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คณะผู้วิจัย
1. นางสาวจันทร์นภา คืนดี
2. นายชาญณรงค์ วงศ์ลา
3. นายสายัณน์ ข้ามหนึ่ง

สนับสนุนโดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชุดโครงการ การสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวิถีการดารงชีพ และระบอบอาหาร
ของชุมชนชาติพันธุ์ลุ่มนาโขงสู่ทางเลือกในการพัฒนา

บทที่ 1
บทนา
1.1. หลักการและเหตุผล
ชุ มชนท้องถิ่นจํานวนมากกําลังตกอยูใ่ นสภาวะการสู ญเสี ยฐานทรัพยากรอาหาร เกิดระบบผูกขาดการ
เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติโดยทุนและรัฐภายใต้นิยามการพัฒนา สาเหตุประการหนึ่ งของการเปลี่ยนแปลงแม่น้ าํ
โขงเริ่ มต้นจากโครงการพัฒนาอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง (GMS- Greater Mekong Sub region) ในปี พ.ศ.2535
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม การเกษตร การบริ การใน 6 ประเทศ ได้แก่ จีนตอนใต้ พม่า ไทย ลาว
เวียดนาม และกัมพูชา ในช่ วงสองทศวรรษที่ ผ่านมาชุ มชนบริ เวณลุ่ มแม่น้ าํ โขงทางตอนใต้ต่างได้รับผลจาก
นโยบายการพัฒนาของประเทศต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมถึงจีนที่มีนโยบายและแผนงานขยายการการค้าและการ
พัฒนามาทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ผา่ นแม่น้ าํ โขงที่เป็ นดังสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวติ ผูค้ นจํานวนกว่า 60 ล้านคน
ในลุ่มนํ้าโขงตอนบนจีนมีแผนการพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้ า การเดินทางและขนส่ ง และการเกษตร
แปลงใหญ่ จีนได้สร้างเขื่อนบริ เวณแม่น้ าํ โขงตอนบนและมีแผนสร้างเขื่อนบริ เวณแม่น้ าํ โขงตอนล่าง รวมแล้ว
กว่า 20 เขื่อน โดยเขื่อนเหล่านี้ จะเป็ นแหล่งผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าให้แก่ประเทศจีนตอนล่าง และประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง นอกจากนี้ จีนวางแผนยุทธศาสตร์ ยนู นานเป็ นเมืองหัวสะพานที่เชื่ อมโยงจีนกับประเทศใน
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ มีการสร้ างสะพาน R3A R3B การพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเศษชายแดน และการใช้
เส้นทางนํ้าลําเลียงสิ นค้าผ่านแม่น้ าํ โขง โดยการระเบิดแก่งเพื่อการเดินเรื อพานิชให้เรื อสิ นค้าขนาดใหญ่สามารถ
เดินทางในแม่น้ าํ โขงได้ตลอดทั้งปี การเปลี่ยนแม่น้ าํ โขงให้เป็ นเส้นทางขนถ่ายสิ นค้าและผลิตกระแสไฟฟ้ า ทํา
ให้ระดับนํ้าแม่น้ าํ โขงผันผวนไม่เป็ นไปตามธรรมชาติที่ประชาชนสองฝั่งแม่น้ าํ โขงได้สะสมประสบการณ์และ
ความรู ้อยูร่ ่ วมกับระบบนิเวศแม่น้ าํ โขงมาหลายชัว่ อายุคน
ในขณะที่มีการพัฒนาหลายอย่างในลุ่มนํ้าโขงตอนล่างที่กระทบต่อชุ มชนท้องถิ่น ทั้งการสร้างเขื่อนบน
แม่น้ าํ โขงสายหลักและแม่น้ าํ สาขา หรื อการทําการเกษตรขนาดใหญ่อย่างกล้วยหอมหรื อยางพารา การเติบโต
ของชุมชนเมืองที่ก่อเกิดมลภาวะ
กว่า 20 ปี ที่ผา่ นมา การนําเสนอภูมิปัญญาความรู ้ ที่สอดคล้องของชาวบ้านที่พึงพิงกับทรัพยากรแม่น้ าํ
โขง ข้อคิดเห็น ข้อกังวล และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนา เสี ยงของประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบแทบ
ไม่ได้ยินและถูกละเลยมาโดยตลอด ข้อมูลและความรู ้จากท้องถิ่นไม่ได้ถูกนําไปเป็ นเครื่ องมือในการตัดสิ นใจ
กําหนดนโยบายและการดําเนินการ เมื่อเสี ยงและข้อมูลไม่ได้รับความสนใจจากผูว้ างแผนและดําเนินการพัฒนา
ความสู ญเสี ยที่เกิ ดขึ้นในด้านต่างๆ ชาวบ้านต้องเผชิ ญและรับภาระ ชุ มชนชาติพนั ธุ์บริ เวณแม่น้ าํ โขงมีความรู ้
และวิถีชีวติ ที่พ่ งึ พิงทรัพยากรแม่น้ าํ โขง ก่อเกิดความรู ้มากมายที่นาํ มาใช้ในการดํารงชี พของชาวบ้านที่ตอ้ งอาศัย
ฤดู กาลทางธรรมชาติที่ แม่น้ าํ จะค่อยปรั บตามช่ วงเวลาตลอดทั้งปี เมื่ อเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของแม่น้ าํ โขง จึ ง
ส่ งผลโดยตรงต่อวิถีชีวติ ของชุมชนชาติพนั ธุ์ต่างๆ ในลุ่มนํ้า
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เพื่ อให้เ กิ ดการสะท้อนเสี ย งและข้อ เท็ จ จริ ง จากท้องถิ่ น ไปยัง การพัฒ นาต่ า งๆ ที่ เกิ ดขึ้ น จึ ง ได้เ กิ ด
โครงการ “สร้ างการสื่ อสารสู่ การรู ้ เท่าทันความเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชี พและระบอบอาหารของชุ มชนชาติ
พันธุ์ลุ่มนํ้าโขง” ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การวิจยั ภายใต้โครงการดังกล่าวนี้ ยงั ขาดงานด้านการสื่ อสารซึ่ งเป็ นส่ วน
สําคัญที่จะทําให้ขอ้ มูลและความรู ้ที่ได้นาํ ไปสู่ การเปลี่ยนแปลง
คํา ถามที่ สํ า คัญ คื อ จะทํา อย่ า งไรให้ เ กิ ด การดํา เนิ น งานโครงการวิ จ ัย นี้ ถู ก สื่ อ สารออกไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงตามเป้ าหมายโครงการที่ต้ งั ไว้ รวมทั้งปั จจัยที่จะทําให้ชุมชนที่ร่วม
วิจยั มีศกั ยภาพที่ครบรอบด้านเพื่อความยัง่ ยืนของชุมชนในระยะยาว
ดังนั้นจึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโครงการสื่ อสารนี้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สําคัญ 2 ประการคือ 1) เกิดการ
พัฒนาศัก ยภาพด้า นการสื่ อสารแก่ นัก วิจยั และชุ ม ชนท้องถิ่ นที่ ร่วมโครงการวิจยั นี้ รวมไปถึ งศัก ยภาพของ
เครื อข่ายชุ มชนภายใต้โครงการวิจยั นี้ 2) เกิ ดการสื่ อสารทั้งภายในเครื อข่ายชุ มชนภายใต้โครงการวิจยั นี้ และ
สื่ อสารกับสังคมภายนอกเกี่ยวกับข้อมูล ความรู ้ และความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับโครงการวิจยั นี้ ผ่านการสื่ อสาร
รู ปแบบต่างๆ ทั้งวีดีโอผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ สิ่ งพิมพ์ต่างๆ การประชุ มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการไป
นําเสนอข้อมูลความรู ้ในเวทีต่างๆ
1.2 วัตถุประสงค์
12.1. เพื่อค้นหาวิธีการสื่ อสารที่เหมาะสมกับชุมชนชาติพนั ธุ์ลุ่มนํ้าโขง
1.2.2. เพื่อสร้างกระบวนการสื่ อสารที่เหมาะสมกับชุ มชนลุ่มนํ้าโขงสู่ การรู ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงวิถี
การดํารงชีพและระบอบอาหารของชุมชนชาติพนั ธุ์ลุ่มนํ้าโขง
1.2.3. เพื่อได้ “สื่ อ” ที่เหมาะสมกับการสื่ อสารข้อมูล ความรู ้ และความเคลื่อนไหว ภายในชุมชนและ
สาธารณะต่อการรู ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีพและระบอบอาหารของชุมชนชาติพนั ธุ์ลุ่มนํ้าโขง
1.3. ขอบเขตการศึกษา
1.3.1. ระยะเวลา 1 ปี (ภายใต้กรอบการดําเนินงานชุดลุ่มนํ้าโขง 5 ปี : 2561- 2566)
1.3.2. พื้นที่ดาํ เนินการ
หมู่บา้ นหาดไคร้ หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย (ไทยวน), หมู่บา้ นห้วยลึก หมู่ 4 ต.ม่วงยาย อ.เวียง
แก่น จ.เชียงราย (ลาว หลวงพระบาง), หมู่บา้ นกลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย (กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทพวน), บ้าน
ม่วง ตําบลบ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย และ โครงการสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีพ และระบอบ
อาหารของชุมชนชาติพนั ธุ์ลุ่มนํ้าโขงและทางเลือกในการพัฒนา
1.3.3. ประเด็นศึกษา
1.การศึ กษาบริ บทและพฤติ กรรมของผูร้ ั บสารในพื้นที่ ลุ่มนํ้า โขง (4 ชุ มชน ของพื้นที่ การ
ดําเนินงานวิจยั )
2. การศึกษาเรื่ อง “สื่ อ” ประกอบด้วย
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2.1 สื่ อพื้นบ้าน เช่ น นิ ทานพื้นบ้าน, ภาษาถิ่ น, สุ ภาษิต, เพลงชาวบ้าน, ประเพณี
พื้นบ้าน, งานมหกรรมพื้นบ้าน, การละเล่น หรื อ กีฬาพื้นเมือง, เสี ยงตามสาย, เวทีสาธารณะ เป็ นต้น
2.2 สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ, วารสาร, หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น
2.3 สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่ผา่ นการใช้เครื่ องมือทางอิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ โทรทัศน์ เช่ น
หนังสั้น, สารคดี, ข่าว หรื อ วิทยุ เป็ นต้น
2.4 สื่ อออนไลน์ เช่น เฟสบุค๊ , ไลน์, คลิปหนังสั้น เป็ นต้น
2.5 สื่ อภาพ เช่น อินโฟร์ กราฟฟิ ก, ภาพถ่าย, คิวอาร์โค้ช เป็ นต้น
3. การวิเคราะห์ จุดเด่น / จุดด้อย / โอกาส / ข้อจํากัด ของสื่ อแต่ละประเภท และปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
4. กระบวนการสร้างทีมการสื่ อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มผูร้ ับสาร ภายใต้องค์ประกอบของทีม คน 3 วัย
ได้แก่ เด็ก-เยาวชน, ผูใ้ หญ่ (วัยแรงงาน) และผูส้ ู งอายุ
5. การนําสรุ ปประมวลเนื้ อหาจากโครงการวิจยั 4 ชุ มชนและโครงการสังเคราะห์ ลุ่มนํ้าโขง มา
ออกแบบกับ “สื่ อ และผูร้ ับสารที่เหมาะสม”
1.4. วิธีการดาเนินงานวิจัย
1.4.1 การบริ หารงานวิจยั
การดําเนิ นโครงการจะแบ่งออกเป็ น 5 ปี โดยในปี ที่ 1 (1 กันยายน 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2562)
จะเน้นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสร้าง/ทดลองการสื่ อสารภายในเครื อข่ายชุมชนและเครื อข่ายสาธารณะ
ที่เข้าร่ วมการวิจยั ปี ที่ 2 และปี ถัดไปจะเพิ่มการสื่ อกับสังคมภายนอก โดยนําผลการสรุ ปข้อมูลการวิจยั ชุดลุ่มนํ้า
โขงมานําเสนอผ่าน “สื่ อ” ที่เหมาะสมกับกลุ่มผูร้ ับสาร ทั้งในส่ วนของชุมชน ชาวบ้านในเครื อข่ายการวิจยั และ
เครื อข่ายสาธารณะ
ในปี ที่ 1 จะมีแผนการดําเนิ นงานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ดงั นี้
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 คือ เติมความรู ้เรื่ อง “สื่ อ” ได้แก่ สื่ อชาวบ้าน, สื่ อท้องถิ่น, สื่ อสิ่ งพิมพ์, สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์, สื่ อออนไลน์ ให้กบั นักวิจยั
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 คือ สร้างทีมการสื่ อสาร ซึ่งประกอบด้วยคน 3 วัย ได้แก่ เด็ก-เยาวชน , วัยผูใ้ หญ่
และวัยสู งอายุ เพื่อเรี ยนรู ้และทดลองปฏิบตั ิการสร้าง “สื่ อ” ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ได้แก่ สื่ อชาวบ้าน เช่น
หมอลํา, วงพูดคุย, เสี ยงตามสาย, ประเพณี -วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับลุ่มนํ้าโขง / สื่ อสิ่ งพิมพ์, สื่ อออนไลน์, สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นพับ, ไลน์, เฟสบุค๊ , คลิป
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 คือ ได้ “สื่ อ” ที่เหมาะสมกับกลุ่มผูร้ ับสาร 2 กลุ่ม ได้แก่ ชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มนํ้าโขง
และเครื อข่ายสาธารณะที่สนใจต่อประเด็นลุ่มนํ้าโขง
1.4.2 ระเบียบวิธีการวิจยั
การดําเนินงานระยะที่ 1
3

-เวทีช้ ี แจงโครงการวิจยั ในพื้นที่ 4 ชุ มชน ได้แก่ หมู่บา้ นหาดไคร้, หมู่บา้ นห้วยลึก, หมู่บา้ น
กลาง, บ้านม่วงและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง
-การอบรม/เติมความรู ้เรื่ อง กระบวนการงานวิจยั เพื่อท้องถิ่น, การบริ หารงบประมาณตามหลัก
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)การอบรมเครื่ องมือการเก็บข้อมูลงานวิจยั เพื่อท้องถิ่น
-การเก็บข้อมูลบริ บทและพฤติกรรมของผูร้ ับสารในพื้นที่ลุ่มนํ้าโขง (4 ชุ มชนของพื้นที่การ
ดําเนินงานวิจยั )
-การเติมความรู ้เรื่ อง “สื่ อ” ให้กบั ชุมชนพื้นที่วจิ ยั 4 ชุมชนและ โครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง
-การเติม/อบรม การสรุ ปประเด็นเนื้อหา (ข้อมูลที่จะนําเป็ นสร้างการสื่ อสาร) ที่เหมาะสมกับสื่ อ
แต่ละชนิดและกลุ่มผูร้ ับสาร
-การสร้างทีมสื่ อสารของ 4 ชุมชน และโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง
-การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์จุดเด่น/จุดด้อย/โอกาส/ข้อจํากัด ของสื่ อแต่ละประเภท และปั จจัยที่
เกี่ยวข้อง
-การออกแบบแผนการสร้างสื่ อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย (ผูร้ ับสาร)
-การจัดทํารายงานความก้าวหน้าและสรุ ปเอกสารการเงิน
การดําเนินงานระยะที่ 2
-การนําผลการดําเนินงานวิจยั จาก 4 ชุมชนและโครงการสังเคราะห์มาออกแบบสื่ อที่ เหมาะสม
กับกลุ่มผูร้ ับสารแต่ละกลุ่ม
-ที มวิจยั และชาวบ้านทั้ง 4 ชุ มชนและโครงการสั งเคราะห์ ร่วมผลิ ตสื่ อจากชุ มชนเพื่อการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลความรู ้และสร้างความเข้าใจในพื้นที่ 4 ครั้ง
-การทดลองสื่ อสารและประเมินผลการสื่ อสาร
-การวิเคราะห์เลือก “สื่ อ” (ที่ผา่ นการทดลอง) ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ คนในชุ มชน
ทั้ง 4 ชุมชนวิจยั และโครงการสังเคราะห์ รวมถึงเครื อข่ายลุ่มนํ้าโขง
-การสรุ ปผลการทดลอง
-การคืนข้อมูลสู่ ชุมชนทั้ง 4 ชุมชนวิจยั และโครงการสังเคราะห์
-การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
1.5. ขั้นตอนดาเนินงาน
1.5.1 เวทีช้ ีแจงโครงการวิจยั ในพื้นที่ 4 ชุมชน ได้แก่ หมู่บา้ นหาดไคร้, หมู่บา้ นห้วยลึก, หมู่บา้ นกลาง,
บ้านม่วงและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง และการประชุ มวางแผนงานและที่ปรึ กษา 2 ครั้ง
1.5.2 การอบรม/เติมความรู ้เรื่ อง กระบวนการงานวิจยั เพื่อท้องถิ่น, การบริ หารงบประมาณตามหลักของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) การอบรมเครื่ องมือการเก็บข้อมูลงานวิจยั เพื่อท้องถิ่นให้กบั นักวิจยั
ทั้ง 4 ชุมชนและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง
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1.5.3 การเก็บข้อมูลบริ บทและพฤติ กรรมของผูร้ ั บสารในพื้นที่ ลุ่มนํ้าโขง (4 ชุ มชน ของพื้นที่การ
ดําเนินงานวิจยั )
1.5.4 การเติมความรู ้เรื่ อง “สื่ อ” ให้กบั ชุมชนพื้นที่วจิ ยั 4 ชุมชนและ โครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง
1.5.5 การสร้างทีมสื่ อสารของ 4 ชุ มชน และโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง ในการคัดเลือกผูท้ ี่จะผลิ ต
“สื่ อ” ทั้ง 4 ชุมชนและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง
1.5.6 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์จุดเด่น/จุดด้อย/โอกาส/ข้อจํากัด ของสื่ อแต่ละประเภท และปั จจัยที่
เกี่ยวข้อง
1.5.7 การออกแบบแผนการสร้างสื่ อ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย (ผูร้ ับสาร)
1.5.8 การนําผลการดําเนินงานวิจยั จาก 4 ชุมชนและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง มาออกแบบสื่ อที่
เหมาะสมกับกลุ่มผูร้ ับสารแต่ละกลุ่ม
1.5.9 ทีมวิจยั และชาวบ้านทั้ง 4 ชุมชนและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขงร่ วมผลิตสื่ อจากชุมชนเพื่อการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลความรู ้และสร้างความเข้าใจในพื้นที่ 4 ครั้ง
1.5.10 ทดลองสื่ อสารและประเมินผลการสื่ อสาร
1.5.11 การวิเคราะห์เลือก “สื่ อ” (ที่ผา่ นการทดลอง) ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ คนในชุมชนทั้ง
4 ชุมชนวิจยั และโครงการสังเคราะห์ รวมถึงเครื อข่ายลุ่มนํ้าโขง
1.5.12 การสรุ ปผลการทดลอง
1.5.13 การคืนข้อมูลสู่ ชุมชนทั้ง 4 ชุมชนวิจยั และโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง
1.5.14 การเขียนรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์
1.5.15 การเผยแพร่ ภายในพื้นที่ 4 พื้นที่
1.5.16 การเผยแพร่ สื่อสังคมออนไลน์ ผ่านเฟสบุค๊ เพจ
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1.6. ตารางดาเนินงานปีที่ 1
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน

เดือน
1
1. เวทีช้ ีแจงโครงการวิจยั ในพื้นที่ 4 ชุมชน ได้แก่ หมู่บา้ น 

2


3

4















5

6

7


8

9

10

11

12

หาดไคร้, หมู่บา้ นห้วยลึก, หมู่บา้ นกลาง, บ้านม่วงและ
โครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง และการประชุมวางแผน
งานและที่ปรึ กษา 2 ครั้ง
2. การอบรม/เติมความรู ้เรื่ อง กระบวนการงานวิจยั เพื่อ



ท้องถิ่น, การบริ หารงบประมาณตามหลักของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) การอบรมเครื่ องมือ
การเก็บข้อมูลงานวิจยั เพื่อท้องถิ่นให้กบั นักวิจยั ทั้ง 4
ชุมชนและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง
3. การเก็บข้อมูลบริ บทและพฤติกรรมของผูร้ ับสารใน
พื้นที่ลุ่มนํ้าโขง (4 ชุมชน ของพื้นที่การดําเนินงานวิจยั )
4. การเติมความรู ้เรื่ อง “สื่ อ” ให้กบั ชุมชนพื้นที่วจิ ยั 4
ชุมชนและ โครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง
6

5. การสร้างทีมสื่ อสารของ 4 ชุมชน และโครงการ





สังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง ในการคัดเลือกผูท้ ี่จะผลิต “สื่ อ”
ทั้ง 4 ชุมชนและโครงการสังเคราะห์
6. การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์จุดเด่น/จุดด้อย /โอกาส/





ข้อจํากัด ของสื่ อแต่ละประเภท และปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
7. การออกแบบแผนการสร้างสื่ อ ที่เหมาะสมกับ





กลุ่มเป้ าหมาย (ผูร้ ับสาร)
8. การนําผลการดําเนินงานวิจยั จาก 4 ชุมชนและโครงการ





สังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขงมาออกแบบสื่ อที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ผูร้ ับสารแต่ละกลุ่ม
9. ทีมวิจยั และชาวบ้านทั้ง 4 ชุมชนและโครงการ





สังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง ร่ วมผลิตสื่ อจากชุมชนเพื่อการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลความรู ้และสร้างความเข้าใจในพื้นที่ 4
ครั้ง
10. ทดลองสื่ อสารและประเมินผลการสื่ อสาร
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11. การวิเคราะห์เลือก “สื่ อ” (ที่ผา่ นการทดลอง) ที่





เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ คนในชุมชนทั้ง 4
ชุมชนวิจยั และโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง รวมถึง
เครื อข่ายลุ่มนํ้าโขง
12. การสรุ ปผลการทดลอง



13. การคืนข้อมูลสู่ ชุมชนทั้ง 4 ชุ มชนวิจยั และโครงการ





สังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง
14. การเขียนรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับ





สมบูรณ์
15.การเผยแพร่ ภายในพื้นที่ 4 พื้นที่
16.การเผยแพร่ สื่อสังคมออนไลน์ ผ่านเฟสบุค๊ เพจ
17.การประชุมประจําเดือนทีมสื่ อ (ออนไลน์)
18.ลงพื้นที่ทาํ งานร่ วมกับนักวิจยั ชาวบ้านแต่ละพื้นที่ 4
พื้นที่
8

1.7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มิติเชิงวิจัย
1. ได้องค์ความรู ้เรื่ องวิธีการสื่ อสารที่เหมาะสมกับชุมชนชาติพนั ธุ์ลุ่มนํ้าโขง
2. ได้องค์ค วามรู ้ เรื่ องการสร้ างกระบวนการสื่ อสารที่ เหมาะสมกับชุ มชนลุ่ ม นํ้าโขงสู่ การรู ้ เท่า ทันความ
เปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีพและระบอบอาหารของชุมชนชาติพนั ธุ์ลุ่มนํ้าโขง
มิติเชิงพัฒนา
1. ได้ “สื่ อ” ที่เหมาะสมกับการสื่ อสารข้อมูล ความรู ้ และความเคลื่อนไหวภายในชุ มชนและสาธารณะต่อ
การรู ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีพและระบอบอาหารของชุมชนชาติพนั ธุ์ลุ่มนํ้าโขง

70

บทที่ 2
กระบวนการวิจัย
กว่า 20 ปี ที่ผา่ นมา การนําเสนอภูมิปัญญา ความรู ้ที่สอดคล้องของชาวบ้านที่พ่ ึ งพิงกับทรัพยากรแม่น้ าํ
โขง ข้อคิดเห็น ข้อกังวล และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนา เสี ยงของประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบแทบ
ไม่ ไ ด้ยินและถู ก ละเลยมาโดยตลอด ข้อมู ลและความรู ้ จากท้องถิ่ นไม่ ไ ด้รับการนํา ไปเป็ นเครื่ องมื อในการ
ตัดสิ นใจกําหนดนโยบายและดําเนิ นการ เมื่อเสี ยงและข้อมูลไม่ได้รับความสนใจจากผูว้ างแผนและดําเนิ นการ
พัฒนา ความสู ญเสี ยที่เกิ ดขึ้นในด้านต่างๆ ชาวบ้านต้องเผชิ ญและรับภาระ ชุ มชนชาติพนั ธุ์บริ เวณแม่น้ าํ โขงมี
ความรู ้ และวิถีชีวิตที่พ่ ึงพิงทรัพยากรแม่น้ าํ โขง ก่อเกิ ดความรู ้ มากมายที่นาํ มาใช้ในการดํารงชี พของชาวบ้านที่
ต้องอาศัยฤดูกาลทางธรรมชาติที่แม่น้ าํ จะค่อยปรับตามช่ วงเวลาตลอดทั้งปี เมื่อเกิดการเปลี่ ยนแปลงของแม่น้ าํ
โขง จึงส่ งผลโดยตรงต่อวิถีชีวติ ของชุมชนชาติพนั ธุ์ต่างๆ ในลุ่มนํ้าโขง
เพื่อให้เกิดการสะท้อนเสี ยงและข้อเท็จจริ งจากท้องถิ่นไปยังการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงได้มีการพัฒนา
โครงการด้านการสื่ อสารเพื่อทํางานร่ วมกับที มวิจยั ทั้ง 4 แห่ ง โครงการวิจยั นี้ จะสื่ อสารออกไปอย่างไรให้มี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้เกิ ดผลการเปลี่ ยนแปลงตามเป้ าหมายโครงการ รวมทั้งปั จจัยที่จะทําให้ชุมชนที่ร่วมวิจยั มี
ศักยภาพที่ครบรอบด้านเพื่อความยัง่ ยืนของชุมชนในระยะยาว
2.1 โจทย์และคาถามวิจัย
โครงการสร้างการสื่ อสารสู่ การรู ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีพและระบอบอาหารของชุมชน
ชาติพนั ธุ์ลุ่มนํ้าโขง มีวตั ถุประสงค์ คือ 1.เพื่อค้นหาวิธีการสื่ อสารที่เหมาะสมกับชุมชนชาติพนั ธุ์ลุ่มนํ้าโขง 2.
เพื่อสร้างกระบวนการสื่ อสารที่เหมาะสมกับชุมชนลุ่มนํ้าโขงสู่ การรู ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีพ
และระบอบอาหารของชุมชนชาติพนั ธุ์ลุ่มนํ้าโขง 3.เพื่อได้ “สื่ อ” ที่เหมาะสมกับการสื่ อสารข้อมูล ความรู ้ และ
ความเคลื่อนไหวภายในชุมชนและสาธารณะต่อการรู ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีพและระบอบ
อาหารของชุมชนชาติพนั ธุ์ลุ่มนํ้าโขง
2.2 นักวิจัย
ช่วงก่อนเริ่ มพัฒนาโครงการวิจยั เจ้าหน้าที่ในโครงการทั้งหมดได้เคยทํางานร่ วมกับชุ มชนทั้ง 4 แห่ ง มา
ก่อนหน้านั้นแล้ว ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั และร่ วมงานกับชุ มชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยนายสายัณน์ ข้ามหนึ่ง และนายพิศณุ
กรณ์ ดี แก้ว ทํางานร่ วมกับชุ มชนบ้านหาดไคร้ และบ้านห้วยลึ ก จังหวัดเชี ยงราย นางสาวอ้อมบุ ญ ทิ พย์สุนา
ทํางานร่ วมกับชุมชนบ้านม่วง และนายชาญณรงค์ วงศ์ลา ทํางานร่ วมกับชุมชนบ้านกลาง
ช่วงเริ่ มพัฒนาโครงการวิจยั ของทีมคณาจารย์จากศูนย์ศึกษาชาติพนั ธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พฒั นาโครงการวิจยั ท้องถิ่นเพื่อศึกษาให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
71

แม่น้ าํ โขงซึ่ งชุ มชนริ มฝั่ งโขงใน 8 จังหวัดแม่น้ าํ โขงได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของจีน ทั้งจากการ
สร้างเขื่อน การระเบิดเกาะแก่ง ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรในแม่น้ าํ โขงทั้งสิ้ น จากปั ญหาดังกล่าว
จึงพัฒนาเป็ นโจทย์การวิจยั เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นและได้เลือกพื้นที่วิจยั 4 ชุมชน จาก 3 จังหวัด ริ มแม่น้ าํ โขงเพื่อ
เป็ นพื้นที่ในการทํางานวิจยั
เดือนมิถุนายน 2561 ทีมสังเคราะห์ฯ ได้นาํ เสนอโจทย์ชุดโครงการวิจยั ร่ วมกับ 4 โครงการย่อย คือ ทีม
วิจยั ท้องถิ่ นบ้านหาดไคร้ อําเภอเชี ยงของ จังหวัดเชี ยงราย ทีมวิจยั ท้องถิ่นบ้านห้วยลึ ก อําเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชี ยงราย ทีมวิจยั ท้องถิ่ นบ้านกลาง อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย และทีมวิจยั ท้องถิ่นตําบลบ้านม่วง อําเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย การนําเสนอในครั้งนั้นได้มีขอ้ เสนอแนะจากผูท้ รงคุ ณวุฒิใ ห้มีทีมสื่ อสาร เพื่อเป็ นทีมที่จะ
ช่วยงานด้านการสื่ อสารของชุ ดโครงการทั้งหมดในการสื่ อสารทั้งภายในและภายนอก ให้ชุดงานวิจยั นี้ ได้เกิ ด
การสะท้อนเสี ยงและข้อเท็จจริ งจากท้องถิ่นไปยังการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเกิดการดําเนิ นงานโครงการวิจยั
นี้ถูกสื่ อสารออกไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดผลลัพธ์สําคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่ อสารแก่นกั วิจยั
และชุ มชนท้องถิ่ น สู่ การสื่ อสารทั้งภายในเครื อข่ายชุ มชนภายใต้โครงการวิจยั และสื่ อสารกับสังคมภายนอก
เกี่ยวกับข้อมูล ความรู ้ และความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับโครงการ
จากนั้นในช่ วงเดื อนกรกฎาคม 2561 จึงได้มีการพัฒนาโครงการสร้างการสื่ อสารสู่ การรู ้ เท่าทันความ
เปลี่ ยนแปลงวิถี การดํารงชี พและระบอบอาหารของชุ มชนชาติ พนั ธุ์ ลุ่มนํ้าโขง และได้ต้ งั ที ม 3 คนที่ทาํ งาน
ร่ วมกับพื้นที่ ทั้ง 4 พื้นที่ เป็ นทีมวิจยั ได้นาํ เสนอโครงการ ปรับแก้โครงการต่อสํานักงานสนับสนุ นการวิจยั ฝ่ าย
ท้อ งถิ่ น นํา ไปสู่ ก ารได้รั บ อนุ ม ัติ โ ครงการ โดยผนวกรวมอยู่ภ ายใต้ชุ ด โครงการวิ จ ัย การสั ง เคราะห์ ก าร
เปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีพ และระบอบอาหารของชุมชนชาติพนั ธุ์ลุ่มนํ้าโขงสู่ ทางเลือกในการพัฒนา
2.3 กระบวนการทางาน
2.3.1. ประชุมทีมวิจยั เพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนในการดําเนิ นโครงการร่ วมกัน และช่วงต้นเดือน
พฤศจิกายน 2561 ได้เพิ่มนักวิจยั อีก 2 คน รวมเป็ นทั้งหมด 5 คน การเพิ่มนักวิจยั ใหม่ เนื่ องจากทีมวิจยั มองเห็น
ว่าจะสามารถช่ วยงานพื้นที่ได้โดยให้นกั วิจยั ที่มีภูมิลาํ เนาอยู่ในพื้นที่อาํ เภอเชี ยงของเข้ามาทํางานในพื้นที่บา้ น
หาดไคร้และบ้านห้วยลึก และอีกหนึ่งคนเข้ามาช่วยงานด้านการบัญชีให้กบั โครงการ
ในช่วงแรกของการทํางานประสบปั ญหาเรื่ องการเดินทาง เพราะเป็ นช่วงที่ตอ้ งลงพื้นที่ทาํ งานกับชุ มชน
อย่างต่อเนื่องและบ่อยครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจและนัดหมายการวางแผนในการทํางานร่ วมกับทีมวิจยั ชาวบ้าน
ในพื้นที่ จึงมีการเพิ่มนักวิจยั เข้ามาช่ วยงานเพื่อลดปั ญหาเรื่ องการเดิ นทางและงบประมาณ เนื่ องจากพื้นที่ท้ งั 4
แห่งอยูห่ ่างกัน นอกจากนั้นยังใช้วธิ ี การประชุมแบบออนไลน์ประจําเดือน
2.3.2. เข้าร่ วมการอบรมการเก็บข้อมูลงานวิจยั เพื่อท้องถิ่น และการบริ หารงบประมาณตามระเบียบ ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
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วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2561 ทีมวิจยั เข้าร่ วมการอบรมการเก็บข้อมูลงานวิจยั เพื่อท้องถิ่ น และการ
บริ หารงบประมาณตามระเบียบของสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ที่ห้องประชุ ม ศูนย์พฒั นา
ข้าราชการครู อําเภอเชี ยงของ จังหวัดเชี ยงราย ซึ่ งจัดโดยทีมสังเคราะห์ ฯ เพื่อทําความเข้าใจเกี่ ยวกับการเก็บ
ข้อมูลวิจยั และการบริ หารงบประมาณตามระเบียบของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) เพื่อนําไป
ปฏิบตั ิจริ งเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดตลอดช่วงระยะเวลาของการดําเนินโครงการวิจยั
2.3.3. หลังจากการอบรมการเก็บข้อมูลงานวิจยั เพื่อท้องถิ่น และการบริ หารงบประมาณตามระเบียบของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
แบ่งทีมทํางาน
1.พื้นที่บา้ นหาดไคร้ และบ้านห้วยลึก จังหวัดเชี ยงราย มีนกั วิจยั 2 คน คือ 1.นายสายัณน์ ข้ามหนึ่งและ
นายพิศณุ กรณ์ ดี แก้ว เป็ นตัวหลักในการดําเนิ นกิ จกรรมร่ วมกับนักวิจยั ของทั้ง 2 ชุ มชน บทบาทหน้าที่ 1.
ประสานกับทีมนักวิจยั 2 ชุมชน 2.อํานวยการจัดประชุม 3.เชื่ อมประสานกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 4.ให้
คําปรึ กษาหารื องานด้านการสื่ อสาร
2.พื้นที่บา้ นกลาง จังหวัดเลย มีนกั วิจยั 1 คน คือ 1. นายชาญณรงค์ วงค์ลา เป็ นตัวหลักในการดําเนิ น
กิจกรรมร่ วมกับนักวิจยั ของชุมชน บทบาทหน้าที่ 1.ประสานกับ ที ม นัก วิจยั ชุ ม ชน 2.อํานวยการจัดประชุ ม 3.
เชื่อมประสานกับหน่วยงานภาครัฐ
3.พื้นที่บา้ นม่วง จังหวัดหนองคาย มีนกั วิจยั 1 คน คือ 1. นางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา เป็ นตัวหลัก โดยมี
นักศึกษาฝึ กงานจากหมาวิทยาลัยมหาสารคามเป็ นผูช้ ่วยในการดําเนินกิจกรรมร่ วมกับนักวิจยั ของชุมชน
บทบาทหน้าที่ 1.ประสานกับ ที มนักวิจยั ชุ มชน 2.อํานวยการจัดประชุ ม 3.เชื่ อมประสานกับองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น 4.ให้คาํ ปรึ กษาหารื องานด้านการสื่ อสาร 5.เชื่ อมประสานทีมนักศึกษา และสื่ อต่างๆ ลง
ทํางานช่วยพื้นที่
2.4. กระบวนการทางานในแต่ละพื้นที่
พื้นที่บา้ นหาดไคร้และบ้านห้วยลึก จังหวัดเชียงราย มีนกั วิจยั 2 คน คือ 1. นายสายัณน์ ข้ามหนึ่งและ
นายพิ ศ ณุ ก รณ์ ดี แก้ว เป็ นตัวหลัก ในการดํา เนิ นกิ จ กรรมร่ วมกับ นัก วิจยั ของทั้ง 2 ชุ มชน บทบาทหน้า ที่
1.ประสานกับทีมนักวิจยั 2 ชุ มชน 2.อํานวยการจัดประชุ ม 3.เชื่ อมประสานกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
4.ให้คาํ ปรึ กษาหารื องานด้านการสื่ อสาร
การทํางานในพื้นที่ดาํ เนินตามกรอบของโครงการโดยใช้กระบวนการทํางาน
บ้านห้วยลึก
1.กระบวนการ การจัดประชุมและปรึ กษาหารื อกลุ่มย่อย
กระบวนการนี้ใช้กบั กิจกรรมการจัดประชุมร่ วมกับชุ มชน 4 พื้นที่ ในกิจกรรม 1.ประชุมชี้ แจงโครงการ
สื่ อฯ 2.การประชุมกระบวนการ การออกแบบแผนการสร้างสื่ อ นําข้อมูลจากงานวิจยั ของพื้นที่มาออกแบบ และ
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3.การประชุมการเติม/อบรม การสรุ ปประเด็นเนื้ อหา (ข้อมูลที่จะนําเป็ นสร้างการสื่ อสาร) ที่เหมาะสมกับสื่ อแต่
ละชนิ ดและกลุ่มผูร้ ับสาร เนื่ องจากกิจกรรมแบบนี้ ตอ้ งมีการประชุ มเพื่อปรึ กษาหารื อ และมีมติความเห็นจาก
นักวิจยั ในพื้นที่ดว้ ยจึงใช้กระบวนการประชุมปรึ กษาหารื อกลุ่ม ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือและกระบวนการหลักในการทํา
กิจกรรม
2.กระบวนการ การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารเป็ นการฝึ กอบรมที่ ช่ ว ยให้ ผู ้เ ข้า ร่ ว มรั บ การอบรมเกิ ด การเรี ย นรู ้ ตาม
วัตถุ ประสงค์ของการฝึ กอบรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะการฝึ กอบรมแบบนี้ เน้นด้านวิชาการหรื อทฤษฎี
และด้านปฏิบตั ิโดยคํานึงถึงการเสริ มสร้างให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้นาํ สิ่ งที่ได้ไปปฏิบตั ิในสถานการณ์ทาํ งานได้
และเกิดการเรี ยนรู ้ 2 ด้านพร้อมกันได้ จึงทําให้นกั วิจยั ได้เข้าใจมากขึ้นกว่าการฟังบรรยายสรุ ป ใช้กระบวนการนี้
ในกิจกรรมการอบรม/เติมความรู ้เรื่ อง กระบวนการงานวิจยั เพื่อท้องถิ่น, การบริ หารงบประมาณตามหลักของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) การอบรมเครื่ องมือการเก็บข้อมูลงานวิจยั เพื่อท้องถิ่นและการเติม
ความรู ้เรื่ อง “สื่ อ” ให้กบั ชุ มชนพื้นที่วิจยั 4 ชุ มชนและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่
เหมาะสมกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3.กระบวนการ การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ใช้กระบวนการนี้ในการเก็บข้อมูล เรื่ องการเก็บข้อมูลบริ บทและพฤติกรรมของผูร้ ับสารในพื้นที่ลุ่มนํ้า
โขง และการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์จุดเด่น/จุดด้อย/โอกาส/ข้อจํากัด ของสื่ อแต่ละประเภท และปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
และการจัดเวทีเสวนา
3.1 การออกแบบ แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการประชุมหารื อคณะทํางานและที่ปรึ กษา พิจารณาคําถาม
และคําตอบจากสื่ อที่ชาวบ้านมีและเคยใช้ในชี วิตประจําวันในปั จจุบนั ของชาวบ้าน และออกแบบให้ง่ายและใช้
เวลาไม่มากกับการเก็บข้อมูลต่อผูใ้ ห้การสัมภาษณ์
3.2 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยแบ่งกลุ่มเป้ าหมายเป็ นสามกลุ่ม กลุ่มละเท่ากัน คือ เด็กเยาวชน อายุต่ าํ
กว่า 20 ปี วัยแรงงาน อายุ 21-50 ปี และกลุ่ มผูส้ ู งอายุ อายุมากกว่า 50 ปี เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ และการ
ออกแบบสื่ อของแต่ละช่วงวัย
3.3 การกรอกแบบสอบถาม เจ้าหน้าที่โครงการลงพื้นที่ทาํ แบบสอบถามกับกลุ่มเป้ าหมายในพื้นที่โดย
แบ่งแบบสอบถามเป็ น 3 ชุ ดตามช่ วงอายุวยั กลุ่ มอย่างละ 20 ชุ ด เลื อกใช้กระบวนการนี้ เนื่ องจากจะมีการ
วิเคราะห์ที่ตอ้ งใช้ตวั เลขในการอ้างอิง เพื่อให้เห็นลําดับและจําแนกกลุ่มเป้ าหมาย การนําผลข้อมูลไปใช้ที่จะต้อง
อ้างผลลัพธ์ในเชิงสถิติคะแนน และสร้างสถิติกบั กลุ่มผลคะแนนแต่ละกลุ่ม เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ผล เช่น การ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเวทีเสวนา เพื่อประเมินความรู ้ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่ วมงาน
เสวนา เป็ นต้น
4. กระบวนการ การประเมินข้อมูลแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ (ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป)
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ใช้ในกิ จกรรมวิเคราะห์จุดเด่ น/จุดด้อย/โอกาส/ข้อจํากัด ของสื่ อแต่ละประเภท และปั จจัยที่เกี่ ยวข้อง
การเลือกใช้กระบวนการนี้เนื่องจากมีโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ช่วยในการวิเคราะห์ผลการทําแบบสอบถามและเป็ น
ที่น่าเชื่อถือสามารนํามาอ้างอิงเชิงสถิติได้
5. กระบวนการ การทํางานเชิงนโยบายร่ วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ใช้กระบวนการนี้ ในการเชื่ อมงานวิจยั เชิ ง พื้นที่ ข องชุ ม ชนสู่ การรั บรู ้ และการดึ งการมี ส่ วนร่ วมของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการปรึ กษาหารื อและการจัดกิ จกรรม เพื่อเป็ นการแสวงหาความร่ วมมื อเพื่อ
ยกระดับ การทํา งานเป็ นข้อเสนอเชิ ง นโยบายจากพื้ นที่ สู่นโยบายในระยะต่อไป ที่ ผ่านมาได้ท าํ งานร่ วมกับ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านห้วยลึก นายกเทศมนตรี เทศบาล และประธานสภาตําบลม่วงยาย
6. การนําเสนอและแลกเปลี่ยน กลุ่มศึกษาดูงาน
ตัวแทนนักวิจยั นํา เสนอข้อมูลงานวิจยั ในเวทีประชุ ม วิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึ กษาและการ
พัฒนาระหว่างประเทศครั้งที่ 2 asean กับความ (ไม่) เชื่อมโยง ความเสี่ ยง การเปลี่ยนรู ป และการอยูร่ ่ วมกัน มี
ตัวแทนจากชุมชนบ้านห้วยลึก ได้นาํ เสนอข้อมูลการศึกษางานวิจยั สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมได้รับฟัง
นายทองสุ ข อินทะวงศ์ และคณะนักวิจยั 3 คน เพื่อมาแลกเปลี่ ยนให้ขอ้ มูล พบว่าการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้นในแม่น้ าํ โขงมี สาเหตุ มาจากหลากหลายปั จจัย เช่ น การสร้ างเขื่ อนกั้นแม่น้ าํ โขงในประเทศจีน การใช้
สารเคมี ที่เข้มข้นจากการปลู กกล้วยในฝั่ งลาว สิ่ งเหล่ านี้ คือสาเหตุ ของการเปลี่ ยนแปลง ในอดี ตลงหาปลาใน
แม่ น้ าํ โขงได้ทุ ก วัน เพี ย งพอต่ อการบริ โภคในครั ว เรื อน และขายสร้ า งรายได้ แต่ ปั จจุ บ นั สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปจากการสร้างเขื่อนในจีน ระดับนํ้าขึ้นลงผันผวนผิดปกติ ทําให้สันดอนทรายเกิดขึ้นใหม่ในการจุดใน
พื้นที่หาปลา ทําให้จาํ นวนปลาลดลงจับปลาได้นอ้ ยลงเรื่ อยๆ ต้นทุนเพิ่มขึ้น เช่น ต้องซื้ อนํ้ามันเติมเครื่ องยนต์เรื อ
วันละ 200 บาท แต่ไม่สามารถจับได้ทาํ ให้อาชี พประมงของชุ มชนลดจํานนวนลงไปเรื่ อยๆ จากการแบกรับ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ในอดีตหมู่บา้ นมีเรื อหาปลา 40 ลํา ปั จจุบนั เหลือไม่ถึง 10 ลํา ชาวบ้านหันไปประกอบอาชีพอื่น
เพราะไม่มีปลาให้จบั เหมือนเช่นเดิม
นอกจากนั้นปั ญหาสําคัญของชาวบ้านห้วยลึกอีกประการคือ การใช้สารเคมีจากการปลูกกล้วยหอมใน
ฝั่งประเทศลาวที่อยูต่ รงข้ามกับหมู่บา้ น พื้นที่ตรงข้ามบ้านห้วยลึกได้มีนายทุนปลูกกล้วยหอมเป็ นจํานวนมากมี
จํานวนพื้นที่ปลู กหลายพันไร่ ด้วยวิธีการปลู กกล้วยในแปลงใหญ่น้ นั ต้องใช้สารเคมีเป็ นจํานวนมาก จึงทําให้
สารเคมี เหล่านั้นไหลลงพื้นดิ นและไหลลงสู่ แม่น้ าํ โขงทําให้น้ าํ ปนเปื้ อนสารเคมี ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อชนิ ด
พันธุ์ปลาในแม่น้ าํ โขง และส่ งผลกระทบต่อชาวบ้านที่บริ โภคด้วย สิ่ งที่สังเกตได้หลังมีการปลูกกล้วยและมีการ
สู บนํ้าจากแม่น้ าํ โขงไปใช้ในพื้นที่สวนกล้วย และการใช้สารเคมีในสวนกล้วย พื้นที่หาปลาริ มตลิ่ งบริ เวณนั้น
ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปหาปลาเก็บผักริ มนํ้าเนื่องจากกลัวเรื่ องสารเคมี
กลุ่มศึกษาดูงาน ช่วงการศึกษาข้อมูลงานวิจยั ได้มีกลุ่ม ศึกษาดูงาน จาก 3 แห่ ง ได้เข้ามาศึกษาดูงานใน
พื้นที่บา้ นห้วยลึก ซึ่ งคณะนักวิจยั ได้นาํ เสนอผลการศึกษาข้อมูลงานวิจยั แก่คณะศึกษาดูงาน อันได้แก่ 1.สถาบัน
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พระปกเกล้า 2.กลุ่มภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัยแห่ งชาติประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และ 3. มูลนิ ธิส่งเสริ มวัฒนธรรม
และสิ่ ง แวดล้อ มเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ นอกจากนั้น แล้ว ที ม นัก วิ จ ัย บ้า นห้ ว ยลึ ก ยัง ได้มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การต่อสู ้การดูแลรักษาป่ าสักทองของพื้นที่แก่งเสื อเต้น ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร่
7. กระบวนการ การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วมและการสัมภาษณ์
การลงพื้นที่เพื่อเรี ยนรู ้และร่ วมกิจกรรมของชุ มชนในพื้นที่วิจยั ทําให้เกิดการยอมรับและสนิ ทสนมกับ
นักวิจยั มากขึ้น ทําให้การทํางานเป็ นไปตามธรรมชาติ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
ง่ายขึ้น และประเมินสถานการณ์การทํางานร่ วมกันได้ดี
การร่ วมกิจกรรม งานบุญข้าวจี่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่โครงการสื่ อฯ เข้าร่ วมงานบุญข้าวจี่
บ้านห้วยลึก โดยร่ วมงานตั้งแต่เช้ามืด เริ่ มต้นด้วยการจี่ขา้ ว บริ เวณวัดบ้านห้วยลึกมีชาวบ้านในหมู่บา้ นร่ วมกัน
ก่อไฟ จี่ขา้ ว โดยข้าวเหนี ยวนึ่ งชาวบ้านแต่ละคนนํามาจากบ้านของตนเอง การจี่ ขา้ วมีท้ งั เด็ก วัยรุ่ น ผูส้ ู งอายุ
ร่ วมกันจี่ขา้ ว รวบรวมใส่ ลงบาตร จํานวน 3 บาตร เพื่อใช้ในการถวายพระในช่วงตอนเช้า
วัตถุดิบ คือ ข้าวเหนียวนึ่ง ไข่ นํ้าปลาร้า ส่ วนอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ ไม้สาํ หรับเสี ยบจี่ขา้ ว ไม้ฟืนสําหรับก่อ
กองไฟ โดยชาวบ้านจะร่ วมกันก่อกองไฟตั้งแต่ประมาณตีสาม เพื่อให้ได้ถ่านที่แดงไม่มีเปลวไฟ หลังจากนั้นก็
จะทยอยนําข้าวเหนียวเสี ยบกับไม้แล้วนํามาจี่ การทําข้าวจี่ก็จะปั้ นเป็ นรู ปกลม ๆ แบน ๆ ชุบด้วยไข่ทาด้วย
นํ้าปลาร้า นําไปย่างไฟจากถ่าน โดยใช้ไฟอ่อนๆ เพื่อให้ขาวจี่สุกทัว่ กัน เมื่อข้าวจี่สุกได้ที่ก็จะมีสีเหลือง กรอบ
นอกนุ่มในได้กลิ่นของไข่และนํ้าปลาร้า หลังจากนั้นนําใส่ ลงในบาตรที่เตรี ยมไว้ ก่อนใส่ ขา้ วจี่ลงไปทุกคนก็จะ
ยกขึ้น กล่าวคําอธิ ฐานของตนเองและใส่ ขา้ วจี่ลงไปในบาตร เมื่อช่วยกันจี่ขา้ วใส่ ลงไปในบาตรจนเต็มแล้ว เมื่อ
แสงอาทิตย์สว่างไสวทุกคนก็จะกลับบ้านอาบนํ้าแต่งตัว เตรี ยมของใส่ บาตร
เวลา 7.00 น เจ้าอาวาสก็นาํ พระสงฆ์ลงมาบิณฑบาตรับสิ่ งของจากชาวบ้าน เมื่อเสร็ จการตักบาตรแล้วก็
เข้าสู่ พิธีการรับบาตรข้าวจี่ ในโบสถ์ ชาวบ้านทั้งหมดก็จะนําข้าวจี่ท้ งั 3 บาตรที่ชาวบ้านช่วยกันจี่ไปถวายแก่พระ
เป็ นอัน เสร็ จพิธี
ประเพณี งานบุญข้าวจี่ เป็ นการสื บทอดประเพณี ของคนลาวเชื้ อสายหลวงพระบาง ในจังหวัดเชี ยงราย
มี 2 ชุ มชนที่จดั กิกรรมและสื บทอดประเพณี บุญข้าวจี่ คือ บ้านห้วยลึก อําเภอเวียงแก่น และบ้านปากอิง อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่ งการจัดงานในปั จจุบนั ได้ลดขั้นตอนลงจํานวนมาก ต่างจากอดีตที่ประเพณี บุญข้าวจี่
จะมีการเตรี ยมงานและเตรี ยมอุปกรณ์ วัสดุต่างๆ รวมถึงการละเล่นการแสดงทางวัฒนธรรมการขับทุม้ ตีกลอง
โดยมีรายละเอียด คือ 1.ก่อนวันจี่ขา้ วทุกคนในหมู่บา้ นจะแห่ ขบวน ตีกลอง เข้าป่ าเพื่อเข้าไปช่ วยกันเอาไม้ฟืน
ใช้เวลารวบรวมฟื้ น 1-2 วัน (ไม้ที่ใช้ทาํ ฟื นต้องเป็ นไม้เนื้ อแข็งเท่านั้น) แล้วช่ วยกันขนกลับมาที่วดั ช่วงการ
เตรี ยมหาฟื นก็จะมีการเฉลิมฉลองตีกลอง ขับทุม้ 2.เมื่อขนฟื นกลับมาที่วดั เสร็ จ คืนที่จะทําการจี่ขา้ ว ทุกคนใน
หมู่บา้ นจะมานอนที่วดั ตั้งแต่หวั คํ่า นําข้าวสารและอุปกรณ์การแช่ขา้ วมาแช่ขา้ วที่วดั หลังจากนั้น ตอนเที่ยงคืน
เริ่ มก่อไฟนิ่งข้าวเหนียว เมื่อข้าวนิ่ งเสร็ จก็จะนําไปจี่ ในช่วงเวลาของการรอถึงเที่ยงคืนก็จะมีการขับทุม้ สลับกับ
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การละเล่ นไปเรื่ อยๆ ตลอดทั้งคืน ด้านคนหนุ่ มสาวก็ถือเอาช่ วงประเพณี น้ ี ที่จะได้มีโอกาสนัง่ พูดคุ ยกัน และ
ร่ วมกันจี่ขา้ วในงานบุญเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกัน งานจึงคึกคักตลอดทั้งคืน
งานบุญข้าวจี่ในอดีตจึงใช้เวลาหลายวันในการจัดกิจกรรม และทุกคนในหมู่บา้ นมาร่ วมกันอย่างพร้อม
หน้าทุกช่วงวัย ปั จจุบนั การเอาฟื นในป่ า การละเล่น การขับทุม้ และการมานอนที่วดั เพื่อเตรี ยมข้าวจี่ ไม่มีให้เห็น
เปลี่ ยนรู ป แบบ และลดพิ ธีล งเหลื อแต่เพีย งเอาข้า วเหนี ยวนึ่ ง สุ ก จากบ้านมาจี่ ที่ วดั ส่ วนฟื นก็เป็ นหน้าที่ ของ
กรรมการหมู่บา้ นและพระเป็ นผูจ้ ดั หา การละเล่นต่างๆ จึงหายไป
ในช่วงของการร่ วมในพิธีงานบุญข้าวจี่ ได้มีการแนะนําตัวและแจ้งต่อชาวบ้าน ในส่ วนของโครงการสื่ อ
ฯ และได้มีการจัดทําคลิปวิดีโอ งานบุญข้าวจี่ ของชาวบ้านห้วยลึกเผยแพร่ บนสื่ อออนไลน์ โดยมีทีมสื่ อของบ้าน
ห้วยลึกร่ วมทําข้อมูลและให้ความเห็น ต่อการผลิตคลิปในครั้งนี้ นอกจากนั้นทีมสื่ อของบ้านห้วยลึกยังได้ทาํ การ
เผยแพร่ ภาพและแชร์ คลิปที่ผลิตของทีมสื่ อ เผยแพร่ บนช่องทางสื่ อออนไลน์ของตนเอง เช่น เฟสบุค๊ และไลน์
บ้านหาดไคร้
1.กระบวนการ การจัดประชุมและปรึ กษาหารื อกลุ่มย่อย
กระบวนการนี้ใช้กบั กิจกรรม การจัดประชุมร่ วมกับชุมชน 4 พื้นที่ ในกิจกรรม 1.ประชุ มชี้ แจงโครงการ
สื่ อฯ 2.การประชุมกระบวนการ การออกแบบแผนการสร้างสื่ อ นําข้อมูลจากงานวิจยั ของพื้นที่มาออกแบบ และ
3.การประชุมการเติม/อบรม การสรุ ปประเด็นเนื้ อหา (ข้อมูลที่จะนําเป็ นสร้างการสื่ อสาร) ที่เหมาะสมกับสื่ อแต่
ละชนิ ดและกลุ่มผูร้ ับสาร เนื่ องจากกิ จกรรมแบบนี้ ตอ้ งมีการประชุ ม หารื อ และมีมติความเห็ นจากนักวิจยั ใน
พื้นที่ดว้ ยจึงใช้กระบวนการประชุมปรึ กษาหารื อกลุ่ม ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือและกระบวนการหลักในการทํากิจกรรม
2.กระบวนการ การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร เป็ นการฝึ กอบรมที่ ช่ ว ยให้ ผู ้เ ข้า ร่ ว มรั บ การอบรมเกิ ด การเรี ย นรู ้ ต าม
วัตถุ ประสงค์ของการฝึ กอบรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะการฝึ กอบรมแบบนี้ เน้นด้านวิชาการหรื อทฤษฎี
และด้านปฏิบตั ิโดยคํานึงถึงการเสริ มสร้างให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้นาํ สิ่ งที่ได้ไปปฏิบตั ิในสถานการณ์ทาํ งานได้
และเกิดการเรี ยนรู ้ 2 ด้านพร้อมกันได้ จึงทําให้นกั วิจยั ได้เข้าใจมากขึ้นกว่าการฟังบรรยายสรุ ป ใช้กระบวนการนี้
ในกิจกรรมการอบรม/เติมความรู ้เรื่ อง กระบวนการงานวิจยั เพื่อท้องถิ่น, การบริ หารงบประมาณตามหลักของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) การอบรมเครื่ องมือการเก็บข้อมูลงานวิจยั เพื่อท้องถิ่ นและการเติม
ความรู ้เรื่ อง “สื่ อ” ให้กบั ชุ มชนพื้นที่วิจยั 4 ชุ มชนและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่
เหมาะสมกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3.กระบวนการ การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ใช้กระบวนการนี้ในการเก็บข้อมูล เรื่ องการเก็บข้อมูลบริ บทและพฤติกรรมของผูร้ ับสารในพื้นที่ลุ่มนํ้า
โขง และการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์จุดเด่น/จุดด้อย/โอกาส/ข้อจํากัด ของสื่ อแต่ละประเภท และปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
และการจัดเวทีเสวนา
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3.1 การออกแบบ แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการประชุมหารื อคณะทํางานและที่ปรึ กษา พิจารณาคําถาม
และคําตอบจากสื่ อที่ชาวบ้านมีและเคยใช้ในชี วิตประจําวันในปั จจุบนั ของชาวบ้าน และออกแบบให้ง่ายและใช้
เวลาไม่มากกับการเก็บข้อมูลต่อผูใ้ ห้การสัมภาษณ์
3.2 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยแบ่งกลุ่มเป้ าหมายเป็ นสามกลุ่มอย่างละเท่ากัน คือ เด็กเยาวชน อายุต่ าํ
กว่า 20 ปี วัยแรงงาน อายุ 21-50 ปี และกลุ่มผูส้ ู งอายุ อายุมากกว่า 50 ปี เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์และการออกแบบ
สื่ อของแต่ละช่วงวัย
3.3 การกรอกแบบสอบถาม เจ้าหน้าที่โครงการลงพื้นที่ทาํ แบบสอบถามกับกลุ่มเป้ าหมายในพื้นที่โดย
แบ่งแบบสอบถามเป็ น 3 ชุ ดตามช่ วงอายุวยั กลุ่ มอย่างละ 20 ชุ ด เลื อกใช้กระบวนการนี้ เนื่ องจากจะมีการ
วิเคราะห์ที่ตอ้ งใช้ตวั เลขในการอ้างอิง เพื่อให้เห็นลําดับและจําแนกกลุ่มเป้ าหมาย การนําผลข้อมูลไปใช้ที่จะต้อง
อ้างผลลัพธ์ในเชิงสถิติคะแนน และสร้างสถิติกบั กลุ่มผลคะแนนแต่ละกลุ่ม เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ผล เช่น การ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเวทีเสวนา เพื่อประเมินความรู ้ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่ วมงาน
เสวนา เป็ นต้น
4.กระบวนการ การประเมินข้อมูลแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์
ใช้ในกิ จกรรมวิเคราะห์จุดเด่ น/จุดด้อย/โอกาส/ข้อจํากัด ของสื่ อแต่ละประเภท และปั จจัยที่เกี่ ยวข้อง
การเลือกใช้กระบวนการนี้เนื่องจากมีโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ช่วยในการวิเคราะห์ผลการทําแบบสอบถามและเป็ น
ที่น่าเชื่อถือสามารนํามาอ้างอิงเชิงสถิติได้
5.กระบวนการ การทํางานเชิงนโยบายร่ วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ใช้กระบวนการนี้ ในการเชื่ อมงานวิจยั เชิ ง พื้นที่ ข องชุ ม ชนสู่ การรั บรู ้ และการดึ งการมี ส่ วนร่ วมของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการปรึ กษาหารื อและการจัดกิจกรรม เป็ นการแสวงหาความร่ วมมือเพื่อยกระดับ
การทํางานให้เป็ นข้อเสนอเชิ งนโยบายจากพื้นที่สู่นโยบายในระยะต่อไป ที่ผา่ นมาได้ทาํ งานร่ วมกับอําเภอเชี ยง
ของ และเทศบาลตําบลเวียงเชียงของในความร่ วมมือการปรับปรุ งพิพิธภัณฑ์และการจัดนิ ทรรศการไกและปลา
บึ ก ในพื้ นที่ ส่ วนจัดแสดงพิ พิ ธ ภัณฑ์ป ลาบึ ก อํา เภอเชี ย งของ จัง หวัดเชี ย งราย เพื่ อนํา เสนอนิ ท รรศการผล
การศึกษาของชาวบ้านหาดไคร้
6.การนําเสนอและแลกเปลี่ยน
ตัวแทนนักวิจยั บ้านหาดไคร้และคณะนักวิจยั 5 คนได้เข้าร่ วมงานและนําเสนอข้อมูลงานวิจยั ในเวที
ประชุ มวิชาการระดับชาติดา้ นชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 asean กับความ(ไม่ )
เชื่ อมโยง ความเสี่ ยง การเปลี่ ยนรู ป และการอยูร่ ่ วมกัน มีตวั แทนจากชุ มชนบ้านหาดไคร้ ได้นาํ เสนอข้อมูลผล
การศึกษางานวิจยั ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมงาน
นายพุม่ บุญหนัก ตัวแทนจากชุมชนเล่าว่า ผมเติบโตมากับแม่น้ าํ โขงตั้งแต่เล็กจนโต วิถีชีวิตที่ผูกพันกับ
สายนํ้า ได้ดื่ม ได้ใช้แม่น้ าํ โขง แต่ปัจจุบนั สภาพแวดล้อมวิถีชีวิตเปลี่ ยนไปจากแต่ก่อนมาก การหาอยู่หากิ นก็
ลําบากมากยิง่ ขึ้น ยกตัวอย่างการหาไกในแม่น้ าํ โขง เมื่อก่อนตอนเช้าๆ กลุ่มผูห้ ญิงก็จะลงไปจก (เก็บ ) ไก ที่ริม
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แม่น้ าํ โขงบริ เวณที่มีโขดหิ นหรื อหาดหิ น ระดับนํ้าประมาณ 80 เซนติเมตรบริ เวณตามแนวฝั่งบ้านหาดไคร้ แต่
ปั จจุบนั แทบจะไม่มีที่จกไกได้เลย เนื่ องจากมี การทําแนวกันตลิ่ งพัง ซึ่ งทําลายแหล่งจกไกของชุ มชนหายไป
เกือบทั้งหมด ทําให้แหล่งกําเนิดไกลดน้อยลง ชาวบ้านก็หาไกได้ยากขึ้น ประกอบระดับแม่น้ าํ โขงที่ผนั ผวนจาก
การสร้างเขื่อนในประเทศจีนได้ส่งผลกระทบต่อการหาไกและการหาปลาของชาวบ้านหาดไคร้ ฤดูกาลของนํ้า
โขงเปลี่ยนแปลงผิดฤดู ไม่เป็ นไปตามธรรมชาติ มีการขึ้นลงของระดับนํ้าในแต่ละวันที่ผนั ผวน ซึ่ งบางสัปดาห์
ระดับนํ้าแตกต่างกันมากกว่า 2-3 เมตร ซึ่ งทําให้เรื อหาปลา อุปกรณ์หาปลาได้รับความเสี ยหายอยู่เป็ นประจํา
คนหาปลาบางคนถึ งกับเลิ กอาชี พหาปลาไปทําไร่ ทาํ สวนเพราะจับปลาไม่ได้ แบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ไหว
รวมถึงความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นกับเครื่ องมือหาปลาที่จมนํ้าสู ญหายหลังการปล่อยนํ้าจากเขื่อนตอนบน โดยไม่มี
การแจ้งล่ วงหน้าทําให้เครื่ องมือหายปลาสู ญหายไปหลายครั้ ง ซึ่ งเราได้พยายามส่ งเสี ยงเรี ยกร้ องไปยังหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยงั ไม่ได้รับการแก้ไข และขณะนี้ ได้ข่าวว่าจะมีการสร้างเขื่อนในแม่น้ าํ โขงตอนล่างอีก
นั้นยิง่ ทําให้แม่น้ าํ โขงเปลี่ยนไปแน่ๆ สิ่ งที่เป็ นห่ วงอีกอย่างหนึ่ งก็คือเยาวชนคนรุ่ นใหม่ สมัยนี้ แทบจะไม่มีใคร
ผูกพันกับแม่น้ าํ โขงเลย ทั้งที่พ่อแม่ก็อาศัยแม่น้ าํ โขงหาอยูห่ ากิ นกับแม่น้ าํ โขงเพื่อมาส่ งเสี ยลู กหลานจนเติบโต
การเปลี่ ยนแปลงจากการพัฒนาแม่น้ าํ โขงคงต้องมีการปรึ กษาหารื อในการแก้ไขปั ญหา เนื่ องจากชาวบ้านริ ม
แม่น้ าํ โขงได้รับผลกระทบมากขึ้นเรื่ อยๆ ตัวอย่างที่ชดั เจนจากการศึกษาข้อมูลของชาวบ้านหาดไคร้ยืนยันได้ถึง
ผลที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน
7. กระบวนการ การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วม และการสัมภาษณ์
การลงพื้นที่เพื่อเรี ยนรู ้และร่ วมกิจกรรมของชุ มชนในพื้นที่วิจยั ทําให้เกิดการยอมรับและสนิ ทสนมกับ
นักวิจยั มากขึ้น ทําให้การทํางานเป็ นไปตามธรรมชาติ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
ง่ายขึ้นรวมถึงสามารถประเมินสถานการณ์การทํางานร่ วมกันได้ดี
งานบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก วันที่ 18 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่โครงการสื่ อฯ ได้เข้าร่ วมงานบวงสรวงเจ้า
พ่อปลาบึก ณ บ้านหาดไคร้ อําเภอเชี ยงของ จังหวัดเชี ยงราย ในการร่ วมงานในครั้งนี้ โครงการสื่ อฯ ได้มีการจัด
นิทรรศการเรื่ องปลาและไก สาหร่ ายแม่น้ าํ โขง โดยได้แจกโปสเตอร์ ไก พันธุ์ปลาในแม่น้ าํ อิง และนกในแม่น้ าํ
โขง งานบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกเป็ นกิ จกรรมที่ชาวบ้านหาดไคร้ ทาํ เป็ นประจําทุกปี ในวันที่ 18 เมษายน เพื่อ
บวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก เนื่ องจากพื้นที่บา้ นหาดไคร้ เป็ นจุดจับปลาบึก ในอดีตชาวบ้านหาดไคร้เป็ นพรานจับ
ปลาบึกที่ชาํ นาญและสื บทอดกันมาหลายรุ่ น มีความรู ้และเครื่ องมือในการจับปลาบึกนอกจากนั้นการจับปลาบึก
ยังเกี่ ยวเนื่ องกับความเชื่ อของชาวบ้านหาดไคร้ หากใครจะลงจับปลาบึกต้องเลี้ยงผีเจ้าที่เจ้าทาง ผีลวง ผีโพ้ง ผี
เรื อ ตามริ มป่ าริ มแม่น้ าํ อย่างไม่เปิ ดเผย ทําตามความเชื่อและตามความสะดวกของคนจับปลาเพื่อขอจับปลาบึก
ก่อนเสมอหลังจากปลาบึกได้ก็จะทําพิธีเลี้ยงอีกรอบตามที่ได้บอกกล่าวต่อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าลวงเจ้าโพงไว้ จึงเป็ น
ที่มาของการบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก ซึ่ งได้ประยุกต์พิธีกรรมมาจัดบริ เวณหน้าวัดบ้านหาดไคร้และให้เป็ นไป
ตามการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของอําเภอเชียงของ จึงจัดกําหนดวันที่ 18 เมษายนของทุกปี
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ชาวบ้านบ้านหาดไคร้ได้มีมติหยุดจับปลาบึก และระดมทุนชดเชยค่าใช้จ่ายให้แก่ผมู ้ ีอุปกรณ์จบั ปลาบึก
68 ราย รายละ 20,000 บาท
การร่ วมงานในครั้งนี้ ของทีมสื่ อฯ ได้มีการผลิ ตคลิ ปวิดีโองานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก เผยแพร่ บน
สื่ อออนไลน์ นอกจากนั้นยังมีการหารื อร่ วมกับนายกเทศบาลเวียงเชี ยงของ นายอําเภอเชี ยงของ ถึงแนวทางการ
สื่ อสารเรื่ อง ไก (สาหร่ ายแม่น้ าํ โขง) และปลาบึก เพื่อสื่ อความหมายของความสําคัญของทรัพยากรที่ชาวบ้าน
หาดไคร้ ใ ช้พ่ ึงพิ งจากทรั พยากรแม่ น้ าํ โขง โดยเบื้ องต้นจะมี การจัดนิ ทรรศการเรื่ องไกและปลาบึ ก ในพื้นที่
พิพิธภัณฑ์ปลาบึกเชี ยงของ โดยเทศบาลเวียงเชี ยงของจะให้พ้ืนที่จดั แสดงนิ ทรรศการ ชาวบ้านหาดไคร้และทีม
สื่ อจะเป็ นผูอ้ อกแบบนิทรรศการที่จะนําเสนอเรื่ องไกและปลาบึก โดยจะเอาปลาบึกที่สต๊าฟไว้ จํานวน 1 ตัวของ
ชุมชนมาจัดแสดงเพื่อให้สื่อถึงไก (สาหร่ ายแม่น้ าํ โขง) อาหารของปลาบึก อาหารของชาวบ้านและรายได้ของ
ชุ มชนหาดไคร้ ใช้ขอ้ มูลจากงานวิจยั ของชาวบ้านบ้านหาดไคร้ นําเสนอภาพความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ าํ โขง
ไก และปลาบึก ในอดีตและเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั
บ้านกลาง
มีนกั วิจยั 1 คน คือ 1. นายชาญณรงค์ วงค์ลา เป็ นตัวหลักในการดําเนิ นกิ จกรรมร่ วมกับนักวิจยั ของ
ชุ มชน บทบาทหน้าที่ 1.ประสานกับทีมนักวิจยั ชุ มชน 2.อํานวยการจัดประชุ ม 3.เชื่ อมประสานกับหน่ วยงาน
ภาครัฐ 4.ให้คาํ ปรึ กษาหารื องานด้านการสื่ อสาร 5.จัดทําเอกสารข้อมูลให้กบั ชุ มชน การทํางานในพื้นที่ดาํ เนิ น
ตามกรอบของโครงการโดยใช้กระบวนการทํางาน คือ
1. ประชุมกลุ่มย่อยในชุมชน กระบวนการนี้ใช้กบั กิจกรรม การจัดประชุมร่ วมกับชุมชน 4 พื้นที่
ในกิจกรรม 1.ประชุมชี้แจงโครงการสื่ อฯ 2.การประชุมกระบวนการ การออกแบบแผนการสร้างสื่ อ นําข้อมูล
จากงานวิจยั ของพื้นที่มาออกแบบ 3.การประชุมการเติม/อบรม การสรุ ปประเด็นเนื้ อหา (ข้อมูลที่จะนําเป็ นสร้าง
การสื่ อสาร) ที่เหมาะสมกับสื่ อแต่ละชนิดและกลุ่มผูร้ ับสาร 4.การสร้างทีมการสื่ อสารในพื้นที่ 5.การชี้แจงและ
ติดตามโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก เนื่ องจากกิจกรรมแบบนี้ ตอ้ งมีการประชุม หารื อ และมีมติความเห็น
จากนักวิจยั ในพื้นที่ดว้ ย จึงใช้กระบวนการประชุมปรึ กษาหารื อกลุ่ม ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือและกระบวนการหลักใน
การทํากิจกรรม
2. กระบวนการกลไกคณะกรรมการบริ หารจัดการร่ วมโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ใช้กลไกการเข้าร่ วม
เป็ นคณะกรรมการ เพื่อติดตามงานในพื้นที่และเป็ นช่องทางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ อําเภอ จังหวัด
ชลประทาน ในการทํางานร่ วมกัน
3. กระบวนการจัดตั้งกลุ่ม และสร้างกลไกการจัดการภายในกลุ่มของชุมชน (กลุ่มฮักแม่น้ าํ เลย) เป็ นกลไกที่จะ
เสริ มสร้างให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่ อสารแก่นกั วิจยั และชุมชนท้องถิ่นเพื่อการทํางานอย่างมีระบบ
และเกิดผลในระยะยาวเพื่อความยัง่ ยืนของกลุ่มชุมชน
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4. กระบวนการเชื่อมเครื อข่ายภายในชุมชนและภาคีภายนอก มีการเชื่ อมประสานกับภาคีภายนอกในการช่วย
เสริ มสร้างกระบวนการและสร้างกําลังใจ และเห็นรู ปแบบการทํางานที่มีความสําเร็ จของภาคี เพื่อปรับใช้กบั
กลุ่มของชุมชนที่เหมาะสม โดยการเชื่อมกับกลุ่มประชาสังคมเลย เครื อข่ายเหมือง เครื อข่ายของคณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคอีสาน (กป อพช. อีสาน) เพื่อยกระดับพื้นที่ให้เป็ นที่รับรู ้ในสาธารณะมาก
ขึ้น
5. กระบวนการ การทํางานเชิ งนโยบายร่ วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ กรมชลประทาน ใช้กระบวนการนี้ในการเชื่ อม
งานวิจยั เชิงพื้นที่ของชุมชนสู่ การรับรู ้และการดึงการมีส่วนร่ วมของชลประทาน หน่วยงานรัฐ ในการ
ปรึ กษาหารื อและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม เพื่อแสวงหาความร่ วมมือเพื่อยกระดับการทํางานเป็ นข้อเสนอเชิง
นโยบายจากพื้นที่ ที่ผา่ นมาได้ทาํ งานอําเภอ จังหวัด ชลประธาน ภายใต้กลไกคณะกรรมการบริ หารจัดการร่ วม
โครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก
6. กระบวนการ การจัดเวทีเสวนา ใช้ในกิจกรรม การทดลองสื่ อสารและประเมินผลการสื่ อสาร เป็ น
กระบวนการกลุ่มที่เปิ ดโอกาสให้บุคคลหรื อกลุ่มต่างๆ ที่มีความคิด ความเชื่อ จุดยืนต่างกัน มีโอกาสพบปะ
พูดคุย เปิ ดโอกาสให้เกิดการเรี ยนรู ้และเข้าใจสถานการณ์ร่วมกัน เพื่อนําไปสู่ การคลี่คลายปั ญหาข้อขัดแย้งได้
โดยจัดในและนอกชุมชน พื้นที่ที่เป็ นกลาง
ตาบลบ้านม่วง
มีนกั วิจยั 1 คน คือ 1. นางสาวจันทร์ นภา คืนดี เป็ นเจ้าหน้าที่หลัก มีนกั ศึกษาฝึ กงานจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็ นผูช้ ่วยในการดําเนิ นกิจกรรมร่ วมกับนักวิจยั ของชุ มชน บทบาทหน้าที่ 1.ประสานกับทีมนักวิจยั
ชุมชน 2.อํานวยการจัดประชุ ม 3.เชื่ อมประสานกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 4.ให้คาํ ปรึ กษาหารื องานด้าน
การสื่ อสาร 5.เชื่อมประสานทีมนักศึกษาลงทํางานช่วยพื้นที่
การทํางานในพื้นที่ดาํ เนินตามกรอบของโครงการโดยใช้กระบวนการทํางาน คือ
1.กระบวนการประชุมทีมวิจยั กลุ่มย่อยทีมวิจยั และนักศึกษาฝึ กงาน และที่ปรึ กษาทีมวิจยั ทําแผน ปฏิบตั ิการและ
เครื่ องมือในการทํางาน
2.กระบวนการสร้างเครื่ องมือ แบบสอบถาม สํารวจข้อมูล ออกแบบเครื่ องมือการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม
แนวคําถาม ประเด็นสัมภาษณ์ การจัดทําสื่ อ สํารวจการสื่ อสาร ในประเด็น 1.บริ บทชุมชน /ประวัติศาสตร์ ชุมชน
2.ระบบนิ เวศท้องถิ่ น 3.ความมัน่ คงทางอาหาร 4.การเปลี่ ยนแปลงของแม่น้ าํ โขงและผลกระทบ 5.การสร้ าง
เครื อข่ายระหว่างชุมชนกับหน่วยงานหรื อองค์กรภายนอก 6.สํารวจสภาพการสื่ อสาร และช่องทางการสื่ อสาร 7.
การศึกษาดูงาน 8.การจัดทําแผนงาน งานเชิงรุ ก เพื่อการปรับตัว
3.การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ workshop ทีมวิจยั ทดสอบการใช้แบบสอบถาม แนวคําถาม แบบสัมภาษณ์ แผนที่เดิน
ดิน ประวัติชีวติ ผังเครื อญาติ ปฏิทินกิจกรรม สํารวจการสื่ อสารเชิงประเด็น
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4.การอบรมระหว่างการปฏิบตั ิงานเติมความรู ้เรื่ องสื่ อและสํารวจข้อมูลเตรี ยมสร้างทีมสื่ อสาร 3 หมู่บา้ น เยาวชน
ทีมวิจยั และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสารคาม เก็บข้อมูล แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การทํา
คลิปวิดีโอ ได้ขอ้ มูลดิบจากชุมชนและทีมวิจยั ได้ฝึกการใช้เครื่ องมือ เพื่อเตรี ยมผลิตสื่ อการสนับสนุนนักศึกษา
และทีมเยาวชนในการสํารวจข้อมูลและอบรมระหว่างการปฏิบตั ิงาน เพื่อเตรี ยมข้อมูลจัดทําหนังสื อประวัติชีวิต
พรานปลา และสื่ อคลิปวิดีโอ
5.กระบวนการ การทํางานเชิงนโยบายร่ วมกับเจ้าหน้าที่รัฐองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และโรงเรี ยน มีการใช้
กระบวนการนี้ในการเชื่ อมงานวิจยั เชิงพื้นที่ของชุมชนสู่ การรับรู ้และการดึงการมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในการปรึ กษาหารื อและการจัดกิจกรรมในการแสวงหาความร่ วมมือเพื่อยกระดับการทํางานเป็ น
ข้อเสนอเชิงนโยบายจากพื้นที่สู่นโยบายในระยะต่อไป ที่ผา่ นมาได้มีการประสานความร่ วมมือและร่ วมงานใน
กิจกรรมต่างๆ กับองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านม่วง ซึ่ งเป็ นองค์กรระดับท้องถิ่นที่ให้ความสําคัญกับชุมชนเป็ น
อย่างมาก
กระบวนการทํางาน ในพื้นที่วจิ ยั ภายใต้สร้างการสื่ อสารสู่ การรู ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชี พ
และระบอบอาหารของชุ มชนชาติพนั ธุ์ลุ่มนํ้าโขง ได้แบ่งพื้นที่การทํางาน เป็ น 3 พื้นที่หลักตามพื้นที่ทาํ งาน 3
จังหวัด คือ เชี ยงราย เลย และหนองคาย โดยมีทีมวิจยั ประจําพื้นที่พ้ืนที่ละ 1 คน เพื่อดําเนินงาน โดยมีหัวหน้า
โครงการคอยอํานวยความสะดวกและติดตามการทํางาน เพื่อให้เป็ นไปตามแผนงานวิจยั ที่วางไว้ โดยสรุ ป
กระบวนการทํางานวิจยั ได้ใช้กระบวนการและเครื่ องมือที่มีความเหมือนและมีความต่างกันเป็ นไปตามพื้นที่
ปฏิบตั ิงานและเป็ นไปตามสถานการณ์ของพื้นที่ ซึ่ งโดยภาพรวมของการทํางาน มี 9 หัวข้อ คือ
1. ประชุมกลุ่มย่อยในชุมชน เพื่อให้เกิดการกระตุน้ การทํางานภายในของชุมชนและทีมสื่ อสาร
2. กระบวนการสร้างเครื่ องมือ แบบสอบถาม สํารวจข้อมูล ออกแบบเครื่ องมือการเก็บข้อมูล
3. การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ workshop ทีมวิจยั ทดสอบการใช้งานในเชิงภาคปฏิบตั ิร่วมกับชุมชน
4. กระบวนการ การทํางานเชิงนโยบายร่ วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการเชื่อม
งานวิจยั เชิงพื้นที่ของชุมชนสู่ การรับรู ้และการดึงการมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการ
ปรึ กษาหารื อและการจัดกิ จกรรมในการแสวงหาความร่ วมมือเพื่อยกระดับการทํางานเป็ นข้อเสนอเชิ งนโยบาย
จากพื้นที่
5. กระบวนการกลไกคณะกรรมการ ใช้เป็ นกลไกเพื่ อติ ดตามงานในพื้ นที่ และเป็ นช่ องทางการ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
6. กระบวนการจัดตั้งกลุ่มและทีมสื่ อสาร เพื่อสร้างกลไกการจัดการภายในกลุ่มของชุ มชน เป็ นกลไกที่
จะเสริ มสร้างให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่ อสารแก่นกั วิจยั และชุ มชนท้องถิ่นเพื่อการทํางานอย่างมีระบบ
และเกิดผลในระยะยาวเพื่อความยัง่ ยืนของกลุ่มชุมชน
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7. กระบวนการเชื่ อมเครื อข่ายภายในชุ มชนและภาคีภายนอก มีการเชื่ อมประสานกับภาคีภายนอกใน
การช่วยเสริ มสร้างกระบวนการและสร้างกําลังใจ และเห็นรู ปแบบการทํางานที่มีความสําเร็ จของภาคี เพื่อปรับ
ใช้กบั กลุ่มของชุมชนที่เหมาะสม
8. กระบวนการ การจัดเวทีเสวนา ใช้ในกิ จกรรมการทดลองสื่ อสารและประเมินผลการสื่ อสารเป็ น
กระบวนการกลุ่มที่เปิ ดโอกาสให้บุคคลหรื อกลุ่มต่างๆ ที่มีความคิด ความเชื่ อ จุดยืนต่างกัน มีโอกาสพบปะ
พูดคุย เปิ ดโอกาสให้เกิดการเรี ยนรู ้ และเข้าใจสถานการณ์ ร่วมกัน เพื่อนําไปสู่ การคลี่คลายปั ญหาข้อขัดแย้งเชิ ง
พื้นที่
9.กระบวนการ ทําแผนที่ชุมชนและระบบนิเวศ ใช้ในกิจกรรมการสร้างสื่ อนิ ทรรศการของชุ มชน เพื่อ
เป็ นหลักฐานการตั้งชุ มชนและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ดิน นํ้า ป่ า ของชุ มชน ด้วยการอธิ บายตามหลัก
ความรู ้ทอ้ งถิ่นตามชื่อเรี ยกภาษาท้องถิ่น
2.5 เครื่องมือการทางาน
2.5.1. การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ใช้ในการเก็บข้อมู ลบริ บทและพฤติ กรรมของผูร้ ั บสารในพื้นที่ ลุ่มนํ้าโขง 4 ชุ มชน นําผลข้อมูลมา
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส ข้อจํากัด ของสื่ อแต่ละประเภท และปั จจัยที่เกี่ ยวข้องเพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการ
ออกแบบสร้างสื่ อที่เหมาะสมกับกลุ่มผูร้ ับสาร 3 กลุ่ม คือ เด็กเยาวชน วัยแรงงาน และกลุ่มผูส้ ู งอายุ การเลือกใช้
เครื่ องมือนี้ เนื่ องจากมี โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ ช่วยในการวิเคราะห์ ผลการทําแบบสอบถามซึ่ งเป็ นที่ น่าเชื่ อถื อ
สามารถใช้อา้ งอิงเชิ งสถิติได้ ซึ่ งแบบสอบถามที่ใช้มีเป้ าหมายในการประเมิน 1.ช่ องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ของคนในชุมชนจากสื่ อชนิดใดบ้าง 2.หากมีการผลิตสื่ อที่เกี่ยวกับข้อมูลในหมู่บา้ นสื่ อแบบไหนที่จะเหมาะสม
และสามารถสื่ อสารกับคนในชุ มชนได้ 3.การผลิ ตสื่ องานที่ เกี่ ยวกับชุ มชนควรจะนําไปสื่ อสารผ่านช่ องทาง
ใดบ้าง
นอกจากการประเมิ นช่ องทางการสื่ อสารและเผยแพร่ แล้วยัง มี ก ารประเมิ นการรั บ รู ้ ข ้อมู ลเกี่ ย วกับ
กิจกรรมหรื อการจัดงานของชุ มชนที่ผา่ นมาเพื่อให้เห็ นบริ บทของชุ มชน และการให้ความเห็ นในการเผยแพร่
ข้อมูลหรื อผลการศึกษาในครั้งนี้ของชุมชนต่อสาธารณะได้รับทราบหรื อไม่
2.5.2. การอบรมการผลิตสื่ อ การถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือ
ปั จจุบนั การสื่ อสารได้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งนิเวศของสื่ อในปั จจุบนั การเข้าถึงค่อยข้างง่ายและรวดเร็ ว
ต่ อการรั บ รู ้ ด้วยมื อถื อรุ่ นใหม่ แบบสมาร์ ท โฟน จัดเป็ นสื่ อที่ ป ระชาชนสามารถเข้า ถึ ง มากที่ สุ ด ด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ออกแบบมาให้เชื่ อมต่อสื่ อสาร เป็ นได้ท้ งั เครื่ องรับ เครื่ องส่ ง เครื่ องผลิ ตภาพ เสี ยง ตัวอักษร การ
เรี ยบเรี ยง ตัดต่อ และการนําเสนอ ทําให้การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารความรู ้ สามารถกระจายไปได้อย่างรวดเร็ ว
และส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
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ผลจากการประเมินบริ บทและพฤติกรรมของผูร้ ับสาร ทําให้เห็ นว่าชุ มชนส่ วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสาร
จากช่ องทางจากมือถือค่อนข้างสู ง จึงได้มีการจัดอบรมการถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอด้วยมือถื อให้กบั ชุ มชนใน
พื้นที่โดยมุง่ เน้น
1.หลักการสื่ อสารเบื้องต้น ข้อความและเนื้ อหาหลักในการสื่ อสารตามหลัก 5 W: 1) ใคร 2) ทําอะไร 3)
ที่ไหน 4) เมื่อไหร่ 5) อย่างไร
2. หลักการถ่ายภาพนิ่ง การวางตําแหน่งภาพ กับกฎ 9 ช่อง การจัดองค์ประกอบภาพ
3. หลักการถ่ายวีดีโอ หลัก 3 มส.: ไม่ส่าย ไม่สั่น ไม่ส้ นั และเทคนิคการสัมภาษณ์
เพื่อเป็ นพื้นฐานของการผลิตและนําเสนอผลของงานวิจยั ในแต่ละพื้นที่
นอกการอบรมเรื่ องหลักการต่างๆแล้ว กิจกรรมนี้ยงั เป็ นส่ วนหนึ่งที่จะนําไปสู่ การสร้างทีมสื่ อสารของ
ชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ในโครงการ เพื่อให้เกิดทีมสื่ อของชุมชนเพื่อผลิตและนําเสนอผลงานวิจยั
ของแต่ละชุมชน
2.5.3. การสร้างทีมสื่ อสารของชุมชน
สร้างทีมการสื่ อสาร ซึ่งประกอบด้วยคน 3 วัย ได้แก่ เด็ก-เยาวชน วัยผูใ้ หญ่ และวัยสู งอายุ
เพื่อเรี ยนรู ้และทดลองปฏิบตั ิการสร้าง “สื่ อ” ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ได้มีการจัดตั้งทีมสื่ อสารของชุมชนใน
พื้นที่โดยทีมสื่ อเป็ นตัวแทนจากนักวิจยั และเยาวชนในพื้นที่และได้มีการทํางานเชื่ อมประสานกับทางโรงเรี ยน 2
แห่ง ที่มีโรงเรี ยนอยูใ่ นชุมชน นอกจากนั้นแล้วยังมีการเชื่ อมประสานกับบุคคลภายนอกทีมวิจยั เช่น องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นตําบลบ้านม่วง และฝ่ ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนตําบลบ้านม่วง เพื่อผลักดันให้
เกิดทีมสื่ อสารของชุมชน
จากการทํางานที่ผา่ นมาได้เกิดทีมสื่ อสารของชุมชนทั้ง 4 แห่ง คือ
1. ทีมสื่ อสารบ้านห้วยลึก ประกอบด้วยตัวแทนนักวิจยั บ้านห้วยลึกและเด็กนักเรี ยนบ้านห้วยลึก จํานวน
9 คน ประกอบด้วย ตัวแทนนักวิจยั 2 คน เด็กนักเรี ยน 7 คน โดยทีมสื่ อที่เกิดขึ้นได้ทาํ ความร่ วมมือกับโรงเรี ยน
บ้านห้วยลึกในการสร้างทีมสื่ อจาก เด็กนักเรี ยนของโรงเรี ยนโดยมีผอู ้ าํ นวยการช่วยในการประสานงานในฐานะ
นักวิจยั ของชุ มชน และมี ขอ้ เสนอเพิ่มเติ มในการจัดกิ จกรรมร่ วมกับเด็กนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมปี ที่ 1-3 ของ
โรงเรี ยน เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และเป็ นส่ วนหนึ่งในกิจกรรมของนักเรี ยน
2. ทีมสื่ อสารบ้านหาดไคร้ ประกอบด้วยตัวแทนนักวิจยั บ้านหาดไคร้ และตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาล
เวียงเชียงของ จํานวน 3 คน ทั้งนี้ ทีมสื่ อสารของบ้านหาดไคร้ มีขอ้ เสนอการทํางานในระยะต่อไปในการเชื่อม
ความร่ วมมือกับคนรุ่ นใหม่ เด็กเยาวชนในพื้นที่หรื อโรงเรี ยนใกล้เคียง ในการดึงเข้าร่ วมเป็ นทีมสื่ อของบ้านหาด
ไคร้ โดยกลไกความร่ วมมือกับเทศบาลเวียงเชียงของ
ในด้านช่ องทางการเผยแพร่ ขอ้ มู ลของชุ มชนบ้านหาดไคร้ มีโอกาสและมีสถานที่ที่อาํ นวยเรื่ องการ
สื่ อสาร โดยชุ มชนมีพ้ืนที่การจัดกิ จกรรมถนนคนเดิ น ถนนกาดกองเก่าทุกวันศุกร์ สามารถจัดซุ ้มนิ ทรรศการ
แบบถาวรหรื อชัว่ คราวได้ตลอดทั้งปี ซึ่ งมีกลุ่มเป้ าหมายหรื อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทั้งที่เป็ นคนในชุ มชนและบุคคล
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ทัว่ ไปเข้ามาในพื้นที่ตลอดเวลาการจัดกิจกรรม ดังนั้นจึงเป็ นช่องทางที่จะนําเอาผลงานวิจยั นําเสนอในพื้นที่แห่ ง
นี้ รวมถึงการจัดกิจกรรมนําเสนอและการสาธิ ตเรื่ องไก หรื อการจัดเสวนาหรื อนิทรรศการได้ตลอด
3. ที ม สื่ อสารบ้านกลาง ประกอบด้วย 1.ธนู ศิ ล ป์ อิ นดา 2.มยุรี ศรี ประเสริ ฐ 3.นิ ภาพร จันทะสี
4.บุษราคํา พรมด้วง และได้มีการเสนอและคัดเลื อกที มสื่ อเพิ่มเติ ม ที่ มี สัดส่ วนจากผูน้ าํ ชุ มชน คนวัยทํางาน
วัยรุ่ น และเยาวชน ในช่ วงหลังจึงมีทีมสื่ อสารจากเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมถึงระดับมัธยมเพิ่มมากขึ้นอีกไม่
น้อยกว่า10คน
4.ทีมสื่ อสารบ้านม่วง ประกอบด้วยตัวแทนนักวิจยั บ้านม่วง และเด็กนักเรี ยน จํานวน 14 คน ตัวแทน
นักวิจยั 2 คน เด็กนักเรี ยน 12 คน และอาจารย์เป็ นพี่เลี้ยงช่วยดูแล 2 คน การสร้างทีมสื่ อของชุ มชนบ้านม่วงได้มี
การประสานงานนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านม่วง และนักเรี ยนในโรงเรี ยน เข้าร่ วมทีมสื่ อเพื่อให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ และต่อยอดงานการประชาสัมพันธ์เดิ มที่ เคยมี การนําเสนอจากเนื้ องานการท่องเที่ ยวชุ มชน เพื่อเชื่ อม
งานวิจยั สู่ การเผยแพร่ โดยมี การจัดอบรมและออกแบบการผลิ ตสื่ อ ร่ วมกับนักศึ กษาและทีมเยาวชนในการ
สํารวจข้อมูลและอบรมระหว่างการปฏิบตั ิงาน เพื่อเตรี ยมข้อมูลจัดทําหนังสื อประวัติชีวติ พรานปลา และสื่ อคลิป
วิดีโอ
ในด้านช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลของชุมชนบ้านม่วง มีการเปิ ดเพจของชุ มชนชื่ อ “Mekong Voice เสี ยง
จากลํานํ้าโขง” ขึ้นในเดื อนตุลาคม 2562 เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการให้ขอ้ มูลข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสถานการณ์ ใน
แม่น้ าํ โขงโดยเฉพาะในเขต บ้านม่วง บ้านห้วยค้อ บ้านภู เขาทองและบ้า นหนอง สู่ สาธารณะในวงกว้างขึ้ น
นอกจากนี้ การใช้เฟสบุ๊คสะท้อนปั ญหาที่เกิดขึ้นกับระบบนิ เวศและวิถีของคน 4 หมู่บา้ นก็มีข้ ึนอย่างกว้างขวาง
การให้ขอ้ มูลผ่านสื่ อมวลชนที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อนําเสนอข่าว รวมถึงการใช้ช่องทางการไปร่ วมเวทีเสวนา เวที
วิชาการต่างๆ วิธีการเหล่ านี้ ได้ทาํ ให้ขอ้ มู ลของบ้านม่วงถู กเผยแพร่ ออกไปได้อย่างกว้างขวาง รวมถึ งใช้การ
ประชาสัมพันธ์สาธารณะควบคู่ไปกับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
2.5.4. การจัดเวทีประชุมในชุมชน
พื้นที่บา้ นกลาง เป็ นพื้นที่ที่มีการจัดประชุ มกลุ่มย่อยหลายครั้ง เพื่อให้เกิ ดการสื่ อสารทั้งภายในชุ มชน
และสาธารณะ เนื่ องจากพื้นที่น้ ี มีสถานการณ์เรื่ องโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักที่ชาวบ้านและนักวิจยั ใน
พื้ น ที่ มี ข ้อ กัง วลต่ อ โครงการที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน ดัง นั้น การใช้ เ ครื่ องมื อ การจัด ประชุ ม
ปรึ กษาหารื อเพื่อนําเสนอ แลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการและข้อมูลชุ มชน สิ่ งที่ชุมชนได้เรี ยนรู ้มากขึ้นคือจากการ
แลกเปลี่ยนระหว่างเครื อข่าย ทั้งเครื อข่ายชาวบ้านที่มีปัญหากับโครงการทั้งจากภาครัฐและจากภาคอุตสาหกรรม
การได้รับความรู ้จากสถาบันการศึกษา ที่ทางสถาบันได้นาํ นักศึกษามาลงพื้นที่ในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเอง จึง
จําเป็ นต่อการสื่ อสารเพื่อให้เกิ ดความชัดเจนของข้อมูลและเป็ นกลไกหลักที่จะสามารถประสานหน่ วยงานรัฐ
ภาคี เครื อข่า ย ร่ วมแชร์ ขอ้ มู ลของโครงการเพื่ อนําไปสู่ การมี ส่วนร่ วมและลดข้อขัดแย้งในเบื้ องต้น เกิ ดการ
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แสวงหาแนวทางความร่ วมมือ ที่ใช้งานวิชาการเป็ นฐานในการตัดสิ นใจโครงการ โดยใช้ช่องทางกลไก ของ
คณะกรรมการร่ วมบริ หารจัดการโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก
จึงทําให้เกิ ดการเวทีการสื่ อสารที่มีหน่ วยงาน และภาคีอื่นๆ เข้าร่ วม ทําให้มีการเปิ ดประเด็นเป็ นเรื่ อง
สาธารณะซึ่ ง โครงการประตู ระบายนํ้า ศรี ส องรั ก มี ค วามเชื่ อมโยงกับ โครงการผันนํ้า โขง เลย ชี มู น ที่ เป็ น
โครงการขนาดใหญ่ของภาคอี สาน ชาวบ้านในชุ มชนได้รับทราบข้อมู ลและเข้าใจข้อมูลที่ เพิ่มมากขึ้ นและมี
ทิศทาง มีขวัญกําลัง ใจ มัน่ ใจในการทํางานวิจยั เรี ยบเรี ยงข้อมูลเพื่อใช้ในการต่อสู ้ช้ ี แจงต่อโครงการถึงข้อมูลใน
พื้นที่บา้ นกลาง อย่างเป็ นระบบ และที่สาํ คัญคือนําไปสู่ การจัดตั้งกลุ่ม ฮักแม่น้ าํ เลย เพื่อให้เกิดการจัดการภายใน
มีรูปแบบโครงสร้างระบบการทํางานภายในเพื่อการทํางานในระยะยาวและเชื่อมกับเครื อข่ายภายนอก
2.6 การเปลี่ยนแปลงในชุมชนและทีม
1.ช่วงแรกก่อนการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจกับชุ มชน พบว่าความร่ วมมือของคนในชุ มชนค่อนข้าง
จะมีน้อย อาจเป็ นเพราะยังไม่เข้าใจในความสําคัญ วัตถุ ประสงค์ และประโยชน์จากการจัดทําโครงการวิจยั
ดังกล่าว แต่ภายหลังการจัดกิ จกรรมสร้ างความเข้าใจกับชุ มชน ได้สร้ างความเข้าใจให้แก่ชุมชนเกี่ ยวกับการ
ดําเนินโครงการวิจยั แล้ว ทําให้ชาวบ้านและทีมนักวิจยั แต่ละชุมชนทราบถึงสถานการณ์ ปัญหาของแม่น้ าํ โขงที่มี
การเปลี่ ยนแปลงอย่า งต่ อเนื่ อง และจะส่ ง ผลกระทบกับ ชาวบ้า นอย่า งไร ทําให้ชาวบ้านได้ตระหนัก ถึ ง
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งกระบวนการดังกล่าวยังเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม ทําให้เกิดการสื่ อสาร
ภายในชุมชนในทางที่ดี และเกิดการสื่ อสารภายนอกทําให้ความร่ วมมือดีข้ ึน
2. หลังจากทีมวิจยั ได้ลงทํางานในแต่ละพื้นที่และได้ทาํ งานด้านการสื่ อสารภายในชุ มชน ทําให้เกิดช่อง
ทางการสื่ อสาร สามารถสื่ อสารกันได้โดยตรง โดยผูส้ ่ งและผูร้ ั บอยู่ในสถานการณ์ เดี ยวกัน เช่ น การเข้าร่ วม
ประชุม สัมมนา หรื อร่ วมในเวทีวชิ าการต่างๆ ทั้งภายในชุ มชนเองและภายนอกชุ มชน การจัดกิจกรรมในชุ มชน
โดยจะเป็ นกิจกรรมตามประเพณี หรื อกิจกรรมที่ร่วมกันกําหนดขึ้นเอง เช่ น งานเอิ้นขวัญปลาคืนมาโขง นับได้
ว่าเป็ นช่ องทางในการสื่ อสารถึ งคนภายในและภายนอกชุ มชน โดยใช้การสื่ อสารผ่า นสื่ อออนไลน์เป็ นช่ อง
ทางการสื่ อสารที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุ บนั ด้วยความรวดเร็ ว ทันต่อสถานการณ์ มากกว่าวิธีการอื่ นๆ
สามารถกระจายข้อมู ลข่าวสารได้ท้ งั ข้อมู ล เอกสาร รู ปภาพ รวมถึ งภาพเคลื่ อนไหวได้ และการสื่ อสารผ่าน
สื่ อมวลชน เป็ นอี กวิธีการหนึ่ งที่ สื่อได้อย่างมีศกั ยภาพ สร้ างความเข้าใจและความน่ าเชื่ อถื อให้กบั สาธารณะ
สะท้อนความเปลี่ ยนแปลง และผลที่ เกิ ดขึ้ นเกี่ ยวกับการพึ่งพาแม่น้ าํ โขงได้อย่างรอบด้าน ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลและให้
สัมภาษณ์ผา่ นสื่ อมวลชนคือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เช่น คนหาปลาในชุมชน นักวิจยั แต่ละพื้นที่เป็ นต้น
นอกจากนั้นยังมี การสื่ อสารกับ ฝ่ ายรั ฐหรื อฝ่ ายนโยบายเพื่อให้ไ ด้รับ รู ้ ขอ้ มู ลข้อเท็จจริ งที่ เกิ ดขึ้ นกับ
ประชาชนที่ อาศัยอยู่ริมแม่น้ าํ โขง ซึ่ งใช้วิธีผ่านช่ องทางการยื่นหนังสื อ รวมถึ งการประชุ มร่ วมกับฝ่ ายรัฐเพื่อ
นําไปสู่ การหาแนวทางในการแก้ไข เช่น การประชุ มร่ วมกับตัวแทนกรมประมง ในการหาทางออกเกี่ยวกับการ
ลดลงของปลาในแม่น้ าํ โขง และทางออกที่เห็นร่ วมกันคือ การทําเขตรักษาพันธุ์ปลา และการปล่อยพันธุ์ปลาลง
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ในแม่น้ าํ หรื อการประชุ มร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐและเจ้าของโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ของชาวบ้าน
บ้า นกลาง ในการนํา เสนอข้อคิ ดเห็ นแมะข้อกัง วลของชุ มชน เพื่ อให้มี ก ารระงับ โครงการเพื่ อทํา การศึ ก ษา
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกันใหม่
ด้านบุคคลากรการสื่ อสารของชุ มชนในแต่ละพื้นที่มีบุคคลากรด้านการสื่ อสารของชุ มชนอยู่แล้วและ
นอกจากนั้นช่ วงการทํา งานวิจยั ได้เกิ ดบุ ค ลากรด้า นการสื่ อสารเพิ่ มขึ้ นจากตัวนัก วิจยั เยาวชนและชาวบ้า น
โดยเฉพาะในประเด็นผลกระทบ จากความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ าํ โขง เป็ นบุคคลที่สามารถสื่ อสารข้อมูลออกไป
ได้ด้วยวิธีก ารต่า งๆ เช่ น การพู ดเพื่ อให้สั ม ภาษณ์ ก ับ สื่ อมวลชนที่ จะนําเรื่ องราวของชุ ม ชนออกเผยแพร่ ต่อ
สาธารณะผ่านสื่ อประเภทต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ เว็บไซต์ หรื อสื่ อออนไลน์ประเภทอื่น ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ของ
ชุ ม ชน คื อ คนหาปลา ตัวแทนชุ ม ชนที่ ไ ม่ เ ป็ นทางการ หรื อนัก วิจยั แต่ ล ะหมู่ บ ้า น ซึ่ งมี ท้ งั ผู ห้ ญิ ง และผูช้ าย
สลับกันไปตามแต่ประเด็นที่สื่อสัมภาษณ์ การพูดในเวทีวิชาการต่างๆ นักวิจยั ใช้วิธีการมอบหมายให้ตวั แทนที่
เห็ นว่าสื่ อสารข้อมูลได้อย่างชัดเจน กระชับ และมีเวลาสําหรับการเดิ นทางไปร่ วมเวทีที่จดั นอกชุ มชนได้ ทั้งนี้
รวมถึ งการพูดในเวที เสวนาหรื อพูดในสถานการณ์ อื่นๆ อี กด้วย หากเป็ นการสื่ อสารภายในชุ มชน เช่ น การ
ประชุ มชาวบ้าน การชี้ แจงข้อมูลจากฝ่ ายราชการ อําเภอ ท้องถิ่น ผูส้ ื่ อสารหลักคือตัวแทนนักวิจยั หรื อหัวหน้า
โครงการ
ความมัน่ ใจของชุมชนต่อการทํางานวิจยั ท้องถิ่น และการสื่ อสาร การทําวิจยั โดยคนในชุมชน ทําให้
นักวิจยั สามารถรู ้ขอ้ เท็จจริ งจากการลงเก็บข้อมูลจากพื้นที่จริ ง เช่น เห็นว่าแม่น้ าํ โขงมีระดับการขึ้นลงแต่ละวันที่
ไม่ปกติ วันละกี่เซนติเมตร คนหาปลาเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับปลาที่หา และระบบนิเวศที่เป็ นอยู่ เมื่อ
ได้ขอ้ เท็จจริ ง มีขอ้ มูลเพียงพอก็สามารถนําออกมาสื่ อสารได้อย่างเป็ นระบบ และมีความแม่นยํา เนื่ องจากได้ผา่ น
กระบวนการทําวิจยั ตั้งแต่เริ่ มต้น ที่มีการรวบรวมข้อเท็จจริ งไว้อย่างเป็ นระบบ เป็ นขั้นเป็ นตอน การสื่ อสารที่
เกิดขึ้นในชุมชนมีตวั อย่างเช่น เมื่อมีกลุ่มศึกษาหรื อสื่ อมวลชนเดินทางเข้ามาในชุมชน นักวิจยั สามารถนําเสนอ
ข้อมูลได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน และนําพากลุ่มไปเห็นสภาพความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นได้ตามข้อมูลที่มีการนําเสนอ
ได้ นอกจากนี้การเก็บข้อมูลและทําการวิจยั ยังทําให้นกั วิจยั บางคนมีความมัน่ ใจในการนําเสนอข้อมูลผ่านเวที
สาธารณะต่างๆ ได้ รวมถึงการตอบคําถามหรื อข้อสงสัยต่างๆ ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ซึ่ งเมื่อเทียบกับช่วงก่อน
การทํางานวิจยั บุคลากรหลายคนไม่มีความมัน่ ใจและไม่กล้าที่จะให้สัมภาษณ์หรื อการพูดในวงเสวนาและงาน
เสวนาได้
3.ทีมวิจยั เริ่ มมีความเข้าใจในกระบวนการทําโครงการวิจยั ด้านการสื่ อสาร มอบหมายงาน แบ่งงาน โดย
แบ่งเป็ น 4 พื้นที่ พื้นที่ละ 1 คนในการทํางานร่ วมกับทีมนักวิจยั ในแต่ละพื้นที่ และสื่ อสารกันภายในทีมมากขึ้น
4.ทีมวิจยั ได้ประสานและทํางานร่ วมกับสื่ อหรื อผูผ้ ลิ ตสื่ อจากภายนอกเพื่อร่ วมกันสนับสนุ นงานด้าน
การสื่ อสารของชุมชนเพื่อให้สาธารณะทัว่ ไปได้รับทราบเรื่ องราวของชุ มชน ผ่านการผลิตสื่ อแผนที่นิเวศชุ มชน
การผลิตรายการสารคดี ข่าว และสกู๊ปข่าว
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บทที่ 3
บริบทชุมชนและการสื่อสาร
3.1.บริบทชุมชนของ 4 พื้นที่
3.1.1 บริบทชุมชนบ้านหาดไคร้
บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย (ไทยวน)
ทิศเหนื อ ติดกับบ้านสบสม
ทิศใต้ ติดกับบ้านโจ้โก้
ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ าํ โขง
ทิศตะวันตก ติดกับบ้านทุ่งดุก
พื้นที่โดยส่ วนใหญ่ขนานตามแนวยาวเรี ยบฝั่ งแม่น้ าํ โขงและมีลาํ ห้วยไหลลงแม่น้ าํ โขงติดกับหมู่บา้ น
โดยพื้นที่ตรงกันข้ามกับเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ใช้พ้ืนที่ดอนกลางแม่น้ าํ โขงในการเป็ นพื้นที่หา
ปลาและเก็บไกร่ วมกัน
ในอดี ตชุ มชนบ้านหาดไคร้ เป็ นชุ มชนดั้งเดิ มที่อาศัยทรัพยากรจากแม่น้ าํ โขง ใช้ที่ดินริ มแม่น้ าํ ในการ
ปลูกพืชผัก และมีที่ดินใช้ทาํ การเกษตรอยูน่ อกชุ มชน ซึ่ งอยูใ่ นบริ เวณพื้นที่ของหมู่บา้ นโจ้โก้ หมู่บา้ นดอนมหา
วัน หมู่บา้ นทุ่งดุกหมู่บา้ นในตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จะเป็ นพื้นที่สําหรับทํานา ทําสวนผัก ปลูกข้าวโพด ซึ่ ง
ในอดีตมีการปลูกใบยาสู บ ปั จจุบนั ไม่มีการปลูกแล้ว บ้านหาดไคร้เป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไปคือเป็ นแหล่งจับปลา
บึกแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีชื่อเสี ยงในอดีต
ประชากรส่ วนใหญ่ของบ้านหาดไคร้สืบเชื้อสายมาจากจังหวัดน่าน คนกลุ่มแรกที่เข้ามาคือ ตระกูลแสง
เพชร ขัติยะ และจินะราช เป็ นคนเมืองหรื อไทยวน มีขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง และอีก
ส่ วนหนึ่ งอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง อาชี พของชาวบ้านในปั จจุบนั ประกอบอาชี พเกษตรมีจาํ นวนไม่ถึง 10
ราย จากคนทําการเกษตร ก็เปลี่ยนไปเป็ นผูใ้ ห้เช่าที่ดิน ประมาณ 20-30 ราย ผลตอบแทนที่ได้คือเงินค่าเช่าที่หรื อ
การแบ่ง ผลผลิ ตตามที่ ตกลงกัน ส่ วนใหญ่คนในหมู่บ ้านหันมาประกอบอาชี พ อื่ น เช่ น ค้าขาย รั บจ้างทัว่ ไป
พนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน รับราชการ ให้เช่า-ขายอาคารพาณิ ชย์/อพาร์ทเม้นท์/ห้องแถว ชุ ม ชนบ้า นหาดไคร้ ถื อ
ว่าเป็ นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท เนื่องจากเกิดการเป็ นแปลงด้านต่างๆ ของชุ มชน จนปั จจุบนั ชุ มชนอยูต่ ิดกับเมือง
ผสมผสานกันระหว่างความเป็ นเมืองกับชนบท ชุ มชนเกิดเป็ น 2 ลักษณะ คือ ชุ มชนดั้งเดิมที่ยงั คงวิถีชนบทไว้
กับชุ มชนใหม่ที่มีวิถีแบบสังคมเมือง ซึ่ งกลุ่มที่ยงั คงวิถีชนบทไว้คือกลุ่มวัยแรงงานและกลุ่มผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ที่ยงั คง
ความเป็ นญาติพี่นอ้ ง ระบบเครื อญาติต้ งั บ้านเรื อนอยูใ่ นละแวกเดียวกัน อยูร่ วมในครัวเรื อนเดียวกันโดยมีวดั เป็ น
สถานที่สาํ คัญในการประกอบกิจกรรมต่างๆทางศาสนา ดํารงความเชื่ อทางศาสนาและยึดมัน่ ในประเพณี ด้ งั เดิม
88

