
 
 

รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์ 
 

 
โครงการสร้างการสื่อสารสู่การรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีพ 

และระบอบอาหารของชุมชนชาติพันธุ์ลุ่มน  าโขง 
 

 
โดย 

 
นายสายัณน์ ข้ามหนึ่ง และคณะผู้วิจัย 

 
 
 

 
 

 

ธันวาคม 2562 
 



       สัญญาเลขท่ี RDG61N0058 

 
รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์ 

 
โครงการสร้างการสื่อสารสู่การรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีพ 

และระบอบอาหารของชุมชนชาติพันธุ์ลุ่มน  าโขง 
 

 

 
คณะผู้วิจัย 

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

 
 

 
 
 
 

 

สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
 

ชุดโครงการ การสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีพ และระบอบอาหาร
ของชุมชนชาติพันธุ์ลุ่มน  าโขงสู่ทางเลือกในการพัฒนา 



 

 

1 
 

บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1. หลักการและเหตุผล 

ชุมชนทอ้งถ่ินจาํนวนมากกาํลงัตกอยูใ่นสภาวะการสูญเสียฐานทรัพยากรอาหาร เกิดระบบผูกขาดการ
เขา้ถึงทรัพยากรธรรมชาติโดยทุนและรัฐภายใตนิ้ยามการพฒันา สาเหตุประการหน่ึงของการเปล่ียนแปลงแม่นํ้ า
โขงเร่ิมตน้จากโครงการพฒันาอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้ าโขง (GMS- Greater Mekong Sub region) ในปี พ.ศ.2535 
เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ การคา้ อุตสาหกรรม การเกษตร การบริการใน 6 ประเทศ ไดแ้ก่ จีนตอนใต ้พม่า ไทย ลาว 
เวียดนาม และกมัพูชา ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมาชุมชนบริเวณลุ่มแม่นํ้ าโขงทางตอนใตต่้างได้รับผลจาก
นโยบายการพฒันาของประเทศต่างๆ อยา่งเขม้ขน้ รวมถึงจีนท่ีมีนโยบายและแผนงานขยายการการคา้และการ
พฒันามาทิศตะวนัตกเฉียงใตผ้า่นแม่นํ้าโขงท่ีเป็นดงัสายเลือดท่ีหล่อเล้ียงชีวติผูค้นจาํนวนกวา่ 60 ลา้นคน 

ในลุ่มนํ้ าโขงตอนบนจีนมีแผนการพฒันาโครงการเข่ือนไฟฟ้า การเดินทางและขนส่ง และการเกษตร
แปลงใหญ่ จีนไดส้ร้างเข่ือนบริเวณแม่นํ้ าโขงตอนบนและมีแผนสร้างเข่ือนบริเวณแม่นํ้ าโขงตอนล่าง รวมแลว้
กว่า 20 เข่ือน โดยเข่ือนเหล่าน้ีจะเป็นแหล่งผลิตพลงังานไฟฟ้าให้แก่ประเทศจีนตอนล่าง และประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง นอกจากน้ี จีนวางแผนยทุธศาสตร์ยนูนานเป็นเมืองหวัสะพานท่ีเช่ือมโยงจีนกบัประเทศใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีการสร้างสะพาน R3A R3B การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และการใช้
เส้นทางนํ้าลาํเลียงสินคา้ผา่นแม่นํ้าโขง โดยการระเบิดแก่งเพื่อการเดินเรือพานิชให้เรือสินคา้ขนาดใหญ่สามารถ
เดินทางในแม่นํ้ าโขงไดต้ลอดทั้งปี การเปล่ียนแม่นํ้ าโขงให้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินคา้และผลิตกระแสไฟฟ้า ทาํ
ใหร้ะดบันํ้ าแม่นํ้ าโขงผนัผวนไม่เป็นไปตามธรรมชาติท่ีประชาชนสองฝ่ังแม่นํ้ าโขงไดส้ะสมประสบการณ์และ
ความรู้อยูร่่วมกบัระบบนิเวศแม่นํ้าโขงมาหลายชัว่อายคุน  

ในขณะท่ีมีการพฒันาหลายอยา่งในลุ่มนํ้าโขงตอนล่างท่ีกระทบต่อชุมชนทอ้งถ่ิน ทั้งการสร้างเข่ือนบน
แม่นํ้ าโขงสายหลกัและแม่นํ้ าสาขา หรือการทาํการเกษตรขนาดใหญ่อย่างกลว้ยหอมหรือยางพารา การเติบโต
ของชุมชนเมืองท่ีก่อเกิดมลภาวะ  

