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ถ้อยแถลง

	 ผู้หญงิอสีานในพื้นที่	“ปากมูน”	เท่าที่ข้าพเจ้ารู้จกัและสมัผสัมา 

มากกว่า	 ๘	 ปี	 คือผู้มีวิถีชีวิตที่เป็นตัวของตัวเอง	 มีพลังในการท�างาน 

ทั้งในและนอกบ้านเพื่อตนเอง	 ครอบครัวและชุมชน	 มีอารมณ์ขัน 

แม้ในยามล�าบากกายและล�าบากใจในขณะที่เข้าร่วมการต่อสู ้	 บ่น 

ในยามท้อแท้	 แต่ไม่หมดก�าลังใจ	 ค่อนข้างเปิดเผยในเรื่องครอบครัว 

โดยเฉพาะความเดือดร้อนที่มาเยือนจากการสูญเสียทรัพยากรประมง

และพชืพรรณธญัญาหารจากการสร้างเขื่อนปากมูล	 ท่านไม่เหนยีมอาย	 

กล้าพูด	 กล้าบอกจุดยืนแม้ว่าเหนื่อยล้าก็ไม่ท้อแท้	 หลายท่านเข้าร่วม 

ต่อสู ้ทางการเมืองเรื่องเขื่อนปากมูลหลายครั้งทั้งในสนามการต่อสู ้ 

ที่บ้านเกิด	 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่เมืองหลวง	 แม้ถูก 

จับกุมคุมขัง	 และแม้จะถูกหลอกจากหลายรัฐบาลและผู ้มีอ�านาจ 

ในการจัดการเขื่อนนี้หลายครั้งหลายคราเรื่อยมา	 ท่านยังมีไฟและ 

มีความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการทรัพยากรส่วนรวม 

สืบมา	 พร้อมจะสู้ต่อไปอีกเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของตนเอง

และชมุชน	

	 ข้าพเจ้าเห็นว่าวิถีและลีลาการด�าเนินชีวิตของผู้หญิงในพื้นที่ 

ปากมูน	 สะท้อนแนวคิดของนักวิชาการฝรั่งหลายคนที่เข้ามาศึกษา 

สงัคมชนบทไทยในยคุสมยัใหม่ค่อนข้างชดัเจน	เช่น	ศาสตราจารย์แอนดรว์ู	 

วอล์กเกอร์	 (Andrew	 Walker)	 ที่ศึกษาสังคมชนบททางภาคเหนือที่ว่า



คนชนบทมีลักษณะเป็นชาวนาชนชั้นกลาง	 (Middle	 class	 peasants)	 

เพราะพวกเขาไม่ได ้ขาดคุณสมบัติพื้นฐานของการเป ็นพลเมือง 

ในสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม ่	 พวกเขามีการศึกษาโลกทัศน ์ 

ที่กว้างไกล	 พัฒนาตนเองเสมอ	 ไม่ได้ถูกครอบง�า	 พวกเขาต้องการ 

การพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเงื่อนไขและสภาวะแวดล้อม 

ของท้องถิ่น	 มีความคาดหวังต่างๆ	 ในชีวิตเหมือนคนทั่วไปในเมือง	 

พวกเขาไม่สามารถที่จะพึ่งพาแต่การใช้ที่ดินอย่างเดียวหากแต่พึ่งพา 

ทรัพยากรอื่นๆ	 อีกด้วย	 ส่วนท่านศาสตราจารย์ชาร์ลส์	 เอฟ	 คานส์	 

Charles	 F.	 Keyes)	 ท่านศึกษาสังคมอีสานโดยเฉพาะ	 ท่านเห็นว่า 

คนอี สาน เป ็ นผู ้ รู ้ จั ก โลกกว ้ า ง 	 ( C o smopo l i t a n 	 v i l l a g e r s )	 

ชาวบ้านมีความสามารถในการเชื่อมโยงโลกเข้ากับท้องถิ่นและโลก 

ของตัวเองเข้ากับเรื่องระดับชาติและนานาชาติ	 (เช่น	 เข้าร่วมต่อสู ้ 

เรื่องเขื่อนอื่นในล�าน�้าโขง)	 ได้รับการศึกษา	 ความเคารพนบนอบ 

ต่อผู ้มีอ�านาจน้อยลง	 และมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น	 ขณะที่	 

ศาสตราจารย์ดันแคน	 แม็คคาร์โก	 (Duncan	 McCargo)	 สะท้อนว่า 

คนชนบทมีลักษณะชาวบ ้านที่กลายเป ็นชาวเมือง	 (Urbanized	 

vi l lagers)	 เนื่องจากได ้รับอิทธิพลการด�าเนินชีวิตแบบคนเมือง 

ผ่านความสมัพนัธ์กบัคนเมอืงในหลากหลายรูปแบบ	ในหลายครั้งเข้าไป

ยดึพื้นที่เมอืงในเรื่องต่างๆ	ผ่านการต่อสู้ทางการเมอืง

	 หนงัสอืที่ท่านก�าลงัถอือ่านอยูน่ี้	“แม่ญงิ (ผูห้ญงิ) ปากมนู : วถิชีวีติ 

และการต่อสู้”	 สะท้อนให้เห็นว่า	 “ผู้หญิงแม่มูน”	 มีลักษณะคล้ายกับ 

ข้อคิดของนักวิชาการสามท่านข้างต้น	 ผู ้หญิงที่ปากมูนมีบทบาท 

ต่อครอบครัว	 ชุมชน	 และวัฒนธรรมประเพณีตามความคาดหวัง 



จากสังคม	 เช่น	 เข้าครัว	 ดูแลสมาชิกในครอบครัวแล้วยังรับภาระ 

เรื่องหารายได้เข้า	 แถมได้รับการยอมรับให้เป็นฝ่ายบริหารท้องถิ่น	 

เช่น	 ผู้บริหารใน	 อบต.	 เป็นนายก	 อบต.	 เป็นก�านนั	 เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

เพิ่มมากขึ้น	ท่านยังมีทักษะและความรู ้ในการหาปลาและการใช้ 

เครื่องมือหาปลาและจัดการปลา	 เมื่อท่านสูญเสียพื้นที่ท�ามาหากิน 

เนื่องจากเขื่อนปากมูล	 ท่านได้เข้าร่วมขบวนการของภาคประชาชน 

ต่อสู ้เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู ้ชาย	 แม้จะมีข ้อจ�ากัดมากมายก็ตาม	 

ท่านตื่นตัวในการเรียกร้องสิทธิของตนเองและพัฒนาเครือข่ายการต่อสู้ 

อย่างกว ้างขวางและได ้รับการยอมรับให ้เป ็นแกนน�าซึ่งหักล ้าง 

ความเชื่อเดมิที่ว่าผู้หญงิเป็นกองหลงั	

	 ข้าพเจ้าเห็นว่าเมื่อท่านอ่านหนังสือเล่มนี้จบ	 นอกจากลีลา 

ภาษาที่อ่านง่ายแล้วท่านคงจะเห็นอย่างที่ข้าพเจ้าเห็นคือ	 เห็นความ 

หนักแน่นของลีลาชีวิตแม่หญิงปากมูน	 เห็นพลังกายและพลังใจและ 

เห็นความเป็นนักสู ้ผู ้ยิ่งใหญ่ที่ลุกขึ้นมาสู ้ด้วยตัวเอง	 ขอสรรเสริญ 

ความกล้าหาญและพลงัของท่านสบืไป

ด้วยจิตคารวะ

กนกวรรณ มะโนรมย์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



สารบัญ
 

บทน�า	 ๕

บทที่ ๑	 ๘

บทบาทแม่ญงิ	(ผู้หญงิ)	ต่อครอบครัว	ชมุชน	และวฒันธรรม

บทที่ ๒	 ๑๘

แม่ญงิกบัอาหารจากแม่มูน

บทที่ ๓	 ๓๒

แม่ญงิกบัการต่อสู้เพื่อแม่มูนและชมุชน

รายชื่อนกัวิจัย “แม่ญิง แม่มูน”	 ๕๕



บทน�า

	 วัตถุประสงค ์หลักในการผลิตหนังสือ เล ่มนี้ขึ้นมาก็คือ	 

การทบทวนความรู ้ความสามารถและประวัติศาสตร์ของตัวผู ้หญิง 

แม่มูนด ้วยตัวของพวกเขาเอง	 และเพื่อสรุปเอาความรู ้ออกมา 

ไว้เป็นสมบัติของคนที่นี่ต่อไปเพื่อย�้าเตือนไม่ให้หลงลืมหรือเอาไว้ 

บอกเล่าให้คนรุ ่นต่อไปได้รับรู ้	 รวมทั้งเพื่อใช้เผยแพร่ให้คนข้างนอก 

ได้รับรู้และเข้าใจถึงบทบาทและความส�าคัญของผู้หญิงในการปกป้อง

แม่น�้าและชมุชน	ซึ่งกร็วมไปถงึความสมัพนัธ์ระหว่างผูห้ญงิกบัแม่น�้าและ

ชมุชนลุ่มน�้าด้วย	

	 ในการถอดบทเรียนเรื่องนี้ใช้วิธีการวิจัยไทบ้านคือการศึกษา 

ข้อมูลในชุมชนด้วยตัวชาวบ้านเอง	 โดยมีผู้หญิงเข้ามาร่วมเป็นนกัวิจัย	 

๕๔	 คนและผู้ชาย	 ๕	 คน	 ความรู้ที่ได้ในหนงัสือเล่มนี้เป็นความรู้จาก 

ผูร่้วมวจิยัทั้งหมดที่ได้ร่วมกนัคดิหวัข้อในการวจิยัและช่วยกนัระดมความรู้ 

ที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อนั้นๆ	 ให้สมบูรณ์	 ผู้เขียนท�าหน้าที่เป็นเพียง 

ผู้ช่วยในการสรปุและเรยีบเรยีงให้เป็นเรื่องเป็นราว	

	 เนื้อหาหลักในหนังสือเล ่มนี้แบ ่งออกเป ็นสามหัวข ้อคือ	 

หัวข้อแรกคือบทบาทผู้หญิงในครอบครัวและชุมชน	 ในเรื่องครอบครัว 

จะเห็นว่าตามคติสอนใจของชาวบ้านผู้หญิงมีบทบาทหลัก	 ๓	 อย่าง 

คือ	 เป็นแม่	 เมีย	 และหมอ	 ซึ่งบทบาทที่ส�าคัญที่สุดของพวกเธอ 

คือการจัดเตรียมอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัว	 รวมไปถึงการอบรม 



6 แม่ญิง (ผู้หญิง) แม่มูน

บ่มนิสัยให้ลูกหลาน	 และงานในเรื่องสุขอนามัย 

ของคนในครอบครัว	 ในส่วนของชุมชนพวกเขา 

มีบทบาทส�าคัญหลายอย่าง	 เช่น	 การสืบทอด

วฒันธรรมอย่างงานเนา	ที่ชายหญงิจะมบีทบาท

ต่างกนัชดัเจน

 หัวข ้อที่สองคือผู ้ หญิงกับอาหาร 

จากแม่มูน	พวกเขาไม่ได้มหีน้าที่เพยีงท�ากบัข้าว 

ในครัวเท ่านั้น	 แต ่ยังต ้องออกไปหาปูปลา 

และผักหญ้าจากแม่มูนด้วย	 ส�าหรับผู้หญิงแล้ว 

แม่น�้ามนูไม่ได้เป็นเพยีงล�าน�้าแต่เป็นแหล่งอาหาร 



7แม่ญิง (ผู้หญิง) แม่มูน

ที่เปรียบเหมือนกับสายสะดือที่ต่ออยู่กับก้นครัวของพวกเขา	 ผู้หญิง 

จึงเปรียบเป็นเหมือนคนที่ท�าหน้าที่อยู่ด่านแรกระหว่างท่อสายสะดือ 

และครอบครัว	 ความเป็นไปของครอบครัวจึงเกี่ยวข้องกับภาระ 

อันยิ่งใหญ่นี้	 เมื่อเกิดอะไรขึ้นกับ	 “แม่”	 พวกเขาจึงรับรู้ได้อย่างทันที 

และรนุแรง	

 หัวข้อที่สามคือผู ้หญิงกับการต่อสู ้ เพื่อแม่มูนและชุมชน	 

ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เน้นมากที่สุด	 สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ผู้หญิงลุกขึ้นมาต่อสู้ 

