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ระหัดวิดน้ําเปนภูมิปญญาทองถิ่นในการประดิษฐเครื่องมือสําหรับการบริหารจัดการน้ํา โดยการขนยาย ถายเทน้ํา
จากที่หนึ่งไปสูอีกที่หนึ่งหรือการชักน้ําหรือวิดน้ําขึ้นสูพื้นที่สูงไดอยางตอเนื่อง ปจจุบันเทคโนโลยีพื้นบานนี้กําลังสูญหายไปตาม
กาลเวลา งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิปญญาการใชประโยชนระหัดวิดน้ําสําหรับ ประโยชนทางการเกษตรและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ รวมทั้งแนวทางในการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา ในพื้นที่ ลําน้ําปะทาว อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุมประชากรหลักในการวิจัยประกอบดวยปราชญชาวบานหรือผูทรงภูมิ ไดแก นายชัยวัฒน วงษชู
และนักวิจัยไทบาน จํานวน 7 คน และเยาวชนที่เข ารวมกิจกรรม จํานวน 30 คน การดําเนินการวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) มีขั้นตอนดังนี้ 1) สํารวจ รวบรวม และศึกษาภูมิปญญาการใชประโยชนระหัดวิดน้ําในพื้นที่ลําน้ํา
ประทาว โดยแบบสํารวจ ภาพถายรวมกับการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญในพื้น ที่ (Key informant) 2) การศึกษา
แนวทางในการอนุรักษ และสืบสานภูมิปญญาการใชประโยนระหัดวิดน้ําจากปราชญชาวบาน และเยาวชนในชุมชน โดยใชการ
สนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา(Content Analysis)
สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 1) ในพื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จํานวนทั้งสิ้น 17 ตัว ตลอด
ลําน้ําประทาว โดยสวนใหญใชประโยชน ในการทําการเกษตรทั้งสายน้ําลําน้ําปะทาว รวมถึงในดานภูมิปญญาที่เปนแหลง
เรียนรูดานพลังงานทดแทนและอนุรักษสิ่งแวดลอม การใชระหัดวิดน้ําในพื้นที่ลําน้ําประทาวเปนภูมิปญญาที่สืบสานมาแลว
กวา 100 ป ซึ่งการใชระหัดวิดน้ํามีความสําคัญตอการทํานาในอดีตอยางมาก เนื่องจากขอจํากัดในดานระยะทางและความตาง
ระดับของพื้นที่ เกษตรกรจะใชระหัดในการวิดน้ําเขาพื้นที่เพาะปลูก ซี่งจะอยูในพื้น ที่ที่มีระดับความสูงมากกวาลําน้ําประทาว
ระหัดวิดน้ําเปนเทคโนโลยีพื้นบานที่ชาวบานประดิษฐขึ้นมาเพื่อใหสามารถปรับใชตามลักษณะพื้นที่และสภาพแวดลอมของ
ทอ งถิ่ น 2) แนวทางในการอนุ รั กษ แ ละสื บ สานภู มิ ป ญ ญาระหัด วิ ด น้ํา ในพื้ น ที่ ลํ า น้ํ า ปะทาว อํา เภอเมื อ ง จั ง หวัด ชั ย ภู มิ
ประกอบดวย 2.1) สรางโมเดลหรือแบบจําลองระหัดวิดน้ํา โดยยอขนาดลงตามสัดสวน ออกแบบและตกแตงใหมีความ
สวยงามแปลกใหมและทันสมัย จากนั้นนํามาจําหนายเปนของฝากที่ระลึกได ซึ่งสามารถเพิ่มรายไดใหกับคนในชุมชน 2.2)
สรางเว็บเพจศูนยการเรียนรูระหัดวิดน้ํา ลําน้ําประทาว ซึ่งเปนฐานขอมูลออนไลนของจังหวัดชัยภูมิ เปนแหลงเรียนรูแกผูสนใจ
และเปนสื่อกลางในการจําหนายสินคา 2.3) สงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประสบการณและอนุรักษ 2.4) นําเขาสูบทเรียน
สําหรับโรงเรียนในพื้นที่ และมีการเรียนการสอนในภาคปฎิบัติเพื่อสงเสริมทักษะการสรางแบบจําลองใหแกเด็กนักเรียนใน
ชุมชนซึ่งเปนการสืบสานและอนุรักษภูมิปญญาพื้นบานใหคงอยูตอไป