กวา่ 20 ปีท่ีผา่นมา การนาํเสนอภูมิปัญญาความรู้ท่ีสอดคลอ้งของชาวบา้นท่ีพึงพิงกบัทรัพยากรแม่นํ้ า
โขง ขอ้คิดเห็น ขอ้กงัวล และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการพฒันา เสียงของประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบแทบ
ไม่ไดย้ินและถูกละเลยมาโดยตลอด ขอ้มูลและความรู้จากทอ้งถ่ินไม่ไดถู้กนาํไปเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจ
กาํหนดนโยบายและการดาํเนินการ เม่ือเสียงและขอ้มูลไม่ไดรั้บความสนใจจากผูว้างแผนและดาํเนินการพฒันา 
ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในดา้นต่างๆ ชาวบา้นตอ้งเผชิญและรับภาระ ชุมชนชาติพนัธ์ุบริเวณแม่นํ้ าโขงมีความรู้ 
และวถีิชีวติท่ีพึ่งพิงทรัพยากรแม่นํ้าโขง ก่อเกิดความรู้มากมายท่ีนาํมาใชใ้นการดาํรงชีพของชาวบา้นท่ีตอ้งอาศยั
ฤดูกาลทางธรรมชาติท่ีแม่นํ้ าจะค่อยปรับตามช่วงเวลาตลอดทั้งปี เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของแม่นํ้ าโขง จึง
ส่งผลโดยตรงต่อวถีิชีวติของชุมชนชาติพนัธ์ุต่างๆ ในลุ่มนํ้า  
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เพื่อให้เกิดการสะท้อนเสียงและข้อเท็จจริงจากท้องถ่ินไปยงัการพฒันาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน จึงได้เกิด
โครงการ “สร้างการส่ือสารสู่การรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงวิถีการดาํรงชีพและระบอบอาหารของชุมชนชาติ
พนัธ์ุลุ่มนํ้ าโขง” ข้ึน แต่อยา่งไรก็ตาม การวิจยัภายใตโ้ครงการดงักล่าวน้ียงัขาดงานดา้นการส่ือสารซ่ึงเป็นส่วน
สาํคญัท่ีจะทาํใหข้อ้มูลและความรู้ท่ีไดน้าํไปสู่การเปล่ียนแปลง 

คําถามท่ีสําคัญคือจะทําอย่างไรให้เกิดการดําเนินงานโครงการวิจัยน้ีถูกส่ือสารออกไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้กิดผลการเปล่ียนแปลงตามเป้าหมายโครงการท่ีตั้งไว ้รวมทั้งปัจจยัท่ีจะทาํให้ชุมชนท่ีร่วม
วจิยัมีศกัยภาพท่ีครบรอบดา้นเพื่อความย ัง่ยนืของชุมชนในระยะยาว  

ดงันั้นจึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีโครงการส่ือสารน้ีเพื่อให้เกิดผลลพัธ์สําคญั 2 ประการคือ 1) เกิดการ
พฒันาศกัยภาพด้านการส่ือสารแก่นักวิจยัและชุมชนทอ้งถ่ินท่ีร่วมโครงการวิจยัน้ี รวมไปถึงศกัยภาพของ
เครือข่ายชุมชนภายใตโ้ครงการวิจยัน้ี 2) เกิดการส่ือสารทั้งภายในเครือข่ายชุมชนภายใตโ้ครงการวิจยัน้ี และ
ส่ือสารกบัสังคมภายนอกเก่ียวกบัขอ้มูล ความรู้ และความเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวกบัโครงการวิจยัน้ี ผา่นการส่ือสาร
รูปแบบต่างๆ ทั้งวดีีโอผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ส่ิงพิมพต่์างๆ การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมถึงการไป
นาํเสนอขอ้มูลความรู้ในเวทีต่างๆ  
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
  12.1. เพื่อคน้หาวธีิการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัชุมชนชาติพนัธ์ุลุ่มนํ้าโขง 

1.2.2. เพื่อสร้างกระบวนการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัชุมชนลุ่มนํ้ าโขงสู่การรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงวิถี
การดาํรงชีพและระบอบอาหารของชุมชนชาติพนัธ์ุลุ่มนํ้าโขง 

1.2.3. เพื่อได ้“ส่ือ” ท่ีเหมาะสมกบัการส่ือสารขอ้มูล ความรู้ และความเคล่ือนไหว ภายในชุมชนและ
สาธารณะต่อการรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงวถีิการดาํรงชีพและระบอบอาหารของชุมชนชาติพนัธ์ุลุ่มนํ้าโขง 