พึ่งพาทรัพยากรทางธรรมชาติจากแม่น้ าํ โขง เข้าร่ วมพิธีกรรมต่างๆ อย่างพร้ อมเพรี ยงกัน เช่ น งานบุญประเพณี
ต่างๆ ของชุ มชน ส่ วนกลุ่มเด็กเยาวชน วัยทํางาน คนทํางานรุ่ นใหม่ ครอบครัวจากต่างถิ่ นที่ที่ยา้ ยเข้ามาอยู่ใน
บริ เวณชุมชน ได้ดาํ เนินตามวิถีสังคมแบบเมือง ไม่ได้มีความสัมพันธ์กบั การพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติจากแม่น้ าํ
โขงโดยตรง หรื อไม่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมของชุ มชนหรื อน้อยครั้งที่จะเข้าร่ วมกิ จกรรม วัดเป็ นเพียงพื้นที่ทาํ บุญ
ตามช่วงจังหวะว่างของตนเองไม่ได้เป็ นพื้นที่สําคัญทางจิตใจเหมือนเดิ ม ทําให้กลุ่มคนเหล่านี้ ไม่ได้เข้าใจและ
ซึ มซับกิ จกรรม หรื อการใช้และห่ วงแหนทรัพยากรรอบๆ ชุ มชน ชุ มชนบ้านหาดไคร้ จึงมีความเป็ นชุ มชนกึ่ ง
เมื องกึ่ ง ชนบท ที่ มี แนวโน้ม เป็ นชุ ม ชนเมื องมากขึ้ นเรื่ อย ๆ เนื่ องด้ว ยชาวบ้า นประกอบอาชี พ หลากหลาย
ความสั ม พัน ธ์ ข องคนในสั ง คมเมื อ งเป็ นไปอย่า งมี ร ะเบี ย บแบบแผน มี ล ัก ษณะเป็ นครอบครั ว ขนาดเล็ ก
(ครอบครัวเดี่ยว) สมาชิ กในครอบครั วมักจะประกอบอาชี พแตกต่างกัน เริ่ มจะมี ความยุ่งยากมากขึ้นในการ
ประสานงาน การทํางานในด้านต่างๆ ของชุมชน เนื่องจากมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ลักษณะชีวิตความ
เป็ นอยูท่ ี่เปลี่ยนไปไม่ได้ยดึ โยงกับทรัพยากรจากแม่น้ าํ โขง ปลา พืชผัก หรื อไก อย่างเช่นในอดีต
สภาพปัญหา
1.ปั ญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ าํ โขงจากเขื่อนตอนบนในประเทศจีน ทําให้ระดับนํ้าในแม่น้ าํ
โขง ขึ้น-ลงไม่เป็ นปกติ ส่ งผลต่อวิถีชีวติ และรายได้ของชาวบ้านหาดไคร้ในการเก็บหาไก (สาหร่ ายแม่น้ าํ โขง)
ซึ่งเป็ นรายได้หลักของชุมชนในช่วงฤดูน้ าํ ลด ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน เป็ นช่วงที่ไก เจริ ญเติบโต
ตามสันดอนที่มีกอ้ นหิ น ในพื้นที่ที่น้ าํ ใสกระแสนํ้าไหลเอื่อยๆ และมีแสงอาทิตย์ส่องถึง ในอดีตชาวบ้านจะลง
ไปจกไกนําไปทําอาหาร หรื อขายเป็ นไกสดและไกตากแห้ง หลังการสร้างเขื่อนตอนบนในจีน ตั้งแต่ปี 2540 เป็ น
ต้นมา จนถึงปั จจุบนั ได้ทาํ ให้ระดับการขึ้นลงของแม่น้ าํ โขงไม่เป็ นปกติ ตามธรรมชาติเหมือนเช่นในอดีต ทําให้
ไกไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ เนื่องจากระดับนํ้าไม่คงที่ แม่น้ าํ ขุ่นข้นจากการควบคุมของเขื่อนทางตอนบน การ
ขึ้นลงของระดับนํ้าเปลี่ยนแปลงทุกวันไม่เป็ นฤดูกาล ไกจึงหายไปจากแม่น้ าํ โขงบริ เวณท่าบ้านหาดไคร้
2.โครงการระเบิดแก่งเพื่อการเดินเรื อพาณิ ชย์ในแม่น้ าํ โขง เป็ นโครงการที่ได้ดาํ เนินการไปแล้วในระยะที่ 1 บน
พรมแดนพม่า-ลาว ตั้งแต่ปี 2547 เป็ นต้นมา และได้หยุดชะลอโครงการไประยะหนึ่งและมีการฟื้ นโครงการอีก
ครั้งในปี 2558 เป็ นต้นมา โครงการดังกล่าวนี้ได้ส่งผลกระทบกับชุมชนคือ การสร้างท่าเรื อและเขื่อนกันตลิ่ง ซึ่ ง
พื้นที่ตลิ่งบ้านหาดไคร้ท้ งั หมดถูกสร้างเขื่อนกันตลิ่งไปทั้งหมดแล้ว ได้ทาํ ลายแหล่งเก็บไก พื้นที่หาปลาของ
ชาวบ้านไปเป็ นจํานวนมากตลอดแนวตลิ่งที่ติดกับหมู่บา้ น พื้นที่เก็บไกบางจุดริ มตลิ่งหายไปอย่างถาวรไม่
สามารถฟื้ นฟูให้กลับมาได้ หากโครงการเกิดขึ้นอีกพื้นที่เก็บไกของชาวบ้านในจุดที่เหลืออยูบ่ ริ เวณอื่นจะ
หายไป เนื่องจากการขุดร่ องนํ้าและการเดินเรื อขนาดใหญ่ที่จะทําลายระบบนิเวศและพื้นที่หาไกของชาวบ้าน
3.ข้อกังวลของชุมชนกับการพัฒนาในแม่น้ าํ โขง
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ชาวบ้านหาดไคร้และชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่อาํ เภอเชียงของได้รับผลกระทบและเห็นเป็ นเชิงประจักษ์
กับตัวเองแล้ว ข้อกังวลเหล่านี้ถูกสื่ อสารและรับรู ้นอ้ ยมากในวงสาธารณะ เนื่องจากปั ญหาเหล่านี้ถูกถ่ายทอด
และนําเสนอน้อย ส่ วนในชุมชนเองก็ไม่มีกลไกการพูดคุยถึงต้นตอของปั ญหาและไม่มีทางแก้ เนื่องจากเรื่ องนี้
เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งอาศัยกลไกระดับท้องถิ่นระดับชาติและนานาชาติในการขับเคลื่อนปั ญหาและความเดือดร้อนที่
เกิดขึ้น เมื่อไม่มีกลไกใดๆ มารองรับเพื่อนําเสนอข้อมูลของชุมชน ปัญหาจึงถูกกล่าวถึงน้อยลงเรื่ อยๆ จนทําให้
ชาวบ้านหลายคนไม่มีทางเลือกและไม่มีช่องทางการสื่ อสารต่อคนภายในชุมชนและภายนอก จึงรับความเสี่ ยง
จากการเปลี่ยนแปลงไว้เองจนถึงขั้นเลิกการพึ่งพาอาชีพและรายได้จากการเก็บไก เปลี่ยนอาชีพและเข้าไม่ถึง
ทรัพยากรที่มีต้ งั แต่อดีต เพราะไม่มีช่องทางการเรี ยกร้องหรื อสะท้อนปั ญหาที่เกิดขึ้นได้
3.1.2 บริบทชุมชนบ้านห้วยลึก
บ้านห้วยลึก ตําบลม่วงยาย อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
บ้านห้วยลึก อพยพโยกย้ายมาจากเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว เดิมชื่ อบ้านก้อนคํา ก่อตั้งหมู่บา้ นเมื่อปี
2425 การตั้งหมู่บา้ นในครั้งแรกยังเป็ นหย่อมบ้านขนาดเล็กมีไม่กี่หลังคาเรื อน ตั้งบ้านเรื อนอยู่ริมนํ้า เพื่อความ
สะดวกในการใช้น้ าํ และหาปลา รวมถึ งความสะดวกการเดินทางข้ามไปมาหาสู่ กบั พี่นอ้ งและญาติบา้ นก้อนคํา
บ้านคกหลวง ในฝั่งประเทศลาว ซึ่ งบ้านก้อนคําในขณะนั้นตั้งอยูห่ ่ างจากบ้านห้วยลึกไปทางแก่งผาไดประมาณ
7 กิโลเมตร ต่อมาชาวบ้านได้เริ่ มย้ายบ้านเรื อนเข้ามาสร้างบ้านเรื อนถาวรอยูร่ วมกันบริ เวณริ มลําห้วยลึ กและมี
ประชากรเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ.2470 ทางราชการจึ งได้ประกาศจัดตั้งเป็ นหมู่บา้ น ในชื่ อบ้านห้วยลึก โดยมี
ผูใ้ หญ่บา้ นคนแรกชื่อนายแสด อินทะวงศ์ ปัจจุบนั บ้านห้วยลึกมีผใู ้ หญ่บา้ นมาแล้ว 12 คน
ทิศเหนือจรดแม่น้ าํ โขง และภูเขา เขตแดนประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้จรดบ้านไทยเจริ ญ หมู่ที่ 8 ตําบลม่วงยาย อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออกจรดเขตแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตกจรดแม่น้ าํ โขง ระยะทางห่างจากอําเภอเวียงแก่น ประมาณ 6 กิโลเมตร
สภาพภูมิประเทศ ลักษณะของหมู่บา้ นห้วยลึ ก ส่ วนใหญ่เป็ นภูเขาสู ง และที่ราบเชิ งเขา พื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่ทาํ การเกษตรของชาวบ้านจะอยูบ่ ริ เวณที่ราบเชิ งเขา ด้านทิศตะวันตกจะติดกับแม่น้ าํ โขง เป็ นแนวยาว
ตลอดหมูบ่ า้ น
มีจาํ นวนครัวเรื อน 159 ครัวเรื อน จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้ น 613 คน ชาย 302 คน หญิง 311 คน
อาชีพของชาวบ้าน ทําการเกษตร เช่น ทํานา สวนส้มโอ สวนส้มเขียงหวาน ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน และ
มันสําปะหลัง บางส่ วนรับจ้างทัว่ ไป ค้าขาย และประมงพื้นบ้าน (หาปลาในแม่น้ าํ โขง)
สถานที่สาํ คัญและจุดเด่นของหมู่บา้ น สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชาวบ้านบ้านห้วยลึกเป็ นหมู่บา้ น
คนลาว (เชื้อสายหลวงพระบาง สปป.ลาว) ที่ยงั คงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองเอาไว้อย่างเหนี ยวแน่นทั้งใน
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ด้านภาษาพูดและจารี ตประเพณี ด้ งั เดิมแบบชาวลาวหลวงพระบาง โดยมีประเพณี ที่สาํ คัญได้แก่ บุญข้าวจี่ สรงนํ้า
พระ ประเพณี ไหลเรื อไฟ ในด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรี และการขับร้องที่เป็ นเอกลักษณ์ คือ ขับทุม้ หลวงพระบาง
ชุมชนบ้านห้วยลึกยังถือว่าเป็ นชุมชนดั้งเดิมที่ยงั คงวิถีชนบทไว้คงความเป็ นญาติพี่นอ้ ง ระบบเครื อญาติ
ที่เหนี่ยวแน่น แต่ละครอบครัวมีการแบ่งปั น ทําไร่ ทาํ นาด้วยการเอามื้อเอาแรงเหมือนดั้งเดิมที่เคยทําสื บต่อกันมา
ประกอบอาชี พทางการเกษตร ตั้งบ้านเรื อนตามการจัดการที่ดินแบบเครื อญาติอยู่รวมในครัวเรื อนเดียวกันหรื อ
บริ เวณใกล้เคียงกัน โดยมีวดั ห้วยลึกเป็ นสถานที่สาํ คัญในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา ดํารงความเชื่อ
ทางศาสนาและยึดมัน่ ในประเพณี ด้ งั เดิม พึ่งพาทรัพยากรทางธรรมชาติในการดํารงชี วิต ผูกพันกับความเชื่ อสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ และเข้าร่ วมพิธีกรรมต่างๆ อย่างพร้อมเพรี ยงกัน เช่น งานบวช งานศพและงานบุญต่างๆ ของชุมชน
สภาพปัญหา
1.ปั ญหาผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของแม่น้ าํ โขงจากเขื่อนตอนบนในประเทศจีน ทําให้ระดับนํ้าในแม่น้ าํ
โขง ขึ้น-ลงไม่เป็ นปกติ ส่ งผลต่อวิถีชีวติ และรายได้ของชาวบ้านห้วยลึก ในด้านอาชี พประมง ชาวบ้านห้วยลึกมี
อาชี พทางเกษตรและอาชี พหาปลาในแม่น้ าํ โขง ทั้งที่เป็ นอาชี พหลักและอาชี พเสริ ม ของทุกครอบครัว ปลาจึง
สําคัญทั้งในด้านอาหารและแหล่งรายได้ของชุมชน ทั้งชาวบ้านที่เป็ นคนหาปลาและชาวบ้านที่มีอาชี พรับชื้ อขาย
ปลาจากชาวบ้านห้วยลึกและจากประเทศเพื่อนบ้าน ปลาจากบ้านห้วยลึกถูกส่ งไปขายนอกชุมชนเป็ นจํานวนมาก
ในแม่ละปี ทําให้เป็ นที่รู้กนั โดยทัว่ ไปว่าปลาจากแม่น้ าํ โขงบริ เวณผาได บ้านห้วยลึก มีขายตลอดทั้งปี ชาวบ้าน
ใช้เครื่ องมือจับปลาแบบเครื่ องมือท้องถิ่ น จับปลาตลอดทั้งปี โดยอาศัยฤดูกาลและการปรับเปลี่ ยนเครื่ องมือหา
ปลาตามชนิ ด ขนาด และช่วงการอพยพของปลาในแต่ละช่วงเวลาตามการขึ้นลงของแม่น้ าํ โขงที่เป็ นธรรมชาติ
ชาวบ้านมีองค์ความรู ้เรื่ องการจับปลาและคาดคะเนตามช่วงฤดูกาลของปลาแต่ละชนิ ดได้ โดยอาศัยความรู ้ดา้ น
ระบบนิเวศท้องถิ่นเข้ามาเป็ นส่ วนประกอบสําคัญในการจับปลาแต่ละชนิด ซึ่ งปลาแต่ละชนิ ดอยูอ่ าศัยและหากิน
ตามระบบนิ เวศ ชนิ ดและขนาดของแต่ละชนิ ดไม่เหมือนกัน ดังนั้นการจับปลาจับต้องใช้ระบบนิ เวศ เครื่ องมือ
และฤดูกาลของธรรมชาติเป็ นตัวกําหนด จึงจะสามารถจับปลานํามากินและมาขายได้ตามชนิ ดที่หลากหลายได้
พื้นที่หาปลาของชาวบ้านห้วยลึ กกระจายอยู่ในแม่น้ าํ โขงตั้งแต่ ผาบาทเดี ยว คกสละ ยาวตามลํานํ้าในเขตของ
หมู่บา้ นไปจนถึงแก่งผาได จุดสิ้ นสุ ดพรมแดนไทยลาว
ตั้งแต่ปี 2540 เป็ นต้นมาถึงปัจจุบนั การขึ้นลงของระดับนํ้าในแม่น้ าํ โขงเป็ นไปอย่างไม่เป็ นปกติจากการ
ควบคุ มของเขื่อนทางตอนบนในประเทศจีน จึงทําให้ระบบนิ เวศและฤดู กาล องค์ความรู ้ใน การจับปลาของ
ชาวบ้าน เริ่ มสู ญหายและไม่สามารถทําได้เหมือนเดิมอีกต่อไป และนับวันที่มีแนวโน้มลดลงเรื่ อยๆ จนอาชีพการ
หาปลาในแม่น้ าํ โขงจะไม่มีอีกต่อไป
2.โครงการระเบิดแก่ง เพื่อการเดินเรื อพาณิ ชย์ ในแม่น้ าํ โขง เป็ นโครงการที่ได้ดาํ เนิ นการไปแล้วในระยะที่ 1 บน
พรมแดนพม่า-ลาว ตั้งแต่ปี 2547 เป็ นต้นมา และได้หยุดชะลอโครงการไประยะหนึ่ งและมีการฟื้ นโครงการอีก
ครั้งในปี 2558 เป็ นต้นมา โครงการดังกล่าวนี้ได้ส่งผลกระทบกับชุมชนคือ การระเบิดเกาะแก่ง ในพื้นที่บา้ นห้วย
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ลึ ก บริ เวณแก่งผาได ซึ่ งเป็ นบ้านของปลาและแหล่งทํามาหากิ นของชาวบ้าน ทั้งการหาปลา เก็บพืชผักริ มนํ้า
หรื อเกาะแก่ง ในการดํารงชีวติ โครงการนี้ จะทําลายระบบนิ เวศและแหล่งอาหารของชาวบ้านจนไม่สามารถฟื้ น
คืนกลับมาได้ การสู ญเสี ยนี้ จะทําให้ชาวบ้านไม่สามารถเพิ่งพาทรัพยากรจากแม่น้ าํ และสู ญเสี ยการพึ่งตนเองใน
ที่สุด เพราะขาดทั้งอาหารและรายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่
3.โครงการเขื่อนปากแบง เป็ นโครงการสร้ างเขื่อนกั้นแม่น้ าํ โขงตอนล่างในดิ นแดนประเทศลาว บริ เวณเหนื อ
เมืองปากแบง ท้ายนํ้าของเขื่อนแห่ งนี้ จะส่ งผลกระทบข้ามพรมแดนเข้ามายังฝั่งประเทศไทย โดยมีบา้ นห้วยลึ ก
เป็ นหมู่บา้ นแรกที่จะเผชิญกับนํ้าท่วมจากเขื่อนและจะสู ญเสี ยที่ดินและบ้านเรื อน จากการสร้างเขื่อนในประเทศ
ลาว ซึ่ ง ยัง ไม่ มี ก ารรั บ ประกันใดๆ จากผูด้ าํ เนิ นโครงการว่า ระดับ นํ้า ท่ วมและความเสี ย หายที่ จะเกิ ดขึ้ นกับ
ชาวบ้านห้วยลึกใครจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ชาวบ้านห้วยลึกจะถูกซํ้าเติมเป็ นสามเท่าจากปั ญหา 1.การขึ้นลงไม่ปกติของระดับนํ้าจากเขื่อนตอนบน
ในประเทศจีน 2.โครงการระเบิดแก่งเพื่อการเดินพาณิ ชย์ 3.โครงการเขื่อนปากแบง ความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นแล้ว
และใกล้จ ะเกิ ด ขึ้ น ในระยะเวลาอัน ใกล้น้ ี ชาวบ้า นห้ ว ยลึ ก จะรั บ ปั ญ หามากกว่า ที่ อื่ น ๆ แน่ น อนโดยไม่ มี
หลักประกันใดๆ ในการเยียวยาดู แล เพราะโครงการทั้ง 3 เป็ นโครงการระหว่างประเทศที่ตน้ ตอปั ญหาอยู่ใน
ประเทศลาวและจีน
4.การสู ญเสี ยที่ดินและพื้นที่เกษตรริ มฝั่ง สถานการณ์การขึ้นลงไม่ปกติของแม่น้ าํ โขงในช่วงที่ผา่ นมารุ นแรงมาก
ขึ้นเรื่ อยๆ ถึ งขั้นบ้านเรื อนริ มตลิ่ ง 4 หลังชาวบ้านพังทลายไปกับตลิ่ งที่ เกิ ดการทรุ ดตัวจากระดับนํ้าที่ข้ ึ นสู ง
ผิดปกติ เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน เสี ยหายทั้งหมด จึงเป็ นที่มาของการสร้างเขื่อนกันตลิ่งตลิ่งตลอดแนวของหมู่บา้ น
ตั้งแต่ผาบาทเดียวไปจนถึงแก่งก้อนคํา ระบบนิเวศบ้านของปลา ป่ าไคร้พืชริ มนํ้า แก่งหิ น และที่ดินทําการเกษตร
ริ มแม่น้ าํ ของหมู่บา้ นหายไปทั้งหมด พืชอาหารรมตลิ่งตามธรรมชาติและพืชทางการเกษตรที่ชาวบ้านใช้ที่ดินริ ม
ตลิ่ ง ตลอดแนวของหมู่ บ ้า นปลู ก เพื่ อ กิ นและขายในช่ ว งฤดู แล้ง ไม่ มี อีก ต่ อไป ชาวบ้า นไม่ มี พื ช อาหารจาก
ธรรมชาติ ริม ตลิ่ ง ผัก กูด ผัก หนาม ผักส้ ม เสี้ ยน รวมถึ งและพื ชทางการเกษตรระยะสั้ นที่ ป ลู กไว้กินเองไม่ มี
ค่าใช้จ่าย กลับต้องใช้เงินซื้ อจากภายนอกชุมชน
ข้อกังวลของชุมชนกับการพัฒนาในแม่น้ าํ โขง
ชาวบ้านห้วยลึกและชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่อาํ เภอเวียงแก่น ได้รับผลกระทบและเห็นเป็ นเชิ งประจักษ์กบั ตัวเอง
ข้อกังวลเหล่านี้ถูกสื่ อสารและรับรู ้นอ้ ยมากในระดับสาธารณะ ส่ วนในชุมชนเองก็ไม่มีกลไกการพูดคุยถึงต้นตอ
ของปั ญหาและไม่มีทางแก้ เนื่ องจากเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งอาศัยกลไกระดับชาติและนานาชาติในการขับเคลื่อน
ปั ญหาและความเดื อดร้ อนที่ เกิ ดขึ้ นแล้วและที่ จะเกิ ดอี กในระยะอันใกล้น้ ี เมื่ อไม่มีกลไกใดๆ มารองรั บเพื่ อ
นําเสนอข้อมู ลของชุ มชน ปั ญหาจึงไม่เป็ นที่ รับรู ้ ทาํ ให้ชาวบ้านหลายคนไม่มีทางเลื อกและไม่มีช่องทางการ
สื่ อสารต่อคนภายในชุ มชนและภายนอก จึงรั บความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงไว้เองจนถึ งขั้นเลิ กการพึ่งพา
อาชีพและรายได้จากการหาปลา เปลี่ยนอาชี พไปทํางานนอกชุ มชนและเข้าไม่ถึงทรัพยากรที่มีต้ งั แต่อดีต เพราะ
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ไม่มีช่องทางการเรี ยกร้ องหรื อสะท้อนปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีขอ้ มูลให้กบั ชุ มชนใน
การที่จะรับรู ้สถานการณ์ปัจจุบนั ของโครงการ ทั้ง 3 โครงการ ที่กล่าวมาชาวบ้านห้วยลึกทั้งหมดรู ้สึกกังวลและ
เครี ยดกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนตนเองและยังไม่มีแผนการปรับตัวและรับมือจากโครงการเหล่านี้
3.1.3 บริบทชุมชนบ้านกลาง
บ้านกลาง หมู่ที่3 และ หมู่ที่ 8 ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ประวัติความเป็ นมาของหมู่บา้ นกลางชุมชนดั้งเดิมเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทพวน ที่อพยพมาจากบ้านเตาไห
ตอนใต้ของเมืองหลวงพระบาง ที่ต้ งั ชุมชนอยูบ่ นที่ราบลุ่มแม่น้ าํ เลยตอนปลาย โดยแม่น้ าํ เลยผ่านพื้นที่บา้ นกลาง
มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร เป็ นแม่น้ าํ สายสําคัญที่ชาวบ้านกลางใช้หาอยูห่ ากินตลอดทั้งปี
อาชี พ หลัก ของชาวบ้า นในอดี ต ส่ ว นอาชี พ ปั จ จุ บ ัน อาชี พ การเกษตรปลู ก ถั่ว เหลื อ ง ข้า วโพด มัน
สําปะหลัง มะขามหวาน และกล้วย ปลู กยางพารา ผูป้ ระกอบการค้าบรรจุการผลิตปุ๋ ยยางพารา และตัวแทน
ผลิตภัณฑ์เกษตรคือ ปุ๋ ย ยาฆ่าหญ้า และพันธุ์กล้ายาง
ทิศเหนือติดกับ บ้านคกมาด ตําบลเชียงคาน
ทิศใต้ติดกับ บ้านนํ้าพร ตําบลปากตม
ทิศตะวันออกติดกับ บ้านนาซ่าว ตําบลเชียงคาน
ทิศตะวันตกติดกับ บ้านท่าดีหมี ตําบลเชียงคาน
ชุมชนบ้านกลางยังถือว่าเป็ นชุมชนดั้งเดิมที่ยงั คงวิถีชนบทแบบไทยพวน โดยคงเอกลักษณ์การแต่งกาย
และภาษาดั้งเดิมของตนเอง รวมถึงความเป็ นญาติพี่นอ้ ง ใช้ระบบความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ มีการแบ่งปั น ตั้ง
บ้านเรื อนตามการจัดการที่ดินแบบเครื อญาติอยูร่ วมในครัวเรื อนเดี ยวกันหรื อบริ เวณใกล้เคียงกัน โดยมีวดั เป็ น
สถานที่สาํ คัญในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา ดํารงความเชื่อทางศาสนาและยึดมัน่ ในประเพณี ด้ งั เดิม
ประกอบอาชี พทางการเกษตรโดยมีการปรับวิถีการใช้แรงงานเป็ นแบบลงแรงทําเองเป็ นเจ้าของสวนหรื อการ
ผลิตที่พ่ ึงพาแรงงานในครอบครัวเป็ นหลัก รู ปแบบการใช้แรงงานแบบอดีต เช่นการลงแรงเอาแรงกันเหมือนเช่น
ในอดีตได้ลดลงและมีให้เห็นน้อยลง แต่ทุกครอบครับยังคงพึ่งพาทรัพยากรทางธรรมชาติจากแม่น้ าํ เลยและป่ า
ชุ มชนของหมู่บา้ นในการดํารงชี วิต ผูกพันกับความเชื่ อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ผีบา้ น ผีบรรพบุรุษของตนเอง และเข้าร่ วม
พิธีกรรมต่างๆ อย่างพร้อมเพรี ยงกันในงานบุญต่างๆ ของชุมชน
สภาพปัญหา
สถานการณ์ปัญหาที่ชาวบ้านเผชิ ญอยูซ่ ่ ึ งเป็ นที่กงั วลของชาวบ้าน คือ โครงการสร้ างประตูระบายนํ้าศรี สองรัก
ซึ่ งโครงการนี้ จะสร้างผลกระบทต่อชุ มชน คือ นํ้าท่วมพื้นที่ทาํ กินและทําลายระบบนิ เวศที่ชาวบ้านเคยใช้ทาํ มา
หากิน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 กรมชลประทาน เริ่ มดําเนิ นการพัฒนาลุ่มนํ้าเลย กรมชลประทานเริ่ มพัฒนา
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วางโครงการบนแม่น้ าํ เลย 3 แห่ ง คือ เขื่อนเก็บนํ้าเลย (บ้านหัวกะโปะ) เขื่อนเก็บกักนํ้าทบ (บ้านโพนงาม) และ
เขื่อนเก็บกักนํ้าลาย (บ้านภูบ่บิด) เพื่อสนับสนุนการเกษตร การอุปโภคและบริ โภคของเกษตรกร
ปี 2556 ชาวบ้านกลาง เริ่ มรับรู ้การผลักดันโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก บนแม่น้ าํ เลย
ข้อกังวลของชุมชนกับโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก
การศึ กษาความเป็ นไปได้ของโครงการและการศึกษาผลกระทบจากโครงการมี การศึกษาครบถ้วนทุ กมิติท้ งั
ทางด้าน สังคม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรม หรื อไม่ชาวบ้านไม่มีรายละเอียดของโครงการ และไม่
สามารถเข้าถึ งข้อมูลได้เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการไม่เป็ นจริ ง ไม่มีความชัดเจน
เรื่ องการบริ หารจัดการระบบสถานี สูบนํ้า ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ใครเป็ นผูร้ ับภาระ ระบบชลประทานเดิมที่มีอยู่
จะมีการบริ หารจัดการปรับปรุ งแก้ไขใช้ประโยชน์อย่างไร กระบวนการจัดเวทีรับฟั งความเห็นไม่โปร่ งใสและมี
การคุกคาม ข่มขู่ ปิ ดบังข้อมูล กับชาวบ้านผูท้ ี่จะได้รับผลกระทบ ความหลากหลายทางชี วภาพพันธุ์พืช สัตว์น้ าํ
สัตว์ป่า ไม่มีขอ้ มูลและไม่มีการศึกษา โครงการผันนํ้าโขง เลย ชี มูล และโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักมี
ผลกระทบและผลเสี ย อย่างไร เป็ นโครงการที่มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ อย่างไร
3.1.4 บริบทชุมชนบ้านม่วง บ้านหนอง และบ้านภูเขาทอง ตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่
เขตป่ าสงวนแห่งชาติและป่ าอนุรักษ์ป่าพานพร้าวแก้งไก่ มีพ้ืนที่ต้ งั อยูท่ างทิศตะวันตกของอําเภอสังคม ห่ างจาก
ตัวเมืองจังหวัดหนองคายระยะทาง 112 กิโลเมตร ห่างจากที่วา่ การอําเภอสังคมระยะทาง 18 กิโลเมตร เป็ นตําบล
เหนือสุ ดของจังหวัดหนองคาย มีพ้นื ที่ติดแม่น้ าํ โขงและภูเขา
ทิศเหนือ ติดกับแม่น้ าํ โขง
ทิศใต้ ติดกับเขตพื้นที่ตาํ บลนางงิ้ว อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับเขตพื้นที่ตาํ บลสังคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับเขตพื้นที่ตาํ บลหาดคัมภีร์ อําเภอปากชม จังหวัดเลย
พื้นที่โดยส่ วนใหญ่ขนานตามแนวยาวฝั่งซ้ายเรี ยบฝั่งแม่น้ าํ โขง ฝั่งขวาจะเป็ นภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์
มีพ้นื ที่ตรงกันข้ามกับสปป.ลาว คือ บ้านนาสา บ้านสนอด และบ้านโคกแห้ เมืองสังข์ทอง นครหลวงเวียงจันทร์
ซึ่ งหมู่บา้ นเหล่านี้ยงั มีเชื้อสายเครื อญาติกนั
ตําบลบ้านม่วงมีจุดผ่อนปรนและเป็ นด่านประเพณี เป็ นจุดแลกเปลี่ยนสิ นค้าระหว่างประเทศ และเป็ น
เส้นทางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่นอ้ งฝั่งไทย-ลาว ประชากรส่ วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากลาวดั้งเดิม มี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนสําเนียงภาษาถิ่น ที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง ใช้สาํ เนียงลาวเทิ่งหรื อไทพวน
และอีกส่ วนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง อาชีพของชาวบ้านในปั จจุบนั การเกษตร ปลูกข้าวโพดหวาน
ปลูกกล้วย ยางพารา กลุ่มการท่องเที่ยวบนดอยและกลุ่มบริ การเรื อโดยสารเรื อหางยาวเพื่อรับนักท่องเที่ยว
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ชุมชนบ้านม่วง บ้านหนอง และบ้านภูเขาทอง ยังถือว่าเป็ นชุมชนดัง่ เดิมที่ยงั คงวิถีชนบทไว้คงความเป็ น
ญาติพี่นอ้ ง ระบบเครื อญาติที่เหนี่ยวแน่นแต่ละครอบครัวมีการแบ่งปั น ทําไร่ ทาํ นาด้วยการเอามื้อเอาแรงเหมือน
ดั้งเดิ มที่เคยทําสื บต่อกันมา ประกอบอาชี พทางการเกษตร ตั้งบ้านเรื อนตามการจัดการที่ดินแบบเครื อญาติอยู่
รวมในครัวเรื อนเดียวกันหรื อบริ เวณใกล้เคียงกัน โดยมีวดั เป็ นสถานที่สําคัญในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ทาง
ศาสนา ดํารงความเชื่อทางศาสนาและยึดมัน่ ในประเพณี ด้ งั เดิม พึ่งพาทรัพยากรทางธรรมชาติจากแม่น้ าํ โขงและ
ป่ าบนดอยในการดํารงชีวติ ผูกพันกับความเชื่อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และเข้าร่ วมพิธีกรรมต่างๆ อย่างพร้อมเพรี ยงกัน เช่น
งานบวช งานศพและงานบุญต่างๆ ของชุมชน
แต่ปัจจุบนั เริ่ มมีแนวโน้มที่จะนําไปสู่ ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทมากขึ้น จากการเริ่ มปรับตัวสู่ กิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยวและเริ่ มมีการพัฒนาด้านต่างๆ มากขึ้น มีการขยายตัวของเศรษฐกิจจุดด่านผ่อนปรนการค้าชายแดน
และการขยายตัวของขนาดที่ต้ งั ของอําเภอสังคมที่อยูไ่ ม่ไกลจากตัวชุมชน
สภาพปัญหา
สถานการณ์ที่ชาวบ้านเผชิญอยู่ คือ ระดับนํ้าที่ข้ ึนลงอย่างไม่เป็ นธรรมชาติ และฤดูกาล โดยเฉพาะ 5 ปี ที่
ผ่านมา หาปลายากขึ้ น ชนิ ดและปริ มาณที่ได้น้อยลง เคยได้ชนิ ดปลาที่อพยพตามฤดู กาล เมื่อนํ้าขึ้น นํ้าหลาก
และฤดูน้ าํ ลด ธรรมชาติของปลาแต่ละชนิ ดอาศัยอยูใ่ นระบบนิ เวศที่แตกต่างกัน ซึ่ งคนหาปลาจะมีความรู ้ วา่ จะ
หาอย่างไรในช่ วงเวลาใด แต่เมื่อนํ้าขึ้นลงไม่เป็ นตามระบบธรรมชาติก็ได้ส่งผลถึ งการอพยพ และการอยูอ่ าศัย
ของปลาในระบบนิเวศที่แตกต่างกัน
ความเปลี่ยนแปลงของแระแสนํ้าทําให้เครื่ องมือหาปลาและเรื อกาบ เรื อหางยาว เครื่ องยนต์เรื อของคน
หาปลาเสี ยหายไปเป็ นจํานวนมาก บางคนไม่มีทุนพอที่จะซื้ ออุปกรณ์เหล่านี้ ใหม่ ผลกระทบยังทําให้ระบบนิเวศ
แม่น้ าํ โขงมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น ร่ องนํ้าเปลี่ยนไป กระแสการไหลของนํ้าเปลี่ยนทิศทาง คก คอน หาดทราย
เกาะแก่ง บุ่ง ซึ่ งเป็ นระบบนิเวศของแม่น้ าํ โขงเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ส่ งผลให้ลวง(พื้นที่หาปลา) ไม่สามารถใช้
เครื่ องมือได้ดงั เดิม เช่น ลวงมอง (ตาข่าย) เหตุการณ์ดงั กล่าวทําให้คนหาปลาต้องขาดรายได้นบั แสนบาทในแต่
ละปี ครอบครัวขาดอาหารธรรมชาติจากแม่น้ าํ โขง ความไม่ปกติของแม่น้ าํ โขงที่เกิ ดขึ้น คนหาปลาเชื่ อมัน่ ว่า
สาเหตุ ห ลัก มาจากการระบายนํ้า ของเขื่ อ นในประเทศจี น ที่ ส ร้ า งกั้น แม่ น้ ํา โขงตอนบน และล่ า สุ ด ความ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบรุ นแรงมากขึ้นเมื่อเขื่อนไซยะบุรี ในเขต สปป.ลาว เริ่ มต้นเปิ ดดําเนินการปั่ นไฟ
จากความไม่ปกติของระดับนํ้า คนหาปลาบอกว่าทําให้ “ปลาหลงนํ้า” เพราะนํ้าขึ้นลงไม่ตรงกับฤดูกาล
โดยปลาได้ลดลงทั้งชนิดและปริ มาณอย่างเห็นได้ชดั เป็ นปั จจัยหลักที่ทาํ ให้ชาวประมงต้องเลิกทําการประมงใน
แม่น้ าํ โขง คนหาปลาด้วยวิธีการทําประมงพื้นบ้านลดจํานวนลงจากเดิมมีจาํ นวนกว่า 130 คน เหลือเพียง 50 คน
เนื่องจากเห็นว่าไม่คุม้ ค่ากับเวลาและทุนที่ลงไป การเดินทางลงหาปลาในระยะทางที่ไกลขึ้นเนื่องจากพื้นที่เดิม
ระบบนิเวศเปลี่ยน ไม่สามารถใช้เครื่ องมือหาปลาได้ ผักที่ข้ ึนตามธรรมชาติหายไป พื้นที่หากินในแม่น้ าํ โขง
น้อยลง ปรากฏการณ์ความยากลําบากในการหาปลานี้ได้ส่งผลให้คนเริ่ มมีทาํ การหาปลาด้วยวิธีทาํ ลายปลามาก
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ขึ้น และใช้วธิ ี ที่ผดิ กฎหมาย เช่น การใช้ระเบิด ใช้ไฟฟ้าช็อต รวมถึงเกิดการลักขโมยปลาที่คนหาปลาขังไว้ริมฝั่ง
นํ้า และปลาที่ถูกตาข่ายก็ถูกขโมยไปด้วย
ปั จจุบนั มีโครงการสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่งทรุ ดตามลํานํ้าโขง โดยวิธีการถมดินและหิ นเป็ นแนวยาว
โครงการนี้ได้ส่งผลถึงพื้นที่ที่ชาวบ้านเคยใช้ปลูกผักริ มโขงในฤดูน้ าํ ลด รวมถึงพืชผักธรรมชาติหลาย ต้นไม้
ริ มนํ้า ถูกทับถมไปเป็ นจํานวนมาก ผลที่ตามมาคือครอบครัวขาดพืชผักธรรมชาติที่เป็ นอาหาร เช่น ผักกาด ผักชี
ผักบุง้ หอม กะหลํ่าปลี ข้าวโพด บางคนนําไปขายสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
คนหาปลาบ้านม่วง บ้านภู เขาทอง และบ้านหนอง หลายคนเริ่ มหันไปเลี้ ยงปลาในบ่อดิ นเพื่อไว้เป็ น
อาหารในครอบครัวแทนปลานํ้าโขง เปลี่ยนวิถีการดํารงชี วิตจากการหาปลาเป็ นการทํามาหากิ นในรู ปแบบอื่น
แม้จะเห็ นว่าอาหารที่ได้ไม่มีคุณค่าเหมือนกับอาหารจากแม่น้ าํ แต่ก็สามารถทดแทนปริ มาณอาหารที่หาไม่ได้
จากธรรมชาติ ในด้านการหารายได้คนหาปลาหลายคนเปลี่ ยนวิถีไปรับจ้างขนสิ นค้าผ่านจุดผ่อนปรน รวมทั้ง
การขับ รั บ จ้า งให้ นัก ท่ องเที่ ย ว บางคนขายเรื อหาปลาเพื่ อนํา เงิ นมาทํา เรื อขนาดใหญ่ ก ว่า เดิ ม ไว้บ ริ ก ารการ
ท่องเที่ยว บ้างก็ปล่อยให้เรื อผุพงั ไปกับเครื่ องมือหาปลา จากการที่ไม่มีความหวังในปลาอีกต่อไป
คนหาปลาทั้งสามชุ มชนเห็ นตรงกันว่า การขึ้ นลงของระดับนํ้าในแม่น้ าํ โขงเป็ นไปแบบไม่สามารถ
คาดการณ์ใดๆ ได้ ชาวบ้านจะไม่สามารถรู ้ล่วงหน้า โดยรู ้ได้เมื่อเครื่ องมือถูกพัดไปกับนํ้า หรื อเห็นว่าระดับนํ้าที่
ขึ้นหรื อลงแล้ว และต่อปรากฏการณ์ ดงั กล่ าวยังไม่มีหน่ วยงานใดๆ เข้ามารั บผิดชอบ แม้ว่าความเสี ยหายจะ
เกิดขึ้นแล้วอย่างมหาศาลทั้งต่อวิถีคนหาปลาและระบบนิเวศแม่น้ าํ โขง
นอกจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการพึ่งพาแม่น้ าํ โขงแล้ว ในชุ มชนยังต้องเฝ้าระวังนโยบายการ
จัดการที่ดินของรัฐ ได้แก่ นโยบายการทวงคืนผืนป่ า โดยคําสั่ง คสช. ที่ 64 และ 66/2557 เรื่ องการปราบปราม
การบุกรุ กทําลายทรัพยากรป่ าไม้ พร้อมกับประกาศใช้แผนแม่บทแก้ไขปั ญหาการทําลายทรัพยากรป่ าไม้ การบุก
รุ กที่ดินของรัฐ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยงั่ ยืน หรื อนโยบาย “แผนการทวงคืนผืนป่ า” รวมไปถึง
แนวเขตอุทยานที่ ประกาศทับที่ดินของชาวบ้าน ทําให้การกําหนดแนวเขตอุทยานมี ความเข้มงวดมากขึ้ น ซึ่ ง
วิธีการดําเนินงานขาดการมีส่วนร่ วมจากชุมชน จนนําไปสู่ การยึดที่ดินทํากินของชาวบ้านในพื้นที่ไปหลายแปลง
ทําให้ชาวบ้านสู ญเสี ยที่ดินที่เคยสื บทอดมา ซึ่ งหากรั ฐดําเนิ นนโยบายนี้ กบั ชุ มชน จะเกิ ดความเสี ยหายอย่าง
รุ นแรง เนื่องจากใช้วธิ ี การเข้าตัดฟันทําลายผลอาสิ นของชาวบ้าน เช่น ยางพารา เป็ นต้น มีการข่มขู่คุกคาม จํากัด
สิ ทธิ์ ในการทําประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการฟ้ องดําเนิ นคดี เนื่ องจากที่ดินไม่มีเอกสารสิ ทธิ รับรอง ซึ่ งในเบื้องต้น
ชาวบ้า นขอจัดการที่ ดินแบบโฉนดชุ ม ชนแปลงใหญ่ เพื่ อคุ ้ม ครองที่ ดินและบริ หารจัดการร่ วมกันระหว่า ง
ชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐ
ข้อกังวลของชุมชนกับการพัฒนาในแม่น้ าํ โขง
จากสถานการณ์การขึ้นลงที่ไม่ปกติของระดับนํ้าโขงนับตั้งแต่เขื่อนในจีนก่อสร้างแล้วเสร็ จ ได้ส่งผลต่อ
การดํารงชี วติ ของริ มนํ้าโขง จนมีคาํ พูดติดปาก “นํ้าท่วมหน้าแล้ง นํ้าแห้งหน้าฝน” ผลกระทบที่เห็นได้ชดั คือ วิถี
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การหาปลาที่ตอ้ งปรับตัวของคนในชุมชน ปรากฏการณ์ “ปลาหลงนํ้า” เกิดขึ้น เพราะนํ้าไม่เป็ นไปตามฤดูกาล
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังจากที่เขื่อนไซยะบุรีเปิ ดใช้งาน ชุมชนบ้านม่วง บ้านหนอง และบ้านภูเขาทอง ต้องเผชิ ญ
กับภาวะ “นํ้าโขงแห้ง” ก่อนฤดูกาล เนื่องจากเป็ นพื้นที่ทา้ ยนํ้า ส่ งผลต่อระบบนิ เวศที่ปลาอยูอ่ าศัย วางไข่ และ
อนุบาลลูกอ่อน หากแม่น้ าํ โขงขึ้นลงไม่ปกติเช่นนี้ ต่อเนื่ องยาวนาน สิ่ งที่เป็ นข้อกังวลของชุมชนบริ เวณนี้คือวิถี
ของคนหาปลาอาจจะต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้ นเชิง ความรู ้ ภูมิปัญญาที่เคยสั่งสมจากบรรพบุรุษเกี่ยวกับการหาปลา
อาจจะไม่ถูกถ่ายทอดไปสู่ คนรุ่ นลูกหลานอีกต่อไป เนื่องจากปลาและสัตว์น้ าํ อื่นในแม่น้ าํ โขงลดลง และบาง
ชนิดอาจจะสู ญพันธุ์ไปในที่สุด
การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นที่จะต้องแก้ไขจากต้นเหตุ มีขอ้ จํากัดอย่างมากเนื่องจากตัวเขื่อนอยูใ่ นเขตแดน
ของประเทศระเทศเพื่อนบ้าน ทั้งจีนและลาว การยืน่ ข้อเสนอเพื่อให้เกิดการแก้ไขปั ญหาให้ยงั่ ยืน ที่เป็ นทางออก
ที่เหมาะสมคงไม่ใช่เรื่ องที่ทาํ ได้ง่ายนัก ซึ่ งหากชาวบ้านเคลื่อนไหวเรี ยกร้องให้แก้ไขปั ญหา ก็จะเป็ นเรื่ อง
ระหว่างรัฐบาลในแต่ละประเทศที่จะต้องประสานงานกัน ประชาชนไม่สามารถไปกดดันโดยตรงกับประเทศ
นั้นๆ ได้
ในข้อกังกลอี กด้านหนึ่ งของคนในชุ มชนคือนโยบายเขตเศรษฐกิ จพิเศษ โดยพื้นที่ตาํ บลบ้านม่วงถู ก
กําหนดให้อยู่ในแผนเพื่อตอบสนองต่ อนโยบายดังกล่ าว การปรั บปรุ งผังเมื องใหม่ตามแผนของนโยบายจะ
ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อชุ มชนอย่างมากโดยเฉพาะเกี่ ยวกับการทํากิ นในที่ดินปั จจุบนั ชาวบ้านจึงกังวลต่อการ
สู ญเสี ยที่ดินและการพัฒนาในลักษณะนี้ เนื่ องจากการดําเนิ นการของฝ่ ายรัฐขาดการมีส่วนร่ วมในการวางแผน
และการตัดสิ นใจของชุ ม ชน ความกัง วลนี้ ย งั รวมไปถึ ง ผลกระทบต่ า งๆ ที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคตที่ จะเกิ ดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ชุมชนได้พ่ ึงพา การบุกรุ กพื้นที่ป่าไม้ ปั ญหาขยะ และของเสี ยต่างๆ จาก
อุตสาหกรรม มลพิษที่จะเกิดขึ้นทั้งทางอากาศและทางนํ้า รวมถึ งฝุ่ นละออง ซึ่ งยังไม่รวมถึงผลกระทบต่อเนื่ อง
ด้านอื่นที่จะตามมา
3.2. การสื่อสาร
3.2.1 บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
กระบวนการที่ชาวบ้านใช้สื่อสารภายในและภายนอก
การสื่ อสารภายใน
ชุ ม ชนใช้ว ดั เป็ นศู น ย์ก ลางในการสื่ อ สารและทํา กิ จ กรรมของชุ ม ชน กิ จ กรรมต่ า งๆ ในชุ ม ชนยัง
เกี่ยวเนื่ องกับวัดทั้งงานบุญ งานประเพณี ต่างๆ และยังใช้เป็ นสถานที่จดั ประชุมประจําเดือนของชุมชนอีกด้วย
วัดจึงนับเป็ นศูนย์กลางทางจิตใจและศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชนมาตั้งแต่อดีต นอกจากนั้นแล้วกิจกรรม
ความเชื่ อประเพณี ด้ งั เดิมของชุ มชนยังเป็ นพื้นที่การสื่ อสารที่ชาวบ้านใช้ในการสร้ างความเข้าใจ เช่ น พิธีเลี้ ยง
ศาลเจ้าพ่อท้าวเพชร เป็ นพิธีเลี้ ยงผีประจําหมู่บา้ น พิธีเลี้ ยงศาลเจ้าพ่อหงษ์คาํ เป็ นพิธีเลี้ ยงผีประจําตระกูลของ
ตระกูลแสงเพชร ปิ นใจ จินะราช แสนอุดม รัตนไตร และบุญหนัก เป็ นต้น
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นอกจากนั้นแล้วการสื่ อสารภายในยังมีการสื่ อสารผ่านกลไกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เช่น โฮงเฮียนผูส้ ู งอายุ
กลุ่มช่างฟ้อน กลุ่มแปรรู ปไก กลุ่มท่องเที่ยวกาดกองเก่า และกลุ่มคนหาปลา กลุ่มเหล่านี้ เป็ นการรวมตัวกันของ
ชาวบ้านตามความชอบและความถนัดของตนเอง และมีโครงสร้ างการบริ หารแบบหลวมๆเป็ นของแต่ละกลุ่ม
ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่เกิดขึ้นเองตามวิถีหรื อเกิดขึ้นจากอาชีพหรื อกลุ่มอาชีพของคนในชุ มชน และอีกกลุ่มที่มีการสื่ อสาร
งานทางราชการผ่านกลการสื่ อสารของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นและสมาชิกเทศมนตรี ของพื้นที่ เป็ นกลไกการสื่ อสารที่
มีระเบียบตามข้อกําหนดของราชการและการบริ หารของท้องถิ่น ส่ วนใหญ่เป็ นข่าวสารทางราชการและกิจกรรม
จากหน่ วยงานราชการที่ ใ ช้ป ระชาสั ม พันธ์ และทํา กิ จกรรมของหน่ วยงาน โดยมี ก าํ นัน ผูใ้ หญ่ บา้ น สมาชิ ก
เทศบาล เป็ นตัวแทนในการสื่ อสาร
การสื่ อสารภายนอก
ตัวแทนของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเป็ นผูม้ ีบทบาทสื่ อสารกับภายนอก เช่น กลุ่มชมรมปลาบึก กลุ่มแปรรู ป
ไก ซึ่ งทั้งสองกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มที่เกี่ ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแม่น้ าํ โขง จึงเป็ นกลุ่มหลักของ
ชุ มชนที่มีความรู ้และรับรู ้ถึงสถานการณ์ของแม่น้ าํ โขง โดยสื่ อสารผ่านเวทีและกิจกรรมการจัดประชุ มร่ วมกับ
กลุ่มรักษ์เชียงของและเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มอื่นๆ ที่มีการเชิญเข้าร่ วม นอกจากนั้นแล้วชาวบ้านหาดไคร้
ที่ใช้พ้ืนที่เกาะดอนกลางแม่น้ าํ โขงในการหาปลา เก็บไก ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวและคนรู ้ จกั สื่ อสารกับพี่นอ้ ง
ในฝั่งลาวผ่านญาติมิตร คนรู ้จกั และกลไกรัฐระหว่างประเทศระดับอําเภอ เพื่อเชื่ อมความสัมพันธ์และกิจกรรม
ร่ วมกัน เช่น งานก่อเจดียท์ ราย งานวันสงกรานต์กลางแม่น้ าํ โขง ไทย-ลาว พื้นที่ดอนโป่ ง เป็ นต้น
การสื่ อสารปั ญหาที่เกิดขึ้นของชาวบ้านที่เผชิ ญอยูก่ บั ปั ญหาในแม่น้ าํ โขง ชาวบ้านในพื้นที่ที่รับรู ้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงของแม่น้ าํ โขง เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มและรายบุคคล ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนที่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์และ
มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรในเรื่ องนั้น ๆ เช่น กลุ่มเก็บไก กลุ่มหาปลา ซึ่ งจะเป็ นกลุ่มหลักที่รับรู ้
และเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง โดยสังเกตด้วยตัวเองและรับรู ้ ขอ้ มูลจากสื่ อภายนอกที่รายงานข่าวเรื่ องเขื่อนและ
ผลกระทบจากเขื่อน รวมถึงการแจ้งเตือนจากอําเภอเชียงของผ่านกลไกผูใ้ หญ่บา้ นแจ้งเตือนการควบคุมระดับนํ้า
จากเขื่อนตอนบนบ้างเป็ นครั้งคราว ตามการประกาศเตือนทางหอกระจายข่าวหรื อสื่ อสารระบบอื่นๆ ในชุมชน
ไม่ได้มีการประชุ มแลกเปลี่ ยนสถานการณ์ปัญหา หรื อการมองปั ญหาร่ วมกันภายในชุ มชน ส่ วนการนําเสนอสู่
ภายนอกแทบไม่มีการสื่ อสารหรื อการรายงานปั ญหาที่เกิดขึ้น
ปั จจุบนั การสื่ อสารมีให้เห็ นบ้างผ่านการทําสื่ อหรื อการเข้าร่ วมเวทีกบั กลุ่มรักษ์เชี ยงของหรื อโฮงเฮียน
แม่น้ าํ ของ ตามการจัดเวทีหรื อการเข้า ร่ วมเวทีที่หน่ วยงานจัด เช่น เวทีรับฟั งความเห็ นโครงการระเบิดแก่งเพื่อ
การเดินเรื อพาณิ ชย์ หรื อการทําข่าวรายงานสถานการณ์ของสื่ อช่องหลักต่างๆ ที่เข้ามาทํารายการนําเสนอ โดยมี
กลุ่มรักษ์เชียงของพาเข้ามาในพื้นที่บา้ นหาดไคร้ ส่ วนการยืน่ เอกสารทักท้วงคัดค้าน ข้อเสนอต่างๆ ยังไม่มี
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บทบาทขององค์กรในชุมชน
ชุมชนบ้านหาดไคร้มีการรวมกลุ่มตามโครงสร้างของชุ มชนและเป็ นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากพัฒนาด้านอาชี พ
ที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาทรัพยากรจากแม่น้ าํ โขง เช่น ชมรมปลาบึก กลุ่มแปรรู ปไก เป็ นต้น ซึ่ งบทบาทของกลุ่ม
จะมุ่งเน้นเรื่ องของการส่ งเสริ มอาชีพและการรวมกลุ่ม ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขเรื่ องของการรับประกันรายได้ ป้ องกันการ
เอาเปรี ยบจากพ่อค้าคนกลางและรับประกันราคาการขาย ทั้งการขายปลาบึกและการขายผลิ ตภัณฑ์ไกแปรรู ป
ต่างๆ ซึ่ งบาทบทของทั้ง 2 ชมรมที่กล่าวมา ในอดีตมีส่วนสําคัญมากในการสื่ อสารความเป็ นบ้านหาดไคร้และ
เป็ นองค์กรหลักที่คอยประสานการจัดกิจกรรมต่างๆ จากภายนอกที่จะเข้ามาในชุ มชน รวมถึงการทํางานร่ วมกับ
องค์กรต่างๆ ทั้งภายในชุ มชนและภายนอก เช่ น การจัดกิ จกรรมบวงสรวงปลาบึก เทศกาลกินไก จะเห็นได้ว่า
บทบาทขององค์กรที่ชาวบ้านตั้งขึ้นจะเป็ นการจัดการภายในของชุมชนเองแล้วยังเป็ นส่ วนสําคัญด้านการสื่ อสาร
ของชุมชนทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการจนทําให้เป็ นที่รับรู ้ของผูค้ นในวงกว้าง และได้สร้างบุคลากรด้าน
การสื่ อสารของชุมชนในกลุ่ม เช่น พ่อซ้อ จินะราช พ่อเรี ยน จินะราช นายพุม่ บุญหนัก นางฉวีวรรณ พวงสมบัติ
ซึ่งเป็ นตัวแทนการสื่ อสารเรื่ องราวของบ้านหาดไคร้ได้ในช่วงนั้น
หลังจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ จนนําไปสู่ ความการเปลี่ยนอาชี พและการลดบทบาทของกลุ่ม
ชมรมและองค์กรชาวบ้าน ในช่วง ปี 2550 -2560 ซึ่ งเป็ นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ าํ โขงอย่างหนักต่อ
ชุ มชนบ้านหาดไคร้ การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ าํ โขงทําให้ไม่สามารถเก็บไกได้จากปั ญหาที่ชุมชนบ้านหาดไคร้
ได้ประสบคือ ไกมีจาํ นวนลดน้อยลง ส่ งผลให้วนั ที่เก็บไกได้ลดลงเช่ นกัน จากเมื่อปี 2559 สามารถเก็บไกได้
ประมาณ 1 เดือน ปี 2560 คงเหลือจํานวนวันเก็บไกได้เพียง 3 วัน เพราะหลังจากนั้นระดับนํ้าก็สูงขึ้นและไกก็
หลุดไปไม่สามารถเก็บได้อีกเลย และปี 2561 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ก็ยงั ไม่สามารถเก็บไกได้ เพราะไม่มี
ไกออกเลย บทบาทสําคัญของกลุ่มแปรรู ปไกก็ลดบทบาทลงตามลําดับจนนําไปสู่ เรื่ องราวของไกที่เคยเป็ นที่รับรู ้
เริ่ มหายไป นอกจากนั้นแล้วชมรมปลาบึก ยุติบทบาทด้วยการประกาศเลิกจับปลาบึก จึงทําให้เรื่ องราวของปลา
บึกและบุคคลากรที่ทาํ หน้าที่สื่อสารเรื่ องราวของปลาบึกและแม่น้ าํ โขงบ้านหาดไคร้ก็ลดลงตามลําดับเช่นกัน
หลังการยุติบทบาทของชมรมปลาบึก ปี 2549 กิจกรรมการจับปลาบึกและพิธีกรรมที่พรานจับปลาบึก
เคยทําในช่ วงการจับปลาบึ ก เช่ น การเลี้ ยงผีเจ้าที่ การเลี้ ยงผีโพ้ง ลั้ง ลวง การบวงสรวงเลี้ ยงแม่ย่านางเรื อ ก็
หายไปด้วย แต่เนื่ องจากกิจกรรมเหล่านี้ ได้ใช้ในการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของอําเภอเชี ยงของจึงมีการประยุกต์
และคงกิ จกรรมบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกไว้ โดยให้มอบหมายให้เทศบาลเวียงเชี ยงของเป็ นเจ้าภาพจัดงาน ทุ ก
วันที่ 18 เมษายนของทุกปี การเข้ามารับช่วงต่อการจัดกิจกรรมของเทศบาลจากพรานปลาและชมรมปลาบึกได้
ทําให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลากรด้านการสื่ อสาร และความร่ วมมือของชาวบ้านลดลง กิจกรรมการจัด
งานเปลี่ยนรู ปแบบสู่ งานบวงสรวงที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมโดยมีรูปแบบการจ้างเหมาจัดงานได้ทาํ ให้ ขาดการมี
ส่ วนร่ วมจากชุมชน จึงนําไปสู่ รูปแบบการจัดงานขาดเนื้ อหาการนําเสนอสาระสําคัญของพิธีกรรมที่ชาวบ้านเคย
จัดมาเมื่อก่อนหน้านั้น ชาวบ้านบางกลุ่มจึงไม่มีโอกาสเข้าร่ วมกิ จกรรมและไม่เข้าร่ วม จึงเป็ นส่ วนหนึ่ งที่การ
สื่ อสารเรื่ องราวของชุมชนและสถานการณ์การเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงไม่ถูกนําเสนอในช่วงงานบวงสรวงเจ้า
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พ่ อ ปลาบึ ก ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา เนื่ อ งจากการออกแบบกิ จ กรรมไม่ ไ ด้ใ ส่ เ นื้ อ หาและการพู ด ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของแม่น้ าํ โขง
ช่องทางการสื่ อสาร
ในอดีตเรื่ องราวการจับปลาบึ กและผลิตภัณฑ์แปรรู ป ไก บ้านหาดไคร้เป็ นที่รับรู ้ของคนภายในชุ มชน
และคนทัว่ ไปอย่างกว้างขวาง ซึ่ งการสื่ อสารเรื่ องราวของชาวบ้านหาดไคร้มีช่องทางจากสื่ อหลายหลายทาง เช่น
สถานีโทรทัศน์ สารคดี หนังสื อพิมพ์ วารสารการท่องเที่ยว วารสารทางวิชาการ จํานวนมากที่กล่าวถึ งและนํา
เรื่ องเสนออย่างต่อเนื่ อง โดยชาวบ้านในพื้นที่ไม่ตอ้ งดิ้นรนหาช่ องทางสื่ อสารเอง แต่เป็ นผูด้ าํ เนิ นเรื่ องของการ
สื่ อสารผ่านสื่ อที่เข้ามาหาในพื้นที่ ในช่ วงหลังการยุติบทบาทของชมรมปลาบึก และการลดลงของไก จากการ
เปลี่ยนแปลงของแม่น้ าํ โขง ซึ่ งเป็ นช่วงสําคัญที่ชาวบ้านหาดไคร้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ สื่ อ
กระแสหลักที่เคยลงพื้นที่นาํ เสนอติดตามเรื่ องราวของบ้านหาดไคร้ ก็ค่อยๆหายไป รวมถึ งปั จจัยเรื่ องของการ
สื่ อสารที่เปลี่ยนไปตามช่วงสมัยของสื่ อกระแสหลักที่หายไปด้วย และประเด็นเนื้ อหาที่ไม่ดึงดูดสื่ อกระแสหลัก
เช่ น เรื่ องปลาบึก เหมือนเช่ นในอดี ต และอาหารจากการแปรรู ปไก ที่เป็ นประเด็นเกี่ ยวเนื่ องกับเรื่ องปลาบึ ก
เพราะไกเป็ นอาหารหลักของปลาบึก
หลังความสนใจของสื่ อต่างๆ ในพื้นที่หาดไคร้ ลดลง ทําให้บุคลากรด้านการสื่ อสารของชุ มชน ก็ห่าง
หายจากการนําเสนอสถานการณ์ของพื้นที่ รวมถึ งกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องแม่น้ าํ โขงไม่มีเหมือน
ในอดีต บุคลากรหลายคนจึงไม่มีโอกาสสื่ อสารกับคนภายในชุมชนหรื อภายนอกชุมชนผ่านกิจกรรมที่ชุมชนเคย
พึ่งพาแม่น้ าํ และอีกหลายๆ กิ จกรรมในชุ มชน เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้ความร่ วมมือของชุ มชนอย่างเช่ นอดี ตก็
หายไปด้วย จนนําไปสู่ การตั้งกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลายในชุมชนมากขึ้น นอกจากนั้นแล้วชุ มชนบ้านหาดไคร้เริ่ ม
เข้าสู่ ชุมชนเมืองอย่างเต็มรู ปแบบ ด้วยการใช้ประโยชน์ในที่ดินและการพึ่งพาทรัพยากรจากแม่น้ าํ ที่เปลี่ ยนไป
ตามวิถีของชุ มชนเมือง การเปลี่ยนอาชี พ จนนําไปสู่ ความสนใจต่อสถานการณ์ ปัญหาเรื่ องแม่น้ าํ โขงจึงเปลี่ ยน
ตามไปด้วย จากชุมชนที่ พ่ ึงพาทรัพยากรเป็ นหลักในการเลี้ยงชี พของคนรุ่ นเก่าสู่ ธุรกิจแบบใหม่ของคนรุ่ นใหม่
การมุ่งเน้นชุ มชนสู่ การท่องเที่ยว ทําให้ช่องทางการสื่ อสารเรื่ องราวตํานานและการพึ่งพาทรัพยากรจากแม่น้ าํ
และการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นเกิ ดช่ องว่างของคนในชุ มชน ทั้งที่ เป็ นรู ปแบบความร่ วมมือของชุ มชน การจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร การถ่ายทอดสู่ คนรุ่ นใหม่ที่ขาดหายไป และช่องทางการสื่ อสารที่เปลี่ยนไป คน
รุ่ นใหม่ใช้ช่องทางการสื่ อสารผ่านเทคโนโลยี ที่คนรุ่ นเก่ายังไม่มีช่องการสื่ อสารที่เข้าถึงคนรุ่ นใหม่
ปั จจุ บนั แรงจู งใจและการถ่ ายทอดความรู ้ สู่คนรุ่ นใหม่ผ่านการลงมื อทํากับประสบการณ์ ตรงในการ
พึ่งพาทรั พยากรจากแม่น้ าํ มีน้อยมากที่เยาวชนคนรุ่ นใหม่จะลงมื อทําและผลิ ตความรู ้ ทอ้ งถิ่ นสื่ อสารผ่านช่ อง
ทางการสื่ อสารของยุคปั จจุบนั ที่มีอย่างหลากหลายช่องทางมากกว่าในอดีต