คําสําคัญ: ภูมิปญญาทองถิ่น ระหัดวิดน้ํา ลําน้ําประทาว
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Abstract
A baler is a local wisdom in creating tools for water management by moving water from one
place to another or continuously drawing up water to a high level. Nowadays, this folk technology is
disappearing with time. The objective of this research is to study the wisdom of using the baler for
agriculture and preserving the natural environment. Including guidelines for preserving and inheriting the
wisdom of the baler In the Pathao River area, Mueang District, Chaiyaphum Province The main
population of the research consists of villagers' sages or people who are Mr. Chaiwat Wongchoo and 7
Thai researchers and 30 young people participating in the activity. Qualitative research is conducted by
the research method. There are steps as follows: 1) Survey, compile and study the wisdom of the
utilization of the baler machine in the Prachatai River by taking a photo survey together with in-depth
interviews from key informants. 2) Study of guidelines for conserve And carry on the wisdom of using the
benefits of the baler from the villagers And youth in the community By using focus group discussions,
data analysis using content analysis
The research findings can be summarized as follows: 1) In the Pathao River, Muang District,
Chaiyaphum Province A total of 17 units across the Prao River.mainly used for agriculture. 2) Guidelines
for preserving and inheriting the wisdom of the baler is 2.1) create a model or model of the turbine baler
By scaling down proportionally Designed and decorated to be beautiful, exotic and modern Then can be
sold as souvenirs Which can increase income for people in the community. 2.2) Create a webpage of the
Prawat River Basin Learning Center, an online database of Chaiyaphum province. Is a source of learning
for those interested And is a medium for selling products. 2.3) Promote as an experience and
conservation tourist attraction. 2.4) Bring lessons for local schools. And teaching and learning in the
practice to promote the modeling skills for students in the community, which is to carry on and preserve
the local wisdom.
Keywords: local wisdom, turbine, river baler
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1. บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและนับวันวิกฤตการณตาง ๆ
ก็ยิ่ ง ทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ส ง ผลกระทบทั้ ง โดยออ มต อ ประชากร รวมถึง การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมของประเทศ
โดยเฉพาะปริมาณน้ําที่ใชภายในประเทศที่มีการใชน้ําตอคน จํานวน 1,845 ลูกบาศกเมตร ซึ่งต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยของโลกและ
ของเอเชีย แตถารวมถึงปริมาณน้ําที่ไดรับมาจากตางประเทศ เชน จากแมน้ําสาละวินและแมน้ําโขงแลว ประเทศไทยมีปริมาณ
น้ําใชมากถึง 3,003 ลูกบาศกเมตรตอคน ซึ่งในภาพรวมแลวไทย จัดเปนประเทศที่ยังไมขาดแคลนน้ํา แตก็มีศักยภาพต่ํากวา
คูแขงดานการเกษตรของไทย เชน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และกัมพูชา นอกจากนี้ไทยยังมีการบริหารการจัดการน้ําโดยกลุม
เกษตรกรอยูในระดับต่ํากวาประเทศคูแขงอีกดวย การวัดภาวะการขาดแคลนน้ํานอกจากจะพิจารณาจากดัชนีปริมาณน้ําใชตอ
คนของประเทศแลวยังพิจารณาจากดัชนีอื่น ๆ อีก 3 ดัชนี คือ 1) ดัชนีการใชน้ําตอคน พบวา ไทยมีดัชนีการใชน้ํานอยรอยละ
29 ของปริมาณหมุนเวียนภายในประเทศรายป ซึ่งอยูในขั้นที่เรียกวา ตองใหความสําคัญตอการจัดการน้ําอยางจริงจัง 2) ดัชนี
ชี้วัดความมั่นคงดานน้ํา พบวาไทยมีอัตราสวนปริมาณน้ําเก็บกักในระดับปานกลางใกลเคียงกับสหรัฐอเมริกา และมีสัมประสิทธิ์
ความแปรปรวนของน้ํ าฝนใกลเคียงกับประเทศคู แ ขง ในการผลิตสิ น คาการเกษตร แตไทยมีการพึ่งพาการนํ า น้ําเขา จาก
ตางประเทศสูงกวาคูแขง 3) ดัชนีความสามารถในการบริหารจัดการน้ํา พบวาไทยมีปญหาการจัดการระดับปานกลาง (กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน,2561)
ระหัดวิดน้ําเปนเครื่องมือชักน้ําหรือวิดน้ําเขาแปลงนามีความสําคัญกับในเขตจังหวัดภาคอีสาน เพื่อใชสําหรับวิดน้ํา
เขาสวน และการเรียกชื่ออาจจะแตกตางกันออกไป เชน ในภาคเหนือเรียกเครื่องมือชนิดนี้วา “หลุก” บางพื้นที่เรียก “กังหัน
น้ํา”ชาวบานในเขตลุมน้ําลําตะคองไดเรียกชื่อเทคโนโลยีพลังน้ําพื้นบานชิ้นนี้วา “ระหัดวิดน้ํา” และเชื่อวาระหัดเปนเทคโนโลยี
พื้นบานที่มีการสืบทอดตอ ๆ กันมาหลายชั่วอายุคนจนถึงปจจุบัน แตไมปรากฏหลักฐานวามีการประดิษฐคิดคนขึ้นมาเมื่อใด
ผูใดประดิษฐคิดคนเปนคนแรก ชาวบานผูใชระหัดวิดน้ําทราบแตวามีการสรางและใชระหัดวิดน้ํามาตั้งแตสมัยปูยาตาทวด โดย
ชางระหัดจะมีอยูทุกบาน เรียนรูกันเอง ทํากันเอง จึงถือไดวาระหัดวิดน้ําเปนวิทยาการและเปนองคความรูที่สั่งสมและสืบทอด
ตอ ๆ กันมาหลายชั่วอายุคนถึงแมวาในปจจุบันนี้เทคโนโลยี ชนิดนี้จะเหลืออยูไมมากนักก็ตามจะพบระหัดทั่วไปในในพื้นที่
การเกษตรริมน้ํา สวนใหญเปนสวนผลไม ฟารมเลี้ยงสัตว และทุงนาริมน้ํา แตยังพบเจอการใชระหัดในแมน้ําลําคลองคอนขาง
นอย เนื่องจากสภาพลําคลองบางที่ไมเอื้ออํานวย บางที่ ตลิ่งสูงชันเกินไปในอดีตระหัดวิดน้ําถือวาเปนเทคโนโลยีพื้นบานชนิด
เดียว ที่ใชในการทดน้ําขึ้นจากลําน้ําที่มีระดับน้ําต่ํากวาพื้นที่ทางการเกษตร จึงทําใหชาวบานที่มีที่นาอยูติดกับลําตะคลองแทบ
ทุกเจ า ทําระหัดวิดน้ํ า ขึ้นมาใช ทดน้ําเขา นา ทําใหมีระหัดวิดน้ํา จํ า นวนมาก และติ ดตั้งระหัดไมหา งกัน นัก ระหัดวิดน้ํา มี
ความสําคัญกับในเขตจังหวัดภาคอีสาน เพื่อใชสําหรับวิดน้ําเขาสวนและไรนาในชวงฤดูแลงน้ํานอย และเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการน้ําที่แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการสรางเครื่องมือ การขนยาย ถายเทน้ํา จากที่หนึ่งไปสูอี กที่หนึ่งได
อยางตอเนื่อง
