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 บทคัดย่อ  
 

บทความเร่ืองนี ้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเก่ียวกับภูมิวัฒนธรรม 
ในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพืน้ท่ีชุม่น า้หนองหาน - กมุภวาปี ซึง่เป็นการศกึษาเฉพาะกรณีพืน้ท่ีบ้านดอนคง 
บ้านดอนกลาง และบ้านเมืองปัง ในท้องท่ีต าบลอุม่จาน อ าเภอประจกัษ์ศลิปาคม 
จงัหวดัอดุรธานี มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาบริบทชมุชน ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีผล
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทัง้
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ปัญหาและแนวทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินต่อการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสรุปบทเรียนท่ีได้รับจากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเกิดขึน้ โดยอาศัย
แนวคิดทฤษฏีต่างๆ มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยการสังเกตและ
บนัทึกการใช้ภูมิปัญญาของชุมชน และสมัภาษณ์สมาชิกท่ีเข้าร่วมในกิจกรรม 
มีการเปิดเวทีร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม โดยใช้
ระยะเวลา 1 ปี ข้อมูลได้รับการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ แยกแยะตาม
หมวดหมู่ ตามวตัถุประสงค์และกรอบแนวคิดท่ีก าหนด วิเคราะห์และน าเสนอ
โดยการบรรยาย 

ผลการศึกษาพบว่า สภาพสังคมของหมู่บ้านดอนคง ดอนกลาง และ
เมืองปัง อันมีท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปีนัน้ เป็นสังคม
เกษตรกรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างมีอาชีพเก่ียวกับการเกษตร ประกอบด้วย  
ท านา ท าสวน และประมงพืน้บ้าน ผู้คนในหมู่บ้านทัง้สามคือกลุ่มคนท่ีอพยพเข้า
มาอยู่ใหม่ในภายหลัง โดยมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด ชัยภูมิ และมหาสารคาม  
ในด้านภูมิวฒันธรรมในการจดัการภูมิปัญญา ชมุชนมีจดัการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในหลายด้านผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ทัง้ด้านต านานความเช่ือ 
ชาวบ้านทัง้สามหมู่บ้าน มีความเช่ือร่วมกันในต านานเร่ืองกระฮอกด่อน และ
ต านานผาแดงนางไอ ่จงึน าเอาความเช่ือดงักลา่วมาสร้างประเพณีตามรอยผาแดง 
- นางไอ ่มีการแสดงท่ีแฝงด้วยกฎชมุชน และมีศาลพญาขอมท่ีใช้หลกัเกณฑ์ของ
เวรกรรมและค าสาปแช่งเป็นตัวก าหนดกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ พร้อมน า
กฎหมายมาใช้ในการจบัสตัว์น า้ อีกด้านหนึง่ชาวบ้านก็มีศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อ
หลวงปู่ ก ่า ในฐานะพระพทุธรูปศกัดิ์สิทธ์ิแห่งพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหานกมุภวาปี จะ
มีการประยุกต์ใช้พิธีกรรมขอพรให้เกิดการดูแลปกปักรักษาผู้ ท่ี ไม่ละเมิดใน
บริเวณดงักล่าว โดยสร้างหลวงปู่ ก ่าองค์จ าลองมาประดิษฐานท่ีริมหนองหาน  
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- กุมภวาปี ชุมชนยังพัฒนาเครือข่ายปราชญ์ชุมชน ก่อเกิดการสร้างโรงเรือน 
พืชสมนุไพรและก าหนดพืน้ท่ีอนุรักษ์สมุนไพรในพืน้ท่ีหนองหานกมุภวาปี ทัง้ยงั
สง่เสริมและพฒันาคนรุ่นใหม่มาทดแทนรุ่นเก่าผ่านโครงการยวุชนคนบวัแดงและ
มีการสร้างครูพ่ีเลีย้งในการเดินตามคูมื่อภูมิปัญญาจบัสตัว์น า้ท่ีชมุชนร่วมเขียน
ขึน้มา เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 
การสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัภมูิปัญญา เพ่ือให้เห็นคณุคา่และความส าคญัของ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การค้นหาและจดัการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การพฒันา
และเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

 
ค าส าคัญ: ภมูิวฒันธรรม, ภมูิปัญญาท้องถ่ิน, พืน้ท่ีชุม่น า้, หนองหาน - กมุภวาปี 
 
Abstract 
 

This research was to examine cultural landscape in local wisdom 
knowledge management for natural resource conservation in Nong Han – 
Kumphawapi wetland emphasizing on areas of Ban Don Kong, Ban Don 
Klang, and Ban Mueang Pang situated in Umjan Sub-district of Prajak 
Sillapakhom District in Udon Thani Province. Objectives of this research were 
to investigate: 1) community contexts, 2) local wisdom affecting natural 
conservation, 3) condition of local wisdom utilization, and 4) problems and 
guidelines for local wisdom utilization in natural conservation. Summary of data 
achieved from local wisdom study based on various theories and concepts 
was employed to create conceptual framework. Data collection had been 
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done for one year through: 1) observation and a record of local wisdom 
utilization in the communities, and 2) interviewing members participating in the 
activity by holding public deliberation to acquire a variety of ideas and solutions 
appropriate for different situations. All the obtained data was: 1) examined to 
deduce accuracy, 2) categorized in accordance with research objectives and 
conceptual framework, 3) analyzed, and 4) shown through descriptive results. 
Results revealed that: 

1) Community contexts of Ban Don Kong, Ban Don Klang, and Ban 
Mueang Pang situated in Nong Han – Kumphawapi wetland were agricultural 
community. Most villagers were farmers of paddy fields, horticulture, and local 
fisheries. These people were also found as post-migrated from Roi Et, 
Chaiyaphum, and  Maha Sarakham Provinces. 

2) A variety of local wisdom knowledge management of the three 
communities were done through collaborative processes, particularly with 
traditional tale and belief management. Kra Hok Don and Phadaeng Nang Ai 
(a well-known tale extremely believed by the communities), for instance, was 
managed by based on their beliefs through: 1) festive performances implying 
community regulations, 2) Phraya Khom shrine informing natural law ruled by 
fate and curses, 3) utilization of fishing law, and 4) constructing a replica of 
Luangpoo Kum (a sacred priceless Buddha image of Nong Han – 
Kumphawapi wetland) to enshrine on the bank of Nong Han – Kumphawapi 
Lake aiming to bless and protect people who did not destroy the lake or violate 
the lake’s rules.             
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3) The communities continued developing local scholar network in 
three aspects: 1) constructing herb greenhouses and marking areas of herb 
conservation in Nong Han – Kumphawapi, 2) producing new generation for 
old generation through Red Lotus Youth Campaign, and 3) producing tutors to 
abide by fishing wisdom manual collaboratively written by the communities. All 
of these were done for concretely arising environmental advantages in:  
1) implementation of wisdom knowledge acquisition to visualize the 
communities with value and importance of local wisdom, 2) searching and 
managing local wisdom, and 3) developing and enhancing local wisdom 
study.         

 
Keywords: Cultural Landscape, Local Wisdom, Wetland,  
                    Nong Han - Kumphawapi  
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บทน า 
พืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี ถือเป็นพืน้ท่ีชุ่มน า้ท่ีส าคญัแห่งหนึ่ง

ของภาคอีสานและของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นพืน้ท่ีท่ีมีทรัพยากร -  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังถือเป็นแหล่งน า้ส าคัญทัง้
ส าหรับอปุโภค บริโภค การประมงพืชบ้าน และการท่องเท่ียวของจงัหวดัอดุรธานี 
(กิตตยิา บ าบดัภยั, 2543) แตอ่ยา่งไรก็ดี ในระยะท่ีผ่านมาพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน 
- กุมภวาปี ได้เผชิญกับการตืน้เขินและขาดแคลนน า้ในช่วงหน้าแล้ง เน่ืองจาก
โดยรอบหนองหานมีการทับถมของตะกอนดินเป็นชัน้ๆ อยู่เป็นเวลานาน จน
ตะกอนดินเหล่านัน้ได้กลายเป็นโคลนและผืนดินในท่ีสุด รวมทัง้การเข้ามาของ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมีผลตอ่ความเส่ือมโทรมของสิ่งแวดล้อมโดยรอบ  

เพ่ือเป็นพืน้ฟูระบบนิเวศให้ฟื้นกลับคืนมาอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่ การ
พัฒนาพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี ให้เป็นแหล่งกักเก็บน า้ท่ีส าคัญของ
อีสานตอนบน โดยปัจจุบนัได้มีการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทะเลบวัแดง แต่
ด้วยการเข้ามาของนกัท่องเท่ียวท่ีจ านวนมากขึน้ ท าให้ระบบนิเวศโดยรวมได้รับ
ผลกระทบทัง้ปัญหาขยะ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้เกิดร้านอาหาร
และร้านค้าเพิ่มขึน้ (สันติภาพ ศิริวฒันไพบูลย์ และคณะ, 2548) ท าให้ผู้อาวุโส
และปราชญ์ชุมชนเกิดแนวคิดน าภูมิวัฒนธรรมในท้องถ่ินมาช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรของชุมชน ผู้ศึกษาในฐานะนกัวิชาการ จึงได้เข้ามาเป็นผู้ ร่วมพัฒนา
แนวทางน าสู่กระบวนการหลอมเอาภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิปัญญามาพฒันาเป็น
เคร่ืองมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้มีความเข้มแข็งและสร้างความยัง่ยืนด้วย
ชุมชนเอง ซึ่งลักษณะเหล่านีผู้้ เขียนมองว่าคงจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ สนใจ 
ท่ีจะศกึษาและท าความเข้าใจเก่ียวกับบริบทชุมชนและการประยกุต์องค์ความรู้ 
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ภูมิวฒันธรรมในการเข้าไปจดัการภูมิปัญญาในท้องถ่ิน อนัจะเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท่ีตัง้อยู่รอบๆ พืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - 
กุมภาวาปีต่อไป ซึ่งในท่ีนีผู้้ เขียนได้เลือกข้อมูลมาน าเสนอเพียงสามหมู่บ้าน คือ 
บ้านดอนคง บ้านดอนกลาง และบ้านเมืองปัง ในพืน้ท่ีต าบลอุ่มจาน อ าเภอ
ประจกัษ์ศิลปาคม ทัง้นี ้เพราะเป็นพืน้ท่ีท่ีมีภูมิวัฒนธรรมหลากหลาย ทัง้มีสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง ต านานและความเช่ือ และมีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ มีประเพณีอีสานท่ีชัดเจน และยังมีการท าการประมงเป็นอาชีพหลักอยู่ 
ดงันัน้ การน าภูมิวฒันธรรมเหล่านีม้าสร้างการอนุรักษ์ธรรมชาติท่ีเป็นรูปธรรม 
จึงเป็นความท้าทายของชุมชน ในการรับมือกับปัจจัยภายนอกท่ีจะส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป สามหมูบ้่านนีจ้งึเปรียบเสมือนเสาหลกัในด้าน
ภมูิวฒันธรรมท่ีเป็นโมเดลได้เป็นอยา่งดี 
 