100

บุคลากรด้านการสื่ อสารของชุมชน
การสื่ อสารองค์ความรู ้ วิธีการเก็บหรื อการแปรรู ป และการขาย เป็ นความรู ้ที่ผหู ้ ญิง จะเป็ นผูร้ ู ้และเป็ นผู ้
สื่ อสาร ดัง นั้นการสื่ อสารเรื่ องไก จึ ง เป็ นบทบาทของผูห้ ญิ ง เป็ นหลัก ชี วิตผู ห้ ญิ ง บ้า นหาดไคร้ แ ละชุ ม ชน
ใกล้เคี ยงจะมี ค วามสั มพันธ์ กบั แม่น้ าํ โขงและการจกไก ตั้ง แต่ข้ นั ตอนแรกสู่ การปรุ งอาหารและแปรรู ปขาย
ขั้นตอนทั้งหมดเกิ ดขึ้นจากผูห้ ญิง นอกจากนั้นแล้วความรู ้ เรื่ องระบบนิ เวศ จุดหรื อพื้นที่เก็บไก ในระบบนิ เวศ
ของแม่น้ าํ โขงผูห้ ญิงจะมีความเชี่ยวชาญ พื้นที่เก็บไกเป็ นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยที่ผหู ้ ญิงสามารถลงไปในแม่น้ าํ
โขงและเก็บไกจากพื้นที่ที่เหมาะสมกับความเป็ นผูห้ ญิง ดังนั้นเรื่ องราวของไก จึงสําคัญและเป็ นวิถีของผูห้ ญิง
ซึ่ งเป็ นคนสําคัญที่จะถ่ายทอดเรื่ องราวต่างๆของแม่น้ าํ ตามบทบาทของผูห้ ญิงได้เป็ นอย่างดี
การสื่ อ สารองค์ค วามรู ้ วิ ธี ก ารจับ ปลา เป็ นความรู ้ ที่ ผู ้ช าย จะเป็ นผู ้รู้ แ ละเป็ นผู ้สื่ อ สารเรื่ อ งราว
ประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับการจับปลาในแม่น้ าํ ขนาดใหญ่อย่างแม่น้ าํ โขง ในช่ วงฤดู กาลต่างๆ ได้ดีกว่า
ผูห้ ญิง เนื่ องจากต้องมีอุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ช่วยในการจับปลาและมีองค์ความรู ้ เรื่ องระบบนิ เวศกลางลํานํ้า
ใหญ่ที่อนั ตรายมากกว่า ซึ่ งผูห้ ญิงจะใช้ความรู ้และทักษะในระบบนิเวศที่ปลอดภัยตามริ มฝั่งแม่น้ าํ และเกี่ยวเนื่ อง
กับทรัพยากรที่มุ่งเน้นเป็ นอาหารในชี วิตประจําวัน เช่น พืชผัก สัตว์น้ าํ ขนาดเล็ก และการใช้เครื่ องมือขนาดเล็ก
ในการเก็บหาพืชผักและสัตว์น้ าํ ในระบบนิ เวศที่ปลอดภัยมากกว่า ส่ วนผูช้ ายจะมีทกั ษะการหาปลาขนาดใหญ่ที่
ต้องใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ช่วยอีกหลายอย่างในการจับปลาขนาดใหญ่ในแม่น้ าํ ดังนั้นผูช้ ายจึงมีองค์ความรู ้ใน
การสื่ อสารเรื่ องราวการจับปลาได้
ความร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็ นส่ วนสําคัญและใกล้ชิดกับชุ มชน เทศบาลเวียงเชี ยงของได้รับหน้าที่
ความรั บ ผิด ชอบกับ อาคารสถานที่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ป ลาบึ ก ซึ่ งตั้ง อยู่ใ นพื้ น ที่ ข องชุ ม ชนบ้า นหาดไคร้ ที่ ผ่า นมา
พิพิธภัณฑ์ปลาบึกยังไม่มีการออกแบบและสร้างความร่ วมมือกับชุ มชน เป็ นเพียงการร่ วมจัดกิจกรรมบวงสรวง
เจ้าพ่อปลาบึกเท่านั้น การจัดแสดงเนื้ อหาที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องปลาบึกและสถานการณ์ เรื่ องแม่น้ าํ โขง ผ่านองค์
ความรู ้ทอ้ งถิ่นของชาวบ้านยังไม่มีการนําเสนอในพื้นที่ส่วนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ปลาบึก
รู ปแบบการสื่ อสารท้องถิ่นที่ใช้ในชุมชน
สื่ อท้องถิ่น นิทานพื้นบ้าน
ชุ มชนบ้านหาดไคร้ เป็ นชุ มชนดั้งเดิ มที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้ าํ โขง และเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ โลกใน
เรื่ องราวการจับปลาบึกและการแปรรู ปไก (สาหร่ ายแม่น้ าํ โขง) จึงมีนิทานเรื่ องเล่าและความเชื่ อเรื่ องปลาบึก
แม่น้ าํ โขง เช่ น เรื่ องเล่าตํานานปลาบึก นกนางนวล และดอกซอมพอ พิธีกรรมการเลี้ ยงผีและการจับปลาบึ ก
ประเพณี ตานเรื อ เพลงพื้นบ้าน การละเล่นจ้อย ซอ ส่ วนใหญ่เนื้ อหาเรื่ องงราวที่ถ่ายทอดเป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวกับ
วิถีชีวิต ตํานานความเชื่ อที่ชาวบ้านใช้ในเป็ นกลอุบายในการสร้างขวัญกําลังใจและบันทึกเรื่ องเล่าผ่านสื่ อของ
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ชาวบ้าน โดยใช้ภาษาท้องถิ่ น นิ ทาน ประเพณี เข้ามาใช้สืบทอดการรักษาเรื่ องราวของชุ มชน ปั จจุบนั กลุ่มที่ยงั
ใช้สื่อเหล่านี้ ได้แก่กลุ่มช่างฟ้อนของชุมชน กลุ่มนักเรี ยน ผูส้ ู งอายุ และกลุ่มพรานปลา เป็ นต้น
ตํานานเรื่ องเล่าการจับปลาบึก
ปลาบึกกับนกนางนวล
คนหาปลาบึกที่บา้ นหาดไคร้ นอกจากจะทําห้างเสื อตาไฟ เพื่อคอยดู การอพยพขึ้นมาของปลาบึกแล้ว
หลายคนยังเฝ้าสังเกตการอพยพของปลาบึ กโดยการเฝ้ าดู นกนางนวล หากว่าในช่ วงปลายเดื อนเมษายน นก
นางนวลโผบินจากทิศใต้สู่ทิศเหนื อหรื อบินโฉบเฉี่ ยวไปมาเหนื อดอนแวง นัน่ แหละคือนิ มิตหมายที่บอกว่า อีก
ไม่เกิน 1-2 วันปลาบึกก็จะขึ้นมา คนจับปลาบึกก็จะเตรี ยมเรื อเตรี ยมเครื่ องมือเพื่อออกจับปลาบึก
ปลากับดอกไม้และต้นไม้
คนหาปลาในแม่น้ าํ โขงมีดอกไม้และต้นไม้อย่างน้อย 2 ชนิดที่บ่งบอกให้คนหาปลาได้รู้วา่ ฤดูกาลอพยพ
ของปลาบางชนิ ด ได้เ ริ่ มต้น ขึ้ นแล้ ว ดอกไม้ 2 ชนิ ด ที่ ว่ า คื อ ดอกซอมพอ (ดอกหางนกยู ง ) และดอกงิ้ ว
หากวันใดที่ตน้ ซอมพอออกดอกบานสะพรั่งเต็มริ มฝั่งนํ้า นั้นคือฤดูกาลจับปลาบึก
ค่าว คื อ บทกลอนแบบหนึ่ ง มักใช้แต่งรําพันความรั ก หรื อแต่งเป็ นเรื่ องราว เช่ น ค่าวเรื่ องจําปาสี่ ตน้
เป็ นต้น บ้านหาดไคร้ในอดีตมีเรื่ องราวที่เป็ นเรื่ องเล่าผ่านการแต่งค่าว จ๊อย ซอ มีค่อนข้างเยอะ ในช่วงวัยเด็กและ
ช่วงวัยรุ่ นของคนที่มีอายุ 60-70 ปี ตอนนี้ เกือบทุกคนเคยได้ยิน ค่าว จ้อย ซอ ที่เป็ นนิ ทานเรื่ องเล่า หนุ่ มจีบสาว
ช่างซอขับซอในงานบวช งานวัด ซึ่ งค่าว จ๊อย ซอ มีความแตกต่างกันคือ ค่าว คือ เรื่ องเล่า เชิ งนิ ยายอิงประวัติ คํา
สอน คติ สอนใจ แต่เพื่อเตือนสติสอนใจ เป็ นเรื่ องยาวบางทีแบ่งออกเป็ นตอนๆ มีการบันทึกไว้ในใบลาน แต่
สําหรับจ๊อย จะเป็ นบทสั้นๆ แต่งขึ้นสดตามสถานการณ์น้ นั ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อโต้ตอบกับอีกฝ่ ายแบบใช้คาํ กลอนสั้น
ซึ่ งส่ วนใหญ่ใช้จีบสาวของชายหนุ่ม ไม่ได้เขียนบันทึกไว้ใช้ในการพูดคุยกันเอง และซอ โดยส่ วนใหญ่ช่างซอ
จะเป็ นผูท้ ี่ขบั ซอ เป็ นเรื่ องราวต่างๆ มีเนื้อหาตามงานที่ได้รับการว่าจ้างไปซอ เช่น งานบวช ก็จะเป็ นเรื่ องราวของ
การบวช เนื้อเรื่ องก็จะเล่าเรื่ องนาคผูข้ อบวชหรื อพระคุณของบิดามารดาเป็ นต้น
เนื้อหาของค่าวจะเป็ นเรื่ องยาว ลําต่อกันเป็ นเรื่ องเดียวจบ ทางภาคเหนื อในอดีตมักจะใช้การแต่งค่าวเล่า
ถึงประวัติหมู่บา้ น หรื อตํานานต่างๆ บ้านหาดไคร้ ก็จะเป็ นเรื่ องเล่าตํานานปลาบึก แต่ไม่มีคนเขียนไว้ ส่ วนคํา
จ๊อย คําซอ มันเริ่ มหาคนที่แต่งและขับร้องยากมากและคนบ้านหาดไคร้ก็ไม่มีใครเป็ น ช่างซอ ตั้งแต่อดีตเวลามี
งานก็จะจ้าง ช่างซอเมืองน่าน เมืองพาน มาแสดงส่ วนเรื่ องเนื้ อหาการซอก็เล่าเรื่ องของบ้านหาดไคร้ตามงานที่
จัดขึ้น
เดิมพ่อเป็ ง เคยแต่งและอ่านค่าวเรื่ องปลาบึก ซึ่ งเสี ยชี วิตไปแล้ว ทีมงานวงสะล้อ ซอ ซึ ง ชุ ดของพ่อเป็ ง
ส่ วนใหญ่เสี ยชีวติ ไปหมดแล้วเหลือแต่ลุงอ้วนคนเดียว ซึ่ งในงานศพของคนในหมู่บา้ นส่ วนใหญ่ในตอนนั้น ลุง
อ้วนวงดนตรี พ้นื บ้านของแก ก็จะเล่นดนตรี พ้นื เมืองบรรเลง แบบหมู่คณะ ซึ่ งจะเล่าค่าวตํานานการจับปลาบึกอยู่
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เสมอ นอกจากนั้นในอดี ตหนุ่ มๆ จะเอาไว้ใช้ยามจี บ สาว จ๊อย จะมี ล ักษณะคํา สั้นๆ สามสี่ บรรทัดเอาไว้ต่อ
สํานวนจีบสาว
การแต่งค่าวในช่วงการจับปลาบึก การจับปลาบึกในสมัยก่อนใช้กวัก และนามในการจับปลา มีหอคอย
ดูปลา พรานปลานัง่ รอเพื่อลงจับปลาเมื่อ หมอดูปลาแจ้งตําแหน่งของปลาบึกในแม่น้ าํ ซึ่ งพรานจับปลาต้องนัง่
รอเตรี ยมความพร้อมอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งใช้เวลาเกือบทั้งวันเพื่อรอจับปลา ในช่วงระหว่างรอการจับปลา พรานปลา
บางคนก็เขียนแต่งค่าว เล่นเสื อกิ นแสง เล่นหมากฮอท ทุกคนในทีมจึงต้องหากิจกรรมทําในช่ วงรอ 1 ทีม จะ
ประกอบไปด้วย 1.หมอปลา หรื อเสื อตาไฟ (เปลี่ยนกันขึ้นไปเป็ นหมอปลา ) ไม่มีระยะเวลาที่ชดั เจนในการขึ้น
หอคอยดูปลา คนไหนเหนื่ อยหรื อเมื่อยก็เปลี่ยน คนดูปลาบนหอคอย ที่ชาํ นาญ ปลาเพี้ย ปลาบึก ปลาเลิม หมอ
ปลาจะจําแนกได้จากว่าคลื่นนํ้าที่โผล่ข้ ึนมา ตามการว่ายของปลาชนิดนั้นๆ ว่าเป็ นปลาชนิ ดใด เพราะฝึ กฝนบ่อย
จนชํานาญ คนที่เป็ นหมอปลาต้องนิ่ ง ใจจดจ่ออยู่กบั ผิวนํ้าเพื่อสังเกตปลา 2. บริ วารหรื อวาร (สายเครื อญาติ )
บ้านหาดไคร้มีอยูป่ ระมาณ 10 กลุ่ม 5 กลุ่มอยูด่ อนแวง อีก 5 กลุ่ม อยูร่ ิ มฝั่ง เวลาได้ปลาก็แบ่งปั นกัน
วันทั้งวันนั่งรอที่ใต้ร่มไม้ ไม่รู้จะทําอะไร รอคําสั่งจากหมอปลา จึงเป็ นช่ วงที่พรานปลา หมอปลาใช้
เวลาแต่งค่าวและขับร้อง โดยถือว่าเป็ นการแต่งกันสดๆ ขณะนั้นไม่มีการบันทึก เขียน เก็บไว้ จึงไม่มีหลักฐาน
ใดๆ
ด้านการซอ ในงาบุญของวัด ช่ างซอส่ วนใหญ่จะเป็ นคนจากที่อื่น ในหมู่บา้ นหาดไคร้ไม่มีช่างซอ ใน
เมื่อก่อนมีการบวชเณร บวชพระ เป็ นจํานวนมาก พระ เณรอยู่ดว้ ยกันเป็ นรุ่ นๆ พระหนุ่ ม พระแก่ เรี ยนสู ตร
เรี ยนธรรม เหมือนกัน อ่านธรรมแบบตัวเมืองล้านนา
ธรรมใบลาน และค่าว มีความเหมือนกัน เพราะส่ วนใหญ่เนื้ อหาของค่าวที่แต่งขึ้น มีเนื้ อหามาจากธรรม
ในใบลานของพระ เช่ น เรื่ องหมาขนคํา แตงอ่อน ใบลานก็จะเขี ยนเรื่ องราวธรรมเหล่านี้ ไว้ ใบลานก็จะมี 2
ชนิด ลานหาบ ลานกลอน ลานหาบมี 2 รู เจาะหัวท้าย ลานกลอนมี 1 รู คนที่อ่านจะชอบอ่านลานหาบ เพราะว่า
มันสั้น ลานกลอนนั้นจะยาว การอ่านธรรมนั้นมีหลายทํานอง มหาวัติ คือ มหาชาติ หิ่ งแก้วหลวง หิ่ งแก้ววิงวอน
การอ่านธรรมแบบ มหาวัติก็จะอ่านสํานวนธรรมดา ไปเรื่ อย ๆ ไม่มีลูกเอื้อน ลูกคอ เป็ นธรรมที่อ่านยากเพราะ
เป็ นการอ่านที่ไม่ติดต่อกัน ทีละวรรค บ้านหาดไคร้ ก็ประยุกต์อ่านธรรมทํานองเมืองแพร่ การอ่านธรรมแต่ละ
ครั้งก็ตอ้ งคัดเลือกว่าแต่ละหัววัดจะให้อ่านธรรมเรื่ องอะไร เพื่อเทศน์สอนชาวบ้านของบ้านนั้นๆ การอ่านธรรม
มีทาํ นอง แบบค่าว ช่วงเข้าพรรษาจะเป็ นธรรมเรื่ องตํานานชาดก แบบนี้ จะไม่ค่อยหายไปไหนเพราะได้จารึ กไว้
ในลาน แต่ค่าว จ๊อย รุ่ นเก่า ๆ จะหายไปตามกาลเวลาเพราะไม่ได้บนั ทึกไว้
ปั จจุบนั คนรุ่ นเก่าๆ ไม่ค่อยจะมีแล้วที่จะให้ศึกษาคําค่าว ในอดีตนอกเหนื อไปจากผูช้ ายและพระ เณร ที่
อ่านธรรมและแต่งค่าวได้แล้ว ผูห้ ญิงส่ วนใหญ่ก็แต่งค่าวได้ โดยเอาเรื่ องราว คําค่าวเกี่ยวกับการหาอยูห่ ากินของ
วิถีผหู ้ ญิง โดยเฉพาะเรื่ องการจกไก นํามาขับร้องเป็ นค่าว แต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครแต่งและขับร้องได้แล้วเช่นกัน ก็จะ
เหลือแต่คนเฒ่าคนแก่ที่ไปวัดฟั งธรรมในช่วงเข้าพรรษา มีการอ่านธรรมของพระที่ยงั พอมีเคล้าโครงของเนื้ อหา
ค่าวแบบดั้งเดิมไว้ เช่นเรื่ องเจ้าสุ วฒั นพรมมา สุ ภานุวงค์ นาง 12 หมาขนคํา หอยไห้ เป็ นต้น
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ธรรม ตํานานเรื่ องเหล่านี้ มีการบันทึกมาตั้งแต่อดี ต แต่ค่าว จ๊อย ซอ ไม่มีการบันทึกไว้ ซึ่ งการบันทึ ก
เขียน ธรรมลงบนใบลานมีข้ นั ตอน คือ การต้มใบลานเพื่อเตรี ยมนํามาจานหรื อเขียน ตัวเมือง(ล้านนา) ต้องใช้
เวลาต้มนานจนกว่ามะเขื อแจ้แก่ ที่ใ ส่ ลงไปทั้งลู ก พร้ อมกับ ใบลาน สุ กจนเละเป็ นเนื้ อเดี ยวกันกับ นํ้าที่ ใช้ต้ม
ใบลาน หลังจากนั้นนํามาตากแดดในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนเอาตากเหมย (นํ้าค้าง) รวมระยะเวลา 3 วัน 3
คืน จึงจะนํามาเข้ากลับได้ โดยตัดเป็ นท่อนๆ แล้วนํามาเข้าเครื่ องอัดตามแบบล้านนา ซึ่งประกอบด้วยเป็ นไม้สอง
ชิ้นประกบกัน ใบลานในล้านนามี 2 แบบ คือ แบบลาน 5 และ แบบลาน 4 เมื่อเข้าลานใบลานเสร็ จก็เอามาเขียน
และตกแต่งใบลานธรรม
การอ่านธรรมในอดีต แบ่งตามธรรมใบลานคือ ธรรมนคร เป็ นธรรมที่พระผูน้ าํ หรื อเจ้าอาวาสเป็ นผูอ้ ่าน
เท่ า นั้น เณร อ่ า นและเทศน์ ไ ม่ ไ ด้บ ารมี ไ ม่ ถึ ง ปรมะ ทุ ติ ย ะ ตัต ตะพร หิ ม พาน ตานนะขัน วรรณะ พระเวศ
ชู ชก สุ รพล มหาพน กุมาร มัทธี สัตบัน มหาชาติ สักติ นคร อันนี้ คือธรรมมหาวัติ มหาวัติเสี ยงจะสั้น แต่ถ้า
มหาชาติจะมีสาํ เนียงเอื้อนยาว ในพรรษาหนึ่งก็แล้วแต่เจ้าอาวาสจะจัดธรรมชาดกเป็ นเรื่ องไว้ ช้างเจ็ดหัว เจ็ดหาง
จําปาสี่ ตน้ ละอองต๋ อมหยวก บางเรื่ องยาวบางเรื่ องสั้น บางปี ก็ 25 ผูก เทศน์ให้จบใน 3 เดือน ไม่ได้บงั คับแล้วแต่
ดุลยพินิจของเจ้าอาวาส แจกให้เณร อ่าน ถ้าพรรษายังไม่หมดก็ตอ้ งหาเรื่ องใหม่มาเพิ่ม ในกรณี ที่เรื่ องแรกสั้น
หรื อจบก่อน เอาเรื่ องใหม่มาอีก 1 กลับ เรื่ องราวที่เทศน์ก็จะเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ส่ วนด้านคํา ค่าว
จ้อย เป็ นเรื่ องของฆราวาส แต่ก็ยงั พอมีค่าวที่พิมพ์ออกมาเป็ นหนังสื ออยูบ่ า้ ง
ในอดีตไม่มีทีวี วิทยุ หัวคํ่ากินข้าวเสร็ จพ่อ แม่ก็จะนําเรื่ องเล่า ค่าว คอยมาเล่าให้ลูกหลานฟั ง ก่อนนอน
อยูเ่ สมอ เด็กๆ ในสมัยก่อนง่วงนอนยามคํ่าคืน พอได้ยนิ ได้ฟังพ่อเล่าค่าว ก็ตาสว่างขึ้นมาทันที การนําเอาค่าวมา
เล่าให้เด็กๆ และคนในครอบครัวฟังถือเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ปลอบใจและคติสอนคนในครอบครัว เพราะเรื่ องที่เล่า
ก็จะเป็ นเรื่ องสนุก ตลกขบขัน มีท้ งั โศกทั้งเศร้า ที่แฝงคติธรรมคําสอนไว้ ค่าวกับจ๊อย เป็ นเรื่ องราวที่จงั หวะและ
ทํานองที่ต่างกัน ค่าวคล้ายๆ กับอ่านธรรม เล่าเป็ นเรื่ อง จ๊อย ส่ วนใหญ่ ร้องในช่วงเวลาเดินทาง กลางป่ า กลางดง
ที่มนั เงียบสงบก็จอ้ ยสร้างบรรยากาศ
เด็กๆ มักจะตั้งใจรอคอยเรื่ องราวเนื้อหา ค่าวที่พอ่ จะมาเล่าให้ฟัง เตรี ยมเทียน เตรี ยมตะเกียง เพื่อจะได้
ฟั งค่าว เมื่อก่อนก็คนเขียนไว้บา้ ง คนสมัยก่อนมีพรสวรรค์เล่าปากเปล่า ได้ 4-5 วัน เพราะจําได้ มันเป็ นนิยาย
แบบธรรมชาดก บางอย่างก็เอามาจากธรรมในใบลาน ก็เอาไปแปลเป็ นเรื่ องเล่า ดังนั้นส่ วนใหญ่ค่าวเอาเนื้ อหา
มาจากธรรมในใบลาน ธรรมจึงเป็ นต้นตอของค่าว คือคติสอนใจ
สื่ อท้องถิ่น นิ ทานพื้นบ้าน เป็ นนิ ทานเรื่ องเล่าที่เกี่ ยวโยงกับภูมินิเวศที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ การ
นําเอาเรื่ องราวแต่ละอย่างมาเล่าเป็ นเรื่ องผ่าน นิ ทาน บทค่าว ซอ ของชาวบ้านในอดีตทําให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ที่ เกี่ ยวข้องทั้งการใช้ป ระโยชน์จากแม่ น้ าํ และฝั ง ลึ ก อยู่ใ นความทรงจําของผูท้ ี่ มีความสัม พันธ์ อนั ลึ ก ซึ้ ง ของ
ทรัพยากรและวิถีชีวิตของชาวบ้าน ตัวอย่างที่สามารถเห็ นได้อย่างชัดเจนคือการแต่งและการขับร้องบทค่าว ที่
เกี่ยวกับการจับปลาบึกของพรานปลาบ้านหาดไคร้ ได้พรรณาถึงวิธีการจับปลาบึกหรื อวิถีของชาวบ้านกับปลา
ใช้ขบั ร้องช่วงที่นงั่ รอจับปลาบึกบนห้าง หรื อนัง่ รอการสั่งการของคนดูปลาบึกบนห้างหอดูปลาบึก การจับปลา
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บึกด้วยเครื่ องมือที่เรี ยกว่านาม ต้องใช้เวลายาวนานทั้งวัน หรื อบางทีเป็ นเวลาหลายวันกว่าจะสามารถจับปลาบึก
ได้ ดังนั้นพรานปลารุ่ นนั้นจึงต้องมีกิจกรรมการละเล่นที่จะมาช่ วยให้เกิ ดความสนุ กสนาน ผ่อนคลายระหว่าง
การนัง่ รอจับปลาบึก
นอกจากนั้นแล้วนิ ทานพื้นบ้าน ตํานานการจับปลาและเรื่ องราวอันเป็ นเอกลักษณ์ของบ้านหาดไคร้คือ
ไก สาหร่ ายแม่น้ าํ โขง ที่ เกี่ ยวโยงทั้งเรื่ องปลาบึก หรื อปลาชนิ ดอื่นๆ เพราะไก เป็ นอาหารของปลา และเป็ น
อาหารหลัก แหล่งรายได้ของคนบ้านหาดไคร้ รวมถึ งหมู่บา้ นใกล้เคี ยงด้วย คนบ้านหาดไคร้ และชาวบ้านใน
อําเภอเชี ยงของมักจะพูดกันติ ดปากอยู่เสมอว่า หาดไคร้ ไกยี (วัดไจยลาบจิ้น สบสมลาบปลา หาดไคร้ ไกยี
นํ้าพริ กมะเขือส้ม) สะท้อนให้เห็นว่าท่านํ้าบ้านหาดไคร้เป็ นแหล่งเก็บไกที่ดีที่สุดของคนแถบนี้ ที่มีระบบนิ เวศที่
เอื้อต่อการเกิดของไกมากที่สุด ด้วยระบบนิเวศแบบหาด ดอน ก้อนดินขนาดเล็กและระดับนํ้าที่พอดีในช่วงเดือน
มกราคมถึงเมษายนของทุกปี พื้นที่เหล่านี้ เมื่อกว่า 20 ปี ก่อน ภาพของคนลงจกไก หรื อเก็บไกบริ เวณท่านํ้าบ้าน
หาดไคร้ ตลอดทั้งวันจะเต็มไปด้วยผูค้ นมากมายที่เป็ นกลุ่มแม่บา้ นผูห้ ญิง เด็ก และคนแก่ เต็มพื้นที่หาด ดอน
หน้าท่าบ้านหาดไคร้ เพื่อเก็บไกไปบริ โภคและส่ งขายกับกลุ่มผูแ้ ปรรู ปไกบ้านหาดไคร้ นอกจากกลุ่มคนเก็บไก
ที่เป็ นผูห้ ญิงในวัยต่างๆแล้ว ท่าบ้านหาดไคร้จะคึกคักไปด้วยกลุ่มไหลมองจับปลา เรื อหาปลาจํานวนมากของคน
ไทยและคนลาวต่อแถวเรี ยงคิวไหลมองจับปลา ภาพของผูค้ นที่ลงไปใช้ประโยชน์จากแม่น้ าํ ในบริ เวณบ้านหาด
ไคร้มีชีวิตชีวาเป็ นอย่างมาก คนที่ลงไปหาปลา เก็บไก คือผูไ้ ด้ประโยชน์จากทรัพยากรของแม่น้ าํ โดยตรง กลุ่ม
คนเหล่านี้เป็ นคนกลุ่มแรกที่ได้ประโยชน์ และยังประโยชน์ต่อไปเป็ นลําดับให้กบั กลุ่มคนกลุ่มที่สองและที่สาม
คือ กลุ่มพ่อค้าปลา พ่อค้าไก กลุ่มแปรรู ปไก ร้านอาหาร ชาวบ้านในหมู่บา้ นอื่นที่ห่างไกลออกไปได้บริ โภคปลา
และไก จากชาวบ้านบ้านหาดไคร้ ความสําคัญของคุ ณค่าแม่น้ าํ โขง ชาวบ้านได้เห็ นและได้ประโยชน์ในเชิ ง
ประจักษ์ชดั เจนจากรายได้และอาหารที่ได้รับ จึงตระหนักต่อความสําคัญของแม่น้ าํ ที่ให้ประโยชน์ต่อชาวบ้าน
ทั้งทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด
หลัง ปี 2540 เป็ นต้น มา ตํา นานเรื่ อ งเล่ า และการใช้ป ระโยชน์ จ ากแม่ น้ ํา โขงบ้า นหาดไคร้ เริ่ ม
เปลี่ยนแปลงหลังมีการพัฒนาแม่น้ าํ โขงหลายโครงการทางตอนบนในประเทศจีนและประเทศลุ่มนํ้าโขง ตํานาน
การจับปลาบึกของคนบ้านหาดไคร้ จบสิ้ นลงจากการที่ตอ้ งเลิกจับปลา เพราะด้วยหลายสาเหตุแต่สาเหตุสําคัญ
อันหนึ่ งที่ชาวบ้านเห็นคือการขึ้นลงของระดับนํ้าที่ไม่เป็ นปกติ ส่ งผลให้ปลาบึกหายไป นอกจากนั้นแล้วอาชี พ
ประมงจับปลาและการเก็บไกของชาวบ้านก็เริ่ มได้รับผลกระทบตามมาและทวีความรุ นแรงมากขึ้นเรื่ อยๆ ส่ งผล
ต่ออาชี พ และรายได้ของชาวบ้านนอกจากนั้นแล้วยังส่ งผลด้านพิธีกรรมความเชื่ อดั้งเดิมของชาวบ้านด้วย เช่ น
พิธีกรรมการจับปลาบึก การจับปลาบึกของชาวบ้านเกี่ยวข้องและถือเป็ นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านพราน
ปลาบ้านหาดไคร้ ตอ้ งทําก่อนลงเครื่ องมือจับปลาบึก คือ พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับปลาและการจับปลา
คนหาปลาหาดไคร้ เชื่ อว่าปลาบึกเป็ นปลาที่มีเจ้าของมีภูตผีคุม้ ครอง ดังนั้นจึงต้องทําพิธีเลี้ยงขอก่อนที่จะมีการ
จับปลา รวมถึงต้องบวงสรวงเรื อ เครื่ องมือ และบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางช่วยดูแลความปลอดภัยของคนที่ลงเรื อจับ
ปลาบึกทุกคน ให้จบั ปลาได้และปลอดภัยไม่มีอนั ตรายจากการจับปลาบึก ก่อนที่จะออกเรื อจับปลาบึกก็จะต้อง
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หาฤกษ์ยามก่อนว่าเวลาใดจะเหมาะสม หากได้วนั เวลาตามฤกษ์ยามก็จะออกไปหาปลาบึก หลังจากมีการจับปลา
บึกได้แล้วคนหาปลาก็จะมีการเลี้ ยงผีท้ งั หมด ๔ ที่คือ เลี้ ยงผีลวง เลี้ ยงแม่ย่านางเรื อ เลี้ยงผีโพ้ง และเลี้ยงผีเจ้าที่
พิธีกรรมเหล่านี้ ได้สูญหายไปพร้อมกับการยกเลิกการจับปลาบึกของคนบ้านหาดไคร้ ซึ่ งพิธีกรรมนี้ ชาวบ้านใช้
แสดงถึ งความเคารพต่อธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากแม่น้ าํ โขงมาอย่างยาวนาน ปั จจุ บนั คงเหลื อเพียง
พิธีกรรมบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อความเชื่ อพื้นบ้านตามวิถีด้ งั เดิม เป็ นเพียงการจัดเพื่อ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเท่านั้น
เมื่อเปรี ยบเทียบก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาแม่น้ าํ โขง ตั้งแต่ปี 2540 เป็ นต้นมา นิ ทานเรื่ องเล่า
สะท้อนให้เห็นการใช้ประโยชน์และการเคารพต่อการใช้ประโยชน์จากแม่น้ าํ ผ่านพิธีกรรมที่ชาวบ้านได้เล็งเห็น
ความสําคัญของแม่น้ าํ สะท้อนความผูกพันอันลึ กซึ้ งของชาวบ้านกับแม่น้ าํ หลังจากเกิ ดการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อชาวบ้านกว่า 20 ปี ตํานานเรื่ องเล่าเหล่านี้เริ่ มขาดหายและจางหาย อันเนื่ องจากคนรุ่ นหลังไม่ได้มีวิถีที่
เชื่อมโยงกับแม่น้ าํ เพราะทรัพยากรที่หลากหลายลดลงและหายไป จึงทําให้ภาพและวิถีการพึ่งพาแม่น้ าํ โขงของ
ชาวบ้านหาดไคร้แบบอดีตจึงค่อยหายตามไปด้วย
นิ ทานเรื่ องเล่าเหล่านี้ เป็ นข้อมูลเชิ งหลักฐานสําคัญชิ้ นหนึ่ งที่ชาวบ้านบันทึกไว้ และได้นาํ มาใช้หนุ น
เสริ มการเคลื่อนไหวของชาวบ้านทั้งเรื่ องการคัดค้านโครงการระเบิดแก่ง โครงการเขื่อนบนแม่น้ าํ โขง
ดังตัวอย่างการจัดงานฮอมบุญ ฮอมปอย คัดค้านระเบิดแก่งแม่น้ าํ โขง ณ ท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง อําเภอเชียงของ
ได้มีการซอของแม่ครู ทองสร้อย ครู ซอได้พรรณนาถึงระบบนิ เวศ ปลา ไก แหล่งอาหารจากแม่น้ าํ โขง ทําให้การ
สื่ อสารนี้ชาวบ้านเข้าใจสถานการณ์และหวนถึงความสําคัญของทรัพยากรและความเสี ยหายที่เกิดขึ้นผ่านเนื้ อหา
การซอที่เป็ นการละเล่นพื้นเมืองของคนในภาคเหนื อ ซอ จึงเป็ นการสื่ อสารพื้นบ้านที่ยงั สําคัญต่อการสื่ อสาร
สําหรั บชาวบ้าน เพราะสามารถเข้าถึ งคนในท้องถิ่ นได้ดีและเข้าใจเนื้ อหาสถานการณ์ ของการเปลี่ ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากแม่น้ าํ โขง
3.2.2 บ้านห้วยลึก ตาบลม่วงยาย อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
กระบวนการที่ชาวบ้านใช้สื่อสารภายในและภายนอก
การสื่ อสารภายใน
ชุ ม ชนใช้ว ดั เป็ นศู น ย์ก ลางในการสื่ อ สารและทํา กิ จ กรรมของชุ ม ชน กิ จ กรรมต่ า งๆ ในชุ ม ชนยัง
เกี่ยวเนื่องกับวัดทั้งกิจกรรมงานบุญ งานประเพณี ต่างๆ เช่น งานบุญข้าวจี่ งานไหลเรื อไฟบก งานไหลเรื อไฟนํ้า
เป็ นต้น นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับแม่น้ าํ และการฟื้ นฟูทรัพยากร เช่น งานสื บชะตาแม่น้ าํ และ
เขตอนุรักษ์พนั ธุ์ปลา เป็ นประจําทุกปี ของหมู่บา้ นเพื่อเป็ นแนวทางการเพิม่ ปริ มาณปลาในธรรมชาติให้กบั ชุ มชน
และสร้ า งขวัญ กํา ลัง ใจและเป็ นกิ จ กรรมร่ ว มกัน ของชุ ม ชน ซึ่ ง ภายในการจัดงานจะมี ก ารสอดแทรกเรื่ อ ง
สถานการณ์แม่น้ าํ โขง โดยการเชิญวิทยากรและผูร้ ู ้จากภายนอกเข้าไปให้ขอ้ มูลเรื่ องแม่น้ าํ โขง
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การสื่ อสารภายนอก
ตัวแทนของชุมชนยืน่ เรื่ องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชน ในเรื่ องโครงการ
เขื่อนปากแบง และการเข้าร่ วมให้ขอ้ มูลในเวทีรับฟั งความคิดเห็นโครงการระเบิดแก่ง ในระดับเวทีอาํ เภอ และ
ร่ วมยืน่ ฟ้องศาลปกครองกรณี เขื่อนไชยะบุรีและเขื่อนปากแบง เข้าร่ วมกิจกรรมรณรงค์เรื่ องเขื่อนและระเบิดแก่ง
กับกลุ่มรักษ์เชียงของ การจัดทริ ปร่ วมกับองค์ภาคประชาสังคมพาผูส้ ื่ อข่าวและนักศึกษาแลกเปลี่ยนลงพื้นที่ เช่น
กลุ่มนักศึกษาแม่โขงสคูล 6 ประเทศลุ่มนํ้าโขง เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์และการเผยแพร่ ขอ้ มูลให้กบั ภายนอก
การจดบันทึกร่ วมกับหน่ วยงานประมงและคณะกรรมการแม่น้ าํ โขง ในการจดบันทึกปลาที่ชาวบ้าน
ห้วยลึ ก จับ ได้ใ นแต่ ล ะวัน โดยบัน ทึ ก ชนิ ด ขนาด นํ้า หนัก จํา นวน และชนิ ด พันธุ์ เพื่ อเป็ นฐานข้อมู ล การ
เปลี่ยนแปลงเรื่ องปลาในแม่น้ าํ โขง บริ เวณบ้านห้วยลึก
การสื่ อสารปั ญหาที่เกิดขึ้นของชาวบ้านที่เผชิ ญอยูก่ บั ปั ญหาในแม่น้ าํ โขง ชาวบ้านในพื้นที่ที่รับรู ้ถึงการ
เปลี่ ยนแปลงของแม่น้ าํ โขงไม่มีโอกาสสื่ อสารกับภายนอกและการสื่ อสารภายในก็ไม่มีการพูดคุ ยแลกเปลี่ ยน
หรื อสร้ างกลไกและปรึ กษาปั ญหาร่ วมกัน ปั จจุบนั การสื่ อสารมีให้เห็ นบ้าง ไม่สมํ่าเสมอ เป็ นไปตามช่ วงที่ มี
กระแสโครงการพัฒ นาแม่ น้ ํา โขง และเงี ย บหายไปหากชาวบ้า นไม่ ติ ด ตามเอง ซึ่ งก็ มี ข ้อจํา กัด หลายด้า น
นอกจากนั้นแล้วหน่วยงานราชการในพื้นที่มีขอ้ มูลของโครงการให้กบั ชาวบ้าน
บทบาทขององค์กรในชุมชน
บ้านห้วยลึ กเป็ นชุ มชนดั้งเดิ มที่อพยพมาจากประเทศลาว มีภาษาท้องถิ่ นเป็ นของตนเอง สําเนี ยงลาว
หลวงพระบาง และยังคงสื บทอดภาษา วัฒนธรรม การละเล่น ความเชื่ อ มาถึ งปั จจุบนั โดยใช้ความผูกพันตาม
สายเลือด เครื อญาติและญาติมิตรเป็ นตัวยึดเหนี่ ยว ยึดถือเอาบทบาทความเชื่ อดั้งเดิม โดยมีวดั เป็ นศูนย์กลางรวม
ใจ มีผนู ้ าํ ทางจิตวิญญาณ และผูน้ าํ ทางราชการในระยะเวลาต่อมา
การเป็ นชุมชนอพยพย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ บทบาทของผูน้ าํ ชุ มชนและองค์กรภายในชุ มชนจึงสําคัญ
ในระยะเริ่ มต้นและเป็ นฐานในการสร้างชุมชน บ้านห้วยลึกมีพ้ืนเพมาจากความเป็ นชาติพนั ธุ์ลาว ที่อพยพเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานด้วยการข้ามแม่น้ าํ โขงเข้ามาในดินแดนฝั่งประเทศไทย ทําให้มีวฒั นธรรม ประเพณี และพิธีกรรมที่
ละม้ายคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมลาวและภาคอีสานของไทย เช่ น การประกอบประเพณี พิธีกรรม 12 เดือน และ
การสร้ างความสัมพันธ์ กบั กลุ่ มชาวลาวที่ อพยพเข้ามาตั้งถิ่ นฐานในประเทศไทยในพื้นที่ จงั หวัดเชี ยงราย เช่ น
ชุ มชนบ้านปากอิ ง และปากอิ งใต้ ตําบลศรี ดอนชัย อําเภอเชี ย งของ จังหวัดเชี ยงราย ที่ บา้ นห้วยลึ กกับ ทั้ง 2
หมู่ บ ้า นดัง กล่ า วจะมี ก ารไปร่ วมการจัด งานบุ ญ ระหว่า งกัน และกัน เป็ นประจํา ทุ ก ปี โดยมี ก ลุ่ ม ผูน้ ํา ทางจิ ต
วิญญาณ กลุ่มดนตรี พ้ืนบ้าน (ขับทุม้ ) กลุ่มคณะกรรมการเขตอนุ รักษ์พนั ธุ์ปลา และกลุ่มแม่บา้ น เป็ นตัวหลักใน
การเชื่อมประสานและเข้าร่ วมกิจกรรมร่ วมกัน
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ช่องทางการสื่ อสาร
พื้นที่บา้ นห้วยลึก เป็ นหมู่บา้ นสุ ดท้ายที่มีชายแดนอาณาเขตติดกับแม่น้ าํ โขงก่อนไหลเข้าสู่ ประเทศลาว
โดยทัว่ ไปคนภายนอกจะรู ้จกั หมู่บา้ นผ่านการท่องเที่ยวแก่งผาได ซึ่ งเป็ นจุดการท่องเที่ยวที่สําคัญของอําเภอเวียง
แก่น นอกจากนั้นแล้วการสื่ อสารเรื่ องราวของชุ มชนในเรื่ องข้อกังวลเรื่ องผลกระทบข้ามพรมแดน ได้สื่อสาร
และเข้าร่ วมกับกลุ่มรักษ์เชียงของ มีการลงพื้นที่ของคณะกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการศึกษาดูงานของ
คณะต่ า งๆ เข้าไปเรี ย นรู ้ เรื่ องปั ญหาของชมชนอย่า งต่ อเนื่ องจึ ง ทํา ให้ข่ า วสารและเรื่ องราวของชาวบ้า นถู ก
นําเสนออย่างต่อเนื่ องและเป็ นที่รับรู ้ของคนภายในและคนภายนอก กิจกรรมที่ชาวบ้านทําทุกปี คือการสื บชะตา
แม่ น้ ํา และเขตอนุ รั ก ษ์ พ นั ธุ์ ป ลาถื อ เป็ นกิ จ กรรมสํ า คัญ ที่ ช่ ว ยในการสื่ อ สารและเป็ นเวที แ ลกเปลี่ ย น จึ ง มี
สื่ อมวลชนและสํานักข่าวต่างๆ ลงไปทําข่าวนําเสนออย่างต่อเนื่อง
บุคลากรด้านการสื่ อสารของชุมชน
บุคลากรด้านการสื่ อสารของชุมชน ที่ผา่ นมามีตวั แทนของชุ มชนที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการหรื อ
ผูน้ าํ ทางธรรมชาติของชุ มชน เป็ นตัวแทนการสื่ อสาร ซึ่ งคนเหล่านี้ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ และเป็ นที่ยอมรับของ
ชุ มชน เช่ น ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตําบล คนหาปลา กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มดนตรี พ้ืนบ้าน(ขับทุม้ )
และจํ้าวัด คอยเป็ นตัวแทนนําเสนอเรื่ องราวของชุมชนให้คนภายนอกที่เข้ามาร่ วมประชุ มในเวทีต่างๆ การศึกษา
ดูงาน การถ่ายทําสารคดี และการให้สัมภาษณ์กบั นักข่าว
ความร่ วมมือกับโรงเรี ยน
โรงเรี ยนบ้านห้วยลึกเป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาส มีการเปิ ดการสอนถึงมัธยมปี ที่ 3 ที่ต้ งั อยูใ่ นชุ มชนที่ผา่ น
มาได้รับความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี จากโรงเรี ยน ในการ่ วมกับกิ จกรรมของชุ มชนทั้งกิ จกรรมในโรงเรี ยนและ
กิ จกรรมนอกห้องเรี ยน โดยมีผูอ้ าํ นวยการสนับสนุ นให้เด็กนักเรี ยนที่เป็ นลู กหลานของชาวบ้านห้วยลึ กได้มี
โอกาสเรี ยนรู ้และช่วยงานด้านการศึกษาของมูลของชุ มชนและนําข้อมูลนั้นไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยนการ
สอนภายในโรงเรี ยน นอกจากนั้นแล้วการจัดงานด้านต่าง ทางโรงเรี ยนยังเป็ นเจ้าภาพเรื่ องอาคารสถานที่จดั งาน
เป็ นอย่างดี จึงทําให้ความร่ วมมือระหว่างบ้านและโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน
รู ปแบบการสื่ อสารท้องถิ่นที่ใช้ในชุมชน
นิทานพื้นบ้าน และการละเล่น
ชุมชนบ้านห้วยลึกมีเอกลักษณ์ ดา้ นดนตรี พ้ืนบ้าน คือ ขับทุม้ หลวงพระบาง เป็ นการละเล่นพื้นบ้านที่
ถ่ายทอดวิถีการชีวติ ผ่านการขับทุม้ การขับทุม้ ประกอบไปด้วยเครื่ องดนตรี คือ กลอง ซอ (สะล้อ) โดยมีทาํ นอง
จังหวะที่ครึ กครื้ น สนุกสนาน โดยมีผขู ้ บั ทุม้ ทั้งชายและหญิง ขับทุม้ สลับสับเปลี่ยนกัน ต่อเรื่ อง หรื อตอบโต้กนั
นิยมขับทุม้ ในงานรื่ นเริ งสนุกสนานต่างของชุมชน
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การแสดงขับทุม้ ลาวหลวงพระบาง เป็ นการแสดงดนตรี แบบดั้งเดิมของชาวบ้านบ้านห้วยลึก ม.4 ต.ม่วง
ยาย อ.เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่ งคงเหลืออยูท่ ี่เดียวในประเทศไทย มักจะเล่นในช่วงเทศกาลงานบุญ งานขึ้น
บ้านใหม่ งานแต่งงาน งานมงคลต่างๆ จังหวะเป็ นแบบสนุกสนาน คําร้องเป็ นลักษณะการหยอกล้อ เกี้ยวพาราสี
ของหนุ่มสาว กระเซ้าเย้าแหย่กนั เป็ นที่สนุกสนามของคนฟัง ผูแ้ สดงจะมีท้ งั หมด 6 คน ชุดใหญ่มี 8 คน มีนางรํา
ประมาณ 20 คน ฟ้อนประกอบการบรรเลงดนตรี ปั จจุบนั หาฟังได้ยาก การร้องจะสลับชายหญิง คนละ 1 ท่อน
ร้องคนละ 3 ครั้ง หยุด แล้วบรรเลงต่อ 3 รอบ เป็ นอันจบ 1 เพลง เหมือนการร้องซอในภาคเหนื อ ไม่มีบทตายตัว
ทํานองเหมือนเดิม แต่เนื้อร้องดัดแปลงตามผูร้ ้อง
ขับทุม้ เป็ นทํานองขับที่นิยมและแพร่ หลายที่สุด กล่าวได้วา่ เป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองหลวงพระ
บาง บางทีก็เรี ยกว่า “ขับทุม้ หลวงพระบาง ” รู ปแบบการเล่นแตกต่างจากขับสําเนี ยงอื่น คือแทนที่จะใช้แคนหรื อ
ปี่ ประกอบก็ใช้เครื่ องพิณพาทย์ มโหรี บรรเลงแทน ในช่วงเปลี่ยนตัวผูข้ บั ดนตรี มีการตั้งทํานองใหม่และเปลี่ยน
เสี ยงให้เหมาะกับผูข้ บั ขับทุม้ มีจงั หวะและทํานองสนุกสนาน โดยเฉพาะการลงท้ายด้วยคําว่า “ดอก ” เช่น “เจ้า
ดอกเอ๋ ย เจ้าดอกสบันงา นับแต่อา้ ยนี้ เห็นคนมา ก็บ่งามคือเจ้า ” และคําที่ลูกคู่ร้องรับว่า “ตาตีโยนเป็ ง” ถือเป็ น
ลักษณะเฉพาะที่มีผนู ้ าํ ไปประยุกต์เป็ นทํานองเพลงต่างๆ ส่ วนเนื้อหาเป็ นการขับแบบด้นสด
นิทานพื้นบ้านและเรื่ องเล่า
มีเรื่ องเล่าและนิ ทานหลายเรื่ องที่ชาวบ้านห้วยลึกเล่าต่อกันมา เช่ น เรื่ องพญานาค เรื่ องตํานานผาได ผา
ด่าง ผาก้อนคํา ซึ่ งตํานานเรื่ องเหล่านี้ผกู โยงกับระบบนิเวศในแม่น้ าํ โขงและระบบนิเวศบริ เวณบ้านห้วยลึก บาง
เรื่ องเล่าถึงความสัมพันธ์ของพี่นอ้ งในฝั่งลาวที่เป็ นเครื อญาติกนั
ตํานานเรื่ องเล่า ผาได พื้นที่แห่งนี้เป็ นจุดจอดเรื อของเจ้านาย เจ้าพญา ทั้งหลายที่เดินทางด้วยเรื อเมื่อครั้ง
โบราณ หิ นผาจุดนี้ มีลกั ษณะคล้ายบันไดที่ลดหลัน่ เป็ นขั้นบันได มีท้ งั หมด 4 ขั้น จึงเป็ นจุดจอดเรื อที่เจ้าพระ
พญาใช้จอดเรื อและเดินขึ้นริ มฝั่ งผ่านขั้นบันไดทั้ง 4 ขั้น เพื่อขึ้นไปบนฝั่ งเพื่อบวงสรวงพญานาค หรื อเดินทาง
ทางบก เพื่อหลีกเลี่ยงความเชี่ ยวกรากของแม่น้ าํ ในช่ วงฤดูฝน จึงเป็ นที่มาของชื่ อผาได บริ เวณผาไดมีตาํ นาน
เรื่ องเล่ าที่ เกี่ ยวข้องกันคือ ผาด่าง ( ถํ้าพญานาค ) หิ นคอกม้า (ที่พกั ของพาหนะของเจ้าพญา และแก่ งก้อนคํา
(หลักแดนแบ่งเขตเมืองล้านนากับล้านช้าง)
การแสดงขับทุ ม้ ลาวหลวงพระบาง เป็ นการแสดงดนตรี แบบดั้งเดิ มของชาวบ้านบ้านห้วยลึ ก หมู่ 4
ตําบลม่วงยาย อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชี ยงราย มักจะเล่ นในช่ วงเทศกาลงานบุ ญมหาชาติ(บุญพระเวส) งาน
สงกรานต์ งานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลต่างๆ จังหวะเป็ นแบบสนุ กสนาน คําร้องเป็ นลักษณะการหยอกล้อ เกี้ยว
พาราสี ของหนุ่มสาว กระเซ้าเย้าแหย่กนั เป็ นที่สนุกสนามของคนฟั ง ผูแ้ สดงจะมีท้ งั หมด 6 คน ชุ ดใหญ่มี 10-12
คน การร้ องจะสลับชายหญิง คนละ 1 ท่อน ร้ องคนละ 3 ครั้ง หยุด แล้วบรรเลงต่อ 3 รอบ เป็ นอันจบ 1 เพลง
เหมือนการร้องซอในภาคเหนือ ไม่มีบทตายตัว ทํานองเหมือนเดิม แต่เนื้อร้องดัดแปลงตามผูร้ ้อง
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ขับทุม้ มีรูปแบบคล้ายๆ กับการร้องเพลง ถ้าผูช้ ายร้ องผูห้ ญิงก็จะร้ องแก้ สลับกันไปมา คนที่ขบั ทุม้ จะ
เป็ นคนที่มีพรสวรรค์ ส่ วนเครื่ องดนตรี ในการขับทุม้ แบบเต็มวง ประกอบด้วย นางนาด (ระนาด ) ขิม มองโด
รี น กลองสองหน้า ซออู ้ ซออี้ ซอเหล่ว ฉิ่ ง และเฉ่ ง การขึ้นต้นการขับทุม้ มักจะขึ้นด้วยคําว่า ปาวา.....แก้มปาวา
.....เจ้า ว่าจัง่ แด้......หรื อแก้มเปิ้ นเวิ่น แก้มใสไหม การขึ้ นต้นขับ มี หลากหลายรู ปแบบอยู่ที่ผูข้ บั จะใช้คาํ ไหน
เพื่อให้คล้องจอง ปั จจุบนั หมู่บา้ นห้วยลึกยังคงมีผทู ้ ี่สามารถขับทุม้ ได้อยู่ 2-3 คน คือ พ่อพัน กัญญาเดช พ่อพิชยั
ยุทธ อินทะวงศ์ พ่อเพ็ง ศรี สวัสดิ์ ส่ วนผูห้ ญิงมีอยู่ 2 คน คือ นางดาหวัน และนางปู ซึ่ งการแสดงขับทุม้ ในงาน
สมโภช เช่ น งานบุญพระเวสจะเล่นตลอดทั้งคืน โดยการสับเปลี่ยนผูข้ บั ทุม้ และขั้นเวลาด้วยการอ่านหนังสื อ
การอ่านหนังสื อเป็ นคํากล่าวอวยพรชัย ซึ่ งการอ่านหนังสื อและขับทุม้ จะมีลกั ษณะคล้ายๆ กับการจ้อย ซอ ของ
คนเมือง(ยวน ) มีลกั ษณะร้องโต้ตอบกันไปมา เนื้ อหาส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องทัว่ ไป เรื่ องการหาอยู่หากิน เรื่ อง
ดอกไม้ และการเกี่ยวพาราสี เช่น การร่ อนทอง ก็ถูกนํามาใช้ขบั ร้องเกี้ยวหญิงสาว
ช่ วงเทศกาลสงกรานต์จะเริ่ มขับทุม้ โดยเวียนไปตามบ้านต่างๆ ภายในหมู่บา้ น ตั้งแต่ช่วงวันที่ 16-20
เมษายนหรื อนานไปกว่านี้ แล้วแต่สถานการณ์ ของนักดนตรี และชาวบ้านที่อยากให้ไปขับทุม้ ตามบ้านต่างๆ
ในหมู่บา้ น เพื่อให้การขับทุม้ และการอ่านหนังสื อได้ค้ าํ คูณอวยพรปี ใหม่ อ่านหนังสื ออวยชัยให้พร ขับทุม้ และ
อ่านหนังสื อแตกต่างตรงที่การอ่านหนังสื ออ่านแค่คนเดียว อ่านอย่างเดี ยวไม่มีการตีกลองและสี ซอ พออ่านไป
สักพักก็จะหยุด เพื่อให้จงั หวะรับกับการตีกลอง หลังจากนั้นเจ้าของบ้านหรื อผูร้ ่ วมงานก็จะร่ วมกันโห่ รับ การ
ออกงานแต่ละครั้งต้องไปกันหลายคนถึงจะทําให้เกิดความสนุ กสนานถ้าไปกันคนสองคนก็จะไม่สนุ ก ซึ่ งการ
จะไปออกงานในแต่ละครั้ งต้องตั้งขันครู ขนั 5 ก่อนทุ กครั้ ง เพื่อให้การออกงานราบรื่ น ส่ วนสิ นนํ้าใจของ
ชาวบ้าน ชาวบ้านจะตั้งขันหน้าเวทีการแสดงเพื่อให้คนดู ได้ร่วมกันวางเงิ นเพื่อเป็ นสิ นนํ้าใจแก่ ผูข้ บั และนัก
ดนตรี
เนื้ อหาของการขับทุม้ ช่ วงสงกรานต์ก็จะเป็ นการอวยพรปี ใหม่ การอวยชัย หนุ นส่ ง ให้อยู่ดีมีแฮง มี
ความสุ ข ความเจริ ญ แต่ถา้ เป็ นงานบุญพระเวสก็จะเป็ นเนื้ อหาการเกี้ยวพาราสี ของหนุ่มสาว หยอกล้อ ตามแบบ
หนุ่ มจีบสาว เพื่อหาเรื่ องคุ ยกันก่อนในเบื้องต้น ส่ วนใหญ่จะขึ้นด้วยบทที่มีเนื้ อหาแซวอีกฝ่ ายหนึ่ ง เช่ น เจ้าก็มี
แฟนแล้ว คงไม่เหลียวมองพีห่ รื อเจ้ามีแฟนแล้วหรื อยัง ประมาณนี้ พอขับไปสักระยะ เนื้ อหาก็จะเปลี่ยนเป็ นการ
เกี้ยวหญิง ผูข้ บั ทุม้ ทั้งฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงทุกคนจะสมมุติตวั เองเป็ นวัยหนุ่มสาว ถึงแม้ผขู ้ บั ทุ่มจะอายุมากหรื อ
มีครอบครัวแล้ว ในการขับทุม้ ทุกคนคือผูส้ วมบทบาทเป็ นหนุ่มสาวแรกรุ่ นอยูเ่ สมอ ในอดีตรุ่ นพ่อรุ่ นแม่การขับ
ทุม้ ถือได้ว่าเป็ นพื้นที่เปิ ดโอกาสพบเจอของหนุ่ มสาว หลายคนมีครอบครัวอยูค่ รองชี วิตร่ วมกันเพราะการอ่าน
หนังสื อและการขับทุม้
การขับทุม้ เนื้อหาโดยส่ วนใหญ่ไม่ค่อยกล่าวถึงเนื้ อเรื่ องที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร์ ของชุ มชนมากนัก
แต่เน้นการเกี่ยวพาราสี เพื่อให้เกิดความสนุ กสนานมากกว่า การเล่าเรื่ องเนื้ อหาอิงประวัติศาสตร์ ของชุ มชน จึง
เป็ นการแสดงที่อยู่ในวงของงานบุญและงานเทศกาลรื่ นเริ งเป็ นหลัก เพื่อให้เป็ นสี สันของงาน ซึ่ งการขับทุม้ จะ
ไม่มีการขับในงานอวมงคลต่างๆ เช่น งานศพ เป็ นต้น
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การแสดงในแต่ละครั้ง นักดนตรี คนสี ซอและคนตีกลองแทบจะไม่ได้หยุดพัก เนื่ องจากต้องบรรเลง
ต่อเนื่ องตลอดเวลา ซออู ้ ซออี้ ซอเหล่ ว เป็ นส่ วนสําคัญต่อการขับของผูช้ ายและผูห้ ญิ ง คนขับร้ องก็จะสลับ
สับเปลี่ยนกันไป 1 คน ต่อ 3 บท ผูข้ บั ทุม้ ที่เป็ นผูช้ ายจะใช้เสี ยงของซออู ้ และซออี้ ขึ้นเป็ นหลัก เพื่อรับกับเสี ยง
ร้องที่สูงและทุม้ เมื่อสับเปลี่ ยนผูร้ ้ องเป็ นผูห้ ญิง ซอเหล่ ว จะขึ้ นบรรเลงเป็ นหลัก ลดเสี ยงซออู แ้ ละซออี้ ลง
เพื่อให้รับกับเสี ยงของผูห้ ญิง เพราะนํ้าเสี ยงจะเล็กและแหลม การขับทุม้ ในอดีตไม่มีช่างฟ้ อน พึ่งมีการประยุกต์
เอาช่างฟ้อนเข้ามาเมื่อ 5-6 ปี ที่ผา่ นมาเพื่อให้สอดรับกับยุคสมัยใหม่
ทางฝั่งประเทศลาว ยังคงสื บทอดการขับทุม้ ได้เกือบทุกหมู่บา้ น มีอุปกรณ์ดนตรี ก็ครบทุกชนิ ด ชาวบ้าน
บ้านห้วยลึกมีญาติพี่นอ้ งในฝั่งลาว จึงได้รับเชิ ญไปขับทุม้ ในงานที่พี่นอ้ งฝั่งลาวจัดขึ้นอยูเ่ สมอ ซึ่ งในฝั่งประเทศ
ลาวมีผทู ้ ี่ขบั ทุม้ อยูห่ ลายคนและส่ วนหนึ่งเป็ นคนรุ่ นใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดและเรี ยนรู ้จากผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ที่ถ่ายทอด
ให้ รวมไปถึงผูข้ บั ทุม้ ที่เป็ นผูห้ ญิง แตกต่างกับบ้านห้วยลึกปั จจุบนั การขับทุม้ ของบ้านห้วยลึก ขาดเครื่ องดนตรี
คือ นางนาด (ระนาด ) ขิม มองโดรี น เครื่ องดนตรี ท้ งั 3 ชนิ ดนี้ ไม่มีผูใ้ ดเล่นบรรเลงได้อีกแล้วในปั จจุบนั ได้
หายไปเป็ นเวลานานเนื่ องจากไม่มีผูส้ ื บทอดหลังจากนักดนตรี ท่านเดิ มเสี ยชี วิตไป ซึ่ งการขับทุ ม้ ที่ เห็ นอยู่ใน
ปั จจุบนั ได้ปรับเครื่ องดนตรี ตามชนิ ดที่ยงั มีคนเล่นบรรเลงได้ และการสื บทอดต่อจากคนรุ่ นนี้ ที่ยงั ขับทุม้ ได้ใน
หมู่บา้ นตอนนี้เริ่ มขาดหายไปเรื่ อยๆ มีความเป็ นห่วงอย่างมาก กลัวจะสู ญหายไปกับคนรุ่ นนี้
ตัวอย่างเนื้อร้อง ขับทุม้ หลวงพระบาง
ท่อนที่ 1 ชาย
โอยแก้มเปิ่ นเวิน่ ละซู ข้ องเพิ่น ล่ะอย่าเวิน่ มาเน้อ (เยิกเข้าไป)
บ่แม่นซู ข้ องไผให้เจ้าเวินมาทางพี้ (ตาตีโยนเป็ ง)
อ้ายนี้หนาตาดําเอยบ่มีคู่ซอ้ น (เยิกเข้าไป)
ซู ฮ้ กั เพิ่นเอย สิ นอนแล้งอยูผ่ เู ้ ดียว (เยิกเข้าไป)
มายาก ลําบากหัวใจอ้ายเด (ผูบ้ ่าวขี้ไห้)
โอนอ มายาก ลําบากจนใจอ้ายเด (ยากแท้ยากวา)
โอยากแท้เด หัวอกสิ เพไปนําน้อง (ตาตีโยนเป็ ง)
*เจ้าดอกดอกเอย (ผูส้ าวขี้ไห้)
เจ้าดอกดอกเอย เอ้อเอย เฮอะเออ เออเอย
โอ้เจ้าดอกลังงา นับแต่อา้ ยได้เห็นคนมาบ่ผงู ้ ามก็คือเจ้า
เฮ้อเออ เฮ้อเฮยเจ้าแก้ม เจ้าแก้ม แก้มอ่อนๆ
เจ้าผูอ้ ่อนสี ไพ ก็อย่าได้ไลก็ลืมอ้าย (ตาตีโยนเป็ ง)
ท่อนที่ 2 หญิง
โอยมักอ้ายเด เสี ยดายโอยมักอ้ายเด (เยิกเข้าไป)
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คือมาเสี ยดายเด โอยบ่ได้โลมมาเป็ นซู ้ (ตาตีโยนเป็ ง)
โอ้ยแพงนี่หนา ตาดําเอย อ้ายมีเครื อซ้อน (เยิกเข้าไป)
คันว่ามีเครื อซ้อน น้องขอเข้าผ่าหว่างกลาง (เยิกเข้าไป)
มายาก ลําบากอีนอ้ งแท้เด (ยากแท้ยากวา)
โอย ซังมายาก มาลําบากอีนอ้ งแท้เด (ยากแท้ยากวา)
โอยมาซํ้าแท่นเท โอยอกสิ เพบ่ได้นาํ อ้าย (ตาตีโยนเป็ ง)
*เจ้าดอกดอกเอย (โอ๋ ยบ่าวขี้ให้)
เจ้าดอก ดอกเอย เฮ้อเอย เฮอะเอย เอ้อเอย
โอ้เจ้าดอกปากไว เหลียวเห็นอ้ายมาแต่ไกลๆ
มาเจ็บมาไข้หวั ใจเฮ้อน้อง
เอ้อเอย เฮ้อเอย เจ้าแก้ม เจ้าแก้มอ่อนๆ
เจ้าผูอ้ ่อนสี ไพ อย่าได้ไลก็ลืมนาน้อง (ตาตีโยนเป็ ง)
หลัง การเปลี่ ย นแปลงของแม่ น้ าํ โขงจากการพัฒนาทางตอนบนในประเทศจีน ปี 2540 เป็ นต้นมา
ชาวบ้านบ้านห้วยลึ กได้รับผลกระทบจากการขึ้นลงของระดับนํ้าที่ไม่ปกติ ได้ทวีความรุ นแรงมากขึ้ นเรื่ อยๆ
จนถึ งปั จจุบนั ทําให้วิถีชีวิตที่ เคยพึ่งพาแม่น้ าํ โขงเริ่ มลดลงตามลําดับเช่ นกัน ระบบนิ เวศที่ถูกทําลายได้ส่งผล
โดยตรงต่อชาวบ้านทุกสาขาอาชี พ ซึ่ งที่ ได้รับผลกระทบเป้ นกลุ่มแรกๆ คื อคนหาปลา กลุ่มปลู กพืชผักริ มนํ้า
และกลุ่ มบ้านเรื อนแพค้าขายสิ นค้า เนื่ องจากต้องใช้แม่น้ าํ ในการประกอบอาชี พหลักในการดํารงชี วิต ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถสื บย้อนจาก ตํานาน นิ ทานเรื่ องเล่าที่ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่เล่าสื บต่อกันมา เนื่ องจากตํานาน
เรื่ องเล่าเหล่านั้นอิงกับประวัติศาสตร์ และระบบนิ เวศแม่น้ าํ โขง เช่น แผนที่ชุมชนและแผนที่ระบบนิเวศที่แสดง
ถึงเรื่ องเล่าระบบนิ เวศเดิมและเทียบกับปั จจุบนั ทําให้เห็นถึ งจุดระบบนิ เวศที่หายไปได้รวมถึงการเกิดเกาะดอน
ใหม่และการสู ญเสี ยเกาะดอนดั้งเดิมที่เป็ นแหล่งหาปลาของชาวบ้านที่หายไปจากการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้า
ที่ไม่ปกติและผันผวนจนทําให้เกิดร่ องนํ้าใหม่เกิดขึ้น ชาวบ้านได้ใช้เรื่ องเล่าตํานาน ในการทําเอกสาร ข้อมูลวิจยั
ทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน คือ การพัฒนาเขื่อนกันตลิ่งบ้านห้วยลึกอันเนื่ องมาจากการพังทลายของตลิ่ง
อันเกิดจากการผันผวนของระดับนํ้าได้ทาํ ให้ระบบนิเวศริ มฝั่งแม่น้ าํ บ้านห้วยลึกเปลี่ยนไปอย่างสิ้ นเชิ ง จากเดิมที่
พื้นที่เหล่านี้ เป็ นพื้นที่หาปลา ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้าน ระบบนิ เวศที่หายไปคือ 1. พื้นที่ป่าต้นไคร้ริม
ตลิ่งปากห้วยสละและคกสละ ลวงโต่งพ่อเฒ่าโร ก้อนปลาหว่า ผาหม้อแกงต๋ อง ผาบาทเดียว และคกกาด ซึ่ งพื้นที่
ทั้งหมดนี้ เป็ นพื้นที่ที่หาปลาของชาวบ้าน บริ เวณเหล่านี้ เป็ นพื้นที่ที่ปลาซุ กชุ มมากสามารถจับลาได้ตลอดทั้งปี
โดยพื้นที่แต่ละจุดจะถูกตั้งชื่อตามชนิดปลาที่จบั ได้ในพื้นที่น้ นั หรื อเป็ นระบบนิ เวศที่มีเรื่ องราวหรื อตํานานของ
คนในชุมชน ซึ่ งพื้นที่เหล่านี้สาํ คัญต่อคนหาปลาและไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้อีกต่อไป