คือการได ้รับผลกระทบจากแหล ่งอาหารของพวกเขาที่หายไป	 

ในเรื่องบทบาทในการต่อสู ้ผู ้หญิงส่วนมากจะท�างานด้านสวัสดิการ 

ในการชุมนุม	 จุดเด่นของผู ้หญิงปากมูนคือมีการเข้าร่วมเป็นกลุ ่ม 

เป็นก้อนมากกว่าชายและเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยความที่มีความ 

เป ็นแม่ท�าให้ผู ้หญิงมีความส�าคัญมากในการชุมนุม	 โดยเฉพาะ 

ความละเอียดอ่อนที่ช่วยเสริมการวางแผนและการท�างานร่วมกับ 

ผู้ชายได้อย่างด	ี

	 ในการเขียนหนังสือเล ่มนี้พยายามเรียบเรียงออกมาตาม 

ภาษาของชาวบ้านมากที่สุด	 หลายประโยคจะคัดลอกมาจากค�าพูด 

ของนักวิจัยทั้งหลาย	 หลายค�าเป็นภาษาพื้นบ้านอีสานโดยเฉพาะ 

ค�าว่าผู้หญิงที่ภาษาพื้นบ้านจะใช้ค�าว่า	 “ผู่ยิง” และ	 “แม่ญิง” ดังนั้น 

จงึจะเหน็ค�าทั้งสามค�านี้ใช้อยู่ทั่วไปในหนงัสอื

กองบรรณาธิการ

ธันวาคม ๒๕๕๕



บทที่ ๑
บทบาทแม่ญงิ (ผูห้ญงิ) ต่อครอบครวั ชมุชน และวฒันธรรม

๑.๑ บทบาทต่อครอบครัว

	 ผู ้หญิงปากมูนเห็นร่วมกันว่าบทบาทที่ส�าคัญของพวกเขา 

ต่อครอบครัวโดยพื้นฐานมี	 ๓	 เรื่อง	 คือ	 การท�าหน้าที่เป ็นแม่	 

เป็นเมีย	 และเป็นหมอประจ�าบ้าน	 การจัดเตรียมอาหารแต่ละวัน 

ให้กับคนในครอบครัวเป็นบทบาทส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง	 เริ่มตั้งแต่ 

แม่หญงิปากมูนก�าลงัปิ้งปลาส�าหรบัครอบครวั
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การวางแผนว่าจะท�าอาหารประเภทใดในแต่ละมื้ออาหาร	 ไปจน 

การลงมอืท�า	การเตรียมส�ารบัและการเกบ็กวาดเชด็ถู	ล้างถ้วยล้างจาน	 

ส�าหรับผู้หญิงการมีอาหารอย่างเพียงพอนับว่าส�าคัญต่อความมั่นคง 

ผาสกุของครอบครวั	

	 การถนอมอาหารแสดงถึงบทบาทในการวางแผนอย่างหนึ่ง 

เพื่อครอบครัว	 โดยผู้หญิงจะเป็นตัวหลักในการถนอมอาหารเพื่อไว้กิน	 

ซึ่งต้องอาศัยการสั่งสมความรู้	 เช่น	 การท�าปลาร้า	 ปลาส้ม	 ปลาย่าง	 

ปลาจ่อมหรือการท�าหน่อไม้ส้ม	 หน่อไม้แห้งและอื่นๆ	 นอกจากเป็น 

อาหารของครอบครัวแล้วยังแจกจ่ายญาติพี่น้อง	 เพื่อนบ้านซึ่งเป็น 

การสร้างความสมัพนัธ์ในเครอืญาตแิละชมุชน	

	 การปลูกพืชผักสวนครัวเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว 

ได้อีกทางหนึ่ง	 นอกจากนี้สมาชิกยังได้กินผักที่ปลอดสารพิษเป็น 

ผลดีต่อสุขภาพ	 โดยก่อนการสร้างเขื่อนปากมูลกลุ ่มผู ้หญิงใช้พื้น 

รมิแม่น�้ามูนส�าหรบัปลูกผกั	เช่น	ปลูกแตง	พรกิ	มะเขอื	ถั่ว	การปลูกผกั 

ได้ท�าให้การเตรียมอาหารในแต่ละวันมีความพร้อมมากขึ้น	 ไม่ต้อง 

เสียเวลาหาจากที่อื่น	 ดังค�าสอนของคนสมัยก่อนที่ว ่า	 “พริกอยู ่ 

เฮือนเหนือ เกลืออยู่เฮือนใต้ หัวสิงไค (ตะไคร้) อยู่เฮือนเพิ่น (คนอื่น)  

ข้าวขาดหม้อ เกลือสิจ�้ากะบ่อมี”	 ซึ่งหมายถึงเวลาจะท�าอาหารที่ต้อง 

วิ่งไปบ้านโน้นบ้านนี้เพื่อขอพริกขอเกลือข่าตะไคร้มาท�ากิน	 แสดงถึง 

ความบกพร่องในหน้าที่ของผู ้หญิงที่จะเป็นสาเหตุของการระหอง 

ระแหงในบ้าน	

	 ในเรื่องความสัมพันธ์ของผัวเมียมีค�าผญาสอนหญิงของคนเฒ่า 

คนแก่ที่น่าสนใจประโยคหนึ่งคือ	 “ผัวเมียมั่นน�ากันย่อนแกงไก่ คันแม่น 

แกงหน่อไม้หนีแล้วตั้งแต่โดน”	 ซึ่งเปรียบเปรยถึงการดูแลเอาใจใส่กัน 



“ปลาจากแม่น�้ามูน คือความมั่นคงทางอาหารของครอบครวัคนมูน”
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และการเอาอกเอาใจสามี	 การอบรมดูแลเลี้ยงลูกหลานก็เป็นหน้าที่ 

ส�าคัญของคนเป็นแม่	 เมื่อเติบโตก็ช ่วยเลือกคู ่ครองหรือวางแผน 

ครอบครวั	

	 เมื่อต้องหารายได้เข้าครอบครวั	วธิกีารของผูห้ญงิกจ็ะแตกต่างกนั 

ออกไป	เช่น	บางคนขายของ	ในฤดูกาลท�านาก็ออกไปรบัจ้างด�านาหรอื 

เกี่ยวข้าว	บางคนท�างานก่อสร้าง	บางคนมฝีีมอืด้านหตัถกรรม	จกัสาน	

เครื่องมอืเครื่องใช้ต่างๆ	กเ็ป็นรายได้อกีทางหนึ่ง	เช่น	สานเสื่อ	กระตบิข้าว	 

หรอืทอผ้า	

๑.๒ บทบาทต่อชุมชน

	 ในด้านบทบาทต่อชมุชน	ปัจจบุนั	ความเปลี่ยนแปลงทางสงัคม

ส่งผลให้ผู้หญงิมบีทบาทในชมุชนสงัคมมากขึ้น	และการยอมรบับทบาท

นั้นก็ขยายวงกว้างออกไป	 ทั้งในทางการบริหารและการปกครอง	 เช่น	

การที่ผู้หญงิได้รบัการเลอืกให้เป็น	 ก�านนั	 ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	

สมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบล	(อบต.)	นายก	อบต.	กรรมการหมู่บ้าน	

อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน	 และบทบาทอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

ส่วนงานของภาครัฐ	 ซึ่งผู้หญิงก็มีความสามารถที่จะท�ามันได้อย่างดี 

และสร้างสรรค์	

	 การเป็นผูน้�าโดยธรรมชาตใินชมุชน	ได้แก่	เป็นทายกิาของหมูบ้่าน	 

เป็นที่ปรกึษาไกล่เกลี่ยปัญหาในชมุชน	โดยเฉพาะผูห้ญงิอาวโุสในหมูบ้่าน 

ที่เป็นที่เคารพและเข้าหาได้ทุกคนมักจะถูกเรียกให้ไปช่วยไกล่เกลี่ย 

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือหมู ่บ้าน	 บางคนมีความรู ้เรื่อง 

ยาสมนุไพร	จงึถูกยอมรบัให้เป็นหมอพื้นบ้าน	
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๑.๓ แม่ญิงกับวัฒนธรรมและศาสนา
	 ในด้านการรักษาสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนนั้น	 

การท�าบุญตักบาตรเป็นกิจวัตรของผู ้หญิงหลายคนเพราะเห็นว่า 

เป็นวิธีการสืบต่อพระพุทธศาสนา	 ประกอบกับงานหลักที่ต้องจัดเตรียม 

หุงหาอาหารให้กับครอบครัวในตอนเช้าท�าให้ผู ้หญิงมีเวลาส�าหรับ 

การตกับาตร	“ผูช้ายตื่นขึ้นต้องไปหาท�างานอย่างอื่น ไปไร่ไปนา ลงแม่น�้ามนู 

ยามเบ็ดยามมอง บ่มีเวลา”	 เป็นเหตุผลที่ฝ่ายชายไม่สามารถท�าบุญ

ตกับาตรได้ทกุวนั

	 นอกจากนั้นการจัดงานบุญประเพณีของชุมชน	 ผู้หญิงก็เป็น

เรี่ยวแรงส�าคัญตั้งแต่การเตรียมสถานที่	 ท�าความสะอาดวัดวาอาราม	 

บรรยากาศการประชมุของหมู่บ้านที่แม่หญงิเข้าไปมสี่วนร่วม
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ตบปะทายหรอืก่อกองทรายในวนัเนา

กจิกรรมทางวฒันธรรมประเพณขีองชมุชน

เตรยีมเครื่องใช้ไม้สอยในงานบญุ	 

นอกจ า กป ร ะ เพณีที่ จั ด ใ น 

ชุมชนตั ว เองแล ้ ว 	 ยั งต ้ อ ง 

ไปร่วมงานบุญประเพณีต่างๆ	 

ในหมูบ้่านอื่น	เช่น	การไปสงัฆทาน	 

ไปร่วมงานเนา	 งานบวช	 และ

อื่นๆ	 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม 

อนัดงีาม

	 ประเพณีหนึ่งที่ผู ้หญิง 

เห็นว ่ าส� าคัญในฮีตสิบสอง 

คลองสิบสี่ของคนอีสานคือ	 
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“การเนา”	 ซึ่งเป ็นประเพณีของชุมชนริมมูนมาตั้งแต่บรรพบุรุษ	 

จะจัดขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ในหมู่บ้านริมมูนก่อนการสร้างเขื่อน 

ในฤดูเดือนเมษายนจะจัดงานเนาตามแก่งต่างๆ	 เหตุผลหลักที่ท�า 

ตามแก่งก็คือหาอาหารจากธรรมชาติมาเลี้ยงพระและคนร่วมงาน 

ได ้ง ่าย	 ทั้งปลา	 กุ ้ง	 หอย	 และผักธรรมชาติริมฝ ั ่งน�้า	 บทบาท 

ชายหญิงก็จะแตกต่างกันชัดเจน	 ชายไปหาปูปลา	 หญิงก็ท�ากับข้าว 

และเตรียมงาน	 งานเนายังเป็นที่ที่ให้หนุ่มสาวได้มาเจอกัน	 เหตุผล 

ที่สองก็คือเพราะว่าแม่น�้ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประกอบพิธีกรรม 

ทางศาสนาได้	 ชาวบ้านไม่ได้มองแม่น�้าแค่เป็นที่หากินเท่านั้น	 ดังนั้น 

การเนาตามแก่งเป็นความมั่นคงทางร่างกาย	 จิตใจ	 จิตวิญญาณ	 

และสงัคม

การร้องสาระภญัญะของกลุ่มแม่ญงิ
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ซีวิตของคนล�าน�้ามูน

พอเมื่อเบดิซ่วงนั่นกะมาฮอดสงกาน	

ในสายธารล�ามูนนดัพบกนัหลายบ้าน	

มาสงกานมาเนาพร้อม	มาหดสงคนเฒ่าแก่

มาขอพรจากพ่อแม่และญาตพิี่น้อง	มากองขึ้นก่อปะทาย

ตลอดเอื้อยและอ้ายมาเป็นกลุ่มรวมกนั

สิ่งส�าคัญนั่นคอืประเพณบี่อนหมู่เฮาเคยถอืศาสนาเฮาเคยน้อม	

พากนัเออออพ้อมน�ากันเบดิทกุเล่า	

ฮ้อยดอกไม้สขีาวดอกจ�าปามะลนิ้อยเป็นพวงห้อยใส่คอ	

ต่อจากนั้นกะมเีทศฉลองกณั

ก่อปะทายได้ผะล๋าสบิหกกบั	นบัมาบ่อมนี้อย

พลอยได้บญุน�าด้วย	มแีต่คนสวยๆ	กุศลซ่วยยู้ส่ง

สงกานลงเล่นน�้าอยู่ในแก้ง	แก่งสะพอื

เสยีงน�้าแตกอื้อๆ	อยู่ในแก่งสะออนใจ

ไผบ่อทนัเคยเหน็	สเิล่ามองตะลงึโอ้

วาโยพานสายธารเชี่ยว	ยนืคนเดยีวคดิฮอดพี่

ชายคนดขีองอี่น้อง	ไปยนืจ้องส่องผู่ได๋..ใสเรงิๆ..........เอ้ย......