ภูมิวัฒนธรรมเชิงภูมิศาสตร์ของบ้านดอนคง ดอนกลาง และเมืองปัง 

พืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี กินพืน้ท่ีครอบคลุมประมาณ 45 
ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 28,125 ไร่) ใน 2 อ าเภอของจงัหวดัอุดรธานี คือ 
อ าเภอประจกัษ์ศิลปาคม และอ าเภอกุมภวาปี โดยมีชุมชนท่ีตัง้อยู่รอบๆ พืน้ท่ี
ชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี ไม่น้อยกว่า 30 หมู่บ้าน ซึ่งแน่นอนว่าบ้านดอนคง 
บ้านดอนกลาง และบ้านเมืองปัง ท่ีผู้ เขียนได้เลือกข้อมูลของทัง้ 3 หมู่บ้านมา
น าเสนอในท่ีนีก็้เป็นหนึ่งในนัน้ ส่วนข้อมูลเก่ียวกับบริบทชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในด้านต่างๆ ของทัง้ 3 หมู่บ้านจะเป็นอย่างไรบ้างนัน้ ดงัจะกล่าวใน
หวัข้อถดัไป 

1) ความเป็นมาของบ้านดอนคง ดอนกลาง และเมืองปัง 
“บ้านเมืองปัง” ถือเป็นหมู่บ้านแรกท่ีเกิดขึน้ในต าบลอุ่มจาน ก่อตัง้มาเม่ือ
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ประมาณ 180 ปี โดยมีพ่อตู้หลวงศรีหรือพ่อตู้คางคาย เป็นผู้ ใหญ่บ้านในสมัย
นัน้ มีจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านประมาณ 15 - 20 ครัวเรือน แต่ต่อมาได้มี
ครอบครัวจากจงัหวดัร้อยเอ็ดและชยัภมูิอพยพย้ายถ่ินมาอยู ่ ตอ่มาหลงัจากพอ่ตู้
หลวงศรี (คางคาย) ได้หมดวาระ ได้มีการให้บตุรชายคนโต คือ นายค าดี จนัทรเสนา 
มาปกครองแทนในต าแหน่งก านนั หมู่บ้านเมืองปังมีลกัษณะเป็นครอบครัวแบบ
เครือญาติไปมาหาสู่กัน พึ่งพาอาศยักันแบบพ่ีน้อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ
หาอยูห่ากินร่วมกนั แบง่ปันซึง่กนัและกนั ซึง่คนในหมูบ้่านมีอาชีพท านา หาปลา
และเลีย้งสัตว์ ด้านวัฒนธรรมยังคงเช่ือในเร่ืองฮีตสิบสองคลองสิบส่ี วันพระ 
วนัศีลห้ามฆ่าสตัว์หรือตกัข้าว และเวลาเก็บเก่ียวข้าวเสร็จแล้ว ในเดือน 3 ออก
ใหม ่5 ค ่า จะมีพิธีสูข่วญัข้าว คือเม่ือข้าวขึน้เล้าแล้วจะไมมี่การตกัข้าวไปต าจนถงึ
เดือน 3 ขึน้ 15 ค ่า จึงจะตกัข้าวได้ ส่วนด้านความเช่ือมีการนบัถือปู่ ตาบ้าน และ
หลวงปู่ ก ่า นอกจากนีย้งัเช่ือเร่ืองผีฟ้า คือเม่ือมีคนป่วยคนเจ็บในหมูบ้่าน ชาวบ้าน
มักเช่ือว่าเป็นผีฟ้ามาเข้า จึงต้องเชิญหมอผีฟ้ามาท าพิธีไล่ออกจึงจะหายป่วย 
ส่วนด้านการละเล่น ก็มีลกูเก็บ มอญซ่อนผ้าและแย้หลกัชยั (สวสัดิ์ จนัทรเสนา, 
2556) 

ส่วน “บ้านดอนคง” นัน้เป็นหมู่บ้านท่ีแยกออกจากมาจากบ้านเมืองปัง
เม่ือ พ.ศ.2436 หรือประมาณ 113 ปีมาแล้ว โดยมีผู้ เข้ามาก่อตัง้คือ แม่ตู้กกตมู 
ตู้ จารย์คูณ แม่ตู้ จันทร์ (ขาสั่น) พ่อตู้บุญมี (หม่ืน) ต่อมาก็มีการอพยพจาก
จงัหวดัร้อยเอ็ดและชัยภูมิ เพิ่มคือ แม่ตู้จนัลา และแม่ตู้แป คนในหมู่บ้านส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพท านา ประมง (หาปลา) และเลีย้งสัตว์ ลกัษณะครอบครัว
อาศยัอยู่ร่วมกนัแบบพ่ีน้อง พึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน มีการแบง่ปันสิ่งต่างๆ ไม่
นิยมซือ้ขายกัน ด้านวัฒนธรรมประเพณียังคงรักษาและสืบทอดกันมาอย่าง



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

61 
การศึกษาภูมิวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนทีชุ่่มน ้าหนองหาน – กุมภวาปี:  กรณีศึกษา บ้านดอนคง บ้านดอนกลาง  
และบ้านเมืองปัง ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 

  
 
 
 
 

ยาวนาน เชน่ ฮีตสิบสองคลองสิบส่ี การกราบไหว้หลวงปู่ ก ่า การนบัถือเจ้าปู่ บ้าน 
เป็นต้น (ถวิล เหลืองอร่าม, 2558) 

ขณะท่ี “บ้านดอนกลาง” ก็เป็นหมูบ้่านท่ีได้แยกออกมาจากบ้านเมืองปัง
เช่นเดียวกัน ค าว่าดอนกลางแต่ก่อนเรียก “ดอนก าพร้า” คือใครมาตัง้ถ่ินฐาน
บ้านเรือนแต่ก่อน ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าปู่ บ้าน ก็จะอยู่ไม่ได้และมีอัน
เป็นไป ซึ่งช่วงนัน้มีผู้คนร่วมก่อตัง้ครัง้แรก 3 ครัวเรือน คือ พ่อตู้บญุมี พ่อตู้อ่อน 
พ่อตู้สิงห์ พ่อตู้กับไพ แม่ตู้บุญ แม่ตู้แป่ง จนัทรเสนา ต่อมาได้มีครอบครัวจาก
จงัหวดัร้อยเอ็ดและชยัภูมิอพยพย้ายถ่ินมาอยู่ ซึ่งในสมยันัน้ ปี พ.ศ.2533 ได้มี
นายอุดม จันทรเสนาเป็นผู้ ใหญ่บ้าน ด้านอาชีพมีการท านา ประมง (หาปลา) 
และเลีย้งสัตว์ ลักษณะครอบครัวเป็นแบบเครือญาติ  พึ่งพา แบ่งปัน และ
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ ด้านวฒันธรรมประเพณียงัคงยึดถือแนวทางฮีตสิบสองคองสิบส่ี 
รักษาวฒันธรรมการเข้าวดัฟังธรรม โดยเฉพาะท่ีวดัลมุพินีวนัวราราม หรือช่ือเดิม
วา่ “วดัดอนก าพร้า” (พระมหาสวุรรณ สวุรรณวงัโส, 2558) 
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ภาพที่ 1 สภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ชุ่มน ้าหนองหาน - กุมภวาปี มีความสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศเพียงคร่ึงเดียว. ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (http://info.dla.go.th/) สืบค้น
วนัที ่6 มกราคม 2558. 
 

2) โครงสร้างชุมชนและจ านวนประชากรของบ้านดอนคง ดอน
กลาง และเมืองปัง  

บ้านดอนกลาง หมู่ 1 ตัง้อยู่ท่ีต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจกัษ์ศิลปาคม 
จังหวัดอุดรธานี มีอาณาเขตติดต่อกับพืน้ท่ีโดยรอบดงันี ้ทิศเหนือติดกับบ้าน
โพนทอง หมู่ 12 ทิศใต้ติดกับบ้านเมืองพรึก ทิศตะวันตกติดกับบ้านดอนคง  
หมู่ 2 ทิศตะวันออกติดกับบ้านเมืองปัง หมู่ 11 จ านวนประชากร 635 คน 
แบ่งเป็น เพศชาย จ านวน 322 คน เพศหญิง จ านวน 313 คน จ านวนครัวเรือน 
127 ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ีย 4 คนตอ่ครัวเรือน ส่วนบ้านดอนคง หมู ่2 
ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับพืน้ท่ีโดยรอบดงันี ้ทิศเหนือติดกับบ้านโพนทอง หมู่ 12 ทิศ
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ใต้ ติดกบับ้านเมืองพรึก ทิศตะวนัตกติดกับหนองหาน ทิศตะวนัออกติดกับบ้าน
ดอนกลาง หมู ่1 จ านวนประชากร 489 คน แบง่เป็นเพศชาย จ านวน 242 คน เพศ
หญิง จ านวน 247 คน จ านวนครัวเรือน 97 ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ีย 4 
คนตอ่ครัวเรือน  

ในขณะท่ี บ้านเมืองปัง หมู่ 3 ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต าบลอุ่มจาน อ าเภอ
ประจกัษ์ศิลปาคม จงัหวดัอดุรธานี มีอาณาเขตติดต่อกับพืน้ท่ีโดยรอบดงันี ้ทิศ
เหนือติดกบับ้านโพนทอง หมู ่12 ทิศใต้ ตดิกบับ้านเมืองพรึก ทิศตะวนัตกติดกับ
บ้านดอนกลาง หมู่ 1 ทิศตะวนัออกติดกับต าบลพงังู จ านวนประชากร 593 คน 
แบ่งเป็น เพศชาย จ านวน 273 คน เพศหญิง จ านวน 320 คน จ านวนครัวเรือน 
117 ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ีย 4 คนต่อครัวเรือน ส าหรับหมู่ 11 มี
จ านวนประชากร 548 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 265 คน เพศหญิง จ านวน 
283 คน จ านวนครัวเรือน 111 ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ีย 4 คนต่อ
ครัวเรือน (องค์การบริหารส่วนต าบลอุม่จาน, 2558) 

