่งใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ดว้ยความสมานฉนัท ์ความเอ้ืออาทรต่อกนั ภายใตร้ะบบการจดัการ
โดยมีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย สอดคลอ้งกบั อเนก นาคะบุตร (2533) กล่าววา่ เครือข่ายการเรียนรู้
นั้น เกิดจากการท่ีชาวบา้นไดจ้ดัการส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองของการแกปั้ญหา ท าให้ไดป้ระสบการณ์ทั้ง
ความส าเร็จและความลม้เหลว ท าให้เกิดศกัยภาพของภูมิปัญญาการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการจดัการเร่ือง
ต่าง ๆ มีการสะสมและมีการสืบทอดความรู้ท่ีสามารถตอบปัญหาและการด าเนินชีวิตของชาวบา้น
ไดใ้นระดบัหน่ึง มีการผลิตซ ้ า การคิดคน้และประยุกต์กบัความรู้ท่ีไดจ้ากภายนอก  เครือข่ายเป็น
กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ ท่ีจะเรียนรู้ร่วมกันเพราะแต่ละคนมีความรู้ในตัวบุคคล 
แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้มา กลุ่มแต่ละกลุ่มจึงมาพบปะกนัเพื่อ แลกเปล่ียน           
ความคิดเห็น ซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัแนวความคิดของ อภิชยั พนัธเสน (2533) และ นฤมล นิราทร 
(2543) กล่าวถึงเครือข่ายการเรียนรู้ว่าเป็นส่ิงท่ีจะช่วยเสริมความรู้ ความสามารถ ช่วยการเรียนรู้            
ซ่ึงกนัและกนัในส่วนท่ีขาดแคลนอยู ่โดยมีฐานคติท่ีวา่ ไม่มีใครคนใดคนหน่ึงหรือองคก์รใดองคก์ร
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หน่ึงเป็นผูผ้กูขาดความรู้แต่เพียงผูเ้ดียว ความรู้เกิดจากการเรียนรู้การเขา้ใจปัญหาและวิธีการคิดของ
ชาวบา้น แลว้น ามาวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบโดยการแลกเปล่ียนกนัในลกัษณะของการเสริมความรู้ 
มีการน าความรู้ไปใช้เพื่อช่วยพฒันาความรู้และความสามารถโดยเน้นชาวบา้นเป็นศูนยก์ลางการ
พฒันา  และในส่วนของการเช่ือมต่อและประสานงานของเครือข่าย มีลกัษณะการประสานความ
ร่วมมือโดยผา่นจุดประสานงานหลกั แลว้จึงเช่ือมต่อกบัหน่วยงานหรือองคก์รภายนอก  