แม่หนคูิด จันทร์เมือง
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๑.๔ ผลกระทบและบทบาทที่เปลี่ยนไป

	 การสร้างเขื่อนปากมูล	 

คือการปิดกั้นเส้นทางอาหาร 

ของชุมชนริมฝั่งแม่น�้ามูน	 เมื่อ 

ไม่มีปลาและพืชผักธรรมชาติ

อย่างที่เคย	 อาหารในแต่ละวัน 

ก็ลดลง	 ต้องใช้เงินซื้อหาท�าให้ 

ผู้หญิงต้องท�างานหนกัมากขึ้น 

ทั้งที่ยังต้องดูแลครอบครัวและ 

ท�างานบ้าน	 ทักษะในการใช้ชีวิตประจ�าวันก็ต้องเปลี่ยนต้องเรียนรู ้ 

กันใหม่	 จากการเป็นแม่บ้านปกติกลายเป็นลูกจ้างรายวัน	 เมื่อไม่ม ี

ความหวังจากแม่น�้ามูนหลายคนจ�าต้องออกนอกหมู่บ้านเพราะคิดว่า 

น่าจะพอมรีายได้เข้ามาสู่ครอบครวั

	 เมื่อผู ้หญิงต้องรับภาระที่หนักขึ้นทั้งในและนอกครอบครัว	 

การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนก็ห่างหายไป	 การมีส่วนร่วม

ของผู้หญิงในเทศกาลประเพณีต่างๆ	 ก็ลดลงไปโดยเฉพาะหนุ่มสาว 

เหลอืแต่คนเฒ่าคนแก่	

	 แม้ว ่าในด้านหนึ่งบทบาทของผู ้หญิงจะได้รับการยอมรับ

ในทางสังคมมากขึ้น	 ทางกลับกันผลจากความเปลี่ยนแปลงของ

ทรัพยากรแม่น�้ามูนได้ท�าให้ผู ้หญิงปากมูนต้องตกอยู่ในสถานะของ

ความ	 “ไม่มั่นคง”	 ทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	 ครอบครัวและชุมชน	 เมื่อ

อาหารหายไปความปกติสุขของครอบครัวก็ถูกกระทบโดยตรง	 ผู ้ที่

ท�าหน้าที่เป็นแม่และเมียย่อมต้องได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้	 

ลูกไปทางผวัไปทาง	มีปัญหาตามมาสารพดั

แม่ใหญ่ “ฮดีเตย” ไว้สานสาด (เสื่อ)



อาหารของคนแม่มูนในอดตี

บทที่ ๒
แม่ญิงกับอาหารจากแม่มูน

ซีวิตของคนล�าน�้ามูน

	 โอย...	โอ่ยละนอ...	น�้าเอ๋ยน�้าไหลห่ง	ฝนตกลงถกืดนิสุ่ม
	 กลุ่มชวีติล�าน�้ามูน	แสนสมบูรณ์ราบรื่น
	 คนืมื้ออยู่สบายหายกงัวน................	ละน้อ...................

ปลามูน
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อนันี้ละพ่อแม่เอย	หนัมาฟังทางนี่	ชวีติคนล�ามลูสมยักี้เกนิสขุยิ่ง
พวกผู่ยงิหรอืชาย	ตลอดอ้ายและเอื้อยตามสายน�้าแม่มูน
ความสมบูรณ์คบัคั่งแน่นอั่งเรื่องปูปลา	
การท�านาท�าสวนกะส่วนดเีหลอืล้น	
เบดิหน้าฝนเถงิยามแล้งลงท�าแปลงการเกษตร
ปลูกพชืผกัอยู่ตามล�าแม่น�้ารมิมูลน้อยส่อยกนั
พวกผู่ยงิว่านั่นปลูกหมากถั่วแตงกวั
ปลูกหมากเขอืผกัหม	อยู่ห่มทนัรมิน�้า

	 ยามเมื่อบตุรตาไห้อยากกนินมอ้อนแอ่ว	

	 ฟังเสยีงให้อยู่แจ้วๆ	แม่มาแล้วอู่กวย

	 สวยพอเพลซ�้าผดัว่าอยากเข่าแม่กะเล่าไปหา

	 ได้ปูปลามาเผาให้ลูกกนิเพยีนเลี้ยง

	 เนาอยู่เถยีงนาน้อยงอยรมิมูลเกนิสง่า

	 แม่ป้าโสมถูกเอิ้นมากนิเข่าแน่น้าสาว

	 เอิ้นลงุเพาเอิ้นป้าด�าแน่เจ้า	สาวหาแน่ให้มาเด้อ

	 เอิ้นหมอล�าสงิเพนิเผิ่นได้ยนิบ้อนอนั่น

	 ตาเวน็ซนัพอเพลแล้วกนิเข่างายสานอหมู่	

	 ก้อยปูปลาลาบต้ม	ประสมจ�้าแจ่วบอง	

	 แม่สมปองเกบ็เอาผกัหม	พร้อมมาลงพาก้อยปลาใส่	

	 น�้าใสๆ	อยู่ในขวดน้อยๆ	รนิลงแล้วล่องคอ

แม่หนคูิด จันทร์เมือง
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	 ตามคติสอนใจของชาวบ ้ านผู ้ หญิ ง 

มบีทบาทหลกั	๓	อย่างคอื	เป็นแม่	เมีย	และหมอ	 

หน้าที่ส�าคัญอันหนึ่งในการเป็นแม่และเมียคือ

การจัดหาอาหารให้กับลูกและสามี	 “ลูกสิกินหยัง  

ผัวสิกินหยัง”	 จึงเป็นสิ่งที่คนที่เป็นแม่และเมีย 

คดิอยู่เสมอ	 ส�าหรบัผู้หญงิชนบทโดยเฉพาะผู้หญงิ 

แม่มูนพวกเขาไม่ได้ท�าหน้าที่ในการท�ากับข้าว 

อยู ่ที่บ ้านเท่านั้น	 แต่ยังต้องออกไปหาอาหาร 

ข ้างนอกด ้วย	 การหาปูหาปลาและผักหญ้า 

จึงเป็นอีกหนึ่งงานส�าคัญของพวกเขา	 ซึ่งวิธีการ 

หาของผู ้หญิงก็แตกต่างไปจากผู ้ชายอยู ่หลาย

เรื่องซึ่งความรู้ที่เกี่ยวข้องก็แตกต่างกันไป	 ดังนัน้ 
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แม่น�้ามูนจึงไม่ได้เป็นเพียงล�าน�้าแต่เป็น 

แหล่งอาหารเหมือนกับสายสะดือที่ต่ออยู่

กับก้นครัวของพวกเขา ผู้หญิงจึงเปรียบ 

เป็นเหมือนคนที่ท�าหน้าที่อยู ่ด ่านแรก 

ระหว ่างท ่อสายสะดือและครอบครัว  

ความเป็นไปของครอบครัวจึงเกี่ยวข้อง 

กับภาระอันยิ่งใหญ่นี้ เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลง 

เกิดขึ้นกับแม่มูนผู้หญิงจึงรับรู้ได้ทันทีเพราะ 

ได้รับผลกระทบโดยตรง	 และมันก็ท�าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงต่อวถิชีวีติของผูย่งิแม่มนูด้วย	
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๒.๑ การหาปูหาปลา

	 หลักฐานส�าคัญอย่างหนึ่งที่บอกถึง 

ความสัมพันธ ์ของผู ้ หญิงกับแม ่มูนคือ	 

การใช้เครื่องมือหาปลาพื้นบ้าน	 จากการ

ร่วมกันระดมความคิดแบบคร่าวๆ	 ในเวลา

จ�ากัดของกลุ่มผู้หญิงนกัวิจัย	 ๓๐	 คนพบว่า	 

เครื่องมือหาปลาพื้นบ้านที่ผู ้หญิงใช้เป็น 

มี	 ๒๘	 ชนิด	 เช่น	 สวิง	 เบ็ดเผียก	 แหย่ง	 

ผู้หญงิแม่มูนกบัการหาปลาในแม่น�้ามูน
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ลอบ	 ลาน	 มองยั้ง	 เบ็ดคันงอ	 เบ็ดซิด	 ฯลฯ	 รวมถึงเครื่องมือ 

ช่วยหาปลา	๔	ชนดิ	คอื	ดางต่อง	ถงุกะเทยีว	เรอื	และเหลก็ขอ	

	 สาเหตุในการเลือกใช้เครื่องมือแต่ละอย่างของผู ้หญิง 

มีปัจจัยหลายอย่าง	 อย่างแรกคือ	 เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ายไม่ซับซ้อน	 

ไม่ต้องใช้แรงเยอะ	 สามารถหาเองได้เวลาสามีไม่อยู่ไม่ต้องรอสามี	 

ซึ่งก็มักจะเป็นเครื่องมือที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก	 ความปลอดภัย 

ของสถานที่ในการหาก็เป ็นสาเหตุส�าคัญ	 คือเป็นบริเวณหาที่ 

ไม่อันตรายมาก	 เช่น	 น�้าไม่ลึกหรือไหลเชี่ยว	 ดังนั้นจึงเห็นว่าสวิง 

เป็นเครื่องมือที่ผู้หญิงใช้กันแทบทุกคนเพราะใช้หาปลาตามริมฝั่ง	 

นอกจากนี้ช ่วงเวลาและระยะเวลาในการออกไปหาปลาก็มี 

ส่วนส�าคัญ	 อย่างแรกคือระยะเวลาที่ออกไปหาปูหาปลาไม่ควร 

จะนานมากเพราะผู ้หญิงมีงานบ้านอื่นๆ	 ต้องท�า	 มีลูกหลาน 

ต้องเลี้ยงดูไปไกลบ้านนานๆ	 ไม่ได้	 อย่างที่สองคือการหาปลา 

บางชนิดหรือลวง	 (พื้นที่หาปลา)	 บางลวงที่ต ้องออกไปนอน 

ค ้างแรม	 ผู ้หญิงก็ ไม ่ค ่อยไป 

เพราะอันตรายและไม ่ เหมาะ 

กับจารีตประเพณี	 แต ่การใช ้ 

เครื่องมือหาปลาแต ่ละอย ่าง 

ของผู ้หญิงในแต่ละหมู ่บ ้านก ็

ต่างกัน	 เช่น	 บางหมู ่บ้านลวง 

หาปลาไม่ไกล	 ไม่จ�าเป็นต้อง 

ไปนอนค้างคืน	 ท�าให้ผู ้หญิงใน 

หมู ่บ ้านใช ้เครื่องมือชนิดนั้นๆ	 

ได้เกอืบทั้งหมู่บ้าน



	 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือหาปลา	 เป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าคนที่ใช้ 

หรือท�าเครื่องมือนั้นต้องมีความรู ้หลายอย่างไม่ว ่าจะเป็นความรู ้ 

เรื่องระบบนิเวศของกุ ้งหอยปูปลาว ่ามีลักษณะอย่างไร	 ต ้องใช ้ 

เครื่องมือแบบไหนจึงจะจับได ้	 ปลาแต ่ละชนิดมีนิสัยแบบไหน 

ชอบกินอะไรต้องใช้เหยื่ออะไรล่อ	 นิสัยชอบอพยพช่วงเวลาไหน 

หรือหากินเวลาไหน	 อย่างเช่น	 การใช้แหย่งจะใช้ในช่วงเดือน	 ๓	 ถึง 

เดือน	 ๖	 ปลาที่ได้เป็นปลาเล็ก	 ใช้บริเวณริมฝั่งน�้าในช่วงตอนเย็นและ 

การส่อนกุ้งโดยใช้สวงิของแม่ญงิแม่มูน
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แม่ญงิก�าลงัเตรยีมเครื่องมอืหาปลา