 
1.3. ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1. ระยะเวลา 1 ปี (ภายใตก้รอบการดาํเนินงานชุดลุ่มนํ้าโขง 5 ปี: 2561- 2566)  
  1.3.2. พื้นท่ีดาํเนินการ 
  หมู่บา้นหาดไคร้ หมู่ 7 ต.เวยีง อ.เชียงของ จ.เชียงราย (ไทยวน), หมู่บา้นห้วยลึก หมู่ 4 ต.ม่วงยาย อ.เวียง
แก่น จ.เชียงราย (ลาว หลวงพระบาง), หมู่บา้นกลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย (กลุ่มชาติพนัธ์ุไทพวน), บา้น
ม่วง ตาํบลบา้นม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย และ โครงการสังเคราะห์การเปล่ียนแปลงวิถีการดาํรงชีพ และระบอบ
อาหารของชุมชนชาติพนัธ์ุลุ่มนํ้าโขงและทางเลือกในการพฒันา  
  1.3.3. ประเด็นศึกษา 

 1.การศึกษาบริบทและพฤติกรรมของผูรั้บสารในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าโขง (4 ชุมชน ของพื้นท่ีการ
ดาํเนินงานวจิยั) 
 2. การศึกษาเร่ือง “ส่ือ” ประกอบดว้ย 
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  2.1 ส่ือพื้นบา้น เช่น นิทานพื้นบา้น, ภาษาถ่ิน, สุภาษิต, เพลงชาวบา้น, ประเพณี  
พื้นบา้น, งานมหกรรมพื้นบา้น, การละเล่น หรือ กีฬาพื้นเมือง, เสียงตามสาย, เวทีสาธารณะ เป็นตน้ 
  2.2 ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น แผน่พบั, วารสาร, หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 
  2.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผา่นการใชเ้คร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ โทรทศัน์ เช่น 
หนงัสั้น, สารคดี, ข่าว หรือ วทิย ุเป็นตน้ 
  2.4 ส่ือออนไลน์ เช่น เฟสบุค๊, ไลน์, คลิปหนงัสั้น เป็นตน้ 
  2.5 ส่ือภาพ เช่น อินโฟร์กราฟฟิก, ภาพถ่าย, คิวอาร์โคช้ เป็นตน้ 
3. การวเิคราะห์ จุดเด่น / จุดดอ้ย / โอกาส / ขอ้จาํกดั ของส่ือแต่ละประเภท และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. กระบวนการสร้างทีมการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูรั้บสาร ภายใตอ้งคป์ระกอบของทีม คน 3 วยั 
ไดแ้ก่ เด็ก-เยาวชน, ผูใ้หญ่ (วยัแรงงาน) และผูสู้งอาย ุ
5. การนาํสรุปประมวลเน้ือหาจากโครงการวิจยั 4 ชุมชนและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้ าโขง มา
ออกแบบกบั “ส่ือ และผูรั้บสารท่ีเหมาะสม” 
 

1.4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.4.1 การบริหารงานวิจยั 

การดาํเนินโครงการจะแบ่งออกเป็น 5 ปี โดยในปีท่ี 1 (1 กนัยายน 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2562)  
จะเนน้การพฒันาศกัยภาพของชุมชนและสร้าง/ทดลองการส่ือสารภายในเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายสาธารณะ
ท่ีเขา้ร่วมการวจิยั ปีท่ี 2 และปีถดัไปจะเพิ่มการส่ือกบัสังคมภายนอก โดยนาํผลการสรุปขอ้มูลการวจิยัชุดลุ่มนํ้า
โขงมานาํเสนอผา่น “ส่ือ” ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูรั้บสาร ทั้งในส่วนของชุมชน ชาวบา้นในเครือข่ายการวิจยัและ
เครือข่ายสาธารณะ  

ในปีท่ี 1 จะมีแผนการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวด้งัน้ี  
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 คือ เติมความรู้เร่ือง “ส่ือ” ไดแ้ก่ ส่ือชาวบา้น, ส่ือทอ้งถ่ิน, ส่ือส่ิงพิมพ,์ ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์, ส่ือออนไลน์ ใหก้บันกัวจิยั 
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 คือ สร้างทีมการส่ือสาร ซ่ึงประกอบดว้ยคน 3 วยั ไดแ้ก่ เด็ก-เยาวชน , วยัผูใ้หญ่ 

และวยัสูงอาย ุเพื่อเรียนรู้และทดลองปฏิบติัการสร้าง “ส่ือ” ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั ไดแ้ก่ ส่ือชาวบา้น เช่น 
หมอลาํ, วงพูดคุย, เสียงตามสาย, ประเพณี-วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัลุ่มนํ้าโขง / ส่ือส่ิงพิมพ,์ ส่ือออนไลน์, ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผน่พบั, ไลน์, เฟสบุค๊, คลิป  

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 คือ ได ้“ส่ือ” ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูรั้บสาร 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ชาวบา้นในพื้นท่ีลุ่มนํ้าโขง 
และเครือข่ายสาธารณะท่ีสนใจต่อประเด็นลุ่มนํ้าโขง  