ทั้งน้ีผลการศึกษายงัช้ีให้เห็นวา่การก่อเกิดและการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ไม่จ  าเป็นตอ้ง
เร่ิมตน้จากภาคีหลายฝ่าย อาศยัเพียงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มก็สามารถน าไปสู่การสร้าง
เครือข่ายร่วมกบัภาคีอ่ืนๆได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการศึกษาพบว่าการก่อตวัของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าท่ีมี
ความมุ่งมัน่มีการก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์การท างานท่ีชดัเจนผ่านการจดัการความรู้ ท าให้
การขยายตวัเป็นเครือข่ายมีพลัง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ มงคล ชาวเรือ (2546) ท่ีพบว่า             
การเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายไม่ไดเ้ป็นเพียงการรวมตวักนัโดยทัว่ไปแต่มีเป้าหมายในการท ากิจกรรม
ร่วมกนัทั้งท่ีเป็นคร้ังคราวหรืออาจเป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง จึงเป็นการเช่ือมโยงคนท่ีมีความสนใจ
ร่วมกนั พฒันาไปสู่การลงมือร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยเป้าหมายและจุดประสงค์เดียวกัน 
ดงันั้นเครือข่ายจึงไม่ใช่เป็นเพียงการรวบรวมรายละเอียดบุคคลท่ีเป็นสมาชิกเท่านั้น แต่มีการ
จดัระบบให้สมาชิกสามารถด าเนินกิจกรรมร่วมกนั เพื่อบรรลุจุดหมายท่ีสมาชิกเห็นพอ้งตอ้งกนั                  
ส่ิงท่ีเช่ือมโยงสมาชิกเข้าด้วยกันคือวตัถุประสงค์หรือผลประโยชน์ท่ีต้องการบรรลุร่วมกัน                    
การสนบัสนุนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  
  การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย ก่อให้เกิดการพฒันา
องค์กรเหมืองฝายคือ ท าให้กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮ ไดมี้การติดต่อสัมพนัธ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
สร้างและคน้หาความรู้ สรุปประเด็นและถอดองคค์วามรู้เพื่อน าไปแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยการน า
ความรู้ใหม่จากภายนอกมาผสมผสานกบัความรู้ภายในแล้วน ามาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับ
สภาพบริบทของชุมชน การพฒันากระบวรการท างานของเครือข่ายให้เป็นระบบเกิดการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพด้วยการวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผล หรือมีการจัดการความรู้ ซ่ึงจะช่วยพฒันาศักยภาพการท างานของเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งยงัสร้างจิตส านึกสาธารณะท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรดิน น ้ า ในระดบัลุ่มน ้ า ผลจากการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
กิติชยั รัตนะ (2549) ท่ีไดก้ล่าวถึงเครือข่ายลุ่มน ้ าว่า เครือข่ายท่ีปรากฏชดัท่ีสุดในพื้นท่ีลุ่มน ้ าคือ 
“เครือข่ายชาวบา้น” เป็นลกัษณะท่ีชาวบา้นมารวมตวักนัเพื่อท ากิจกรรม มีการแบ่งงานกนัท าและ
การเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน เครือข่ายชาวบ้านมีบทบาทต่องานพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก เพราะพฤติกรรมและทัศนคติของชาวบ้านจะเป็นไปในทิศทาง
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เดียวกนั เครือข่ายก่อให้เกิด  1) ความเช่ือมโยงในปัญหาและผลกระทบในลุ่มน ้ า หมายถึง ปัญหา  
และผลกระทบในลุ่มน ้ ามีความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงถึงกนัได ้ดงันั้นการจดัการลุ่มน ้ าจึงตอ้งมอง 
ทั้งระบบพื้นท่ี มีการแก้ปัญหาท่ีตน้เหตุมากกว่าปลายเหตุ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยักลไก
เครือข่ายท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในพื้นท่ีลุ่มน ้ าในการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 2) เพื่อให้เกิดการขยายพื้นท่ี
ท างานให้กวา้งข้ึน เป็นการเปิดพื้นท่ีทางสังคมให้มากข้ึน ทั้งมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากร มิติของ
การพฒันาชุมชน มิติของการศึกษา มิติของการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงตอ้งขบัเคล่ือนไปพร้อม ๆ 
กนั 3) เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์ร่วมกัน มีการเช่ือมโยงประโยชน์ตามความตอ้งการ                
ท่ีแตกต่างกันของคนในลุ่มน ้ า ดังนั้ นการจดัการในระบบเครือข่ายจึงช่วยให้เกิดการประสาน
ประโยชน์ไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั และ 4) การเรียนรู้ของชุมชนผ่านการท างานในระบบเครือข่าย               
ช่วยสนับสนุนระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก กรณีท่ีเป็นประเด็นปัญหา
สาธารณะ  

 โดยสรุปจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 

  1) การจดัการความรู้ของชุมชนสามารถน าไปสู่การจดัการปัญหามากกว่าการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ เพราะเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีตน้เหตุ ดว้ยการเรียนรู้แบบสืบคน้หาสาเหตุของ
ปัญหา ท าใหเ้กิดความรู้ทั้งในรูปแบบทกัษะ และประสบการณ์จากการเรียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติั  