ดังนั้น ผูจัดทําจึงสนใจที่จะศึกษางานเกี่ยวกับการใชประโยชนของระหัดวิดน้ําเพื่อจัดการทรัพยากรน้ําใหสามารถใช
ประโยชนไดมากที่สุด และเปนการศึกษาเพื่อใหเกิดองคความรูทางวิทยาศาสตรดานตาง ๆ โดยสรางแบบจําลองระหัดวิดน้ํา
เพื่อทดลองการทดน้ําและถายทอดความรูแกบุคคลรุนหลังไดศึกษาตอไป นอกจากนั้นยังสงเสริมชองทาง ทางการตลาดดวย
การสรางเว็บเพจใหกับคนชุมชนบานนาไกเซา
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาภูมิปญญาการใชประโยชนระหัดวิดน้ําสําหรับ ประโยชนทางการเกษตรและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา ในพื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
3. วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการสํารวจและศึกษาภูมิปญญาการใช
ประโยชนระหัดวิดน้ําสําหรับประโยชนทางการเกษตรและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ รวมทั้งแนวทางในการอนุรักษและสืบ
สานภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา ในพื้นที่ ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุมประชากรหลักในการวิจัยประกอบดวย
ปราชญชาวบานหรือผูทรงภูมิ และนักวิจัยไทบาน จํานวน 7 คน และเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 30 คน คน โดยมี
เกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria) ประกอบดวยเปนบุคคลที่อาศัยในพื้นที่ และเปนที่ยอมรับของประชนในพื้นที่วาเปนผู
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ทรงภูมิดานพืชสมุนไพร และมีความสมัครใจในการรวมโครงการ ซึ่งทําการสํารวจขอมูลในภาคสนาม (Field research) การ
สนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) และสัมภาษณเชิงลึก (In - depth interview) วิเคราะหขอมูลดวยการ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา(Content Analysis)
3.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1. ผูวิจัย (Researcher) เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญที่สุดในการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งนักวิจัยตองมีการเตรียม
ความพรอมทั้งดานความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และทักษะกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
2. อุปกรณเก็บตัวอยางภาคสนาม ไดแก กระดาษ ถุงพลาสติก กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสียง
3. แบบสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งมีลักษณะคําถามแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview)
4. แนวคําถามสําหรับการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) มีลักษณะเปนแนวคําถามกึ่งโครงสราง
(semi-structured interview)
3.2 วิธีการสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือในครั้งนี้คือ แบบสํารวจภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา การประชุมกลุมยอย และการสัมภาษณเชิงลึก มี
วิธีการดังนี้
1. สรางแบบสํารวจภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา ภาคสนาม และกําหนดประเด็นการสัมภาษณ และประเด็นการสนทนา
2. นําแบบสํารวจ ไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาในการครอบคลุมเนื้อหา และนําขอมูลจากประเด็นการสัมภาษณ และ