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จากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ าํ และการสู ญเสี ยพื้นที่หาปลา พื้นที่ทาํ มาหากินของชาวบ้าน ชาวบ้านจึงมี
แนวคิดที่จะปรับตัวและสร้างพื้นที่รูปธรรมในการสร้างบ้านของปลาเพื่อให้มีปลาจากธรรมชาติให้จบั ได้ในระ
ยาว จึงได้ใช้ความเชื่ อทางศาสนาเข้ามาประยุกต์กบั งานด้านการอนุ รักษ์ จึ งมีการจัดทําเขตอนุ รักษ์พนั ธุ์ ปลา
บริ เวณทางนํ้าของหมู่บา้ นเป็ นเขตปลอดภัยให้ปลาได้ขยายพันธุ์ ห้ามจับปลาในเขตอนุรักษ์โดยเด็ดขาด หากปลา
ชนิดใดออกนอกเขตชาวบ้านสามารถจับได้ ซึ่ งการจัดทําเขตอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาได้รับความร่ วมมือจากชาวบ้าน
ทุกคน เนื่ องจากเห็นว่าอาชีพการหาปลาและจํานวนปลาลดจํานวนลงเรื่ อยๆ นอกจากนั้นแล้วยังเป็ นจุดรวมใจ
ของคนในชุมชนเพื่อการรวมกลุ่มการเรี ยกร้องเสนอทางเลือกและการปรับตัวจากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเริ่ มต้น
จากชุมชนเอง
การใช้ตาํ นาน นิ ทาน เรื่ องเล่าที่เกี่ยวกับความเชื่ อและวัฒนธรรม เป็ นตัวเชื่ อมความสัมพันธ์พี่นอ้ งไทย
ลาว เช่ น การขับทุม้ การขับทุม้ เป็ นการละเล่นที่มีอยู่ในฝั่งประเทศลาวแถบเมืองหลวงพระบาง ซึ่ งชุ มชนบ้าน
ห้วยลึ กก็สืบเชื้ อสายมาจากเมืองหลวงพระบาง และปั จจุบนั ยังมีความเชื่ อมโยงไปมาหาสู่ กบั ญาติพี่น้องในฝั่ ง
ประเทศลาว ในช่ วงเทศการงานบุ ญต่ างๆ ที่ จดั ในฝั่ งประเทศลาว ญาติ พี่น้องบ้านห้วยลึ ก ก็จะได้รับ เชิ ญไป
ร่ วมงานโดยตลอด รวมถึงการจัดงานที่บา้ นห้วยลึกก็จะเชิ ญพี่นอ้ งจากประเทศลาวมาร่ วมงาน ซึ่ งภายในงานบุญ
แต่ละครั้งของทั้งสองฝั่ง การขับทุม้ ถือเป็ นการละเล่นที่จะมีการขับร้องทุกครั้งในงานบุญจึงทําให้พี่นอ้ งฝั่งไทย
ฝั่งลาวได้ใช้ กิจกรรมขับทุม้ ขับร้องแลกเปลี่ยนกันตลอด ผูท้ ี่มีความสามารถในการขับทุม้ หรื อเล่นดนตรี จากทั้ง
สองฝั่งจะร่ วมกันขับร้องตลอดคืนของการจัดงาน โดยสลับสับเปลี่ยนช่วยกันขับร้องอย่างสนุ กสนาน การขับทุม้
ของพี่นอ้ งสองฝั่งโขงจึงเป็ นไปอย่างธรรมชาติไม่มีพรมแดนรัฐชาติขวางกั้น เชื่ อมความสัมพันธ์ฉนั ญาติพี่นอ้ ง
ดัง่ เมื่อครั้งในอดีต ซึ่ งนอกจากการขับทุม้ แล้วยังเป็ นช่วงที่ชาวบ้านได้แลกเปลี่ยนถามไถ่ความเป็ นอยูข่ องกันและ
กัน การใช้การสื่ อสารที่เชื่ อมกับวิถีวฒั นธรรม ได้ทาํ ให้เห็ นว่า ความสัมพันธ์พี่น้องทําให้เกิ ดความเข้าเห็ นอก
เห็นใจซึ่ งกันและกัน หลายครั้งที่พี่นอ้ งในฝั่งลาวได้ฝากความกังวลต่อโครงการพัฒนาในแม่น้ าํ โขง ให้พี่นอ้ งใน
ฝั่งไทยได้ช่วยเสนอความคิดเห็ นให้ระยับหยุดโครงการต่างๆ เนื่ องจากพี่นอ้ งในฝั่งนี้ ไม่สามารถทําการส่ งเสี ยง
หรื อทําการคัดค้าน อย่างเช่นในประเทศไทยได้ จึงขอให้พี่นอ้ งในฝั่งไทยช่วยเป็ นหลักในการต่อสู ้
นอกจากสื่ อพื้นบ้านจะเป็ นเครื่ องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์พี่นอ้ งไทยลาวแล้ว ในพื้นที่ชายแดนยังมี
เรื่ องความมัน่ คงและเส้นพรมแดนระหว่างรัฐชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง ชุ มชนบ้านห้วยลึกมีพรมแดนที่ติดกับประเทศ
ลาวทั้งทางบกและทางนํ้า เป็ นหมู่บา้ นสุ ดท้ายในภาคเหนื อของประเทศไทยที่มีพรมแดนทางนํ้ากับประเทศลาว
ก่อนที่แม่น้ าํ โขงจะไหลเข้าประเทศลาว ใช้เป็ นเส้นกั้นเขตแดนทางนํ้า และเป็ นจุดเริ่ มต้นของเส้นพรมแดนทาง
บก โดยนับเอาสันปั นนํ้าเทื อเขาผาไดเป็ นจุดเริ่ มต้นของเขตแดนที่ ทอดยาวจากจังหวัดเชี ยงรายต่อไปจังหวัด
พะเยา ตํา นานเรื่ องของผาไดได้มี ก ารเล่ า ขานสื บ ต่ อกันมาของชาวบ้า นห้ วยลึ ก ว่า เป็ นจุ ด เส้ นแบ่ ง ระหว่า ง
อาณาจักรล้านและล้านช้างมาตั้งแต่โบราณ ให้ยดึ ถือเอาแก่งก้อนคําเป็ นจุดแบ่งทั้งสองอาณาจักร แก่งก้อนคําเป็ น
กลุ่มหิ นที่อยูใ่ นเขตแก่งผาได ซึ่ งเดิมบ้านห้วยลึกที่อพยพมาครั้งแรกได้ต้ งั บ้านเรื อนอยูท่ ี่น้ ี ก่อน จึงค่อยย้ายมาตั้ง
บ้านเรื อนที่บา้ นห้วยลึกในปัจจุบนั
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การปั กปั นเขตแดนทางบกจึงได้ใช้เรื่ องเล่าตํานานเรื่ องนี้เป็ นหลักฐานยืนยัน ซึ่ งผูใ้ หญ่บา้ นของบ้านห้วย
ลึ กทุกยุคทุ กสมัยที่ เข้าร่ วมเป็ นกรรมการฝ่ ายไทยในการปั กปั นเขตแดนได้อา้ งอิ งเรื่ องเล่านี้ มาโดยตลอดและ
ยืนยันการใช้เทือกเขาผาไดเป็ นตัวแบ่ง ส่ วนทางนํ้าให้เอาแก่งผาใดเป็ นจุดปั กปั นเขตแดน
3.2.3 บ้านกลาง หมู่ที่3 และ หมู่ที่ 8 ตาบลปากตม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
กระบวนการที่ชาวบ้านใช้สื่อสารภายในและภายนอก
การสื่ อสารภายใน
ชุ มชนใช้วดั เป็ นศูนย์กลางในการสื่ อสารและทํากิจกรรมของชุ มชน กิจกรรมต่างๆ วัดจึงเป็ นศูนย์กลาง
การกระจายข่าวเรื่ องปั ญหาของชุ มชนในเรื่ องโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ซึ่ งการสื่ อสารในช่ วงนี้ ค่อย
ข้างสับสนและมีขอ้ มูลของโครงการค่อนข้างน้อยมากและมีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน โดยอาศัยการสื่ อสารภายในผ่าน
กลไก ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 3 และหมู่ 8 เป็ นตัวหลักที่ทาํ การสื่ อสารข้อมูลของโครงการสู่ ชาวบ้านในช่วงการประชุ ม
ประจําเดื อนและการประชาสัมพันธ์ เสี ยงตามสาย รวมถึ งการพูดคุ ยกันเองของชาวบ้านในหมู่บา้ น นอกจาก
ผูใ้ หญ่บา้ นแล้ว ยังมีผสู ้ นใจและค้นหาข้อมูลด้วยตนเองแล้วมานําเสนอต่อชาวบ้าน คือ ช่างแขก เป็ นช่างที่ทาํ งาน
ในหมู่บา้ นคอยหาข้อมูลโครงการมานําเสนอภายในชุ มชนผ่านการประชุ มหมู่บา้ น และสื่ อสารภายนอกผ่านสื่ อ
ออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการบอกเล่าต่อๆ กัน
การสื่ อสารภายนอก
ตัวแทนของชุ มชนยื่นเรื่ องต่อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชน ศูนย์ดาํ รงธรรม
จังหวัดเลย และการเข้าร่ วมให้ขอ้ มูลในเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ ในระดับเวทีอาํ เภอเพื่อยื่นยันไม่เห็นด้วย
กับโครงการ นอกจากนั้นได้พานักข่าวลงมาทําข่าวในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ สู่สาธารณะ
การใช้ช่องทางกลไกของคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ และคณะกรรมการร่ วมโครงการประตู
ระบายนํ้า ศรี สองรั ก จัง หวัดเลย ได้ท าํ ให้มี ก ารจัดเวที ใ ห้ขอ้ มู ล และเปิ ดโอกาสให้มี ก ารนําเสนอข้อมู ล ของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการและรับฟังข้อกังวลของชาวบ้านต่อโครงการ
นอกจากนั้นยังใช้วธิ ี การการสื่ อสารด้วยช่องทางสื่ อสารมวลชน ของสํานักข่าวทีวี และหนังสื อพิมพ์ ลง
ทํา ข่ า วในพื้ น ที่ บ ้า นกลางนํา เสนอข้อ กัง วลต่ า งๆที่ ช าวบ้า นเป็ นกัง วล เช่ น นัก ข่ า วพลเมื อ ง ชมรมนัก ข่ า ว
สิ่ งแวดล้อม (Green News) และการนําเสนอข้อมูล เรื่ องราว ผ่านทางออนไลน์ เช่ น กลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ค อย่าง
เฟสบุ๊คของ “กลุ่มฮักแม่น้ าํ เลย” ซึ่ งชุ มชนพยายามสื่ อสารโดยการอธิ บายความเชื่ อมโยงของโครงการประตู
ระบายนํ้าศรสองรั กและโครงการผันนํ้าโขง เลย ชี มู ล เป็ นเรื่ องเดี ยวกัน เพื่อให้ประเด็นการต่อสู ้ เป็ นระดับ
สาธารณะมากขึ้น
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บทบาทขององค์กรในชุมชน
บ้านกลางเป็ นชุมชนดั้งเดิมที่อพยพมาจากประเทศลาว มีภาษาท้องถิ่นเป็ นของตนเอง สําเนียงชาติพนั ธุ์
ไทยพวนและยัง คงสื บ ทอดภาษา วัฒ นธรรม การละเล่ น ความเชื่ อ มาถึ ง ปั จจุ บ นั โดยใช้ค วามผู ก พัน ตาม
สายเลือด เครื อญาติและญาติมิตรเป็ นตัวยึดเหนี่ยว ยึดถือเอาบทบาทความเชื่ อดั้งเดิม โดยมีวดั เป็ นศูนย์กลางรวม
ใจ มีผนู ้ าํ ทางจิตวิญญาณ และผูน้ าํ ทางราชการ
การเป็ นชุ มชนดั้งเดิ ม ทํา ให้บ ทบาทของผูน้ าํ ชุ มชนและองค์ก รภายในชุ มชนเป็ นส่ วนสํา คัญในการ
หลอมรวมจิ ตใจและรวมกลุ่ มกันได้เหนี ยวแน่ น ทุ กภาคส่ วนของชุ มชนมี ทิศทางเดี ยวกัน คื อไม่เห็ นด้วยกับ
โครงการและพร้อมร่ วมกันต่อสู ้ ดังนั้นภาคองค์กรในชุมชน เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มเยาวชน และกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุ จึงให้ความสําคัญต่อเรื่ องนี้และใช้กลไกของกลุ่มในการหนุนเสริ มกิจกรรมร่ วมกัน
ช่องทางการสื่ อสาร
ที่ ผ่า นมามี ก ารใช่ ช่ องทางการสื่ อสารของกลุ่ ม องค์ก รภายในชุ ม ชนเพื่ อการกระจายข่ า วสารข้อมู ล
โครงการ และมี การจัดประชุ มภายในชุ มชน ทั้งที่ชาวบ้านจัดกันเองและมี องค์กรภาคประชาสังคมเข้าไปจัด
ร่ วมกับชุมชน โดยมีตวั แทนกลุ่มต่างๆ ในชุ มชนเข้าร่ วม เกิดการสื่ อสารภายในผ่านการจัดประชุ มและเริ่ มมีการ
จัดทําข้อเสนอจากชุมชนเพื่อยืน่ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยืนยันไม่เห็นด้วยกับโครงการที่จะเกิดขึ้น เฟสบุ๊คที่
ใช้ชื่อว่า “กลุ่มฮักแม่น้ าํ เลย” สร้างขึ้นเมื่อ 8 มีนาคม 2562 จนถึงปัจจุบนั
บทบาทขององค์กรในชุมชน
บ้านกลางเป็ นชุมชนดั้งเดิมที่อพยพมาจากประเทศลาว มีภาษาท้องถิ่นเป็ นของตนเอง สําเนียงชาติพนั ธุ์
ไทยพวนและยัง คงสื บ ทอดภาษา วัฒ นธรรม การละเล่ น ความเชื่ อ มาถึ ง ปั จจุ บ นั โดยใช้ค วามผู ก พัน ตาม
สายเลือด เครื อญาติและญาติมิตรเป็ นตัวยึดเหนี่ ยว ยึดถือเอาบทบาทความเชื่ อดั้งเดิม โดยมีวดั เป็ นศูนย์กลางรวม
ใจ มีผนู ้ าํ ทางจิตวิญญาณ และผูน้ าํ ทางราชการ
การเป็ นชุ มชนดั้งเดิ ม จึงทําให้บทบาทของผูน้ าํ ชุ มชนและองค์กรภายในชุ มชนเป็ นส่ วนสําคัญในการ
หลอมรวมจิ ตใจและรวมกลุ่ มกันได้เหนี ยวแน่ น ทุ กภาคส่ วนของชุ มชนมี ทิศทางเดี ยวกัน คื อไม่เห็ นด้วยกับ
โครงการ และพร้อมร่ วมกันต่อสู ้ ดังนั้นภาคองค์กรในชุมชน เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มเยาวชน และกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุ จึงให้ความสําคัญต่อเรื่ องนี้และใช้กลไกของกลุ่มในการหนุนเสริ มกิจกรรมร่ วมกัน บุคลากรด้านการ
สื่ อสารของชุ มชน ที่ ผ่านมามีตวั แทนของชุ มชนที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการหรื อผูน้ าํ ทางธรรมชาติของ
ชุมชน คอยเป็ นตัวแทนนําเสนอเรื่ องราวของชุ มชนให้ค นภายนอกที่เข้ามาร่ วมประชุ มในเวทีต่างๆ การศึกษาดู
งาน การถ่ายทําสารคดี และการให้สัมภาษณ์กบั นักข่าว โดยมีผใู ้ หญ่บา้ นทั้ง 2 หมู่บา้ นและประธานกลุ่มฮักนํ้า
เลย เป็ นตัวหลัก
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ความมัน่ ใจของชุมชนต่อการทํางานวิจยั ท้องถิ่น และการสื่ อสาร
ในช่ วงแรกชาวบ้า นเกิ ดความกัง วลใจ เนื่ องจากโครงการได้มี ก ารประกาศอนุ ม ัติใ นหลัก การเพื่ อ
ดําเนิ นการสร้างโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักแล้ว นอกจากนั้นชาวบ้านและนักวิจยั ยังไม่มีความเข้าใจต่อ
กระบวนการต่อสู ้ผา่ นการศึกษาข้อมูลท้องถิ่นของชุ มชน ด้วยความกังวลและไม่มีประสบการณ์การทํางานวิจยั
แบบชาวบ้าน จึงทําให้ชาวบ้านหลายคนมีคาํ ถามต่อการทําวิจยั ซึ่ งงานวิจยั จะมาช่วยอะไรได้กบั การระงับยับยั้ง
โครงการจนนําไปสู่ ความเชื่ อมัน่ และไม่ค่อยเชื่ อว่า ชาวบ้านจะทํางานวิจยั ได้ดว้ ยตนเอง เพราะงานวิจยั ต้องเป็ น
นักวิชาการเท่านั้นที่ จะทําได้ ช่ วงแรกก่ อนการดําเนิ นโครงการวิจยั ในครั้ งนี้ ชาวบ้านจึ งยังไม่ค่อยเชื่ อมัน่ ว่า
งานวิจยั ที่ชาวบ้านจะดําเนินการ จะสามารถใช้ในการต่อสู ้กบั โครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักได้
หลังการดําเนิ นโครงการวิจยั ในระยะที่สอง ชุ มชนบ้านกลางได้มีการจัดกิจกรรมและการสื่ อสารอย่าง
ต่อเนื่องและได้จดั ตั้งกลุ่มฮักแม่น้ าํ เลย และเพจกลุ่มฮักแม่น้ าํ เลย มีการระดมกองทุนภายในชุ มชนและใช้เพจ สื่ อ
สัง คมออนไลน์ ใ นการเผยแพร่ ขอ้ มู ล เกิ ดการจัดอบรมสื่ อสารภายในชุ ม ชนและระหว่างชุ ม ชนกับ ภาคี จน
นําไปสู่ การเคลื่ อนไหวกิ จกรรมต่างๆ เช่ น การออกไปให้ขอ้ มูลชุ มชนรอบข้าง 2 ครั้ง คือ บ้านหาดทรายขาว
บ้านผามุง การจัดเวทีในชุ มชนเชิ ญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้ แจงโครงการ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้พ้ืนที่โครงการ
เขื่อนแก่งเสื อเต้นจังหวัดแพร่ กลุ่มฮักบ้านเกิดจังหวัดเลย กลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทําให้ชุมชนเกิด
ความมัน่ ใจและมีขอ้ มูลเชิ งวิชาการผ่านงานวิจยั ชาวบ้านกลางจึงมีความเชื่ อมัน่ และมัน่ ใจในกระบวนการวิจยั
ใช้ขอ้ มูลที่ได้ช้ ีแจงและนําเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยืนยันจะใช้ในการต่อสู ้กบั โครงการประตูระบายนํ้า
ศรี สองรัก
งานวิจยั ได้สร้างความมัน่ ใจให้กบั ชาวบ้านและนักวิจยั เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เมื่องานวิจยั ผ่านมาได้ระยะที่สอง
ชาวบ้านเกิดความมัน่ ใจและมีความหวังในการใช้กระบวนการทํางานและข้อมู ลท้องถิ่ นของชุ มชนใช้ในการ
ต่อสู ้กบั โครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก เกิ ดความเชื่ อมัน่ และมีความเข้าใจร่ วมกันทั้งชุ มชน โดยกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในช่วงการทํางานวิจยั เช่น
1.เวทีศาลาประชาคม จังหวัดเลย
2.การประชุมกลุ่มภายในชุมชนเพื่อตั้งกลุ่มฮักนํ้าเลย
3.การตั้งกองทุนในชุมชน
4.การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้นอกพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่แก่งเสื อเต้น
5.ร่ วมเวทีภาคประชาสังคม กป.อพช.ภาคอีสาน
6.จัดเวทีในชุมชน เชิญผูว้ า่ ราชการลงพื้นที่บา้ นกลาง และการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุค๊
7.ตัวแทนชุมชนเข้าพบผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย 3 ครั้ง เพื่อให้ขอ้ มูลและยืน่ ข้อเสนอของชาวบ้านเพื่อยืนยันไม่เห็น
ด้วยกับโครงการ
8.ทําแผนที่ชุมชน แผนที่ระบบนิเวศ และแผนที่การใช้ทรัพยากรของชุมชน
9.การติดตั้งป้ ายประกาศเจตนารมณ์ ไม่เห็นด้วยกับโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก
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10.ยื่นหนังสื อผ่านผูว้ า่ ราชการถึงรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ยุติโครงการประตูระบายนํ้าศรี สอง
รัก
11.จัดกิจกรรมพาชมรมนักข่าวสิ่ งแวดล้อมลงพื้นที่บา้ นกลาง
12.จัดทํารายงานข่าวนักข่าวพลเมืองร่ วมกับนักศึกษา
13.การตั้งเพจกลุ่มฮักนํ้าเลย
รู ปแบบการสื่ อสารท้องถิ่นที่ใช้ในชุมชน
1.ผญา คําสอย
ผญา หรื อ ผะหยา เป็ นคํากลอนหรื อคําปรัชญาของลาวในและคนไทยภาคอีสาน ปั จจุบนั การเล่นผญายัง
หลงเหลือในหมอลํากลอนแบบอีสาน ซึ่ งผญาเป็ นคําร้อยกรองที่คล้องจอง มีสัมผัสระหว่างข้อความไม่เข้มงวด
และไม่มีฉันทลักษณ์ กาํ หนดไว้อย่างชัดเจน แต่เวลาพูดจะมีการเน้นคําหนักเบาเพื่อให้ผูฟ้ ั งมีความเพลิดเพลิ น
และสามารถจดจําได้ง่าย เรื่ องที่ถูกแต่งเป็ นผญามีหลายเรื่ องเช่น คําสอนทางศาสนา เรื่ องราวในชี วิตประจําวัน
การเกี้ยวพาราสี ของหนุ่มสาว และการละเล่นของเด็ก เป็ นต้น
คําผญาเป็ นประโยคที่พูดอย่างคล้องจองกันคล้ายคํากลอน แต่เป็ นประโยคสั้นๆ เป็ นภาษาอีสาน ส่ วน
ใหญ่จะเป็ นคติ คาํ สอน เตื อนสติ มี ส่วนคล้ายคลึ งกับคําพังเพย สุ ภาษิ ต เป็ นประโยคบอกเล่ าสื่ อสาร เช่ น ใช้
คําผญาจีบสาว ส่ วนใหญ่ผูใ้ ช้ผญาจะเป็ นผูใ้ หญ่หรื อคนที่มีหน้าที่ สั่งสอนคนรุ่ นหลัง ผญาบางคําพูดในกลอน
กาพย์ ให้คล้องจองกันและได้ความหมายในทางสอนใจ
คําสอย เป็ นภาษาอีสาน ประโยคบอกเล่า หรื อคําถามสั้นๆ คล้องจองกันหรื อไม่ก็ได้ สร้างให้เกิดความ
สนุ กสนาน วรรณกรรมคําสอยมี ความเป็ นมาพร้ อมๆ กับ หมอลํา กลอน ในปั จจุ บ นั มี คนนํา มาใช้ก ับหมอลํา
กลอนและหมอลําเพลิน บางคําเป็ นคําเตือนสติ บางคําเป็ นคําแซวหยอกล้อกันให้สนุ กสนานซึ่ งจะออกไปทาง
ลามกบ้างก็มี
คําสอย มักใช้คนั่ กับกลอนลําของหมอลํา เพื่อสร้ างสี สัน ความสนุ กสนานมากขึ้ น คนที่ สอยได้ส่วน
ใหญ่จะเป็ นคนที่ มีบุคลิ กร่ าเริ ง ขี้เล่ น หากคําสอยไปแซวใครก็จะไม่โกรธหรื อต่อว่ากัน เพราะถื อว่าเป็ นการ
หยอกเย้ากัน ในพื้นที่บา้ นกลางมีผทู ้ ี่สามารถร้องหรื อลําได้ คือ ป้ าหนิง ป้ าอ้อย และแม่มนั่ เป็ นต้น
2.เพลงแปลง
เพลงแปลง คือเพลงที่แต่งขึ้นเอง ในยามมีเทศกาล งานบุญหรื องานรื่ นเริ งของหมู่บา้ น เช่น แห่ กนั หลอน
(ในประเพณี บุญมหาชาติของอีสาน) ที่ตอ้ งหาเงินเข้าวัด การแต่งเพลงแปลงร้อง เป็ นวิธีการให้คนมาร่ วมบริ จาค
มากขึ้น เพราะมีทาํ นองสนุกสนาน หากมีคนพอใจชอบใจในเพลงที่แต่งแปลงมาก็จะเพิ่มเงินบริ จาคมากขึ้น คน
ฟั งบางคนนอกจากจะบริ จาคเงินเข้าวัดแล้วยังให้เงินรางวัลกับผูร้ ้องด้วยและบอกว่าเงิ นนี้ ให้ส่วนตัวไม่ตอ้ งเข้า
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วัด เพลงแปลงเป็ นเพลงที่ แต่งไว้ก่ อน และแต่ง กลอนสด ซึ่ งผูร้ ้ องจะใช้ไหวพริ บ และประสบการณ์ ดึ งเอา
สถานการณ์หรื อเหตุการณ์ที่มีอยูใ่ นช่วงเวลานั้นๆ นํามาเป็ นเนื้อร้อง
เพลงแปลงใช้ในช่วงเวลา เทศกาล สงกรานต์ งานแห่ กนั หลอน เทศกาลที่มีความสนุ กสนานของชุ มชน
ใช้ในงานสนุ กสนาน ร้ องกันหลายคน หากคนหนึ่ งหยุด อีกคนหนึ่ งก็จะร้ องต่อกันไป ไม่ให้เพลงหยุด มีคนตี
กลองประกอบจะยิ่งสนุ ก แต่ตอ้ งมีคนต้นเพลงก่อน สร้างบรรยากาศความสนุ กร่ วมกัน คนที่จะร้ องเพลงแปลง
ได้มีลกั ษณะเป็ นคนมีนิสัยชอบสนุ กสนาน มีเพื่อนฝูงมาก เข้ากลุ่มได้ดี เพลงแปลงไม่นิยมร้ องในงานมงคลที่
เป็ นงานส่ วนบุคคลเช่น งานบวช งานแต่ง เพราะบางคําเป็ นภาษาที่ไม่ค่อยสุ ภาพมากนัก
เพลงแปลงมี เนื้ อหาส่ วนใหญ่ ในการสื่ อสาร เรื่ องประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ซึ่ งเพลงแปลง
เนื้อหาจะเน้นไปที่ความสนุ กสนาน คิดออกมาได้ยามนั้นก็ร้องเล่นทันที บางทีก็เป็ นเพลงออกไปทางลามก บาง
ตอนก็เป็ นเรื่ องวิถีความเป็ นอยู่ เช่น “พริ ก มะเขือ ข่า ตะไคร้ นับวันจะไปซื้ อที่ตลาด ผักกาดอยูใ่ นสวนครัว เรา
เก็บเอาตามชอบใจ จะแกงอะไรก็ไม่ตอ้ งกลัว” เรื่ องอาหารการกิน มันอยูใ่ นใจของเราอยูแ่ ล้ว จากตัวอย่างทําให้
เห็ นว่า เนื้ อเพลงที่ แต่ง แต่งตามสิ่ ง ที่ เห็ นและเป็ นวิถีข องชาวบ้าน (บางคนที่ร้องเพลงแปลงได้สามารถอ่า น
หนังสื อออก แต่ร้องและแต่งเนื้ อเพลงร้องเองได้) เพลงแปลง มีท้ งั ผูห้ ญิงและผูช้ ายที่ร้องได้ แต่ส่วนใหญ่คนที่
ร้องเพลงแปลงได้ดีจะเป็ นผูห้ ญิง
คุณค่าของสื่ อ เพลงแปลงเน้นความเพลิดเพลิน สนุ กสนานไม่เจาะจงเรื่ องที่นาํ มาแต่ง ขอให้ภาษาคล้อง
จองเป็ นจังหวะ ปั จจุบนั ชาวบ้านที่สามารถร้องเพลงได้ คือ ป้ าหนิง ยายสวยเด่น และนายแมน
3.หมอลํา/กลอนกาพย์
เป็ นหมอลํากลอน ที่เน้นเรื่ องการใช้ภาษาที่สวยงาม คล้องจอง จังหวะการออกเสี ยงที่ไพเราะ ด้วยเนื้ อ
เรื่ องต้องมีการเอื้อนเสี ยงสั้นยาว ลํากลอนอาจจะมีเครื่ องดนตรี หรื อไม่มีก็ได้ ซึ่ งหากมีดนตรี เช่น แคน พิณ จะ
สร้างความสนุ กสนานเพิ่มมากขึ้น หมอลํานิ ยมเล่นในช่วงงาน เทศกาล แห่ ขา้ วพันก้อนเข้าวัด ซึ่ งจะเป็ นการลํา
แบบไม่มีเครื่ องดนตรี โดยมี เนื้ อหาเรื่ องประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และเรื่ องรางทัว่ ๆไป เช่ น วิถีชีวิต
ความรัก เป็ นต้น ในด้านจังหวะของกลอนกาพย์ เป็ นไปตามแต่ละกิจกรรมหรื อเทศกาล เช่น ถ้าแห่ ขา้ วพันก้อนก็
จะเป็ นจังหวะเร็ ว สนุก คึกคัก
ด้านคุณค่าของสื่ อ หมอลําจะเน้นความเพลิดเพลินและคติสอนใจ บางกลอนมีคติเตือนใจ ในพื้นที่บา้ น
กลางชาวบ้านที่ร้องหมอลําได้ คือ นางมัน่ ป้าหนิง เถ้าจํ้า นายพรหม นายคํา เป็ นต้น
4.นิทาน
นิทาน เป็ นเรื่ องราวที่ใช้เล่าเรื่ องราวต่างๆ ของชุมชน โดยสื บทอดมาจากพ่อแม่ในอดีต และปั จจุบนั ยังมี
การเล่านิ ทานเหล่านี้ ให้ลูกหลานได้ฟัง เพื่อใช้สื่อสารในการสั่งสอนและเตือนสติให้คนรุ่ นใหม่ นิ ทานเรื่ องเล่า
จะมีเนื้ อหาที่เกี่ ยวข้องกับความเชื่ อ ประวัติศาสตร์ นิ เวศ และวัฒนธรรมของชุ มชน นิ ทานส่ วนใหญ่ถูกแต่งขึ้น
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ตามความเชื่อของชุมชน ได้แก่ เรื่ องผีเสื้ อนํ้า นางผมหอม ถํ้าแข้ เงือกอีจิตอีไค นิ ทานอีอ่าํ อีไอ่ จึ่งขึ่งตาแดง พระ
เจ้าคอขุด พระกับเณร เป็ นต้น
นิ ทานแต่ละเรื่ องมีเนื้ อหาไปในด้านคติ คําสอน และเตือนสติ โดยแฝงข้อห้ามเพื่อใช้กบั เด็กๆ เช่ น ผี
เงื อกอีจิตอี่ไค ผีเงือกอี่จิตอยูว่ งั ไฮ ผีเงือกอี่ไคอยู่วงั เหล่า วังไฮและวังเหล่า เป็ นชื่ อวังนํ้าในแม่น้ าํ เลยตั้งอยูใ่ กล้
บ้านกลางที่ชาวบ้านเข้าไปหาปลา เป็ นวังนํ้าขนาดใหญ่และมีความลึก ชาวบ้านเชื่ อว่ามีผีเงื อกอาศัยอยู่ จึงแต่ง
เรื่ องเล่า เล่ าให้เด็กๆ ในหมู่บา้ นฟั ง เนื่ องจากเด็กๆ มักชอบแอบไปเล่นนํ้าในบริ เวณดังกล่าว ซึ่ งเป็ นวังนํ้าลึ ก
ชาวบ้า นจึ ง เกรงว่าเด็กๆ จะได้รับ อันตราย จึ งแต่งเรื่ องนี้ เพื่อไม่ใ ห้เด็กลงไปเล่ นยังจุ ดนี้ เด็ก ๆ ส่ วนใหญ่ใ น
หมู่บา้ นได้ยนิ เรื่ องนี้ก็ไม่กล้าเข้าไปเล่นนํ้ายังบริ เวณดังกล่าว
ส่ วนนิ ทานเรื่ องพระเจ้าคอกุดและพระกับเณร เป็ นเรื่ องเล่ าเชิ งประวัติการตั้งบ้านเรื อนของชาวบ้าน
กลาง เมื่อครั้งอดี ตมีการย้ายถิ่ นที่ต้ งั บ้านเรื อนมาแล้ว 3 ครั้ง ดังนั้นเนื้ อหาของสื่ อแบบนิ ทานของชาวบ้านจึง
เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมซึ่ งคุณค่าของนิ ทานเรื่ องเล่าของชุ มชน เป็ นหลักฐานหนึ่ งที่สื่อถึง
การมีตวั ตนของชาวบ้านกลางในการตั้งถิ่นฐานในลุ่มนํ้าเลย ปั จจุบนั ชาวบ้านที่สามารถเล่านิ ทานได้ คือ ยายปิ ม
นายเสมียน เป็ นต้น
บ้านกลาง มีการสื บสานเพลงแปลง คือ เพลงที่แต่งขึ้นเองในยามมีเทศกาล งานบุญหรื องานรื่ นเริ งของ
หมู่บา้ น เช่ น แห่ กนั หลอน(ในประเพณี บุญมหาชาติของอีสาน) เพลงแปลงเป็ นเพลงที่แต่งไว้ก่อน และแต่ง
กลอนสด ซึ่ งผูร้ ้องจะใช้ไหวพริ บ และประสบการณ์ ดึงเอาสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ ที่มีอยู่ในช่ วงเวลานั้นๆ
นํามาเป็ นเนื้อร้อง
เพลงแปลงมี เนื้ อหาส่ วนใหญ่ในการสื่ อสาร เรื่ องประวัติศาสตร์ วิถี ชีวิต วัฒนธรรม ซึ่ งเพลงแปลง
เนื้อหาจะเน้นไปที่ความสนุกสนาน คิดออกมาได้ยามนั้นก็ร้องเล่นทันที บางตอนก็เป็ นเรื่ องวิถีความเป็ นอยู่ เช่น
“พริ ก มะเขือ ข่า ตะไคร้ นับวันจะไปซื้ อที่ตลาด ผักกาดอยูใ่ นสวนครัว เราเก็บเอาตามชอบใจ จะแกงอะไรก็ไม่
ต้องกลัว”
ดังนั้นเพลงแปลงจึงเป็ นสื่ อพื้นบ้านที่แสดงให้เห็นทรัพยากรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากแม่น้ าํ เลย ผ่าน
วิถี วัฒนธรรมของชาวไทพวนการขับร้ องเพลงแปลงมุ่งเน้นการเล่าเรื่ องให้เห็ นคุณค่าของทรัพยากรออกมาใน
แนวสนุ กสนานในงานบุญประเพณี ของชาวไทพวน เมื่อวิถีสัมพันธ์กบั ทรัพยากรจึงเป็ นเนื้ อหาสําคัญที่ออกมา
ในเพลงแปง สื่ อเหล่ านี้ สะท้อนให้เห็ นความอุดมสมบูรณ์ ของทรั พยากรในชุ มชนที่ มีอยู่และเป็ นทรั พยากรที่
ชาวบ้า นรั ก และหวงแหนเนื่ องจากทรั พ ยากรเหล่ า นั้น เอื้ อประโยชน์ ใ นการดํา รงชี วิตของชาวบ้า นมาอย่า ง
ยาวนาน
หากมีโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักจะส่ งผลกระทบต่อชาวบ้านกลาง ชาวบ้านจะต้องสู ญเสี ยที่ดิน
ทํากินจากนํ้าท่วมและการทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ สื่ อท้องถิ่นอย่างเพลงแปลงจึงเป็ น
หลัก ฐานอันหนึ่ งที่ จะถอดถ้อยคํามาเป็ นเอกสารหลัก ฐาน แสดงถึ งความสมบู รณ์ และการใช้ประโย ชน์จาก
ทรั พ ยากรของชาวบ้า น การละเล่ นเพลงแปลงจะเป็ นข้อมู ล ชิ้ น สํา คัญ อันหนึ่ ง แสดงหลัก ฐานการมี อ ยู่ข อง
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ทรัพยากร และการตั้งถิ่ นฐานของชุ มชน เนื้ อหาเพลงแปลงได้บนั ทึกเรื่ องราวต่างๆ ของชุ มชน นอกจากเพลง
แปงแล้ว นิ ทาน เรื่ องเล่าระบบนิ เวศในแม่น้ าํ เลยบริ เวณบ้านกลางยังเป็ นข้อมูลสําคัญต่อการทําประวัติชุมชน
ระบบนิเวศที่ชาวบ้านเล่าสื บต่อกันมา ชื่อระบบนิเวศ หรื อท่านํ้าต่างๆ บริ เวณบ้านกลางเล่าถึงพัฒนาการและการ
ตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่ยาวนานได้ บางจุดที่มีเรื่ องเล่าผีเสื้ อนํ้า ผีเงือก ตามความเชื่ อของชาวบ้าน ยังใช้เป็ นนิ ทาน
ที่คอยเล่าเพื่อห้ามปราบเด็กน้อยลูกหลานไม่ให้ไปละเมิดหรื อเข้าไปในพื้นที่ ที่ชาวบ้านเห็ นว่าเป็ นจุดอันตราย
ของพื้นที่ในชุมชน
ชื่ อระบบนิ เวศ และเรื่ องราวที่ชาวบ้านตั้งใช้ต้ งั ชื่ อระบบนิ เวศพื้นที่ท้ งั แม่น้ าํ และป่ าเขารอบชุ มชน เป็ น
ภาษาท้องถิ่ น ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับของคนในชุ มชนและชุ มชนใกล้เคียง มีบางพื้นที่และบางจุดมีความเกี่ ยวข้องทาง
ความเชื่ อและเป็ นพื้นที่ทางจิตวิญญาณที่ชาวบ้านนับถือ โดยเล่าเรื่ องราวตํานานต่างๆ ผ่านนิ ทานตํานานเพื่อให้
คนรุ่ นหลังได้รู้และปฏิบตั ิตามจนกลายมาเป็ นประเพณี ความเชื่อ สื บทอดมาถึงปั จจุบนั
ในช่ วงระหว่างการดําเนิ นโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรั ก ชาวบ้านได้มีขอ้ กังวลต่อโครงการเป็ น
อย่างมาก การสื่ อสารภายในชุ มชนจึงมีการสื่ อสารที่หลากหลายรู ปแบบเพื่อติดตามสถานการณ์และข้อมูลของ
โครงการ อี กด้านหนึ่ งชุ มชนก็พยายามที่ จะจัดองค์กร รู ปแบบการต่อสู ้ และการนําเสนอข้อมูล ข้อกังวลของ
ชุมชนด้วยการทําการวิจยั ซึ่ งการได้มาของข้อมูลประวัติชุมชน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ดิ น นํ้า ป่ า
ของชาวบ้าน ได้ใช้การสื บ ค้นจากการบันทึ กหรื อการขับ ร้ อง ตํานาน เรื่ องเล่ าต่ างๆ ที่ บนั ทึ ก ผ่านเพลงแปง
คําผญา นิ ทานที่ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ได้บนั ทึกไว้และขับร้ อง ถอดความมาเป็ นเอกสารเพื่อให้เป็ นเอกสารประวัติการตั้ง
ชุมชน ที่มีความผูกพันต่อทรัพยากรของชาวบ้านกลาง
สื่ อพื้นบ้านและตํานานดั้งเดิมของชุ มชนได้ช่วยหนุ นเสริ มงานด้านข้อมูลของชุ มชนในการต่อสู ้คดั ค้าน
โครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ผ่านการทําวิจยั และบันทึกข้อมูลโดยมีชาวบ้านเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูล ซึ่ งจะ
เป็ นข้อมูลที่มาจากชาวบ้านเอง และตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนและทรัพยากรของตนเอง ใช้ขอ้ มูลที่ได้
จากนิทานเรื่ องเล่าเหล่านี้ ในฐานงานวิชาการด้านข้อมูลชุ มชนเป็ นข้อเสนอต่อการตัดสิ นใจยกเลิกโครงการที่จะ
ทําลายวิถีชีวติ วัฒนธรรมของชาวไทพวนบ้านกลาง
3.2.4 ชุมชนบ้านม่วง บ้านหนอง และบ้านภูเขาทอง ตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
กระบวนการที่ชาวบ้านใช้สื่อสารภายในและภายนอก
การสื่ อสารภายใน
ชาวบ้านในชุ มชนบ้านม่วง บ้านภูเขาทอง และบ้านหนอง มีกระบวนการสื่ อสารภายในหลายวิธีการ
ได้แก่ การใช้หอกระจายข่าวประจําหมู่บา้ น ในการสื่ อสารข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ ทั้งเรื่ องภายในชุ มชนและนอก
ชุ มชน ซึ่ งผูส้ ื่ อสารหลักด้วยวิธีการนี้ คือผูใ้ หญ่บา้ น หรื อกํานันที่เป็ นฝ่ ายปกครองของชุ มชน หรื อบางครั้งจะมี
กลุ่มบุคคลอื่นเข้ามาขอใช้ เช่น กลุ่ม อสม.ประจําหมู่บา้ น เพื่อส่ งข่าวสารถึงคนในชุมชน เรื่ องที่สื่อส่ วนใหญ่เป็ น
กิ จกรรมที่ ส่ ง ผ่า นมาจากส่ วนราชการต้นสัง กัด เช่ น โรงพยาบาล เป็ นต้น การตั้ง วงพู ดคุ ย กันที่ เรี ย กว่า “วง
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ธรรมชาติ” ในชุ มชน โดยวิธีการนี้ เกิดขึ้นในชี วิตประจําวันของชาวบ้านซึ่ งจะสามารถสื่ อสารทางตรงเกี่ยวกับ
เรื่ องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมา เช่น คนที่ลงหาปลาใน
แม่น้ าํ โขงบอกเล่าสถานการณ์ ที่ตนพบเห็ นในวันที่ ลงหาปลา เมื่ อพูดเรื่ องนํ้าขึ้ นลงผิดปกติ คนอื่นๆ ที่ร่วมวง
พูดคุยจะให้ความเห็นเพิ่มเติมและร่ วมกันวิเคราะห์ต่อได้
การเข้าร่ วมกิจกรรมชุมชนทั้งตามประเพณี ที่เรี ยกว่า “งานบุญ” ก็เป็ นพื้นที่หนึ่ งที่คนในชุ มชนที่จะได้ส่ง
ข่าวสาร พูดคุ ย แลกเปลี่ ยนกันโดยตรง เพราะเป็ นการรวมตัวกันของคนในชุ มชน หรื อบางกิ จกรรมมีคนจาก
ชุมชนอื่นเข้าร่ วมด้วย เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานศพ หรื ออื่นๆ การสื่ อสารลักษณะนี้ อาจจะเป็ นการสื่ อสาร
อย่างไม่เป็ นทางการแต่จะได้มิติทางความสัมพันธ์กนั ด้วยอีกทางและมีการแลกเปลี่ ยนกันอย่างกว้างขวาง และ
ได้สื่ อ สารในเรื่ อ งที่ ก ลุ่ ม สนทนาสนใจร่ ว มกัน เช่ น เมื่ อ กลุ่ ม คนหาปลามาพบกัน ในงานบวช กลุ่ ม นี้ ก็ จ ะ
แลกเปลี่ยนเรื่ องการหาปลา ชนิดปลาที่ได้ ราคาปลาที่แม่คา้ รับซื้ อ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่แต่ละคน
สังเกตเห็ น กลุ่มคนหาของป่ าหรื อทําการเกษตรก็จะพูดคุ ย สื่ อสารกันเรื่ องการทําการเกษตร ผลผลิตที่ได้หรื อ
ราคาผลผลิต ปัญหาอุปสรรคและอื่นๆ
การสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการเกิ ดขึ้นอย่างเป็ นปกติ ของคนในชุ มชน โดยมีเนื้ อหาที่ แตกต่างกันไป
อาจจะมีเนื้อหาสาระหรื อการสื่ อสารเพื่อความสนุกสนาน ผ่อนคลาย เช่น เมื่อรวมกลุ่มกันในชุ มชน อาจจะมีการ
ร้องลํา หรื อการพูด “ผญา” ใส่ กนั เพื่อให้มีการตอบโต้ไปมา สร้างความผ่อนคลายจากทํางาน ความเคร่ งเครี ยด
ได้
โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน ในชุมชนนับเป็ นอุปกรณ์การสื่ อสารที่มีทุกครอบครัว บางครอบครัวมี
หลายเครื่ องตามจํานวนสมาชิก เครื่ องมือประเภทนี้ ได้กลายเป็ นสิ่ งจําเป็ นหลายคนขาดไม่ได้ ต้องมีไว้ประจําตัว
ตลอดเวลา บางคนมีหลายเครื่ อง หลายเบอร์ ติดต่อ ชาวบ้านหลายคนให้ความเห็นว่าโทรศัพท์มือถือหรื อสมาร์ ท
โฟนไม่ใช่มีไว้เพียงเพื่อการโทรพูดคุยให้ได้ยินเสี ยงเท่านั้น แต่เมื่อใช้ต่อเข้ากับอินเตอร์ เน็ต จะทําให้สามารถใช้
สื่ อสารได้ในรู ปแบบอื่นมากขึ้น เช่น ทําให้เห็ นหน้ากันได้ในขณะพูดคุ ย ส่ งรู ปต่างๆ ที่อยากให้อีกฝ่ ายหนึ่ งได้
เห็นอย่างทันท่วงที เขียนข้อความส่ งข่าวคราวให้กบั บุคคลอื่น หรื อกลุ่มบุคคลให้ได้รับรู ้เรื่ องราวแบบเร่ งด่วนได้
นับเป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญในการสื่ อสารในชุมชน ดังนั้น เมื่อพบเจอกันในชุมชน หรื อในกิจกรรม ประเพณี ต่างๆ
ของหมู่บา้ น หลายคนไม่ลืมที่จะขอ “เบอร์ โทร” คนที่คิดว่าอยากติดต่อพูดคุย หรื อประสานงานเอาไว้ เพื่อจะได้
ใช้ติดต่อสื่ อสารกันได้ในโอกาสอื่นๆ ต่อไป
การใช้โทรศัพ ท์มื อถื อแต่ ล ะบุ ค คลจะแตกต่ างกันไปตามวัตถุ ป ระสงค์ของการสื่ อสาร ชาวบ้านให้
ความเห็นว่าโดยหลักๆ จะใช้สําหรับการ “โทรเรื่ องส่ วนตัว” คือการโทรไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบของลูกหลาน
ญาติพี่น้องหรื อเพื่อนฝูง นอกจากนี้ ก็ใช้การ “โทรเพื่อประสานงาน” ให้มีร่วมกิจกรรมของชุ มชน งานประชุ ม
สัมมนา ร่ วมเวที หรื ออื่นๆ เช่น เชิ ญร่ วมงานบุญ งานบวช ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่จดั ของครอบครัว รวมถึง “โทรเพื่อ
การสื่ อสารข้อมูลข่าวสาร” การใช้โทรศัพท์ทาํ ให้ประหยัดเวลา และทุน ในที่น้ ี หมายถึงหากต้องเดินทางไปพบ
กันเพื่อพูดคุย อาจจะต้องใช้เวลาและต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิม่ ขึ้นเช่น ค่ารถโดยสาร หรื อค่านํ้ามันรถ เป็ นต้น
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ในกลุ่มคนที่ใช้โทรศัพท์รุ่นสมาร์ ทโฟน หากไม่จาํ เป็ นเร่ งด่วนมาก อาจจะไม่ใช้วิธีการโทร แต่จะส่ ง
ข้อความทาง “ไลน์” หรื อ “ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค” ซึ่ งผูร้ ับสารอาจจะไม่ตอบทันทีทนั ใด เพราะอยู่ที่การเปิ ด
สัญญาณอินเตอร์เน็ตของผูร้ ับ
ในชุ มชนยุคปั จจุบนั ชาวบ้านเห็นว่าโทรศัพท์มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการสื่ อสาร นักวิจยั ก็ใช้เครื่ องมือ
สื่ อสารประเภทนี้ ในการสื่ อสารถึ งกันและกัน โดยตั้งกลุ่มขึ้นมาได้แก่ “กลุ่มไลน์” เมื่อมีสมาชิ กคนใดในกลุ่ม
ต้องการสื่ อสารเรื่ องใดก็สามารถส่ งข้อความเข้าไว้ในกลุ่มเพื่อให้สมาชิ กคนอื่นได้รับรู ้ หรื อบางครั้งอาจจะมีการ
ส่ งรู ป เอกสารข้อมูลอื่นๆ ให้กนั รวมถึงการประสานงานในเรื่ องต่างๆ ก็สามารถส่ งผ่านทางกลุ่มไลน์น้ ีดว้ ย
นักวิจยั ทั้ง 3 ชุ มชน ยังได้ร่วมกันตั้งศู นย์ประสานงานที่ บา้ นม่วง เพื่อให้เป็ นศูนย์กลางสําหรับการ
ประสานงาน เป็ นศูนย์กลางในการพบปะ สื่ อสารของคนในชุ มชน และพื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรม รวมถึงการ
ต้อนรับบุคคลจากภายนอกที่เข้ามาในชุ มชน ซึ่ งศูนย์แ ห่ งนี้ ชาวบ้านจะรั บรู ้ ร่วมกันว่าเป็ นสถานที่ที่ใช้ในการ
ประสานงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะประเด็นแม่น้ าํ โขง
การสื่ อสารภายนอก
ชุ มชนบ้านม่วง บ้านภูเขาทอง และบ้านหนองได้มีการสื่ อสารอย่างต่อเนื่ องและกว้างขวาง โดยเฉพาะ
ในช่วงที่เกิดผลกระทบจากการขึ้นลงของแม่น้ าํ โขงที่ไม่เป็ นธรรมชาติ และส่ งผลโดยตรงกับคนหาปลาและคนที่
พึ่งพาทรั พยากรแม่น้ าํ โขง เช่ น กลุ่ มแม่บา้ นที่ ท าํ การเกษตรริ มโขงในช่ วงนํ้า ลด การสื่ อสารกับสาธารณะมี
วัตถุประสงค์เพื่อกระจายข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น สร้างความเข้าใจกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง
กลุ่ ม คนหลัก ที่ ท าํ การสื่ อ สารภายนอกคื อกลุ่ ม นัก วิจ ัย โดยใช้วิ ธี ก ารที่ หลากหลาย การสื่ อสารต่ อ
ภายนอกได้เน้นการนําเสนอผลกระทบด้านลบที่เกิ ดขึ้นกับชุ มชนอย่างชัดเจนและต่อเนื่ องจากการควบคุ มการ
ไหลของนํ้าของเขื่ อน ทั้ง ระบบนิ เวศแม่ น้ าํ โขงที่ เปลี่ ย นไปที่ ส่ ง ผลต่อการอพยพของปลาธรรมชาติ การใช้
เครื่ องมือหาปลาและปลาที่ได้
วิธีการที่ใช้ในการสื่ อสารภายนอก ที่ใช้ในปั จจุบนั ได้แก่ การใช้สื่อออนไลน์ เพจของชุมชน
เฟสบุค๊ ส่ วนตัวของนักวิจยั และการใช้ไลน์ รวมถึงการผ่านสื่ อกระแสหลักโดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ที่เดินทาง
ลงพื้นที่ถ่ายทําข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น การสัมภาษณ์ตวั แทนนักวิจยั และนําเสนอสู่ สาธารณะอย่างต่อเนื่อง เช่น
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็ นต้น นอกจากนี้การออกไปสื่ อสารภายนอกผ่านเวทีวชิ าการ เวทีเสวนา ต่างๆ ก็
สามารถสื่ อสารข้อมูลออกไปได้อย่างมีศกั ยภาพเช่นเดียวกัน
บทบาทขององค์กรในชุมชน
ในชุ มชนได้มีการแบ่งบทบาทกันอย่างชัดเจน ได้แก่ ฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งมีองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ น ฝ่ าย
ปกครอง ได้แก่ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น วัด โรงเรี ยน แต่ละส่ วนมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไป โดยนักวิจยั จะเป็ นฝ่ าย
ที่เชื่ อมประสาน เมื่ อมี สถานการณ์ หรื อกิ จกรรมชุ ม ชน ภาคส่ วนต่ างๆ ของชุ ม ชนก็จะให้ค วามร่ วมมื อ เช่ น
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กิจกรรมเอิ้นขวัญปลาคืนมาลํานํ้าโขงหรื อการประชุ มเพื่อหาแนวทางในการทําเขตรักษาพันธุ์ปลา เป็ นต้น ซึ่ ง
ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
ช่องทางการสื่ อสาร
การสื่ อสารมี แบบสื่ อสารกันโดยตรงโดยผูส้ ่ ง และผูร้ ั บ อยู่ใ นสถานการณ์ เดี ยวกัน เช่ น การเข้า ร่ วม
ประชุม สัมมนา หรื อร่ วมในเวทีวชิ าการต่างๆ ทั้งภายในชุ มชนเองและภายนอกชุ มชน การจัดกิจกรรมในชุ มชน
โดยจะเป็ นกิจกรรมตามประเพณี หรื อกิจกรรมที่ร่วมกันกําหนดขึ้นเอง เช่น งานเอิ้นขวัญปลาคืนมาโขง ก็นบั ได้
ว่าเป็ นช่องทางในการสื่ อสารถึงคนภายในและภายนอกชุมชนได้
การสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์ นับเป็ นช่ องทางการสื่ อสารที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั เนื่ องจาก
รวดเร็ ว ทันต่อสถานการณ์ มากกว่าวิธีการอื่นๆ สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้ท้ งั ข้อมู ล เอกสาร รู ปภาพ
รวมถึงภาพเคลื่อนไหวได้
การสื่ อสารผ่านสื่ อมวลชน นับเป็ นอีกวิธีการหนึ่ งที่สื่อได้อย่างมีศกั ยภาพ สร้างความเข้าใจและความ
น่ าเชื่ อถื อให้กบั สาธารณะได้ สื่ อมวลชนอาจจะเสนอเรื่ องราวในเชิ งสารคดี หรื อการรายงานสถานการณ์ แต่
สามารถสะท้อนความเปลี่ยนแปลง และผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการพึ่งพาแม่น้ าํ โขงได้อย่างรอบด้าน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและ
ให้สัมภาษณ์ผา่ นสื่ อมวลชนคือ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เช่น คนหาปลาในชุ มชน นักวิชาการที่มีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องนั้นๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรื อรับผิดชอบ เป็ นต้น
นอกจากนั้นยังมี การสื่ อสารกับ ฝ่ ายรั ฐหรื อฝ่ ายนโยบายเพื่อให้ไ ด้รับ รู ้ ขอ้ มู ลข้อเท็จจริ งที่ เกิ ดขึ้ นกับ
ประชาชนที่ อาศัยอยู่ริมแม่น้ าํ โขง ซึ่ งใช้วิธีผ่านช่ องทางการยื่นหนังสื อ รวมถึ งการประชุ มร่ วมกับฝ่ ายรัฐเพื่อ
นําไปสู่ การหาแนวทางในการแก้ไข เช่น การประชุ มร่ วมกับตัวแทนกรมประมง ในการหาทางออกเกี่ยวกับการ
ลดลงของปลาในแม่น้ าํ โขงและทางออกที่เห็นร่ วมกันคือการทําเขตรักษาพันธุ์ปลา และการปล่อยพันธุ์ปลาลงใน
แม่น้ าํ
บุคคลากรด้านการสื่ อสารของชุมชน
บุคคลากรด้านการสื่ อสารของชุมชน โดยเฉพาะในประเด็นผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ าํ
โขง เป็ นบุ ค คลที่ ส ามารถสื่ อข้อมู ลออกไปได้ด้วยวิธีการต่างๆ โดยผูพ้ ูดในแต่ละเหตุ การณ์ ก็จะแตกต่างกัน
ออกไป เช่น การพูดเพื่อให้สัมภาษณ์กบั สื่ อมวลชนที่จะนําเรื่ องราวของชุ มชนออกเผยแพร่ ต่อสาธารณะผ่านสื่ อ
ประเภทต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ เว็บไซต์ หรื อสื่ อออนไลน์ประเภทอื่น ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ของ 3 ชุมชน คือ คน
หาปลา ตัวแทนชุ มชนที่ไม่เป็ นทางการหรื อนักวิจยั แต่ละหมู่บา้ น ซึ่ งมีท้ งั ผูห้ ญิงและผูช้ าย สลับกันไปตามแต่
ประเด็นที่สื่อสัมภาษณ์ การพูดในเวทีวิชาการต่าง ๆ นักวิจยั จะใช้วิธีการมอบหมายให้ ตวั แทนที่เห็นว่าสื่ อสาร
ข้อมูลได้อย่างชัดเจน กระชับ และมีเวลาสําหรับการเดินทางไปร่ วมเวทีที่จดั นอกชุมชนได้ ทั้งนี้รวมถึงการพูดใน
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เวทีเสวนาหรื อพูดในสถานการณ์อื่นๆ อีกด้วย หากเป็ นการสื่ อสารภายในชุ มชน เช่ น การประชุ มชาวบ้าน การ
ชี้แจงข้อมูลจากฝ่ ายราชการ อําเภอ ท้องถิ่น ผูส้ ื่ อสารหลักคือกํานัน หรื อผูใ้ หญ่บา้ น หรื อตัวแทนองค์กรท้องถิ่น
ความมัน่ ใจของชุมชนต่อการทํางานวิจยั ท้องถิ่น และการสื่ อสาร
การทําวิจยั โดยคนในชุมชน ทําให้นกั วิจยั สามารถรู ้ขอ้ เท็จจริ งจากการลงเก็บข้อมูลจากพื้นที่จริ ง เช่น
เห็นว่าแม่น้ าํ โขงมีระดับการขึ้นลงแต่ละวันที่ไม่ปกติ วันละกี่เซนติเมตร คนหาปลาเห็นความเปลี่ยนแปลง
อย่างไรเกี่ยวกับปลาที่หาทั้งชนิดพันธุ์และปริ มาณ และระบบนิเวศที่เป็ นอยู่ เมื่อได้ขอ้ เท็จจริ ง มีขอ้ มูลเพียงพอก็
สามารถนําออกมาสื่ อสารได้อย่างเป็ นระบบและมีความแม่นยํา เนื่องจากได้ผา่ นกระบวนการทําวิจยั ตั้งแต่เริ่ มต้น
ที่มีการรวบรวมข้อเท็จจริ งไว้อย่างเป็ นระบบ เป็ นขั้นเป็ นตอน การสื่ อสารที่เกิดขึ้นในชุ มชนมีตวั อย่างเช่น เมื่อมี
กลุ่มศึกษาหรื อสื่ อมวลชนเดินทางเข้ามาในชุมชน นักวิจยั สามารถนําเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน และ
นําพากลุ่มไปเห็นสภาพความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นได้ตามข้อมูลที่มีการนําเสนอได้ นอกจากนี้การเก็บข้อมูล และทํา
การวิจยั ยังทําให้นกั วิจยั บางคนมีความมัน่ ใจในการนําเสนอข้อมูลผ่านเวทีสาธารณะต่างๆ ได้ รวมถึงการตอบ
คําถามหรื อข้อสงสัยต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ในด้านความร่ วมมือกับโรงเรี ยนซึ่งนับเป็ นองค์กรสําคัญหนึ่ ง
ในชุมชน ได้มีการประสานความร่ วมมือผ่านฝ่ ายบริ หารของโรงเรี ยนเพื่อให้มีความเข้าใจ และร่ วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ ที่มีข้ ึนในชุมชน
รู ปแบบการสื่ อสารท้องถิ่นที่ใช้ในชุมชน
1.ผญา คําสอย
ผญา หรื อ ผะหยา เป็ นคํากลอนหรื อคําปรัชญาของลาวในและคนไทยภาคอีสาน ปั จจุบนั การเล่นผญายัง
หลงเหลื อในกลุ่มคนที่เป็ นหมอลํา โดยเฉพาะหมอลํากลอนแบบอีสาน ผญาเป็ นประโยคที่มีคาํ ที่คล้องจอง มี
สัมผัสระหว่างข้อความ แต่ไม่เข้มงวดและไม่มีฉันทลักษณ์ กาํ หนดไว้อย่างชัดเจน แต่เวลาพูดจะมีการเน้นคํา
หนักเบาเพื่อให้ผฟู ้ ังมีความเพลิดเพลินและสามารถจดจําได้ง่าย การแต่งผญามีความมุ่งเน้นเรื่ องราวที่แตกต่างกัน
ไป เช่ น ผญาที่ เป็ นคํา สอนผูห้ ญิ ง สอนเด็ ก ผญาที่ เป็ นคํา สอนคนทัว่ ไป เกี่ ย วกับ เรื่ องศาสนา หรื ออาจเป็ น
เรื่ องราวในชีวติ ประจําวัน ผญาสําหรับการเกี้ยวพาราสี ของหนุ่มสาว และการละเล่นของเด็ก เป็ นต้น
คําผญาเป็ นประโยคที่คล้ายคํากลอน แต่เป็ นประโยคสั้นๆ เป็ นภาษาอีสาน ส่ วนใหญ่จะเป็ นคติคาํ สอน
เตือนสติ มีส่วนคล้ายคลึ งกับคําพังเพย สุ ภาษิต เป็ นประโยคบอกเล่าสื่ อสาร เช่ น ใช้คาํ ผญาจีบสาว ส่ วนใหญ่
ผูใ้ ช้ผญาจะเป็ นผูใ้ หญ่หรื อคนที่มีหน้าที่สั่งสอนคนรุ่ นหลัง ผญาบางคําพูดในกลอนกาพย์ ให้คล้องจองกันและ
ได้ความหมายในทางสอนใจ
การพูด “ผญา” ในชุมชนกลายเป็ นเรื่ องที่ทาํ กันในอดีตหรื อเกี่ยวข้องกับคนรุ่ นปู่ ย่า ตายาย โดยใช้พูดคุย
กันในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็ นปกติ เช่น การไถ่ถามความเป็ นอยูข่ องกันและกันในชี วิตประจําวัน การละเล่น
เพื่อความสนุกสนานของหนุ่มสาว การเกี้ยวพาราสี หรื อการพูดเพื่อเป็ นคติสอนใจให้กบั ลูกหลาน
124