1.4.2 ระเบียบวธีิการวจิยั 
การดาํเนินงานระยะท่ี 1  
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-เวทีช้ีแจงโครงการวิจยัในพื้นท่ี 4 ชุมชน ไดแ้ก่ หมู่บา้นหาดไคร้, หมู่บา้นห้วยลึก, หมู่บา้น
กลาง, บา้นม่วงและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง 

-การอบรม/เติมความรู้เร่ือง กระบวนการงานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน, การบริหารงบประมาณตามหลกั
ของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั(สกว.)การอบรมเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูลงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน 

-การเก็บขอ้มูลบริบทและพฤติกรรมของผูรั้บสารในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าโขง (4 ชุมชนของพื้นท่ีการ
ดาํเนินงานวจิยั) 

-การเติมความรู้เร่ือง “ส่ือ” ใหก้บัชุมชนพื้นท่ีวจิยั 4 ชุมชนและ โครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง 
-การเติม/อบรม การสรุปประเด็นเน้ือหา (ขอ้มูลท่ีจะนาํเป็นสร้างการส่ือสาร) ท่ีเหมาะสมกบัส่ือ

แต่ละชนิดและกลุ่มผูรั้บสาร 
-การสร้างทีมส่ือสารของ 4 ชุมชน และโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง 
-การเก็บขอ้มูลและวเิคราะห์จุดเด่น/จุดดอ้ย/โอกาส/ขอ้จาํกดั ของส่ือแต่ละประเภท และปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 
-การออกแบบแผนการสร้างส่ือท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย (ผูรั้บสาร) 
-การจดัทาํรายงานความกา้วหนา้และสรุปเอกสารการเงิน 

การดาํเนินงานระยะท่ี 2  
-การนาํผลการดาํเนินงานวิจยัจาก 4 ชุมชนและโครงการสังเคราะห์มาออกแบบส่ือท่ีเหมาะสม

กบักลุ่มผูรั้บสารแต่ละกลุ่ม 
-ทีมวิจยัและชาวบา้นทั้ง 4 ชุมชนและโครงการสังเคราะห์ร่วมผลิตส่ือจากชุมชนเพื่อการ

เผยแพร่ขอ้มูลความรู้และสร้างความเขา้ใจในพื้นท่ี 4 คร้ัง 
-การทดลองส่ือสารและประเมินผลการส่ือสาร 
-การวเิคราะห์เลือก “ส่ือ” (ท่ีผา่นการทดลอง) ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ คนในชุมชน

ทั้ง 4 ชุมชนวจิยัและโครงการสังเคราะห์ รวมถึงเครือข่ายลุ่มนํ้าโขง 
-การสรุปผลการทดลอง 
-การคืนขอ้มูลสู่ชุมชนทั้ง 4 ชุมชนวจิยัและโครงการสังเคราะห์ 
-การเขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 

1.5. ขั้นตอนด าเนินงาน 
 1.5.1 เวทีช้ีแจงโครงการวจิยัในพื้นท่ี 4 ชุมชน ไดแ้ก่ หมู่บา้นหาดไคร้, หมู่บา้นห้วยลึก, หมู่บา้นกลาง, 
บา้นม่วงและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง และการประชุมวางแผนงานและท่ีปรึกษา 2 คร้ัง 
 1.5.2 การอบรม/เติมความรู้เร่ือง กระบวนการงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน, การบริหารงบประมาณตามหลกัของ 
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั(สกว.)  การอบรมเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูลงานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ินให้กบันกัวิจยั
ทั้ง 4 ชุมชนและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง 
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 1.5.3 การเก็บขอ้มูลบริบทและพฤติกรรมของผูรั้บสารในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าโขง (4 ชุมชน ของพื้นท่ีการ
ดาํเนินงานวจิยั) 
 1.5.4 การเติมความรู้เร่ือง “ส่ือ” ใหก้บัชุมชนพื้นท่ีวจิยั 4 ชุมชนและ โครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง 
 1.5.5 การสร้างทีมส่ือสารของ 4 ชุมชน และโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้ าโขง ในการคดัเลือกผูท่ี้จะผลิต 
“ส่ือ” ทั้ง 4 ชุมชนและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง 
 1.5.6 การเก็บขอ้มูลและวเิคราะห์จุดเด่น/จุดดอ้ย/โอกาส/ขอ้จาํกดั ของส่ือแต่ละประเภท และปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 1.5.7 การออกแบบแผนการสร้างส่ือ ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย (ผูรั้บสาร) 
 1.5.8 การนาํผลการดาํเนินงานวจิยัจาก 4 ชุมชนและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง มาออกแบบส่ือท่ี
เหมาะสมกบักลุ่มผูรั้บสารแต่ละกลุ่ม 
 1.5.9 ทีมวจิยัและชาวบา้นทั้ง 4 ชุมชนและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขงร่วมผลิตส่ือจากชุมชนเพื่อการ
เผยแพร่ขอ้มูลความรู้และสร้างความเขา้ใจในพื้นท่ี 4 คร้ัง 
 1.5.10 ทดลองส่ือสารและประเมินผลการส่ือสาร 
 1.5.11 การวเิคราะห์เลือก “ส่ือ” (ท่ีผา่นการทดลอง) ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ คนในชุมชนทั้ง 
4 ชุมชนวจิยัและโครงการสังเคราะห์ รวมถึงเครือข่ายลุ่มนํ้ าโขง 
 1.5.12 การสรุปผลการทดลอง 
 1.5.13 การคืนขอ้มูลสู่ชุมชนทั้ง 4 ชุมชนวจิยัและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง 
 1.5.14 การเขียนรายงานความกา้วหนา้และรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 1.5.15 การเผยแพร่ภายในพื้นท่ี 4 พื้นท่ี 
  1.5.16 การเผยแพร่ส่ือสังคมออนไลน์ ผา่นเฟสบุค๊ เพจ
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1.6. ตารางด าเนินงานปีท่ี 1 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. เวทีช้ีแจงโครงการวจิยัในพื้นท่ี 4 ชุมชน ไดแ้ก่ หมู่บา้น