บ้านดอนคง ดอนกลาง เมืองปัง ตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลอุ่มจาน อยู่ห่างจากอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 10 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีเป็นท่ี
ราบลุ่มติดกับพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี พืน้ท่ีรวมกันทัง้สามหมู่บ้าน
ประมาณ 726.51 เฮคเตอร์ (4,540.72 ไร่) แบ่งเป็นพืน้ท่ีอยู่อาศยั พืน้ท่ีเกษตร 
พืน้ท่ีป่าชุมชน และพืน้ท่ีอ่ืนๆ มีประชากรรวมทัง้สิน้ 2,265 คน จ านวน 452 
ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร นับถือศาสนาพุทธโดย ท่ีมี 
วัดมัชฌิมาวาส (หลวงปู่ ก ่า) บ้านดอนคง และวัดลุมพินีวนาราม (โบสถ์ขาว) 
(พระมหาสุวรรณ สุวรรณวังโส, 2558) บ้านดอนกลาง เป็นศูนย์รวมในการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมอ่ืนๆ ของหมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่
จบการศกึษาชัน้ประถมศกึษา เดมิชาวบ้านมกัปลกูบ้านตามพืน้ท่ีราบลุม่ บริเวณ
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ริมแม่น า้ห้วยบ้านแจ้ง ต่อมามีการตดัถนนทางหลวงผ่านไปยงัอ าเภอประจักษ์
ศิลปาคม ชาวบ้านจึงเร่ิมขยายพืน้ท่ีจากท่ีเดิมมาปลูกบ้านเรียงรายตามสองข้าง
ถนนเป็นกลุ่มๆ หรือเป็นหย่อม และเม่ือมีประชากรมากขึน้ จึงปลกูบ้านเรียงราย
เตม็สองข้างถนนและซอยตา่งๆ อยา่งหนาแนน่  

บ้านของชาวบ้านรุ่นแรกจะเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆ ยกพืน้สูง มุงหลงัคา
ด้วยใบหญ้าคา ต่อมาได้เปล่ียนเป็นสังกะสีและกระเบือ้ง ปัจจุบนัเร่ิมมีบ้านท่ี
ปลกูสร้างด้วยไม้ผสมปนูเพิ่มมากขึน้ บางบ้านจะมีรัว้เพ่ือบง่บอกอาณาเขตของ
ตนเองสร้างด้วยไม้ไผ่ มีจ านวนน้อยท่ีสร้างด้วยอิฐ มีบางครอบครัวใช้บ้านท่ีอยู่
อาศยัประกอบธุรกิจ เชน่ ร้านขายของช า ร้านขายอาหาร ร้านซอ่มรถจกัรยานยนต์ 

 มีวัดท่ีมีขนาดใหญ่ 2 วัด มีศาลาอเนกประสงค์เล็กๆ อยู่  1 แห่ง  
ในบริเวณศาลามีข้อมูลพืน้ฐานของหมู่บ้าน มียุ้ งฉางเก็บข้าวของชาวบ้านท่ีมี 
ทกุบ้าน และมีท่ีอา่นหนงัสือพิมพ์มีหนงัสือพิมพ์เก่าให้อ่าน การติดตอ่กนัภายใน
ชุมชนส่วนมากใช้การเดิน หรือข่ีจักรยานเน่ืองจากเป็นหมู่บ้านท่ี เช่ือมต่อกัน
ระหว่างบ้านดอนคง ดอนกลาง และเมืองปังเรียงตามแนวถนนสามารถเดินไปได้ 
แตถ้่าจะติดต่อกับบุคคลภายนอกนัน้ส่วนใหญ่จะใช้รถจกัรยานยนต์เพราะต้อง
เดินทางมาบ้านโพนทองท่ีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรเพ่ือเข้าสู่เส้นทางเช่ือม
อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม บางครอบครัวมีรถยนต์ส่วนตัวใช้แต่จะใช้ส าหรับ
การเกษตรมากกว่า หากถึงต้องติดต่อกับสงัคมภายนอกจะใช้รถประจ าทาง ซึ่ง
จะมีรถประจ าทางวิ่งผ่านหน้าปากซอยหมู่บ้านเข้าอ าเภอประจกัษ์ศิลปาคมและ
จงัหวดัอดุรธานีวนัละหลายเท่ียวการติดต่อส่ือสารกับคนภายนอกถือว่าสะดวก
มาก 
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ภาพที่ 2 แผนทีเ่ดินดินในชมุชน จากการส ารวจของผูรู้้ในชมุชนและผูศึ้กษา. 
 
ภูมิวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่ ชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี 

การเข้าใจภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างแท้จริง เราจะพบกระบวนการเรียนรู้ 
การปรับตัวและการผสมผสานแบบใหม่ท่ีเกิดขึน้ในท้องถ่ิน โดยพ่อประจักษ์  
ขนัทะแพทย์ ปราชญ์และผู้น าชมุชนด้านวฒันธรรมได้สรุปในเวทีสนทนากลุ่มไว้
ว่า กระบวนการนีท้ าให้คนในชมุชนรู้สึกว่าตวัเองมีบทบาทมีส่วนร่วม สามารถท่ี
จะอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาภายนอกมากนกั ชาวบ้านจะมีการพฒันาภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในเชิงกระบวนการเพ่ือปรับตวัอยู่ตลอดเวลา อนัมีผลต่อการพฒันาเป็น
อย่างมาก โดยอาศยักฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งได้ช่วยให้พวกเขารู้สึกว่ามีสิทธิ มีตวัตน 
มีบทบาท และมีสว่นร่วม (อานนัท์ กาญจนพนัธุ์, 2544)  

ในกรณีพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี มีองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ 
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน กระบวนการจัดการความรู้ และเงื่อนไขที่มีผลต่อการ
จดัการความรู้ ภายใต้กระบวนการสมัภาษณ์ สงัเกตการณ์ และสนทนากลุ่มย่อย 
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โดยมีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ซึ่งมีตวัแทนจากผู้น า
ชมุชนทัง้ทางการและไม่เป็นทางการ ผู้อาวโุส ปราชญ์ชมุชน และเยาวชน  

ผลการศกึษาพบวา่  
1) ความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านความเก่ียวข้องกบัความรู้ความสามารถ

และประสบการณ์ท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมา กระทั่ง
กลายเป็นองค์ความรู้ประจ าท้องถ่ินท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสงัคมและการ
ปลกูฝังวิธีคดิ การด าเนินชีวิตประจ าวนัให้แก่ลกูหลาน เพ่ือปฏิบตัสืิบตอ่กนัมา  

2) กระบวนการจัดการความรู้ภูมิ ปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการอนุ รักษ์
ทรัพยากร - ธรรมชาติ ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ตอนท่ีส าคญัได้แก่ (ยศ สนัตสมบตัิ, 
2542: 58) (1) การก าหนดความรู้เก่ียวกับการภูมิปัญญาผ่านการคิดและ
ตดัสินใจร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม จากนัน้จึงน าไปสู่ (2) การแสวงหาและยึดกุม
ความรู้ท่ีมาจากภายในกลุ่มและภายนอก เพ่ือให้เกิดความรู้เฉพาะของกลุม่ และ
น าไปสู่  (3) การแลกเปล่ียนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะการ
แลกเปล่ียนความรู้ภายในกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกมีความรู้และทักษะมากขึน้ และ
เป็นท่ีมาของ (4) การจดัเก็บความรู้ในตวับคุคลและชมุชน และ (5) การถ่ายทอด
ความรู้ มีรูปแบบการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย
กระบวนการจดัการความรู้ดงักล่าวมีลกัษณะเป็นวงจรท่ีเม่ือถ่ายทอดความรู้แล้ว 
สามารถย้อนกลบัไปก าหนดความรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ ได้อยา่งตอ่เน่ือง  

3) เง่ือนไขท่ีท าให้การจดัการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตใิห้ประสบความส าเร็จ มี 4 เง่ือนไขท่ีส าคญั ได้แก่ (1) ความรู้
ด้านการจัดการความรู้ (2) วัฒนธรรมองค์การหรือชุมชน (3) ภาวะผู้ น า และ  
(4) โครงสร้างพืน้ฐาน รวมไปถึงข้อค้นพบท่ีส าคญัของการวิจยั คือ “การพึง่ตนเอง” 
ของชุมชน ซึ่งจากองค์ประกอบหลกัทัง้ 3 ประการนัน้ น าไปสู่การพึ่งตนเองของ
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กลุ่มองค์การชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยมีหลักการท่ีส าคญัได้แก่ การมีผู้น า 
ท่ีเข้มแข็ง มีความสามคัคี การยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต และ
การมีใจรักในบ้านเกิด  
 
วิธีด าเนินการศึกษา: การเปิดเวทีชุมชนเพ่ือแสวงหาและยึดกุมความรู้ 
พร้อมแลกเปล่ียน จัดเก็บและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิวัฒนธรรม
อย่างเป็นระบบ น าสู่การปฏิบัตใิห้เป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 และ 4 การเปิดเวทีชุมชนเพือ่หาศกัยภาพภายในชุมชนผ่านต้นทุนทางภูมิปัญญา 
สู่การร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดย
คดัเลือกภูมิปัญญาดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมทัง้กลุ่มผูน้ าชมุชน ปราชญ์ ผูอ้าวโุส เยาวชน
และพระสงฆ์ เพือ่หาแนวทางในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพืน้ที่ชุ่มน ้าหนองหาน  
- กมุภวาปีใหเ้กิดความยัง่ยืน  ทีม่า: องค์การบริหารส่วนต าบลแชแล, 2559. 
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ทบทวนกรอบแนวคิดและงานศึกษา 
จากการศึกษาของศรีศักร วัลลิโภดม (2557) ได้กล่าวถึงแนวคิดภูมิ

วัฒนธรรมไว้ว่า “ภูมิวัฒนธรรม” คือ การศึกษาลักษณะประวัติศาสตร์มีชีวิต 
(Living history) ท่ีแสดงให้เห็นพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้ คนใน
พืน้ท่ีวฒันธรรมอนัแตกตา่งไปจากพืน้ท่ีการปกครองของรัฐ ซึ่งพืน้ท่ีการปกครอง 
คือ ฐานในการบริหารจัดการท่ีสืบสานเร่ือยมาจนทุกวันนี ้ได้ท าลายพืน้ท่ี
วฒันธรรมท่ีเคยเป็นมาแต่อดีตกาลนับพันปีขึน้ไปของผู้คนในดินแดนประเทศ
สยามท่ีถึงประเทศไทย  

การมองภายนอกดังกล่าวจึงมองเห็นแต่ลักษณะท่ีเป็นกายภาพตาม
จ านวนผู้คนท่ีอยู่ในถ่ินฐานเดียวกนั แตไ่มเ่ห็นคนกบัสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีเกิดการ
เก่ียวพันกันของผู้ คนจากข้างในท่ีเน้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับ
ธรรมชาต ิและคนกบัสิ่งเหนือธรรมชาตท่ีิท าให้เกิดส านึกร่วมของการอยูเ่ป็นกลุ่ม
เหล่าภายในพืน้ท่ีวัฒนธรรมเดียวกัน โดยอาศัยการส่งต่อภูมิวัฒนธรรมเป็น
พลวตัท่ีเป็นรูปธรรม เกิดการพฒันาภายใต้ความสมัพนัธ์เดียวกนั สร้างสรรค์สิ่ง
เดียวกัน เข้าใจจุดเดียวกัน ส่งต่อคนต่อคน คนต่อธรรมชาติและชุมชนต่อ
ธรรมชาตอิย่างเป็นระบบ จนสามารถบรรลจุดุมุง่หมายเดียวกนัอย่างยัง่ยืน 
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ชุมชนจักรวาล 

ระบบเศรษฐกจิ โครงสร้างสังคม 

สภาพแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 แผนผงัแนวคิดเร่ืองภูมิวฒันธรรมทีช่มุชนมีคนเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงมีโครงสร้างสงัคมและ
ระบบเศรษฐกิจทัง้จากภายในและภายนอก อีกทัง้สมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมและอ านาจเหนือ
ธรรมชาติหรือระบบภูมิจกัรวาล ซ่ึงก็คือ “ระบบความเชื่อ”.  ทีม่า: ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2557. 
 