  2) ความรู้ของชุมชนท่ีได้จากการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกถือว่าเป็นการจดัการ
ความรู้ เพราะ เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากฐานความรู้ความเขา้ใจในความหลากหลายของทรัพยากร
ผา่นการปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนัจึงเกิดการเรียนรู้จากวิถีชีวิต (Day of Life)        
ผา่นการกล่อมเกลาทางสังคม มีทดลองปฏิบติัร่วมกนัผา่นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดเวลา มีการ
คดัเลือกความรู้ การผลิตซ ้ า และการถ่ายทอดผ่านตวัคนซ่ึงลักษณะความรู้จึงผูกติดกับตัวคน               
หรือเป็นความรู้ในตวับุคคลนัน่เอง  

  3) การจดัการความรู้เป็นการเลือกแต่ความรู้ท่ีเป็นจริง และทิ้งความรู้ท่ีเป็นเท็จนั้น 
(บูรชยั ศิริมหาสาคร, อา้งแลว้) อาจไม่ถูกตอ้งเสมอไป เพราะจากการศึกษาเร่ืองการจดัการความรู้
ทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝาย ของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮพบว่า ความรู้
เกิดข้ึนจากความบกพร่องจากส่ิงท่ีปฏิบติัมาแลว้หรือการสรุปบทเรียน สามารถน ามาเป็นฐานการ
การสร้างความรู้ใหม่บนฐานของความรู้เดิมควบคู่กนัไป เพื่อคน้หาแกไ้ขปัญหาไดท่ี้ตน้เหตุอย่าง
แทจ้ริงได ้น าไปสู่แนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ดงัท่ีกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า เรียนรู้จากความบกพร่องในการ
สร้างฝายเดิมว่ามีขอ้บกพร่องหรือสาเหตุของปัญหา คือ ท่ีตั้งฝายเดิมมีความแคบของล าน ้ า มีความ
ลาดชนักระแสน ้าไหลเช่ียวมาก และตวัฝายไม่มัน่คงแข็งแรง ดงันั้นกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าจึงสร้างความรู้ใหม่
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ผา่นวธีิการลงมือปฏิบติัดว้ยการเรียนรู้แบบคน้หาสาเหตุและท่ีมาของปัญหา คือ การส ารวจลกัษณะ              
ทางกายภาพและระบบนิเวศของล าน ้ า เพื่อหาท่ีตั้งฝายใหม่ให้มีความเหมาะสม จึงพบขอ้เท็จจริงวา่
ลกัษณะท่ีตั้งฝายใหม่ตอ้งแตกต่างจากท่ีตั้งฝายเดิมคือตอ้งมีความกวา้งของล าน ้ ามากกวา่ และควรมี
จุดชะลอการไหลของน ้าก่อนถึงตวัฝาย การส ารวจคร้ังน้ีพบวา่บริเวณท่ีมีลกัษณะเป็นวงัน ้ าสามารถ
ช่วยชะลอความแรงของน ้าและเก็บกกัน ้าไดดี้กวา่ เป็นตน้  
  4) แมส้ถานการณ์จะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาภายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ เช่น สภาพ
ทรัพยากรและการเขา้ถึงมีการปรับเปล่ียน หรือการเรียนรู้ใหม่ท่ีพบวา่วสัดุบางอยา่งจะทนกบัสภาพ
ความแรงของน ้ า เป็นตน้ ความรู้ของชุมชนก็มีการปรับเปล่ียนไปตามสภาพความเปล่ียนแปลง
ทางดา้นกายภาพ แต่ยงัคงอาศยัหลกัการจดัการความรู้เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการปรับตวัให้
เหมาะสมต่อความเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก  

 5) การเกิดและขยายเครือข่ายการเรียนรู้ไม่จ  าเป็นตอ้งเร่ิมตน้จากภาคีหลายฝ่าย 
อาศยัเพียงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มก็สามารถน าไปสู่การสร้างเครือข่ายร่วมกบัภาคีอ่ืน ๆ
ได ้ทั้งน้ีเพราะกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าไดผ้า่นการเรียนรู้ร่วมกนั มีการจดัการความรู้ดว้ยกนั ท าให้มีพลงัในการ
เปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนกวา่ภาคีเครือข่าย 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 