ประเด็นการสนทนาไปตรวจสอบขอมูลสามเสา (Triangulation) ทั้งในดานขอมูล ดานผูวิจัยและเก็บขอมูล และดานวิธีการ
เก็บขอมูล
3. จัดทําประเด็นการสัมภาษณ และประเด็นการสนทนา ฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูล
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
พื้นที่ศึกษาการวิจัยครั้งนี้คือ พื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ประมาณ 350 ไร การเก็บ
รวบรวมขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้
1. สํารวจขอมูลในภาคสนาม (Field research) ของการใชภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา โดยการเก็บขอมูลภาคสนาม
จากการเดินสํารวจตามลําน้ําปะทาว รวมกับนักวิจัยไทบาน และสังเกตวิถีชีวิตชาวบาน
2. ศึ ก ษาประวั ติ ความเป น มา แนวคิ ด การใช ภู มิ ป ญ ญาระหั ด วิ ด น้ํ า จากการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (Indepth
Interview) ผูใหขอมูลสําคัญในพื้นที่ (Key informant) ไดแก นายชัยวัฒน วงษชู และนักวิจัยไทบาน จํานวนทั้งสิ้น 7 คน
3.ศึกษาแนวทางในการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา ดวยการสนทนากลุมยอย (Focus Group
Discussion) ประกอบดวย ปราชญชาวบาน นักวิจัยไทบาน ผูนําชุมชน ครู ประชาชน เยาวชน จํานวน 30 คน
3.4 การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา(Content analysis)
4. ผลการวิจัย
4.1 ภูมิปญญาการใชประโยชนระหัดวิดน้ําสําหรับ ประโยชนทางการเกษตรและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ อําเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ระหัดวิดน้ํามีความสําคัญกับคนในเขตจังหวัดภาคอีสาน เพื่อใชสําหรับวิดน้ําเขาใชในการทําการเกษตรและการ
เรียกชื่ออาจจะแตกตางกันออกไป การใชระหัดวิดน้ํามีความสําคัญตอการทํานาในสมัยกอนมาก เพราะเมื่อฝนตกชุกน้ําใน
แมน้ําลําคลองจะมีระดับสูงขึ้น หากแปลงนาหากทําคันนากั้นไวไ มสามากักเก็บน้ําไดมากพอสําหรับการเพาะปลูกแลว ชาวนา
จะใชชงโลงหรือระหัดในการวิดน้ําเขาแปลงนา นายชัยวัฒน วงษชู ราษฎรบานนาไกเซา ตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งอยูติดกับลําน้ําปะทาว บนที่นา 15 ไร เกษตรกรรายนี้ไดใชระหัดวิดน้ําขนาดใหญ สูงจากพื้น ดิน 8 เมตร เปนภูมิ
ปญญาที่สืบสานมาตั้งแตบรรพบุรุษผานการใชงานมาแลวกวา 100 ป ในการทําการเกษตรไมใชรายนี้รายเดียวที่ใชพลังน้ําวิด
น้ําเขานา ทั้งสายน้ําลําน้ําปะทาวมีเกษตรกรใชระหัดวิดน้ํามากถึง 17 ตัว ในเขตตําบลนาเสียว และตําบลบานเลา ตําบลละ 7
ตัว และตําบลนาฝายอีก 3 ตัว ระหัดวิดน้ํามีโครงสรางและองคประกอบหลักอยู 13 อยาง ไดแก
1. หลักค้ํา (เสาโครงค้ํา) จํานวน 4 ตัว หลักค้ําจะใชไมเนื้อแข็ง โดยที่ไมเต็ง และไมรังถือวาดีที่สุด
2. คาน (ขาง) ใชไมเนื้อแข็ง จําพวกไมแดง ไมจิก เปนไมขนาดหนาทกหรือหนาแปด
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3. หมอนรองดุม ใชไม จําพวก ไมแดง ไมจิก จํานวน 2 ตัว
4. ดุมระหัด ทําจากแกนไมเนื้อแข็งจําพวก ไมอีทึก (สะคาม) ไมพันขาด ไมอีเม็ง
5. กําระหัด ทําดวยไมเนื้อแข็ง