1) ภูมิวัฒนธรรมในการจัดการภูมิปัญญาด้านต านาน ความเช่ือ 
และวัฒนธรรมประเพณีของบ้านดอนคง ดอนกลาง และเมืองปัง  
  (1) ต านานกระฮอกด่อน จากค าบอกเล่าของกลุ่มผู้ อาวุโส
และปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน พบว่า หนองหานท่ีสกลนคร เรียกว่า “หนองหาน
หลวง” หรือ อีกช่ือหนึ่งว่า “หนองหานเอียนด่อน” หนองหานท่ีกุมภวาปี เรียกว่า 
“หนองหานน้อย” หรือ อีกช่ือหนึง่ว่า “หนองหานกระฮอกดอ่น” (ท่ีเรียกหนองหาน
น้อย คงเป็นเพราะพืน้ท่ีมีขนาดน้อยกว่าหนองหานหลวง) โดยเล่าเร่ืองประกอบ
เพิ่มเตมิวา่ “หนองหานหลวง หรือ หนองหานเอียนดอ่น” (เอียนดอ่น = เป็นภาษา

 คน 
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พืน้บ้านอีสาน แปลว่า ปลาไหลขาว หรือ ปลาไหลเผือก) ซึ่งเอียนด่อนตัวนัน้
แท้จริงเป็นบตุรของพญานาคแปลงร่างมา (อีกกระแสหนึ่ง เล่าว่าเอียนดอ่นตวันี ้
คือ พระโพธิสตัว์เกิดมาใช้ชาติ) เพ่ือมาท่องเท่ียวชมโลกภายนอก คือโลกมนุษย์ 
และพญานาคน้อยตวันีเ้คยได้แปลงร่างมาเท่ียวหลายครัง้แล้วบางครัง้แปลงร่าง
เป็นปลาบ้าง เต่าบ้าง นกบ้าง คนบ้าง แต่เม่ือมีการจับกินจะมีอันเป็นไปตาม
ต านาน (พระมหาสวุรรณ สวุรรณวงัโส, 2558) 

ดงัท่ีพ่อสวสัดิ์ จนัทรเสนา หมอยาสมนุไพร (รากไม้) อาย ุ70 ปี 
ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการน าความเช่ือดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ต านานเพ่ือการ
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตไิว้วา่ 

 

แต่ก่อนสมยัตาทวดยงัอยู่ เพ่ินได้เล่าต านานต่อๆ กนัมา เก่ียวกบัเร่ือง
กระฮอกด่อน ให้ลูกหลานได้ฟังจากรุ่นสู่รุ่น เฮ็ดไห่ผู้หลักผู้ใหญ่ใน
หมู่บ้านเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ในการอนุรักษ์พนัธุ์ พืชพนัธุ์ปลา ให้มี
ตามฤดูกาล บ่เบิดไปในอนาคต จึงได้เห็นร่วมกนัว่าควรสร้างศาลที่เกิด
จากต านานข้ึน พร้อมกับให้น าต านานกระฮอกด่อนไปติดไว้ยงัริมฝั่ง
หนองหาน - กุมภวาปี และให้เขียนค าสาปแช่งลงในข้อความ ว่าหาก
จับปลานอกฤดูกาลหรือหากเจอสัตว์หรือพืชที่มีความแปลกและ
แตกต่างจากเคยพบเห็นให้ละเว้น บ่จบับ่เอามาน า หรือหากมีพายุเร่ิม
มาให้ฟ้าวเข้าฝั่งเพราะถือเป็นสญัญาณเตือนของกระฮ็อกด่อน ว่าอาจ
มีเหตเุภทภยั ผู้ใด๋เอาของที่บ่แม่นของเจ้าของมา รวมถึงละเมิดข้อห้าม
ของผู้เฒ่าถือว่าละเมิดกฎบ้าน ต้องมีอนัเป็นไปตามค าสาปของต านาน
และสิถึกคนในหมู่บา้นประนามสาปแช่งบ่คบคา้สมาคม บางช่วงมีวยัรุ่น 
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หลายคนกะบ่เซ่ือกะต้องมีอนัเป็นไปหลายคนแล้ว ทัง้เฮือล่ม ฝันว่ามี
คนโตใหญ่มีหวัเป็นนาคสิมาเอาซีวิต หรือพืชใต้น ้าดึงขาไว้ในขณะหา
ปลา เป็นต้น พอมาหลงัๆ ค่อยเร่ิมย่านเร่ิมถามผู้เฒ่าว่า ส่ิงที่ถึกต้อง
ตามครรลองคองธรรมบ่ ดงันัน้มีหยงักะมาปรึกษาผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้าน 
ความเชื่อในต านานกะสามารถเฮ็ดไห่ผู้คนในชุมชนเซ่ือ และเป็นกฏ
ธรรมชาติที่สามารถกลายกฏเกณฑ์ทางสังคมส าหรับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติภายใตต้ านานได้คือกนั 

 

  ด้วยความสมัพนัธ์ดงักล่าว จงึได้มีการหยิบเอาต านานมาเช่ือม
เข้ากบัการอนรัุกษ์โดยการสนบัสนุนจากชุมชน อนัน าไปสู่การปรับปรุงภูมิทัศน์
ศาลพระยาขอม และกระฮอกด่อนท่ีเก่าแก่ให้สวยงามขึน้ พร้อมลงมติให้มี 
การบวงสรวงขอพร พิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตามต านานปีละ 1 ครัง้ มีการติด 
ข้อห้ามหลายข้อทัง้กฎบ้านและกฎของเทพตามริมน า้และศาลดงักล่าว เพ่ือตัง้
เป็นกฏความเช่ือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทัง้ประมง เก็บพืชน า้ และการออก
เรือเพ่ือการท่องเท่ียว โดยชุมชนจะให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกขัน้ตอน 
เพราะเยาวชนต้องเกิดศรัทธาก่อนเป็นล าดับแรก จึงมีความเกรงกลัวไม่กล้า
ละเมิดกฏ ทัง้ยงัมีกิจกรรมร่ืนเริงเข้ามาเสริมความบนัเทิงท่ีใช้กล่อมเกลาให้เกิด
การสืบตอ่ผ่านต านานกระฮอกดอ่นให้เกิดความสม ่าเสมอและยัง่ยืน  
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ภาพที่ 6 และ 7 (ซ้าย) ศาลพระยาขอมความเชื่อเร่ือง “หนองหานกระฮอกด่อน” ในต านาน
ผาแดง - นางไอ่ ศรทัธาของชมุชนน ามาสู่การเคารพส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิรอบพืน้ทีชุ่่มน ้าหนองหาน - 
กุมภวาปี ยึดถือหลกั “คะล า” จากการใช้ทรัพยากรทรัพยากรชาติผ่านข้อห้ามตามต านาน 
(ขวา) พิธีกรรมในการบวงสรวงและขอขมาพระยาขอมและกระฮอกด่อน เพื่อให้เกิดความ
เป็นมงคลแก่ครอบครวัและการประกอบอาชีพทัง้ประมง เก็บพืชน ้าและขบัเรือท่องเทีย่วทะเล
บวัแดง. ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2559. 
 
  (2) ต านานผาแดง - นางไอ่ ต านานผาแดง - นางไอ่ เป็น
ความเช่ือในต านานท่ีสืบต่อกนัมายาวนานของอีสาน ซึ่งมีสมัพนัธ์กบัหนองหาน
กมุภวาปีอย่างยิ่ง ด้วยวิถีความสมัพนัธ์จากความเช่ือสู่การปฏิบตั ิทัง้เร่ืองนางไอ่
เป็นธิดาของพระราชาเมืองขอม การแข่งขนับัง้ไฟเพ่ือเส่ียงทายขอฝน ความเช่ือ
เร่ืองพญานาคปลอมตวัเป็นคนและกระรอกมาเข้าร่วมแข่งขันด้วย รวมทัง้การ
เกิดค าอธิษฐานว่า ใครก็ตามท่ีได้บริโภคเนือ้กระรอก จงจมน า้ตายในบาดาล ซึ่ง
บริเวณท่ีเหล่านาคถล่มจมบาดาลนัน้ ได้กลายเป็นหนองหาน มีล าน า้ปาว  
มีเกาะตา่ง  ๆท่ีเหลือจากการลม่ คือ เกาะเกษ ดอนสวน ดอนเตา ดอนดนิจ่ี ดอนแอน่ 
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และดอนหลวง รวมทัง้มีสถานท่ีท่ีเป็นทางผ่านของผาแดง - นางไอ่ เช่น ห้วยพ่นไฟ  
ห้วยกองสี ห้วยสามพาด ห้วยน า้ฆ้อง (ต านานผาแดงนางไอ่, หนังสือคดัส าเนา
ต านานหนองหาน, ม.ป.ป.) 