หาดไคร้, หมู่บา้นหว้ยลึก, หมู่บา้นกลาง, บา้นม่วงและ

โครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง และการประชุมวางแผน

งานและท่ีปรึกษา 2 คร้ัง 

            

2. การอบรม/เติมความรู้เร่ือง กระบวนการงานวจิยัเพื่อ

ทอ้งถ่ิน, การบริหารงบประมาณตามหลกัของสาํนกังาน

กองทุนสนบัสนุนการวจิยั(สกว.) การอบรมเคร่ืองมือ

การเก็บขอ้มูลงานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ินใหก้บันกัวจิยัทั้ง 4 

ชุมชนและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง  

            

3. การเก็บขอ้มูลบริบทและพฤติกรรมของผูรั้บสารใน

พื้นท่ีลุ่มนํ้าโขง (4 ชุมชน ของพื้นท่ีการดาํเนินงานวจิยั) 

            

4. การเติมความรู้เร่ือง “ส่ือ” ให้กบัชุมชนพื้นท่ีวจิยั 4 

ชุมชนและ โครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง 
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5. การสร้างทีมส่ือสารของ 4 ชุมชน และโครงการ

สังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง ในการคดัเลือกผูท่ี้จะผลิต “ส่ือ” 

ทั้ง 4 ชุมชนและโครงการสังเคราะห์ 

            

6. การเก็บขอ้มูลและวเิคราะห์จุดเด่น/จุดดอ้ย /โอกาส/

ขอ้จาํกดั ของส่ือแต่ละประเภท และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

            

7. การออกแบบแผนการสร้างส่ือ ท่ีเหมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมาย (ผูรั้บสาร) 

            

8. การนาํผลการดาํเนินงานวจิยัจาก 4 ชุมชนและโครงการ

สังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขงมาออกแบบส่ือท่ีเหมาะสมกบักลุ่ม

ผูรั้บสารแต่ละกลุ่ม 

            

9. ทีมวจิยัและชาวบา้นทั้ง 4 ชุมชนและโครงการ

สังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง ร่วมผลิตส่ือจากชุมชนเพื่อการ

เผยแพร่ขอ้มูลความรู้และสร้างความเขา้ใจในพื้นท่ี 4 

คร้ัง 

       
 

     

10. ทดลองส่ือสารและประเมินผลการส่ือสาร         
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11. การวเิคราะห์เลือก “ส่ือ” (ท่ีผา่นการทดลอง) ท่ี

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ คนในชุมชนทั้ง 4 

ชุมชนวจิยัและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง รวมถึง

เครือข่ายลุ่มนํ้าโขง 

            

12. การสรุปผลการทดลอง             

13. การคืนขอ้มูลสู่ชุมชนทั้ง 4 ชุมชนวจิยัและโครงการ

สังเคราะห์ลุ่มนํ้าโขง 

            

14.  การเขียนรายงานความกา้วหนา้และรายงานฉบบั

สมบูรณ์ 

            

15.การเผยแพร่ภายในพื้นท่ี 4 พื้นท่ี             
16.การเผยแพร่ส่ือสังคมออนไลน์ ผา่นเฟสบุค๊ เพจ             
17.การประชุมประจาํเดือนทีมส่ือ (ออนไลน์)             