เช ้าๆ	 เพราะเป ็นช ่วงที่ปลาออก	 และในการท�าเครื่องมือก็ต ้อง 

มีความรู ้มากขึ้นไปกว่านั้น	 นอกจากจะต้องรู ้เรื่องระบบนิเวศและ 

นิสัยปลาแล้วต้องรู ้จักเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องน�ามาใช้	 เช่น	 ต้อง 

รู้ว่าไม้ชนดิไหนมีความทนเหมาะที่จะมาท�าเบ็ดหรือขอบสวิง	 พร้อมกับ 

ต้องมีศิลปหัตถกรรมในการถักสานเป ็นอย่างดีด ้วย	 ในจ�านวน 

เครื่องมือหาปลาและอุปกรณ์ช่วยหาปลา	 ๓๒	 ชนิด	 มี	 ๓	 ชนิด 

ที่ผู ้หญิงไม่สามารถท�าเองหรือช่วยท�าได้	 คือ	 เรือ	 ลาน	 และ	 ขา	 

แต่ก็พบว่าเครื่องมือหลายอย่างมีผู้หญิงท�าเป็นไม่กี่คน	 เช่น	 ผู้หญิง 

ทั้ง	 ๓๐	 คน	 ใช้สวิงเป็นทั้งหมดแต่ท�าเป็นแค่	 ๕	 คน	 เครื่องมือ 

ที่ผู้หญงิท�าเป็นกนัเยอะคอื	เบด็เผยีก	เบด็ซดิ	และแหย่ง	
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	 ความรู้ต่างๆ	 เหล่านี้ชาวบ้านแต่ละคนต้องอาศัยระยะเวลา

ยาวนานในการเรียนรู้และฝึกฝน	 หลายคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆ	 เวลา 

ออกไปช่วยพ่อแม่	 ความรู ้ที่หลากหลายเกี่ยวกับเครื่องมือหาปลา 

จ�านวนมากบอกให้เรารู้ว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและ 

วัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาเป็นมูน	 (มรดก)	 ตั้งแต่ปู่ย่า	 และเมื่อมีความ 

หลากหลายก็หมายถึงการมีความมั่นคงมีทางเลือกหลายอย่าง	 เมื่อเรา 

หาปลาบางชนิดไม่ได้เราก็ปรับตัวไปหาปลาชนิดอื่นแทนไม่ต้องกลัว 

ว่าจะอด	 ในบางปีที่ฝนฟ้าตกเยอะไปน�้าท่วมแก่งท�าให้ใช้เครื่องมือ 

บางอย่างไม่ได้ชาวบ้านก็ปรับตัวไปใช้เครื่องมืออย่างอื่นหรือไปหาปลา 

ที่อื่นแทน	

ตุ้มปลายอนเครื่องมอืภูมปิัญญาคนปากมูน
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๒.๒ การปลูกและหาผักธรรมชาติ

	 จากการระดมความคิดกันใน

เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงของกลุ ่มนักวิจัย 

ผู ้หญิงพบว ่ามีพืชธรรมชาติที่ใช ้ เป ็น 

อาหารถงึ	๑๖๑	ชนดิ	 เช่น	ผกักะโดนน�้า	 

ไค ่น�้า	 กุ ่ม	 ใบหมาว ้อ	 ส ้มกุ ้ ง	 ฯลฯ	 

ซึ่งหลายอย่างเป็นยาด้วย	 พืชธรรมชาต ิ

ที่ใช้เป็นยาอย่างเดียวมี	 ๑๘	 ชนิด	 เช่น	 

กกก้านเหลือง	 กะเบา	 กกเสียว	 หญ้าคา	 

ฯลฯ	 และพืชผักที่ปลูกริมแม ่น�้ามูน 

การปลูกผกัรมิมูนในช่วงฤดูน�้าลด
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มีถึ ง 	 ๕๙	 ชนิด	 เช ่น	 ผักกาดขาว	 แตง	 ถั่ว	 ผักบุ ้ ง 	 น�้า เต ้า	 

บวบเหลี่ยม	ฯลฯ	

	 ในเรื่องพชืผกัจากธรรมชาต	ิพบว่าผูห้ญงิเป็นคนหามากกว่าชาย	

และพบว่าปัจจบุนัไม่มพีชืธรรมชาตชินดิไหนที่ยงัคงอดุมสมบูรณเ์ท่าเดมิ	

มแีต่ลดลงและบางชนดิกห็ายไปแล้ว

	 ในการปลูกผักริมมูนในช่วงน�้าลดในฤดูแล้ง	 โดยมากผู้หญิง 

จะเป็นผูป้ลกูผกัและดแูลรกัษา	ส่วนผูช้ายจะช่วยล้อมรั้ว	หรอืขดุแปลงผกั

ก่อนท�าการปลูก	ปัจจบุนัผู้หญงิแม่มูน	(จากการสอบถาม	๓๐	คน)	ไม่มี

ใครได้ปลูกผักริมมูนแล้วเนื่องจาก	 ตลิ่งมูนชันหรือพัง	 น�้าท่วมที่ปลูกผัก 

ไปหมดแล้ว	 น�้าขึ้นลงไม่เป็นเวลาท�าให้ปลูกไปผักจะถูกท่วมหรือ 

ขาดน�้าตาย	 ต้นไมยราบยักษ์ขึ้นแทนที่แปลงปลูกผักริมมูน	 การที่ต้อง

อพยพไปอยู่หมู่บ้านที่ไกลขึ้นเพราะน�้าท่วมบ้านท�าให้ไม่สะดวกที่จะ 

กลับมาริมมูน	 การที่น�้ามูนคันไม่สามารถลงเอามาใช้ประโยชน์ได้	 

ส่วนราชการเอาหินมาถมตลิ่งท�าให้สูญเสียที่ปลูกผัก	 และริมฝั ่งน�้า 

มีผกัตบมากขึ้น

๒.๓ ผลกระทบหลังจากการสร้างเขื่อน

	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู ้หญิงมีหลายด้านดังที่จะเห็นได้จาก

เรื่องการหาและการท�าอาหารที่ได้จากแม่มูน	 อย่างแรกคือแหล่งหาปลา 

และปลาลดลงหรือหายไป	 อย่างที่สองความรู้ที่เกี่ยวข้องเริ่มหายไป	 

เมื่อความรู้หายไปพอเวลามีปัญหาความสามารถในการปรับตัวก็ลดลง	

อย่างที่สามคอืวถิชีวีติกเ็ปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
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	 เมื่ออาหารจากแมมู่นลดลงไมว่่าจะเป็นปูปลาผกัหญา้	กก็ระทบ 

ต่อผู ้ที่ต้องท�าหน้าที่อยู ่ในครัวโดยตรง	 การเป็นเมียและแม่ที่ดีคือ 

การหุงหาอาหารให้ลูกและผัวอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง	 ไม่มีวันไหนเลย 

ที่ผูห้ญงิจะลมืคดิว่า	“มื้อนี้ลกูสกินิหยงั ผวัสกินิหยงั” เมื่อกบัข้าวกบัปลา 

ไม่เพียงพอความเป็นครอบครัวก็ถูกกระทบ	 และนั่นหมายถึงความ

บกพร่องต่อหน้าที่อนัยิ่งใหญ่ของผู้หญงิ	

	 เมื่อไม่ได้ใช้และไม่ได้ท�าความรูใ้นการใช้และท�าเครื่องมอืหาปลา 

กเ็ริ่มหายไป	ในปัจจบุนัการใช้เครื่องมอืต่างๆ	ลดลง	หรอืแทบไม่ได้ใช้เลย 

เพราะว่าปลาไม่มใีห้หาแล้ว	น�้าขึ้นลงไม่เป็นธรรมชาติ	น�้าไม่ไหล	ไม่มแีก่ง	 

ไม่มแีปว	(ช่องทางปลา)	และเพราะสถานที่หาปลาโดนน�้าท่วม	จากจ�านวน 

เครื่องมอืหาปลาที่ระดมความคดิได้พบว่าปัจจบุนัไม่ได้ใช้แล้ว	๑๔	ชนดิ

หรอืครึ่งหนึ่ง	

	 รายการอาหารพื้นบ ้านเป ็นสิ่งที่ เห็นได ้ชัดเจนหลังจาก 

การเปลี่ยนแปลงของแม่มูน	 เมื่อแหล่งอาหารและปูปลาผักหญ้าหายไป	 

ภูมิป ัญญาและวัฒนธรรมในการท�ากับข้าวที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ 

ปู่ย่าตายายก็หายไปด้วย	 เช่น	 ความรู ้ในการท�าปลาร้าแต่ละชนิด 

จะแตกต่างกนั	ปลาบางชนดิท�าลาบไม่อร่อย	หรอืผกับางอย่างนอกจาก

จะเป็นยาแล้วยงัดบัคาวปลาได้ด	ี

	 รายการอาหารจากแม่น�้ามูนมีทั้งจากสัตว์และพืชโดยมีปลา 

เป็นอาหารหลกั	รายการอาหารมหีลากหลาย	ได้แก่	ต้ม	ลาบ	(ลาบแหลว,	 

ลาบหด,	ลาบซอย)	อู๋	ก้อย	ทอด	ปิ้ง	ย่าง	อ่อม	แกง	นึ่ง	หมก	เผา	จี่	 

ลวก	ป่น	ผดั	กุ้งเต้น	คั่วกุ้ง	ต้มย�า	ต้มส้ม	แป๊ะซะ	แจ่วฮ้อน	ซบุ	และต�า	
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	 หลังจากการสร้างเขื่อนรายการอาหารจากปลาแม่น�้ามูนลดลง 

หรือแทบไม่มีเลย	 ชาวบ้านจ�านวนมากนานๆ	 จะได้ซื้อปลาแม่น�้ามูน 

มาท�ากินทีโดยเฉพาะคนที่อพยพบ้านไปอยู่ไกลแม่มูนโดยเฉลี่ยแล้ว 

เดือนหนึ่งจะได้กินปลาแม่มูนครั้งสองครั้ง	 ส�าหรับคนที่ยังหาปลา 

อยู่ประจ�าเวลาท�าอาหารก็ท�าปริมาณไม่เยอะเหมือนแต่ก่อน	 อาหาร

ประเภทที่ไม่ค่อยมีได้กินเหมือนแต่ก่อนแล้วคือ	 อาหารที่ท�าจากกุ้ง 

ประเภทต่างๆ	และลวกแจ่วซึ่งเป็นปลานึ่งกนิกบัผกัลวกและแจ่ว	

	 วิถีชีวิตอื่นๆ	 ก็เปลี่ยนแปลงไป	 เช่น	 วิธีการหาอาหารก็เปลี่ยน 

จากการลงมูนมาเป็นการซื้อจากรถขายกับข้าวเคลื่อนที่	 เปลี่ยนจาก 

การขอดเกล็ดปลามาเป็นการเปิดปลากระป๋อง	 ชีวิตไม่ได้มีทางเลือก 
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มากเท่าแต่ก่อน	 เมื่อทางเลือกมีน้อยลง	 ความเสี่ยงก็มีเพิ่มขึ้นสวนทาง

กนั	อย่างเช่น	ถ้าวนัไหนไม่มเีงนิหรอืลูกหลานในกรงุเทพฯ	ตกงานส่งเงนิ 

มาให้ไม่ได้กต็้องล�าบากอดอยากกันไป	

	 ผู ้หญิงหลายคนต้องท�างานหนักมากขึ้นเพื่อให้ได้อาหารมา

เลี้ยงลูกเลี้ยงผัว	 บางคนต้องหางานอย่างอื่นท�าทั้งที่ไม่เคยท�ามาก่อน	

เช่น	รบัจ้างเกี่ยวข้าว	การไปเป็นกรรมกรก่อสร้าง	แม่คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า	 

“ตกึใหญ่ๆ ในกรงุเทพฯ แม่ไปผสมปูนสร้างให้เขามาแล้ว”	หลายคนต้อง

เปลี่ยนจากการจบัคนัเบด็มาจบัเคยีวเกี่ยวข้าวแทน

ปลาแห้ง ปลาเออืบ

ปลาแดก

การถนอมอาหารปลาแบบเก่ากล็ดลงหลงัจากไม่มปีลาในแม่มูน
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บทที่ ๓
แม่ญิงกับการต่อสู้เพื่อแม่มูนและชุมชน

 “อสัจนัใจโอ้ ยงิแม่มูนได้นั่งเจ่า กอดเข่านั่งไห่ แลงเซ่า

กะงวงเหงา เกาะแก่งนั่นมนักะขาดเขนิหาย เพราะว่าการหาปลา

มนัจดืจางหายจ้อย สาวแม่มูนได้ต่อสู่หลายเถื่อกะบ่อถอย” 