ยายบุญตา คนเฒ่าคนแก่บา้ นม่วงให้ความเห็ นเกี่ ยวกับการใช้คาํ “ผญา” ว่า เมื่อก่อนการพูดคุ ยกันใช้
คําผญาถือว่าเป็ นเรื่ องปกติ คนส่ วนใหญ่ในหมู่บา้ นจะพูดได้ เพราะแต่ละคนจะได้ฟังจากพ่อแม่ ปู่ ย่าตายายที่ใช้
คําผญาอยู่เป็ นประจํา จึงทําให้รุ่นลู กหลานจดจําได้ง่าย แต่ในปั จจุบนั ลู กหลานไม่มีใครพูดได้แล้ว และบางคน
เห็ นว่าเป็ นเรื่ องล้าสมัย คนรุ่ นใหม่ไม่พูดและพูดไม่ได้ ยายบุ ญตาเล่ าว่า ชายหนุ่ มในยุคก่ อนตอนเย็นจะต้อง
ออกไป “เล่นสาว” คือการไปนัง่ พูดคุ ยกับหญิงสาวและจะมีแคน เป่ าแคน ร้ องหมอลํา เกี้ ยวสาวและหญิงสาว
สมัยก่อนก็จะนัง่ เข็นฝ้ายเพื่อเตรี ยมทอผ้าและจะทําในช่วงกลางคืนที่หมดงานอื่นแล้ว มีคาํ ผญาที่ชายหนุ่มใช้ใน
ยามที่มาหาหญิงแล้วไม่เห็ นก็จะพูดอย่างน้อยใจ “ผูส้ าวบ่เข็นฝ้ า ยนอนตายแต่ยามคํ่า ผูบ้ ่าวบ่มาฮับต้อนตาย
แล้วแต่ดน” หรื อในกรณี ที่มีการเอาเปรี ยบ ข่มเหงจนอีกฝ่ ายทนไม่ไหวก็จะใช้ผญาว่า “น้องผูน้ ้อยบ่ให้ข่มหัว
หยิก บ่แหม่นแนวปลาซิ วบ่ให้หยิกหัวได้” แปลว่าน้องไม่ให้ข่มเหงกดขี่ เอาเปรี ยบ นอกจากนี้ ยงั มีคาํ ผญาใน
กลอนหมอลําเพื่อบอกเล่าและสอนใจ หรื อ “อันว่าความตายนี้ แขวนคอทุกเช้าคํ่า ตื่นมื่อเช้า เห็ นหน้าจังว่ายัง”
เป็ นผญาที่เป็ นคติสอนใจไม่ให้ประมาท ความตายอยูก่ บั เราตลอดเวลา เป็ นต้น “ไกลขอให้ไกลแต่บา้ นฮัว่ ไฮนา
สวน ไกลขอให้ไกลแต่มวลหมู่เฮือนกับเล้า ส่ วนว่าวาจาเว่าสองเฮาอย่าได้ห่าง ต่างคนแหม่นสิ อยูต่ ่างบ้าน ความ
เว่าอย่าห่ างกัน” แปลว่า อย่างอื่นให้ไกลได้ แต่ขอเพียงใจไม่ห่างกัน ถึ งจะอยูห่ ่ างไกลกัน อยูค่ นละบ้าน “คันสิ
เป็ นขุนให้ถามดูพวกไพร่ คันแหม่นไพร่ บ่พร้อมแปงบ้านกะบ่เฮือง” แปลว่า ถ้าได้ดี มีอาํ นาจ มีตาํ แหน่ง ให้ฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน หากประชาชนไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรก็ไม่รุ่งเรื อง เป็ นต้น
คําสอย เป็ นภาษาพูดที่ แฝงไปด้วยอารมณ์ ขนั ของคนอีสาน พูดเพื่อให้เกิ ดความสนุ กสนาน คําสอยมี
ความเป็ นมาพร้อมๆ กับหมอลํากลอน ปกติจะนํามาใช้กบั หมอลําคู่และหมอลําเพลินด้วย หรื อการละเล่นอื่นใน
หมู่ชาวบ้านด้วยกัน เพื่อสร้างสี สันและความสนุ กสนานมากขึ้น แม้คาํ สอยส่ วนมากจะเน้นหนักในเรื่ องทางเพศ
แต่ ช าวบ้า นก็ จะไม่ ถื อสากัน กลับ เห็ นเป็ นเรื่ องขําขันและสนุ ก สนานมากกว่า แต่ ค าํ สอยบางคํา ก็ จะเป็ นคํา
เตือนสติ เช่น สอย... สอย... หัวสิ งไคเป็ นกอพะยะ ผูส้ าวมักพระ ตกนรกอเวจี เป็ นคําสอยที่ใช้เตือนสติให้หญิง
สาวเกรงกลัวต่อบาป
บางคําเป็ นคําแซว ให้สนุกสนาน เช่น สอยยยย..สอย พี่นอ้ งฟังสอย...นกแตดแต้บินข่วมปลายตาล ผูส้ าว
ขี้คา้ น นอนเพลกะบ่ตื่น บัดยามกลางคืนคุยบ่าวบอกบ่ง่วง..อันนี่ กะแหม่นสอย (เป็ นคําสอยที่ใช้หยอกล้อ หรื อ
แซวหญิงสาว)
สอย...สอย นกแตดแต้บินข่วมปลายตาล งูทาํ ทาน ตอดหําผูใ้ หญ่บา้ น ...อันนี้ กะสอย(สอยเพื่อหยอกล้อ
ผูใ้ หญ่บา้ นโดยเฉพาะ ในโอกาสที่มีบรรยากาศของความสนุ กสนาน เช่ น สอยขณะหมอลํากําลังทําการแสดง)
หากผูช้ ายสอย ผูห้ ญิงก็จะมาสอยแก้ ซึ่ งไม่เฉพาะหมอลําเป็ นคนสอย คนฟัง ก็สามารถเข้าไปร่ วมสอยได้ ถือเป็ น
การร่ วมกันสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้น
ปั จจุบนั จะสอยตามหมอลําซิ่ ง และคนที่สอยได้ก็จะเป็ นผูช้ มที่มีอายุ คนรุ่ นใหม่ส่วนใหญ่สอยไม่เป็ น
หรื อไม่มีคาํ สอยเพราะไม่ได้สนใจจดจํา หรื อสื บทอดจากคนรุ่ นก่อน

125

ทั้งนี้คนที่สอยใช้คาํ สอย หรื อจําได้ส่วนใหญ่จะเป็ นคนที่มีบุคลิกร่ าเริ ง สนุ กสนาน ขี้เล่น หากคําสอยไป
แซวใครก็จะไม่โกรธหรื อต่อว่ากัน เพราะถือว่าเป็ นการหยอกเย้า ไม่ได้ถือเป็ นเรื่ องจริ งจัง
2.เพลงแปลง
เพลงแปลง คือเพลงที่แต่งขึ้นเอง ในยามมีเทศกาล งานบุญหรื องานรื่ นเริ งของหมู่บา้ น เช่น แห่ กนั หลอน
เทศกาล สงกรานต์ หรื อเทศกาลที่มีความสนุกสนานของชุ มชน ใช้ในงานสนุ กสนาน ร้องกันหลายคน มีทาํ นอง
สนุ กสนาน หากมีคนพอใจชอบใจในเพลงที่แต่งแปลงมาก็จะเพิ่มเงินบริ จาคมากขึ้น คนฟั งบางคนนอกจากจะ
บริ จาคเงินเข้าวัดแล้วยังให้เงินรางวัลกับผูร้ ้องด้วยและบอกว่าเงินนี้ ให้ส่วนตัวไม่ตอ้ งเข้าวัด ปั จจุบนั เพลงแปลง
ของพื้นที่บา้ นม่วง บ้านหนองและบ้านภูเขาทอง ไม่มีให้เห็นแล้วเนื่องจากคนที่ร้องได้เสี ยชี วิตไปทั้งหมดและไม่
มีผสู ้ ื บทอด ปั จจุบนั งานบุญหรื องานรื่ นเริ งของชุ มชนก็จะว่าจ้างหมอลํากลอน หมอลําหมู่ หมอลําซิ่ ง และเปิ ด
เครื่ องเสี ยงที่มีนกั ร้อง หมอลํา ที่อดั แผ่นเสี ยงไว้มาเปิ ดเป็ นหลัก
3.หมอลํา/กลอนกาพย์
เป็ นหมอลํา กลอน เป็ นหมอลํา ที่ ไ ม่ ใ ช่ ล ัก ษณะหมู่ ค ณะ ไม่ มี ห างเครื่ อง บางแห่ ง เรี ย กว่า หมอลํา คู่
ประกอบด้วยหมอลําฝ่ ายหญิงและหมอลําฝ่ ายชาย มีหมอแคนหรื อคนเป่ าแคนเป็ นผูใ้ ห้จงั หวะ ภาษาที่ใช้เป็ น
ภาษาที่ สวยงาม คล้องจอง จังหวะการออกเสี ยงที่ไพเราะ ด้วยเนื้ อเรื่ องต้องมีการเอื้อนเสี ยงสั้นยาว ลํากลอน
อาจจะมีเครื่ องดนตรี หรื อไม่มีก็ได้ ซึ่ งหากมีดนตรี เช่น แคน พิณ จะสร้างความสนุ กสนานเพิ่มมากขึ้น หมอลํา
นิยมเล่นในช่วงงานเทศกาล แห่ขา้ วพันก้อนเข้าวัด โดยมีเนื้อหาเรื่ องประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม กลอนชม
ธรรมชาติ และเรื่ องราวทัว่ ๆ ไป เช่ น ความรัก นิ ทาน เรื่ องเล่าดั้งเดิ ม เป็ นต้น ในด้านจังหวะของกลอนกาพย์
เป็ นไปตามแต่ละกิจกรรมหรื อเทศกาล เช่น ถ้าแห่ขา้ วพันก้อนก็จะเป็ นจังหวะเร็ ว สนุก คึกคัก เป็ นต้น
ในพื้นที่บา้ นม่วง บ้านหนอง บ้านภูเขาทอง ปั จจุบนั ไม่มีหมอลําประจําหมู่บา้ นแต่จะมีผทู ้ ี่เคยเป็ นหมอ
ลําในคณะหมอลํา ที่เปลี่ยนอาชีพและกลับมาใช้ชีวิตอยูท่ ี่บา้ นและไม่ได้ออกทําการแสดงหมอลําอีกเลย เช่น แม่
ไร ที่เคยเป็ นหมอลําในคณะหมอลําศิริพร อําไพพงษ์ มีกลอนที่สะท้อนเรื่ องราวโดยเฉพาะชี วิตของคนอีสาน
เช่น การกล่าวถึงสภาพภูมิอากาศ และวิถีชีวติ ของคนอีสาน ดังนี้
“เมืองอีสานแล้ง ลงแดง เพราะอดอยาก ถากคันนาถ่านํ้า พิรุณนั้นบ่หลัง่ พรม….
พฤกษาชาติเหี่ ยวแห้ง ถื กไฟแดดเผาผลาญ ดินกันดาร งัวควายสิ บ่มีหนองนํ้า ปูปลาข่อน เขินตายตามหาด กบ
เขียดบ่ได้ฮ่อง คองฟ้าบ่อิดู พวกพ่อตูแ้ ม่ตู้ กะอุกอัง่ โสกา นาทที่เคยทํากิน กะเปลี่ยนไปเป็ นแล้ง เดือนเจ็ดมานา
แห้ง ใบกล้า แดดเผาลนจี่ อี สานหนี จากบ้าน รถไฟแน่ นอัง่ ออ ฮอดเมื องกรุ ง แล้วกะท้อ งานกะบ่ มีท าํ เชิ ง
สะพานได้นอนพัก มาคักหลายแท้นอท่ าน เชิ งสะพานมี หลายล้น ฮิ มถนนนอนฟุ ตบาท บ่ อาจนับ อ่านถ้วน
อีสานล้วนได้ทุกข์จน เดื อนสิ บมาผัดว่าพายุลน้ ท่วมเอ่อจนเผลอใจ กล้าคือไฟกะเลยตาย เน่ าเหม็นบ่มีฟ้ื น สุ ด
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กลํ้ากลื นบ่มีกล้า บัดมีน้ าํ ในนา บ่มีกล้าสิ มาใส่ อีสานทุกข์หวั ใจ มีท้ งั แล้งและท่วม ขอเชิ ญร่ วมส่ อยพยุง อือ ฮือ
ฮือ….พี่นอ้ งเอ้ย….
แต่พ้ืนที่ แม่น้ าํ โขงแถบนั้นชาวบ้านจะชื่ นชอบศิ ลปิ น กลอนลําของหมอลําบุ ญช่ วง ซึ่ งจะลําเรื่ องต่อ
กลอนวิถีแม่น้ าํ โขง ซึ่ งอธิ บายเรื่ องแม่น้ าํ โขงไว้ในกลอนลํา เช่น กลอนลําล่องโขงมหานทีสี่พนั ดอน ลํากลอน
กลอนสะพานทองสองฝั่งโขง กลอนประวัติเวียงจันทร์ ลําชุ ดล่องโขง เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นกลอนที่เป็ นที่นิยมของคน
อีสานทัว่ ไปไม่เฉพาะในพื้นที่น้ ี
ในด้านคุณค่าของสื่ อ หมอลําจะเน้นความเพลิดเพลินและคติสอนใจ บางกลอนมีคติเตือนใจ ในพื้นที่
ตําบลบ้านม่วงการว่าจ้างหมอลํามาทําการแสดง จะมีขอ้ ห้ามและขอร้องไม่ให้หมอลํา ลําเรื่ องตํานานแม่น้ าํ สังข์
ชาวบ้านเชื่ อว่าหากลําเรื่ องนี้ แล้วจะเกิ ดเหตุการณ์ ฟ้ าฝนตกหนักหรื อเกิ ดลมพายุพดั แรงจนไม่สามารถทําการ
แสดงหมอลําได้ จึงต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้หมอลํา ลํากลอนเรื่ องนี้ เป็ นอันขาด ซึ่ งตํานานเรื่ องนี้ เกี่ ยวข้องกับความ
เชื่อของชาวบ้านที่บริ เวณดังกล่าวมีแม่น้ าํ สังข์ในฝั่งลาวไหลลงแม่น้ าํ โขง
นอกจากนี้ ยัง มี ก ลอนลํา ที่ เป็ นเรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ ศาสนา เช่ น พระเวสสั น ดร เป็ นเรื่ อ งราวของพระ
เวสสันดรที่ออกไปอยูป่ ่ า และได้กลับมาครองนคร
กลอนเชิญพระเวส-นางมัทรี กลับนคร
…..ขอเชิ ญพญาเวส กลับเข้าเขตเมืองสี พีเชิญพร้อมนางมัทรี ท้าวชาลีและกัณหา
เชิญกลับสู่ นคร เชิญไปนอนเมืองพารา เชิญไปเป็ นพญา ประชาชนเขาต้องการ
พระเวสจากเมืองไป เข้าป่ าไม้ไปตั้งนาน บัดนี้เชิ ญกลับบ้าน ศรี สถานปราสาททอง
ชาวเมืองเขารอคอย อย่าใจน้อยความหม่นหมอง เชิ ญเป็ นผูป้ กครอง
อยูเ่ มืองทองศรี วไิ ล เชิญไปเป็ นจอมพล ปกครองคนให้เกรี ยงไกร
ชาวเมืองเขาดีใจ ยกมือไหว้กนั สอนลอน พระเวสพร้อมมัทรี เชิญเดี๋ยวนี้กลับนคร
กัณหาชาลีนอน กับหมอนมุง้ ยุงไม่มี ไปนอนบนเตียงคํา ทุกคํ่าคืนแสนสุ ขี อยูด่ ีและกินดี
มีดนตรี มาบันเลง เสนานางสนม เขารื่ นรมย์กนั ครื้ นเครง ฟังเสี ยงเขาร้องเพลง กล่อมบรรเลงสุ ขใจเอย…...
ในพื้นที่บา้ นม่วง บ้านหนองและบ้านภูเขาทองมีผทู ้ ี่สามารถร้องหรื อลําได้ คือยายพวง ยายคล้าย ยาย
เพชร พ่อตูต้ นั พ่อตูแ้ สน พ่อตูบ๊ ุญตา นายสุ ดตา เป็ นต้น
4.นิทาน
นิทาน เป็ นเรื่ องราวที่ใช้เล่าเรื่ องราวต่างๆ ของชุมชน โดยสื บทอดมาจากพ่อแม่ในอดีต และปั จจุบนั ยังมี
การเล่านิ ทานเหล่านี้ ให้ลูกหลานได้ฟัง เพื่อใช้สื่อสารในการสั่งสอนและเตือนสติให้คนรุ่ นใหม่ และให้ความ
สนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น นิ ทานเรื่ องเล่าจะมีเนื้ อหาที่เกี่ ยวข้องกับความเชื่ อ ประวัติศาสตร์ นิ เวศ และวัฒนธรรม
ของชุ มชน นิ ทานส่ วนใหญ่ถูกแต่ งขึ้ นตามความเชื่ อของชุ มชน ได้แก่ เรื่ องนํ้าโขงและแม่น้ าํ สังข์ พ่อเฒ่ากับ
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ลูกเขย พญากับเซี ยงเมี่ยง นอกจากนั้นแล้วยังมีตาํ นานเรื่ องเล่า เช่น ดอนจ้าว คกอีทิพย์ บ้านเก่าหาดคํา(บ้านค้อ
บ้านเกิน บ้านม่วง) ที่เป็ นเรื่ องราวของการย้ายหมู่จากบ้านเดิมไปตั้งบ้านใหม่ เป็ นต้น
นิทานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแต่ละเรื่ องมีเนื้ อหาไปในด้านคติ คําสอน และเตือนสติ โดยแฝงข้อห้ามเพื่อ
ใช้ในการเคารพต่อสถานที่น้ นั ๆ เช่น เรื่ องเล่าตํานานดอนจ้าว เป็ นเรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ การสร้างเมือง ที่เจ้า
เมืองมาแวะพักแรมยังจุดดังกล่าวจึงได้ต้ งั ชื่อดอนจ้าว โดยชาวบ้านเชื่อว่ามีเจ้าที่คอยคุม้ ครองอยูใ่ นพื้นที่กลาง
ดอนแม่น้ าํ โขง ชาวบ้านลงไปหาปลาก็จะกล่าวคําขอต่อจ้าวที่เป็ นเจ้าของดอนและขอให้ช่วยคุม้ ครองดูแลช่วงที่
ลงเรื อหาปลา
พื้นที่พนั โขดแสนไคร้ เป็ นระบบนิ เวศที่สําคัญต่อการดํารงชี วิตของชาวบ้านตําบลบ้านม่งและชุ มชน
ใกล้เคียง ด้วยระบบนิเวศท้องถิ่นที่มีความหลากหลายและเป็ นเอกลักษณ์ของพื้นที่ได้ทาํ ให้แม่น้ าํ โขงพื้นที่น้ ี เอื้อ
ประโยชน์ต่อชาวบ้านทั้งเป็ นแหล่ งอาหาร รายได้ และที่ สําคัญ ระบบนิ เวศเหล่านี้ มีชื่อ ตํานาน เรื่ องเล่ าแบบ
พื้ นบ้า นที่ อธิ บ ายเอกลัก ษณ์ เฉพาะตามจุ ดต่ า งๆ และมี ค วามเชื่ อ วัฒนธรรมของคนสองฝั่ ง ไทย ลาวเข้า ไป
เกี่ ย วข้องด้วย มิ ติท างสั ง คมวัฒนธรรมของคนสองฝั่ ง เชื่ อมร้ อยเป็ นญาติ พี่ น้อง มิ ตรสหาย เสี่ ย ว ที่ ไ ด้ใ ช้วิถี
วัฒนธรรมร่ วมกัน
ตํานานเรื่ องเล่าในพื้นที่พนั โขดแสนไคร้ที่เป็ นชื่ อเรี ยกของชาวบ้านล้วนเป็ นเรื่ องเล่าในอดีตที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ตาํ นานพี่น้องไทยลาวเป็ นส่ วนใหญ่ อันเห็นได้จากตํานานหรื อชื่ อเรี ยก หิ น ผา เกาะ ดอน ระบบ
นิ เวศพื้นบ้า นที่ ต้ งั ชื่ อชื่ อบุ ค คล เจ้า เมื อง ผีเจ้าปู่ เป็ นต้น ซึ่ ง เรื่ องราวตํา นานบางเรื่ องเป็ นเรื่ องเล่ า ที่ มีเนื้ อหา
ต่อเนื่องกัน และถูกนํามาแต่งเป็ นกลอนลํา กลอนกาพย์ นิทาน ใช้ขบั ร้องเล่าขานสื บต่อมาจนถึงปั จจุบนั
ความเชื่อในสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และพญานาคของคนแถบนี้ยงั มีความสําคัญที่ชาวบ้านนับถือ การจัดกิจกรรมที่
เกี่ ยวข้องกับแม่น้ าํ โขงชาวบ้านก็จะใช้ความเชื่ อมาเป็ นตัวกําหนดกิ จกรรม และเป็ นข้อกําหนดกฎระเบียบที่ใช้
บังคับทางด้านจิตใจความเชื่อเพื่อควบคุมการกระทําบางอย่างของผูค้ นในแถบนี้
งานวิจยั ของชาวบ้านตําบลบ้านม่วงได้ใช้ขอ้ มูลจากตํานานเรื่ องเล่าในการจัดทําแผนที่ระบบนิ เวศและ
แผนที่ชุมชนกับการใช้ทรัพยากร ในการจัดทําแผนที่ระบบนิ เวศพันโขดแสนไคร้ บ้านม่วง บ้านหนอง และบ้าน
ภูเขาทอง จะสังเกตได้ว่าชื่ อระบบนิ เวศ เกาะ แก่ ง หิ น ผา ดอน ลวงหาปลา ของชาวบ้านแถบนี้ เป็ นชื่ อระบบ
นิ เวศที่มีเรื่ องเล่าตํานานควบคู่ไปด้วย แผนที่ระบบนิ เวศที่ได้อธิ บายถึ งความสําคัญต่อการหาปลาและสัตว์น้ าํ
เครื่ องมือ ฤดู กาลการหาปลา และสิ ทธิ ของคนหาปลาแล้ว ยังได้อธิ บายตํานานความเชื่ อของชาวบ้านด้วย เช่ น
ตํานานเรื่ องหนองปลาบึก เป็ นต้น
การใช้เรื่ องราวของสื่ อพื้นบ้าน ตํานานเรื่ องเล่าต่างๆ ในการทําข้อมูลพื้นฐานของงานวิจยั ได้ทาํ ให้เห็น
ความสําคัญของพื้นที่หาปลา เช่ น ข้อมูลจากแผนที่ระบบนิ เวศทําให้ทราบถึงจํานวนลวง และสิ ทธิ การหาปลา
ของเจ้าของลวงแต่จุดในบริ เวณตําบลบ้านม่วง ซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลสําคัญที่ทาํ ให้สามารถนํามาเปรี ยบเป็ นข้อมูล
ความเสี ยหายต่อลวงหาปลาของชาวบ้านได้ ซึ่ งหลังจากมีโครงการพัฒนาบนแม่น้ าํ โขงในจีนและลาวแล้ว ได้ทาํ
ให้ลวงหาปลาที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของคนหาปลาได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนของระดับนํ้าที่ไม่เป็ นปกติ ในช่วง
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ปี 2562 เป็ นปี ที่ชาวบ้านตําบลบ้านม่วงได้เห็นผลที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนในประเทศลาวอย่างชัดเจน ทําให้
ลวงปลาของคนหาปลาหลายจุด ไม่สามารถใช้เครื่ องมือจับปลาได้ดงั เดิม เนื่ องจากไม่สามารถคาดการณ์ การ
อพยพของปลาและการขึ้ นลงของระดับ นํ้า ได้ เกิ ดความเสี ย หายต่อเครื่ องมื อหาปลาที่ จมนํ้าเสี ย หายไปกับ
กระแสนํ้าที่ข้ ึนลงผิดปกติ ต้องเสี ยเงินจากการลงทุนซื้ อเครื่ องมือหาปลาหลายหมื่นบาท นอกจากนั้นยังสู ญเสี ย
ลวงหาปลาของตนเอง เนื่องจากมีทรายจํานวนมากทับถมพื้นที่ลวงหาปลาทั้งหมดจนไม่สามารถวางเครื่ องมือจับ
ปลาในลวงของตนเองได้ เพราะทรายที่เกิดขึ้นมาจากทิศทางนํ้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจากการควบคุมและ
ปล่อยนํ้าจากเขื่อนทางตอนบน
การหนุ นเสริ ม ที่ใช้สื่อพื้นบ้าน ความเชื่ อและวัฒนธรรมในการขับเคลื่ อนงานรณรงค์สื่อสารกับคน
ภายในชุมชนและสาธารณะ นักวิจยั พื้นที่ตาํ บลบ้านม่วงได้จดั กิจกรรมบวงสรวงพญานาค และเอิ้นขวัญปลา ซึ่ ง
เป็ นการปรับเอาความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวบ้านมาหนุ นเสริ มในกิจกรรมการสื่ อสาร เพื่อให้ชาวบ้านและ
บุ คคลภายนอกได้รับ ทราบถึ งสถานการณ์ วิก ฤตของแม่น้ าํ โขงที่ ชาวบ้า นกํา ลังเผชิ ญอยู่และต้องสร้ างความ
ตระหนักร่ วมกันในการแก้ไขปั ญหาแม่น้ าํ โขง ซึ่ งการจัดงานเป็ นกิจกรรมที่ทาํ ให้นกั วิจยั ชาวบ้าน หน่วยงานรัฐ
เช่น ประมงจังหวัดหนองคาย ได้เข้ามาร่ วมงานและรับรู ้ปัญหาร่ วมกันและมีแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกันโดยจะ
มีการจัดอบรมการเพาะพันธุ์ปลาแบบชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่(Mobile Hatchery) โดยจะมีชาวบ้านและประมง
จังหวัดร่ วมมือกันทําในพื้นที่ตาํ บลบ้านม่วง ซึ่ งก่อนหน้าที่จะจัดงานนี้ ชาวบ้านได้ร่วมกับวัดสองคอน บ้านม่วง
จัดทําเขตอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาบริ เวณหน้าวัด เพื่อเป็ นแหล่งขยายพันธุ์ปลาในแม่น้ าํ โขงบริ เวณนี้ ต่อไป จากนั้นได้มี
การขยายพื้นที่ไปทําเพิ่มเติ มที่ บา้ นตาดเสริ มโดยมีชาวบ้านกลุ่มคนหาปลาเป็ นแกนหลักในการจัดทําร่ วมกับ
ชาวบ้าน ซึ่งได้รับการแนะนําจากนักวิจยั และชาวบ้านจากบ้านม่วง
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บทที่ 4
ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือ
4.1. ผลสารวจบริบทและพฤติกรรมของผู้รับสาร
จากกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม 87 คน แบ่งเป็ น ชาย 43 คน หญิง 44 คน พบว่าชาวบ้านรับข้อมูล
ข่าวสารจากช่องทางหลักตามลําดับ ดังนี้ 1.ทีวี 2.เฟสบุค๊ ยูทูป ไลน์ 3.หนังสื อพิมพ์/หนังสื อ/ใบปลิวโฆษณา และ
4.วิทยุ เอเอ็ม /เอฟเอ็ม ด้านการผลิ ตสื่ อที่ เกี่ ยวกับข้อมูลในหมู่บา้ น สื่ อที่ จะเหมาะสมและสามารถสื่ อสารกับ
ชาวบ้านได้มากที่สุด คือ 1.คลิปวีดีโอ 2.เสี ยงตามสายของหมู่บา้ น 3.แผ่นพับรู ปภาพ/แผ่นนิ ทรรศการ/โปสเตอร์
และ 4.สารคดี/หนังสั้น
ด้านช่องทางการเผยแพร่ เพื่อสื่ อสารผลงานที่เกี่ยวกับชุ มชน คือ 1.เฟสบุ๊ค ยูทูป ไลน์ 2.หอกระจายเสี ยง
ตามสายหมู่บา้ น/ข่าววิทยุ เอเอ็ม/เอฟเอ็ม 3.ผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์/หนังสื อ/ใบปลิวโฆษณา และ 4.จัดซุ ้มนิ ทรรศการ
ในชุมชน
ด้านการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและการจัดงานของชุ มชน ส่ วนใหญ่รู้และเคยร่ วมกิจกรรม ซึ่ ง
เห็ นด้วยและเห็ นด้วยอย่างยิ่งที่ จะมี ก ารเผยแพร่ ขอ้ มู ลผลการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ของชุ ม ชนให้คนในชุ ม ชนและ
สาธารณะได้รับทราบ
4.2. การอบรมการผลิตสื่อการถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือ
ทีมสื่ อสารได้เรี ยนรู ้ และทดลองการผลิ ตและตัดต่อสารคดี ส้ ันของชุ มชนและมี ขอ้ มู ลเบื้ องต้นในการ
ผลิตสื่ อ นําไปสู่ การออกแบบแผนการสร้างสื่ อ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
พื้นที่บ้านหาดไคร้ จากการประชุ มได้มีการหารื อและมีมติ การออกแบบแผนการสื่ อสารที่เหมาะสมกับ
กลุ่ มเป้ าหมาย ด้วยพื้นที่บา้ นหาดไคร้ มีประวัติศาสตร์ และเป็ นที่ รับรู ้ โดยทัว่ ไปเรื่ องปลาบึ กบ้านหาดไคร้ จะ
สามารถนําเอาเรื่ องปลาบึ กเชื่ อมโยงกับเรื่ องไกได้อย่างไร เพื่อให้มีความน่ าสนใจเพิ่มขึ้ นและอธิ บายให้เห็ น
ความเกี่ ยวโยงของไก ซึ่ งเป็ นอาหารหลักของปลาบึก และเกิ ดการเปลี่ ยนอะไรบ้างต่อไกและปลาบึก ในด้าน
อาคารสถานที่บา้ นหาดไคร้มีความพร้อมทั้งอาคารพิพิธภัณฑ์ปลาบึก ปลาบึกสต๊าฟ ส่ วนจัดนิ ทรรศการที่เปิ ดทุก
วันเสาร์ อาทิตย์ให้คนเข้าเยี่ยมชมฟรี แต่ยงั ขาดการจัดนิ ทรรศการและข้อมูลทําให้ไม่ได้รับความสนใจมากนัก
รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมบริ เวณจุดที่มีป้ายปลาบึก งานวิจยั เรื่ องไกของงานวิจยั ท้องถิ่นในครั้งนี้ จะ
เป็ นโอกาสสําคัญที่จะรื้ อฟื้ นการทํางานทั้งเรื่ องไกและปลาบึก ซึ่ งจะใช้ขอ้ มูลจากงานวิจยั นี้ สู่การต่อยอดผ่านการ
สื่ อสาร ในช่วงการจัดกิจกรรมบวงสรวงปลาบึก และการจัดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์ปลาบึก จึงมีแผนดังนี้
1. เข้าพบนายกเทศบาลเชี ยงของเพื่อหารื อความร่ วมมือและขอใช้พ้ืนที่ ในการจัดนิ ทรรศการในวัน
บวงสรวงปลาบึ กและการจัดนิ ทรรศการแบบถาวรเรื่ องไกในพิพิธภัณฑ์ปลาบึ ก จากการหารื อร่ วมกับนายก
เทศบาลและเจ้าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์ได้มีมติเห็นด้วย และให้ดาํ เนิ นการภายใต้โครงการของสํานักงานกองทุน
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สนับสนุนการวิจยั (สกว.) ในครั้งนี้มอบหมายให้ทีมสื่ อฯ ประสานกับนายเรี ยน จินะราช เพื่อวางแผนรายละเอียด
เนื้อหาข้อมูลต่างๆนําเสนอต่อนายกเทศบาลอีกครั้งในระยะต่อไป
2. ทําความสะอาดและย้ายปลาบึกสต๊าฟจากห้องกระจกริ มทางเดิ นหน้าวัดเข้าจัดนิ ทรรศการร่ วมกับ
เรื่ องไกในโซนเดียวกันของพิพิธภัณฑ์
3. สื่ อนิทรรศการเพื่อการจัดในงานบวงสรวงปลาบึก
4. แผนที่ชุมชน
5. แผนที่ระบบนิเวศ
พื้นที่บ้านห้วยลึก จากการประชุ มได้มีการหารื อและมีมติ การออกแบบแผนการสื่ อสารที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งจากผลการเก็บข้อมูลแบบสอบถามทําให้เห็นว่า 3 กลุ่มเป้ าหมายผูร้ ับสารภายในชุ มชนมีความ
ต่างกันซึ่ งจะมีสื่อ เช่น การจัดซุ ม้ นิทรรศการภายในชุมชนจะสามารถเข้าถึงกับทุกกลุ่มได้ ดั้งนั้นจึงมีขอ้ เสนอคือ
1.แผนที่ระบบนิเวศ แผนที่ชุมชน เพื่อติดตั้งในหอประชุมแบบถาวร หรื อการจัดนิ ทรรศการเคลื่อนที่ตามงานพิธี
งานบุญของชุมชน
2.ผลิตแผ่นพับ
3.เสี ยงประชาสัมพันธ์ตามสาย
4. การทดลองทําคลิปของเด็กเยาวชนที่ผา่ นการฝึ กอบรม ส่ งผ่านกลุ่มไลน์ และสื่ อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ ท้ งั คน
ในชุมชนและภายนอก โดยเน้นงานกิจกรรมของชุมชนและข้อมูลจากงานวิจยั
พื้นที่บ้านกลาง มีการจัดตั้งกลุ่มฮักนํ้าเลย รู ปแบบเป็ นองค์กรชุ มชนที่มีรูปแบบ โครงสร้างชัดเจน การ
ใช้สื่อออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุค เป็ นต้น และมีแผนการผลิตสื่ อ
1.แผนที่ระบบนิเวศ
2.แผนที่ภาพหมู่บา้ น
3.ใช้เสี ยงตามสายประชาสัมพันธ์ในชุมชน
4.แผ่นพับข้อมูลงานวิจยั
4.แผนที่ผลกระทบจากโครงการและโมเดล
5.การอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ และคลิปวีดิโอ
6.การอบรมจําลองรู ปแบบเทคนิคการเจรจา
7.การสื่ อและให้ขอ้ มูลชุมชนรอบข้าง
พื้นที่บ้านม่วง มีการผลิตสื่ อของชุมชน ดังนี้
1.การผลิตสื่ อแผนที่ระบบแม่น้ าํ โขงบริ เวณนิเวศพันโขดแสนไคร้
2.การผลิตสื่ อแผนที่ชุมบ้านม่วง บ้านหนอง บ้านภูเขาทอง
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3.การนําเสนอข้อมูล สถานการณ์ชุมชน ผ่านสื่ อออนไลน์ ได้แก่ เพจ “Mekong Voice เสี ยงจากลํานํ้าโขง” และ
เพจสมาคมแม่น้ าํ เพื่อชี วิต เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการนําเสนอข้อมูล สถานการณ์ สู่สาธารณะ เป็ นต้น นอกจากนี้
นักวิจยั ยังได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ าํ โขงอย่างใกล้ชิด เพื่อนําข้อมูลเสนอสู่ สาธารณะผ่านสื่ อออนไลน์ รวมถึ ง
การเข้าไปสัมภาษณ์ของสื่ อ และเตรี ยมข้อมูลเพื่อออกนําเสนอผ่านเวทีวชิ าการต่างๆ
นอกจากนี้ยงั มีเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในชุมชน และกิจกรรมการรณรงค์ เพื่อให้บุคคลอื่นได้เข้าใจปั ญหา
และสถานการณ์ เช่น การจัดกิจกรรมเอิน้ ขวัญปลาคืนมาสู่ โขง เป็ นต้น มีการขยายแนวร่ วมของชุ มชนออกไปให้
กว้างขวางขึ้น ทั้งกลุ่มงานวิจยั และกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกัน ในนามเครื อข่ายประชา
ชาชนลุ่มนํ้าโขง เพื่อร่ วมกันรณรงค์ เผยแพร่ ขอ้ มูล สถานการณ์ของแม่น้ าํ โขง และร่ วมกันผลักดันเพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขปั ญหา
4.3 การวิเคราะห์ จุดเด่น/จุดด้อย/โอกาส/ข้อจากัด ของสื่อรูปแบบต่างๆ จากแบบสอบถาม
สื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุค ยูทูป ไลน์
จุดเด่น: เป็ นสื่ อที่รวดเร็ วและกระจายข่าวสารได้ดีในปั จจุบนั ซึ่ งเด็กเยาวชน วัยแรงงานที่มีมือถื อแบบ
สมาร์ทโฟนสามารถใช้และเข้าถึงได้และชาวบ้านในชุมชนมีมือถือแบบนี้จาํ นวนมาก
จุดด้อย: สัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้าถึงได้ยาก ราคาแพง
โอกาส: โทรศัพท์มือถือหรื อสมาร์ทโฟน จัดเป็ นสื่ อที่ประชาชนสามารถเข้าถึงมากที่สุด ด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ออกแบบมาให้เชื่อมต่อสื่ อสาร เป็ นได้ท้ งั เครื่ องรับเครื่ องส่ ง เครื่ องผลิตภาพ เสี ยง ตัวอักษร การ
เรี ยบเรี ยง ตัดต่อ และการนําเสนอ ทําให้การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารความรู ้ สามารถกระจายไปได้อย่างรวดเร็ ว
และส่ งผลต่ อการเปลี่ ย นแปลงสั งคมโลกเกื อบทุ กด้าน หากมี ก ารนํา มาใช้ผ ลิ ตและเผยแพร่ โดยชาวบ้านใน
งานวิจยั ก็จะเป็ นประโยชน์และเข้าถึงทั้งคนในชุมชนและสาธารณะ
ข้อจํากัด: ชาวบ้านกลุ่มผูส้ ู งอายุ เข้าถึงได้นอ้ ยเพราะไม่มีมือถือแบบสมาร์ ทโฟนหรื อใช้ไม่เป็ น
สื่อสิ่งพิมพ์
จุดเด่น: สามารถเข้าถึงถึงกับกลุ่มเป้ าหมาย 3 วัยได้ดี เนื่ องจากมีตวั หนังสื อให้สามารถอ่านได้มีรูปภาพ
ประกอบ มีรูปแบบและสี สัน สะดุดตา
จุดด้อย: จุดการรับสื่ อสิ่ งพิมพ์มีนอ้ ยหรื อเข้าถึงยากสําหรับชุมชนในพื้นที่ชนบท
แนวโน้มของสื่ อสิ่ งพิมพ์นอ้ ยลง (เช่นหนังสื อพิมพ์ประจําหมู่บา้ นลดลงไม่มีให้อ่านฟรี )
โอกาส: การผลิ ตสื่ อแบบสิ่ ง สิ่ ง พิม พ์ย งั เป็ นสามารถใช้ไ ด้ก ับ กลุ่ ม เป้ า หมายคนในชุ มชน ซึ่ งต้อง
ออกแบบให้สามารถเข้าถึงกับกลุ่ม 3 วัยด้วยการคํานึงถึงรู ปแบบที่อ่านง่าย กระชับ มีสีสัน ตัวอักษรอ่านง่าย ภาพ
สวยน่าสนใจ พื้นหลังเป็ นสี เดียวกัน
ข้อจํากัด: ผูส้ ู งวัยที่อ่านไม่ได้ หรื อมีปัญหาด้านสายตา
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สื่อวิทยุ AM FM
จุดเด่น: เป็ นสื่ อที่ชาวบ้านในชนบทใช้ในการรับสารค่อยข้างสู งมากในช่วงระหว่างการทํางานในแต่ละ
วัน เป็ นสื่ อที่เข้าถึงง่าย รวดเร็ ว ราคาไม่แพง
จุดด้อย: เข้าถึงเฉพาะกลุ่มวัยแรงงานและผูส้ ู งอายุ กลุ่มเด็กเยาวชนวัยรุ่ นเข้าถึงน้อยมาก
โอกาส: เป็ นสื่ อที่ ชาวบ้านยังใช้รับสารเป็ นจํานวนมากและสําคัญกับกลุ่ มเป้ าหมายวัยแรงงานและ
ผูส้ ู งอายุจึง เป็ นโอกาสที่ จะเผยแพร่ ง านวิจยั ผ่านช่ องทางนี้ ด้วย สถานี วิทยุชุม ชนที่ มี สถานี อยู่ใกล้ก ับชุ มชน
ข้อจํากัด: สถานีตวั ส่ งอยูไ่ กล ชาวบ้านเข้าไม่ถึงจึงไม่สามารถนําเสนอผ่านช่องทางนี้ ได้ และมีค่าใช้จ่าย
ต่อการนําเสนอผลงาน สถานี วิทยุชุมชนที่อยู่ใกล้ชุมชนหลายแห่ งถู กยุบจึงไม่สามารถนําเสนอผลงานได้ เมื่อ
เทียบกับช่วงก่อนที่มีสถานีวทิ ยุชุมชนละนักจัดรายการชุมชน
สื่อนิทรรศการ
จุดเด่น: เป็ นสื่ อที่ชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจเนื้อหาได้ดี
จุดด้อย: การจัดสื่ อนิ ทรรศการมีช่วงเวลาสั้นๆ จัดได้เฉพาะที่และจะมีการจัดเฉพาะช่วงการจัดกิจกรรม
บางกิจกรรมเท่านั้น
โอกาส: เป็ นสื่ อที่ชาวบ้านอยากให้มีการจัดอย่างถาวรไว้ในชุ มชน เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูล และสถานการณ์
ของชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนและคนภายนอกได้รับข้อมูลจากสื่ อประเภทนี้
ข้อจํากัด: เรื่ องอาคารและสถานที่ ที่ไม่เอื้ ออํานวยและมีพ้ืนที่จดั น้อยในชุ มชน รวมถึ งข้อจํากัดของ
วิทยากรชุมชนที่จะคอยดูแลและเป็ นหลักในการนําเสนอหากมีผมู ้ าเยีย่ มชม
เสียงประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน
จุดเด่น: เป็ นสื่ อที่ชาวบ้านเข้าถึงง่ายและมีประจําอยูใ่ นหมู่บา้ นสามารถเผยแพร่ ได้ทุกวัน
จุดด้อย: ไม่มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่เป็ นหลักในการนําเสนอเผยแพร่ อย่างต่อเนื่ อง และไม่มีการสื่ อที่
สามารถใช้ได้แบบง่ายในการประชาสัมพันธ์เสี ยง (เช่ น สปอร์ ตเสี ยงแบบแผ่นที่สามารถเปิ ดได้แบบง่าย หรื อ
คลิปเสี ยงประชาสัมพันธ์)
โอกาส: เป็ นช่องทางการเผยแพร่ ที่ง่าย เข้าถึงชุ มชน ต้นทุนตํ่า หากมีการจัดระบบและมีการผลิตคลิป
เสี ยงประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง สามารถเผยแพร่ ขอ้ มูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ข้อจํากัด: มีค่อนข้างน้อยหากได้รับการวางแผนการประชาสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบ
สื่ออื่นๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ในช่วงงานบุญหรืองานกิจกรรมของชุมชน
จุดเด่น: สามารถเข้าถึงได้กบั ทุกกลุ่ม และทุกช่วงวัยได้ เพราะมีคนมาร่ วมงานที่หลากหลายและจํานวน
มาก
จุดด้อย: ผูร้ ับสารให้ความสนใจน้อยเนื่ องจากมีกิจกรรมที่หลากหลายภายในงานที่ดึงความสนใจไป
หลายเรื่ อง จนไม่สามารถจดจําสาระเนื้อหาของเรื่ องนั้นๆได้อย่างเข้าใจ
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โอกาส: การสื่ อสารผ่านการละเล่นหรื อวิถีวฒั นธรรมของชุ มชนยังเป็ นโอกาสที่ดีต่อการนําผลงานมา
นําเสนอในรู ปแบบเชิงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ข้อจํากัด: การประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมให้มีเนื้ อหาผลงานด้านวิชาการยังมีนอ้ ยและยังขาดการกระตุน้
หรื อทํางานอย่างเป็ นระบบที่จะนําเสนองานวิชาการผ่านศิลปวัฒนธรรมของกิจกรรมที่ผา่ นมา
ข้อเสนอ
หลังจากได้รับคําแนะนําจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ ในระยะที่สองของการดําเนิ นงานจะมีการปรับวิธีการและ
กระบวนการเพื่อเน้นการให้ความหมายของสื่ อพื้นบ้านเพื่อเชื่ อมโยงถึ งการให้ความสัมพันธ์ เห็ นพลังของการ
แลกเปลี่ ยน เห็ นปั ญหาร่ วมกัน สร้ างการพูดคุ ย ทําความเข้าใจ นําไปสู่ การวางยุทธศาสตร์ ของการสื่ อสาร สู่
สาธารณะให้เกิดการรับรู ้ถึงผลกระทบ โดยจะมุ่งเน้น
1. สร้ างทักษะการสื่ อสารให้กบั ชาวบ้าน ให้มีทกั ษะการนําเสนอเนื้ อหาที่เหมาะสมกับบริ บทชุ มชน
สร้างสื่ อที่สามารถสร้างจิตสํานึก สร้างการปกป้ องชุมชน ดํารงไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมและดํารงไว้เชิงลึกในด้านมิติจิต
วิญญาณ เกิดการตื่นตัวและเกิดความต่อเนื่องทั้งการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม และด้านจิตใจ
2. ต้องสร้างทีมที่เห็นคุณค่า เห็นมิติการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่สร้างพลังของชุมชน
3. ประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ พื้ น บ้า นและสื่ อ สมัย ใหม่ นํา เสนอความรู ้ สื่ อ พื้ น บ้า น ความรู ้ สื่ อ สมัย ใหม่
(สื่ อออนไลน์, สื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น) และความรู ้สื่อผสม คือ สื่ อพื้นบ้านและสื่ อสมัยใหม่
4. ใช้สื่อที่เหมาะสมกับการสะท้อนความเป็ นจริ งของวิถีชาวบ้านในแต่ละกลุ่ม เช่น สื่ อที่เหมาะสมกับ
คนสู งวัย / วัยกลางคน /วัยเด็ก และวิถีชีวติ ของแต่ละกลุ่มวัย
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4.4 การทาแผนที่ชุมชน แผนที่ระบบนิเวศ และแผนที่การใช้ทรัพยากรของชุมชน
4.4.1 บ้านห้วยลึก
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4.4.2 แผนที่บ้านหาดไคร้
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4.4.3 แผนที่บ้านกลาง
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4.4.4 แผนที่บ้านม่วง
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4.5 การดาเนินการระยะที่ 1
ที ม วิจยั เริ่ ม มี ค วามเข้า ใจในกระบวนการทํา โครงการวิจยั มากขึ้ น เนื่ องจากพื้ นที่ ดาํ เนิ นโครงการมี
ประเด็นและการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ต่างกัน จึงมีวธิ ี การทํางานที่ต่างกันด้วยสถานการณ์ของปั ญหาในพื้นที่
พื้นที่บ้านหาดไคร้ ได้กาํ หนดเป้ าหมาย ทํางานร่ วมกับเทศบาลเชี ยงของซึ่ งเป็ นองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวเนื่ องกับอาคาร สถานที่ และนโยบายระดับท้องถิ่น เพื่อสร้ างความร่ วมมือระหว่างชุ มชน
และเทศบาลในการสร้างการสื่ อสารเพื่อเป็ นกลไกและเครื่ องมือในการทําความเข้าใจ ลดความขัดแย้งภายใน
ชุมชน และสร้างความร่ วมมือของคนในชุมชน ด้วยเงื่อนไขของชุมชนที่มีความเป็ นชุมชนเมือง จึงต้องใช้วิธีการ
ทํางานที่เป็ นทางการร่ วมกับหน่ วยงานท้องถิ่ น โดยมีผูน้ าํ ชุ มชน 3 คนในการเป็ นตัวแทนและทีมสื่ อสารของ
ชุ มชนในการสื่ อสารทั้งคนในชุ มชนและติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งทั้ง 3 คนที่เป็ นตัวหลักของทีมสื่ อสาร
เป็ นผูน้ าํ ของชุ มชนอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการเป็ นที่ยอมรับและมีความอาวุโสในชุ มชน ได้มีการแบ่ง
หน้าที่ในการทํางาน คือ นายพุ่ม บุ ญหนัก เป็ นตัวหลักในการประชาสัมพันธ์และให้ขอ้ มูล ต่อคนภายในและ
ภายนอก นายบุญเรี ยน จินะราช ทําหน้าที่ประสานหน่ วยงานภาครัฐและหน่ วยงานต่างๆตามบทบาทของผูน้ าํ
อย่างเป็ นทางการ และนางฉวีวรรณ พวงสมบัติ ทําหน้าที่ประสานและฝ่ ายสื่ อสารงานในด้านกลุ่มสตรี และพิธี
การด้านการจัดงาน จึงทําให้ทีมสื่ อสารของบ้านหาดไคร้เริ่ มชัดเจนมากขึ้น และนําเสนอข้อมูลในเวทีต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เช่ น การเข้าร่ วมเวทีการนําเสนอข้อมูลเวทีรับฟั งความคิดเห็นโครงการระระเบิด
แก่งแม่น้ าํ โขง ช่วงต้นปี ที่ผา่ นมา และการให้สัมภาษณ์กบั นักข่าว รายงานผลการวิจยั สู่ สาธารณะ
พื้นที่บ้านห้วยลึก การสร้างทีมสื่ อสารของชุมชนบ้านห้วยลึก เป็ นทีมคนรุ่ นวัยแรงงานและวัยรุ่ นมีความ
พร้อมและมีความถนัดงานด้านการสื่ อสารรู ปแบบสื่ อออนไลน์ มากขึ้น ได้กาํ หนดเป้ าหมายการทํางานร่ วมกับ
โรงเรี ยนบ้านห้วยลึ กเพื่อให้เกิดความร่ วมมือชุ มชนและโรงเรี ยน เพื่อนําเอาข้อมูลงานวิจยั ที่ได้เข้าไปเป็ นส่ วน
หนึ่ งในการเรี ยนการสอนของเด็กนักเรี ยน และมีความพยายามให้เกิดการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนของเด็กนักเรี ยน
ด้วยข้อมู ลงานวิจยั จึ ง มี ก ารมุ่ง เน้นการสื่ อสารกับ นัก เรี ยน ผ่านสื่ อแบบออนไลน์ โดยการพัฒนาทักษะการ
สื่ อสารสื่ อสังคมออนไลน์ให้ทีมสื่ อและขยายผลสู่ นกั เรี ยนในโรงเรี ยน ด้วยการฝึ กอบรมการผลิ ตสื่ อด้วยมือถื อ
เพื่อผลิตชิ้นงานผลของงานวิจยั เผยแพร่
เป้ าหมายสําคัญของการสื่ อสารของพื้นที่ บา้ นห้วยลึ ก คื อการนําข้อมู ลจากงานวิจยั ไปใช้ในการเป็ น
กระบอกเสี ยงของชุมชนถึงข้อกังวลต่อการพัฒนาโครงการเขื่อนปากแบง และโครงการระเบิดแก่งในแม่น้ าํ โขง
ซึ่ งทั้งสองโครงการ พื้นที่บา้ นห้วยลึกจะได้รับผลกระทบ 1.การสื่ อสารในครั้งนี้ ตอ้ งมีการออกแบบการสื่ อสาร
ข้อมูลโครงการต่อชุ มชนภายในหมู่บา้ น 2. การสื่ อสารต่อสาธารณะโดยนําเอาข้อมูลจากงานวิจยั เป็ นฐานการ
อธิ บายถึ งความสมบูรณ์ ของพื้นที่ และข้อกังวลหากโครงการดังกล่าวเกิ ดขึ้นจริ ง เนื่ องจากโครงการเขื่อนปาก
แบงเป็ นโครงการในประเทศลาว ที่จะส่ งผลกระทบข้ามพรมแดนสู่ ประเทศไทย การสื่ อสารจึงต้องการกลไกใน
ระดับชาติและนานาชาติในการช่วยกระจายข่าวของชุมชน
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ที่ผา่ นมาตัวแทนทีมสื่ อของชุมชน นายชัยวัฒน์ ดวงธิ ดา ได้ให้ขอ้ มูลผ่านการถ่ายทําสารคดี รายการ นํ้า
เปลี่ยน ปลาเปลี่ยน คนเปลี่ยน ทางช่องไทยพีบีเอส เผยแพร่ สู่สาธารณะ
พื้นที่บ้านกลาง ถื อเป็ นพื้นที่หลักที่มีการจัดเวทีการสื่ อสารภายในชุ มชนมากที่สุด เนื่ องจากพื้นที่บา้ น
กลางมีเรื่ องสถานการณ์ของโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก โดยโครงการจะมีผลกระทบต่อชุ มชนและพื้นที่
การเกษตร จึงมีความตื่นตัวของชาวบ้านสู ง ซึ่ งการจัดการสื่ อสารผ่านเวทีการให้ขอ้ มูลของโครงการประตูระบาย
นํ้าศรี สองรัก ผ่านงานของโครงการวิจยั จึงเป็ นพลังที่นาํ ไปสู่ การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ สู่ การรวมตัวของชุ มชนใน
การเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลโครงการและการนําเสนอข้อมูลงานวิจยั ของชุ มชนสู่ ชุมชนของตนเองและภายนอก การรับรู ้
ข้อมูลและการผลิตข้อมูลของตนเองจึ งมีส่วนสําคัญต่อการสร้างพื้นที่ความรู ้และมีพ้ืนที่นาํ เสนอชุ ดความรู ้ของ
ตนเอง นําไปสู่ กลไกและอํานาจการต่อรองและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้ในระยะยาว
เดิ มพื้นที่บา้ นกลางช่ วงก่อนและเริ่ มโครงการ ชาวบ้านส่ วนใหญ่ไม่รู้และไม่เห็ นด้วยต่อกระบวนการ
ทํางานวิจยั เนื่องจากมีขอ้ กังวลต่อโครงการที่ประกาศจะเดินหน้าก่อสร้าง และส่ วนหนึ่งยังไม่เคยมีประสบการณ์
กระบวนการการทํางานวิจยั และคิดว่างานวิจยั ทํายาก และเป็ นบทบาทของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
หลังจากได้มีการเริ่ มทดลองทํางานวิจยั และมีการจัดเวทีสื่อสารข้อมูลทั้งข้อมูลโครงการ ข้อมูลที่ชาวบ้านเริ่ ม
เก็บข้อมูล การสื่ อสารได้เริ่ มทําให้เกิดการรวมตัวของชุมชนที่มากไปกว่ากลุ่มทีมนักวิจยั กระจายสู่ ชาวบ้านกลุ่ม
อื่นๆ ในชุมชน เกิดการรับรู ้ เข้าใจ ตระหนักมากขึ้นเรื่ อยๆ
การจัดเวทีทดลองการสื่ อสาร ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดเลย ถือเป็ นการทดลองการสื่ อสารที่
นํา เอาสถานการณ์ และโครงการประตู ระบายนํ้า ศรี ส องรั ก มาเป็ นประเด็น สื่ อสารทอลองเพื่ อให้เห็ นความ
เชื่ อมโยงของโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักและโครงการผันนํ้าโขง เลย ชี มู ล ซึ่ งเป็ นโครงการเดี ยวกัน
นอกจากการให้ขอ้ มูลจากนักวิชาการและผูต้ ิดตามข้อมูลโครงการแล้ว ยังได้ริเริ่ มการเชื่ อมร้อยเครื อข่ายจังหวัด
เลย โดยมี กลุ่มคัดค้านเหมืองทอง จังหวัดเลย แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ การต่อสู ้และให้กาํ ลังใจชาวบ้านบ้าน
กลางและยืนยันร่ วมเป็ นเครื อข่ายเพื่อช่วยการทํางานในระยะต่อไป นอกจากกลุ่มชาวบ้านจากกรณี เหมืองทองยัง
มีชาวบ้านลุ่มนํ้าโขงที่ยืนยันต้องยกระดับการสื่ อสาร โครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักเป็ นประเด็นใหญ่ของ
ภาคอี ส านและลุ่ ม นํ้า โขง เนื่ องจากเป็ นโครงการขนาดใหญ่ ที่ เกี่ ย วข้องกับ หลายภาคส่ วนและ จะมี ผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบทั้งในภาคอีสานและลุ่มนํ้าโขงเป็ นจํานวนมากที่พร้อมจะร่ วมต่อสู ้ในนานมเครื อข่ายร่ วมกัน การจัด
เวทีในครั้งนี้ได้ทาํ ให้ชาวบ้านในพื้นที่บา้ นกลางมีกาํ ลังใจในแนวทางจากทํางานวิจยั และการสื่ อสารภายใน เพื่อ
สร้างการรับรู ้และสร้างองค์กรภายในชุมชนให้มีตวั ตนเพื่อจัดรู ปแบบและแนวทางการต่อสู ้ในระยะยาว
หลังจากการจัดเวทีที่ศาลาประชาคมจังหวัดเลย ได้มีการจัดการประชุ มให้ขอ้ มูลและการหารื อแนว
ทางการทํางานจัดตั้งกลุ่มภายในของชุ มชนบ้านกลาง จนนําไปสู่ การจัดตั้ง “กลุ่มฮักแม่น้ าํ เลย” เพื่อเป็ นองค์กร
ของชุ มชนที่ จะใช้เป็ นฐานแสดงตัวตนของชาวบ้าน ในการทําข้อมูลและสื่ อสารภายในชุ มชนและภายนอก
สาธารณะ
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ผ่านการทํางานวิจยั มาครึ่ งทางชาวบ้านส่ วนใหญ่ใ นชุ มชนเห็ นด้วยกับ งานวิจยั และมัน่ ใจว่า จะเป็ น
แนวทางหลักของการทําข้อมูลเผยแพร่ ในนามกลุ่มฮักนํ้าเลย
การสื่ อสารที่ผา่ นมามีเป้ าหมายทั้งภายในและภายนอก เป้ าหมายภายในใช้กลไกผูน้ าํ ทั้งที่เป็ นทางการ
และผูน้ าํ อย่างไม่เป็ นทางการที่เป็ นที่ยอมรับของชุมชนดําเนินงาน โดยมีผใู ้ หญ่บา้ นทั้ง 2 หมู่เป็ นหลักในการเป็ น
ตัวแทนการสื่ อสารและประสานงาน ซึ่ งหลังการจัดตั้งกลุ่มฮักนํ้าเลย จะมีการวางแผนการขับเคลื่อนและกระจาย
บทบาทสู่ กลุ่มคนอื่นๆ มากขึ้น กระจายบทบาทและกระจายหน้าที่การทํางานให้มีความหลากหลายมากขึ้นใน
ระยะต่อไป ส่ วนการสร้างกลไกการสื่ อสารภายนอกกับหน่วยงานได้ใช้กลไกคณะกรรมการร่ วมโครงการประตู
ระบายนํ้าศรี สองรักเป็ นตัวขับเคลื่อนงานและการประสานงานฝ่ ายภาคส่ วนหน่วยงาน ตามคําสั่งการแต่งตั้งของ
จังหวัดเลย
พื้นที่ในตาบลบ้านม่วง การสร้างทีมสื่ อสารได้มุ่งเน้นทํางานร่ วมกับเยาวชน คนรุ่ นใหม่ โดยการสร้าง
การถ่ายทอดความรู ้สู่คนรุ่ นใหม่ ซึ่ งได้รับความร่ วมมือจากโรงเรี ยนบ้านม่วง และองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้าน
ม่วง ประเด็นการสื่ อสารคือความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ าํ โขงและการปรับตัวของชาวบ้านจากการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้ น นําเสนอผ่านชี วิตคนหาปลา ในแต่ละชุ มชน ซึ่ งเป็ นกลุ่ มคนที่ ได้รับผลกระทบกลุ่ มแรกๆ ในการใช้
ทรัพยากรแม่น้ าํ โขง โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ส่งผลให้การหาปลาซึ่ งเป็ นอาชีพของชาวบ้านเริ่ มค่อยๆ ลดลง
ในพื้นที่ตาํ บลบ้านม่วงมีระบบนิเวศเฉพาะคือ พันโขดแสนไคร้ ที่เป็ นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์
เกาะแก่ง หินผาเหมาะสําหรับเป็ นที่วางไข่และที่อยูอ่ าศัยของปลานานาชนิด พื้นที่เชื่ อมต่อกัน 3 หมู่บา้ น คือบ้าน
หนอง บ้านภูเขาทอง และบ้านม่วง โดยพื้นที่บา้ นหนองเป็ นพื้นที่ที่พบปลาบึกซึ่ งเป็ นปลานํ้าจืดขนาดใหญ่ใน
แม่น้ าํ โขง จนมีชื่อเรี ยกในระบบนิ เวศแม่น้ าํ โขงบริ เวณนํ้าว่า "หนองปลาบึก" ปั จจุบนั เริ่ มได้รับผลกระทบจาก
การพัฒนาในแม่น้ าํ โขงมากขึ้น หลายครอบครัวเริ่ มปรับตัวสู่ ภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวมากขึ้น
เป้าหมายหลักของการสื่ อสารใน 3 ชุ มชนของตําบลบ้านม่วง จะนําเสนอความสมบูรณ์ของระบบนิ เวศ
บริ เวณพันโขดแสนไคร้ และการปรับตัวของชุมชนหลังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ จากสถานการณ์การขึ้น
ลงของระดับนํ้าในแม่น้ าํ โขงที่ไม่เป็ นธรรมชาติ โดยมี การประสานความร่ วมมือกับส่ วนต่างๆ ในชุ มชน เช่ น
โรงเรี ย นและองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นท้องถิ่ น รวมถึ ง องค์ก รภายนอกชุ ม ชนทั้ง หน่ วยงานราชการและองค์ก ร
ชาวบ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เครื อข่ายสภาประชาชนลุ่มนํ้าโขง 8 จังหวัด รวมทั้งกรมประมง
ในการดํา เนิ นงานการสร้ า งที ม สื่ อและการใช้วิ ธี ก ารสื่ อสารในพื้ น ที่ ย งั มี จุ ดอ่ อ นทั้ง เรื่ องการสร้ า ง
กระบวนการสื่ อสารและกระบวนการทํางานใน 3 ชุมชน การให้ความหมายของการสื่ อสารยังไม่ชดั เจน จึงนํามา
สู่ ก ารไม่ ได้มุ่ ง เน้นที่ ก ารสื่ อสารภายในชุ ม ชน แต่ ที่ ผ่านมาการทํา งานมุ่ง เน้นในพื้ นที่ บ ้า นม่ วงเป็ นหลัก ไม่
สามารถนํากระบวนการสื่ อสารไปสร้างความเข้าใจและขยายการทํางานไปบ้านหนองและบ้านภูเขาทองได้ จึง
ทําให้มีขอ้ จํากัดในการรับรู ้ ข้อมูลและกิจกรรมภายใต้โครงการ ทําให้การสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกเกิดขึ้น
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น้อย จึงจําเป็ นที่จะต้องมีการปรับปรุ งแผนการทํางานเพื่อให้เกิดการกระจายข้อมูลและมีการสื่ อสารภายในพื้นที่
ทํางานวิจยั 3 ชุมชน ดังกล่าว
4.6 การดาเนินการระยะที่ 2
พื้นที่บ้านหาดไคร้ การทําแผนที่ชุมชนและแผนที่การใช้ทรัพยากร นักวิจยั ชุ มชนได้ร่วมกันทําแผนที่
ชุมชน ซึ่ งแผนที่แสดงสถานที่ต้ งั บ้านเรื อน วัด สถานที่สําคัญ ทรัพยากรที่ชุมชนใช้ประโยชน์ ด้านแผนที่ระบบ
นิเวศแสดงให้เห็นระบบนิเวศแม่น้ าํ โขงบริ เวณบ้านหาดไคร้ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในอดีตและปั จจุบนั ซึ่ งแผน
ที่ระบบนิ เวศ แสดงการเปรี ยบเทียบให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้นก่อนและหลังการพัฒนาในแม่น้ าํ โขง
ตอนบนและโครงการพัฒนาเขื่ อนกันตลิ่ งบริ เวณบ้านหาดไคร้ ที่ ส่งผลให้ระบบนิ เวศและพื้นที่ ที่ชาวบ้านใช้
ประโยชน์จบั ปลา เก็บไก ปลูกผัก เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้ นเชิ ง ทําให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อีก
เลย การพึ่งพาทรัพยากรจากแม่น้ าํ โขงของชาวบ้านจึงลดลง แผนที่การใช้ทรัพยากรของชุ มชนแสดงให้เห็ นถึ ง
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลโดยตรงต่อชาวบ้าน ผ่านการอธิ บายตามหลักความรู ้ทอ้ งถิ่น ซึ่ งการสู ญเสี ยทรัพยากรที่
เกิ ด ขึ้ น ยัง ไม่ มี ห น่ ว ยงานใดเข้า มาช่ ว ยเหลื อ หรื อ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ สํ า คัญ การปรั บ ตัว ต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นชาวบ้านยังไม่มีทางออกที่แน่ ชดั เนื่ องจากเป็ นผลกระทบข้ามพรมแดนที่ตอ้ งอาศัยกลไก
ระดับรัฐในการดําเนินการ
การปรับปรุงจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ปลาบึก
พิพิธภัณฑ์ปลาบึกภายใต้การดูแลของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เป็ นอาคารที่จดั แสดงความรู ้เรื่ อ งปลา
นํ้าจืดและปลาบึก ที่ผ่านมาชุ มชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการจัดการดู แลเนื่ องด้วยเป็ นความรับผิดชอบของ
เทศบาล แต่มีการจัดกิ จกรรมบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึ กร่ วมกับชุ มชนบ้านหาดไคร้ ในระหว่างการทํางานวิจยั
นักวิจยั และตัวแทนสมาชิ กเทศบาลได้เข้าพบหารื อกับนายกเทศมนตรี ในการหารื อความร่ วมมือ เพื่อนําข้อมูล
จากงานวิจยั เข้าไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ปลาบึก ข้อมูลที่จะนําไปจัดแสดงจะเป็ นเรื่ องปลาบึกและไก(สาหร่ าย
แม่น้ าํ โขง) ที่เป็ นเอกลักษณ์สาํ คัญของชาวบ้านหาดไคร้ ชมรมปลาบึกบ้านหาดไคร้มีปลาบึกสต๊าฟ จํานวน 1 ตัว
ที่เป็ นของชุ มชน ตั้งแสดงอยูใ่ นอาศัยแสดงสิ นค้าชุ มชนที่ ขาดการดูแลรักษาไม่มีขอ้ มูลบ่งบอกถึ งเรื่ องราวของ
ปลาบึกตัวดังกล่าว จึงได้มีความเห็นร่ วมกันในนามนักวิจยั บ้านหาดไคร้และนายกเทศบาล ที่จะนําปลาบึกสต๊าฟ
ตัวดังกล่ าวเข้า ไปจัดแสดงในอาคารพิพิ ธภัณฑ์ปลาบึ ก โดยจะมี การซ่ อมแซมทําความสะอาด หลัง จากการ
ประชุ มหารื อจึ งได้มีการดําเนิ นการตามที่ได้หารื อกับเทศบาล จึงเป็ นความร่ วมมือของนักวิจยั ชาวบ้าน และ
เทศบาลที่ได้เห็นความสําคัญต่องานวิจยั ท้องถิ่น
พื้นที่บ้านห้วยลึก
การทําแผนที่ชุมชน และระบบนิเวศ นักวิจยั และชาวบ้านได้ร่วมกันทําแผนที่ชุมชนและแผนที่การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรจากแม่น้ าํ โขงบริ เวณบ้านห้วยลึก แผนที่ชุมชนแสดงจุดที่ต้ งั บ้านเรื อน วัด โรงเรี ยน และ
สถานที่สําคัญที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่ วนแผนที่ระบบนิ เวศแสดงรายชื่ อระบบนิ เวศท้องถิ่น โดยระบบ
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นิ เวศต่างๆ ใช้ชื่อตามความรู ้ ทอ้ งถิ่น รวมถึ งจุดที่ชาวบ้านใช้ในการหาปลา และใช้ประโยชน์จากแม่น้ าํ โขงใน
การหาอยู่หากิ นเพื่อให้เห็ นความเชื่ อมโยงของวิถีชาวบ้านกับระบบนิ เวศของแม่น้ าํ โขง ต่อการพึ่งพาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
การผลิตสื่ อและการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ช่วงระหว่างการทํางานวิจยั ได้มีทีมสารคดีช่องไทยพีบีเอส
ลงพื้นที่ถ่ายทําสารคดีเพื่อเล่าเรื่ องราวการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ าํ โขงที่ผา่ นมา ผ่านมุมมองนักวิจยั ชาวบ้านห้วย
ลึก เพื่อให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนหาปลา โดยมีนายชัยวัฒน์ ดวงธิ ดา นักวิจยั เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องในสารคดีเรื่ อง
นํ้าเปลี่ยน ปลาเปลี่ยน คนเปลี่ยน : ภูมิภาค 3.0 ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ช่อง TPBS สารคดีมี
ความยาว กว่า 55 นาที ได้ใช้ขอ้ มูลจากงานวิจยั ของชาวบ้านบ้านห้วยลึกในการประกอบการนําเสนอเรื่ องราวใน
สารคดีดงั กล่าว
นอกจากการนําเสนอผ่านสื่ อต่างๆแล้ว พื้นที่บา้ นห้วยลึ กเป็ นพื้นที่ที่ได้ตอ้ นรับคณะศึกษาดู งานอย่าง
ต่อเนื่ องตลอดระยะเวลาทํางานวิจยั มีกลุ่มศึกษาดู งานลงมาในพื้นที่ เช่น กลุ่มศึกษาดูงานของคณะภาคประชา
สังคมประเทศฟิ ลิปปิ นส์ กลุ่มสถาบันพระปกเกล้า กลุ่มนักเรี ยนแม่โขงสคู ล และชมรมนักข่าวสิ่ งแวดล้อม
ซึ่ งกลุ่มศึกษาดูงานที่เลือกมาลงพื้นที่ห้วยลึก เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิ ดขึ้นและข้อกังวลของชุ มชนต่อโครงการ
พัฒนาในแม่น้ าํ โขงจากตอนบนและเรื่ องเขื่อนปากแบง ซึ่ งทีมนักวิจยั บ้านห้วยลึกเข้าไปเป็ นวิทยากรนําเสนอ
ข้อมู ล โดยนํา ข้อมู ล จากงานวิจ ัย ไปนํา เสนอเกิ ด การสื่ อสารกับ คณะศึ ก ษาดู ง านอย่า งต่ อ เนื่ อ งและเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงเชิ งนโยบาย เช่ น การชะลอโครงการเขื่ อนปากแบง และการยกเลิกโครงการระเบิดแก่ง ที่ชาวบ้าน
และนักวิจยั บ้านห้วยลึกเชื่ อว่ามาจากการต่อสู ้ของชาวบ้านและการหนุ นเสริ มข้อมูลภายใต้การทํางานวิจยั แบบ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบในการนําเสนอข้อมูลต่อกลุ่มต่างๆรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่บ้านกลาง
เพื่อค้นหาวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับชุมชนชาติพันธุ์ลุ่มน้าโขง
จากการศึ กษาโครงการทุ นเดิ มและศักยภาพของชุ มชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ ยววิถีไทพวน บ้าน
กลาง ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ธนูศิลป์ อินดาและคณะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) มีนาคม 2562) จากการศึกษาพบว่า ชุ มชนบ้านกลาง ตําบลปากตม อําเภอเชี ยงคาน ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มนํ้าเลย
เป็ นชุ ม ชนชาวไทยพวนที่ มี วฒั นธรรมและประเพณี ที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ ข องชุ ม ชน ไม่ ว่า จะเป็ นการแต่ ง กาย
ประเพณี วิถีการดํารงชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีการปลูกพืช การหาอยูห่ ากินในแม่น้ าํ เลย และภาษาพูด ที่เรี ยกว่า
ภาษาพวน เป็ นภาษาหนึ่งในเจ็ดกลุ่มใหญ่ของภาษาไทยดั้งเดิม
ไทพวนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบ้านกลาง ได้สร้างบ้านเรื อนที่บริ เวณริ มแม่น้ าํ เลยสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ยุค
คือ ยุคที่ 1 การตั้งถิ่นฐาน ประมาณปี พ.ศ. 2300 – 2400 ลักษณะบ้านเรื อนเป็ นแบบง่าย ๆ คือ เสาไม้ หลังคามุง
ด้วยหญ้า ฝาและพื้นทําด้วยไม้ไผ่สับออกเป็ นแผ่นๆ แต่จะไม่ให้ขาดออกจากกันแล้ว นํามากางออก เรี ยกว่า
“ฟาก” มัดด้วยไม้ตอกหรื อหวาย
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ยุคที่ 2 สร้างบ้านแปลงเมือง ประมาณปี พ.ศ. 2400–2500 ได้สร้างบ้านแบบถาวรคือ สร้างบ้านแบบยก
สู ง มีใต้ถุนเรื อน นิยมปลูกเรื อนที่มีต้ งั แต่ 4 ห้องขึ้นไป มีหลังคาทรงมะลิลา หันหน้าไป ทางทิศตะวันตก และใช้
หวายผูกมัดแทนตะปู แต่ถา้ เป็ นบ้านเจ้านายหรื อผูม้ ีฐานะดี ก็มุงด้วยกระเบื้อง ไม้ เรี ยกว่า “ไม้แป้ นเกล็ด หรื อ
กระเบื้องดินเผา” ส่ วนพื้นหรื อฝาใช้ไม้กระดาน หรื อใช้ไม้ไผ่สับ ออกเป็ นแผ่นแล้วมีเสื่ อสานด้วยหวายทับอีก
ครั้งหนึ่ง มีหอ้ งครัวอยูบ่ นเรื อน มีชายยืน่ ออกจากตัวเรื อน และมีบนั ไดขึ้นลงพาดลงที่นอกชานด้านทางทิศเหนื อ
ส่ วนเสาเรื อนนั้นจะใช้ไม้ท้ งั ต้นหรื ออิฐก่อเป็ นเสาขนาดใหญ่
ยุคที่ 3 ยุคการเปลี่ยนแปลง ประมาณปี พ.ศ. 2500– ปั จจุบนั การสร้างบ้านเรื อนของชาวไท พวนได้
เปลี่ยนแปลงเป็ นแบบของชาวอีสานทัว่ ไป คือบ้านไม้สองชั้นมุงด้วยสังกะสี หรื อบ้านปูนมุงด้วย กระเบื้อง แต่ก็
ยังมีบา้ นแบบไทพวนเดิมเหลืออยูใ่ นหมูบา้ นประมาณ 10 หลังคาเรื อน ชาวบ้านกลาง (ไทพวน) มีเอกลักษณ์เด่น
ที่สุดก็คือเรื่ องของภาษาการพูดการออกเสี ยงที่ไม่เหมือนใคร เสี ยงที่พูด ออกมามักจะเสี ยงดัง นํ้าเสี ยงที่เปล่ ง
ออกมาจะทุม้ สําเนียงจะออกแบบใกล้เคียงกับทางภาคใต้มาก แต่การเรี ยกหรื อใช้คาํ จะเป็ นทางอีสาน เช่น นํ้า จะ
ออกเสี ยงเป็ น น่ าม ข้าว จะออกเสี ยงเป็ น เข้า เป็ นต้น แต่ชาวบ้านกลางจะมี คาํ ที่ เรี ยกเฉพาะคํา เช่ น มุ ง้ จะ
เรี ยกว่า สุ ด หน้าต่าง จะเรี ยกว่า ป่ องเอี้ยม คนแก่คนชราก็เรี ยกว่า พ่อตี้แม่ต้ ี ผิดผีหรื อผิดประเพณี เรี ยกว่า คะลํา
เหลือเชื่อ ก็เรี ยกว่า งึด เป็ นต้น
วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่ อ ชาวไทพวนบ้านกลางมี ประเพณี และวัฒนธรรมที่ ปฏิ บตั ิ ก ันมา
ยาวนานคือ บุญต้นมะขามใหญ่ ชาวไทพวนบ้านกลางมีความเชื่อกันว่าต้นมะขามใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาศัยอยู่ คือ
ท้าวคําแสน สู งส่ ง เป็ นที่สักการะและเคารพนับถื อของชาวบ้าน ถึ งเดื อนหกของทุกปี จะมี การทําบุ ญอยู่ที่ใต้
ต้นมะขามใหญ่ มีการสวดมนต์สามคืนทุกปี
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่ น ชุ มชนบ้านกลางมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สําคัญ ได้แก่ หมอมนต์/ หมอ เป่ า หมอ
พราหมณ์ หรื อจํ้าในหมู่บา้ น ถื อได้ว่า เป็ นผูน้ าํ ทางจิ ตวิญญาณทางความเชื่ อ และผูน้ าํ อย่างไม่เป็ นทางการที่
ชาวบ้า นให้ค วามนับ ถื อ ด้า นการจัก สาน ด้า นการตี เหล็ ก และด้า นการทอผ้า ซึ่ งถื อได้ ว่า เป็ นภู มิ ปั ญญาที่
เอกลักษณ์ของชาวไทพวนบ้านกลาง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ ได้แก่ แม่น้ าํ เลย ชุมชนบ้านกลางมีทรัพยากรแหล่งนํ้า
ที่สําคัญ ได้แก่ แม่น้ าํ เลย ซึ่ งมีแม่น้ าํ เลยไหลผ่านชุ มชนมีความประมาณ 5 กิโลเมตร โดยมีท่านํ้าและระบบ
นิ เวศย่อยต่างๆ ในแม่น้ าํ เลย พื้นที่บา้ นกลางดังนี้ วังเซิ ม แก่งคัน นา วังฮาง หาดกางเหลืองหรื อหาดตาเหลือง
วังแค้ หาดสมท่อ วังอ้อ หาดคด วังม่วงหรื อ ท่าป่ าเห่ ว (ป่ าช้า) ท่าสวน ท่าบ้านหรื อท่าใต้สะพาน ท่าหัว
คอนหรื อท่าสองคอน ท่าป้ าเวียง ท่าโรงเรี ยน หรื อท่าช้าง ท่าวังยิงเสื อ หาดลอก วังมน วังแค้น ท่าประตูฮอ้ และ
แก่งใหม่ ภูเขาที่มีลกั ษณะเด่น สําคัญ ได้แก่ ภูหลักแดนดิน ภูชา้ ง และภูโคก1