18.ลงพื้นท่ีทาํงานร่วมกบันกัวจิยัชาวบา้นแต่ละพื้นท่ี 4 
พื้นท่ี 
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1.7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
มิติเชิงวิจัย  

1. ไดอ้งคค์วามรู้เร่ืองวธีิการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัชุมชนชาติพนัธ์ุลุ่มนํ้าโขง 

2. ได้องค์ความรู้เร่ืองการสร้างกระบวนการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัชุมชนลุ่มนํ้ าโขงสู่การรู้เท่าทนัความ

เปล่ียนแปลงวถีิการดาํรงชีพและระบอบอาหารของชุมชนชาติพนัธ์ุลุ่มนํ้าโขง 

มิติเชิงพัฒนา 
1.  ได ้ “ส่ือ” ท่ีเหมาะสมกบัการส่ือสารขอ้มูล ความรู้ และความเคล่ือนไหวภายในชุมชนและสาธารณะต่อ

การรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงวถีิการดาํรงชีพและระบอบอาหารของชุมชนชาติพนัธ์ุลุ่มนํ้าโขง 
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บทท่ี 2 
กระบวนการวิจัย 

 
กวา่ 20 ปีท่ีผา่นมา การนาํเสนอภูมิปัญญา ความรู้ท่ีสอดคลอ้งของชาวบา้นท่ีพึ่ งพิงกบัทรัพยากรแม่นํ้ า

โขง ขอ้คิดเห็น ขอ้กงัวล และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการพฒันา เสียงของประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบแทบ
ไม่ได้ยินและถูกละเลยมาโดยตลอด ข้อมูลและความรู้จากท้องถ่ินไม่ได้รับการนําไปเป็นเคร่ืองมือในการ
ตดัสินใจกาํหนดนโยบายและดาํเนินการ เม่ือเสียงและขอ้มูลไม่ไดรั้บความสนใจจากผูว้างแผนและดาํเนินการ
พฒันา ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในดา้นต่างๆ ชาวบา้นตอ้งเผชิญและรับภาระ  ชุมชนชาติพนัธ์ุบริเวณแม่นํ้ าโขงมี
ความรู้และวิถีชีวิตท่ีพึ่งพิงทรัพยากรแม่นํ้ าโขง ก่อเกิดความรู้มากมายท่ีนาํมาใช้ในการดาํรงชีพของชาวบา้นท่ี
ตอ้งอาศยัฤดูกาลทางธรรมชาติท่ีแม่นํ้ าจะค่อยปรับตามช่วงเวลาตลอดทั้งปี เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของแม่นํ้ า
โขง จึงส่งผลโดยตรงต่อวถีิชีวติของชุมชนชาติพนัธ์ุต่างๆ ในลุ่มนํ้าโขง  

เพื่อใหเ้กิดการสะทอ้นเสียงและขอ้เทจ็จริงจากทอ้งถ่ินไปยงัการพฒันาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจึงไดมี้การพฒันา

โครงการด้านการส่ือสารเพื่อทาํงานร่วมกบัทีมวิจยัทั้ง 4 แห่ง โครงการวิจยัน้ีจะส่ือสารออกไปอย่างไรให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลการเปล่ียนแปลงตามเป้าหมายโครงการ รวมทั้งปัจจยัท่ีจะทาํให้ชุมชนท่ีร่วมวิจยัมี

ศกัยภาพท่ีครบรอบดา้นเพื่อความย ัง่ยนืของชุมชนในระยะยาว  

 
2.1 โจทย์และค าถามวิจัย 
 โครงการสร้างการส่ือสารสู่การรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงวถีิการดาํรงชีพและระบอบอาหารของชุมชน
ชาติพนัธ์ุลุ่มนํ้าโขง มีวตัถุประสงค ์คือ  1.เพื่อคน้หาวธีิการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัชุมชนชาติพนัธ์ุลุ่มนํ้าโขง 2.
เพื่อสร้างกระบวนการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัชุมชนลุ่มนํ้าโขงสู่การรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงวถีิการดาํรงชีพ
และระบอบอาหารของชุมชนชาติพนัธ์ุลุ่มนํ้าโขง 3.เพื่อได ้“ส่ือ” ท่ีเหมาะสมกบัการส่ือสารขอ้มูล ความรู้ และ
ความเคล่ือนไหวภายในชุมชนและสาธารณะต่อการรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงวถีิการดาํรงชีพและระบอบ
อาหารของชุมชนชาติพนัธ์ุลุ่มนํ้าโขง 
 