แม่ค�ำผุย เสนำะวำที
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๓.๑ สาเหตุของการร่วมต่อสู้

	 สาเหตสุ�าคญัที่ผูห้ญงิเข้าร่วมการต่อสูค้อืการมองเหน็ผลกระทบ 

ที่จะเกิดขึ้นและการได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นชัดเจนกับอาหารจาก 

แม่มูนซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในครอบครัวที่ผู ้หญิงต้องรับผิดชอบดูแล	

นอกจากนี้กย็งัมสีาเหตอุื่นๆ	คอื	การไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากผลกระทบ 

และการชดเชย	การต้องการท�าให้คนในชมุชนและสงัคมได้รบัรูค้วามจรงิ

โดยเฉพาะคนที่เคยดูถูก	 นนิทา	 และเข้าใจผิด	 การได้รับการสนับสนนุ 

จากครอบครวัโดยเฉพาะสาม	ีการได้รับข้อมูลแนวคดิและแรงบนัดาลใจ 

จากคนภายนอกโดยเฉพาะวนิดา	 และการจัดการที่ดีภายในขบวน 

ชุมนุมที่ได้สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 สร้างขวัญ	 และเป็นก�าลังใจ 

ให้กันและกันภายในกลุ่มผู้ชุมนุมเองและเครือข่ายภายนอกอื่นๆ	 ทั้งใน

และต่างประเทศ

จุดเริ่มต้นของแม่ญิงในการต่อสู้กับเขื่อน

 “ได้ยินว่าเขาสิมาสร้างเขื่อนตัน (กั้น) น�้ามูน” เป็นจุดเริ่มต้น 

ของชาวบ้านปากมูนเมื่อปี	 ๒๕๓๒	 จากที่คณะรัฐมนตรีของรัฐบาล 

พลเอกชาติชาย	 ชุณหะวัณ	 มีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการสร้าง

เขื่อนปากมูล	แต่ด้วยในขณะนั้นชาวบ้านไม่มขี้อมูล	ประสบการณ์	และ 

ความรูใ้ดๆ	เกี่ยวกบัเขื่อนและการเรยีกร้อง	จงึเริ่มรวมกลุม่เรยีกญาตพิี่น้อง 

ที่พอคุยกันได้มาพบปะพูดคุยกัน	 ซึ่งแต่ละคนก็คิดต่างกันออกไป	 แต่ 

ที่ตรงกนัคอืคดิว่าหากมอีะไรมา	“ตนั” หรือ	“กั้น”	ปากน�้ามูนไว้จะท�าให้	

“ปลาจากแม่น�้าโขงเข้ามนูไม่ได้”	การเคลื่อนไหวจงึได้เริ่มต้นจากข้อกงัวล

เรื่อง	“ปลา”	ที่เป็นวถิชีวีติของคนปากมูน
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การออกมาคดัค้านเขื่อนปากมูลยคุแรกของแม่ญงิปากมูน

 “แม่เหน็พี่น้องจากเขื่อนสรินิธร น�้าท่วมไฮ่ท่วมนา บ้านกะได้ย้าย 

ข้าวบ่มกีนิ ทกุข์ยากหลาย แม่ย่านมนัเป็นคอืเขา” แม่สมปอง	เวยีงจนัทร์	

วัย	 ๖๐	 ปี	 ชาวบ้านวังสะแบงใต้	 พูดถึงความวิตกของตนเมื่อเริ่มได้ยิน

เรื่องการสร้างเขื่อน	 “พวกแม่โส (ปรึกษา) กันว่า ปลามูนมันมาแต่โขง  

คัน (ถ้า) มีเขื่อน มันสิมาตันทางปลาจากโขง ปลาเข้ามามูนบ่ได้เฮา 

สกินิหยงั กะเลยเริ่มรวมโต (ตวั) กนั”	แม่หนูบาง	ทองเรือง	บ้านทรายมูล	

บอกเล่าการเริ่มต้นของตนเองเกี่ยวกบัเรื่องเขื่อน

	 แม่เงา	อดุมทรพัย์	บ้านดอนหวาย	เป็นผูห้ญงิคนแรกของหมูบ้่าน

ที่ออกมาคัดค้านเขื่อนปากมูลอย่างไม่ลังเลใจเพราะกลัวว่าจะต้อง 

เดอืดร้อนในภายหลงัถ้าไม่ยบัยั้งเขื่อนไว้	ตั้งแต่ได้ยนิว่า	“เขาสิมาตนัมูน  

น�้าสิท่วมบ้านเฮือน ไฮ่นา เหมิด (หมด) ไปส่อย (ช่วย) กันคัดค้าน  
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บ่มีแต่เฮามีหลายบ้านมาส่อยกัน บ่ต้องย่าน (กลัว) มีฮอดต่างประเทศ 

ว่าซั่น” แม่เงาจึงตัดสินใจออกจากบ้านมารวมกลุ่มกับผู้คัดค้านคนอื่น 

ที่มคีวามเหน็เหมอืนกนัคอื	“เขื่อนปากมูลมา เฮาเดอืดร้อนแน่” 

	 ในช่วงเริ่มต้นนี้สาเหตสุ�าคญัที่ท�าให้ผูห้ญงิเริ่มเข้ามาร่วมกจิกรรม

คือการมองเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	 เพราะเห็นจากบทเรียนที่พี่น้อง 

ได้รับจากกรณีเขื่อนสิรินธร	 และจากภูมิปัญญาตัวเองพร้อมการพูดคุย

แลกเปลี่ยนในหมู่ชาวบ้านด้วยกันเอง	 ซึ่งเป็นคนที่หาอยู่หากินกับแม่มูน

คาดเดาได้ว่าจะเกดิผลกระทบอะไรขึ้นบ้าง	

“มดวนดิำ” กับกลุ่มแม่ญิงปากมูน

	 ทุกๆ	 เช ้าชาวบ ้านในหมู ่บ ้าน

ริมฝ ั ่งน�้ามูนจะได ้ยินการประกาศซ�้าๆ	 

จากหอกระจายข่าวของหมู ่บ ้าน	 โดย

ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ว่า	 “บ้านเฮาสิเจริญ

แล้วพี่น้อง เขาสิมาสร้างเขื่อนเฮ็ดไฟฟ้า  

บ้านเฮาสิมีน�้ามีไฟใช้ฟรี ลูกหลานสิมีงาน

เฮ็ด ขอให้พี่น้องอย่าคัดค้านเขา อย่าไปหลงเชื่อคนนอกหมู่บ้าน พวก

นกัศกึษา” 

	 หนึ่งใน	“พวกนกัศกึษา”	ที่พดูถงึนั้นคอื “วนดิา” แม่ญงิหลายคน 

เห็นว่า	 การลงมาของวนิดาท�าให้ชาวบ้านปากมูนออกมาเคลื่อนไหว 

มากขึ้น	 จนมีค�าพูดติดปากว่า	 “วนดิาเป็นผู้มาติดอาวุธทางปัญญาให้”  

ผู ้หญิงหลายคนเมื่อเห็นวนิดาท�างานอย่างทุ ่มเทไม่กลัวความทุกข์

ยากล�าบากก็มีค�าถามกับตัวเองว่า	 “ขนาดวนดิาเขาไม่เดือดร้อนอะไร  

(จากเขื่อนนี้) ยังสู้ขนาดนี้ เราเจ้าของบ้านที่เป็นคนที่จะเดือดร้อนแท้ๆ 
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ท�าไมไม่ออกไปสู”้ ความคดินี้เกดิขึ้นกบัชาวบ้านที่ออกมาต่อสูใ้นช่วงแรก	 

“วนดิานั่นหละเป็นแรงบันดาลใจให้ออกมา”	 แม่ญิงหลายคนเห็นด้วย 

กบัค�ากล่าวนี้

	 การเข้ามาของนักพัฒนาเอกชน	 นักสิ่งแวดล้อม	 นักศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 รวมทั้งนักวิชาการ	 ได้น�าข้อมูลข้อเท็จจริง 

มาบอกเล่าสู่ชาวบ้าน	 การท�างานอย่างจริงจังการได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน	

การลงแรงอย่างไม่กลัวต่อความทุกข์ยากหรืออ�านาจรัฐ	 เป็นส่วนส�าคัญ 

ที่ท�าให้ชาวบ้านไว้วางใจ	 และการเข้าร่วมของผู้หญิงขยายตัวมากขึ้น

เรื่อยๆ	

	 การมีผู้น�าเป็นแม่ญิงท�าให้ท�างานร่วมกันง่ายขึ้น	 ไม่ต้องกังวล 

ต่อการนินทาต่างๆ	 เช่น	 เวลาที่ต้องเดินทางไปที่อื่นๆ	 ต้องนอนค้าง 

อ้างแรม	 อีกทั้งครอบครัวโดยเฉพาะสามีก็ไว้วางใจเพราะคนที่เดินทาง 

ไปด้วยในกลุ่มคอื	“วนดิา”	และเพื่อนแม่ญงิคนอื่น	การออกนอกหมู่บ้าน

โดยไปเป็นกลุ ่มท�าให้แม่ญิงสามารถออกไปร่วมกิจกรรม	 ไปเรียนรู ้ 

นอกพื้นที่ได้ง ่ายขึ้น	 ดังค�าบอกเล่าของแม่สุนทรี	 สารสวัสดิ์	 ผู ้น�า 

บ้านวังแคน	 “แม่ฮู ้เรื่องหลายขึ้น มีประสบการณ์หลายขึ้นย่อนเผิ่น 

พาไปแลกเปลี่ยนฮั่นนี่ ได้เห็นได้ฟัง หลายอย่าง ทั้งฝ่ายเฮาไปเว้า 

ให้เขาฟัง ล่ะบางหม่องไปฟังเขาเว้า ไปกันหลายคนบ่เคยมีให้ผู ่ยิง 

ผู่ซายไปสองต่อสอง ย่านมีปัญหาครอบครัว หรือป้องกันค�าคนเว้า”  

เป็นวธิกีารสร้างประสบการณ์	พฒันาความคดิให้กบัชาวบ้านที่	“วนดิา”  

ท�ามาอย่างต่อเนื่อง	 นับเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้แม่ญิงออกมาเคลื่อนไหว 

อย่างต่อเนื่อง	 จากการเป็นคนไม่กล้าได้กลายเป็นคนกล้า	 กล้าคิด	 

กล้าพูด	และกล้าลงมอืท�า
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การรวมตวัของคนปากมูน

  “วนิดา”	 มีบทบาทต่อกลุ่มแม่ญิงปากมูนมีหลายอย่างตั้งแต่ 

การให้ข้อมูลและแนวคิด	 การร่วมทุกข์ร่วมสุขอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่	

และที่ส�าคัญคือการเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกผู้หญิงมีความกล้าลุกขึ้น

มาท้าทายปัญหา	 ฝ่าอุปสรรคต่างๆ	 นานา	 ทั้งการนินทาว่าร้ายจาก 

คนในหมู่บ้าน	 หลายคนเวลาไปร่วมชุมนุมต้องเอาผ้าปิดหน้าปิดตา 

เวลาเข้าออกหมูบ้่านเพราะกลวัคนจะรู้	การดถูกูและการใส่ร้ายว่าผูห้ญงิ

ไม่มนี�้ายาและเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องหนกัที่พวกเขาต้องทนรบั	

	 สิ่งหนึ่งที่พวกเขาพูดถึงแม่แห่งการต่อสู ้คนนี้คือ	 การที่เธอ 

เป็นลูกต่างบ้านต่างเมือง	 แต่ยอมมาล�าบากกินนอนเหมือนลูกหลาน	 

ไม่เคยเรื่องมากชาวบ้านกนิอะไรกก็นิได้หมด	“กนิเข่าฮ่วม (ร่วม) พา กนิ

ปลาฮ่วมถ้วย” ยอมเสี่ยงอนัตรายเพื่อปกป้องธรรมชาตแิละสทิธขิองคนที่นี่	 

แม่สมปอง	 เวยีงจนัทร์เล่าว่าสงสารมด	วนดิา	มากครั้งหนึ่งที่ต้องพาแก 

ไปซ่อนที่บ้านแม่อีกคนหนึ่ง	 เวลาไปส่งข้าวก็ต้องแอบไปตอนมืดๆ	 

แม้ตะเกียงกไ็ม่จดุเพราะกลวัคนมาจบัแกไป
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การขยายตัวของกลุ่มผู้หญิงเพราะได้รับผลกระทบชัดเจน