1

โครงการทุนเดิมและศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยววิถีไทพวน บ้านกลาง ตําบลปากตม อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย (ธนูศิลป์ อิน
ดาและคณะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) มีนาคม 2562)
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ด้านประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่ อของชาวไทพวนที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและแม่น้ าํ เลยนั้น เช่น ลอย
กระทง รดนํ้าดําหัวพ่อตี้แม่ต้ ีในวันสงกรานต์ ต้นมะขาม, อุปคุต เป็ นต้น
บ้านกลางเป็ นชุ มชนชาติพนั ธุ์ไทพวนเกือบทั้งหมดของชุมชน ที่มีปะปนจะเป็ นเขยหรื อสะใภ้ ที่เข้ามา
แต่งงานกับไทพวน ถือได้วา่ เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เกือบ 100% การประกอบอาชีพของชุมชนชาติพนั ธุ์ไทพวน บ้าน
กลาง ใช้วิถีการทําเกษตรกรรมมาแต่อดี ตเมื่อครั้งที่มีการย้ายและตั้งชุ มชนจวบจนปั จจุบนั ประมาณ 400 กว่าปี
เพราะสภาพแวดล้อมของชุมชนจะล้อมรอบไปด้วยภูเขาและมีแม่น้ าํ เลยไหลผ่าน การถือครองที่ดินจะมีเอกสาร
ที่เป็ นโฉนดไม่มาก เพราะเป็ นพื้นที่ลาดชันภูเขา การตั้งชุ มชนจะตั้งอยูใ่ นพื้นที่เป็ นแอ่งกระทะตํ่า การทํามาหา
กิ นอาศัยของที่ มีในธรรมชาติ เช่ น จากภู เขา และที่ ลุ่มริ มนํ้าและในแม่น้ าํ เลย ที่ มีความอุดมสมบูรณ์ มาก การ
สัญจรในอดี ตจะใช้สายนํ้าจากแม่น้ าํ เลย และการเดิ นเท้า ในปั จจุบนั การคมนาคมสะดวกมากขึ้ นจะมีรถยนต์
เกือบทุกครัวเรื อน เพราะถือได้ชุมชนไทพวนมีความเป็ นอยูค่ ่อนข้างที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างชุ มชนไทพวนกับ
ชุมชนภายนอกจึงมีค่อนข้างน้อย เพราะในอดีตชุ มชนไทพวนมักจะมีการแต่งงานกันภายในเฉพาะกลุ่มไทพวน
แต่ปัจจุบนั เริ่ มมีการแต่งงานกับคนภายนอกมากขึ้น เห็นได้จากการเขย สะใภ้เข้ามาอยูใ่ นชุมชนมากขึ้น อีกทั้งไท
พวนยังมีการย้ายตามคู่สามี ภรรยาที่อยู่นอกชุ มชน หรื อไปประกอบอาชี พภายนอกมากขึ้น ตามพลวัตรในโลก
ปั จจุ บนั สังคมไทพวนในปั จจุ บนั จึ งมีการรั บเอาวัฒนธรรม เรี ยนรู ้ สังคม วัฒนธรรมภายนอกมากขึ้ น ดังนั้น
สังคมไทพวนจะปิ ดตัวเองในอดี ตและถูกเปิ ดสู่ สังคมภายนอกจากการได้รู้ ได้เห็น ดังนั้นชุ มชนจึงมีการพึ่งพิง
ทรัพยากรภายในชุมชน และมีความสังคมที่เป็ นอัตลักษณ์ของตัวเองสู ง
สภาพปัญหาต่อวิถีการดารงชีพ และระบบอาหารของชุมชน (โครงการ นโยบายรัฐ)
การทํามาหากินกับแม่น้ าํ เลย ตั้งแต่ชายฝั่ งริ มตลิ่ งลงไป พืช ผัก กุง้ หอย ปู ปลา สัตว์น้ าํ อื่นๆ ที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ มาแต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บนั ที่ยงั มีการใช้ทรั พยากรที่มีอย่างไม่หมดสิ้ น ถ้าคิดจากมูลค่าจะเห็ นได้ว่า
จากการศึกษาของชุ มชนไทพวนบ้านกลางที่ผา่ นมา (อ้างอิงแล้ว) มูลค่าทางเศรษฐกิ จ การทํามาหากิ นด้านการ
ประมงในแม่น้ าํ เลย (กุง้ ปลา และหอยตาก) คิดเป็ นมูลค่า 7,350,000 บาท/ ½ ปี โดยคิดตามอัตราซื้ อขายภายใน
ชุมชนเอง (กุง้ 250 บาท/กิโลกรัม, ปลา 100 บาท/กิโลกรัม และหอยตาก 20 บาท/กิโลกรัม) และการเพาะปลูก
พืชผักริ มตลิ่งแม่น้ าํ เลย คิดเป็ นมูลค่า 636,000 บาท/ ½ ปี (จํานวนตัวอย่าง 29 ครอบครัว)
อนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ ได้เสด็จทรงเยี่ยมและเป็ นขวัญกําลังใจแก่ชุมชนเมื่อครั้นนํ้าท่วม
หมู่บา้ นเมื่อ พ.ศ. 2545 ทรงมีพระราชดําริ ให้ชาวไทพวนหมู่บา้ นกลางเป็ นหมู่บา้ นในโครงการพระราชดําริ ดา้ น
การพัฒนาส่ งเสริ มอาชีพการท่องเที่ยว (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สํานักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th/th)
ความสัมพันธ์ที่ชุมชนมีกบั แม่น้ าํ เลยนั้นมีมาช้านาน จึงทําให้ชุมชนมีความผูกพันมาก การดํารงชี พ
ของชุ มชนทัว่ ไปจะต้องมี น้ าํ จากธรรมชาติ เป็ นที่ พ่ ึงพิง เสมอ ดังนั้นเมื่ อภาครั ฐหรื อเอกชนที่ มีโครงการหรื อ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพวกเขา “การมีส่วนร่ วม” จึงจําเป็ นและให้ความสําคัญเป็ นลําดับแรก ดังเช่น
โครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้าศรี สองรักที่จะมีการก่อสร้างบริ เวณปากแม่น้ าํ เลย ระหว่างบ้านเชียงคาน
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บ้านคกมาด บ้านห้วยหิ นสอ (เป็ นชุมชนหนึ่งของบ้านคกมาด) ตําบลเชี ยงคาน บ้านกกโพธิ์ บ้านนาบอน ตําบล
นาซ่าว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย เป็ นพื้นที่ปากแม่น้ าํ เลยที่ไหลลงสู่ แม่น้ าํ โขง ที่มีความสําคัญทางระบบนิ เวศ
ในการเป็ นแหล่ งเพาะขยายแพร่ พนั ธุ์ ปลาและสัตว์น้ าํ อื่นๆ ถ้ามี การก่ อสร้ างประตู ระบายนํ้าศรี สองรั ก ทําให้
ชุมชนชาวบ้านกลางมีความกังวลหลายๆ ด้าน ซึ่ งจะได้อธิ บายต่อไป
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ในลุ่มน้าโขง ที่เป็ นแม่น้ าํ นานาชาติที่มีตน้ กําเนิ ดมาจากที่ราบสู งธิ เบต ไหลผ่านตอนใต้ของประเทศ
จีนผ่าน ตะวันออกของสหภาพพม่า ภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทยผ่านประเทศ
ลาวและประเทศกัมพูชา ก่อนที่จะไหลลงสู่ ทะเลจีนใต้ในภาคใต้ของเวียดนาม แม่น้ าํ โขงจัดเป็ นแม่น้ าํ สายที่
ยาวที่สุดในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ และเป็ นแม่น้ าํ ที่มีขนาดใหญ่สายหนึ่ งของโลก แม่น้ าํ โขงมีความยาว
ทั้งสิ้ น 4,173 กิ โลเมตร แบ่งเป็ นแม่น้ าํ โขงตอนบน มีความยาวประมาณ 1,800 กิ โลเมตร และแม่น้ าํ โขง
ตอนล่าง ซึ่ งมีความยาวประมาณ 2,373 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแม่น้ าํ โขงตอนล่าง 591,000 ตร.กม. โดยเป็ น
พื้นที่ลุ่มนํ้าในประเทศไทย 178,080 ตร.กม. ประกอบด้วยลุ่มนํ้ากก ลุ่มนํ้าโตนเลสาป ลุ่มนํ้าโขง (เหนือ) ลุ่ม
นํ้าโขง (ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ) ลุ่ ม นํ้ามู ลและลุ่มนํ้าชี ประเทศสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
195,060 ตร.กม. ประเทศกัมพูชา 152,440 ตร.กม.และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 65,420 ตร.
กม.
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือแม่น้ าํ โขงไหลจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวเข้า
สู่ พรมแดนไทยลาวที่อาํ เภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย เรื่ อยไปจนไปถึงอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ลุ่ม
นํ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ) มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทั้งหมดรวมประมาณ 46,991 ตร.กม. พื้นที่ลุ่มนํ้าส่ วนใหญ่
ครอบคลุ มพื้นที่จงั หวัดเลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริ ญ
และจัง หวัดอุ บ ลราชธานี สภาพภู มิ ป ระเทศของลุ่ ม นํ้า โดยทั่วไปจัด เป็ นพื้ น ที่ ร าบสู ง มี ร ะดับ อยู่เหนื อ
ระดับนํ้าทะเลปานกลางระหว่าง 100 - 200 ม.รทก. มีเทือกเขาทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของลุ่มนํ้า
เทือกเขา ที่สําคัญ คือ เทือกเขาเพชรบูรณ์ ดงพญาเย็น ภูพาน และพนมดงรัก ทําให้พ้ืนที่ของลุ่มนํ้าด้านทิศ
ตะวันตก และ ทิศใต้มีแนวเขาเป็ นตัวแบ่งเขตมีลาดเทจากทิศใต้ไปทิศเหนื อ เป็ นแหล่งกําเนิ ดของแม่น้ าํ ที่
สําคัญ คือ แม่น้ าํ เลย นํ้าโมง นํ้าสวย ห้วยหลวง แม่น้ าํ สงคราม ห้วยนํ้ากํ่า เป็ นต้น มีอาณาเขตติดกับประเทศ
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สาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตย ประชาชนลาวทางทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ใต้ติดกับ ลุ่ ม นํ้า ป่ าสั ก ลุ่ ม นํ้า ชี ลุ่ ม นํ้า มู ล ทิ ศ
ตะวันออกติดกับประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และทิศตะวันตกติดกับลุ่มนํ้าน่าน
อ้างอิง : http://rainmaking.royalrain.go.th/Data/Basin
แม่น้าเลย
ลุ่มนํ้าเลย พื้นที่ 3,891 ตารางกิโลเมตร หรื อ 2,431,875 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 34 ของพื้นที่บนเทือกเขาภู
หลวง ไหลผ่าน อําเภอภูหลวง วังสะพุง เมืองเลยและไหลลงสู่ แม่น้ าํ โขง ที่อาํ เภอเชี ยงคาน มีห้วยสาขารวม
147 สาย อยู่ในเขตอําเภอภูหลวง วังสะพุง เมืองเลย อําเภอเอราวัณ และพื้นที่ บางส่ วนของอําเภอนาด้วง
อําเภอเชียงคาน และอําเภอหนองหิ น แม่น้ าํ เลยมีความยาว 231 กิโลเมตร อยูใ่ นเขตจังหวัดเลย 120 กิโลเมตร
ปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ย 1,168 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลุ่มนํ้าโขง พื้นที่ 2,354 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 1,471,250 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 20.6 ของพื้นที่จงั หวัด
เป็ นช่วงที่แม่น้ าํ โขง ไหลผ่านจังหวัดเลยไปจังหวัดหนองคาย มีลาํ ห้วยสาขา 67 สาย อยูใ่ นเขตอําเภอเชี ยง
คานและปากชม2 (เมืองเลย ที่เรารัก, อดุลย์เดช ติยะบุตร: เมษายน 2553)
ดังนั้นการดําเนินโครงการในแม่น้ าํ สายใดสายหนึ่งย่อมส่ งผลกระทบต่อแม่น้ าํ อีกสายอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ แม่น้ าํ เลยและแม่น้ าํ โขงจึ งมีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั ยะสําคัญหลายประการ เช่ น การขึ้ นลงของ
ระดับนํ้า การอพยพขยายแพร่ พนั ธุ์สัตว์น้ าํ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อต่างๆ เป็ นต้น เช่นเดียวกัน
การสร้างเขื่อนในแม่น้ าํ โขง เช่น เขื่อนไซยะบุรี ก่อนวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่จะผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื่อจ่าย
ให้กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย มีการกักเก็บนํ้าทําให้ทา้ ยเขื่อนระดับนํ้าลดลงจนสร้างผลกระทบ
เสี ยหายต่อระบบนิเวศ วิถีชีวติ คมริ มแม่น้ าํ โขงไปจนถึงประเทศเวียดนาม ซึ่ งสื่ อต่างๆ ได้มีการนําเสนอ และ
หลังจากวันที่ 29 ตุคาคม 2562 เมื่อเขื่อนไซยะบุรีเริ่ มผลิตกระแสไฟฟ้ า ทําให้ทา้ ยเขื่อนเกิดความผันผวนของ
ระดับนํ้า ขึ้นลงเป็ นรายวัน (ผูว้ ิจยั ได้สังเกตและสอบถามกับชุ มชนที่ทาํ ประมงตําบลเชี ยงคาน อําเภอเชี ยง
คาน จังหวัดเลย) เช่น วันที่ 30 ตุคาคม ระดับนํ้าขึ้นจากวันก่อนนี้ 70 – 120 ซม. วันที่ 1 พฤศจิกายน ระดับ
นํ้าลดลงจากวันที่ 30 ตุลาคม 50-70 ซม. เป็ นต้น การอพยพของปลาที่อพยพผิดฤดูกาล เช่น ปลาจอก ที่เป็ น
ปลาเกล็ด โดยปกติปลาชนิดนี้ จะอพยพในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน (ฤดูน้ าํ แห้ง) แต่ชาวประมงจับได้
เป็ นจํานวนมากในเดือนพฤศจิกายน และไข่ในท้องปลาจอกพึ่งเริ่ มเป็ นไข่อ่อนๆ ซึ่ งชาวประมงคาดการณ์
และแสดงความคิดเห็นว่าในปี ต่อไปปริ มาณปลาโดยเฉพาะปลาอพยพผิดฤดูกาลอาจมีโอกาสเสี่ ยง ทั้งในการ
ลดปริ มาณและเสี่ ยงต่อการสู ญพันธุ์ได้ ผลกระทบที่เห็นชัดอีกประการหนึ่ งคือ ต้นไคร้น้ าํ ที่ข้ ึนตามโขดหิ น
แก่งหิ นในแม่น้ าํ โขงยืนต้นแห้งตาย ซึ่ งสาเหตุจากการขึ้นลงของระดับนํ้าในแม่น้ าํ โขงอย่างกระทันหัน เมื่อ
จะมี การสร้ างสิ่ งก่ อสร้ างกั้นแม่น้ าํ เลยอย่างโครงการประตู ระบายนํ้าศรี สองรั ก (ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้
แล้ว) ที่จะสร้ างบริ เวณปากแม่น้ าํ เลยก่อนไหลลงสู่ แม่น้ าํ โขงประมาณ 900 เมตร ย่อมส่ งผลต่อการอพยพ
2

(เมืองเลย ที่เรารัก, อดุลย์เดช ติยะบุตร: เมษายน 2553)
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ขยายพันธุ์สัตว์น้ าํ จากการสังเกตุของผูว้ ิจยั ตามตลาดตั้งแต่บา้ นธาตุ ตําบลธาตุ ตลาดบ้านนาบอน ตําบลนา
ซ่าว มีปลาชนิดเดียวกันจากการสอบถามเป็ นปลาที่จบั ได้ในแม่น้ าํ เลย เช่น ปลาไน (อีตุ) ปลาเลิม ปลาสะงั้ว
เป็ นต้น

รู ปแสดง ปลาจอกและไข่อ่อนปลาจอกที่จบั ได้ในเขตตําบลเชียงคานบริ เวณใต้ปากแม่น้ าํ เลย
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ความสัมพันธ์โครงการผันน้าโขง เลย ชี มูนกับโครงการประตูระบายน้าศรีสองรัก

รู ปภาพความเชื่อมโครงการประตูระบายนํ้าศรี
สองรักกับคลองส่ งนํ้าของโครงการผันนํ้าโขง
เลย ชี มูน