2.2 นักวิจัย 
 ช่วงก่อนเร่ิมพฒันาโครงการวจิยั เจา้หนา้ท่ีในโครงการทั้งหมดไดเ้คยทาํงานร่วมกบัชุมชนทั้ง 4 แห่ง มา
ก่อนหนา้นั้นแลว้ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัและร่วมงานกบัชุมชนมาอยา่งต่อเน่ือง โดยนายสายณัน์ ขา้มหน่ึง และนายพิศณุ
กรณ์ ดีแก้ว ทาํงานร่วมกบัชุมชนบา้นหาดไคร้และบา้นห้วยลึก จงัหวดัเชียงราย นางสาวออ้มบุญ ทิพยสุ์นา
ทาํงานร่วมกบัชุมชนบา้นมว่ง และนายชาญณรงค ์วงศล์า ทาํงานร่วมกบัชุมชนบา้นกลาง 
 ช่วงเร่ิมพฒันาโครงการวิจยัของทีมคณาจารยจ์ากศูนยศึ์กษาชาติพนัธ์ุและการพฒันา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดพ้ฒันาโครงการวจิยัทอ้งถ่ินเพื่อศึกษาใหเ้ห็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันา
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แม่นํ้ าโขงซ่ึงชุมชนริมฝ่ังโขงใน 8 จงัหวดัแม่นํ้ าโขงไดรั้บผลกระทบจากโครงการพฒันาของจีน ทั้งจากการ
สร้างเข่ือน การระเบิดเกาะแก่ง ลว้นแลว้แต่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรในแม่นํ้ าโขงทั้งส้ิน  จากปัญหาดงักล่าว 
จึงพฒันาเป็นโจทยก์ารวจิยัเพื่อศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนและไดเ้ลือกพื้นท่ีวิจยั 4 ชุมชน จาก 3 จงัหวดั ริมแม่นํ้ าโขงเพื่อ
เป็นพื้นท่ีในการทาํงานวจิยั  
 เดือนมิถุนายน 2561 ทีมสังเคราะห์ฯ ไดน้าํเสนอโจทยชุ์ดโครงการวิจยั ร่วมกบั 4 โครงการยอ่ย คือ ทีม
วิจยัทอ้งถ่ินบา้นหาดไคร้ อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ทีมวิจยัทอ้งถ่ินบา้นห้วยลึก อาํเภอเวียงแก่น จงัหวดั
เชียงราย ทีมวิจยัทอ้งถ่ินบา้นกลาง อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย และทีมวิจยัทอ้งถ่ินตาํบลบา้นม่วง อาํเภอสังคม 
จงัหวดัหนองคาย การนาํเสนอในคร้ังนั้นไดมี้ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิให้มีทีมส่ือสาร เพื่อเป็นทีมท่ีจะ
ช่วยงานดา้นการส่ือสารของชุดโครงการทั้งหมดในการส่ือสารทั้งภายในและภายนอก ให้ชุดงานวิจยัน้ีไดเ้กิด
การสะทอ้นเสียงและขอ้เทจ็จริงจากทอ้งถ่ินไปยงัการพฒันาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน และเกิดการดาํเนินงานโครงการวิจยั
น้ีถูกส่ือสารออกไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดผลลพัธ์สําคญัในการพฒันาศกัยภาพดา้นการส่ือสารแก่นกัวิจยั
และชุมชนทอ้งถ่ิน สู่การส่ือสารทั้งภายในเครือข่ายชุมชนภายใตโ้ครงการวิจยั และส่ือสารกบัสังคมภายนอก
เก่ียวกบัขอ้มูล ความรู้ และความเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวกบัโครงการ  
 จากนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 จึงไดมี้การพฒันาโครงการสร้างการส่ือสารสู่การรู้เท่าทนัความ
เปล่ียนแปลงวิถีการดาํรงชีพและระบอบอาหารของชุมชนชาติพนัธ์ุลุ่มนํ้ าโขง และไดต้ั้งทีม 3 คนท่ีทาํงาน
ร่วมกบัพื้นท่ี ทั้ง 4 พื้นท่ี เป็นทีมวิจยั ไดน้าํเสนอโครงการ ปรับแกโ้ครงการต่อสํานกังานสนบัสนุนการวิจยัฝ่าย
ท้องถ่ิน นําไปสู่การได้รับอนุมัติโครงการ โดยผนวกรวมอยู่ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การสังเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงวถีิการดาํรงชีพ และระบอบอาหารของชุมชนชาติพนัธ์ุลุ่มนํ้าโขงสู่ทางเลือกในการพฒันา 
 