	 สาเหตุส�าคัญต่อมาที่ท�าให้ผู้หญิงเข้ามาร่วมการชุมนุมมากขึ้น 

คือการได้รับผลกระทบที่ชัดเจน	 และการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

จากการชดเชย	 การเข้าร ่วมเคลื่อนไหวของแม่ญิงปากมูนเป็นไป 

อย่างต่อเนื่อง	 และขยายวงกว้างออกไปได้มากขึ้นจากผลกระทบ

ชัดเจนหลังการปิดประตูระบายน�้าของเขื่อน	 ซึ่งหมายถึงการปิดกั้น 

เส้นทางอาหารจากแม่น�้าสู่ครอบครัวของชาวปากมูนด้วย	 ผักธรรมชาต ิ

ที่อยู่ตามริมฝั่งน�้าและขึ้นตามแก่งหินถูกน�้าท่วม	 รวมไปถึงค่าชดเชย 

ที่ไม่เป็นธรรมของ	 กฟผ.	 ที่ใช้หลักการเรื่องระยะห่างจากเขื่อนคือ	 

“พื้นที่ใกล้เขื่อนมากเดอืดร้อนมาก ห่างออกไปเดอืดร้อนน้อยลง ล�าห้วย

สาขาและเหนอืแก่งสะพอืขึ้นไปไม่เดอืดร้อนเรื่องการหาปลา”	 ค่าชดเชย

แถลงข่าว การรวมตวักนัของเครอืข่ายคนจนในปี ๒๕๔๖



39แม่ญิง (ผู้หญิง) แม่มูน

บางครอบครัวจึงได้หลายหมื่น	 ในขณะที่บางครอบครัวได้	 ๑๕๐	 บาท	

หรอืไม่ถงึ	๑๐๐	บาท	

 “เฮอืนแม่เขาว่าสใิห้ ๑๕๐ บาท แม่กะว่าสเิอามาหยงั เงนิ ๑๕๐  

มันบ่คุ ้มกับสิ่งที่เฮาเสียไป กะเลยคุยกับพ่อบ้าน เรื่องการออกมาสู้ 

รวมกับพี่น้องบ้านอื่น ตกลงกันให้แม่ออกมา พ่อแทบบ่ได้มาเลย  

เป็นคนหาเงินส่ง เลี้ยงลูก เลี้ยงควาย ท�านา อยู่บ้าน” แม่แจ่มจันทร์	

บ้านค้อใต้สะท้อนถึงค่าชดเชยอาชีพประมงที่จะได้รับเมื่อปี	 ๒๕๓๗	 

หลังการปิดเขื่อนในปีแรก	 หลังจากนั้นก็ได ้ออกมาเรียกร ้องเพื่อ 

การจ่ายค่าชดเชยที่เป็นธรรม	 ร่วมกับชาวบ้านอีก	 ๕๐	 กว่าหมู่บ้าน	 

ทั้งหมู่บ้านริมมูน	 หมู่บ้านริมห้วยสาขาที่	 กฟผ.	 ไม่ยอมรับว่าเดือดร้อน	

รวมถงึหมู่บ้านที่อยู่เหนอืแก่งสะพอื

๓.๒ บทบาทของผู้หญิงในการเคลื่อนไหว

	 บทบาทที่ผู้หญิงท�ามากในขบวนชุมนุมคือ	 งานสวัสดิการ	 เช่น	 

ท�าอาหาร	 ท�าความสะอาดภายในที่ชุมนุม	 ดูแลสุขภาพอนามัยของ 

ผู้เข้าร่วมชุมนุม	 (อสม.)	 สวัสดิการของที่ชุมนุมยังรวมไปถึงการท�างาน

เพื่อหารายได้	 หรือการไปลงแขกช่วยท�างานให้กับชาวบ้านคนอื่นๆ	 

เพื่อจะได้มีเวลามาร่วมชุมนุม	 เช่น	 การหาบน�้า	 แบกไม้	 เกี่ยวข้าว	 

หาปูหาปลา	 บทบาทหลักอีกอย่างคือการร่วมวางแผนในฐานะเป็นแม่

ครัวใหญ่ร่วมกับพ่อครัวใหญ่	 นอกจากนี้ยังมีบทบาทอื่นๆ	 อีกมาก	 เช่น	 

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย	 การร ่วมเดินขบวนหรือกิจกรรมต่างๆ	 

โดยปกติในการชุมนุมจะเห็นว่าจ�านวนผู ้หญิงจะมีมากกว่าผู ้ชาย	 

การเป็นฝ่ายเจรจาต่อรองกับรัฐหรือภาคส่วนอื่นๆ	 ในการเจรจาปกต ิ

ต้องมทีั้งชายและหญงิเพราะผูห้ญงิจะอ่อนหวานกว่าจงึมผีลกบัการเจรจา	
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การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย	ความบนัเทงิในขบวน	และการสร้างขวญั

ก�าลงัใจในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	การร้องร�าท�าเพลง	การขอพรสิ่งศกัดิ์สทิธิ์	

การท�าพิธทีางศาสนา	การนั่งสมาธิ

 “แม่เป็น อสม.ท�าความสะอาด จ่ายยาให้พี่น้อง”

 “แม่เป็นผู้เฮด็แนวกนิ (อาหาร) ให้ไทบ้าน”

 “แม่ได้เป็นกรรมการ เข้าเจรจากบัรฐับาล”

 “เขาเลอืกแม่ให้เป็นการ์ด” 

	 บทบาทการเป็นแกนน�ามีหน้าที่ร่วมกับแกนน�าอื่นที่เป็นชาย

อย่างเสมอหน้าและต่อเนื่องในการวเิคราะห์ปัญหา	สถานการณ์	ก�าหนด

แนวทาง	 วางแผนกิจกรรมต่างๆ	 ในการเคลื่อนไหว	 แม้ร่างกายอ่อนล้า 

แต่จติใจกย็งัห้าวหาญ	ดงัค�าบอกเล่าของแม่หนจูนัทร์	ลวิงศ์	บ้านห้วยไฮ	

การรวมกลุ่มท�าสมาธภิาวนา ในที่ชมุนมุ
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ที่ได้ร่วมขบวนการมาตั้งแต่เริ่มต้นคดัค้านเขื่อน	“ตอนสเิข้ายดึหลมุระเบดิ 

คยุกนัฮ้อยเถื่อ (ร้อยครั้ง) พนัเถื่อ (พนัครั้ง) จงัตกลงกนัได้ เว้ากนัว่ามนัคอื

สบิ่ฟังแล้ว ต้องหาวธิ ีถ้ามนัระเบดิแก่งแล้ว (เสรจ็) ไว มนักะปิดเขื่อนไว 

พวกแม่สมปองนี่หละอยูน่�ากนั (ด้วยกนั) ต�าอดิ (ตอนแรก) สาวมด (วนดิา)  

บ่เหน็น�า (ด)ี เผิ่นนั่นว่า มนัอนัตรายนะแม่หนูไม่เหน็ด้วย แต่ไทเฮากะว่า

บ่ย่าน กะเลยได้เข้ายดึหลมุระเบดิ” 

	 การวิเคราะห์สถานการณ์ผลได้	 ผลเสีย	 บวก	 ลบ	 จากสิ่งที่ 

จะลงมือท�าคืองานที่ต ้องร ่วมคิดอย่างรอบคอบทั้งหญิงและชาย	 

ด้านบวกของกลุ่มแกนน�าที่เป็นแม่ญิงสิ่งหนึ่งคือ	 การมองและวิเคราะห์

สถานการณ์	การวางแผนกจิกรรมต่างๆ	จะพยายามหลกีเลี่ยงความรนุแรง 

หรือความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน	 หลายกิจกรรมที่วางแผนไว้ 

หากประเมินว่าจะมีความรุนแรงจากฝ่ายตรงข้ามก็มักจะยอมให้ผู้หญิง

อยู่เป็นแถวหน้า	 เช่น	 การยึดหลุมระเบิดแก่งหินในป	ี ๒๕๓๖	 เกิดจาก

การประเมินสถานการณ์ว่าชาวบ้านชุมนุมมา	 ๑	 เดือนแล้วแต่ไม่ม ี

ความคบืหน้า	จงึได้ประชมุกนัว่าจะท�าอย่างไรซึ่งกม็ขี้อเสนอหลายอย่าง	 

แต่ก็สรุปว่าควรที่จะให้มันเป็นข่าวแรงๆ	 แต่ก็ตกลงกันว่าต้องให้ผู้หญิง

เข้าไปยึด	 ผู้ชายเป็นคนสร้างสะพานไม้ให้และคอยส่งข้าวส่งน�้า	 ซึ่งวิธีนี้ 

ชาวบ้านเห็นว่าผลดีคือ	 อย่างแรก	 กฟผ.	 ไม่สามารถระเบิดแก่งหิน 

ต่อไปได้	 ถ้า	 กฟผ.ต้องการท�างานต่อก็ต้องหาข้อตกลงกับชาวบ้าน	 

อย่างที่สองไม่เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากการปะทะกัน	 

ซึ่งแม่หนจูันทร์เล่าให้ฟังว่า	 “เอาผู่ยิงไปเฝ้ามันบ่ไปตอบโต้หยังกับเขา 

ฝ่ายนั้น เขาด่า เขาว่าหยงักะเฉย อดทนเอา คนัเป็นผู้ชายย่านอดบ่ฟัง

ย่านได้ตกีนั ปะทะกนั แล้วกะจั๊กไผสเิจบ็แหน่ ผู่ยงิบ่ตอบโต้บ่สนใจ เฉย 

กะเลยบ่เกดิเรื่อง” 
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การเผชญิหน้ากบัเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

	 ในกจิกรรมรณรงค์ผูห้ญงิกไ็ม่ได้ละเลย	ต่างเข้าร่วมอย่างเข้มแขง็ 

และต่อเนื่อง	 เช่น	 การเดินเท้าทางไกลจากหมู่บ้านแม่มูนมั่นยืนไปทั่ว 

ภาคอสีานสองพนักว่ากโิลเมตร	ในปี	๒๕๔๕	เพื่อรณรงค์การเปิดประตู

เขื่อนปากมูลอย่างถาวร	 ลงแขกช่วยงานผู้ที่มาร่วมชุมนุม	 รวมไปถึง 

ภารกิจการกดดันฝ่ายรัฐ	 เช่น	 การอดข้าวประท้วงหน้าท�าเนียบ	 

การนั่งสวดมนต์	นั่งสมาธกิลางแดด	การปีนท�าเนยีบในปี	๒๕๔๓	เป็นต้น	

ส�าหรับกลุ่มผู้หญิงที่เข้าร่วมขบวนการ	 การได้ลองผิดลองถูกจากหน้าที่ 

ที่ได้รับมอบหมาย	 เป็นประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากการใช้

ชีวิตปกติในชุมชน	 บทบาทในขบวนการเคลื่อนไหวท�าให้ผู ้หญิงเกิด 

ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ท�ามากขึ้น	 ข้อครหาในทางลบไม่ได้ท�าให้เกิดความ
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หวั่นไหวใดๆ	 ได้	 เพราะพวกเธอมี	 “ความจรงิ” ที่สามารถอธบิาย	และ

เป็นสิ่งยดึน�าในการต่อสู้

	 กิจกรรมของผู ้หญิงในช่วงที่ไม่มีการเคลื่อนไหว	 ก็จะมีเช่น	 

การท�าอาหารส�าหรับสมาชิก	 การดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของคน 

ในขบวน	 การจ่ายยาบรรเทาอาการหากมีการเจ็บป่วยในที่ชุมนุม	 

บางคนถูกเลือกให้เป็นการ์ดเพื่อดูแลความเรียบร้อยในขบวน	 ในบาง 

หมู ่บ ้านผู ้หญิงถูกยอมรับจากสมาชิกในหมู ่บ ้านให ้เป ็นแกนน�า 

ของหมู่บ้าน	 มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมกับแกนน�าจากหมู่บ้านอื่น 

เพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละวัน	 การวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งฝ่าย 

ชาวบ้าน	ฝ่ายรฐัและอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้วางแผนกจิกรรม	หรอืแนวทาง