ที่มา : เอกสารรายงานแผนหลักการพัฒนาลุ่ มนํ้า จังหวัดเลย สํานักบริ หารโครงการ กรมชลประทาน
ธันวาคม 2561
ชุมชนที่คดั ค้านโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักมีการร่ วมเวทีแสดงความคิดเห็นกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่รองอธิ บดีกรมชลประทาน เมื่อครั้งไปยืน่ เอกสารคัดค้านโครงการดังกล่าวที่กรุ งเทพมหานคร
ในแต่ ล ะเวที ฝ่ ายคัดค้า น ได้ส อบถามถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งโครงการประตู ร ะบายนํ้า ศรี ส องรั ก กับ
โครงการผันนํ้าโขง เลย ชี มูน คําตอบที่ได้รับจากเจ้าของโครงการคือ เป็ นคนละโครงการ แต่จากการสื บค้น
ข้อมูลทางออนไลน์ (ตามรู ปที่ปรากฏ) ทําให้เห็นว่า ทั้งสองโครงการอาจมีส่วนเชื่ อมโยงกัน เช่น พื้นที่ทบั
ซ้อนกัน แผนที่ปรากฏชื่อทั้งสองโครงการ การเชื่อมโครงการทั้งสองจากประตูระบายนํ้า
การสื่ อสารประชาสัมพันธ์ของโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักฝ่ ายผูค้ ดั ค้านได้ให้ขอ้ มูล และจาก
การร่ วมเวที หลายครั้ ง ดังจะได้กล่าวลําดับต่อไปว่าเจ้าของโครงการพยายามปิ ดเบื อน ปิ ดกั้นข้อมู ล เช่ น
ข้อมูลการศึกษาความเหมาะสม ฝ่ ายค้านได้แสดงข้อกังวลของชุ มชนกับโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก
ดังนี้
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1. การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการและการศึกษาผลกระทบจากโครงการมีการศึกษาครบถ้วน
ทุกมิติท้ งั ทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรม หรื อไม่
2. ชาวบ้านไม่มีรายละเอียดของโครงการ และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
3. พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการไม่เป็ นจริ ง
4. ไม่มีความชัดเจนเรื่ องการบริ หารจัดการระบบสถานีสูบนํ้า ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นใครเป็ นผูร้ ับภาระ
5. ระบบชลประทานเดิมที่มีอยูจ่ ะมีการบริ หารจัดการปรับปรุ งแก้ไขใช้ประโยชน์อย่างไร
6. กระบวนการจัดเวทีรับฟั งความเห็นไม่โปร่ งใสและมีการคุกคาม ข่มขู่ ปิ ดบังข้อมูล กับชาวบ้านผูท้ ี่
จะได้รับผลกระทบ
7. ความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์พืช สัตว์น้ าํ สัตว์ป่า ไม่มีขอ้ มูลและไม่มีการศึกษา
8. โครงการผันนํ้าโขง เลย ชี มูน และประตูระบายนํ้าศรี สองรักมีผลกระทบและผลเสี ย อย่างไร เป็ น
โครงการเดียวกันหรื อไม่
จากสถานการณ์ ปัญหาที่ ช าวบ้านเผชิ ญอยู่ซ่ ึ ง เป็ นที่ กงั วลของชาวบ้าน คื อ โครงการสร้ างประตู
ระบายนํ้าศรี สองรั ก ซึ่ งโครงการนี้ จะสร้ างผลกระทบต่อชุ มชน คื อ นํ้าท่วมพื้นที่ ทาํ กิ นและทําลายระบบ
นิเวศที่ชาวบ้านเคยใช้ทาํ มาหากิน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 กรมชลประทาน เริ่ มดําเนิ นการพัฒนาลุ่มนํ้า
เลย กรมชลประทานเริ่ มพัฒนาวางโครงการบนแม่น้ าํ เลย 3 แห่ ง คือ เขื่อนเก็บนํ้าเลย (บ้านหัวกะโปะ) เขื่อน
เก็บกักนํ้าทบ (บ้านโพนงาม) และเขื่อนเก็บกักนํ้าลาย (บ้านภูบ่บิด) เพื่อสนับสนุนการเกษตร การอุปโภค
และบริ โภคของเกษตรกร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักดังต่อไปนี้
2520-2521 กรมชลประทาน ศึ ก ษาเบื้ อ งต้นโครงการอ่ า งเก็ บ นํ้า เลย ตามพระราชดํา ริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั วันที่ 20 พฤศจิกายน 2520 ที่มีพระราชดํารัสกับอธิ บดีกรมชลประทานว่า ควร
พิจารณาวางแผนโครงการชลประทานลุ่มนํ้าเลย เพื่อจัดหานํ้าให้ราษฎรในลุ่มนํ้าเลยทําการเพาะปลูก ได้ท้ งั
ฤดูฝน และฤดูแล้ง และมีน้ าํ ใช้ในการอุปโภคได้ตลอดทั้งปี
2527 สํ า นัก งานการพลัง งานแห่ ง ชาติ ได้ท บทวนการศึ ก ษา โครงการนํ้า เลย โดยเปลี่ ย น
วัตถุประสงค์โครงการ จากโครงการผันนํ้าและผลิตกระแสไฟฟ้า เป็ นโครงการเพื่อการชลประทาน
2528 มีการทบทวน โครงการนํ้าเลย เพื่อการชลประทาน โดย Mekong Secretariat
2532 สํานักงานการพลังงานแห่ งชาติ ปรับลักษณะโครงการแม่น้ าํ เลยเป็ นโครงการอเนกประสงค์
โดยติดตั้งเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าพลังนํ้าด้วย
2533 คณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ กรมชลประทาน ดําเนิ นการพัฒนาโครงการนํ้าเลย ซึ่ ง กรมชลฯ
ได้ว่าจ้างให้ บริ ษ ทั ที ม คอนซัลติ้ง เอนจิ เนี ยร์ จํากัด ทําการศึ กษาความเหมาะสมโครงการนํ้าเลยเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี แล้วเสร็ จในปี 2535 โดยกองวางโครงการ กรมชลประทาน (ปั จจุบนั อยูภ่ ายใต้ สํานักบริ หาร
โครงการ กรมชลประทาน) ทําการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น ควบคู่ไปด้วย
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2534-2535 กรมชลประทาน เริ่ มดําเนิ นการศึกษาความเหมาะสมของโครงการอ่างเก็บนํ้านํ้าเลย ซึ่ ง
ศึกษาแล้วเสร็ จในเดือนกันยายน 2535
สิ งหาคม 2540 กรมชลประทาน ดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็ จ
ธันวาคม 2545 คณะกรรมการผูช้ าํ นายการพิเศษ (คชก.) พิจารณาเห็ นชอบรายงานผลกระบท
สิ่ งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้านํ้าเลย
พฤษภาคม 2556 กรมชลประทาน เริ่ มดําเนินการพัฒนาลุ่มนํ้าเลย ด้วยการนําแนวพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 9 ให้พฒั นาระบบชลประทานในแม่น้ าํ เลยกรมชลจึ งเริ่ มพัฒนา
วางโครงการบนแม่น้ าํ เลย 3 แห่ ง คือ เขื่อนเก็บนํ้าเลย (บ้านหัวกะโปะ) เขื่อนเก็บกักนํ้าทบ (บ้านโพนงาม)
และเขื่อนเก็บกักนํ้าลาย (บ้านภูบ่บิด) เพื่อสนับสนุนการเกษตร การอุปโภคและบริ โภคของเกษตรกร ทั้งนี้
เขื่อนเก็บกักนํ้าเลยขนาดความจุ 35 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปี 2558 กรมชลประทาน เริ่ มก่อสร้างทํานบดิน หัว
งาน และอาคารประกอบอ่างเก็บนํ้าเลย และสร้ างแล้วเสร็ จ สามารถเริ่ มกักเก็บนํ้า ในปี 2558 ดังกล่ าว )
โครงการดังกล่าวนี้ อยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าํ เลยตอนบน และตอนกลาง อี กทั้งยังเป็ นลํานํ้าสาขาที่ สําคัญของ
แม่น้ าํ เลยอีกด้วย ทั้งนี้ พระราชดํารัสดังกล่าว ได้ถูกนําอ้างถึ งความชอบธรรม เพื่อผลักดันโครงการประตู
ระบายนํ้าศรี สองรักอีกด้วย โดยการกล่าวอ้างพระราชดํารัส เพื่อมาพัฒนาโครงการบนแม่น้ าํ เลยตอนล่าง ซึ่ ง
ชาวบ้านในพื้ นที่ ต้ งั ข้อสั ง เกตว่า เดิ ม ที โครงการประตู ระบายนํ้า ศรี สองรั ก ยัง ไม่ มีค าํ ต่ อท้า ย คําว่า อัน
เนื่ องมาจากพระราชดําริ เพิ่งจะมาถูกเพิ่มเข้าไปในภายหลัง ในปี 2556 ชาวบ้านกลาง เริ่ มรับรู ้ การผลักดัน
โครงการประตู ระบายนํ้าศรี ส องรั กบนแม่น้ าํ เลยจากผูใ้ หญ่บ ้านได้รับจดหมายให้เข้า ร่ ว มประชุ มรั บฟั ง
โครงการผันนํ้าโขง เลย ชี มูล ผูว้ ิจยั ได้ติดตามในครั้งแรกที่ อบต.เชี ยงคาน เป็ นการใช้ขอ้ มูลเพียงตําแหน่ ง
ของโครงการ ผูไ้ ด้ประโยชน์จากโครงการ สิ งหาคม 2556 กรมชลประทาน จัดประชุ มชี้ แจงเกี่ ยวกับ
โครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย โดยที่ชาวบ้านกลางไม่ได้เข้าร่ วมและรับรู ้ มาก่อนว่ามีการจัดเวทีดงั กล่าว ทั้งนี้ มีเพียงระดับผูน้ าํ ชุ มใน
พื้นที่ตาํ บลเชียงคานที่เข้าร่ วม
กันยายน 2556 กรมชลประทานจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ครั้งที่ 2
ณ องค์การบริ หารส่ วนตํา บลนาซ่ าว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย โดยมี การเชิ ญชาวบ้านในพื้นที่ ดาํ เนิ น
โครงการฯ เข้าร่ วม ในส่ วนของชาวบ้านบ้านกลางนั้น ผูน้ าํ ชุ มชนได้พาชาวบ้านกลางจํานวนมากกว่า 100
คนไปร่ วมรั บฟั งข้อมู ลและแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับโครงการประตู ระบายนํ้าฯ ว่า ไม่เห็ นด้วยกับการ
ดําเนิ นโครงการฯ กรมชลประทานดําเนิ นการ การศึกษาวางโครงการ (Pre-Feasibility Study) โครงการ
ประตูระบายนํ้าศรี สองรัก อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย แล้วเสร็ จ ซึ่ งรายงานชิ้ นนี้ ชาวบ้านกลางเพิ่งจะได้รับ
ไฟล์เอกสารมาจากกรมชลประทานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 หลังจากเคลื่อนไหวให้ กรมชลประทาน
เปิ ดเผยข้อมูลโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2556
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ตุลาคม 2558 ชาวบ้านกลางเข้าร่ วมรับฟั ง การเข้ามาชี้ แจงการดําเนิ นโครงการประตูระบายนํ้าศรี
สองรัก ณ บ้านกลาง โดยชาวบ้านมีความตื่นตัวเพิ่มมากขึ้น เพราะมีความกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ชาวบ้านส่ วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการดําเนินโครงการฯ เพราะกังวลกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ต่อมาชาวบ้าน
กลาง จํานวนมากกว่า 100 คน เดินทางไปยื่นหนังสื อคัดค้านการดําเนิ นโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก
ให้กบั นายอําเภอ ณ ที่ว่าการอําเภอเชี ยงคาน กับศู นย์ดาํ รงธรรม ณ ศาลากลางจังหวัดเลย เพื่อคัดค้านการ
ดําเนิ นโครงการประตู ระบายนํ้าศรี สองรั ก โดยที่ ศูนย์ดาํ รงธรรมรับเรื่ องร้ องเรี ยนจากชาวบ้าน ส่ วนผูว้ ่า
ราชการจังหวัดเลย ไม่ได้มารับหนังสื อด้วยตนเอง ทั้งนี้ การยื่นหนังสื อในครั้งนี้ ของชาวบ้าน ไม่ได้รับการ
ตอบรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างไร เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาและข้อกังวล
ใจ ชาวบ้านกลาง จึงตัดสิ นใจร่ วมกันส่ งตัวแทนไปยื่นหนังสื อให้กบั อธิ บดี กรมชลประทาน ที่กรุ งเทพฯ
ในช่วงต่อจากนี้
มกราคม 2559 รายการนักข่าวพลเมือง ช่อง ThaiPBS ออกอากาศรายการชื่ อตอน ประตูน้ าํ ศรี สอง
รัก เพื่อนําเสนอถึงความกังวลใจของชาวบ้านกลางที่มีต่อสถานการณ์การผลักดันโครงการประตูระบายนํ้า
ศรี สองรัก ในเดื อนเดี ยวกันชาวบ้านกลาง จํานวน 10 คนเดิ นทางไปยังกรุ งเทพฯ เพื่อยื่นหนังสื อต่ออธิ บดี
กรมชลประทาน เพื่อคัดค้านโครงการการก่อสร้ างโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ที่จะสร้ างขึ้นมากั้น
แม่น้ าํ เลย และเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของโครงการผันนํ้าโขง-เลย-ชี -มู ล โดยชาวบ้านให้เห็ นผลว่าไม่รับรู ้ ขอ้ มู ล
โครงการมาก่อน และกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือนํ้าท่วมที่อยูอ่ าศัยและพื้นที่ทาํ กินมากกว่า 1,000 ไร่
รวมทั้งผลกระทบต่อวิถีกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทพวน ซึ่ งบ้านกลางเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทพวนเพียงกลุ่มเดียวที่ยงั คง
เอกลักษณ์เด่นชัดในจังหวัดเลย โดยมีขอ้ คัดค้านโครงการฯ 3 ประการคือ 1) ชาวบ้านไม่เคยรับรู ้รายละเอียด
โครงการฯ มาก่อน 2) กรมชลประทาน ไม่มีการเปิ ดผลผลกระทบของโครงการฯ ที่จะเกิดขึ้น ตลอดลํานํ้า
เลย 3) ชุมชนบ้านกลางมีบทเรี ยนที่สาํ คัญในการประสบกับปั ญหานํ้าท่วมอย่างรุ่ นแรงในปี 2521 กับ ปี 2545
กุมภาพันธ์ 2559 สื่ อมวลชนจาก ThaiPBS ลงพื้นที่บา้ นกลาง ผูน้ าํ ชุ มชนและชาวบ้านกลางร่ วมกัน
แสดงจุดยืนคัดค้านประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ณ สะพานแม่น้ าํ เลย บริ เวณปากทางเข้าหมู่บา้ นกลาง โดยที่
ชาวบ้านบ้านกลาง ไปร่ วมกันชูป้ายคัดค้านโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก เพื่อสื่ อสารไปยังพื้นที่สื่อสาร
ธารณะ หลังจากนี้จึงเริ่ มมีสื่อมวลชนในประเทศและต่างประเทศ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โครงการโขงเลย-ชี -มูล กับโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก เพิ่มมากขึ้น ถัดมาชาวบ้านกลางตัดสิ นใจร่ วมกันเพื่อส่ ง
ตัวแทนชาวบ้านจํานวน 10 คนไปยืน่ หนังสื อร้องเรี ยนให้กบั คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่
กรุ งเทพฯ ให้ตรวจสอบการดําเนินโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก และแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการ
ดําเนินโครงการฯ พร้อมกันกับการเดินทางไปยื่นหนังสื อให้กบั สํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านโครงการฯ
อีกด้วย
เมษายน 2559 ชาวบ้านบ้านกลางยื่นหนังสื อไปยัง สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อร้องเรี ยนเรื่ องโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ในเดือนเดียวกัน
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นักข่าวจากชมรมนักข่าวสิ่ งแวดล้อม หรื อ Green News ลงพื้นที่เพื่อติ ดตามสถานการณ์ โครงการประตู
ระบายนํ้าศรี สองรัก และโครงการโขง เลย ชี มูล โดยเชิญตัวแทนจากกรมชลประทานและกรมทรัพยากรนํ้า
มาให้ขอ้ มูลด้วย พร้อมทั้งมีการลงพื้นที่รับฟั งข้อกังวลของชาวบ้านในพื้นที่ดาํ เนิ นโครงการฯ ดังกล่าว จาก
การลงพื้นที่ของนักข่าวและสื่ อมวลชนในครั้งนี้ ทําให้มีการเผยแพร่ ข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โครงการผันนํ้า
โขง-เลย-ชี-มูล กับโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักเพิ่มขึ้น
กันยายน 2559 ตัวแทนชาวบ้านกลาง จํานวน 10 คน เดิ นทางเข้ากรุ งเทพฯ เพื่อยืนหนังสื อให้กบั
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชน (กสม.) อี กครั้ ง พร้ อมกับ ยื่นหนังสื อให้ก ับ สํานักนายกรั ฐมนตรี ในวัน
เดี ยวกันนี้ เพื่อคัดค้านโครงการประตู ระบายนํ้าศรี สองรั ก หลังจากนั้นมี เจ้า หน้า ที่ จาก กรมชลประทาน
เดิ นทางมาบ้านกลาง เพื่อขอเข้ารังวัดพื้นที่ดาํ เนิ นโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ในเขตบ้านกลาง แต่
ชาวบ้านกลางรวมตัวกันขัดขวางไม่ให้เข้าพื้นที่
ตุลาคม 2559 คณะตัวแทนกรมชลประทาน นําโดยนายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิ บดีกรมชลประทาน
ลงพื้นที่ตาํ บลเชียงคาน ชี้แจงการดําเนินโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักให้กบั ชาวบ้านในพื้นที่ โดยกล่าว
ว่า ประตูระบายนํ้าที่กาํ ลังจะสร้างเป็ นหลักการเดียวกันกับฝายทดนํ้า พร้ อมทั้งนําเสนอถึงรายละเอียดของ
โครงการอีกด้วย ที่สําคัญจะกักเก็บนํ้าเลยไว้ใช้สําหรับการทําเกษตร แก้ไขปั ญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดย
ชี้แจงขั้นตอนดําเนินการว่า จะเสนอให้กบั คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ิโครงการฯ ในปี 2560
พฤศจิกายน 2559 ชาวบ้านกลาง ยื่นหนังสื อคัดค้านการดําเนิ นโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก
ไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี ผ่านช่องทางไปรษณี ยแ์ ละคณะอนุ กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) นํา
โดย นางเตื อ นใจ ดี เ ทศน์ ประธานคณะอนุ ก รรมการด้า นสิ ท ธิ ชุ ม ชนและฐานทรั พ ยากร พร้ อ มด้ว ย
คณะอนุ กรรมการฯ ลงพื้นที่ดาํ เนิ นการตรวจสอบโครงการก่ อสร้ างประตู ระบายนํ้าศรี สองรั ก หลังจากที่
ชาวบ้านยื่นหนังสื อร้องเรี ยนไปครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 กับครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2559 ชาวบ้านกลางเดินทางไปยื่นหนังสื อคัดค้านการดําเนิ นโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักให้กบั ศูนย์
ดํารงธรรม จังหวัดเลย (ยื่นครั้งที่2) และผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย แต่ทว่าผูว้ า่ ฯ ไม่ยอมออกมารับหนังสื อจาก
ชาวบ้าน คณะอนุกรรมการสิ ทธิฯ นําโดย เตือนใจ ดีเทศน์ และคณะอนุกรรมการมีการจัดเวทีประชุมที่ศาลา
กลางจังหวัดเลย โดยเชิ ญหน่ วยงานที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักมา
ชี้แจงและให้ขอ้ มูล ประกอบด้วย ตัวแทนกรมชลประทาน ทหาร ส่ วนราชการในจังหวัดเลยและชาวบ้านใน
พื้นที่ ในครั้งนี้ กรมชลประทานได้รับปากชาวบ้านว่าจะสร้างรู ปแบบหรื อโมเดลการไหล ระดับนํ้าเพื่อให้
เห็ นต่ อความกังวลของผูค้ ดั ค้านว่า จะท่ วมหรื อไม่ ท่ วมอย่า งไรของนํ้า แม่ น้ าํ เลยและนํา ไปสู่ ก ารแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการบริ หารจัดการร่ วมโครงการก่อสร้ างประตู ระบายนํ้าศรี สองรัก อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
โดยผูว้ ่าราชการจังหวัดเลยได้ลงนามเมื่อเดื อนกรกฎาคม 2560 แต่หนังสื อแต่งตั้งฯ ส่ งถึ ง คณะ
กรรมการฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2560
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ตุลาคม 2560 คณะรัฐมนตรี มี มติอนุ มตั ิ ในหลักการให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ) ดําเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย ระยะเวลา
ดําเนินโครงการ 6 ปี (ปี งบประมาณ 2561-2566) รวมวงเงินโครงการฯ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 5,000 ล้านบาท
และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งนี้ ได้มีการออกอากาศมติการ
อนุ มตั ิโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ออกอากาศในรายการเดิ นหน้าประเทศไทย เมื่อช่วงเย็นวันที่ 10
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนกรมชลประทานลงพื้นที่ประชุมชี้แจงการดําเนินโครงการประตูระบายนํ้า
ศรี สองรัก ณ บ้านคกมาด ม.3 ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนกรมชลประทาน ลงพื้นที่ประชุ มชี้ แจงการดําเนินโครงการประตูระบาย
นํ้าศรี สองรัก ณ บ้านกกโพธิ์ (นาบอน) ม.2 ตําบลนาซ่าว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนกรมชลประทาน ประชุมชี้แจงให้ขอ้ มูล การดําเนินโครงการประตูระบาย
นํ้าศรี สองรัก ให้กบั ผูน้ าํ ท้องถิ่นที่อยูใ่ นเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ
พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดย นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการ
สิ ทธิ ฯ และประธานอนุ กรรมการด้านสิ ทธิ ชุมชนและฐานทรั พยากร พร้อมคณะ จัดประชุ ม ณ สํานักงาน
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ เพื่อเรี ยกให้ตวั แทน หน่ วยงาน องค์กร และประชาชน เข้าชี้ แจง เพื่อ
ตรวจสอบข้อร้ องเรี ยนที่ มีต่อการดําเนิ นโครงการประตู ระบายนํ้าศรี สองรั ก จังหวัดเลย ที่ มีการยื่นเรื่ อง
ร้องเรี ยนว่า โครงการฯ ดังกล่าว จะส่ งผลกระทบต่อชุ มชนและข้อร้ องเรี ยนที่กล่าวอ้างว่า โครงการบริ หาร
จัดการนํ้า โขง เลย ชี มูล กระทบต่อสิ ทธิ ชุมชนและขาดกระบวนการมีส่วนร่ วมจากประชาชน ทั้งนี้ กรณี
โครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ตัวแทนชาวบ้านกลาง ที่ร้องเรี ยนระบุวา่ การผลักดันโครงการฯ ขาดการ
มีส่วนร่ วมจากประชาชนและไม่ฟังเสี ยงคัดค้านของชาวบ้านในพื้นที่ ในส่ วนตัวแทนกรมชลประทาน ชี้ แจง
ถึงข้อมูลโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก และกล่าวว่าโครงการฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโขง เลย
ชี มูล
พฤศจิกายน 2560 ผูส้ ื่ อข่าวจาก ThaiPBS ลงพื้นที่ดาํ เนิ นโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก และ
ออกอากาศในรายการ เปิ ดปม: ประตูน้ าํ ห้าพันล้านเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561
ธันวาคม 2560 ตัวแทนกรมชลประทาน เข้าร่ วมประชุ มชี้ แจงให้ขอ้ มูล การดําเนิ นโครงการประตู
ระบายนํ้าศรี สองรัก ในที่ประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่ วนราชการอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ธันวาคม 2560 ตัวแทนกรมชลประทานลงพื้นที่หัวงานก่อสร้ างโครงการ เพื่อชี้ แจงให้ขอ้ มูล การ
ดําเนินโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักให้กบั ชาวบ้านในพื้นที่และสื่ อมวลชนจาก ThaiPBS
มกราคม 2561 จากการดําเนินการตรวจสอบโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ของคณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เมื่อปลายปี 2560 จนกระทัง่ วันที่ 22 มกราคม 2561 คณะกรรมการสิ ทธิ ฯ นํา
โดย เตือนใจ ดีเทศน์ ประชุมร่ วมกับปลัดจังหวัดเลย นายอําเภอเชี ยงคาน นายทหารจากมลทลทหารบทที่ 28
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ผูอ้ าํ นวยการสํ า นัก งานก่ อสร้ า งชลประทานขนาดใหญ่ ที่ 12 สํา นัก พัฒ นาแหล่ ง นํ้า ขนาดใหญ่ กรม
ชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมชลประทาน รวมทั้งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ได้จดั ประชุ มเพื่อชี้ แจงกับชาวบ้านกลาง ณ
วัดโพธิ์ ศรี หายโศก บ้านกลาง เพราะชาวบ้านมีขอ้ กังวลจากโครงการฯ ทั้งนี้ มติที่ประชุ มดังกล่าว มีมติให้ต้ งั
คณะกรรมการร่ ว มเพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจเกี่ ย วกับ โครงการประตู ร ะบายนํ้า ศรี ส องรั ก อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ คณะทํา งานชุ ดดังกล่ าวนี้ ได้รับการลงนามแต่งตั้งจากผูว้ ่าราชการจัง หวัดเลย เมื่ อวันที่ 16
กรกฎาคม 2561 มีชื่ออย่างเป็ นทางการว่า “คณะทํางานบริ หารจัดการนํ้าแบบมีส่วนร่ วมในพื้นที่โครงการ
ประตูระบายนํ้าศรี สองรัก อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเลย” คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รองผูว้ ่า
ราชการจังหวัดเลย ปลัดจังหวัดเลย ผูบ้ ญ
ั ชาการมลทลทหารบกที่ 28 นายอําเภอเชี ยงคาน อธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเลย นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดเลย เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเลย ประมงจังหวัดเลย ปศุสัตว์จงั หวัดเลย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย พัฒนาการจังหวัดเลย ส.อบจ.
จังหวัดเลย พื้นที่อาํ เภอเชี ยงคาน ท้องถิ่นจังหวัดเลย นายก อบต.นาซ่ าว นายก อบต. เชี ยงคาน นาย อบต.
ปากตม กํานันตําบลนาซ่าว กํานันตําบลเชี ยงคาน กํานันตําบลปากตม ผูอ้ าํ นวยการโครงการชลประทานเลย
ประมานหอการค้าจังหวัดเลย อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ผูอ้ าํ นวยการส่ วนประธานและบริ หารจัดการลุ่มนํ้า
โขง ส่ วนที่ 2 สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 อุดรธานี ผูใ้ หญ่บา้ นจาก บ้านกลาง หมู่ 3 และหมู่ 8 บ้านคกมาด
บ้านนาบอน บ้านแก่งมี้ ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ ตัวแทนภาคประชาสังคมจังหวัดเลย ผูน้ วยการสํานักงาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 ผูแ้ ทนสํานักบริ หารโครงการ กรมชลประทาน และหัวหน้าฝ่ ายก่อสร้าง
ที่ 1 สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12
กุมภาพันธ์ 2561 สํานักงานก่อสร้ างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่
กรมชลประทาน ร่ วมกับ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชี ยงคาน องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาซ่ าว อําเภอเชี ยง
คาน จัง หวัด เลย จัดเวที ป ระชาคมราษฎรพื้ นที่ หัว งานก่ อ สร้ า งโครงการประตู ระบายนํ้า ศรี ส องรั ก อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย ในประเด็นเกี่ยวกับการขออนุ ญาตใช้ที่ดิน สปก. เพื่อ
การก่อสร้างโครงการฯ เวทีประชาคมนี้จดั ขึ้น ณ วัดหนองสระพังทอง บ้านนาบอน ตําบลนาซ่ าว โดยมี นาย
ผดุง น้อยจันทร์ นายก อบต. เชียงคาน นายบุญเลี้ยง สี หาเลา รองนายก อบต. นาซ่าว เป็ นประธานการจัดเวที
ประชาคม ในส่ วนโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก มีนายจิตะพล รอดพลอย หัวหน้าฝ่ ายวิศวกรรม จ.ส.อ.
ประกอบ พูนผล หัวหน้าฝ่ ายก่อสร้ างที่ 1 และเจ้าหน้าที่สํานักงานก่อสร้ างชลประทานใหญ่ที่ 12 สํานัก
พัฒนาแห่งนํ้าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน เข้าร่ วมประชุ ม มีชาวบ้านที่อยูอ่ าศัยและมีที่ดินทํากินในพื้นที่หวั
งาน เข้าร่ วม จํานวน 85 คน แบ่งเป็ นชาวบ้านจากตําบลนาซ่ าว จํานวน 66 คน และชาวบ้านจากตําบลเชียง
คาน จํานวน 19 คน ผลการลงมติการดําเนินการจัดเวทีประชาคมคือ 1) ชาวบ้านจากตําบลนาซ่ าว อนุ ญาตให้
ใช้ที่ดิน เพื่อก่ อสร้ างโครงการฯ จํานวน 65 คน 2) ชาวบ้านจากตําบลเชี ยงคาน อนุ ญาตให้ใช้ที่ดิน เพื่อ
ก่อสร้างโครงการฯ จํานวน 19 คน
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มีนาคม 2561 นายยุทธนา มหานุกุล ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 เข้า
พบ นายชัยวัฒน์ ชื่ นโกสุ ม ผูว้ ่า ราชการจังหวัดเลย ณ ศาลากลางจัง หวัดเลย เพื่ อรายงานความก้าวหน้า
เกี่ ย วกับ การดํา เนิ นโครงการประตู ระบายนํ้า ศรี ส องรั ก อันเนื่ องมาจากพระราชดํา ริ ให้ก ับ ผูว้ ่า ราชการ
หลังจากนั้นได้เดิ นทางเข้าพื้นที่ เพื่อติดตามการดําเนิ นงานในพื้นที่หวั งานโครงการฯ ณ บ้านคกมาด ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
เมษายน 2561 จ.ส.อ. ประกอบ พูนผล หัวหน้าฝ่ ายก่อสร้างที่ 1 สํานักงานก่อสร้างชลประทานใหญ่
ที่ 12 สํานักพัฒนาแห่งนํ้าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน เข้าร่ วมประชุมกับสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชี ยง
คาน อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย สมัยวิสามัญที่ 1ประจําปี 2561 ณ ห้องประชุ มสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเชียงคาน เพื่อพิจารณาของใช้ที่ดิน สปก. ของชาวบ้านในพื้นที่ดาํ เนิ นโครงการประตูระบายนํ้าศรี สอง
รักอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย โดยมี นายสุ วฒั น์ แก้วพรรณนา ประธานสภา
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงคาน เป็ นประธานการประชุม นายผดุง น้อยจันทร์ นายก อบต. เชียงคาน และ
ส.อบต. เชียงคาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่ วมพิจารณา
เมษายน 2561 นายยุทธนา มหานุ กุล ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานก่อสร้ างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12
นายจิตะพล รอดพลอย หัวหน้าฝ่ ายวิศวกรรม จ.ส.อ. ประกอบ พูนผล หัวหน้าฝ่ ายก่ อสร้ างที่ 1 และ
เจ้าหน้าที่สํานักงานก่อสร้างชลประทานใหญ่ที่ 12 สํานักพัฒนาแห่ งนํ้าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ได้เข้า
พบ นายณัฐวัสส์ วิริยาณภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย ณ ศาลากลางจังหวัดเลย เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการ
ดํา เนิ น โครงการประตู น้ ํา ศรี สองรั ก อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํา ริ พร้ อ มกับ ขอคํา แนะนํา การแต่ ง ตั้ง
คณะทํางานเข้าไปมีส่วนร่ วมในการดําเนินโครงการฯ
สิ งหาคม 2561 นายชัยวัฒน์ ชื่ นโกสุ ม ผูว้ ่าราชการจังหวัดเลย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่
ดํา เนิ น โครงการประตู ร ะบายนํ้า ศรี ส องรั ก และพบปะกับ ตัว แทนกรมชลประทานกับ ผู น้ ํา ชุ ม ชน โดย
ตัวแทนกรมชลประทาน อ้างว่า ชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีการคัดค้านโครงการฯ แล้ว ในส่ วนนายกองค์การ
บริ หารตําบลปากตม กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่มีการคัดค้านมาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่เป็ นผล ซึ่ งผูว้ า่ ราชการ มี
ความเห็ นชอบกับโครงการฯ และเห็ นชอบว่า ควรมี การศึ กษาวิจยั ร่ วมกันต่อไป ในระหว่างการดําเนิ น
โครงการฯ
สิ งหาคม 2561 จ.ส.อ.ประกอบ พูลผล หัวหน้าฝ่ ายก่อสร้างที่ 1 สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาด
ใหญ่ที่ 12 สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน และนายณัฐวุฒิ บุญประชุม ช่างรังวัด กรมที่ดิน
ประชุมชี้แจงราษฎรพื้นที่หวั งานโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ อ.เชียงคาน
จ.เลย เกี่ ยวกับการจัดทําเอกสารรังวัดที่ดินถูกเขตหัวงานโครงการและลงนามรับรองการรังวัด ณ วัดหนอง
สะพังทอง บ.นาบอน ต.นาซ่ าว อ.เชียงคาน โดยมีราษฎรตามรายชื่ อที่ได้นดั หมายจํานวน 46 คน เข้าร่ วม
ประชุม
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กันยายน 2561 (ภาคเช้า ) นายชวลิ ต สุ ราราช วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักงานก่อสร้ าง
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน และ จ่าสิ บเอกประกอบ พูล
ผล หัวหน้าฝ่ ายก่อสร้ างที่ 1 สํานักงานก่อสร้ างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 จัดกิ จกรรม “โครงการประตู
ระบายนํ้าศรี สองรักอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ พบปะประชาชน” ณ ที่ทาํ การกํานันตําบลหาดทรายขาว
อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย โดยมีผูน้ าํ ท้องที่ ผูน้ าํ ท้องถิ่ น ของตําบลหาดทรายขาว และชาวบ้านเข้าร่ วม
กิจกรรม (ภาคบ่าย) นายชวลิต สุ ราราช วิศวกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่
12 สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน และ จ่าสิ บเอกประกอบ พูลผล หัวหน้าฝ่ ายก่อสร้างที่
1 สํานักงานก่อสร้ างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 จัดกิ จกรรม “โครงการประตู ระบายนํ้าศรี สองรักอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ พบปะประชาชน” ที่ห้องประชุ มองค์การบริ หารส่ วนตําบลปากตม อําเภอเชี ยงคาน
จังหวัดเลย โดยมีนายโสภาพ เข็มทอง ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลปากตม และประชาชนตําบลปากตม
เข้าร่ วมกิจกรรม
7 กันยายน 2561 (ภาคเช้า) นายชวลิต สุ ราราช วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน และ จ่าสิ บเอกประกอบ พูล
ผล หัวหน้าฝ่ ายก่อสร้ างที่ 1 สํานักงานก่อสร้ างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 จัดกิ จกรรม “โครงการประตู
ระบายนํ้าศรี สองรักอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ พบปะประชาชน” ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบล
เขาแก้ว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย โดยมีผนู ้ าํ ท้องที่ ผูน้ าํ ท้องถิ่ น ของตําบลเขาแก้ว และประชาชนเข้าร่ วม
กิจกรรม (ภาคบ่าย) โครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ อําเภอเชี ยงคาน จังหวัด
เลย โดยฝ่ ายก่อสร้างที่ 1 สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่
กรมชลประทาน จัดกิ จกรรม “โครงการประตู ร ะบายนํ้า ศรี ส องรั ก อันเนื่ องมาจากพระราชดํา ริ พบปะ
ประชาชน” เพื่อประชาสั มพันธ์การดําเนิ นโครงการฯ และรับฟั งความคิดเห็ น /ข้อเสนอแนะต่างๆ จาก
ประชาชน ณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลจอมศรี อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย มีผูน้ าํ ท้องที่ ผูน้ าํ ท้องถิ่ น และ
ประชาชนพื้นที่ตาํ บลจอมศรี เข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน 84 คน
17 กันยายน 2561 คณะรัฐมนตรี นาํ โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จงั หวัด
เลย (ครม.สัญจร) โดยเดินทางพบปะประชาชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และเปิ ดถนนสี่ เลนเลย-เชี ยงคาน
พร้อมทั้งเยี่ยมชม การดําเนิ นงานโครงการการท่องเที่ยวโดยชุ มชนตามแนวประชารัฐ ที่อาํ เภอเชี ยงคาน แต่
เจ้า หน้าที่ ฝ่ ายปกครอง ได้มี การกัก ตัวผูน้ าํ ชุ มชนจากบ้านกลาง ซึ่ งเป็ นชุ มชนเป้ าหมายดําเนิ นโครงการ
ท่องเที่ยวนวัตวิถี แต่คดั ค้านการก่อสร้างประตูน้ าํ ศรี สองรักเพราะเกรงว่า จะไปยื่นหนังสื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับ
โครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก อย่างไรก็ตาม คณะ ครม.สัญจร ในครั้งนี้ ได้มีการเข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่
การก่อสร้างดําเนินโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักอีกด้วย
23 พฤศจิกายน 2561 คณะทํางานบริ หารจัดการนํ้าแบบมีส่วนร่ วมในพื้นที่โครงการประตูระบายนํ้า
ศรี สองรัก ที่แต่งตั้งมาตั้งแต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เริ่ มประชุ มครั้งแรก โดยชาวบ้านมีขอ้ เสนอที่สําคัญคือ
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ให้ กรมชลประทาน จัดทําแบบจําลองพื้นที่น้ าํ ท่วม หากมีการสร้างโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก มา
นําเสนอให้กบั ชาวบ้าน ซึ่ ง กรมชลประทาน รับปากว่าจะดําเนินการตามข้อเรี ยกร้องของชาวบ้าน
28 พฤศจิกายน 2561 พลเอกฉัตรชัย สาริ กลั ยะ รองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ติ ด ตามความก้า วหน้ า โครงการสร้ า งประตู ร ะบายนํ้า ศรี ส องรั ก อัน
เนื่ องมาจากพระราชดําริ โดยมีมีกิจกรรมมอบเงิ นให้กบั ชาวบ้านที่ถูกเวนคืน 8 รายแรก ซึ่ งเป็ นกลุ่ มที่ มี
เอกสารสิ ทธิ เป็ น โฉนด โดยเป็ นชาวบ้านกกโพธิ์ -ห้วยหิ นสอ แต่สําหรับกลุ่มที่มีเอกสารสิ ทธิ เป็ น สปก. จะ
ดําเนินการจ่ายค่าชดเชยในลําดับถัดไป และอธิ บดีกรมชลประทานได้ช้ ี แจงว่าจะดําเนิ นการจ่ายค่าชดเชยให้
แล้วเสร็ จภายใน ธ.ค. 61 และจะเริ่ มดําเนิ นการก่อสร้างในช่วงเดือน ม.ค. 62 ขณะนี้ ได้ บริ ษทั ผูร้ ับเหมาเพื่อ
มาดําเนิ นโครงการเรี ยบร้ อยแล้ว หลังจากพบปะประชาชนที่วดั หนองข่า บ้านนาบอน ตําบลปากตม รอง
นายกฯ พร้ อมคณะ ข้า ราชการในพื้ นที่ ตัวแทนกรมชลฯ และสื่ อมวลชน ได้เดิ นทางไปถ่ า ยทํา รายการ
เดินหน้าประเทศไทย ณ พื้นที่ดาํ เนินโครงการก่อสร้างประตูน้ าํ โดย “ห้าม” มิให้ชาวบ้านเข้าใกล้พ้ืนที่จดั ทํา
รายการ แม้แต่เจ้าของที่ดินและชาวบ้านที่ถูกผลกระทบ ก็หา้ มเข้า
5 ธันวาคม 2561 การออกอากาศ “รายการเดิ นหน้าประเทศไทย ประตูระบายนํ้าศรี สองรัก อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ” ความยาว 18.35 นาที นําเสนอถึงรายละเอียดโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักฯ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ พร้ อมกันกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ การจัดการนํ้าในพื้นที่ภาคอี สาน
โดยเฉพาะจังหวัดเลยกับพื้นที่ลุ่มนํ้าเลย ซึ่ งนําเสนอโดยพลเอกฉัตรชัย สาริ กลั ยะ รองนายกรัฐมนตรี นาย
สํา เริ ง แสงภู่ วงศ์ รองเลขาธิ ก ารสํา นัก ทรั พ ยากรนํ้า แห่ ง ชาติ และนายทองเปลว กองจันทร์ อธิ บ ดี ก รม
ชลประทาน จุดที่น่าสังเกตคือ การนําเสนอเสี ยงชาวบ้านในพื้นที่ดาํ เนิ นโครงการฯ นั้นเป็ นความเห็ นของ
ชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่ งเป็ นความเห็นด้านบวกเพียงอย่างเดียว เช่น ความต้องการและความจําเป็ นในการใช้น้ าํ
ความคาดหวังถึ งผลประโยชน์จากโครงการฯ แต่กลับไม่มีการสะท้อนข้อกังวลของชาวบ้านในพื้นที่ ดังที่
ชาวบ้านกลางมีความกังวลใจต่อโครงการฯ
8 มกราคม 2562 กรมชลประทาน นัดประชุ มกับชาวบ้านที่ถือครองที่ดินเอกสารสิ ทธิ สปก. เพื่อ
ชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก และการเวนคืน
9 พฤษภาคม 2562 บริ ษทั ไรททันเน็ลลิ่ง จํากัด เริ่ มดําเนิ นการก่อสร้างประตูระบายนํ้า ขนาดบาน
ประตู 15X13.20 เมตร จํานวน 5 ช่องประตู และอาคารประกอบพร้อมส่ วนประกอบอื่น มีระยะเวลาก่อสร้าง
1,200 วัน เริ่ มสัญญาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562- 20 สิ งหาคม 2565 งบประมาณ 1,510,917,027.23 (หนึ่ง
พันห้าร้ อยสิ บล้านเก้าแสนหนึ่ งหมื่นเจ็ดพันยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์) โดยได้รับการว่าจ้างจาก กรม
ชลประทาน ให้ดาํ เนินการก่อสร้าง
28 มิถุนายน 2562 พัฒนาชุ มชนอําเภอเชี ยงคาน ได้รับคําสั่งจากกรมพัฒนาชุ มชนผ่านพัฒนาการ
จังหวัดเลย ให้จดั ทําแผนพัฒนาชุมชนและส่ งเสริ มอาชีพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ สิ่ งแวดล้อมโครงการประตู
ระบายนํ้าศรี สองรัก งบประมาณหมู่บา้ นละ 80,000 บาท โดยมีบา้ นกลาง หมู่ 3 หมู่ 8 บ้านคกมาดหมู่ 3 และ
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บ้านนาบอนหมู่ 9 เป็ นพื้นที่เป้ าหมาย ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 โดยชุมชน
บ้านกลางมีมติไม่รับโครงการดังกล่าว เนื่ องจากโครงการมีความเกี่ ยวข้องกับโครงการการก่อสร้ างประตู
ระบายนํ้าศรี สองรัก
8 กรกฎาคม 2562 กรมชลประทานจัดประชุ ม เตรี ยมความพร้ อมการจัดทํางบประมาณค่า
ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม ปี งบประมาณ 2563 ร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่ประชุ มมีมติมอบหมายให้กรมชลประทาน
เตรี ย มความพร้ อ มจัด ทํา งบประมาณค่ า ดํา เนิ น การตามแผนปฏิ บ ัติ ก าร เพื่ อ พิ จ ารณาจัด สรรให้ แ ต่ ล ะ
หน่ วยงานอย่า งรวดเร็ ว โดยขอให้หน่ วยงานส่ ง งบประมาณให้ก ับ กรมชล ทั้งนี้ กองส่ ง เสริ ม โครงการ
พระราชดําริ การจัดการพื้นที่ และวิศ วกรรมการเกษตร ขอความร่ วมมื อมายังเกษตรจังหวัดเลย ให้จดั ทํา
รายละเอียดคําของบประมาณ โดยให้นาํ แนวทางการจัดทําโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาในเขตชลประทานมา
ประกอบการพิจารณาด้วย
กรกฎาคม 2562 เกษตรจังหวัดเลยประชุ มร่ วมกับชุ มชนบ้านกลาง ณ วัดโพธิ์ ศรี หายโศก โดย
เจ้าหน้าที่สาํ นักงานเกษตรจังหวัดเลยกล่าวโน้มน้าวให้ชาวบ้านกลางรับโครงการพัฒนา ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์
กับชาวบ้าน อย่างไรก็ตามชาวบ้านกังวลว่าโครงการดังกล่าวอาจเกี่ ยวข้องกับโครงการประตูระบายนํ้าศรี
สองรัก ชุมชนบ้านกลางจึงมีมติไม่รับโครงการดังกล่าว
30 กรกฎาคม 2562 ชมรมนักข่าวสิ่ งแวดล้อมลงพื้นที่ทาํ ข่าวบ้านกลาง โดยกลุ่มฮักแม่น้ าํ เลยได้ให้
สัมภาษณ์ และแสดงจุดยืนคัดค้านการก่อสร้ างประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ภายหลังจากกิ จกรรมดังกล่าว ได้
ปรากฏข่าวการยืน่ หนังสื อและสกู๊ปข่าวผลกระทบจากการก่อสร้างประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ต่อสื่ อมวลชน
หลายสํานักได้แก่ สํานักข่าวเนชัน่ , ThaiPBS, ศูนย์ข่าวภาคอีสาน ThaiPBS, สํานักข่าวประชาไท, สํานักข่าว
สิ่ งแวดล้อม GreenNews เป็ นต้น
29 กรกฎาคม 2562 กลุ่มฮักแม่น้ าํ เลยรวมตัวกันกว่า 40 คน ยื่นหนังสื อต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย
นายชัยวัฒน์ ชื่ นโกสุ ม ณ ด่านศุลกากร อําเภอเชี ยงคาน ท่ามกลางสื่ อมวลชนจากชมรมนักข่าวสิ่ งแวดล้อม
โดยขอให้ผูว้ ่ามี คาํ สั่ง ระงับ การก่ อสร้ า งโครงการประตู ระบายนํ้าศรี ส องรั ก เนื่ องจากกัง วลว่า โครงการ
ดังกล่าว จะส่ งผลกระทบต่อชุมชน ทั้งนี้ ที่ผา่ นมากรมชลประทานให้ขอ้ มูลเฉพาะด้านดี และไม่เคยให้ขอ้ มูล
ด้านเสี ย ซึ่ งเมื่อปี ที่แล้วกรมชลประทานได้รับปากว่าจะสร้างโมเดลพื้นที่น้ าํ ท่วมให้สําเร็ จ แต่ชาวบ้านยังไม่
รับรู ้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ผูว้ า่ ราชการจึงรับปากจะจัดให้มีการนําเสนอข้อเท็จจริ งระหว่างกรมชลประทาน
และชาวบ้านภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสื อ
สิ งหาคม 2562 การประชุมการชี้แจงราษฎรในการก่อสร้างโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ณ วัด
โพธิ์ ศรี หายโศก บ้านกลาง อ.เชียงคาน จ.เลย มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ ม ดังนี้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย, ผอ.สํานักงาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 12, มณฑลทหารบกที่ 28, สํานักงานจังหวัดเลย, ประชาสัมพันธ์จงั หวัดเลย,
ศูนย์ดาํ รงธรรม, สายตรวจตําบลปากตม, ปลัด อบต.ปากตม, ผูแ้ ทนนายก อบต.ปากตม, นายก อบต.เชียง
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คาน, รองนายก อบต.นาซ่ าว, ผูใ้ หญ่บา้ นคกมาด, ผูใ้ หญ่บา้ นคกงิ้ว, กลุ่มฮักแม่น้ าํ เลย, กลุ่มคัดค้านการสร้าง
ประตูระบายนํ้าศรี สองรัก และชาวบ้านกลาง รวมผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประมาณจํานวน 300 คน
สื บเนื่ องจากชาวบ้านมีการยื่นหนังสื อคัดค้านโครงการก่อสร้ างประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ณ ด่าน
ศุลกากร อ.เชียงคาน จ.เลย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 จึงนํามาสู่ เวทีการพูดคุยระหว่างกรมชลกับชาวบ้าน
กลางในวันนี้
ผอ.สํานักงานก่อสร้ างชลประทานขนาดใหญ่ 12 “ในฤดู แล้งระดับนํ้าที่สะพานบ้านกลางจะสู ง
ประมาณ 3 เมตร ระดับนํ้าจะไม่พน้ ตลิ่งแม่น้ าํ เลยขึ้นมา และนํ้าจะเอ่อไปถึงบ้านแก่งมี้สูงประมาณ 1 เมตร
ในช่วงฤดูฝน ถ้านํ้ามากจะยกประตูระบายนํ้าเพื่อให้ไหลลงแม่น้ าํ โขง แต่ถา้ ฝนทิ้งช่วงเราก็จะหรี่ บานประตู
ลงเพื่อกักเก็บนํ้าไว้ เราจะบริ หารจัดการนํ้าให้อยูใ่ นลํานํ้าเลยโดยไม่ส่งผลกระทบ ถ้ามีน้ าํ โขงหนุ นมา จะปิ ด
ประตูน้ าํ และใช้เครื่ องสู บนํ้าออก เบื้องต้นใช้เครื่ องสู บนํ้าแบบโมบาย เพื่อเลี้ยงระดับนํ้าไว้ไม่ให้ลน้ โดยได้
ออกแบบเป็ นสถานีสูบนํ้าถาวรไว้ สู บนํ้าไปและนํ้ากลับ ในกรณี ที่น้ าํ เลยมาเยอะ จะเปิ ดประตูระบายลงโขง
เพื่อให้ระบายนํ้าได้เร็ วขึ้น เป็ นการแก้ไขปั ญหาและเป็ นการลดผลกระทบในช่วงฤดูฝนด้วย” เจ้าหน้าที่กรม
ชลประทานกล่ าว และยัง เสนอให้ชาวบ้านที่ ค ดั ค้านได้ไปศึ กษาดู งานยังพื้นที่ โครงการทําสําเร็ จ “ทั้ง นี้
โครงการ ปตร.ศรี สองรัก ไม่เข้าข่ายการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม แต่มีการศึ กษาวางโครงการ
(Pre-Feasibility ประตูระบายนํ้าศรี สองรัก และกรมชลประทานยังมีแผนอนุ รัก ษ์พฒั นาสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งมี
งบประมาณ 250 ล้านบาท โดยมีแผนทํางานบูรณาการกับพัฒนาชุ มชน กรมประมง กรมทางหลวง เป็ นต้น
การใช้น้ าํ ของเกษตรกร อยู่ระหว่างการออกแบบท่อส่ งนํ้า เพื่อให้ไปถึ งพื้นที่เพาะปลู ก โดยกรมชลฯ มี
ระเบียบการใช้น้ าํ อยูแ่ ล้ว โดยจะต้องมีกลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ มีแปลงเพาะปลูกจึงจะต่อท่อส่ งนํ้า ส่ วนค่าใช้จ่ายการสู บ
นํ้ากรมชลฯ จะออกค่าไฟฟ้ าให้ในหนึ่ งรอบการเพาะปลู กครั้งแรกฟรี ส่ วนค่าซ่ อมบํารุ ง ค่าไฟ กลุ่มผูใ้ ช้
นํ้าตกลงกันเอง โดยเฉลี่ยที่ผา่ นมามีค่าใช้จ่ายการสู บนํ้าประมาณ 120 บาท /ไร่ พอชาวบ้านมีน้ าํ ก็จะมีรายได้
เพิม่ ขึ้น” เจ้าหน้าที่กรมชลฯ คนเดิมกล่าว
ทางกลุ่มผูค้ ดั ค้าน ได้ต้ งั ข้อสังเกตถึ งเอกสารการวางโครงการ เช่ น ปรากฏว่ามีขอ้ มูลบ้านห้วยขิ ก
ได้รับผลประโยชน์ แท้จริ งแล้วบ้านห้วยขิกไม่มีอยูจ่ ริ งในตําบลปากตม อําเภอเชี ยงคาน เป็ นเพียงชื่ อลํานํ้า
ห้วยขิกเท่านั้น การสร้ างบันไดปลาผ่านที่ได้ศึกษามายังไม่เคยเห็ นบันไดปลาผ่านที่ไหนในประเทศไทยที่
ประสบผลสําเร็ จ ถ้ากรณี เกินกว่าที่กรมชลฯ คาดการณ์ไว้อาจส่ งผลต่อการอพยพและกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทพวน
อาจล่มสลายได้ การดําเนิ นโครงการย่อมมีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เช่นเดียวกับโครงการนี้
อยากให้มีการศึ กษาผลกระทบโดยการมี ส่วนร่ วมของกลุ่ มผูค้ ดั ค้าน แม้กระทัง่ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ หารจัดการนํ้าอย่างมีส่วนร่ วมโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก มีแค่รายชื่ อที่แต่งตั้งที่ผา่ นมามีการเรี ยก
ประชุ มเพียงครั้งเดียว ซึ่ งตอนนั้นกรมชลฯ บอกว่าจะเรี ยกประชุ มอย่างน้อย 2 เดือน/ ครั้ง มีเสี ยงตามสายที่
ส่ งจากพื้นที่โครงการฯ บ้านกกโพธิ์ ห้วยหิ นสอ เป็ นลักษณะให้ขอ้ มูลบิดเบียนบอกแต่สิ่งดีงาม สร้างความ
ขัดแย้งให้คน สังคม แม้กระทัง่ การเยียวยา งบประมาณเกิ นกว่าที่ ต้ งั กําหนดไว้ ดังกรณี ของเขื่ อนปากมู ล
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จังหวัดอุบลราชธานี เขื่อนราษีไศล เขื่อนหัวนา โครงการสู บนํ้าด้วยพลังงานไฟฟ้ าในเขตตําบลเชียงคาน ใน
ปั จจุบนั ไม่มีการใช้งาน เนื่องจากไม่คุม้ ค่าในการลงทุนของเกษตรกร สร้างเสร็ จไม่กี่ปีทรุ ดโทรม ดังรายการ
เปิ ดปม ของสถานี โทรทัศน์ไ ทยพีบี เอส ได้นําเสนอ “ประตู น้ าํ ห้า พันล้าน” ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 8
มกราคม 61 เวลา 20.30 น. https://www.youtube.com/watch?v=wmDSlE-Dykc
เป็ นต้น ทั้งสองโครงการมีความเกี่ ยวข้องกันอย่างไร กลุ่มผูค้ ดั ค้านยังเสนอให้หน่ วยงานที่รับผิดชอบกับ
โครงการฯ ทํา หนัง สื อ เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรและลงนามโดยผูม้ ี อ าํ นาจว่า นํ้า จะไม่ ท่ ว ม ไม่ ส ร้ า งความ
เดือดร้อนเสี ยหายต่อข้อกังวลทั้งหมด เช่ น การทํามาหากินในลํานํ้าเลย ระบบนิ เวศ ความอุดมสมบูรณ์ ตาม
ธรรมชาติ เป็ นต้น ตั้งแต่ทราบว่าจะมีโครงการฯ ทําให้กลุ่ มผูค้ ดั ค้านสุ ขภาพจิตเสี ย เกิ ดความเครี ยด ใน
เอกสารการวางโครงการที่กรมชลประทานให้กบั ชุมชน ไม่มีขอ้ มูลด้านเกษตร เช่น ชนิดของพืชที่ปลูกในแต่
ฤดูกาล หนังสื อที่ให้กบั ผูน้ าํ ชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านลงชื่ อเห็นด้วย ก่อนดําเนิ นโครงการ เป็ นเพียงกระดาษปะ
หน้าเพียงแผ่นเดียว ไม่มีรายละเอียดของโครงการเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจได้เลย ความกังวลจากการสู บเอานํ้า
ในแม่น้ าํ เลยเพื่อนําไปใช้เพื่อการเกษตร คือ ตะกอน วัชพืช สารปนเปื้ อน สารเคมีจากภาคเกษตร จากชุ มชน
ที่ไม่มีขอ้ มูล ไม่มาตรการด้านปลอดภัย แม่น้ าํ เลยเป็ นแหล่งขยายเพาะพันธุ์ปลาที่อพยพจากแม่น้ าํ โขง และ
จะกลับไปยังแม่น้ าํ โขงเมื่อตัวโต
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุ ม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย เสนอว่า “หากกรมชลประทานมัน่ ใจว่านํ้าจะไม่ท่วม
ขอให้ทาํ หนังสื อรับรองมา”
นายพิชยั ปราบไพรี ครู ชาํ นาญการพิเศษ “ถ้าชุมชนล่มสลายท่านจะได้อะไร ผมศึกษาวิจยั เรื่ องเขื่อน
มาแล้ว 3 เขื่อนที่มีปัญหา เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลําปาว เขื่อนที่จงั หวัดอุบล วันนี้ พวกท่านมาราชการตาม
หน้าที่ของท่าน ผมก็ขอขอบคุณ จริ งๆ แล้วท่านไม่มีอาํ นาจในการตัดสิ นใจ ชาวบ้านต้องเข้าใจพวกท่านด้วย
ถ้าข้าราชการไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่มนั ก็ผดิ กฎ ดังนั้น พวกเราชาวบ้านก็ทาํ หน้าที่ของพวกเราเหมือนกัน ถ้าเรา
ไม่เอาโครงการก็แปลว่าเรามีเหตุผลของเรา ท่านต้องเคารพพวกเรา ผมยกตัวอย่างความล่มสลายของชุ มชนที่
เคยสาบานจากการสร้างเขื่อนลําปาว คนที่สาบานตอนนี้ ก็ตายไปแล้ว ท้ายที่สุดชุ มชนได้อะไรจาการสาบาน
การสาบานมันไม่มีเหตุผล ถ้าเราไม่เอาโครงการก็คือไม่เอา ที่ชาวบ้านไม่เอาก็เพราะว่ากรมชลฯ ไม่มีความ
จริ ง ใจ ผมเข้า ใจดี ว่า ถ้า กรมชลฯพูดความจริ ง ท่า นจะไม่ ได้สร้ าง กรมชลฯโกหกชาวบ้า นไว้ท วั่ ประเทศ
ยกตัวอย่างพื้นที่ลุ่มตํ่าแม่น้ าํ มูล กรมชลฯ เคยไปชี้ แจงชาวบ้านแล้วสาบานตนว่านํ้าจะไม่ท่วมพื้นที่บา้ นเขา
พื้นที่ตรงนั้นนํ้าไม่ท่วมขังจริ ง แต่เป็ นพื้นที่น้ าํ ท่วมซํ้าซาก ถ้าเกิ ดแบบนั้นจริ งๆ บ้านกลางรับได้ไหม ถ้าทํา
EIA ยังไงมันก็ไม่ได้สร้าง กรมชลฯทําแบบลับๆล่อๆ ลับลวงพรางชาวบ้าน สรุ ปแล้วชาวบ้านกลางไม่เอา
โครงการฯ ประเทศไทยของเราอุดมสมบูรณ์ มาก ถ้าทรัพยากรอยู่กบั ประชาชนจริ งๆ พวกเราจะไม่จนอยู่
อย่างนี้ พวกเราก็จะสู ้ไปเรื่ อยๆ สู ้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนคณะรัฐบาล”
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มติที่ประชุม
1. ผูว้ า่ ราชการรับหนังสื อคัดค้านโครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้า จากกลุ่มฮักแม่น้ าํ เลยและจะนํา
เรื่ องส่ งถึง รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 12 จะนําเรื่ องที่ชาวบ้านคัดค้านโครงการ
ก่อสร้างประตูระบายนํ้าศรี สองรัก รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาและผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ และภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ 16 ส.ค. 2562 จะต้องได้คาํ ตอบ โดยกรมชลฯจะต้องแจ้งต่อผูใ้ หญ่บา้ นกลางเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. ในระหว่างที่รอการดําเนิ น 30 วัน ห้ามกรมชลฯ ใช้เสี ยงประชาสัม พันธ์โครงการก่อสร้างประตู
ระบายนํ้าศรี สองรัก
4. ผูว้ า่ ราชการขอพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่กลุ่มฮักแม่น้ าํ เลยนําเสนอในวันนี้ อีกครั้ง
ณ จวนผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย โดยวันที่และเวลาจะนัดหมายกันภายหลัง
การสื่ อสารสู่ สาธารณะด้วยการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุค๊ ที่ใช้ชื่อว่า “กลุ่มฮักแม่น้ าํ เลย”
จบการประชุมเวลา 14.30 น.
ส่ งหนังสื อเรื่ องร้ องทุกข์จากบ้านกลางไปยัง รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านผูว้ ่า
ราชการจังหวัดเลย ผูว้ ่าราชกาจังหวัดเลยส่ งหนังสื อเรื่ องร้ องทุกข์ของกลุ่มฮักแม่น้ าํ เลยไปยังผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานโรงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 10 จุด รอบพื้นที่
โครงการฯ
กลุ่มฮักแม่น้ าํ เลยติดป้ ายคัดค้านโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก 1 จุดบริ เวณบ้านกกโพธิ์ ต.ปาก
ตม อ.เชียงคาน จ.เลย หลังจากนั้นเพียงวันเดี ยวป้ ายคัดค้านโครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ถูก
กรี ดทําลาย ชาวบ้านติดป้ ายคักค้านโครงการใหม่อีกครั้ง
30 สิ งหาคม 2562 กองอํา นวยการรั กษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เข้าพบ
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 3 สอบถามข้อมู ลและความคื บหน้าของกลุ่ ม ฮักแม่น้ าํ เลย กลางดึ กในวันเดี ยวกันนี้ ป้า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ถูกเผาและทําลาย
ถัดมาอีก 1 วัน กลุ่มฮักแม่น้ าํ เลยประกาศแถลงการณ์ประณามผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างปมความ
ขัดแย้ง และแสดงเจตนาบริ สุทธิ์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เผาทําลายป้ ายดังกล่าว ผ่านเฟสบุค๊
30 กันยายน 2562 กลุ่มฮักแม่น้ าํ เลยยื่นหนังสื อผ่านจดหมายไปรษณี ยร์ ้ องเรี ยนต่อรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
15 ตุลาคม 2562 กลุ่มฮักแม่น้ าํ เลยส่ งจดหมายไปรษณี ย ์ ต่อคณะกรรมาธิ การแม่น้ าํ โขง Mekong
River Commission (MRC) ให้ตรวจสอบโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักที่อาจจะเชื่ อมโยงกับการผันนํ้า
โขง และในเอกสารการวางโครงการที่จะมีการสู บนํ้าจากแม่น้ าํ โขงเข้ามาใช้กบั โครงการฯ ในช่ วงเย็นวัน
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เดียวกันก็ได้เดินทางไปยังจวนผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย ร่ วมรับประทานอาหารเย็นและนําเสนอข้อมูลผลการ
ศึกษาวิจยั และอภิปรายเหตุผลความจําเป็ นที่ตอ้ งมีการคัดค้านโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก
17 ตุลาคม 2562 กลุ่มฮักแม่น้ าํ เลยยื่นหนังสื อผ่านทางไปรษณี ยถ์ ึง รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่ อง ทวงถามคําตอบต่อข้อเสนอขอให้ยกเลิกโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก จังหวัดเลย
14 พฤศจิกายน 2562 หลังจากได้มีการร่ วมพูดคุยยังจวนผูว้ า่ ราชการจังหวัดที่ผา่ นมา เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม ผูว้ ่าราชการจังหวัดและกลุ่มฮักแม่น้ าํ เลย มีการตกลงที่จะเชิ ญกรมชลประทานมาร่ วมเจรจากันอีก
ครั้งยังศาลากลางจังหวัด หลังจากได้วนั เวลาตามที่ได้นดั หมายกัน คือ เวลา 11.30 น. สรุ ปผลจากการเจรจา
ดังต่อไปนี้น้ ี
ผลจากการเจรจา 3 ฝ่ าย เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 11.30 น. ห้องประชุ มภูเรื อ ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดเลยโดยผูว้ ่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่ นโกสุ ม พร้ อมด้วยคณะ, ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดเลย
พร้อมคณะ, สํานักงานจังหวัดเลย, กรมชลประทาน นําโดย นายยุทธนา มหานุกุล ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 12 , กลุ่มฮักแม่น้ าํ เลยและกลุ่มผูค้ ดั ค้านโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก
รวมประมาณ 30 คน จากที่กลุ่ มฮักแม่น้ าํ เลย นําโดยกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ ไทพวน บ้านกลาง ได้พบปะกับผูว้ ่า
ราชการจังหวัดยังจวนผูว้ า่ ฯ และได้มีการนัดหมายเพื่อจะร่ วมพูดคุย 3 ฝ่ าย การเจรจาเริ่ มจากกลุ่มฮักแม่น้ าํ
เลย เรี ยกร้องให้ชะลอการดําเนิ นโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักออกไปก่อน จนกว่าจะมีการสรุ ปหลัง
การจัดเวทีสาธารณะ ที่แต่ละฝ่ ายจะต้องนําเสนอข้อมูลที่มี ข้อดี ผลกระทบ อื่นๆ ตามที่จะมีการออกแบบ
ร่ วมกันก่อน ดังคําแถลงการณ์
1.ให้มี ก ารจัด เวที ส าธารณะ เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น แสดงข้อมู ล ข้อกัง วล ข้อ ดี ข้อเสี ย ให้
ครบถ้วน รอบด้าน ตลอดจนความคุ ม้ ค่าของโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรั ก โดยต้องมีนกั วิชาการทั้ง
สองฝ่ าย และต้องให้ผูท้ ี่มีอาํ นาจในการตัดสิ นใจต่อโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักเข้าร่ วม เพื่อเสนอ
แนวปฏิบตั ิต่อไปได้ดว้ ยความเห็นชอบร่ วมกัน
2.หลังจากวันนี้ ตอ้ งมีการเสนอให้ชะลอโครงการฯ ไว้ก่อนจนกว่าจะมีการสรุ ปหลังจากการจัด
เวทีสาธารณะ โดยผูม้ ีอาํ นาจอย่างเร่ งด่วน
3.ต้องมีการศึกษา ความคุ ม้ ค่า ผลกระทบให้รอบด้าน ในลักษณะเดี ยวกับการศึกษาผลกระทบ
ทางสิ่ งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้าศรี สองรัก
4.กรมชลประทาน ต้องทําเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กรณี ชาวบ้านร้องเรี ยนมีบุคคลในการ
ก่อสร้างประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ได้เรี ยกร้องผลประโยชน์กบั ชาวบ้านในพื้นที่ก่อสร้าง
5.กรมชลประทานต้อ งทํา ความเข้า ใจให้ชัดเจน กับ เจ้า ของพื้ น ที่ ที่ ก รมชลประทานเข้า ไป
ดําเนินการใด ๆ เช่น การปั กธง ฝังหมุด เป็ นต้น
6.ทุ กเวที ทุกการประชุ ม กรมชลประทานต้องเชิ ญคณะกรรมการบริ หารจัดการร่ วมโครงการ
ประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ที่มีการแต่งตั้งไว้เข้าร่ วมทุกครั้ง
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7.มีการตั้งผูป้ ระสาน 3 ฝ่ าย
หลังจากสิ้ นสุ ดการเจรจา ทั้ง 3 ฝ่ ายต้องร่ างเอกสารเพื่อลงนามรับทราบร่ วมกัน และจะนําเสนอ
ให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสิ นใจของโครงการฯ ต่อไป
พื้นที่ตาบลบ้านม่วง (บ้านม่วง บ้านภูเขาทอง และบ้านหนอง)
ได้มีการดําเนินการให้ประชุมกลุ่มย่อยในชุมชน เพื่อให้เกิดการกระตุน้ การทํางานภายในของชุมชน
และทีมสื่ อสาร โดยการทํางานหรื อจัดกิ จกรรมชุ มชนแต่ละครั้งนักวิจยั และตัวแทนชุ มชนจะร่ วมประชุ ม
ปรึ กษาหารื อกันอย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้ างความเข้าใจให้ไปในทิศทางเดี ยวกัน ได้ร่วมกันแผนงาน การแบ่ง
บทบาทหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมอย่ า งมี ศ ัก ยภาพ โดยมุ่ ง เน้ น การทํา ความเข้า ใจให้ ก ับ
บุ ค คลภายนอกชุ ม ชนผ่า นกิ จ กรรมที่ จ ัด ขึ้ น หรื อ หากไม่ ไ ด้ก ํา หนดเป็ นกิ จ กรรม บางครั้ งก็ จ ะร่ ว มกัน
ออกแบบการสื่ อสาร เช่น การประชุ มของทีมวิจยั ในวันที่ 9 สิ งหาคม 2562 ระดับนํ้าโขงได้ลดลงประมาณ
1 เมตร ตัวแทนจาก 3 ชุมชน ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ าํ โขง
ในขณะนั้น โดยได้วิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้นกับระบบนิ เวศแม่น้ าํ โขง ร่ วมกันคิดหาของปั ญหาที่
เกิดขึ้น พร้ อมทั้งหาแนวทางร่ วมกันว่าในสถานการณ์ เช่นนี้ ตัวแทนชุ มชนจะทําอะไรได้บา้ ง เพื่อให้ขอ้ มูล
กับสาธารณะ รวมถึงคนในชุมชน
ซึ่ งการพูดคุ ย ได้ขอ้ สรุ ปคื อ การลงสํารวจความเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นในช่ วงนํ้า ลด บันทึ กเป็ นลายลักษณ์
อักษร ถ่ายภาพเพื่อเก็บข้อเท็จจริ งและนําข้อมูลและภาพออกเผยแพร่ ท้ งั ในชุมชนและนอกชุ มชน ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่ น การถ่ ายทอดข้อเท็จจริ งลงในเฟสบุ๊คส่ วนบุคคล การเขี ยนรวบรวมข้อมูลอย่างละเอี ยด การส่ ง
ข้อมูลให้นกั วิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งสื่ อมวลชนที่เป็ นสื่ อหลักบางสํานัก เพื่อนําไปเผยแพร่
ต่อให้กว้างขวางมากยิง่ ขึ้น เป็ นต้น
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นักวิจยั ท้องถิ่น ตัวแทนจากองค์กรภาคประชาชนในลุ่มนํ้าโขงจากภาค
อีสาน ได้ประชุ มกลุ่มเพื่อเตรี ยมข้อมูลนําเสนอให้แก่อธิ บดีกรมประมง ในโอกาสที่มีตวั แทนเดินทางมาลง
พื้นที่แม่น้ าํ โขง ตําบลบ้านม่วง ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยเมื่อถึ งวันที่กาํ หนด ตัวแทนนักวิจยั ได้
นําเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับความเปลี่ ยนแปลงของแม่น้ าํ โขง และการหาปลาในสถานการณ์ปัจจุบนั อันเป็ นผล
จากความผิดปกติการขึ้นลงของระดับนํ้าโขง การนําเสนอดังกล่าวนําไปสู่ แผนปฏิ บตั ิการร่ วมกันระหว่าง
ชุ มชนกับกรมประมง โดยมีแนวทางการจัดทําเขตรักษาพันธุ์ปลาในแม่น้ าํ โขง รวมถึ งการสนับสนุ นพันธุ์
ปลาเพื่อปล่อยทดแทนปลาธรรมชาติที่ลดปริ มาณลง
การจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่นอกเหนื อจากงานประเพณี ชุมชน จะมีการสื่ อสารกันด้วยวิธีการประชุ ม
ร่ วมกันเพื่อหารายละเอียดของกิจกรรมนั้นๆ เช่น วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ได้มีการประชุมเพื่อเตรี ยมงาน
“เอิ้นขวัญปลาคืนมาแม่น้ าํ โขง” ที่จะจัดขึ้นที่แม่น้ าํ โขงบริ เวณชุ มชนบ้านม่วง และเมื่อมีกิจกรรม หรื อการ
ดําเนิ นการของกลุ่ มเสร็ จสิ้ นลง ก็จะมี การประชุ มเพื่อสรุ ปการทํางานของแต่ละกิ จกรรม เช่ น ในวันที่ 11
สิ งหาคม 2562 ได้ร่วมกันประชุมสรุ ปงาน เป็ นต้น
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ในด้านการสร้างเครื่ องมือของชุมชนเพื่อเป็ นสื่ อกลางสําหรับการทําความเข้าใจและให้ขอ้ มูลกับคน
ภายในชุ ม ชนและกลุ่ ม คนภายนอก กลุ่ ม นัก วิ จ ัย ได้ร่ ว มกัน คิ ด เพื่ อ ผลิ ต เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การสื่ อ สาร
โดยเบื้องต้นต้องการสื่ อสารเกี่ยวกับชุมชนที่สัมพันธ์กบั ระบบนิ เวศแม่น้ าํ โขง ซึ่ งข้อสรุ ปคือ การผลิตแผนที่
ที่เป็ นรายละเอียดของทั้ง 3 ชุ มชนอธิ บายสถานที่ต่างๆ เช่น วัด โรงเรี ยน ศาลากลางบ้าน ที่สาธารณะ พื้นที่
ทํากิจรวมถึงครัวเรื อนในเขตชุมชน และการทําแผนที่ระบบนิเวศในแม่น้ าํ โขงที่อยูบ่ ริ เวณชุ มชนนั้นๆ ที่ได้มี
การพึ่งพาอาศัย เข้าใช้ประโยชน์ในระบบนิ เวศนั้น เช่น ระบบนิ เวศหนอง ก้อน แก่ง แผนที่จะเป็ นเครื่ องมือ
สําหรับการทําความเข้าใจพื้นฐานของชุ มชนที่อยูร่ ิ มแม่น้ าํ โขง การผลิตแผนที่ระบบนิ เวศแม่น้ าํ โขงโดยได้
ร่ วมกันจัดทําในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนจากชุ มชนบ้านม่วง บ้านหนอง บ้านภูเขาทอง และหมู่บา้ น
ใกล้เคียง รวมถึงตัวแทนเครื อข่ายประชาชนลุ่มนํ้าโขงในภาคอีสานได้มีเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนและประสาน
ความร่ วมมือกับตัวแทนกรมประมง โดยได้ร่วมกันหาวิธีการฟื้ นฟูและเพิม่ ปริ มาณพันธุ์ปลาในแม่น้ าํ โขง ใน
สถานการณ์ที่แม่น้ าํ โขงเปลี่ยนแปลงไป ทําให้ปลาลดจํานวนลง ส่ งผลกระทบโดยตรงกับคนหาปลา
วิธีการที่เป็ นความเห็นร่ วมกันคือการทําเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ าํ ในแม่น้ าํ โขง โดยชาวบ้านในชุ มชน
เป็ นผูด้ าํ เนินการหลัก และกรมประมงเป็ นผูส้ นับสนุ นพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ าํ ปล่อยลงในแม่น้ าํ โขง ด้วย
จุดประสงค์เพื่อเพิ่มปริ มาณพันธุ์สัตว์น้ าํ ในแม่น้ าํ โขง ให้ชาวบ้านได้พ่ ึงพาดังเดิม ทั้งนี้ กิจกรรมจะเป็ นความ
ร่ วมมือกันของทุกภาคส่ วนในชุ มชน ทั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น วัด โรงเรี ยน และประชาชนในชุ มชน
ในการนี้ ที่ปรึ กษาอธิ บดี กรมประมง ลงสํารวจพื้นที่ และรับรู ้ ปัญหาพร้ อมทั้งหาแนวทางแก้ไข โดยได้ลง
สํา รวจพื้ น ที่ ใ นบ้า นห้ ว ยค้อ ซึ่ งเป็ นหมู่ บ ้า นริ ม แม่ น้ ํา โขงซึ่ งมี ส ถานการณ์ น้ ํา ลดลงอย่า งผิ ด ธรรมชาติ
เช่นเดียวกับบ้านม่วง บ้านภูเขาทอง และบ้านหนอง
การสื่ อสารของชุ มชนเพื่อขับเคลื่ อนปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นให้มีผลในเชิ งนโยบาย ได้มีการสื่ อสารจาก
ตัวแทนนักวิจยั ใจชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิของผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจในการแก้ไขปั ญหา
เช่ น ในเดือนตุลาคม 2562 ได้มีการสื่ อสารของนางสาวก้านก่อง จันลอง ประธานกลุ่มคนรักษ์แม่น้ าํ โขง
ชาวบ้านห้วยค้อ ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย และเป็ นหนึ่งในทีมวิจยั ได้เขียนจดหมายเปิ ดผนึกถึงนาย
ชวน หลี ก ภั ย ประธานสภาผู ้แ ทนราษฎร เนื้ อ หาในจดหมายเรี ยกร้ อ งให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร รวมถึงนายชวน หลีกภัย ในฐานะประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ลงพื้นที่ 7 จังหวัด
ริ มนํ้าโขงภาคอีสาน เพื่อดูขอ้ เท็จจริ งและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแม่น้ าํ โขง รับฟั งความทุกข์ยากหลังประสบ
ปั ญหาแม่น้ าํ โขงเหื อดแห้งหลังจากที่เขื่อนไซยะบุรี ในเขตประเทศลาวเปิ ดใช้งาน ซึ่ งนับเป็ นการยื่นข้อเสนอ
ถึงฝ่ ายนโยบายในการหาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั
ผลจากการเขียนจดหมายได้ทาํ ให้สื่อกระแสหลัก รวมถึ งเครื อข่ายประชาชน นักวิชาการ องค์กร
เอกชน และกลุ่มบุคคลได้นาํ ข้อความในจดหมายออกเผยแพร่ ต่อสาธารณะในวงกว้าง ด้วยความคาดหวังว่า
ฝ่ ายนโยบายจะตอบรับการสื่ อสารดังกล่าว จดหมายดังกล่าวมีดงั นี้
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นอกจากนี้ ชุ ม ชนได้พ ยายามให้ฝ่ ายรั ฐ ได้เ ข้า มารั บ รู ้ และหาแนวทางการแก้ไ ขปั ญหาร่ ว มกัน ใน
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแม่น้ าํ โขง ซึ่ งที่ผา่ นมา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 รองผูว้ า่
ราชการจังหวัดหนองคาย ได้เดิ นทางมาร่ วมประชุ มร่ วมกับตัวแทนชาวบ้าน และองค์กรท้องถิ่ น ที่
อบต. บ้านม่วง ประเด็นนํ้าท่วม และองค์กรพัฒนาเอกชนได้หารื อเรื่ องการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ าํ โขง
ซึ่ งในขณะนั้นระดับนํ้าโขงเพิ่มสู งขึ้นเล็กน้อย
ด้านการจัดระบบการให้ขอ้ มูลต่อบุคคลภายนอก ที่อยู่นอกพื้นที่ หรื อการสื่ อสารกับภายนอก เช่ น
การออกนอกชุมชนเพื่อนําเสนอต่อเวทีวชิ าการต่างๆ ซึ่ งจะมีบุคคลหลักของกลุ่มที่สามารถเดินทางออกนอก
พื้นที่ได้ เช่ นในวันที่ 21 สิ งหาคม 2562 ตัวแทนนักวิจยั ได้เข้าร่ วมเป็ นวิทยากรในงานเสวนาเปิ ดพื้นที่การ
เรี ยนรู ้สื่อสาธารณะ การจัดการนํ้าภาคอีสาน ลุ่มนํ้าโขง: ภัยแล้ง การพัฒนา สิ ทธิ มนุษยชน และทางออก เพื่อ
นําไปสู่ ขอ้ เสนอ หรื อ แนวคิดที่จะร่ วมกันผลักดันไปสู่ การแก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืน ที่มีการร่ วมเวทีเสวนาโดย
สภาเกษตรกรแห่งชาติ กลุ่มรักษ์บา้ นม่วง จ.หนองคาย สมาคมประมงนํ้าจืดภาคอีสาน / สมาคมคนทาม จ.ศรี
สะเกษ ศู นย์วิจยั สัง คมอนุ ภูมิภาคแม่ น้ าํ โขง มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี การพัฒนาชุ มชน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มูลนิธิน้ าํ และคุณภาพชีวติ ชลประทาน สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ โดย ทีมวิจยั ได้ส่ง คุณ
ชัยวัฒน์ พาระคุ ณ ตัวแทนเครื อข่ ายรั กษ์น้ าํ โขงบ้านม่วง จ.หนองคาย เข้า ร่ วมนอกจากนี้ ยงั มี เวที ที่ออก
สื่ อสารถึงสาธารณะผ่านในเวทีเสวนา เขื่อนไซยะบุรี: การเปลี่ยนแปลงของนํ้าโขงที่ไม่หวนคืน ในวันจันทร์
ที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย ซึ่ งเป็ นการนําเสนอข้อมูลสถานการณ์ แม่น้ าํ
โขง บริ เวณตําบลบ้านม่วงในเวที โดยมีตวั อย่างของเนื้อหาที่นาํ เสนอ ดังนี้
“ เมื่อ 4-5 ปี หลังนี้ ระดับนํ้าเริ่ มเปลี่ยนแปลงไปมาก ฤดูกาลเปลี่ยนไปไม่เป็ นธรรมชาติ เราเริ่ มการ
ทําข้อมูลจากการทํางานวิจยั เราเก็บข้อมูลข้อเท็จจริ งไม่ได้พูดจากความรู ้สึก มีเรื่ องเขื่อนเข้ามาทําให้มีคาํ ถาม
ว่าเชื่ อมโยงกับวิถีอย่างไร เชื่ อมโยงระดับนํ้า และเขื่อน ซึ่ งทําให้เราได้รับผลกระทบที่ชดั เจน วิถีเปลี่ยนไป
ทํา ให้มี ก ารเก็ บ ข้อมู ล ระดับ นํ้า อย่า งละเอี ย ดมากขึ้ น ซึ่ ง เป็ นปรากฏการณที่ ไ ม่ เคยเกิ ดขึ้ นกับ แม่ น้ าํ โขง
กรกฎาคม อยู่ๆ นํ้าก็ลดฮวบ 2-3 เมตร ในความเป็ นจริ งคือเป็ นเดื อนที่น้ าํ หลากเต็มตลิ่ง แต่ระดับนํ้าหายไป
กว่า 10 เมตร วิถีที่หายไปที่เห็นได้ชดั คือ การหาปลา รายได้ของครอบครัว วิถีที่ผูกพันกับแม่น้ าํ ที่มีมาตั้งแต่
ปู่ ย่าตายาย ซึ่ งไม่เพียงเรื่ องรายได้ของครอบครัวอย่างเดียวยังสู ญเสี ยวัฒนธรรม เช่น หมู่บา้ นที่มีการแข่งเรื อ
เช่น บ้านนํ้าไพรเป็ นเจ้าแห่ งการแข่งเรื อพื้นที่กลายเป็ นหาดทราย ทําให้ไม่สามารถซ้อมพายเรื อเพื่อไปแข่ง
ได้ ร่ องนํ้าลึก และเส้นทางนํ้าเปลี่ยนไป ปั ญหาปี นี้ คือ นิ เวศมีระบบนิ เวศที่แตกต่างมีพนั โขดแสนไคร้ ได้รับ
ผลกระทบแห้งทําให้ไหลเรื อไฟไม่ได้เนื่องจากร่ องนํ้าลึกอยูฝ่ ั่งลาวไม่สามารถทําได้ การหาปลาไม่ได้เพราะ
แห้งมีทรายต้องเดินลงหาปลา ต้นไคร้มีพระเอกของลํานํ้าโขง มีสองชนิ ด เป็ นไคร้ น้ าํ ออกลู กเป็ นพวงและ
ต้น ไคร้ นุ่ น ดอกขาวเหมื อ นต้ น นุ่ น บ้ า นม่ ว งที่ ชื่ อ แสนไคร้ เ พราะต้ น ไคร้ มี จ ํา นวนมาก ต้น ไค้ จึ ง มี
ความสัมพันธ์ต่อระบบนิ เวศมีหน้าที่คล้ายตรงโกงกาง ยึดเกาะหน้าดิน เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาปลาจะ
วางไข่ที่รากไคร้ จะอนุบาลปลาอยู่น้ นั เป็ นที่อยูอ่ าศัยปลาเล็ก แหล่งหากินของปลาใหญ่ บ้านม่วงน่ าจะเป็ น
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แหล่งใหญ่ที่สุดของบริ เวณนี้ ถ้าต้นไค้ตาย ปลาก็ลดลง เพราะวางไข่ไม่ได้ ไม่มีแหล่งอนุ บาล นํ้าที่ผิดปกติ
ทําให้ปลาตาย จากนํ้าแห้งขอดอย่างรวดเร็ ว ทําให้ปลาตายจํานวนมาก” ซึ่ งนับได้ว่าการให้ขอ้ มูลผ่านเวที
เสวนาอภิ ปราย เป็ นการสื่ อสารเพื่อการสร้ างความเข้าใจต่อสาธารณะเกี่ ยวกับสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นกับชุ มชนและ
แม่น้ าํ ในปั จจุบนั ได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ย งั รวมไปถึ ง การจัดระบบผูใ้ ห้ข้อมู ล หรื อให้สั ม ภาษณ์ กรณี ก ารลงพื้ นที่ ชุ ม ชนของ
สื่ อมวลชน หรื อกลุ่มศึกษาต่างๆ เช่น หากนักข่าวจะต้องสัมภาษณ์ตวั แทนชุ มชน นักวิจยั สามารถให้ขอ้ มูล
ได้ เช่น กรณี นกั ข่าวพลเมือง สถานีโทรทัศน์ ไทย PBS สัมภาษณ์ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
คือ ก้านก่อง จําลอง และนายสมาน แก้วพวง หรื อในการให้สัมภาษณ์ กบั นักข่าวพลเมืองสถานี TPBS ที่
ออกอากาศในวันที่ 26 กันยายน 2562 นายสุ บรรณ ก็เป็ นผูใ้ ห้สัมภาษณ์หลัก เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีการให้
สัมภาษณ์ของ นายแดง เนาว์ไนย์ ตัวแทนนักวิจยั บ้านภูเขาทอง ต.บ้านม่วง กับนักข่าวพลเมือง ที่ออกอากาศ
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 กรณี ผลกระทบจากการขึ้นลงของระดับนํ้าที่ผดิ ปกติเสวนา
การเดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู ้ของนักวิจยั ต่อสถานการณ์ของแต่ละชุมชนกับชาวบ้าน ต.สะเอียบ
อ.สอง จ.แพร่ ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการให้กาํ ลังใจกับชาวบ้านที่กาํ ลังอยู่ในสถาน
การณการต่อสู ้เพื่อไม่ให้มีการสร้างเขื่อนแก่งเสื อเต้น ตัวแทนนักวิจยั ได้เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อช่ วยเหลือ และ
ให้กาํ ลังใจเครื อข่ายที่ถูกนํ้าท่วมที่จงั หวัดอุบลราชธานี ชื่ อกิจกรรม เครื อข่ายคนฮักนํ้าโขงร่ วมใจห่ วงใยไท
อุบลฯ เป็ นการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาภัยพิบตั ิและร่ วมระดมทุนสมทบ
เครื อข่ายเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อความยัง่ ยืนอุ บลราชธานี เสริ มกิ จกรรมเพาะกล้าพืชผักฟื้ นฟูชุมชนหลังนํ้าลด
นอกจากนี้นกั วิจยั ที่ไม่ได้เดินทางไปร่ วมก็ใช้วธิ ี การใช้เฟสบุค๊ ส่ วนตัวโพสเพื่อระดมทุน หรื อการบริ จาคเพื่อ
เข้า ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ป ระสบภัย รวมถึ ง การลงพื้ น ที่ ข องกลุ่ ม ต่ า งๆ เช่ น กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาคณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิท ยาลัยมหาสารคาม จํา นวน 5 คน ที่ เดิ นทางไปลงพื้นที่ เพื่ อศึ ก ษาข้อมู ล ข้อเท็จจริ ง ในวันที่ 16
กันยายน 2562 เพื่อนําเรื่ องราวไปผลิตสื่ อและเผยแพร่ ออกสู่ สาธารณะต่อไป
นิ สิตจากมหาวิทยาลัยสารคาม ลงศึกษาเรี ยนรู ้ และทําสื่ อวิดีโอ กรณี น้ าํ โขงบริ เวณพรมแดนไทยลาว ผันผวนไม่หยุด เช่นการลดลงอย่างรวดเร็ วของนํ้าเกือบ 1 เมตร เป็ นต้น
การนําพาสื่ อมวลชนที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อนําเรื่ องราวเผยแพร่ เช่น ทีมนักวิจยั ท้องถิ่นได้พานักข่าว
ช่อง PPTV ลงพื้นที่บา้ นภูเขาทอง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 และในช่วงเดียวกันได้มีนกั ข่าวอิสระลงพื้นที่
เพื่อจัดทําสารคดีเข้าประกวด ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นอกจากนี้ ที มยังได้รับกลุ่ มนักข่าวจากชมรม
นักข่าวสิ่ งแวดล้อม พร้อมแลกเปลี่ยน ให้ขอ้ มูล และตัวแทนได้ให้สัมภาษณ์กบั สื่ อประเด็นสถานการณ์ น้ าํ
ลด ในวันที่ 8 สิ งหาคม ทีมวิจยั ได้พานักข่าวช่องไทยพีบีเอส มาทําสกู๊ปสถานการณ์น้ าํ ลด ซึ่ งในวันดังกล่าว
นํ้าโขงบริ เวณบ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย ได้ลดระดับลงอีก 10 เมตร หลังจากที่เมื่อสองวันก่อนระดับนํ้า
เพิ่มขึ้นกว่า 2 เมตร
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มีการจัดกิจกรรม “เอิน้ ขวัญปลาคืนมาโขง” (เอิน้ ขวัญคือการเรี ยกขวัญ) ในวันที่ 6 สิ งหาคม 2562 ที่บา้ นม่วง
อ.สังคม จ.หนองคาย เพื่อสร้ างขวัญกําลังใจให้กบั ชุ มชนริ มฝั่ งโขง มี คนในชุ มชน เครื อข่ายจากภายนอก
ส่ วนราชการ องค์กรท้องถิ่ น ได้เข้าร่ วมในกิ จกรรมนี้ โดยได้มีการทําบุ ญร่ วมกัน เวที เสวนาแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ความคิดเห็น การบายศรี สู่ขวัญ การเอิ้นขวัญเป็ นพิธีกรรมที่คนอีสานมีความเชื่ อว่าหากเกิดสิ่ ง
ไม่ดีข้ ึนกับใครและเหตุการณ์น้ นั ทําให้ผนู ้ ้ นั มีอาการตกใจ ขวัญหนี ดีฝ่อ หรื อเกิดเรื่ องร้ ายแรงขึ้น หากได้ทาํ
พิธี “เอิ้นขวัญ” หรื อ “เรี ยกขวัญ” จะทําให้ผูน้ ้ นั มี กาํ ลัง แรงใจ หรื อมี พ ละกําลัง มี ความเจริ ญมากขึ้ น
เสริ มสร้ างสภาพจิตใจให้เข้มแข็งขึ้น ในกรณี การจัดกิ จกรรม “เอิ้นขวัญปลาคือมานํ้าโขง” มีความหมายที่
คล้ายคลึ งกัน อาจจะเป็ นการเปลี่ ยนจากคนเป็ นปลาในแม่น้ าํ โขงที่เกิดความไม่ปกติ เกิ ดความตื่นตระหนก
หรื อสับสันกับกระแส และระดับนํ้าโขงที่เปลี่ยนไป ซึ่ งจะส่ งผลต่อวิถีการหาปลาของคนในชุ มชน การเอิ้น
ขวัญจึงเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ เป็ นพิธีกรรมที่ให้ปลาในแม่น้ าํ โขงอยูไ่ ด้ปกติดงั เดิม
ในพิธีเอิน้ ขวัญปลา ที่จดั ขึ้นที่บา้ นม่วง ได้มีกลอน “เอิน้ ขวัญปลา” ดังนี้
“เอิ้นขวัญปลาคืนมาโขง”
มวลหมู่มจั ฉาหมู่ปลานํ้าโขง แหวกว่ายไหลโยงอยูแ่ ห่งหนใด
กลับคืนถิ่นถํ้าวังโขดหิ นไคร้ แม่โขงร้องไห้หากไร้หมู่ปลา
มาเด้อขวัญเอ๊ย ให้กลับมาสา ให้กลับคืนมาวังปลาถ่าอยู่
กลับมาโตเดียวหรื อมาเป็ นหมู่ ให้กลับมาอยูห่ มู่เฮาฮักษา
มาเด้อขวัญเอ๊ยมาเยออยูถ่ ิ่น มาอยูม่ ากินคืนถิ่นอาศัย
มาแผ่มาผายมาผุดมาดํามาเป็ นปลางามให้ลาํ แม่โขง
มาเด้อขวัญเอ๊ย อย่าตื่นหนี หาย ขวัญปลาอยูใ่ สให้ไลคืนสา
มาสื บพงษ์พนั ธุ์มาหมั้นวิวา มาเป็ นมัจฉาหมู่ปลาแม่โขง
มาเด้อขวัญเอ๊ย ปลาอยูห่ ม่องได๋ ให้ฟ่าวมาไว
มาอยูห่ ม่องที่เคยอยู่ มาเป็ นเพื่อนเป็ นหมู่ ของปูกงุ้ หอย
ปลาสิ ฮูบ้ ่นอ้ ว่าเพิ่นถ่าคอย อย่าสุ มิดจ้อยกุง้ ฝอยถามหา
มาเมื่อคืนบ้านสําราญล้นค่า ญาติสนิทมิตรสหายคองถ่า ขวัญปลาคืนโขงเด้อ
มาเด้อขวัญเอ๊ย ขวัญปลายอนปลาแข่ ปลาเพียปลาโจก
อย่าได้เศร้าโศก ซึ มเศร้าเหงาหงอย ปลาบึกยังบ่นว่าคนรอคอย
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ปลาเล็กปลาน้อยอย่าได้ตื่นกลัว อย่าได้ติดตมดอมดมดินใหม่
ว่ายทวนนํ้าใสมาให้ฮอดบ้าน อย่าสุ ได้ยา่ นการใช้ครี บหาง
อย่าได้ละได้วางหมางเมินเมือบ้าน เด้อ”
มาเด้อขวัญเอ๊ย อย่าหลบหลีกไกล คนโขงปวดใจหากบ่มีปลา
คุม้ เหนื อคุม้ ใต้ต่างหลัง่ นํ้าตา อยากให้ปลากลับมาคือมื้อเก่าเก่า
ไหว้วอนพ่อสุ ทโธนาคาบดี อีกทั้งนาคาแม่ศรี ปทุมมา
ได้โปรดเมตตาปล่อยปลาให้ลูก ให้มาเป็ นศักดิ์เป็ นศรี ให้มาพันผูก
ให่มาเป็ นมูลเป็ นมังให้ลูกแน่เด้อ
เฮาจดเฮาจําไผทํานํ้าโขง เฮาสิ เปิ ดโปงป่ าวประกาศฮ้อง
เฮาสิ ร่วมกันสู่ เฮาสิ ร่วมฟ้ อง ชาวโลกทั้งผองต้องฮูค้ วามจริ ง
โดย “เมฆหมอก ดอกหญ้า ภูผาสู ง ณ ภูกระดึง”
เอิ้นขวัญปลามาสู่โขง
โอย นอ...
มา_สา_เย้อ ขวัญเอ้ย__ขวัญเอ้ย
มา - เด้อ - ขวัญ - เอ๊ย...
เซิ นเอาขวัญเซื้ อนํ้า นาคใหญ่สีสุดโท เจ้าเอย
เซิ นเอาขวัญพญาปลา ใหญ่ขวาง โขงเญิ้น
เซิ นขวัญปลาบึกเจ้า ให่ฮีบมา-มา - ท้อน
มาสิ งวังบวกถํ้า เคยเนา ยั้งอยู่ ฮั้นนา
เซิ นขวัญปลาทั้งหลาย ให่ต่าวคืน เมือห่อง เจ้าเอ้ย
ขวัญเอ้ย ขวัญเอ้ย___ มา เย้อ __ ขวัญ เอ๊ย
ยามเมือฟ้าฮ้องตึ้ง กํ้าฝ่ าย ภูหอภูโฮง พุน้ น้อ
ลมก็ผายพาฝน หยาดโฮย สุ ทธากว้าง
แถนเทิงฟ้า บ่ป๋าไล พลโลก เพิ่นเด้อ
แถนหากหลิงหลํ่าเยี้ยม เห็นถ้วน สู่ แนว ฮัน่ นา
แถนเห็นถ้วน ฮอยฮีต วัฏฏะ __ สงสาร
มนุสสามัวเมา กระทําการณ์ บ่ธรรม บ่ดี ฮ้าย
ก็จึงเปิ ดป่ องนํ้า แถนนที ฟ้าหยาด ลงมา นัน่ แหลว
ให้น้ าํ ไหลหลัง่ เลี้ยง โขงเญิ้น แม่ นที นี้แหล่ว
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โอย น้อ ขวัญเอ้ย
เซิ ญขวัญปลาใหญ่นอ้ ย อย่าไลรี บหนีป๋า ไปเย้อ
ให้เจ้าทวนธารา เลี้ยงคน ทั้งค่าย
ให้เจ้าพาไข่ทอ้ ง หาโผ้ง _ปลงไข่ เจ้าเด้อ
ให้เจ้าใหญ่ ดีดบ้อน เคยด้าม ดัง่ เคย นัน่ เด้อ
มา – เญอ – ขวัญ –เอย
ให้เจ้ามา-มาท้อน เลิงวัง ยั้งอยู่ นัน่ เย้อ
ให้เจ้าผายแผ่เลี้ยง บ่มีม้ือ หล่ายไล ไปเด้อ เจ้าเอย เจ้าเอ๊ย
มาเด้อ ขวัญ เอ๊ย
ขวัญปลา ขวัญโขด ขวัญไคร้
ขวัญอ้อ ขวัญเลา ขวัญเขา ขวัญไม้
ขวัญคนไฮ้ฮิมโขง ขวัญภูหอภูโฮง ขวัญปลาบึก ขวัญนาคนาโคนาคีผเี ซื้ อเจ้าโขง ขอจงคืนกลับมา สาธุ สาธุ
นัน่ ท้อน มาเย้อขวัญเอ๊ย
:แต่งโดย อาจารย์ ไผท ภูธา
การสื่ อสารงานวิจยั อีกหนึ่ งช่องทางหนึ่ งซึ่ งเป็ นช่องทางที่สําคัญที่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอกได้
เป็ นอย่างดี คือ การนําข้อมูลเผยแพร่ ในเพจของชุ มชนคือเพจ “Mekong Voice เสี ยงจากลํานํ้าโขง” เพื่อให้
ข้อมูลสถานการณ์ ความเสี ยหาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแม่น้ าํ โขง ข้อมูลทั้งหลายถูกเผยแพร่ ออกไปในวง
กว้างขึ้น
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บทที่ 5
ทดลองการสื่อสาร
5.1 เวทีสาธารณะ
บ้านกลาง
1.การสื่ อสารเวทีในชุมชน 2 ครั้ง
-เวทีอบรมความรู ้ทางกฎหมาย
-เวทีช้ ีแจงโครงการ โดยมีผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเลยเป็ นประธาน
-การขึ้นป้ ายประกาศ เจตนารมณ์ ไม่เห็นด้วยกับโครงการริ มถนน และเขียนติดหน้าบ้านของตนเอง
2.การสื่ อสารเชิงนโยบาย
-การประชุ มงานวิจยั ท้องถิ่นกับพลังการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาแม่น้ าํ โขง-เลยอย่างยัง่ ยืน ณ ศาลาประชาชม
จังหวัดเลย
-นําเสนอข้อมูลต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย 3 ครั้ง
วันที่ 16 สิ งหาคม 2562 กลุ่มฮักนํ้าเลย เจรจายกเลิกเขื่อนศรี สองรักในแม่น้ าํ เลย ณ วัดโพธิ์ ศรี หายโศก บ้าน
กลาง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 กลุ่มฮักแม่น้ าํ เลย ได้เข้าพบผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนกลุ่มรักษ์น้ าํ เลย ได้เข้าพบกับผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลยเพื่อยื่นข้อเสนอให้
ผูว้ ่าราชการจังหวัด จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้มีการแลกเปลี่ ยนข้อมูล ข้อห่ วงใยเกี่ ยวกับผลกระทบที่เกิ ดจาก
การสร้างประตูระบายนํ้าศรี สองรัก
3.การสื่ อสารและการขยายเครื อข่าย
-เวทีขยายเครื อข่ายชุมชนรอบข้าง 2 ครั้ง บ้านแก่งมี้และบ้านนาซ่าว
-เวทีแลกเปลี่ยนกลุ่มฮักบ้านเกิด
-การฝึ กอบรมเทคนิคการเจรจากับหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 2562 คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่ วมกับ สมาคมส่ งเสริ มสิ ทธิ
มนุ ษ ยชนและสิ่ ง แวดล้อมและมู ล นิ ธิ นิติธ รรมสิ่ ง แวดล้อม จัดอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารความเข้า ใจเกี่ ย วกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในเรื่ องของสิ ทธิ ชุมชน สิ ทธิ ในการได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการ และ
พระราชบัญ ญัติก ารชุ ม นุ ม สาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมถึ ง พระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งเสริ มสร้ างทักษะการเจรจาต่อรอง โดยมีแกนนํากลุ่มฮักแม่น้ าํ เลย เข้าร่ วม
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน “กลุ่มฮักแม่น้ าํ เลย”
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-วัน ที่ 29
กั น ยายน 2562 กลุ่ ม ฮั ก นํ้ าเลย ร่ วมแถลงการณ์ ก ั บ เครื อข่ า ยแม่ น้ ํ าประเทศไทย ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-การร่ วมผลิตสื่ อนักข่าวพลเมือง TPBS
กิจกรรมการทดลองการสื่ อสาร การประชุ มงานวิจยั ท้องถิ่นกับพลังการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาแม่น้ าํ
โขง-เลยอย่างยัง่ ยืน ณ ศาลาประชาคม จังหวัดเลย วันที่ 21 มกราคม 2562 มีวตั ถุประสงค์เพื่อชี้ แจงข้อมูล
โครงการประตูน้ าํ ศรี สองรักกับโครงการผันนํ้าโขง เลย ชี มูล การจัดเวทีได้เชิญวิทยากรนักวิชาการ องค์กรที่
ทํางานติดตามโครงการ ได้มานําเสนอข้อมูลโครงการและแลกเปลี่ยนมุมมองด้าน สิ ทธิชุมชน
สิ ทธิ ในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติกบั โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ข้อห่ วงกังวลและทางออกของ
ชุ มชนกรณี ประตูน้ าํ ศรี สองรัก โดยมีตวั แทนชาวบ้านกลาง และเครื อข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดเลยและ
ภาคอีสาน เข้าร่ วมเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อติดตามสถานการณ์และหารื อเพื่อกําหนดทิศทางการทํางานเพื่อหนุ น
เสริ มกระบวนชาวบ้านกลางในการทําข้อมูลเอกสารและเชื่อมร้อยเครื อข่ายในลุ่มนํ้าเลย และแม่น้ าํ โขง
ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดเวที คือ
1. ทําให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลโครงการและขั้นตอนของกระบวนการมากขึ้น จากการประเมิน
แบบความพึงพอใจก่อนและหลังการจัดเวที ทําให้เห็นว่าชาวบ้านที่เข้าร่ วมเวที มีความรู ้ ความเข้าใจเนื้ อหา
การนําเสนอแต่ละหัวข้อเพิม่ ขึ้น ก่อนการประชุม 38.71 % เพิม่ เป็ น 48.39 % และจะนําความรู ้ที่ได้เรี ยนรู ้จาก
เวทีไปใช้ 77.42 %
2. ทําให้เห็ นความเชื่ อมโยงของโครงการประตูระบายนํ้าสี สองรักกับโครงการโขง ชี มูล เลยเป็ น
โครงการเดี ยวกัน เพื่อเป็ นแนวทางเชื่ อมเครื อข่ายกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อ
ไม่ให้ชาวบ้าน บ้านกลางต่อสู ้เพียงลําพัง
3. วางแผนการทํางานระดับ ลุ่ ม นํ้าเลย เพื่อให้พี่ น้องหมู่ บา้ นอื่ นๆ เข้ามามี ส่ วนร่ วมหนุ นเสริ ม
ชาวบ้านกลาง เพื่อนําไปสู่ การสร้ างเครื อข่ายลุ่มนํ้าเลย เพื่อให้เกิ ดการสื่ อสารเป็ นที่รับรู ้ ทําให้เครื อข่ายได้
เกิดขึ้นจริ ง
4. สร้างความมัน่ ใจให้กบั ชุ มชนในการใช้งานวิจยั และใช้กลไกของสกว.ท้องถิ่นในการศึกษาและ
ทําสื่ อกระจายสู่ การรับรู ้สาธารณะ สร้ างความรู ้ สร้ างเครื อข่าย เอาความรู ้ทอ้ งถิ่ นออกมาใช้ขบั เคลื่ อนงาน
ของพื้นที่
5. เกิดการจัดตั้งกลุ่มฮักแม่น้ าํ เลย เพื่อเป็ นองค์ของชาวบ้านในการทํางานภายในชุ มชนและการขยาย
เครื อข่าย
6. เกิ ดการสร้ างเครื อข่าย ภาคีเครื อข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดเลย กลุ่มคัดค้านเหมืองทอง กลุ่ม
ภาคีลุ่มนํ้าโขง กลุ่มผูไ้ ด้รับผลกระทบจากโครงการภาครัฐและอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา นักวิชาการ
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) พร้อมหนุนเสริ มและร่ วมการต่อสู่ กบั ชาวบ้าน
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7. เกิ ดกระบวนการมีส่วนร่ วม ข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจากชุ มชนกับทีมคณะทํางานสื่ อสาร
ภายใต้งานวิจยั ของสกว. ให้เป็ นตัวหลักในการติดต่อประสานงานกับราชการ และเปิ ดเวทีในพื้นที่บา้ นกลาง
อีกครั้งและเชิ ญหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องและนักวิชาการ สกว. หรื อนักวิชาการที่จะสนับสนุ นชุ มชนในการ
แก้ไขปั ญหา จะได้ทาํ ให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจข้อมูลและรับรู ้สถานการณ์ที่เท่ากัน จะนําไปสู่ การทํางานที่
ดีข้ ึนของชุมชน
ความเป็นมาของโครงการประตูระบายน้าศรีสองรัก

ความเป็นมาของโครงการ
ปั จจุ บ นั ภัย ธรรมชาติ ที่เกี่ ย วกับ นํ้า นับ วันจะทวีค วามรุ นแรงมากยิ่ง ขึ้ น แม้แต่ พ้ืนที่ ลุ่ ม นํ้า เลยก็
ประสบปั ญหาทั้งภัยแล้งและอุทกภัยเช่นเดียวกัน โดยเมื่อพิจารณาในจังหวัดเลยซึ่ งเป็ นจังหวัดหนึ่ งที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ดา้ นทรัพยากรนํ้า มีฝนเฉลี่ยรายปี ประมาณ 1,200 มม. แต่ยงั ประสบปั ญหาการขาดแคลนนํ้า
เป็ นประจํา เนื่ องจากการกระจายของฝนที่ไม่สมํ่าเสมอทั้งในเชิ งพื้นที่และเชิ งช่ วงเวลา โดยเฉพาะในเชิ ง
ช่วงเวลาของฝนที่ตกพบว่า ปริ มาณฝนเฉลี่ยในช่วงฤดูฝน คือ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีมาก
เป็ นสัดส่ วนประมาณ 86% ของฝนทั้งปี และมีปริ มาณฝนตกชุ กหนาแน่นในทุกอําเภอ เนื่ องจากอิทธิ พลของ
ลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ร่ องความกดอากาศตํ่าพาดผ่าน ทําให้เกิดอุทกภัยในบริ เวณต่าง ๆ ประกอบกับใน
ปั จจุบนั การใช้ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สภาพป่ าต้นนํ้าลําธารถูกทําลาย สภาพลํานํ้าที่ต้ืนเขิน การสร้าง
อาคารกี ดขวางทางนํ้า การเจริ ญเติบโตของชุ มชน ทําให้อุทกภัยที่เกิ ดขึ้นเป็ นไปอย่างฉับพลันและมีความ
รุ นแรงมากกว่าในอดี ต โดยเฉพาะพื้นที่บริ เวณใกล้ภูเขาจะเกิ ดแผ่นดิ นถล่มจากนํ้าป่ าไหลหลาก และพื้นที่
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บริ เวณที่ ราบลุ่ มริ ม แม่น้ าํ ทํา ให้เกิ ดความสู ญเสี ยทั้งชี วิตและทรั พ ย์สินเป็ นจํานวนมากในแต่ล ะปี แต่ใ น
ขณะเดี ยวกันในช่ วงเดื อนที่เหลื อของปี มี ปริ มาณฝนเป็ นสัดส่ วนเพียง 14% จะประสบปั ญหาภัยแล้งขึ้ น
ซํ้าซากเป็ นประจําทุกปี
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้
อธิ บดีกรมชลประทานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทานเข้าเฝ้าที่พระตําหนักภูพานราชนิเวศน์ และได้ทรงมี
พระราชดํารัสกับอธิ บดีกรมชลประทานในขณะนั้นว่า ควรพิจารณาวางโครงการชลประทานลุ่มนํ้าเลย โดย
พิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บกักแม่น้ าํ เลยที่พิกดั 47Q QU 825-860 (บ้านหัวกะโปะ) เขื่อนเก็บกักนํ้านํ้าทบ
ที่พิกดั 47 Q QV 830-080 (บ้านโพนงาม) ตามแผนที่มาตราส่ วน 1:50,000 ระวาง 5343III และเขื่อนเก็บกัก
นํ้านํ้าลายที่พิกดั 47Q QV 951-352 (บ้านภูบ่อบิด) ตามแผนที่มาตราส่ วน 1:50,000 ระวาง 5343I เพื่อจัดหา
นํ้าให้ราษฎรในลุ่มนํ้าเลยใช้ทาํ การเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ าํ ใช้เพื่อการอุปโภคบริ โภคได้
ตลอด ทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรพิจารณาสร้างฝายทดนํ้าหรื อเขื่อนทดนํ้าตามความเหมาะสมในลํานํ้าเลย
ตอนล่าง เพื่อส่ งนํ้าให้กบั พื้นที่เพาะปลูกผืนใหญ่สองฝั่งแม่น้ าํ เลย ในเขตอําเภอเชี ยงคาน โดยระบายนํ้าจาก
เขื่อนเก็บกักนํ้าในลุ่มนํ้าเลยตอนบนลงมาเสริ มปริ มาณนํ้าธรรมชาติที่ฝายทดนํ้าหรื อเขื่อนทดนํ้าเลยตอนล่าง
ดังกล่าว
พ.ศ.2534 กรมชลประทานได้เริ่ มดําเนิ นการศึกษาความเหมาะสมของโครงการอ่างเก็บนํ้านํ้าเลย
โดยศึกษาแล้วเสร็ จในเดือนกันยายน 2535 และได้จดั ทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) แล้ว
เสร็ จในเดื อนสิ ง หาคม 2540 ซึ่ งคณะกรรมการผูช้ ํานาญการพิ จารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม (คชก.) ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2545 (กรมชลประทานได้ดาํ เนินการ
ก่อสร้างทํานบดิน หัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ้านํ้าเลยแล้วเสร็ จเมื่อกันยายน 2558)
พ.ศ. 2545 เกิ ดอุทกภัยครั้งใหญ่ในจังหวัดเลย เนื่ องจากหย่อมความกดอากาศตํ่าปกคลุ มพื้นที่
จังหวัดเลย ทําให้มีฝนตกหนักถึ งหนักมาก กระจายทัว่ ไปทั้งพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน บริ เวณพื้นที่ลุ่มนํ้าเลย
ในเขตอําเภอวังสะพุง อําเภอเมือง อําเภอเชี ยงคาน อําเภอท่าลี่ อําเภอด่านซ้าย และมี ปริ มาณฝนตกหนักที่
อําเภอภูหลวง ทําให้ระดับนํ้าในแม่น้ าํ เลยเพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว จนนํ้าล้นตลิ่ งเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรม
และบ้านเรื อนราษฎร ทั้งสองฝั่ งของลํานํ้า โดยสาเหตุหลักของอุทกภัยเนื่ องมาจากปริ มาณฝนที่ตกหนักใน
พื้นที่ตน้ นํ้าเลย ซึ่ งมีสภาพป่ าไม้
ต้นนํ้าลําธารถูกบุกรุ กทําลาย สภาพภูมิประเทศค่อนข้างลาดชัน และลักษณะลุ่มนํ้ายาวรี ทําให้น้ าํ
ไหลหลากอย่างรวดเร็ ว ระบบเก็บกักนํ้าและชะลอนํ้าหลากในพื้นที่ ตอนต้นของลุ่ มนํ้ามีไม่เพียงพอ และ
ความสามารถในการระบายนํ้าจากพื้นที่ ดา้ นเหนื อนํ้าไปสู่ ทา้ ยนํ้าผ่านตัวเมื อง และชุ มชนค่อนข้างตํ่าอัน
เนื่องมาจากการพัฒนาของเมืองและชุ มชนอย่างต่อเนื่ อง ทําให้มีสิ่งกีดขวางและลดขนาดทางระบายนํ้า โดย
พื้นที่เสี่ ยงอุทกภัยในเขตจังหวัดเลยส่ วนใหญ่จะเป็ นที่ราบลุ่มตามริ มแม่น้ าํ ซึ่ งจะเป็ นเขตที่มีประชากรอาศัย
ค่อนข้างหนาแน่น
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พ.ศ.2548 ได้เกิ ดภัยแล้งที่ค่อนข้างรุ นแรงเกือบทั้งประเทศ โดยจังหวัดเลยได้รับผลกระทบอย่าง
กว้างขวาง ลักษณะการเกิดภัยแล้งของจังหวัดเลย จะเกิดในช่วงฤดูแล้งและช่วงฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน เนื่ องจาก
ปริ มาณฝนที่ตกในฤดูแล้งมีนอ้ ย สภาพป่ าไม้ถูกทําลาย ลักษณะภูมิประเทศมีความลาดชันสู งเมื่อหมดหน้า
นํ้า นํ้าในแม่น้ าํ จะแห้งขอด ประกอบกับแหล่งเก็บกักนํ้ามีนอ้ ย โดยพื้นที่เสี่ ยงภัยแล้งในเขตจังหวัดเลย ส่ วน
ใหญ่จะกระจายทัว่ ทั้งจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลแหล่งนํ้า
พ.ศ.2556 กรมชลประทานจึงได้ดาํ เนิ นการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบโครงการ
ประตูระบายนํ้าศรี สองรัก จังหวัดเลย เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มนํ้าเลย
ตอนล่าง ซึ่ งดําเนิ นการจัดทํารายงานการศึกษาวางโครงการ (Pre-Feasibility) แล้วเสร็ จในเดื อนกันยายน
2556
สภาพปัญหาและเหตุผลความจาเป็นที่ต้องมีโครงการ
ลุ่มนํ้าเลยมีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 3,560 ตารางกิโลเมตร มีปริ มาณนํ้าท่ารายปี เฉลี่ยประมาณ 1,132
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จนถึงปั จจุบนั กรมชลประทานดําเนิ นโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าแล้วเสร็ จจํานวน 151
โครงการ เป็ นพื้นที่รับประโยชน์ 140,948 ไร่ เป็ นพื้นที่ชลประทาน 57,171 ไร่ รวมปริ มาณนํ้าเก็บกักได้
85.43 ล้านลูกบาศก์เมตร (คิดเป็ นร้อยละ 7.55 ของปริ มาณนํ้าท่ารายปี เฉลี่ย) สําหรับปริ มาณนํ้าท่าที่เหลืออีก
ร้อยละ 92.45 ไหลหลากลงสู่ แม่น้ าํ โขงโดยเปล่าประโยชน์ ทําให้เกิดปั ญหาการขาดแคลนนํ้าต้นทุนเพื่อการ
เกษตรกรรม ปั ญหาภัยแล้งและปั ญหาอุทกภัย อาทิเช่น ปี พ.ศ. 2545 ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในท้องที่จงั หวัด
เลยมีมูลค่าความเสี ยหาย สู งมาก เนื่ องจากลุ่มนํ้าเลยช่วงต้นนํ้าลักษณะเป็ นภูเขา ลํานํ้ามีความลาดชันสู ง เมื่อ
มีปริ มาณนํ้าหลากในฤดูฝนจะมาเร็ วและแรง ช่วงตอนกลางของแม่น้ าํ เลยบริ เวณอําเภอเมืองเลยความลาดชัด
ของลํานํ้าน้อย และตอนล่างของแม่น้ าํ เลยก่อนถึงบริ เวณปากแม่น้ าํ โขงลํานํ้า มีลกั ษณะคดเคี้ยว ประกอบกับ
ช่ วงเดื อนกรกฎาคมถึ งสิ งหาคมของทุกปี ระดับนํ้าของแม่น้ าํ โขงบริ เวณปากแม่น้ าํ เลยเพิ่มสู งขึ้ นและไหล
ย้อนเข้ามาในแม่น้ าํ เลยเป็ นระยะทาง 20-30 กม. ทําให้จงั หวัดเลยและพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ าํ เลยถูกนํ้าท่วมได้รับ
ความเสี ยหาย รวมถึงปั จจุบนั ยังไม่มีการพิจารณาก่อสร้างอาคารชลประทานที่ใช้ควบคุ มการระบายนํ้าและ
ส่ งนํ้าให้กบั พื้นที่เพาะปลูกผืนใหญ่สองฝั่งแม่น้ าํ เลยซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่ลุ่มนํ้าเลยตอนล่าง ดังนั้น ในปี 2556 กรม
ชลประทานจึงได้ดาํ เนิ นการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัย
ในพื้นที่ลุ่มนํ้าเลยตอนล่าง ซึ่ งดําเนิ นการจัดทํารายงานการศึกษาวางโครงการ (Pre-Feasibility) แล้วเสร็ จใน
เดือนกันยายน 2556
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเป็ นแหล่งนํ้าต้นทุนสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม และการอุปโภคบริ โภค
2.เพื่อบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ าํ หลาก
3.เพื่อสนับสนุ นประเด็ นยุทธศาสตร์ จงั หวัดเลยในด้านพัฒนาการท่ องเที่ ย ว และพัฒนาคน
สังคมคุ ณภาพชี วิตทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล้อม ตลอดจนสร้ างมูลค่าเพิ่มผลผลิ ตด้าน
การเกษตรเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน
ที่ตั้งโครงการ
บริ เวณก่อสร้างหัวงานตั้งอยูใ่ นท้องที่ ตําบลเชียงคาน อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย ตั้งอยูท่ ี่ Latitude
17°-51′-08″ เหนือ Longitude 101°-37′-06″ ตะวันออก ตรงกับพิกดั UTM ที่ 48 QUD 775 – 758 ตามแผน
ที่มาตราส่ วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลําดับชุด L7018 ระวาง 5344 IV สรุ ปข้อมูลโครงการได้ดงั นี้
พื้นที่รับนํ้าฝนเหนือจุดที่ต้ งั หัวงาน
3,961.4 ตารางกิโลเมตร
อัตราการระเหยเฉลี่ยรายปี
1,376 มิลลิเมตร
ปริ มาณฝนเฉลี่ยรายปี
1,258.8 มิลลิเมตร
ปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ยรายปี
1,132 ล้าน ลบ.ม.
นํ้าหลากสู งสุ ดรอบปี การเกิดซํ้า 200 ปี 2,569.3 ลบ.ม./วินาท
สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิ งเขาร้อยละ 60 เป็ นพื้นที่ภูเขาร้อยละ 40 โดยที่เขตที่ราบ
ลุ่ม อยู่บริ เวณแม่น้ าํ เลย และลุ่มแม่น้ าํ โขง ได้แก่ บริ เวณอําเภอเมืองเลย อําเภอเชี ยงคาน อําเภอวังสะพุง
เป็ นเขตที่ทาํ การเพาะปลูกได้ดี มีประชากรอาศัยอยูห่ นาแน่นกว่าเขตอื่นๆ ระดับความสู ง +200 ถึง +300 ม.
(รทก.)
สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ เป็ นแบบมรสุ ม มี 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน
ซึ่ งเป็ นช่ วงว่างของฤดูมรสุ ม หลังจากสิ้ นสุ ดฤดู หนาวแล้วอากาศจะเริ่ มร้อน และอากาศจะร้ อนจัดที่สุดใน
เดือนมีนาคมและเมษายน และเนื่ องจากสภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสู งทําให้อุณหภูมิเปลี่ ยนแปลงง่าย
ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม เป็ นฝนเนื่ องมาจากอิทธิ พลของลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยง
ใต้ และมีพายุจรดีเปรสชัน่ จากทะเลจีนใต้เข้ามาสมทบในช่วงหลังเริ่ มตั้งแต่เดือนสิ งหาคมถึงปลายเดือน
ตุลาคมฤดูหนาว เริ่ มตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่ งเป็ นฤดูมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ในระยะ
ที่มีลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ทําให้อุณหภูมิลดลงทัว่ ไปและมี
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อากาศเย็น และเนื่องจากสภาพพื้นที่จงั หวัดเลยเป็ นภูเขาสู ง ในฤดูหนาวจึงหนาวจัดซึ่ งบางปี ถึงกับนํ้าค้างเป็ น
เกล็ดนํ้าแข็งที่เรี ยกกันว่า แม่คะนิ้ง กล่าวได้วา่ จังหวัดเลยเป็ นจังหวัดที่หนาวเย็นที่สุดในประเทศไทย
ลักษณะโครงการ
- ประตูระบายนํ้าศรี สองรัก (ช่องลัด) พิกดั UTM โซน 47 N 777,541E 1,975,800N ระวาง
5344 IV ลําดับชุด L7018 ประเภท บานตรง ขนาดบานระบาย กว้าง 15.00 เมตร สู ง 13.20
เมตร จํานวน 5 ช่อง
ระดับหลังตอม่อ
+215.50 เมตร (รทก.)
ระดับธรณี บานระบาย
+200.00 เมตร (รทก.)
ระดับนํ้าเก็บกัก
+210.00 เมตร (รทก.)
ระดับนํ้าเก็บกักสู งสุ ด
+212.00 เมตร (รทก.)
ระดับป้ องกันนํ้าท่วมสู งสุ ด จากลํานํ้าโขง
+213.00 เมตร (รทก.)
ระดับพื้นผิวจราจรสะพานข้ามทางระบายนํ้า
+215.50 เมตร (รทก.)
ความสามารถระบายนํ้า
2,500 ลบ.ม./วินาที
ระบบการยกบาน
ไฮดรอลิก