6. กงระหัด ทําจากไผบานอายุ 2 หรือ 3 ป เหลาใหไดขนาดพอเหมาะ
7. คื่อ (ขื่อ) ทําจากตอไผบานเหลาใหไดขนาดพอเหมาะ
8. ตาด ทําจากไผบาน
9. บั้ง (กระบอกน้ํา)
10. รางรับน้ํา (รางทอก)
11. รางสงน้ํา
12. รวงน้ํา นิยมใชไมจิก ไมแดง
13. ราวกั้นน้ํา (เผียก) เปนฝากกั้นลําน้ําบังคับใหน้ําไหลผานรวงน้ํา ทําหนาที่เสมือนฝายทดน้ําหรือคูกั้นน้ํา

รูปที่ 1 โครงสรางระหัดวิดน้ํา
4.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา ในพื้นที่ ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ
แนวทางในการอนุ รั ก ษ แ ละสื บ สานภู มิ ป ญ ญาระหั ด วิ ด น้ํ า ในพื้ น ที่ ลํ า น้ํ า ปะทาว อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
ประกอบดวย
1.) สรางโมเดลหรือแบบจําลองระหัดวิดน้ํา โดยยอขนาดลงตามสัดสวน ออกแบบและตกแตงใหมีความสวยงาม
แปลกใหมและทันสมัย จากนั้นนํามาจําหนายเปนของฝากที่ระลึกได ซึ่งสามารถเพิ่มรายไดใหกับคนในชุมชน
2.) สรางเว็บเพจศูนยการเรียนรูระหัดวิดน้ํา ลําน้ําประทาว ซึ่งเปนฐานขอมูลออนไลนของจังหวัดชัยภูมิ เปนแหลง
เรียนรูแกผูสนใจ และเปนสื่อกลางในการจําหนายสินคา
3) สงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประสบการณและอนุรักษ
4) นําเขาสูบทเรียนสําหรับโรงเรียนในพื้นที่ และมีการเรียนการสอนในภาคปฎิบัติเพื่อสงเสริมทักษะการสรา ง
แบบจําลองใหแกเด็กนักเรียนในชุมชนซึ่งเปนการสืบสานและอนุรักษภูมิปญญาพื้นบานใหคงอยูตอไป
5. สรุปผลการวิจัย
ในพื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จํานวนทั้งสิ้น 17 ตัว ตลอดลําน้ําประทาว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ตําบลนาเสียว ตําบลบานเลา และตําบลนาฝาย เปนระหัดวิดน้ําขนาดใหญ สูงจากพื้นดิน 8 เมตร โดยสวน
ใหญใชประโยชนในการทําการเกษตรทั้งสายน้ําลําน้ําปะทาว รวมถึงในดานภูมิ ปญญาที่เปนแหลงเรียนรูดานพลังงานทดแทน
และอนุรักษสิ่งแวดลอม การใชระหัดวิดน้ําในพื้นที่ลําน้ําประทาวเปนภูมิปญญาที่สืบสานมาตั้งแตบรรพบุรุษผานการใชงาน
มาแลวกวา 100 ป ซึ่งการใชระหัดวิดน้ํามีความสําคัญตอการทํานาในอดีตอยางมาก เนื่องจากขอจํากัดในดานระยะทางและ
ความตางระดับของพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่แปลงนาสวนใหญเกษตรกรจะทําคันนากั้นไว สงผลใหไมสามารถกักเก็บน้ําไดมากพอ
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สําหรับการเพาะปลูกแลว เกษตรกรจะใชชงโลงหรือระหัดในการวิดน้ําเขาพื้นที่เพาะปลูก ซี่งจะอยูในพื้นที่ที่มีระดับความสูง
มากกวาลําน้ําประทาว ระหัด วิดน้ําเปนเทคโนโลยีพื้นบานที่ชาวบานประดิษฐขึ้นมาเพื่อใหสามารถปรับใชตามลักษณะพื้นที่
และสภาพแวดลอมของทองถิ่น ตลอดจนองคความรูของชางทําระหัด ไดแก สวนประกอบของระหัดวิดน้ํา ขั้นตอนการสราง
ระหัดวิดน้ํา การติดตั้งระหัดวิดน้ํา อายุการใชงานของระหัดวิดน้ํา งบประมาณการสรางระหัดวิดน้ํา และที่สําคัญคือการสืบ
ทอดสืบสานภูมิปญญาระหัดวิดน้ําซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการดําเนินชีวิตของชาวบานสูคนรุนหลังตอไป
สําหรับแนวทางในการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา ในพื้นที่ ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ประกอบดวย 2.1) สรางโมเดลหรือแบบจําลองระหัดวิดน้ํา โดยยอขนาดลงตามสัดสวน ออกแบบและตกแตงใหมีความ