ของขบวน	รวมถงึการเจรจาต่อรองกบัฝ่ายรฐัในการแก้ไขปัญหา	

	 หลังการรณรงค์หรือเคลื่อนไหวกดดันในเวลากลางวัน	 ในช่วง

กลางคืนก่อนการพักผ่อนจะมีเวทีแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน	 ซึ่งนับเป็น 

วิธีการสร้างขวัญก�าลังใจให้กันได้อีกทางหนึ่ง	 “มันกะมีก�าลังใจขึ้นอีก  

ยามเฮาได้ฟังร้องฟังล�า เบิ่งพี่น้องฟ้อนหน้าฮ้าน (เวที) ยามมื้อแลง  

(ตอนเย็น)” “ผู้เป็นหมอล�ากะมาล�าให้พี่น้องฟัง ผู ่ล�าบ่เป็นกะฟ้อน  

คนเบิ่งกะม่วนไปน�า ยามมีงานผู ่ยิงกะรวมกันฟ้อนเป็นแถว”	 เป็น 

ค�าบอกเล่าถงึบทบาทในการสร้างความผ่อนคลายในขบวน	

	 นอกจากการรวมตัวกนัในกลุ่มเดยีวกนัแล้ว	 การขยายเครอืข่าย 

ก็นับเป็นหน้าที่หลักอันหนึ่ง	 “ยามอยู่บ้านปกติอยู่บ้านแม่กะหาหมู่ 

หาพวกไว้ เว้าให้เขาเข้าใจเฮา หรือไปร่วมกับเฮาให้ได้ เฮาต้องการ 

คนหลายจังสิมีพลัง ไปเว้ากับผู้นั่นผู้นี่กะได้คนขึ้นมาแหน่” เมื่อแม่ญิง 

พูดถึงเรื่องราวของการรวมเพื่อนบ้าน	 การให้ข้อมูล	 ข้อเท็จจริงที่ได้รับรู้ 

มาเพื่อให้ผู้เดอืดร้อนตื่นตวัและออกมารวมตวักนัให้มากขึ้น	
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	 แต่ก่อนมักจะได้ยินค�ากล่าวว่า  

“แม่ว่าเฮาเฮ็ดหยังเขาบ่ได้ดอก เขาว่า 

หยังส�่า (เขาเปรียบเหมือนว่า) ตีนซ้าง 

เหยียบปากนกนั่นหล่ะ” แต่นานวันเข้า 

ความคิดและค�ากล่าวก็เปลี่ยนเป็นว่า	 

“มดแดงน้อยล้มซ้าง” 

การรณรงค์เปิดประตูเขื่อนปากมูลของแม่ญงิแม่มูน
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๓.๓ ความส�าคัญของแม่ญิงในขบวน

	 ลักษณะและบทบาทความส�าคัญของผู ้หญิงคือมี	 “ควำม

เป็นแม่” ซึ่งมีคุณลักษณะต่างไปจากชายคือ	 มีความอ่อนโยนที่ท�าให้ 

ความขัดแย้งน ้อยลง	 ลดการปะทะสูญเสียที่จะเกิดขึ้น	 มีความ

เข้าใจธรรมชาติ	 (ซึ่งในอีกมุมที่ผู้ชายอาจจะมองไม่เห็น	 หรือไม่ถนัด)	 

มีความรักครอบครัวมองภาพรวมและเห็นประโยชน์โดยส่วนรวม	 

มีความละเอียดอ่อนช่วยเสริมหรือเพิ่มเติมมุมมองในการเคลื่อนไหว

ชมุนมุ	หรอืยบัยั้ง	เตอืนสต	ิมคีวามอดทนเพราะการชมุนมุเรยีกร้องต้องใช้ 

เวลานาน	 ซึ่งการเลี้ยงลูกดูแลสามีสร้างให้ผู้หญิงมีความอดทน	 และ 

มคีวามตั้งใจแน่วแน่	ไม่เปลี่ยนแปลงง่าย

 “มันจ�าเป็นต้องมีทั้งผู่ญิงทั้งผู่ซาย ถ้าว่าซั่น (ไม่งั้น) ขบวนมัน 

กะไปบ่ได้”	 พ่อทวี	 ทองเทพ	 ชาวบ้านหนองแสงใหญ่	 ตั้งข้อสังเกต 

“ผู่ยิงมีความรู้สึกเป็นแม่ มีความอ่อนโยนหลายกว่า” ด้วยเหตุนี้เอง 

ท�าให้การก�าหนด	 หรือการวางแผนใดๆ	 ของการเคลื่อนไหวปากมูน 

จะต้องมีแม่ญิงเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง	 ซึ่งหลายครอบครัวของผู้เดือดร้อน 

ยอมให้แม่ญิงออกมาเป็นผู้เคลื่อนไหวอย่างไว้วางใจ	 โดยครอบครัว 

เป็นผู้สนบัสนนุอย่างเตม็ที่

	 ปากท้องของขบวนกน็บัว่ามคีวามส�าคญัไม่แพ้เรื่องอื่นๆ	แม่ญิง 

แต่ละหมู ่บ้านเป็นเหมือนเสาหลักในเรื่องนี้	 ในแต่ละหมู ่บ้านจะม ี

ฝ่ายแม่ครัวไว้	 มีหน้าที่ในการวางแผนเรื่องอาหารการกินแต่ละมื้อ 

ของสมาชิกในหมู่บ้าน	 ว่าจะกินอาหารอะไร	 ค่าใช้จ่ายเรื่องอาหาร 

เหลือเท่าไหร่	 และหากมีการออกกิจกรรมนอกที่ชุมนุม	 ก็จะจัดเตรียม 

ห่อข้าว	ห่อน�้า	ส�าหรบัการเดนิทางด้วย
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 “ให่ผู ่ยิงออกหน้าเขาบ่กล้าตี”	 ด้วยเหตุผลนี้จึงท�าให้แม่ญิง 

เป็นแนวหน้าในกิจกรรมที่คิดว่าจะมีต�ารวจสกัดกั้นอยู่	 ผลก็คือไม่เกิด

ความรุนแรงขึ้น	 “ต�ารวจมีแต่บอกว่าแม่ถอยออกไปเถอะ อย่าเข้ามา  

พวกผมไม่อยากท�าอะไรพวกแม่”	แม่ๆ	เล่าประสบการณ์เมื่อขณะกดดนั

รฐับาล	

 “บักหล่า (ไอ้หนู) โต (เธอ) กะมีแม่น้อ ให้เข้าใจแม่ แม่ 

เดือดร ้อนจังได ้มา”	 แม่ค�าผุย	 พูดถึงการสื่อสารอย่างอ ่อนโยน 

และท่าทีที่ไม่ใช่ศัตรูคู ่แค้นกับต�ารวจที่หน้าท�าเนียบรัฐบาล	 ถึงแม้ 

จะมีเรื่องที่ไม่พอใจแต่ก็สามารถเก็บความรู ้สึกได้มีความอดกลั้น 

การขดัขวางการชมุนมุของคนปากมูน
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ไม่แสดงอาการของความรุนแรงออมา	 ซึ่งท�าให้ฝ่ายตรงข้ามลดอารมณ์ 

โกรธเคอืง	 หรอืแม้ว่าจะมบีางคนด่าทอ	 เจ้าหน้าที่กจ็ะเหน็เป็นเรื่องตลก

ไม่ใส่ใจ	

	 และด้วยความเป็นแม่ท�าให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสูญเสีย 

ความอุดมสมบูรณ์ของแม่น�้ามูน	 การเข้าถึงความรู ้สึกท�าให้ต่อสู ้ 

อย่างอดทน	 แน่วแน่แม้จะทุกข์ยากเพียงใดก็ยังอยู่ในขบวนอย่างอดทน

เข้มแข็ง	 และที่ส�าคัญหนึ่งคือ	 การเป็นแบบอย่างให้กับแม่ญิงทั้งหลาย	

ทั้งในชุมชนเดียวกันและนอกชุมชน	 รวมไปถึงขยายตัวไปสู่เครือข่ายอื่น	 

ให้แม่ญิงได้ออกมามีบทบาทอย่างเข้มแข็ง	 และเชื่อมั่น	 ในการต่อสู้ 

กบัความไม่เป็นธรรมที่เกดิขึ้น	

๓.๔ ปัญหาและข้อจ�ากัดในการเข้าร่วมต่อสู้ของผู้หญิง

	 ภาระในครอบครัวเป็นปัญหาหลักในการก้าวออกมาจากบ้าน 

แม้จะเข้าใจว่าคือการท�าสิ่งที่ถูกต้อง	 เพื่อสิทธิอันชอบธรรมของตนเอง 

และชุมชน	 ความกังวลใจแรกของแม่ญิงเกือบทุกคนคือเรื่องครอบครัว	 

การหาข้าวหาน�้าให้กบัลกู	หลานและผวั	ดแูลสขุอนามนั	รวมทั้งการอบรม

เลี้ยงดู	 เป็นหน้าที่ที่ละเอียดอ่อนและใช้เวลาเยอะท�าให้พวกเธอออกไป

นอกบ้านไกลๆ	หรือนานๆ	ไม่ได้	

	 การนนิทา	ใส่ร้าย	และดูถูก	ประชดประชนั	จากคนในหมู่บ้าน 

และสงัคมภายนอกโดยเฉพาะจากคนในหมูบ้่านเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเผชญิ	 

โดยเฉพาะการนนิทาใส่ร้ายเรื่องชู้สาว	 บางทีเวลาออกไปชุมนุมจะถูก

นินทาว่าไปเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียหรือไปขายตัว	 ค�านินทาว่าร้ายอื่นๆ	 

เช ่น	 พวกถ ่วงความเจริญ	 ถูกนักศึกษาล ้างสมองให ้ เขาหลอก	 

พวกคอมมิวนิสต์	 พวกม็อบรับจ้าง	 หรืออื่นๆ	 อีกมากมาย	 ลูกหลาน 
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ที่ไปโรงเรียนก็ถูกเรียกว ่าพวกลูกม็อบด ้วย	 

ในช่วงแรกๆ	นั้นชาวบ้านต้องไปชมุนมุแบบหลบๆ	 

ซ่อนๆ	 ต้องแอบไปเอาผ้าคลุมหน้าคลุมตา 

เวลาเข้าออกหมู่บ้าน	 แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท�าให้ 

แม่ญิงปากมูนหมดก�าลังใจ	 ในทางกลับกัน 

ได ้พยายามเสนอความจริง เกี่ยวกับความ 

เดอืดร้อนให้ปรากฏขึ้นมา

	 ป ัญหาสุขภาพและการกินการอยู ่ 

การอาบน�้าอาบท่าในที่ชุมนุมก็เป็นอีกอุปสรรค 

อันหนึ่ง	 ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่พวกเขาดูว ่า 

เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัผลกระทบที่ได้รบั	

เดก็ที่ตามแม่ไปที่ชมุนมุ
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  “มันยิงบักกะถุน (ลูกหิน) เข้ามา พวกแม่เอาสาด (เสื่อ)  

ปกหัวไว้” ค�าบอกเล่าถึงเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อปี	 ๒๕๓๖	 

ที่สันเขื่อนปากมูล “ความปลอดภัย” ของร่างกายและสิทธิ	 เป็นเรื่อง 

ที่เป ็นกังวลอีกเรื่องหนึ่งส�าหรับครอบครัวที่ออกมาคัดค ้านเขื่อน	 

การใช้ความรุนแรง	 การสลายการชุมนุมเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะ 

ในช่วงการคัดค้านเขื่อนอย่างเข้มข้นของผู้ได้รับผลกระทบ	 วิธีการที่ฝ่าย 

สร้างเขื่อนใช้ในเบื้องต้นคือการขู่ด้วยวิธีการต่างๆ	 ให้ชาวบ้านสลายตัว 

กันไป	 เมื่อไม่ท�าตามก็จะใช้ความรุนแรงต่อร่างกายและทรัพย์สิน	 

โดยเข้าท�าลายข้าวของของชาวบ้าน	 การใช้ก�าลังเข้าปราบปราม	 

การแจ้งข้อกล่าวหาด�าเนนิคดี	 แม้แต่การเผาที่ชุมนุม	 เช่น	 ที่หมู่บ้าน 

แม่มูนมั่นยืน	 เมื่อปี	 ๒๕๔๕	 ด้วยจุดประสงค์ให้ชาวบ้านกลัวและ 

หยุดเคลื่อนไหว	 กระทั่งปัจจุบันชาวปากมูนก็ยืนหยัดอย่างเข้มแข็ง 

เพื่อทวงสทิธอินัชอบธรรมของตนเอง

ผู้หญงิและเดก็ถูกจบักมุ
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 “ยามประชุมกะต้องไปยามกลางคืน ย่าน (กลัว) เขาจับ กับ 