จากการเปิดเวทีชุมชน สามารถสงัเคราะห์ข้อมูลจากผู้ อาวุโส
ในชมุชน โดยพระมหาสุวรรณ สวุรรณวงัโส ได้เป็นตวัแทนให้ข้อมูลเก่ียวกับการ
น าความเช่ือดงักล่าวมาประยกุต์ใช้ในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตไิด้ว่า 

 

ผาแดง - นางไอ่ เป็นต านานทีส่มัพนัธ์กบัชื่อหมู่บ้านที่อยู่รายรอบหนอง
หาน - กุมภวาปี ส าหรับชุมชนดอนคง ดอนกลางและเมืองปัง เป็นดอน
เก่า ที่ความเชื่อเก่ียวกับพญานาค เทพและภูตผี ทางพราหมณ์หรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน หมอธรรม จึงได้ปรึกษากนัเพือ่สร้างศาลพญาขอมใน
ต านานดังกล่าว ที่เดิมมีขนาดเล็กให้ใหญ่โต และมีข้อห้ามหรือกฏ
เก่ียวกบัการจับสตัว์น ้าและการหาพืชน ้าในเวลากลางคืน เพราะถือว่า
เป็นเวลาของพญานาค และภูตผีปีศาจทัง้ในน ้าและบนบก หากจะจับ
ปลาต้องจับเฉพาะช่วงเวลาที่ก าหนดและฤดูกาลที่ก าหนดเท่านั้น  
มิเช่นนัน้ถือเป็นการ “คะล า” และละเมิดกฎระหว่างสามโลก ท าให้กลุ่ม
ภูตผีปีศาจถือว่าลบหลู่ และจะมาเอาไปอยู่ด้วยในโลกของผี นีคื้อกุศโล
บายทีผู่เ้ฒ่าสร้างมาเพือ่ใหเ้กิดความย่าน และรุ่นต่อมาก็น ามาประยกุต์
โดยการสร้างกฎสร้างความเชื่อ ท าให้เกิดความย่าน บ่กล้าเฮ็ด รวมถึง
แต่ละปีจะมีประเพณีส าคญัเก่ียวกบัการบูชาพระแม่คงคา และเทพยดา
ทัง้ในต านานผาแดง - นางไอ่ และเจ้าที่เจ้าทางที่คอยปกป้องคุ้มครอง
คนหมู่บ้านให้ปลอดภยั เฮ็ดไห่ชุมชนมีความเชื่อและระมดัระวงัในการ
ใช้พืชน ้าและการจับปลา ตามวิถีที่ผู้เฒ่าได้ก าหนดข้ึนมา โดยบ่มีการ
ปรับเป็นเงิน เพราะทกุคนเชื่อและกะย่านตายทุกคน เลยคิดว่าหากเฮ็ด
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ตามค าบอกของคนรุ่นเก่าๆ สิเฮ็ดไห่ครอบครัวได้รับการปกป้องรักษา
จากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 8 - 10 ความเชื่อเร่ือง “ผาแดง - นางไอ่” (บน - ขวา) ถูกน ามาประยุกต์สู่ประเพณี 
ทีส่ าคญัในชมุชนคือ “ตามรอยผาแดง - นางไอ่” เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมภายใตค้วามเชื่อ
เดียวกนั (ล่าง) มีการแสดงตามต านานที่สะทอ้นถึงข้อห้ามและส่ิงทีค่วรปฏิบติัในหนองหาน 
- กุมภวาปี มีการแข่งขนับัง้ไฟ โยนคนลงตม เป็นวีถีการหลอมแนวคิดของทกุชัน้ทางสงัคม
จากผูอ้าวโุส ปราชญ์ชมุชน ผูน้ าและเยาชนสู่จุดร่วมดา้นความเชื่อและแนวคิดเดียวกนั 
ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2559. 
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  จากความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงจากต านาน เห็นได้ว่าประชาชน
รอบๆ หนองหานเกิดความเช่ือและสืบต่อศรัทธาร่วมกันอย่างเป็นระบบจากการ
สร้างเจดีย์ วดั และสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิเพ่ือเป็นท่ีสิงสถิตของวิญญาณผู้ ท่ีประสบ
เคราะห์กรรมจมน า้ตายในครัง้นี ้ได้แก่ พระธาตุเชียงแก้ว พระธาตุดอยหลวง  
พระธาตุบ้านเดียม พระธาตุจอมศรี พระมหาธาตุเจดีย์  (พระธาตุดอนแก้ว)  
ศาลท้าวผาแดง (บ้านดอนกลาง) รวมทัง้เห็นวา่ทกุพืน้ท่ีล้วนสมัพนัธ์เก่ียวข้องกับ
ต านาน และก็มีความเช่ือเก่ียวกับพญานาคมากอยู่แล้ว จึงน าความเช่ือต านาน
ผาแดง - นางไอ่ มาสร้างประเพณีและวัฒนธรรมเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในรักษา
สิ่งแวดล้อมผ่านการแสดงออกท่ีสนุกสนานร่ืนเริง และมีการแสดงบทเรียนของ
ต านานเพ่ือสร้างกฎหรือข้อห้ามเก่ียวกับการจับสัตว์น า้และการหาพืชน า้ขึน้ 
ในชว่งเวลาท่ีไมเ่หมาะสม พร้อมโยงต านานกบัพืน้ท่ีโซนนิ่งในการจบัสตัว์น า้และ
เก็บพืชน า้ ทัง้ยังมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างพืน้น า้และ
กิจกรรมปลอ่ยสตัว์น า้ทกุปีอย่างเป็นระบบอีกด้วย 
  (3) หลวงปู่ก ่ า: พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิคู่ชุมชนในพืน้ท่ี 
ชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี หลวงปู่ ก ่า วดัมชัฌิมาวาส องค์หลวงปู่ ก ่า ถือเป็น
พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองท่ีส าคัญของหนองหาน - กุมภวาปี ปัจจุบัน
ประดิษฐานอยู่ท่ีวัดมัชฌิมาวาส บ้านดอนคง ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจักษ์
ศิลปาคม จงัหวดัอุดรธานี ห่างจากพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี 50 เมตร 
เป็นพระพุทธรูปศกัดิ์สิทธ์ิโบราณ อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชาวบ้านเช่ือกันว่า
หลวงปู่ ก ่า จะให้ความคุ้มครองปอ้งกนัภยัอนัตรายตา่งๆ แก่ชาวบ้าน ด้านประวตัิ
ความเป็นมาของหลวงปู่ ก ่าองค์นี ้เป็นพระพทุธรูปโบราณ หล่อด้วยทองสมัฤทธ์ิ 
มีอายุมากกว่า 1,000 ปี สูง 123 เซนติเมตร และหน้าตักกว้าง 82 เซนติเมตร  
ท่ีฐานมีอกัษรสลักไว้เป็นภาษาไทยน้อย มีใจความระบุไว้ว่า "ศกัราช 71 ปีกัด
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เป้า เดือนเจียง วนั 4 ข้ึน 4 ค ่า แสนสขุาพร้อมด้วยทายาทเป็นผู้สร้าง" แปลตาม
ภาษาไทยจะได้ใจความว่า "ศกัราช 71 เทียบเท่ากบัปี พ.ศ.1252 ปี กดัเป้าตรง
กบัปีฉลู เดือนเจียงตรงกบัเดือน 1 วนัที ่4 ตรงกบัวนัพธุ ข้ึน 4 ค ่า " (วดัมชัฌิมา
วาส บ้านดอนคง, 2558) 

จากการสมัภาษณ์พระมหา ดร.สวุรรณ  สวุรรณวงัโส อาย ุ55 
ปี ในเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นปราชญ์ชุมชนและเจ้าอาวาส ได้ให้ข้อมูล
เก่ียวกับการน าความเช่ือความศกัดิ์สิทธ์ิดงักล่าวมาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตไิว้วา่ 

 

เซ่ือในส่ิงที่เฮ็ด เฮ็ดในส่ิงที่เซ่ือ คือค าเว้าที่ปู่ พยายามบอกสอนคนใน
ชุมชนมาโดยตลอด ผู้เฒ่าได้อาบน ้าฮ้อนมาก่อน หนุ่มสาวต้องฟังและ
พึงพิจารณาว่าถูกต้องบ่ ความเซ่ือเป็นเร่ืองพิสูจน์ยาก แต่หากความ
ศรัทธาบ่ต้องพิสูจน์กะมีความสุขที่สิเฮ็ดแมนบ่ กะคือกนักบัการกราบ
บูชา ปู่ ก ่า ที่เป็นพระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิโบราณคู่บ้านคู่เมืองหนองหาน
แต่เก่า ไผ่ที่กราบปู่ แล้วต้องปฏิบัติตามค าสอนของเพ่ินที่เขียนไว้ใน
โบสถ์คือ ตอ้งรักษาศีลห้า ใหง้ดกินเนือ้สตัว์ทกุชนิด บ่ว่าสิเป็น กบ ปลา 
ไก่ เขียด งู นก หรือเอีย่นในวนัโกนและวนัพระ บ่ตัง้สัน่ปู่ ก ่าสิบ่คุ้มครอง 
นาคสิข้ึนจากน ้ามาเอาซีวิต บวัสิฮบุบ่เห็นความงาม ลูกสิถึกผีป่าเข้าสิง 
บ้านสิวอดสิวาย แผ่นดินสิล่มคือแต่เก่า ปู่ สิคุ้มหวัได้ถ่าบ่ผิดบ่พาลไป
จากแนวปฏิบติัมา จากค าบอกเล่าที่เขียนเป็นข้อปฏิบติัที่ชดัเจนในวดั
มชัฌิมาวาสริมแม่น ้าหนองหาน เฮ็ดไห่ชาวบ้านทัง้สามหมู่บ้านที่นบัถือ
ปู่ ก ่า ไดป้ฏิบติัอย่างเคร่งครัด หากปฏิบติัไดจ้ะสามารถขอพรไดเ้พ่ิมข้ึน 
 
 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

77 
การศึกษาภูมิวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนทีชุ่่มน ้าหนองหาน – กุมภวาปี:  กรณีศึกษา บ้านดอนคง บ้านดอนกลาง  
และบ้านเมืองปัง ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 

  
 
 
 
 

ตามปีที่ปฏิบติัมา เป็นการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมา
อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านเฮาได้มาโดยตลอด คนนอกพืน้ที่ที่เข้า
มาบูชาปู่ ก ่า กะรับเอาแนวคิดไปปฏิบติัและมาขอพรตลอดทัง้ปี 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่11 และ 12 (ซ้าย) หลวงปู่ ก ่า วดัมชัฌิมวาส บา้นดอนคง ศูนย์จิตใจของคนในชุมชน 
วนัส าคญัทางศาสนาหรือวนัพระ ให้ถือศีลห้าและท าพิธีปล่อยปลา และบูชาพระแม่คงคา 
(ขวา) ชมุชนไดร่้วมสร้างหลวงปู่ ก ่าองค์จ าลองริมหนองหาน - กมุภวาปี เพือ่สร้างศรัทธาเชิง
สญัลกัษณ์ เพือ่ใหค้นริมน ้าหรือนกัท่องเที่ยวไม่กลา้ละเมิดกฎหรือท าลายส่ิงแวดล้อม ขโมย
ทรพัย์สิน หรือผิดศีลธรรมอนัมิควรในพืน้ที ่ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2559. 
 