ภาพประตูระบายน้าในลาน้าเดิม
- ประตูระบายนํ้าในลํานํ้าเดิม (แม่น้ าํ เลย) พิกดั UTM โซน 47 N 777,192E 1,796,143N ระวาง
5344 IV ลําดับชุด L7018 ประเภท บานตรง ขนาดบานระบาย กว้าง 10.00 เมตร สู ง 12.50
เมตร จํานวน 2 ช่อง
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ระดับธรณี บานระบาย
ระดับนํ้าเก็บกัก
ระดับนํ้าเก็บกักสู งสุ ด
ระดับป้ องกันนํ้าท่วมสู งสุ ด จากลํานํ้าโขง
ความสามารถระบายนํ้า
ประตูเรื อสัญจร (NAVIGATION LOCK)
บันไดปลา (FISH LADDER)
ระบบการยกบาน

+202.50 เมตร (รทก.)
+210.00 เมตร (รทก.)
+212.00 เมตร (รทก.)
+213.00 เมตร (รทก.)
400 ลบ.ม./วินาที
กว้าง 10.00 ม.ยาว 77.00 ม.
กว้าง 3.00 ม. จํานวน 1 ช่อง
เครื่ องกว้าน

- อาคารควบคุมบานระบาย (Control House) พื้นที่ใช้สอย 2,500 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วยพื้นที่สาํ หรับการจัดนิทรรศการและห้องเครื่ อง
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วยพื้นที่สาํ หรับห้องประชุมและสํานักงาน
ชั้นที่ 3 ประกอบด้วยพื้นที่สาํ หรับห้องควบคุม

ภาพอาคารควบคุมบานระบาย (Control House)
- งานระบบส่ ง นํ้า เป็ นระบบท่อส่ ง นํ้า แยกเป็ นฝั่ ง ขวาและฝั่ ง ซ้า ยของแม่ น้ าํ เลย ยาวรวม
ประมาณ 99 กิโลเมตร พื้นที่รับประโยชน์ท้ งั โครงการประมาณ 72,500 ไร่ (พื้นที่สีเหลือง) ครอบคลุมพื้นที่
7 ตําบล คือ ตําบลเชี ยงคาน นาซ่ าว ปากตม หาดทรายขาว เขาแก้ว จอมศรี และตําบลธาตุ อําเภอเชี ยงคาน
จังหวัดเลย
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ภาพแสดงระบบท่อส่งน้าและพื้นที่รับประโยชน์โครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ 6 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2566)
ผลประโยชน์โครงการ
1. เพิ่มพื้นที่ชลประทานฤดูฝน 72,500 ไร่ และฤดูแล้ง 18,100 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตําบลของ
อําเภอเชี ยงคาน ได้แก่ ตําบลเชี ยงคาน ตําบลนาซ่ าว ตําบลปากตม ตําบลหาดทรายขาว ตําบลเขาแก้ว ตําบล
จอมศรี และตําบลธาตุ รวม ๔๔ หมู่บา้ น ๙,๒๘๗ ครอบครัวและเป็ นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภคบริ โภค
2.บรรเทาอุ ทกภัยในฤดู น้ าํ หลากและสามารถบริ หารจัดการนํ้าในลุ่ มนํ้าเลยตอนล่ างได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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3. สร้ างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุ นการค้า การลงทุน โดยเกษตรกรมี
รายได้สุทธิ เพิ่มขึ้น 4,600 บาทต่อไร่
4. ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของอําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย โดยมีจาํ นวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่
โครงการ 806,200 คนต่อปี ส่ งผลให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยปี ละ 207 ล้านบาท

อ้างอิงและที่มา : สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 สานักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ กรม
ชลประทาน3 (เข้าถึงเมื่อ 10 พ.ย. 2562)
โครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก เป็ นโครงการชลประทาน ที่มีพ้นื ที่การชลประทานไม่ถึง 80,000
ไร่ และเป็ นประตูระบายนํ้าในแม่น้ าํ สายหลัก (ประตูระบายนํ้าในแม่น้ าํ สายหลัก หมายถึง อาคารที่สร้างขึ้น
ในทางนํ้าเพื่อ ทด กัก กั้น หรื อระบายนํ้า โดยมีช่องปิ ดเปิ ดได้ในแม่น้ าํ สายหลัก
ที่มา : http://www.onep.go.th/eia/wp-content/uploads/2018/11/Eia_house2017.pdf
โครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ไม่เข้ากรอบโครงการหรื อกิจการที่ตอ้ งทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) โครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้เกิ ด
ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงทั้ง ทางด้า นคณะภาพสิ่ ง แวดล้อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสุ ข ภาพ
(Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
3

http://kromchol.rid.go.th/lproject/lsp12/2014/index.php/example-pages/37-srisongrak
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ประเภทและขนาดของโครงการหรื อกิจการที่ออกตามมาตรา 46 แห่ งพระราชบัญญัติส่งเสริ มและการรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 และประเภทและขนาดของโครงการหรื อกิจการตามประกาศพื้นที่
คุ ม้ ครองสิ่ งแวดล้อมตามมาตรา 44(3) แห่ งพระราชบัญญัติส่ง เสริ มและการรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับป่ าอนุ รักษ์เพิ่มเติม
วันที่ 22 สิ งหาคม 2556กรมชลประทาน จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก
ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยที่ชาวบ้านกลาง ไม่ได้เข้าร่ วม
และรั บรู ้ มาก่ อนว่า มี การจัดเวที ดงั กล่าว ทั้งนี้ มีเพียงภาคประชาสังคมจังหวัดเลยที่ ทราบเรื่ องการจัดเวที
ดังกล่าว ทั้งที่ บ้านกลาง เป็ นพื้นที่เป้ าหมายในการดําเนิ นโครงการ เพราะในแผนงานโครงการ จะมีการ
ติดตั้งเครื่ องสู บนํ้าเพื่อส่ งนํ้าจากแม่น้ าํ เลย บริ เวณพื้นที่บา้ นกลางด้วย
กันยายน 2556 กรมชลประทาน จัดประชุ มชี้ แจงเกี่ยวกับโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ครั้งที่
2 ณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาซ่ าว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย โดยมีการเชิ ญชาวบ้านในพื้นที่ดาํ เนิ น
โครงการฯ เข้าร่ วม ในส่ วนของชาวบ้านบ้านกลางนั้น ผูน้ าํ ชุ มชนได้พาชาวบ้านกลางจํานวนมากกว่า 100
คน ไปร่ วมรั บฟั งข้อมูลและแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับโครงการประตูระบายนํ้าฯ ว่า ไม่เห็ นด้วยกับการ
ดําเนินโครงการฯ
กันยายน 2556 กรมชลประทานดําเนินการ การศึกษาวางโครงการ (Pre-Feasibility Study) โครงการ
ประตูระบายนํ้าศรี สองรัก อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย แล้วเสร็ จ ซึ่ งรายงานชิ้ นนี้ ชาวบ้านกลางเพิ่งจะได้รับ
ไฟล์เอกสารมาจากกรมชลประทานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 หลังจากเคลื่อนไหวให้ กรมชลประทาน
เปิ ดเผยข้อมูลโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2556
21 ตุลาคม 2558 ชาวบ้านกลางเข้าร่ วมรับฟัง การเข้ามาชี้แจงการดําเนินโครงการประตูระบายนํ้าศรี
สองรัก ณ บ้านกลาง โดยชาวบ้านมีความตื่นตัวเพิ่มมากขึ้น เพราะมีความกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ชาวบ้านส่ วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการดําเนินโครงการฯ เพราะกังวลกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
26 ตุลาคม 2558 ชาวบ้านกลาง จํานวนมากกว่า 100 คน เดินทางไปยื่นหนังสื อคัดค้านการดําเนิ น
โครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ให้กบั นายอําเภอ ณ ที่วา่ การอําเภอเชี ยงคาน กับศูนย์ดาํ รงธรรม ณ ศาลา
กลางจังหวัดเลย เพื่อคัดค้านการดําเนิ นโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก โดยที่ ศู นย์ดาํ รงธรรมรับเรื่ อง
ร้องเรี ยนจากชาวบ้าน ส่ วนผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย ไม่ได้มารับหนังสื อด้วยตนเอง ทั้งนี้ การยื่นหนังสื อในครั้ง
นี้ ของชาวบ้าน ไม่ได้รับการตอบรั บจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องแต่อย่างไร เมื่ อไม่ได้รับการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ปัญหาและข้อกังวลใจ ชาวบ้านกลาง จึงตัดสิ นใจร่ วมกัน ส่ งตัวแทนไปยื่นหนังสื อให้กบั อธิ บดี
กรมชลประทาน ที่กรุ งเทพฯ ในช่วงต่อจากนี้
20 มกราคม 2559 รายการนักข่าวพลเมือง ช่ อง ThaiPBS ออกอากาศรายการชื่ อตอน ประตูน้ าํ ศรี
สองรัก เพื่อนําเสนอถึงความกังวลใจของชาวบ้านกลางที่มีต่อสถานการณ์การผลักดันโครงการประตูระบาย
นํ้าศรี สองรัก
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21 มกราคม 2559ชาวบ้านกลาง จํานวน 10 คน เดินทางไปยัง กรุ งเทพฯ เพื่อยื่นหนังสื อต่อ อธิ บดี
กรมชลประทาน เพื่อคัดค้านโครงการการก่อสร้ างโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ที่จะสร้ างขึ้นมากั้น
แม่น้ าํ เลย และเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการผันนํ้าโขง-เลย-ชี -มู ล โดยชาวบ้านให้เห็ นผลว่า ไม่รับรู ้ ขอ้ มู ล
โครงการมาก่อน และกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือ นํ้าท่วมที่อยูอ่ าศัยและพื้นที่ทาํ กินมากกว่า 1,000 ไร่
รวมทั้งผลกระทบต่อวิถีไทพวน ซึ่ งบ้านกลางเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทพวนเพียงกลุ่มเดียวในจังหวัดเลย โดยมี
ข้อคัดค้านโครงการฯ 3 ประการคือ 1) ชาวบ้านไม่ เคยรั บรู ้ รายละเอี ยดโครงการฯ มาก่ อน 2) กรม
ชลประทาน ไม่มีการเปิ ดเผลผลกระทบของโครงการฯ ที่จะเกิ ดขึ้น ตลอดลํานํ้าเลย 3) ชุ มชนบ้านกลางมี
บทเรี ยนที่สาํ คัญในการประสบกับปั ญหานํ้าท่วมอย่างรุ่ นแรงในปี 2521 กับ ปี 2545
23 กุมภาพันธ์ 2559 สื่ อมวลชนจาก ThaiPBS ลงพื้นที่บา้ นกลาง ผูน้ าํ ชุ มชนและชาวบ้านกลาง
ร่ วมกันแสดงจุดยืนคัดค้านประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ณ สะพานแม่น้ าํ เลย บริ เวณปากทางเข้าหมู่บา้ นกลาง
โดยที่ชาวบ้านบ้านกลาง ไปร่ วมกันชู ป้ายคัดค้านโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก เพื่อสื่ อสารไปยังพื้นที่
สื่ อสารธารณะ หลัง จากนี้ จึ ง เริ่ ม มี สื่ อมวลชนในประเทศและต่ า งประเทศ ลงพื้ น ที่ ติด ตามสถานการณ์
โครงการโขง-เลย-ชี-มูล กับโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก เพิ่มมากขึ้น
29 กุมภาพันธ์ 2559 ชาวบ้านกลางตัดสิ นใจร่ วมกัน เพื่อส่ งตัวแทนชาวบ้าน จํานวน 10 คน ไปยื่น
หนังสื อร้องเรี ยนให้กบั คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ที่กรุ งเทพฯ ให้ตรวจสอบการดําเนิ น
โครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก และแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการดําเนิ นโครงการฯ พร้อมกันกับการ
เดินทางไปยืน่ หนังสื อให้กบั สํานักนายกรัฐมนตรี เพือ่ คัดค้านโครงการฯ อีกด้วย
20 เมษายน 2559 ชาวบ้ า นบ้ า นกลางยื่ น หนั ง สื อไปยัง สํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อร้องเรี ยนเรื่ องโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก
21-23 เมษายน 2559 นักข่าวจากชมรมนักข่าวสิ่ งแวดล้อม หรื อ Green News ลงพื้นที่เพื่อติดตาม
สถานการณ์ โครงการประตู ระบายนํ้า ศรี สองรั ก และโครงการโขง เลย ชี มู ล โดยเชิ ญตัวแทนจากกรม
ชลประทาน และกรมทรัพยากรนํ้ามาให้ขอ้ มูลด้วย พร้ อมทั้งมีการลงพื้นที่รับฟั งข้อกังวลของชาวบ้านใน
พื้นที่ดาํ เนินโครงการฯ ดังกล่าว
จากการลงพื้นที่ ของนักข่าวและสื่ อมวลชนในครั้งนี้ ทําให้มีการเผยแพร่ ข่าวเกี่ ยวกับสถานการณ์
โครงการผันนํ้าโขง-เลย-ชี-มูล กับโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก เพิ่มขึ้น
26 กันยายน 2559 ตัวแทนชาวบ้านกลาง จํานวน 10 คน เดินทางเข้ากรุ งเทพฯ เพื่อยืนหนังสื อให้กบั
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน (กสม.) อีกครั้ง พร้อมกับ ยืน่ หนังสื อให้กบั สํานักนายกรัฐมนตรี ในวันเดียวกัน
นี้ เพื่อคัดค้านโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก
กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่จาก กรมชลประทานเดิ นทางมาบ้านกลาง เพื่อขอเข้ารังวัดพื้นที่ดาํ เนิ น
โครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักในเขตบ้านกลาง แต่ชาวบ้านกลางรวมตัวกันขัดขวางไม่ให้เข้าพื้นที่
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11 ตุลาคม 2559 คณะตัว แทนกรมชลประทาน นํา โดยนายณรงค์ ลี น านนท์ รองอธิ บ ดี ก รม
ชลประทาน ลงพื้นที่ตาํ บลเชี ยงคาน ชี้ แจงการดําเนิ นโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ให้กบั ชาวบ้านใน
พื้นที่ โดยกล่าวว่า ประตูระบายนํ้าที่กาํ ลังจะสร้ างเป็ นหลักการเดี ยวกันกับฝายทดนํ้า พร้ อมทั้งนําเสนอถึ ง
รายละเอียดของโครงการอีกด้วย ที่สําคัญจะกักเก็บนํ้าเลยไว้ใช้สําหรับการทําเกษตร แก้ไขปั ญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย โดยชี้ แจงขั้นตอนดําเนิ นการว่า จะเสนอให้กบั คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุ มตั ิโครงการฯ ในปี
2560
8 พฤศจิกายน 2559 ชาวบ้านกลาง ยืน่ หนังสื อคัดค้านการดําเนิ นโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก
ไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี ผา่ นช่องทางไปรษณี ย ์
11 พฤศจิกายน 2559 กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) นําโดย เตือนใจ ดีเทศน์ ประธาน
คณะอนุ กรรมการด้านสิ ทธิ ชุมชนและฐานทรัพยากร พร้ อมด้วยคณะอนุ กรรมการฯ เริ่ มลงพื้นที่ดาํ เนิ นการ
ตรวจสอบโครงการก่อสร้ างประตูระบายนํ้าศรี สองรัก หลังจากที่ชาวบ้านยื่นหนังสื อร้ องเรี ยนไป ครั้งแรก
เมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 กับครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ชาวบ้านกลางเดินทางไปยื่นหนังสื อ
คัดค้านการดําเนินโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ให้กบั ศูนย์ดาํ รงธรรม จังหวัดเลย (ยื่นครั้งที่2) และผูว้ า่
ราชการจังหวัดเลย แต่ทว่าผูว้ า่ ฯ ไม่ยอมออกมารับหนังสื อจากชาวบ้าน
29 พฤศจิกายน 2559 กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) นําโดย เตือนใจ ดีเทศน์ ประธาน
คณะอนุกรรมการด้านสิ ทธิ ชุมชนและฐานทรัพยากร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก และโครงการโขง-เลย-ชี -มูล หลังจากมีตวั แทนชาวบ้านและภาค
ประชาชนยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนไปยังคณะกรรมการสิ ทธิ ให้ดาํ เนินการตรวจสอบโครงการดังกล่าว
30 พฤศจิกายน 2559 กรรมการสิ ทธิ ฯ นําโดย เตือนใจ ดีเทศน์ และคณะอนุ กรรมการ จัดประชุมใน
จังหวัดเลย โดยเชิ ญหน่ วยงานที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักมาชี้ แจง
และให้ขอ้ มูล ประกอบด้วย ตัวแทนกรมชลประทาน ทหาร ส่ วนราชการในจังหวัดเลย และชาวบ้านในพื้นที่
10 ตุลาคม 2560 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุ มตั ิในหลักการ ให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ) ดําเนิ นการก่อสร้ าง โครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ระยะเวลาดําเนินโครงการ 6 ปี (ปี งบประมาณ 2561-2566) รวมวงเงินโครงการฯ รวม
ทั้งสิ้ น จํานวน 5,000 ล้านบาท และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตามความเห็นของ สํานักงบประมาณ
ทั้งนี้ ได้มีการออกอากาศมติการอนุ มตั ิ โครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก ออกอากาศในรายการเดิ นหน้า
ประเทศไทย เมื่อช่วงเย็นวันที่ 10 ตุลาคม 2560
5 ธันวาคม 2561 การออกอากาศ “รายการเดิ นหน้า ประเทศไทย ประตู ระบายนํ้า ศรี ส องรั ก อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ” ความยาว 18.35 นาที นําเสนอถึงรายละเอียดโครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรักฯ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ พร้ อมกันกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ การจัดการนํ้าในพื้นที่ภาคอี สาน
โดยเฉพาะจังหวัดเลยกับพื้นที่ลุ่มนํ้าเลย ซึ่ งนําเสนอโดยพลเอกฉัตรชัย สาริ กลั ยะ รองนายกรัฐมนตรี นาย
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สํา เริ ง แสงภู่ วงศ์ รองเลขาธิ ก ารสํา นัก ทรั พ ยากรนํ้า แห่ ง ชาติ และนายทองเปลว กองจันทร์ อธิ บ ดี ก รม
ชลประทาน จุดที่น่าสังเกตคือ การนําเสนอเสี ยงชาวบ้านในพื้นที่ดาํ เนิ นโครงการฯ นั้น เป็ นความเห็ นของ
ชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่ งเป็ นความเห็นด้านบวกเพียงอย่างเดียว เช่น ความต้องการและความจําเป็ นในการใช้น้ าํ
ความคาดหวังถึ งผลประโยชน์จากโครงการฯ แต่กลับไม่มีการสะท้อนข้อกังวลของชาวบ้านในพื้นที่ ดังที่
ชาวบ้านกลางมีความกังวลใจต่อโครงการฯ
บ้านม่วง
1.การสื่ อสารเวทีในชุ มชน มีการจัดกิจกรรมในชุ มชน เช่น กิจกรรม “เอิ้นขวัญปลาคืนมาโขง” เป็ นเวทีเพื่อ
เป็ นสื่ อกลางสําหรับสื่ อสารถึ งคนในชุ มชนและคนภายนอกชุ มชน ให้เห็ นถึ งความเปลี่ ยนแปลงของแม่น้ าํ
โขง โดยเฉพาะการขึ้นลงของระดับนํ้าที่ไม่เป็ นธรรมชาติ ส่ งผลต่อระบบนิ เวศ วิถีการพึ่งพาแม่น้ าํ และชี วิต
ของสัตว์น้ าํ ประเภทต่างๆ วิธีการปล่ อยปลาโดยการสนับ สนุ นพันธุ์ปลาจากกรมประมงเป็ นการสื่ อสาร
ให้กบั คนในชุ มชนได้รับรู ้ว่า ปลาธรรมชาติลดจํานวนลง จําเป็ นต้องมีการทดแทนจากภายนอก ปลาลดลง
เป็ นผลจากการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ปิดกั้นแม่น้ าํ โขงตอนบน
นอกจากนั้นแล้วชุ มชนได้ร่วมกับวัดในการจัดทําเขตอนุ รักษ์พนั ธุ์ปลาเพื่อเป็ นพื้นที่ปลอดภัยให้
ปลาในธรรมชาติของแม่น้ าํ โขง เพื่อสื่ อสารการสร้ างทางเลื อกต่ออาชี พการหาปลาและมีแหล่งขยายพันธุ์
ปลา เพื่อให้ชุมชนมีปลาในระยะยาวจากธรรมชาติที่ผนั ผวนจากการพัฒนาในแม่น้ าํ โขงที่ทาํ ให้อาชี พหาปลา
ของชาวบ้าน เริ่ มหดหาย ด้วยปริ มาณปลาที่ลดลง ซึ่ งกิจกรรมนี้ได้รับความร่ วมมือจากชุมชนเป็ นอย่างดี และ
ได้ขยายแนวคิดและการเพิม่ จุดเขตอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาไปยังหมู่บา้ นข้างเคียง จนทําให้เกิดเขตอนุ รักษ์พนั ธุ์ปลา
เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ ง ของบ้านตาดเสริ ม ซึ่ งเป็ นการรวมตัวกันของคนหาปลาในหมู่บา้ นและชาวบ้านร่ วมกัน
จัดทําขึ้น
2.การสื่ อสารเชิงนโยบาย เป็ นการสื่ อสารเพื่อให้ผมู ้ ีอาํ นาจในการตัดสิ นใจได้รับรู ้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
ความเปลี่ ย นแปลงของแม่ น้ าํ โขง ที่ ส่ ง ผลต่ อการดํา รงชี วิ ตของคนในชุ ม ชน นัก วิ จยั ได้นํา เสนอข้อมู ล
ข้อคิดเห็นผ่านเวทีวชิ าการ เวทีเสวนาต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และเนื้อหาครอบคลุม เช่น การเข้าร่ วมเวทีเสวนา
เขื่อนไซยะบุรี: การเปลี่ยนแปลงของนํ้าโขงที่ไม่หวนคืน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ อ.ปากชม จ.เลย โดย
เสวนาในหัวข้อ “เขื่อนไซยะบุรี กับการเปลี่ ยนแปลงทางนิ เวศและวิถีชุมชนลุ่มนํ้าโขงที่ไม่หวนคืน” โดย
ตัวแทนนักวิจยั ได้กล่าวตอนหนึ่ งว่า “เราเก็บข้อมูลข้อเท็จจริ งไม่ได้พูดจากความรู ้สึก มีเรื่ องเขื่อนเข้ามาทํา
ให้มีคาํ ถามว่าเชื่อมโยงกับวิถีอย่างไร เชื่ อมโยงระดับนํ้า และเขื่อน ซึ่ งทําให้เราได้รับผลกระทบที่ชดั เจน วิถี
เปลี่ยนไปทําให้มีการเก็บข้อมูลระดับนํ้าอย่างละเอียดมากขึ้น ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับแม่น้ าํ
โขง”
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นอกจากการร่ วมเวทีเสวนานําเสนอข้อเสนอของชาวบ้านผ่านเวทีแล้ว ยังมีกิจกรรมร่ วมกับประมง
จังหวัดหนองคาย โดยมีการจัดกิจกรรมนําเสนอข้อกังวลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแม่น้ าํ โขงด้านอาชี พหา
ปลา และการลดลงของปลาในแม่น้ าํ โขง ทางกรมประมงและประมงจังหวัดหนองคายจึ งมี แผนร่ วมกับ
ชาวบ้านในการปล่อยพันธุ์ปลา ลูกปลาลงในเขตอนุ รักษ์พนั ธุ์ปลาที่ชาวบ้านจัดทําขึ้น นอกจากการปล่อยลูก
ปลาแล้วยังมีการจัดอบรมและสร้ างความร่ วมมือกับชุ มชนในการเพาะพันธ์ปลาแบบ (Mobile Hatchery
หรื อชุ ดเพาะฟั กเคลื่อนที่ ) เพื่อให้ชุมชนสามารถเรี ยนรู ้วิธีการและการมีส่วนร่ วมในการเพาะขยายพันธุ์ลูก
ปลาได้ดว้ ยชุ มชนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดหนองคายเป็ นพี่เลี้ ยง ซึ่ งกิ จกรรมนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ทางเลื อกและการปรับตัวของชาวบ้าน และสามารถนําไปสู่ นโยบายหากได้รับการสนับสนุ นอย่างต่อเนื่ อง
ด้านเทคโนโลยีและงบประมาณในการเพาะขยายพันธุ์ลูกปลาลงในพื้นที่เขตอนุ รักษ์พนั ธุ์ปลาของชาวบ้าน
ในระยะยาวสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดเขตอนุรักษ์พนั ธุ์ปลามากขึ้นในแม่น้ าํ โขงและแม่น้ าํ สาขาต่อไป
3.การสื่ อสารและการขยายเครื อข่าย การเดินทางไปแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านในพื้นที่อื่น เช่น การเดินทางไป
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ชาวบ้านที่ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ นอกจากเป็ นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้ว
ยังเป็ นวิธีการสร้างเครื อข่ายกันระหว่างชุมชนแม่น้ าํ โขงกับชุมชนภายนอก รวมถึงการได้ให้ขอ้ มูลจากพื้นที่
ให้ออกไปอย่างกว้างขวาง จากการเก็บข้อมูลข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การเดินทางเข้าศึกษาพื้นที่ของ
กลุ่มศึกษากลุ่มต่างๆ และการให้ขอ้ มูลผ่านสื่ อมวลชนก็สามารถสร้างเครื อข่ายได้อีกทางหนึ่ง เป็ นวิธีการ
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและขยายพื้นที่กลุ่มคนในการสื่ อสารเรื่ องราวจากพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางขึ้น
4.การถ่ายรู ปและการนําเสนอข้อมูลผ่านเฟสบุ๊ค เพจ โดยมีนกั วิชาการจากมหาวิทยาลัยเป็ นที่ปรึ กษา ได้ทาํ
ให้ขอ้ มูลจากพื้นที่ถูกเผยแพร่ สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่ อง เช่น การจัดทําเพจ “Mekong Voice เสี ยงจากลํานํ้า
โขง” นับเป็ นสื่ อกลางให้คนภายนอกที่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับชุ มชนและแม่น้ าํ ซึ่ งนับได้
ว่าเป็ นการสื่ อสารจากคนในชุมขนอย่างแท้จริ ง
บ้านห้วยลึก
1.การสื่ อสารเวทีในชุมชน การจัดกิจกรรมสื บชะตาแม่น้ าํ และเขตอนุ รักษ์พนั ธุ์ปลา
2.การสื่ อสารเชิงนโยบาย
-สถาบันพระปกเกล้าลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของชุมชน
-เข้าร่ วมเวทีการประชุม “Technical Consultation Meeting”ระหว่างเครื อข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มนํ้า
โขงและผูแ้ ทนบริ ษทั ต้าถังเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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-การนําเสนอข้อมูลงานวิจยั เวทีวิชาการ การประชุ มวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนา
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 "อาเซี ยนกับความ (ไม่) เชื่ อมโยง: ความเสี่ ยง การเปลี่ยนรู ป และการอยูร่ ่ วมกัน"
วันที่ 5 - 6 กันยายน 2562
3.การสื่ อสารและการขยายเครื อข่าย
-แม่โขงสคูลลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบและข้อกังวลของชุมชนต่อโครงการเขื่อนปากแบง
-สารคดี ไทยพีบีเอส นํ้าเปลี่ยน ปลาเปลี่ยน คนเปลี่ยน : ภูมิภาค 3.0 วันที่ 19 พฤษภาคม 2562
https://www.youtube.com/watch?v=Px1x3-AVE2c มีผเู ้ ข้าชมทางยูทูป 5,622 ครั้ง
ใช้ขอ้ มูลจากงานวิจยั ของชาวบ้านบ้านห้วยลึก และบ้านม่วง ซึ่ งมีการนําเสนอผ่านช่อง TPBS สาร
คดีมีความยาว กว่า 55 นาที
บ้านหาดไคร้
1.การสื่ อสารเวทีในชุมชน
-กิจกรรมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก
2.การสื่ อสารเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น
-ความร่ วมมือกับเทศบาล ในการจัดนิทรรศการ และนําเสนอผลงานวิจยั ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ปลาบึก
3.การสื่ อสารและการขยายเครื อข่าย
-การนําเสนอข้อมูลงานวิจยั เวทีวิชาการ การประชุ มวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนา
ระหว่าง ประเทศ ครั้งที่ 2 “อาเซี ยนกับความ (ไม่) เชื่ อมโยง: ความเสี่ ยง การเปลี่ยนรู ป และการอยูร่ ่ วมกัน”
วันที่ 5 - 6 กันยายน 2562
5.2 การเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์
เพจสมาคมแม่น้ าํ เพื่อชีวติ
เพจกลุ่มฮักแม่น้ าํ เลย
เพจ Mekong Voice เสี ยงจากลํานํ้าโขง
ตารางผังรายการเผยแพร่ สื่อสังคมออนไลน์
เนื้อหา
หาดไคร้
1 ประวัติหมู่บา้ น
7 ต.ค. 62
2 วิถีและทรัพยากร
11 ต.ค. 62
3 ชุมชนกับการพึ่งพาแม่น้ าํ
15 ต.ค. 62
4 ชุมชนกับการพึ่งพา ดิน นํ้า ป่ า
19 ต.ค. 62
5 การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ าํ
23 ต.ค. 62

ห้วยลึก
8 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62
20 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62

บ้านกลาง
9 ต.ค. 62
13 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62

บ้านม่วง
10 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62
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6
7
8
9
10
11
12

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน
การเคลื่อนไหวรณรงค์ของชุมชน
ผลการศึกษา
ผลการศึกษา
ผลการศึกษา
ข้อเสนอ ทางออก
ข้อเสนอ ทางออก

27 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62
5พ.ย. 62
9พ.ย. 62
13พ.ย. 62
17พ.ย. 62
21พ.ย. 62

28 ต.ค. 62
2พ.ย. 62
6พ.ย. 62
10พ.ย. 62
14พ.ย. 62
18พ.ย. 62
22พ.ย. 62

29 ต.ค. 62
3พ.ย. 62
7พ.ย. 62
11พ.ย. 62
15พ.ย. 62
19พ.ย. 62
23พ.ย. 62

30 ต.ค. 62
4พ.ย. 62
8พ.ย. 62
12พ.ย. 62
16พ.ย. 62
20พ.ย. 62
24พ.ย.62

ตารางสรุปตัวอย่างผู้เข้าเยี่ยมชม การเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ ในช่วงการดาเนินโครงการระยะที่2
บ้านหาดไคร้
ครัง้ ที่
1
2
3
4
รวม 4

จานวนไลค์
23
38
45
33
139

จานวนคนที่เข้ามาดู
457
4,785
1,526
1,424
8,192

จานวนการมีส่วนร่วม แชร์
86
5
847
44
256
11
322
10
1,511
70

บ้านม่วง
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
รวม 7

จํานวนไลค์
15
14
4
8
7
14
26
88

จํานวนคนที่เข้ามาดู
904
724
150
171
167
173
490
2,779

จํานวนการมีส่วนร่ วม แชร์
120
4
99
6
13
1
14
1
11
1
24
1
98
5
379
19
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บ้านห้วยลึก
ครั้งที่
1
2
3
4
5
รวม 5

จํานวนไลค์
7
14
27
37
28
113

จํานวนคนที่เข้ามาดู
172
261
301
14,760
683
16,177

จํานวนการมีส่วนร่ วม แชร์
18
0
55
2
70
2
1,282
24
124
6
1549
34

บ้านกลาง
ครั้งที่
1
2
3
รวม 3

จํานวนไลค์
11
17
29
57

จํานวนคนที่เข้ามาดู
184
428
823
1,435

จํานวนการมีส่วนร่ วม แชร์
29
0
53
3
186
2
268
5

การสื่อสารที่ชาวบ้านทาได้เองในแต่ละพื้นที่
1.บ้านกลาง การสื่อสารที่ชาวบ้านทาได้เอง ยกตัวอย่าง คือ
1.การขึ้นป้ ายประกาศ เจตนารมณ์ ไม่เห็ นด้วยกับโครงการริ มถนนทางเข้าหมู่บา้ น และเขียนติดหน้าบ้าน
ของตนเอง
2.การนําเสนองานวิจยั ต่อชุมชน
3.การจัดประชุมภายในชุมชนเพื่อสรุ ปและชี้แจงความคืบหน้าของโครงการ
4.นําเสนอข้อมูลต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย 3 ครั้ง
5.เวทีขยายเครื อข่ายชุ มชนรอบข้าง 2 ครั้ง บ้านแก่งมี้และบ้านนาซ่ าว เพื่อชี้ แจงเหตุผลคัดค้านโครงการและ
หาแนวร่ วมชุมชนรอบข้าง
6.การสื่ อสาร ผ่านเพจกลุ่มฮักนํ้าเลย
การสื่ อสารที่ชาวบ้านกลางทําได้เองในช่วงการทําวิจยั ถือเป็ นพัฒนาการที่เป็ นรู ปแบบที่ชดั เจนมาก
ขึ้นเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของชาวบ้านก่อนการทํางานวิจยั ร่ วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) ซึ่ งระหว่างการทํางานวิจยั ได้มีการกําหนดวางแผนการทํางานอย่างเป็ นรู ปแบบโดยใช้กระบวนการ
งานวิจยั เข้ามาช่วยวางแผนและวิเคราะห์สถานการณ์ เรี ยงลําดับความสําคัญของงานและทํางานตามช่วงเวลา
เพื่อให้เหมาะสมกับการสื่ อสารที่มุ่งเน้นการสื่ อสารภายในและการเชื่ อมโยงการเคลื่ อนไหวภายในชุ มชน
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ของตนเองกับชุ มชนรอบข้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมส่ วนใหญ่ที่ชาวบ้านทําและเกิดการสื่ อสาร
เกิ ดประโยชน์ โดยตรงต่ อชาวบ้า น 1.ทํา ให้ชุ ม ชนเกิ ดความเข้า ใจร่ วมกันซึ่ ง เป็ นการสร้ า งศัก ยภาพการ
รวมกลุ่มของชุ มชนโดยที่ชุมชนให้ความร่ วมมือและมีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน 2.เกิดการวางบทบาท
ของกลุ่มและบุคคลให้มีหน้าที่อย่างชัดเจนต่อการรวมกลุ่มเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการ อันเห็นได้จากการตั้ง
กลุ่มฮักแม่น้ าํ เลย ซึ่ งมีการแบ่งหน้าที่ประธาน รองประธานและฝ่ ายต่างๆ ด้วยคนในชุ มชนเอง รวมถึ งการ
ระดมทุนเพื่อตั้งกองทุน 3.การเคลื่อนไหวทั้งในระดับชุ มชน หรื อจังหวัดมีการสื่ อสารอย่างต่อเนื่ องทั้งการ
สื่ อ สารภายในชุ ม ชนและสื่ อ สารธารณะ โดยชาวบ้า นใช้ช่ อ งทางการสื่ อ สารภายในชุ ม ชนด้ว ยกลไก
คณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้น และการประกาศผ่านระบบเสี ยงตามสายของชุ มชน ส่ วนการสื่ อสารภายนอกใช้
ช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค๊ ส่ วนบุคคล กลุ่มไลน์ และเพจฮักแม่น้ าํ เลย
การสื่ อสารที่ชาวบ้านทําได้เองเป็ นการสื่ อสารที่ต่อเนื่ องและพัฒนารู ปแบบกันเองผ่านการประชุ ม
ปรึ กษาหารื อ ถื อเอามติ ของชุ มชนเป็ นหลัก การดําเนิ นการเคลื่ อนไหวและการสื่ อสารแบบนี้ ส่งผลดี ต่อ
ชุ มชนและการเคลื่ อนของชาวบ้าน การดําเนิ นกิ จกรรมและการสื่ อสารอย่างต่อเนื่ องทําให้ชาวบ้านเรี ยนรู ้
วิธีการและมีทกั ษะในการนําเสนอข้อมูลอย่างตรงประเด็นและมีเนื้ อหาสาระที่ชดั เจน ที่สําคัญสื่ อที่ชาวบ้าน
ทําได้เองเป็ นการยืนยันว่าชาวบ้านทําเองไม่มีการยุยงปลุกปั น ทําด้วยเจตนาที่จะแสดงจุดยืนต่อการไม่เห็ น
ด้วยกับโครงการและมีขอ้ เสนอในการทบทวนหรื อการศึกษาเพิ่มเติมข้อกังวลที่ชาวบ้านสงสัยและเป็ นกังวล
ซึ่ งที่ผา่ นมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ช้ ีแจงรายละเอียดที่ครบถ้วน
การสื่ อสารที่ ชาวบ้านดํา เนิ นการได้ส่ ง ผลให้1.เกิ ดความเข้มแข็ง มากขึ้ นในชุ ม ชนและมี ทิ ศทาง
เดียวกันทั้งชุมชน 2.ข้อมูลที่นาํ เสนอมีข้ นั ตอนที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรสามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนของ
ทางราชการ 3.เกิดเครื อข่ายชุมชนรอบข้างและพันธมิตรทั้งในระดับจังหวัดและเครื อข่ายระดับประเทศ
สื่ อที่ทีมสื่ อดําเนินการหนุนเสริ มชุมชน
1.การประชุมงานวิจยั ท้องถิ่นกับพลังการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาแม่น้ าํ โขง-เลย อย่างยัง่ ยืน ณ ศาลาประชาคม
จังหวัดเลย
2.เวทีแลกเปลี่ยนกลุ่มฮักบ้านเกิด
3.การฝึ กอบรมเทคนิคการเจรจากับหน่วยงาน อบรมเชิงปฏิ บตั ิการความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนู ญ
พ.ศ.2560 ในเรื่ องของสิ ทธิ ชุมชน สิ ทธิ ในการได้รับข้อมู ลข่าวสารทางราชการ และพระราชบัญญัติการ
ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมถึงพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พร้อม
ทั้ง เสริ ม สร้ า งทัก ษะการเจรจาต่ อรอง โดยมี แกนนํากลุ่ ม ฮัก แม่น้ าํ เลย เข้าร่ วมฝึ กอบรมเพื่ อพัฒนาความ
เข้มแข็งขององค์กรชุมชน “กลุ่มฮักแม่น้ าํ เลย”
4.วันที่ 29 กันยายน 2562 กลุ่มฮักนํ้าเลยร่ วมแถลงการณ์กบั เครื อข่ายแม่น้ าํ ประเทศไทย ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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5.ผลิตสื่ อแผนที่ชุมชน แผนที่ระบบนิเวศ
6.การประสานสื่ อมวลชน
7.การประสานเครื อข่ายและภาคีภายนอก
8.การเผยแพร่ สื่ อสังคมออนไลน์
กิ จกรรมที่ ทีม สื่ อได้เข้าไปหนุ นเสริ ม ชาวบ้า นมี การหนุ นเสริ ม ชุ ม ชนทั้งการสื่ อสารภายในและ
สาธารณะส่ วนใหญ่เป็ นการจัดเวทีเสวนา การจัดอบรม การเข้าร่ วมเวทีกบั เครื อข่าย การผลิตสื่ อ และการ
เผยแพร่ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ซึ่ งเป็ นกิ จ กรรมที่ มุ่ ง เน้ น การจัด กระบวนการให้ ก ับ ชุ ม ชนโดยอํา นวย
กระบวนการรวมกลุ่มของชุมชนและหนุนเสริ มการสื่ อสารภายนอกผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ โดยนําเอาข้อมูล
และกิจกรรมของชุมชนออกมาเผยแพร่
การสื่ อสารภายใน เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยมีวิทยากรจากองค์เครื อข่ายจากภายนอกและ
ตัวแทนชุ มชนที่ เป็ นเครื อข่าย เข้าไปใช้ความรู ้ กบั ชุ มชนและแกนนํา เพื่อให้แกนนําและชาวบ้านได้เห็ น
มุมมองและข้อมูล อันเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในด้านต่างๆ ที่ชุมชนสามารถทําได้ภายใต้กฎหมาย เพื่อให้เกิ ด
ความเข้าใจเกี่ ยวกับข้อมู ลเพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพของแกนนําและชุ มชนให้เกิ ดความเข้มแข็งขององค์กร
ชุ มชน กลุ่ มฮักนํ้าเลยซึ่ งได้มีการผลักดันและร่ วมกันระหว่างชาวบ้านและเครื อข่าย จัดตั้งขึ้ นในการเป็ น
ศู นย์ก ลางของการประสานงานและรวมใจกันของชุ ม ชน นอกจากการจัดอบรมความรู ้ ด้า นต่ า งๆ ของ
วิทยากรจากภายนอกแล้ว การประสานงานและอํานวยความสะดวกในการสร้างเครื อข่ายพันธมิตรกับชุ มชน
รอบข้างและเครื อข่ายอื่นๆ ทีมสื่ อก็ได้ทาํ หน้าที่ในการเชื่ อมประสาน เช่ น การพาชาวบ้านไม่ร่วมงานของ
เครื อข่ายอื่นๆ นอกพื้นที่ให้เกิดการเรี ยนรู ้และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเห็นพื้นที่จริ งและพูดคุยกับ
กลุ่ ม ที่ ท าํ งานมาก่ อ นผ่ า นการถ่ า ยทอดประสบการณ์ จ ริ ง ให้ ก ับ ชาวบ้า นกลาง ในการนํา กลับ มาปรั บ
ประยุกต์ใช้ในการทํางานของกลุ่มตนเอง
2. บ้านห้วยลึก การสื่อสารที่ชาวบ้านทาได้เอง ยกตัวอย่าง คือ
1.การจัดกิจกรรมสื บชะตาแม่น้ าํ และเขตอนุรักษ์พนั ธุ์ปลา การจัดกิจกรรมเป็ นการจัดงานที่เน้นการสื่ อสาร
ให้คนภายในชุมชน ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นชาวบ้านในชุมชนได้รับทราบข้อมูลและมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมซึ่ ง
เขตอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาเป็ นส่ วนหนึ่งที่ชุมชนได้พยายามปรับตัวให้มีทางออกต่อการขยายพันธุ์ปลาใน
ธรรมชาติ เพื่อให้ชาวบ้านมีปลาในระยะยาว เป็ นการปรับตัวหลังจากคนในชุมชนได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของแม่น้ าํ โขงมากว่า 20 ปี ในช่วงการจัดงานที่ชาวบ้านร่ วมกันจัดงานได้มีการจัดเวทีให้ขอ้ มูล
เรื่ องสถานการณ์และข้อมูลเขื่อนทางตอนบนโครงการระเบิดแก่งและโครงการเขื่อนปากแบง โดยมีตวั แทน
ชาวบ้านทีมนักวิจยั และวิทยากรจากโฮงเฮียนแม่น้ าํ ของเข้าร่ วมให้ขอ้ มูลในเวทีเสวนา
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สื่ อที่ทีมสื่ อดําเนินการหนุนเสริ มชุมชน
1.ประสานกลุ่มและองค์กรลงพื้นที่ชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาดูงาน ซึ่ งระหว่างการทํางานวิจยั ได้
มีกลุ่มต่างๆเข้าไปแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน 3 กลุ่ม ซึ่ งกลุ่มดังกล่าวเป็ นองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น สถาบันพระปกเกล้า กลุ่มแม่โขงสคูล และกลุ่มภาคประชาสังคมประเทศพิลิปปิ นส์ หัวข้อ
การศึกษาดูงานเป็ นเรื่ องผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในแม่น้ าํ โขงต่อชาวบ้านห้วยลึก ชาวบ้านได้
นําเสนอผลจากงานวิจยั ต่อกลุ่มองค์กรที่มาศึกษาดูงานโดยทีมสื่ อช่วยในการเตรี ยมข้อมูลและสื่ อนําเสนอ
2.การนําเสนองานวิจยั ในงานวิชาการและเวที เสวนา ที มสื่ อได้ช่วยการประสานงานและเตรี ยมข้อมูลให้
ชาวบ้านเข้าร่ วมนําเสนอในงาน เวทีการประชุ ม “Technical Consultation Meeting”ระหว่างเครื อข่าย
ประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มนํ้าโขงและผูแ้ ทนบริ ษทั ต้าถัง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และการ
นําเสนอเวทีวชิ าการ การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่
2 "อาเซี ยนกับความ (ไม่) เชื่อมโยง: ความเสี่ ยง การเปลี่ยนรู ป และการอยูร่ ่ วมกัน" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
3.การประสานงานสื่ อมวลชน ในการผลิตสื่ อ สารคดีของช่องไทยพีบีเอส ผลิตสารคดี นํ้าเปลี่ยน ปลาเปลี่ยน
คนเปลี่ยน : ภูมิภาค 3.0 ได้นาํ เสนอข้อมูลงานวิจยั และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านห้วยลึกผ่านการ
เล่าเรื่ องการหาปลาของนักวิจยั ออกอากาศในช่องไทยพีบีเอส และยูทูปมีผเู ้ ข้าชมแล้วกว่า 5,622 ครั้ง
นอกจากนั้น ยัง ได้ มี ก ารผลิ ต สื่ อ แผนที่ ชุ ม ชน แผนที่ ร ะบบนิ เ วศ บ้า นห้ ว ยลึ ก ใช้ใ นการจัด
นิทรรศการในชุมชนและ เผยแพร่ สื่ อสังคมออนไลน์
3.บ้านหาดไคร้ การสื่อสารที่ชาวบ้านทาได้เอง ยกตัวอย่าง คือ
1.เวทีนาํ เสนอผลงานวิจยั ต่อชุมชน
2.กิจกรรมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก
3.ความร่ วมมือกับเทศบาลเวียงเชี ยงของในการจัดนิ ทรรศการและนําเสนอผลงานวิจยั ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์
ปลาบึก
4.ประสานและร่ วมผลิตสื่ อ เรื่ องไก สาหร่ ายแม่น้ าํ โขงกับสื่ อมวลชน
สื่ อที่ทีมสื่ อดําเนินการหนุนเสริ มชุมชน
1. การนําเสนองานวิจยั ในงานวิชาการและเวทีเสวนา ทีมสื่ อได้ช่วยการประสานงานและเตรี ยมข้อมูลให้
ชาวบ้านเข้าร่ วมนําเสนอ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ 2 "อาเซี ยนกับความ (ไม่) เชื่ อมโยง: ความเสี่ ยง การเปลี่ยนรู ป และการอยูร่ ่ วมกัน"
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
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2.ผลิตสื่ อแผนที่ชุมชน แผนที่ระบบนิเวศ แผนที่ระบบนิเวศบริ เวณบ้านหาดไคร้ทาํ ให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่หลังเกิดการพัฒนา ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศดังกล่าวเป็ นผลมาจากการ
พัฒนาโครงการในระดับท้องถิ่น และผลจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ าํ โขงทางตอนบน เมื่อเทียบแผนที่
ระบบนิเวศดั้งเดิมและปั จจุบนั จะทําให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลโดยตรงต่อชาวบ้านหาดไคร้และบ้าน
ใกล้เคียงทั้งในประเทศไทยและประเทศลาว เพราะระบบนิเวศที่ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ถูกทําลายอย่าง
ไม่สามารถฟื้ นฟูกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไป
การผลิตสื่ อคลิปวีดีโอพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก เป็ นงานประจําปี ของบ้านหาดไคร้และอําเภอเชียง
ของที่จะจัดพิธีเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและรําลึกถึงพิธีกรรมดั้งเดิมของชาวบ้านหาดไคร้กบั การจับปลาบึก
จึงได้มีการจัดทําคลิปวีดีโอพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกเพื่อเผยแพร่ ในสื่ อสังคมออนไลน์ให้สาธารณะทัว่ ไป
ได้รับรู ้เรื่ องราวอันเป็ นตํานานแหล่งจับปลาบึกแห่งเดียวในโลกของบ้านหาดไคร้
4.บ้านม่วง บ้านภูเขาทอง และบ้านหนอง การสื่อสารที่ชาวบ้านทาได้เอง ยกตัวอย่าง คือ
1. กิ จกรรม “เอิ้ นขวัญปลาคื นมาโขง” เป็ นเวทีเพื่อเป็ นสื่ อกลางสําหรับสื่ อสารถึ งคนในชุ มชนและคน
ภายนอกชุ มชน ให้เห็ นถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงของแม่น้ าํ โขง โดยเฉพาะการขึ้ นลงของระดับนํ้า ที่ ไม่ เป็ น
ธรรมชาติ ส่ งผลต่อระบบนิเวศ วิถีการพึ่งพาแม่น้ าํ และชี วิตของสัตว์น้ าํ ประเภทต่างๆ วิธีการปล่อยปลาโดย
การสนับ สนุ นพันธุ์ ป ลาจากกรมประมงเป็ นการสื่ อสารให้ก ับคนในชุ ม ชนได้รับ รู ้ ว่า ปลาธรรมชาติ ล ด
จํานวนลง จําเป็ นต้องมีการทดแทนจากภายนอก ปลาลดลงเป็ นผลจากการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ปิดกั้น
แม่น้ าํ โขงตอนบน
2.การจัดทําเขตอนุ รักษ์พนั ธุ์ปลาเพื่อเป็ นพื้นที่ปลอดภัยให้ปลาในธรรมชาติของแม่น้ าํ โขง เพื่อสื่ อสารการ
สร้างทางเลือกต่ออาชีพการหาปลาและมีแหล่งขยายพันธุ์ปลา เพื่อให้ชุมชนมีปลาในระยะยาวจากธรรมชาติ
ที่ผนั ผวนจากการพัฒนาในแม่น้ าํ โขงที่ทาํ ให้อาชี พหาปลาของชาวบ้าน เริ่ มหดหาย ด้วยปริ มาณปลาที่ลดลง
ซึ่ งกิจกรรมนี้ได้รับความร่ วมมือจากชุมชนเป็ นอย่างดี
และได้ขยายแนวคิ ดและการเพิ่มจุ ดเขตอนุ รักษ์พนั ธุ์ปลาไปยังหมู่บา้ นข้างเคียง จนทําให้เกิ ดเขต
อนุ รักษ์พนั ธุ์ปลาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ ง ของบ้านตาดเสริ ม ซึ่ งเป็ นการรวมตัวกันของคนหาปลาในหมู่บา้ นและ
ชาวบ้านร่ วมกันจัดทําขึ้น
3.นําเสนอข้อมูล ข้อคิดเห็นผ่านเวทีวชิ าการ เวทีเสวนาต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และเนื้ อหาครอบคลุม เช่น การ
เข้าร่ วมเวทีเสวนา เขื่อนไซยะบุรี: การเปลี่ยนแปลงของนํ้าโขงที่ไม่หวนคืน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ อ.
ปากชม จ.เลย โดยเสวนาในหัวข้อ “เขื่อนไซยะบุรี กับการเปลี่ ยนแปลงทางนิ เวศและวิถีชุมชนลุ่มนํ้าโขงที่
ไม่หวนคืน” โดยตัวแทนนักวิจยั ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า “เราเก็บข้อมูลข้อเท็จจริ งไม่ได้พูดจากความรู ้สึก มีเรื่ อง
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เขื่ อ นเข้า มาทํา ให้ มี ค าํ ถามว่า เชื่ อ มโยงกับ วิ ถี อ ย่า งไร เชื่ อมโยงระดับ นํ้า และเขื่ อ น ซึ่ งทํา ให้ เ ราได้รั บ
ผลกระทบที่ชดั เจน วิถีเปลี่ยนไปทําให้มีการเก็บข้อมูลระดับนํ้าอย่างละเอียดมากขึ้น ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์ ที่
ไม่เคยเกิดขึ้นกับแม่น้ าํ โขง”
4.ให้สัมภาษณ์ สื่ อมวลชน ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ผูส้ ื่ อข่าวจากสํานักข่าวต่างๆ ได้ลงพื้นที่ตาํ บลบ้านม่วง
เพื่ อติ ดตามการทํา ข่า วเรื่ องการเปลี่ ย นแปลงของแม่ น้ าํ โขงหลัง การควบคุ ม ระดับ นํ้า ของเขื่ อนไซยะบุ รี
นักวิจยั ตําบลบ้านม่วงจึงเป็ นทีมหลักที่ให้สัมภาษณ์ พานักข่าวลงพื้นที่ เพื่อนําเสนอผลกระทบที่เกิดขึ้น
5.การถ่ายรู ปและการนําเสนอข้อมูลผ่านเฟสบุ๊ค เพจ โดยมีนกั วิชาการจากมหาวิทยาลัยเป็ นที่ปรึ กษา ได้ทาํ
ให้ขอ้ มูลจากพื้นที่ถูกเผยแพร่ สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่ อง เช่น การจัดทําเพจ “Mekong Voice เสี ยงจากลํานํ้า
โขง” นับเป็ นสื่ อกลางให้คนภายนอกที่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับชุ มชนและแม่น้ าํ ซึ่ งนับได้
ว่าเป็ นการสื่ อสารจากคนในชุมขนอย่างแท้จริ ง
สื่ อที่ทีมสื่ อดําเนินการหนุนเสริ มชุมชน
5.ผลิ ตสื่ อแผนที่ ชุ ม ชน แผนที่ ระบบนิ เวศ ระบบนิ เวศที่ มี ค วามหลากหลายของพื้ นแม่ น้ าํ โขงบริ เวณที่
ชาวบ้านเรี ยกว่าพันโขดแสนไคร้ ของตําบลบ้านม่วง ถูกอธิ บายผ่านแผนที่ระบบนิ เวศที่อธิ บายตามความรู ้
ท้องถิ่นของชาวบ้านในการใช้ประโยชน์ และทํามาหากินในพื้นที่ ชาวบ้านนักวิจยั ได้แบ่งระบบนิ เวศ ได้แก่
ก้อน ดอน คก หนอง บุ่ง โซ คอน แซน เวิน แก่ง และหาด เป็ นต้น
รู ปแบบการสื่ อสารที่หลากหลายในท้องถิ่นกับการนํามาใช้ประโยชน์ในด้านการสื่ อสาร ของพื้นที่
ทั้ง 4 แห่ ง เห็ นได้วา่ เป็ นการสื่ อสารที่ใช้การสื่ อสารภายในชุ มชนที่อิงกับการละเล่น ประเพณี วัฒนธรรม
และความเชื่ อ การใช้กลอุบายการสั่งสอนและเตือนสติของคนในชุ มชน จึงเป็ นสื่ อที่สามารถเข้าถึงคนใน
ชุมชนได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นภายใต้การสื่ อสารของโครงการจึงทําการเก็บข้อมูลรายละเอียดที่ลงลึกชัดเจนใน
แต่ละเรื่ องเพื่ อใช้การสื่ อสารที่ หลากหลายของชุ มชุ นแต่ ละชุ มชน ให้เป็ นแนวทางการสร้ างการสื่ อสาร
ปั ญหาของชุ มชน โดยจะออกแบบกิ จกรรมการใช้สื่อพื้นบ้าน เช่ น นิ ทานพื้นบ้าน สุ ภาษิต เพลงพื้นบ้าน
ประเพณี พ้นื บ้าน งานมหกรรมพื้นบ้าน การละเล่นของแต่ละชุมชน นํามาผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ ชุ ดนิ ทรรศการ ไว
นิ ลประวัติชุมชน แผนที่ชุมชน แผนที่ระบบนิ เวศกับการใช้ทรัพยากร เผยแพร่ ในสื่ อสังคมออนไลน์ และ
เผยแพร่ ภายในชุ มชน และการจัดเวทีสาธารณะนําเสนอการใช้สื่อพื้นบ้าน ในการสื่ อสารข้อมูลชุ มชนและ
ปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้ นที่ ช าวบ้า นเผชิ ญอยู่ใ ห้ส ามารถสื่ อ สารได้ก ับ ทุ ก คนในชุ ม ชนทํา ให้ เกิ ดความเข้า ใจและ
ตระหนักต่อปั ญหาที่ชาวบ้านเผชิญอยูแ่ ละร่ วมกันแก้ไขปั ญหาด้วยชุมชนเอง
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การจัดเวทีสาธารณะโดยใช้รูปแบบการสื่ อสารที่หลากหลายในท้องถิ่ นจะให้ความสําคัญต่อการ
สื่ อสารภายในชุ มชนเป็ นหลัก เนื่ องจากเป็ นส่ วนสําคัญต่อการรับรู ้ปัญหาและความท้าทายที่ชาวบ้านเผชิ ญ
อยูใ่ ห้เกิดการรับรู ้ที่เท่าทันและเท่าเทียมกันของคนภายในชุ มชนก่อน โดยจะใช้พ้ืนที่วดั โรงเรี ยน เป็ นพื้นที่
สื่ อสารภายใน เนื่องจากวัดเป็ นพื้นที่สื่อสารทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ชุมชนทุกคนใช้ร่วมกัน
การสื่ อสารภายในเป็ นสื่ อและกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นจากชุ มชนทําได้เอง ผลที่ เกิ ดขึ้ น คือ 1.เกิ ดความ
เข้มแข็งมากขึ้นในชุ มชนและมีทิศทางเดี ยวกันทั้งชุ มชน 2.ชาวบ้านได้คน้ หาปั ญหา วิเคราะห์สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นในแม่น้ าํ โขงรวมถึงตระหนักถึงผลกระทบที่ชุมชนได้รับและช่วยกันหาทางออก
ด้วยตัวของชุ มชนเอง นอกจากนั้นกระบวนการวิจยั ยังช่วยทําให้ชุมชนอื่นทั้งในภาคเหนื อและภาคอีสานที่
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในแม่น้ าํ โขงได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับปั ญหาของแต่ละพื้นที่ผา่ นการสื่ อสารใน
รู ปแบบต่างๆ ที่ชุมชนได้คิดค้นสื่ อสารร่ วมกัน 3.สร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ ดา้ นการสื่ อสารได้เพิ่มศักยภาพ
และสร้างความมัน่ ใจในการใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นจากงานวิจยั ในการสื่ อสารภายในชุ มชนและสาธารณะช่วยให้
กระบวนการทํางานและวิธีการสื่ อสารได้เป็ นระบบ สอดคล้องและตอบสนองกับปั ญหา 4.ทําให้นกั วิจยั ใน 4
พื้นที่ได้คิดค้นวิธีการสื่ อสารให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิ ดการยอมรั บและมี พ้ืนที่ ในการสื่ อสารปั ญหาที่
เกิดขึ้นได้ดว้ ยตัวเอง
การหนุนเสริ มการสื่ อสารของทีมสื่ อ คือ การผลิตสื่ อนิทรรศการแผนที่ชุมชน แผนที่ทรัพยากร
การสื่ อสารเรื่ องราวของชุ มชนทั้ง 4 แห่ ง เกิดการรวบรวมข้อมูลของชุ มชนไว้อย่างเป็ นระบบ เกิ ด
เครื่ องมือสื่ อสารภายในชุ มชน เช่ น ชุ ดนิ ทรรศการแผนที่ชุมชน แผนที่ทรัพยากรชุ มชน ที่สามารถอธิ บาย
โดยชุ มชนด้วยความรู ้ ทอ้ งถิ่ น และเกิ ดสารคดี น้ าํ เปลี่ ยน ปลาเปลี่ ยน คนเปลี่ ยน นําเสนอปั ญหาของพื้นที่
สื่ อสารต่อสาธารณะ รวมถึ งการจัดเวที เสวนาและการเข้าร่ วมเวที ต่างๆ ในช่ วงการทําวิจยั มี ท้ งั ชาวบ้าน
นักวิชาการ กลุ่มองค์กรเครื อข่าย และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเข้าร่ วม ทําให้หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องสามารถใช้
ข้อมูลนี้ ได้ ข้อมูลบางส่ วนทําให้เกิดความภาคภูมิใจของชุ มชนต่อการเสนอทบทวนโครงการพัฒนา ทําให้
โครงการเหล่านั้นหยุดชะงัก ชะลอโครงการ หรื อมีกลไกทําให้เกิดหน่วยงานเข้ามาแก้ไขปั ญหาช่วยชาวบ้าน
เพิ่มขึ้น
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บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ
ผลการดําเนิ นโครงการโครงการสร้ างการสื่ อสารสู่ การรู ้ เท่าทันความเปลี่ ยนแปลงวิถีการดํารงชี พ
และระบอบอาหารของชุ มชนชาติพนั ธุ์ลุ่มนํ้าโขง จากวัตถุ ประสงค์ของโครงการประการที่หนึ่ งเพื่อค้นหา
วิธี ก ารสื่ อสารที่ เหมาะสมกับ ชุ ม ชนชาติ พนั ธุ์ ลุ่ ม นํ้า โขง ประการที่ ส องเพื่ อสร้ า งกระบวนการสื่ อสารที่
เหมาะสมกับชุมชนลุ่มนํ้าโขงสู่ การรู ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีพและระบอบอาหารของชุมชน
ชาติ พ นั ธุ์ ลุ่ ม นํ้า โขง ประการที่ ส าม เพื่ อ ได้ “สื่ อ ” ที่ เ หมาะสมกับ การสื่ อ สารข้อ มู ล ความรู ้ และความ
เคลื่อนไหวภายในชุมชนและสาธารณะต่อการรู ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชี พและระบอบอาหาร
ของชุมชนชาติพนั ธุ์ลุ่มนํ้าโขง
ด้านกลุ่ มนักวิจยั สามารถเกิ ดกลุ่ ม งานวิจยั ที่ ช่วยเหลื อเกื้ อกู ลกันเองทั้งรู ป แบบการแบ่ง บทบาท
หน้าที่การเก็บข้อมูล การจัดทําเอกสาร และด้านบัญชี ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบของการทํางานวิจยั
แบบชาวบ้านสู่ งานวิชาการ ตลอดระยะเวลาดําเนิ นโครงการ ท่ามกลางที่นกั วิจยั และชุ มชนมีกิจกรรมของ
ชุมชนที่หลากหลายและมีอยูต่ ลอดเวลา ทั้งงานภายในและจากนอกชุมชนที่มาอย่างต่อเนื่อง
ด้านชุ มชน ประกอบไปด้วย ผูน้ ําชุ มชน วัด โรงเรี ยน ตัวแทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เป็ น
กลไกที่ดี เช่น กลุ่มผูน้ าํ ทางการ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในพื้นที่ทาํ งาน
วิจยั ทั้ง 4 แห่ ง เข้าใจ ให้โอกาส ร่ วมสนับสนุ น อํานวยความสะดวกในการจัดกิ จกรรม การส่ งเสริ มช่ วย
ประชาสัม พันธ์ ง าน ช่ วยให้ก าํ ลัง ใจ ช่ วยแนะนํา ผูร้ ู ้ ใ นชุ ม ชนร่ วมกับนัก วิจยั ด้า นหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง
ประกอบไปด้วยหน่ วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่ น โรงเรี ยน วัด เข้าใจหลัก ในการทํางานวิจยั แบบท้องถิ่ น
การรวบรวบข้อมูลชุ มชนด้านต่างๆ ไม่สามารถทําได้อย่างโดดเดี่ยวต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน
ของชุ ม ชน สิ่ ง สํา คัญที่ เกิ ด ขึ้ นได้เห็ นความใส่ ใ จและความสนใจในการให้ค วามสํา คัญกับ งานวิจยั จาก
หน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้นมาโดยตลอด การทํางานวิจยั ท้องถิ่น ต้องให้ชุมชนและท้องถิ่นเป็ นศูนย์กลางใน
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และสื่ อสารของชุมชน
สิ่งดีๆ ที่ค้นพบจากการศึกษางานวิจัยทั้ง 4 แห่ง คือ
1.นัก วิ จ ัย แต่ ล ะพื้ น ที่ มี แ รงจู ง ใจที่ อ ยากสื่ อ สารเรื่ อ งของตนเอง และอยากนํา เสนอปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหา
2 .วิธีการเรี ยนรู ้ ในการสื่ อสารและการทํางานวิจยั นักวิจยั ทุกท่านใช้ความพยายามสู งมากในการ
เรี ยนรู ้กระบวนการวิจยั และมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาตนเองให้สําเร็ จตามความมุ่งหวังของตนเองภายใต้การ
สนับสนุนจากครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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3.การยกระดับการพัฒนาทักษะความรู ้ดา้ นการสื่ อสารของนักวิจยั พื้นทั้ง 4 แห่ ง การสื่ อสารในโลก
ออนไลน์ ทุ กคนเป็ นผูผ้ ลิ ตสื่ อและผูร้ ั บสาร อุ ปกรณ์ ที่มีอยู่ สามารถอํานวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ ว
โครงการสื่ อสารฯในครั้ ง นี้ ท าํ ให้เกิ ดบุ คลากรด้า นการสื่ อสารเพิ่ มขึ้ น สร้ า งความมัน่ ใจในการใช้ขอ้ มู ล
สื่ อสาร ผ่านเวทีฝึกฝนทักษะสามารถจัดการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนช่วงทํา
วิจยั กรณี ที่ศึกษาสามารถสร้างพลังคนที่มีความเชื่อมัน่ พัฒนาต่อยอดต่อไปได้
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้น สามารอธิบายได้ดังนี้
นักวิจยั ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู ้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและช่วยกันหาทางออก
ด้วยกัน เช่น ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรื อข้อกังวลต่อโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นใหม่ ต้องมีกระบวนการการมี
ส่ วนร่ วม ที่สามารถปฏิ บตั ิได้จริ ง ผ่านกลไกที่มีตวั แทนทุกภาคส่ วนร่ วมกันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ
1.ผลจากการพัฒนาที่เกิ ดขึ้นแล้วและเป็ นผลเชิ งประจักษ์ ส่ งผลต่อคนในลุ่มนํ้าโขง 8 จังหวัดประ
ทศไทย สามารถนําเอาข้อมู ลจากงานวิจยั ครั้งนี้ ใช้เป็ นข้อมู ลในการแก้ไขปั ญหาหรื อวางแผนการปรั บตัว
รวมถึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมู ลการวางแผนการพัฒนา แก้ไขเยียวยา ตามข้อเสนอที่คน้ พบจากงานวิจยั ที่
ยัง่ ยืนต่อทรัพยากรลุ่มนํ้าโขง
2.โครงการพัฒนาที่ จะเกิ ดขึ้ นใหม่ ต้องคํา นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ และการมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชน เช่ น กรณี
โครงการประตูระบายนํ้าศรี สองรัก
3.การสื่ อสารเรื่ องราวของชุมชนทั้ง 4 แห่ ง เกิดการรวบรวมข้อมูลของชุ มชนไว้อย่างเป็ นระบบ เกิด
เครื่ องมือสื่ อสารภายในชุ มชน เช่ น ชุ ดนิ ทรรศการแผนที่ชุมชน แผนที่ทรัพยากรชุ มชน ที่สามารถอธิ บาย
โดยชุมชนด้วยความรู ้ทอ้ งถิ่น และเกิดสารคดีนาํ เสนอปั ญหาของพื้นที่สื่อสารต่อสาธารณะ ทําให้หน่วยงาน
ที่เกี่ ยวข้องสามารถใช้ขอ้ มูลนี้ ได้ ข้อมูลบางส่ วนทําให้เกิดความภาคภูมิใจของชุ มชนต่อการเสนอทบทวน
โครงการพัฒนา ทําให้โครงการเหล่านั้นหยุดชะงัก ชะลอโครงการ หรื อมีกลไกทําให้เกิดหน่วยงานเข้ามา
แก้ไขปั ญหาช่วยชาวบ้านเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา
การแก้ไขปั ญหาและการสื่ อสารเรื่ องผลกระทบจากแม่น้ าํ โขง จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตาม
อย่างยาวนาน เพื่อให้เกิ ดข้อมู ลเชิ งเปรี ยบเที ยบเห็ นถึ งการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นซึ่ งจําเป็ นอย่างยิ่งที่ จะมี
กระบวนการวิจยั แบบท้องถิ่นที่ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดเก็บข้อมูลเชิ งงานวิจยั และมีหน่วยงานที่
ติ ดตามอย่า งต่อเนื่ องในระยาว การแก้ไ ขปั ญหาแม่ น้ าํ โขงเป็ นเรื่ องความสัมพันธ์ ที่ เกี่ ยวข้องกับประเทศ
สมาชิ ก กว่า 6 ประเทศจึ ง ต้อ งมี ก ลไกระดับ รั ฐ ในการประสานข้อมู ล งานวิ จยั และให้ เกิ ด เครื อข่ า ยภาค
ประชาชนในการสร้างเครื อข่ายงานวิจยั ที่มีขอ้ มูลเชิ งวิชาการเป็ นที่ยอมรับเพื่อวางแผนการฟื้ นฟูและแก้ไข
ปั ญหาร่ วมกัน รวมไปถึงนําข้อมูลไปวางแผนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อทรัพยากรและประชาชนในลุ่มนํ้าโขง
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ข้อเสนอแนะด้านวิจัย
เสนอให้นาํ แนวคิดและกระบวนการงานวิจยั ไทบ้านเข้ามาปรับใช้ในกระบวนงานวิจยั ของชาวบ้าน
เนื่องด้วยกระบวนการเรี ยบเรี ยงเอกสารและการบันทึกข้อมูลยังมีขอ้ จํา กัดของชาวบ้าน หากมีการออกแบบ
ให้ชาวบ้านเป็ นนักวิจยั ควรมีผชู ้ ่วยนักวิจยั ที่ช่วยในกระบวนการอํานวยความสะดวกการจัดเวทีประชุ ม เก็บ
ข้อมูลรวมถึงการเรี ยบเรี ยงเอกสาร
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ภาคผนวก
1.ภาพการอบรมและการสร้างความเข้าใจของชุดโครงการ และการนําเสนอรายงานความก้าวหน้า

2.ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

3.การฝึ กอบรมในชุมชน และการฝึ กอบรมผลิตสื่ อ

4.เวทีวชิ าการ
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5.กิจกรรมในชุมชน

6.หารื อร่ วมกับตัวแทนหน่วยงาน

7.การผลิตสื่ อ และการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
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