นางมด (วนดิา) เอาเลา (แก) ไปลี้ (ซ่อน) ไว้ฮั่นไว้นี้ เขาเหน็เขาสจิบั”  

แม่หนจูันทร์พูดถึงความร้อนแรงของการเคลื่อนไหวในช่วงคัดค้านเขื่อน

ช่วงแรก	 การประชุมปรึกษาหารือต่างๆ	 ต้องท�าแบบหลบๆ	 ซ่อนๆ	 

โดยเฉพาะวนดิาที่ฝ่ายสร้างเขื่อนต้องการจบัตวั

 “ไทบ้านเฮาตื่นโต (ตวั) บ่พ้อมกนั” แม่แถว	นกัสู้รุ่นแรกๆ	ของ

บ้านห้วยไฮพูดถึงพี่น้องที่ออกมาร่วมต่อสู้	 “ถ้าออกมาพ้อมกันตั้งแต่ 

เขาบ่ทนัได้เฮด็เขื่อนนั้น สสิ�าเรจ็ดอียู”่ แม่สะท้อนถงึความไม่เข้าใจปัญหา

ของชาวบ้านผู้เดือดร้อน	 เนื่องจากยังไม่เห็นความจริงหรือยังหลงเชื่อ 

ฝ่ายรฐัในเรื่องความเจรญิที่จะเข้ามาในหมู่บ้าน	ท้ายที่สดุค�าตอบที่ได้คอื	

“บ่เหน็โลงศพบ่หลั่งน�้าตา” 

	 อุปสรรคปัญหาที่กลุ่มแม่ญิงปากมูนเห็นตรงกันอย่างชัดเจน	 

คอืการใช้อ�านาจอย่างไม่ชอบธรรมของฝ่ายรฐั	ไม่ว่าจะเป็นการบดิเบอืน

ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเขื่อน	 เช่น	 ระดับน�้าที่จะท่วมหมู่บ้าน	

ประสบการณ์ของแม่ค�าผยุ	เสนาะวาที	ชาวบ้านบ้านคนัลมึ	คอื	“หลกัน�้า 

(ระดับน�้า) ย้ายขึ้นย้ายลง พวกแม่กะสงสัยว่าเป็นหยังมันคือบ่อยู่หม่อง

เก่า ยามนกัข่าวมาหลักย้ายลงกะแปลว่าน�้าท่วมบ่หลาย ยามบ่มีไผจัง

ย้ายขึ้น พวกแม่จงัได้ไปหาผู้ว่าฯ มนัท่วมฮอดไสกนัแน่” 

	 ผลกระทบนี้รวมถงึเรื่องปลาในแม่น�้ามูนหลงัการปิดเขื่อน	กฟผ. 

บอกว่าปัญหาปลาแม่น�้ามูนจะแก้ได้ด้วยบันไดปลาโจน	 และการปล่อย

สัตว์น�้าของกรมประมง	 ซึ่งต่อมาความจริงคือทั้งสองเรื่องล้มเหลว 

โดยสิ้นเชิง	 เมื่อชาวบ้านเรียกร้องอย่างต่อเนื่อง	 สิ่งที่รัฐสัญญาคือ 

การ	 “แก้ไขปัญหา”	 แต่ในทางปฏบิตัริฐักลบันิ่งเฉยไม่ใส่ใจ	บางรฐับาล 



51แม่ญิง (ผู้หญิง) แม่มูน

มีกลไกการแก้ไข	 บางรัฐบาลก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ	 “เป็นจังได๋ 

เฮากะสสิู้อยู่นี้หละ บ่ยอม มนับ่เฮด็ให้กะสู้ต่อไป แม่นี้บ่ยอมแท้ รุ่นเฮา

ปัญหาบ่แล้ว กะให้ลูกหลานสู้ต่อ” แม่ค�าแยง	บ้านคอนสายบอกความ

ในใจ

	 ค�าสอนที่อยู่ในใจแม่ๆ	 นักสู้ทั้งหลายที่มักจะได้ยินอยู่เสมอๆ	 

“คันได้ย่างหน้าแล้ว อย่าถอยหลังให้เขาเหยียบ ตายให่ไปตายหน้าพุ้น

เขาจงัย้องว่าหาญ”

การเผาท�าลายที่ชมุนมุ บ้านแม่มูนมั่นยนื เมื่อปี ๒๕๔๕
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๓.๕ ผลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ของแม่ญิงแม่มูน
	 ผลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ของผู้หญิงปากมูนมีทั้งต่อตัวเองและ 

ต่อสงัคมภายนอก	“ความรู”้	และ	“ประสบการณ์”	เป็นผลดต่ีอตวัผูห้ญงิ 

เองที่ได้จากการเคลื่อนไหว	 การเรียนรู ้ถึงเทคนิคต่างๆ	 ในการต่อสู ้	 

การจัดการขบวนการชุมนุม	 เกิดประสบการณ์ผ่านการลองผิดลองถูก	

การปฏิบัติจริง	 ปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาดไปหรือไม่เป็นผล	 นับได้ว่า

เกดิพัฒนาการของกลุ่มแม่ญิงปากมูนที่ได้ยกระดับทางความคิดมากขึ้น	

รวมถึงการท�าวิจัยไทบ้านที่ได้สร้างการเรียนรู้ใหม่ขึ้นมาอีก	 สิ่งเหล่านี้ 

ท�าให้เข้าใจว่าสิทธิและบทบาทตัวเองมีอะไร	 ผู้เสียสละจะต้องได้สิ่งใด 

ตอบแทนหรือไม่ได้สิ่งใด	 การไม่นั่งรอและยอมรับกับสิ่งที่รัฐและทุน 

ก�าหนดให้	การไม่ยอมรบักบัความไม่ยตุธิรรมที่เกดิขึ้น	อะไรเป็นพลงัอย่าง

แท้จรงิให้ผูม้อี�านาจยอมรบั	การเข้าใจปัญหาและวเิคราะห์อย่างเชื่อมโยง	

สิ่งเหล่านี้เป็นผลลพัธ์ส�าคญัที่นกัต่อสูท้ั้งหลายได้รบัจากการที่ต้องแลกมา

ด้วยความทกุข์ยากของชวีติตวัเองเป็นเวลายาวนานกว่า	๒๐	ปี
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แม่ญงิเป็นผู้น�าในขบวนการต่อสู้ตั้งแต่เริ่มต้น

 “แม่ว่าเฮามีความฮู้หลายขึ้น ทันนกัการเมืองขึ้น เข้าใจสังคม

หลายขึ้น” การตอบรับถึงผลส�าเร็จเบื้องต้นในความเห็นของแม่ญิงแม่

มูนอย่าง	แม่สมปอง	เวยีงจนัทร์	“หมู่พวก เครอืข่ายกะมทีั่วประเทศ ทั่ว

โลกกะว่าได้ ได้ฮู้จักว่าเขื่อนปากมูลมันเป็นจังได๋ คนปากมูนเดือดร้อน 

แบบได๋ สู ้มาโดนปานได๋ (นานแค่ไหน)” บทสรุปถึงสิ่งที่เกิดกับ 

คนปากมูน	หลงัจากที่ได้ลงแรงกายแรงใจเพื่อท�าให้รฐัและสงัคมยอมรบั

การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรม

	 แน่นอนว่าการได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นเป็นหนึ่งในผล 

ของการแลกมาด้วยความทกุข์ยากของผู้ร่วมชมุนมุทั้งหลาย	 นอกจากนี้ 

การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องท�าให้ความจริงถูกน�าเสนอต่อสังคม 

ในวงกว้างออกไปและได้รับการยอมรับจากสังคม	 คนชุมชนที่ไม่ได้ 
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แม่สมปอง เวยีงจนัทร์

ร่วมต่อสู้เองก็ได้เรียนรู้จากข่าวสารที่ออกมาและการเข้ามาเยี่ยมเยียน 

ของกลุ่มคนภายนอกมากมายทั้งในและต่างประเทศ	

	 การร่วมชุมนุมโดยเฉพาะการเป็นแกนน�าท�าให้บุคลิกเปลี่ยน 

ไปด้วย	 กล้าพูด	 กล้าแสดงออก	 และกล้าเผชิญกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

มากขึ้น	 ซึ่งท�าให้บทบาทแม่ญิงได้รับการยอมรับมากขึ้นในครอบครัว	 

ชุมชน	 และสังคม	 หลายหมู่บ้านแม่ญิงถูกเลือกให้เป็นฝ่ายปกครอง	 

หลายหมู่บ้านเป็นฝ่ายบริหาร	 เช่น	 สมาชิก	 อบต.	 นายก	 อบต.	 หรือ 

แม้กระทั่งการถูกเลือกเข้าไปท�าหน้าที่ในระดับประเทศอย่างการ 

เป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศของแม่สมปอง	 เวียงจันทร์	 แม่ญิง 

ชาวปากมูน	เป็นต้น

สู้ไม่มถีอยไม่มถีอย
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๑.	 หนจูนัทร์	ลวิงษ์	

๒.	 เงา	อดุมทรพัย์	

๓.	 สนุทร	ีสารสวสัดิ์	

๔.	 ส�าร	ีบญุวจิติร

๕.	 วนัทอง	วงแดง

๖.	 เจยีมรูญ	สีดา

๗.	 สอน	เหลอืงทอง

๘.	 มจัฉา	ทรพัย์ศริิ

๙.	 หนทูอง	วงค์ชมพู

๑๐.	หนกูาล	สทุนิ

๑๑.	เคอืง	บญุค้อม

๑๒.	ทองพนัธ์	มูลเมอืง

๑๓.	ทองส	ีเรอืนสงิห์

๑๔.	โสม	ชุมศรี

๑๕.	โกสล	ทรายทอง

๑๖.	ศรปีระจนัทร์	ทารัตน์

๑๗.	สนุ	เรอืนแก้ว

๑๘.	ค�าพวง	พูลสาร

๑๙.	โอไร	แก้วดวงงาม

๒๐.	ค�า	บญุยงั

๒๑.	หนูบาง	ทองเรอืง

๒๒.	นงลกัษณ์	ดาราค�า

๒๓.	สมปอง	เวยีงจนัทร์

๒๔.	ไหน	ทองเทพ

๒๕.	ทองม้วน	วงัแก้ว

๒๖.	ประดษิฐ์	ค�าสนุี

๒๗.	มี	แสนทวสีขุ

๒๘.	อ�านวยพร	ผาดี

๒๙.	ติ๋ว	นงนชุ

๓๐.	ค�าผยุ	เสนาะวาที

๓๑.	ค�าแยง	สขุมุ

๓๒.	บญุมี	คณุสพุรรณ์

๓๓.	อ�าพร	สนีวน

๓๔.	สวาท	พรมทศั

๓๕.	ปรดีาภรณ์	แก่นกูล

๓๖.	ทองศกัดิ์	บุตรพรม

๓๗.	หนูฤทธิ์	ทองเรอืง

๓๘.	หนกูาญจน์	จนัทรคนธ์

แม่ญิง (ผู้หญิง) แม่มูน :
รายชื่อนกัวิจัยเรื่อง
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๓๙.	ค�าพนัธ์	วงศ์พนัธ์

๔๐.	บวัวาฬ	กิ่งจนัทร์

๔๑.	ค�าไผ่	สายเมอืง

๔๒.	แจ่มจนัทร์	แสงป้อง

๔๓.	ประนอม	จาระงบั

๔๔.	สดุใจ	พิลา

๔๕.	โอลา	บญุทนั

๔๖.	หนกูลุ	วนัหนองคู

๔๗.	สมหมาย	บญุเกิ่ง

๔๘.	บญัญตั	ิสงิศลิา

๔๙.	ค�าพนัธ์	วงศ์พนัธ์

๕๐.	พนมวลัย์	สมเสนาะ

๕๑.	บญุม	ีนาจาน

๕๒.	สมหวงั	ผาดี

๕๓.	หนคูดิ	จนัทร์เมอืง

๕๔.	ราตร	ีภมิา

๕๕.	สนทิ	ทองล้วน

๕๖.	ทว	ีทองเทพ

๕๗.	บญุม	ีค�าเรอืง

๕๘.	สว่าง	ทารตัน์

๕๙.	เชย	สโุคตร

เปิดเขื่อนปากมูลฟื้นฟูชวีติคนลุ่มน�้ามูน