  ด้วยความศรัทธาสูงสุดทางพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อหลวงปู่ ก ่า
นัน้ ได้มีการเช่ือมต านานความเช่ือท่ีมาของหลวงปู่ ก ่าท่ีองค์พระเปรอะเปือ้นไป
ด้วยคราบของตะไคร่น า้จนออกสีเขียวคล า้ (ก ่า ภาษาอีสาน แปลว่า เขียวคล า้
ออกไปทางด า) เป็นกุศโลบายท่ีส าคัญว่าท่านมาจากน า้หนองหานกุมภวาปี   
จึงได้มีการสร้าง “หลวงปู่ ก ่าองค์จ าลอง” ขึน้ท่ีริมน า้บ้านดอนคง เพ่ือก าหนดให้
เป็นศนูย์รวมจิตใจเชิงสญัลกัษณ์ วา่หากออกเรือจบัสตัว์น า้หรือท่องเท่ียวจะต้อง
ร าลึกถึงองค์ปู่  ว่าท่านได้ถือก าเนิดจากน า้จึงต้องปฏิบตัิกบัน า้และสิ่งท่ีอยู่ใต้น า้
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ด้วยความตระหนกัร่วมกัน ในทางปฏิบตัิจึงได้มีการจดัแบง่หน้าท่ีในชุมชนดูแล
รักษาและให้ค าแนะน าและตกัเตือนนกัท่องเท่ียวมิให้ทิง้ขยะหรือขโมยวตัถ ุพืช 
สตัว์ในเขตพืน้ท่ี และยงัติดโปสเตอร์ไว้หลายวลี เช่น “ปู่ อยู่ป่าอยู่ คะล าอยู่ชีวิต
อยู่”  พร้อมทัง้เชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมการท าบุญสรงน า้หลวงปู่ ก ่า ในวนัเพ็ญ
เดือนหก (ขึน้ 15 ค ่า เดือน 6) หรือตรงกับวันวิสาขบูชา อันเป็นการหลอมรวม
ความเช่ือศรัทธา และหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาให้อยู่กับชุมชนได้
อยา่งลงตวั  
  

2) ภูมิวัฒนธรรมในการจัดการภูมิปัญญาด้านพืชผักและสมุนไพร 
ในด้านพืชสมุนไพร ผู้ ศึกษาได้ร่วมกับผู้ รู้ในด้านสมุนไพรในชุมชน 

จ านวน 4 คน ลงเรือเพ่ือศกึษาการจดัการความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ ซึ่งในด้านสมุนไพรในพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี 
พบวา่ การด ารงชีพของวิถีชนบทท่ีอาศยัอยู่แบบเครือญาติเป็นจดุแข็งของชมุชน  
เพราะเน้นปลูกพืชไว้กินรอบบ้านท าให้สามารถอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนและยงัใช้
ประโยชน์จากพืชผกัท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติรอบบ้าน หนองน า้ ริมห้วยจนถึงป่า
ใกล้หมู่บ้านท่ีมีผกัขึน้ตามฤดกูาล เช่น เห็ด หน่อไม้ ผกัหวาน เป็นต้น พืชเหล่านี ้
เช่ือมโยงวิถีชีวิตและระบบการผลิตของผู้ คนตัง้แต่การท างานในสวนในไร่และ 
นาข้าวไปจนถึงการเก็บพืชเป็นอาหาร เกิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติยิ่งขึน้ ท าให้คนในชมุชนเกิดความคิดสร้างสรรค์และเร่ิมบริโภคอาหาร
ท่ีหลากหลาย เช่น ผกัชนิดเดียวกนัสามารถปรุงอาหารได้ทัง้ต้ม นึ่ง แกง ย าและ
ผดัได้ การคดัเลือกผกัท่ีเป็นประโยชน์และการพฒันาผกัเหล่านีเ้พ่ือเป็นสมนุไพร 
เคร่ืองเทศ เคร่ืองชรูส ทัง้ยงัสามารถน าไปเป็นยารักษาโรคเบือ้งต้นได้เป็นอย่างดี 
จนกลายเป็นภูมิปัญญาท่ีส าคญัต่อท้องถ่ินมากขึน้ จากการส ารวจและศึกษา 
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ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านผักพืน้บ้านและพืชสมุนไพรของบ้านดอนคง ดอนกลาง
และเมืองปัง ตามบริเวณบ้านท่ีอยูอ่าศยั หนองน า้ และป่าใกล้หมู่บ้านพบพนัธุ์ไม้ 
ผกัพืน้บ้าน พืชสมนุไพร จ านวนประมาณ 140 ชนิด ประโยชน์และความส าคญั
กบัชีวิตประจ าวนัตอ่การใช้ประโยชน์จากผกัพืน้บ้านสามารถแบง่ออกได้ 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านอาหาร และยารักษาโรค ด้านประโยชน์ใช้สอย และด้านประเพณี 
ความเช่ือ และพิธีกรรม ดงัรายละเอียด 
  (1) พืชผักและสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารและยารักษาโรค 
จากการสืบตอ่ความสมัพนัธ์ระหว่างธรรมชาตกิบัชีวิตสง่ตอ่ภมูิวฒันธรรมในการ
กินและรักษาโรคโดยได้มีการน าปราชญ์มาให้ความรู้และมีการปลูกพืชผัก
พืน้บ้านเพ่ือการรักษาโรคมากขึน้ ซึ่งมีความส าคญัตอ่การด ารงชีวิตชมุชนอย่าง
มาก นอกจากเป็นประโยชน์ด้านอาหารแล้ว ยงัเป็นยารักษาโรคได้ด้วย การปรุง
อาหารของชาวบ้านจะใช้พืชหลายชนิดท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ เช่น การน ายอดอ่อนของยอดมะม่วง ยอดมะขามมาย า 
หรือน าผกับางชนิดมาแกง เป็นผกัสด ผกันึง่ กินกบัน า้พริก ลาบ กลิ่นและรสชาติ
ของผกัเหลา่นีจ้ะแตกตา่งกนัออกไปท าให้อาหารท่ีปรุงมีความหลากหลาย  
    ผักพืน้บ้านท่ีพบและชาวบ้านนิยมน ามาปรุงอาหารมีหลาย
ชนิด ได้แก่ ผกัแผ้ว ดอกแค เล็บครุฑ ดอกโสน ซึ่งนิยมน ามาลวกกินกับน า้พริก 
หรือน าไปแกงส้ม ส าหรับผกัพืน้บ้านท่ีน ามาบริโภคเป็นทัง้อาหารและยารักษา
โรคมีหลายชนิด เช่น ผกัปลงั (ผกัป่ัง) ใช้ส่วนท่ีเป็นยอด ใบและดอกอ่อนมาแกง 
หรือลวกกินกับน า้พริก ส าหรับสรรคุณทางยานัน้ ใบช่วยขับปัสสาวะ บรรเทา
อาการผ่ืนคนั ก้านแก้พิษฝี แก้ขดัเบา แก้ท้องผกู ผกัขมหนาม (ผกัโหมหนาม) ใช้ใบ  
ยอด และต้นอ่อน ลวกกินกับน า้พริกหรือแกงหรือผัด ส่วนสรรพคุณนัน้ถ้ากิน 
ทัง้ต้นจะชว่ยขบัเสมหะ ขบัปัสสาวะ ผกัคราดหวัแหวน (ผกัเม็ด) ใบและยอดอ่อน
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ใช้ใส่แกงแค สรรพคณุทางยา ต้นสดใช้อุดฟันแก้ปวดฟัน ด้างหลวง (ดอกด้าง) 
ใช้ยอดอ่อน ดอกอ่อนลวกหรือต้มกินกับน า้พริกหรือน ามาแกง สรรพคณุทางยา 
เป็นยาแก้ไข้ ตวัร้อน ชว่ยเจริญอาหารและบ ารุงร่างกาย 
  ส่วนผักพืน้บ้านท่ีพบว่าเป็นยารักษาโรคเพียงอย่างเดียวนัน้ 
มีหลายชนิดท่ีชาวบ้านนิยมน ามาใช้เพ่ือรักษาโรคท่ีไม่รุนแรงนกั เช่น หนมุานนัง่
แท่น (ฝ่ินต้น) สาบเสือ (หญ้าเมืองวาย) ว่านหางจระเข้ ใช้รักษาบาดแผลท่ีเกิด
จากของมีคม แผลไฟไหม้ น า้ร้อนลวก และห้ามเลือด หญ้าแห้วหมู (หญ้านิ่วหนู) 
วา่นน า้ (ฮางดาว) ขอ่ย โมกมนั แก้ปวดท้อง ท้องร่วง จกุเสียดแนน่ท้อง บ ารุงธาต ุ
เจริญอาหาร ขบัลมในล าไส้และเป็นยาอายวุฒันะ ดองดงึ แก้ปวดข้อ ปวดกระดกู 
ฟ้าทะลายโจร คนทีสอ (ผีเสือ้น้อย) รางแดง (เครือก้องแกบ) แก้ไข้ แก้ไอ ม้าแมก่ ่า 
เปล้าใหญ่ บ ารุงร่างกาย บ ารุงธาต ุไมยราบ (หญ้าจิยอบ) แก้ความดนัโลหิตสงู 
หญ้าไข่เหา แก้ไข้ ดีพิการ แก้ร้อนใน บ ารุงธาตุ ใบเป็นยาแก้ไข้จับสั่น เน่าใน  
(ไม้เนา่ใน) เกียงพราช้าง (เก๋ียงพาช้าง) แก้งสูวดั (สวสัดิ ์จนัทรเสนา, 2556)  
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ภาพที ่13 และ 14 (ซ้าย) การประชมุเครือข่ายหมอสมนุไพรคือ “เวทีเสวนา รวมปราชญ์ รวม
ศาสตร์ การแพทย์พืน้บ้านจงัหวดัอดุรธานี” มีการสรุปและสงัเคราะห์ข้อมูล รวมทัง้จดัพืน้ที่
อนรุักษ์พืชสมุนไพร (ขวา) จดัสร้างโรงเรือนศึกษาพืชที่ใช้เป็นยารักษาโรค อาหาร และพืชมี
พิษ น าสู่การจดัโซนน่ิงของพืชในเขตพืน้ทีห่นองหาน - กมุภวาปีใหเ้ป็นระบบ 
ทีม่า: องค์การบริหารส่วนต าบลแชแล ปี พ.ศ.2558 - 2559. 
 