  1) การศึกษาท าความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการความรู้ท้องถ่ินในการจัดการ
ทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย ตอ้งศึกษาผ่านกระบวนการและขั้นตอนในการท ากิจกรรมการ
จดัการน ้า ดงักรณีของผูศึ้กษาในช่วงเก็บขอ้มูลภาคสนาม ไดมี้การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ทอ้งถ่ิน
ในการจดัการน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝายผ่านการพูดคุยถึงกิจกรรมต่าง ๆ การใช้น ้ าร่วมกนั ขั้นตอน
และวิธีการในการจดัการ การสร้างเครือข่ายเพื่อแกไ้ขปัญหา จะช่วยให้ท าประเด็นในการศึกษามี
ความชดัเจนข้ึนและสามารถเช่ือมโยงไปสู่ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัไดค้รอบคลุมมากข้ึน  

  2) ภายใตก้ารศึกษาเร่ืองการจดัการความรู้พบว่า การแลกเปล่ียน เป็นหวัใจส าคญั
ของกระบวนการจดัการความรู้ เพราะทุกขั้นตอนของการจดัการความรู้ตอ้งอาศยัการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการดึงความรู้ในตัวบุคคล ออกมาให้กลายเป็นความรู้ขององค์กร ใน
ขณะเดียวกนัหากมองลึกลงไปในกระบวนการจดัการความรู้ยงัพบกระบวนการส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
(Environmental Education) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ซ่อนอยู่ กล่าวคือ เป็นการเรียนรู้จาก
ปัญหา (Problem Base Learning: PBL) มีวิธีคิดท่ีอาศยัหลกัการและเหตุผล สามารถระบุและคน้หา
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สาเหตุของปัญหาได ้ก่อเกิดความรู้ความเขา้ใจ ความตระหนกัต่อคุณค่าของทรัพยากรน ้ า น าไปสู่
การเกิดจิตส านึกสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในการจดัการปัญหาให้ส าเร็จ ดงันั้นหากจะมีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้กบัชุมชนควรให้ความส าคญักบัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมถึงการจดัการปัญหา
ควรมองลึกถึงรากฐานของปัญหาเพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง   

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการพฒันา 
1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ เอกชน องค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีมีบทบาท

หน้าท่ีในการส่งเสริมการพฒันาและจดัการแหล่งน ้ า ควรค านึงถึงความสัมพนัธ์ทงัในการจดัการ
ทางดา้นกายภาพและการจดัการด้านสังคมวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพและบริบทชุมชนอย่างย ัง่ยืน จากผลการศึกษาพบว่า รูปธรรมในการจดัการน ้ ารูปแบบ
เหมืองฝาย นอกจากจะสร้างประโยชน์ในกิจกรรมการเกษตรชนิดต่าง ๆ แลว้ ยงัมีส่วนช่วยรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

2) การก าหนดนโยบายของภาครัฐ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากร
แหล่งน ้ าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ของชุมชน ควรตั้งอยูบ่นฐานความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของชุมชน อีกทั้งพยายามท าความเขา้ใจถึงกลไกทางสังคมของชุมชนท่ีมีส่วนช่วยในการจดัการ
แหล่งน ้ า เพื่อธ ารงไวซ่ึ้งศกัยภาพของทรัพยากรชุมชนท่ีอยู่รายรอบ เพราะจากการศึกษาพบว่า 
ชุมชนมีศกัยภาพในการจดัการความรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรดิน              
น ้า ป่า ท่ีเช่ือมโยงในฐานะองคป์ระกอบของระบบนิเวศเดียวกนั 

3) การด าเนินโครงการพฒันาดา้นการจดัการทรัพยากรน ้ า ควรให้ความส าคญักบั
การจดัการความรู้ร่วมกบัชุมชน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัทั้งสองฝาย น าไปสู่การ
จดัการทรัพยากรอยา่งมีส่วนร่วมและย ัง่ยนืต่อไป  
 