สวยงามแปลกใหมและทันสมัย จากนั้นนํามาจําหนายเปนของฝากที่ระลึกได ซึ่งสามารถเพิ่มรายไดใหกับคนในชุมชน 2.2)
สรางเว็บเพจศูนยการเรียนรูระหัดวิดน้ํา ลําน้ําประทาว ซึ่งเปนฐานขอมูลออนไลนของจังหวัดชัยภูมิ เปนแหลงเรียนรูแกผูสนใจ
และเปนสื่อกลางในการจําหนายสินคา 2.3) สงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประสบการณและอนุรักษ 2.4) นําเขาสูบทเรียน
สําหรับโรงเรียนในพื้นที่ และมีการเรียนการสอนในภาคปฎิบัติเพื่อสงเสริมทักษะการสรางแบบจําลองใหแกเด็กนักเรียนใน
ชุมชนซึ่งเปนการสืบสานและอนุรักษภูมิปญญาพื้นบานใหคงอยูตอไป
6.อภิปรายผล
จากผลการศึกษาภูมิปญญาการใชประโยชนระหัดวิดน้ํา ลําน้ําปะทาว เปนการศึกษาภูมิปญญาและการใชประโยชน
ของระหัดวิดน้ํา ที่มีพัฒนาการของการทําระหัดวิด น้ําตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการดําเนินชีวิตของ
ชาวบาน ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของวิบูลย ลี้สุวรรณ (2562) กรณีศึกษา : ระหัดเครื่องวิดน้ําภูมิปญญาพื้นบาน ซึ่งจะ
เห็นวาเครื่องวิดน้ําพื้นบานของไทยมีวิวัฒนาการมาเปนลําดับ ตามกําลังความคิด และความสามารถของคนไทย ระหัดเปน
เทคโนโลยีพื้นบานที่ชาวบานคิดประดิษฐขึ้นเพื่อใหสามารถใชสอยไดดีที่สุดตามสภาพความเปนอยูและสภาพแวดลอมของ
ทองถิ่น สิ่งเหลานี้เปนมรดกหัตถกรรมของไทยที่สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตและภูมิปญญาของคนไทยไดอยางหนึ่ง จากผลการ
สงเสริมชองทาง ทางการตลาดดวยการสรางเว็บเพจ ซึ่งเปนการเพิ่มรายไดใหกับคนในชุมชนบานนาไกเซา โดยใชวิธีการสราง
เพจจําหนายสินคาใหกับศูนยการเรียนรูระหัดวิดน้ํา บานนาไกเซา เพื่อใหคนที่สนใจสามารถติดตอไดสะดวกและงายขึ้น และ
นอกจากนี้คนในชุมชนยังไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนอีกดวย เนื่องจากศูนยการเรียนรูระหัดวิดน้ํา บานนาไกเซา เขาถึงได
ยากและยังไมเปนที่รูจักของกลุมบุคคลทั่วไป ทําใหการจําหนายสินคาโมเดลระหัดวิดน้ํา มียอดขายคอนขางต่ํา จึงไดมีการ
สงเสริมการตลาดโดยการสรางเพจจําหนายระหัดวิดน้ําออนไลนใหกับศูนยการเรียนรูระหัดวิดน้ําบานนาไกเซา ซึ่งมีความ
สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตพนธ ชุมเกตุ (2560) กรณีศึกษา : แนวทางการจัดการผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน
ไทย สําหรับเปนแนวทางสงเสริมใหชุมชนนําไปใชประโยชนในอนาคต เพื่อเปนการเพิ่มมูลคา ให กับผลิตภัณฑชุมชน ซึ่ง
ประกอบดวยการเรียนรูภูมิปญญา และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
7. ขอเสนอแนะ
7.1 สําหรับการวิจัยตอยอด ควรตอยอดในการสรางความยั่งยืนดวยการสรางความรู จิตสํานึกการรักษในภูมิปญญาทองถิ่น
ระกัดวิดน้ําสําหรับเยาวชน
7.2 ควรศึกษาตอยอดงานวิจัยผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับระหัดวิดน้ํา รวมทั้งการสงเสริมการตลาดดวยระบบออนไลน
7.3 ควรมีการนําองคความรูดานการใชประโยชนระหัดวิดน้ําเขาสูบนเรียนในโรงเรียนในพื้นที่
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