  จากการเปิดเวทีชุมชนท าให้เห็นความตัง้ใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจงั ซึง่หลงัจากผ่านการสงัเคราะห์ข้อมลูภมูิปัญญา
ร่วมกนัในเวทีชมุชนแล้ว ได้มีการคดัเลือกภมูิปัญญาด้านพืชผกัและสมนุไพรท่ีใช้ 
เป็นทัง้อาหารและยารักษาโรค มาหาแนวทางร่วมกันเพ่ือน าสู่การเก็บข้อมูล
ตวัอย่างพืชและสมุนไพร พร้อมจดัหมวดหมู่ให้เป็นระบบย่ิงขึน้ จึงได้มีการจัด
ประชมุเครือข่ายหมอสมนุไพรของจงัหวดัอดุรธานี ในช่ือ “เวทีเสวนา รวมปราชญ์ 
รวมศาสตร์ การแพทย์พืน้บ้านจงัหวดัอดุรธานี” หลงัจากการเสวนาเสร็จ ได้มีการ
ลงสู่การปฏิบตัิ โดยลงเรือร่วมกันเพ่ือส ารวจและเก็บตวัอย่างพืชในพืน้ท่ีชุ่มน า้
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หนองหาน - กุมภวาปี และน าข้อมูลมาสงัเคราะห์และได้มีการจัดพืน้ท่ีอนุรักษ์
พืชสมนุไพรขึน้ มีการจดัสร้างโรงเรือนเก็บพืชท่ีใช้เป็นอาหารได้ ใช้เป็นยารักษา
โรค และพืชท่ีมีพิษหลายๆ ประเภท เพ่ือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้าน
สมนุไพรของเยาวชน ซึ่งเยาวชนในพืน้ท่ีสนใจและมีการเรียนรู้พร้อมกับปราชญ์ 
โดยปฏิบตัิจริงในการลงเรือหาพืชมา และให้กลุ่มเยาวชนได้น าช่ือภาษาไทยและ
อังกฤษมาติดจะได้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและร่วมดูแลรักษาให้อยู่อย่าง
ยัง่ยืนในอนาคต  
  (2) พืชผักและสมุนไพรที่ใช้ในพธีิกรรมและความเช่ือ   
   การผสานความเป็นพิธีกรรมและความเช่ือของชาวบ้านมกัจะ
ยึดติดกับเทศกาล โดยจะนิยมใช้ดอกไม้หรือไม้ใบท่ีมีสีสวย และมีกลิ่นหอม
ส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การบูชาพระ (กนกพร ฉิมพลี, 2555) 
ไม้ดอกท่ีชาวบ้านนิยมปลูกประดบับ้านเป็นไม้ดอกท่ีมีสีสนัสวยงาม บางชนิดมี
กลิ่นหอม เชน่ มะลิ ราชาวดี หงอนไก่ พทุธรักษา ใบโกสน จะมีมากท่ีหนองหาน - 
กมุภวาปี ชมุชนจงึต้องดแูลรักษาให้ดี  

  ส่วนความเช่ือท่ีเก่ียวกับผักพืน้บ้านพบว่า ชุมชนมีความเช่ือ
ด้านไสยศาสตร์ว่าผู้ ท่ีมีคาถาอาคมหรือมีเวทมนตร์ห้ามกินผักปลัง (ผักป๋ัง) 
เพราะอาจท าให้คาถาอาคมนัน้เส่ือมได้ แตห่ญิงมีครรภ์ควรรับประทานเพราะจะ
ท าให้คลอดลกูได้ง่าย หรือคนท่ีป่วยเป็นไข้ควรรับประทานผกัเชียงดา (ผกัเซียงดา) 
เพราะสามารถท าให้อาการไข้บรรเทาได้ นอกจากนีย้ังมีผักพืน้บ้านบางชนิด 
ท่ีเช่ือมโยงพิธีกรรมและประเพณีของชาวบ้านซึ่งถือปฏิบตัิสืบตอ่กนัมา เชน่ ดอก
มะเขือพวง หญ้าแพรก ใช้ในพิธีไหว้ครู ผกัส้มป่อยแห้งปิง้หรือย่างใส่น า้ส าหรับ
สรงน า้พระพุทธรูป พระสงฆ์ หรือ น าไปรดน า้ด าหัวผู้ เฒ่าผู้ แก่หรือผู้ อาวุโส 
ท่ีเคารพนบัถือ เพ่ือขอพร ขอขมา เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวใน
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ประเพณีสงกรานต์ โดยเช่ือว่าส้มป่อยคือตวัแทนของการปลดปล่อยสิ่งชั่วร้าย
ออกจากตวั โดยประโยชน์คุณค่าของผักพืน้บ้านท่ีเก่ียวประเพณี พิธีกรรมและ
ความเช่ือเหล่านีมี้บทบาทส าคญัในวิถีของชาวบ้านในชุมชนอย่างมาก แสดงถึง
วิธีคิดท่ีท าให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข เช่น การใช้ดอกไม้ ใบไม้ท่ีมี  
สีสวยงามและกลิ่นหอมท าให้ผู้พบเห็นรู้สึกเป็นสขุ จิตใจก็เป็นสขุ คิดในสิ่งท่ีดีงาม 
เม่ือมีความทุกข์หรือประสบเคราะห์กรรมก็ปลดปล่อยความทุกข์หรือสิ่งชั่วร้าย
โดยการใช้ส้มป่อย เป็นต้น ความเช่ือเหล่านีแ้สดงออกด้วยการปฏิบตัิต่อกันมา
จนกลายเป็นวฒันธรรมและสืบทอดมาจนถึงปัจจบุนั (สวสัดิ ์จนัทรเสนา, 2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 15 มีการประชุมทัง้ภายในชุมชนและนอกชุมชน โดยผู้ว่าราชการจังหวดัอุดรธานี  
ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดการกบัส่ิงแวดล้อม ระหว่างเดือน
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2560.  ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2560. 
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ภาพที่ 16 และ 17 (ซ้าย) ชุมชนมีการจัดการกบัส่ิงแวดล้อม และการประยุกต์ภูมิปัญญา
เพือ่ควบคมุทางสงัคม ทัง้กฏการประกอบอาชีพประมง เก็บพืชน ้า (ขวา) การผูกโยงศรัทธา
กับวิถีชีวิตเกิดกฏทางธรรมชาติและกฎชุมชน โดยภายหลังหน่วยงานรัฐทั้งจังหวัดและ
ทอ้งถ่ินไดส้นบัสนนุทกุกิจกรรมตลอดปี. ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2560. 
 
  จากการท่ีพระมหาสวุรรณ สวุรรณวงัโส ปราชญ์ชมุชนและผู้น า
จิตวิญญาณ ได้ริเร่ิมอยากให้มีการน าความเช่ือความศรัทธาไปใช้ในการรักษา
พืชหรือสมุนไพรในพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี ท่ีนอกเหนือจากสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิและต านาน ซึ่งประเด็นนีถื้อเป็นกระบวนการส่งต่อจากการเสวนาใน 
“เวทีเสวนา รวมปราชญ์ รวมศาสตร์ การแพทย์พืน้บ้านจงัหวดัอุดรธานี” ท าให้
ชุมชนเล็งเห็นความส าคัญและมีการจัดแบ่งพืน้ท่ีวัดเป็นพืน้ท่ีตัวอย่างในการ
ปลูกพืชยืนต้นและพืชประเภทไม้ดอก ท่ีใช้ในกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา 
หรือพืชประเภทจักสานด้วย เพราะวัดยังต้องผูกพันกับการใช้ประโยชน์จาก 
กก ไหล ผือ ไม้ไผ่ ท่ีแปรสภาพเป็นเส่ือ ไซ ข้องในพิธีแห่ผะเหวด เคร่ืองค าหมาก 
บชูาองค์นาคราช พระยาขอม แม่โพสพ แม่คงคา ตามพิธีกรรมทางศาสนาท่ีเคย
ปฏิบตัใินแตล่ะเทศกาล  
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ในการลงส ารวจพืน้ท่ีชุม่น า้หนองหาน - กมุภวาปี ของนายชยาวธุ จนัทร 
ผู้ ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้จัดให้มีการประชุมพูดคุยหารือกับคนในชุมชน 
เพ่ือให้ชุมชนแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติใน
พืน้ท่ีให้เกิดความยัง่ยืนสงูสดุ และได้มีการช่ืนชมแนวทางท่ีชมุชนได้ประยกุต์เอา
ภูมิปัญญาในท้องถ่ินทัง้ความเช่ือและการจดัการพืช สตัว์และคน มาใช้ได้อย่าง
เป็นระบบ ทัง้ยงัเสนอให้วดัเป็นห้องสมุดภูมิปัญญาของท้องถ่ิน ท าให้ชุมชนได้
จัดท าห้องสมุดภูมิปัญญาและเป็นต้นแบบการปลูกพืชไม้ดอกท่ีเป็นมงคลต่อ
บ้าน และพืชส าหรับใช้ในงานพิธีตา่งๆ ของชมุชน ไมใ่ห้เส่ือมสลายไป 
  (3) พืชที่ใช้งานจักสาน ภมูิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัการจกัสาน 
ของชาวบ้านบ้านดอนคง ดอนกลาง และเมืองปัง มีความสมัพนัธ์โดยตรงกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี อาจด้วยมีการ
น าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาประยกุต์เข้ากบังานฝีมือในชมุชน โดยเลือกใช้พืชท่ี
มีอยูต่ามธรรมชาต ิตลอดจนการยืดอายกุารใช้งานของเคร่ืองจกัสานเหล่านัน้ ซึง่
แสดงออกถึงความรอบรู้ เจนจัดและทักษะในการด ารงชีวิต รวมถึงการมี
สภาพแวดล้อมธรรมชาติบ้านดอนคง ดอนกลาง และเมืองปัง ท่ีเอือ้ต่อการ
ประกอบอาชีพ เพราะมีแหล่งน า้ท่ีมีพืช สตัว์นานาชนิดอดุมสมบรูณ์ ชาวบ้านจึง
รู้จกัประดิษฐ์คิดค้นสร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท ามาหากินขึน้เอง และสมัพนัธ์กับ
การด าเนินชีวิตประจ าวนั เช่น การจกัสานเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในครัวเรือนจากไม้
ไผ่ หวาย ท่ีใช้ท าขนัโตกส าหรับวางส ารับอาหาร เส่ือไม้ไผ่สานจากผิวไผ่บงท่ีไม่
แก่หรืออ่อนเกินไป เพ่ือจัดท า “ตอก” ไว้ส าหรับมัดปากกระสอบ หรือไม้ผิว 
ตะกร้า กระบงุสานรูปร่างลกัษณะและขนาดตา่งๆ ใช้ส าหรับใสผ่กั สิ่งของทัง้ของ
แห้งและของสด ปลอกมีด “ฝักพร้า” สานจากหวายมีหลายขนาดขึน้อยู่กบัขนาด
ของมีดหรือพร้า ชาวบ้านนิยมเสียบมีดหรือพร้าในฝักและคาดเอวเม่ือออกจาก
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บ้านไปท าสวน ท าไร่ หวด (เซ้าหวด) ตะกร้า ส าหรับสะเด็ดน า้ข้าวเหนียวท่ีแช่ทิง้
ไว้ก่อนน าไปนึง่ (ถวิล เหลืองอร่าม, 2558) 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 18 และ 19 ปราชญ์ชุมชน (ซ้าย) เร่ิมมองเห็นทิศทางในการร่วมอนรุักษ์และด ารงอยู่
ของพืชส าคญัและอาชีพการจกัสาน ทัง้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย กกไหล ที่มาจาก
พืน้ที่ชุ่มน ้าหนองหาน - กุมภวาปี (ขวา) สู่งานฝีมือที่ออกมาเป็นผลิตภณัฑ์ชุมชน เช่น เสือ่ 
ตะกร้า กระต๊ิบข้าว ข้อง ทีเ่กิดความยัง่ยืนย่ิงข้ึน. ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2560. 
 
  จากการสงัเคราะห์ข้อมลูและการจดัแบง่ประเภทของพืชในการ
ประชมุ “เวทีเสวนา รวมปราชญ์ รวมศาสตร์ การแพทย์พืน้บ้านจงัหวดัอดุรธานี” 
ท าให้ชุมชนได้ร่วมกันน าองค์ความภูมิปัญญาดังกล่าว มาต่อยอดสู่การแบ่ง
พืน้ท่ีเก็บพืชน า้ เพ่ือสนบัสนุนกลุ่มอาชีพจักสานในชุมชนให้มีพืชส าหรับใช้ใน
การจักสานได้ตลอดทัง้ปี โดยได้มีการจัดพ่ีเลีย้งคือปราชญ์ชุมชน ให้อบรม
ความรู้แก่เยาวชนและสมาชิกกลุม่ในการพายเรือ วิธีการเก็บพืชน า้ สภาพอากาศ
หรือช่วงท่ีใช้ในการออกเก็บพืช พร้อมทัง้ให้ความรู้ในการจักสานท่ีใช้ใน
ครอบครัวและชีวิตประจ าวัน พร้อมทัง้มีหน้าท่ีปลูกพืชเพิ่ม ดูแลรักษา และ
พฒันาพืน้ท่ีพืชจกัสานให้มีความอดุมสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
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ภูมิวัฒนธรรมกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างความยั่งยืน 
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ที่ชุมน า้หนองหาน - กุมภวาปี 
 

กระบวนการและวิธีการจัดการของชุมชน จ าแนกได้ดังนี ้
1) การจัดท าคู่มือภูมิปัญญาในการจับสัตว์น า้และครูพ่ีเลีย้ง

เรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน  บ้านดอนคง ดอนกลาง และเมืองปัง มีสภาพภมูิศาสตร์
อยูต่ดิกบัเขตพืน้ท่ีชุม่น า้หนองหาน - กมุภวาปี และมีล าน า้ไหลผา่นคือห้วยหางแข้ 
เป็นแหลง่อาหารธรรมชาติท่ีอดุมไปด้วยพนัธุ์พืชและสตัว์น า้หลายชนิด ชาวบ้าน
ใช้ประโยชน์เหมือนครอบครัวของชมุชน มีอาหารยงัชีพตลอดไม่อดอยากแต่ต้อง
ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีหาปลา กุ้ ง หอย ป ูหรือสตัว์น า้อ่ืน จาก
บรรพบรุุษมีการถ่ายทอดต่อกันมาโดยไม่ท าลายพืชและสตัว์น า้ ตลอดจนมีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีสั่งสมมานานและปรับตัวให้เข้ากับสภาพธรรมชาติ 
จนสามารถด ารงชีวิตได้ภายใต้การเปล่ียนแปลงของฤดูกาล ชาวบ้านรู้วิธีการ 
จับปลาด้วยการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับปลาแต่ละชนิดซึ่งต้องสัมพันธ์กัน 
ตลอดจนคาดเดาพฤติกรรมของปลาและลกัษณะการจดัวางเคร่ืองมือชนิดต่างๆ 
ซึ่งในกระบวนนีผู้้ศึกษาได้ร่วมกับชุมชนสร้างเคร่ืองมือเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้
ชุมชนท่ีสามารถเก็บรักษาและส่งต่อสู่รุ่นต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ คู่มือ 
ภูมิปัญญาในการจับสัตว์น า้ชุมชนเองจึงอยากให้มีครูพ่ีเลีย้งช่วยสอนเยาวชน
และนกัทอ่งเท่ียวท่ีสนใจให้มาเรียนรู้ร่วมกนั 
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ภาพที่ 20 และ 21 (ขวา) มีการจัดท าคู่มือภูมิปัญญาจบัสตัว์น ้า ซ่ึงครอบคลุมพืชน ้าด้วย 
(ซ้าย) สร้างครูพีเ่ลี้ยงทีม่าจากปราชญ์ชมุชน ช่วยขดัเกลาองค์ความรู้ใหก้บัเยาวชน พร้อมยงั
ส่งต่อการอนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความยัง่ยืนต่อไป. ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2560. 
 

2) การสร้างยุวชนคนทะเลบัวแดงและการสร้างกฎระเบียบทัง้กับ
คนในและนอกชุมชน  การสร้างคนรุ่นใหมภ่ายใต้การเพาะบม่จากครอบครัวใน
ชุมชน โดยมีการสร้างเอกลักษณ์หลายอย่างให้เป็นเสมือนว่า ยุวชนคนทะเล 
บวัแดง มีตวัตนภายใต้สโลแกน “เสือ้เดียวกัน บ้านเดียวกัน รักมั่นคุณค่าบวั” 
เพ่ือหล่อหลอมเยาวชนในชุมชนให้เกิดความรู้สึกรักท้องถ่ินนิยม และร่วมกัน
รักษาสิ่งแวดล้อมทกุอย่างในพืน้ท่ี ทัง้สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ ต านานและทรัพยากรธรรมชาติ
ในพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี ให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ท่ีสุด นอกจากนี  ้
ยงัได้มีการตัง้กฎระเบียบส าหรับคนนอก โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวให้ถือปฏิบัติ
ร่วมกนัอยา่งเคร่งครัดในการมาท่องเท่ียวทะเลบวัแดงแหง่นี ้ถ้าปฏิบตัไิด้ทัง้ 10 ข้อ 
(ดังภาพท่ี 22) ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติคงไม่เส่ือมโทรมอย่าง
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แน่นอน ส่วนภายในนัน้ได้มีการจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบทัง้จากการน า
ต านาน ความเช่ือ สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิและการแบ่งโซนนิ่งพืน้ท่ีในการประกอบอาชีพ
ประมง เก็บพืชน า้ พืชสมุนไพร และพืชยืนต้นประเภทไม้ดอก ท าให้เกิดความ
สมดุลภายในชุมชน โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมีเคร่ืองมือ
ส าคญัมากในการแก้ไขปัญหาและร่วมพฒันาไปด้วยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 22 และ 23 (ซ้าย) กระบวนการสร้างกฎระเบียบทัง้ในชุมชนและนอกชุมชนอย่างเป็น
ระบบ (ขวา) การสร้าง “ยวุชนคนทะเลบวัแดง” กระบวนการสร้างคนรุ่นใหม่ให้ออกมาปกป้อง 
รกัษาและสร้างค่านิยมหวงแหนในทรพัยากรของบา้นเกิด. ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2560. 
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สรุป 
ในภาพรวมของบริบทชุมชนจะเห็นว่าบรรพบุรุษรุ่นปู่  ย่า ตา ยาย ของ

ชาวบ้านในหมู่บ้านดอนคง บ้านดอนกลาง และบ้านเมืองปัง ถือว่าเป็นชาวบ้าน
กลุม่ใหม ่ท่ีอพยพเข้ามาตัง้รกรากในพืน้ท่ีชุม่น า้หนองหาน - กมุภวาปี ในภายหลงั 
ซึ่งหากนบัย้อนหลงัไปก็ไม่เกิน 200 ปีท่ีผ่านมา (ยงัไม่นบัรวมกบักลุม่ท่ีอพยพเข้า
มาในภายหลังอีกเร่ือยๆ) ชาวบ้านเหล่านีมี้วิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรม
ประเพณีโดยทัว่ๆ ไป เหมือนคนลาวหรืออีสาน โดยจะเห็นได้จากการมีภาษาพูด 
ท่ีเป็นภาษาอีสาน รูปแบบอาหารการกินท่ีกินข้าวเหนียวและปลาร้า และ
วฒันธรรมประเพณีท่ีทกุหมูบ้่านจะมีงานบญุบัง้ไฟเพ่ือขอฝนจากพญาแถน ฯลฯ 

ในการใช้ภูมิวฒันธรรมในพืน้ท่ีเข้ามาจดัการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ท าให้เห็นความสมัพนัธ์จากความเช่ือและศรัทธา รวมทัง้พลวตัของชมุชนในการ
สงัเคราะห์องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พร้อมยงัน าประสบการณ์ท่ีบรรพบุรุษ
ได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมา ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสงัคมและ
การปลกูฝังวิธีคิด การสง่เสริมกระบวนการจดัการความรู้ภมูิปัญญา การก าหนด
ความรู้ผ่านการคิดและตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกกลุ่มไปสู่การแสวงหาและ 
ยึดกมุความรู้ท่ีได้มา เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ คดัเลือกองค์ความรู้ และเข้าสู่
การจดัเก็บความรู้ในตวับุคคลและชุมชน รวมทัง้สามารถถ่ายทอดความรู้อย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ท าให้มีการน าภูมิวัฒนธรรมมาจัดการความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ประสบความส าเร็จได้
ตามเง่ือนไขท่ีส าคัญ ได้แก่ (1) ความรู้ด้านการจัดการความรู้  (2) วัฒนธรรม
องค์การหรือชมุชน (3) ภาวะผู้น าและ (4) โครงสร้างพืน้ฐาน ภายใต้ “การพึง่ตนเอง” 
ของชมุชน ทัง้ยงัได้เรียนรู้ในการน าความเช่ือร่วมกนัเก่ียวกับต านานกระฮอกด่อน 
และต านานผาแดง - นางไอ่ และความศรัทธาท่ีแรงกล้าต่อความศักดิ์สิทธ์ิของ 
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การศึกษาภูมิวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนทีชุ่่มน ้าหนองหาน – กุมภวาปี:  กรณีศึกษา บ้านดอนคง บ้านดอนกลาง  
และบ้านเมืองปัง ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 

  
 
 
 
 

“หลวงปู่ ก ่า” ซึ่งเป็นพระพทุธรูปศิลปะอย่างล้านช้าง ท่ีถูกค้นพบในหนองหานมา
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้ชาวบ้านใน
บ้านดอนคง บ้านดอนกลาง และบ้านเมืองปัง ยงัมีการรวบรวมภมูิปัญญาท่ีสืบตอ่
กนัมา ได้แก่ ภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากพืชผกัสมนุไพรท่ีได้จากหนองหาน 
และภูมิปัญญาในการจับสัตว์น า้ในรูปแบบต่างๆ ผ่านกระบวนการสงัเคราะห์
ข้อมูลร่วมกัน และน าไปสู่การปฏิบัติและถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีเข้าใจได้ง่าย 
ไม่ซบัซ้อน ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัว
เข้ากบัพืน้ท่ีท่ีตนเองอยู่อาศยั ภายใต้การจดัการชมุชนด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี  
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