2.3 กระบวนการท างาน 

2.3.1. ประชุมทีมวจิยัเพื่อสร้างความเขา้ใจและวางแผนในการดาํเนินโครงการร่วมกนั และช่วงตน้เดือน
พฤศจิกายน 2561 ไดเ้พิ่มนกัวิจยัอีก 2 คน รวมเป็นทั้งหมด 5 คน การเพิ่มนกัวิจยัใหม่ เน่ืองจากทีมวิจยัมองเห็น
วา่จะสามารถช่วยงานพื้นท่ีไดโ้ดยให้นกัวิจยัท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของเขา้มาทาํงานในพื้นท่ีบา้น
หาดไคร้และบา้นหว้ยลึก และอีกหน่ึงคนเขา้มาช่วยงานดา้นการบญัชีใหก้บัโครงการ 
 ในช่วงแรกของการทาํงานประสบปัญหาเร่ืองการเดินทาง เพราะเป็นช่วงท่ีตอ้งลงพื้นท่ีทาํงานกบัชุมชน
อยา่งต่อเน่ืองและบ่อยคร้ัง เพื่อสร้างความเขา้ใจและนดัหมายการวางแผนในการทาํงานร่วมกบัทีมวิจยัชาวบา้น
ในพื้นท่ี จึงมีการเพิ่มนกัวิจยัเขา้มาช่วยงานเพื่อลดปัญหาเร่ืองการเดินทางและงบประมาณ เน่ืองจากพื้นท่ีทั้ง 4 
แห่งอยูห่่างกนั นอกจากนั้นยงัใชว้ธีิการประชุมแบบออนไลน์ประจาํเดือน 

2.3.2. เขา้ร่วมการอบรมการเก็บขอ้มูลงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน และการบริหารงบประมาณตามระเบียบ ของ 
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั(สกว.) 
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วนัท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2561 ทีมวิจยัเขา้ร่วมการอบรมการเก็บขอ้มูลงานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน และการ
บริหารงบประมาณตามระเบียบของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั(สกว.) ท่ีห้องประชุมศูนยพ์ฒันา
ขา้ราชการครู อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงจดัโดยทีมสังเคราะห์ฯ เพื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการเก็บ
ขอ้มูลวิจยัและการบริหารงบประมาณตามระเบียบของสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั(สกว.) เพื่อนาํไป
ปฏิบติัจริงเก่ียวกบัการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดตลอดช่วงระยะเวลาของการดาํเนินโครงการวจิยั 

2.3.3. หลงัจากการอบรมการเก็บขอ้มูลงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน และการบริหารงบประมาณตามระเบียบของ
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั(สกว.) 

แบ่งทีมทาํงาน 
 1.พื้นท่ีบา้นหาดไคร้และบา้นห้วยลึก จงัหวดัเชียงราย มีนกัวิจยั 2 คน คือ 1.นายสายณัน์ ขา้มหน่ึงและ
นายพิศณุกรณ์ ดีแก้ว เป็นตวัหลกัในการดาํเนินกิจกรรมร่วมกบันักวิจยัของทั้ง 2 ชุมชน บทบาทหน้าท่ี 1.
ประสานกบัทีมนกัวิจยั 2 ชุมชน 2.อาํนวยการจดัประชุม 3.เช่ือมประสานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4.ให้
คาํปรึกษาหารืองานดา้นการส่ือสาร  
 2.พื้นท่ีบา้นกลาง จงัหวดัเลย มีนกัวิจยั 1 คน คือ 1. นายชาญณรงค ์วงคล์า เป็นตวัหลกัในการดาํเนิน
กิจกรรมร่วมกบันกัวจิยัของชุมชน บทบาทหน้าท่ี 1.ประสานกับทีมนักวิจยัชุมชน 2.อาํนวยการจดัประชุม 3.
เช่ือมประสานกบัหน่วยงานภาครัฐ 
 3.พื้นท่ีบา้นม่วง จงัหวดัหนองคาย มีนกัวิจยั 1 คน คือ 1. นางออ้มบุญ ทิพยสุ์นา เป็นตวัหลกั โดยมี
นกัศึกษาฝึกงานจากหมาวทิยาลยัมหาสารคามเป็นผูช่้วยในการดาํเนินกิจกรรมร่วมกบันกัวจิยัของชุมชน  
 บทบาทหน้าท่ี 1.ประสานกบัทีมนักวิจยัชุมชน 2.อาํนวยการจดัประชุม 3.เช่ือมประสานกับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4.ให้คาํปรึกษาหารืองานดา้นการส่ือสาร 5.เช่ือมประสานทีมนกัศึกษา และส่ือต่างๆ ลง
ทาํงานช่วยพื้นท่ี  
 

2.4. กระบวนการท างานในแต่ละพื้นที่ 
 พื้นท่ีบา้นหาดไคร้และบา้นห้วยลึก จงัหวดัเชียงราย มีนกัวิจยั 2 คน คือ 1. นายสายณัน์ ขา้มหน่ึงและ
นายพิศณุกรณ์ ดีแก้ว เป็นตวัหลักในการดาํเนินกิจกรรมร่วมกับนักวิจยัของทั้ง 2 ชุมชน บทบาทหน้าท่ี  
1.ประสานกบัทีมนกัวิจยั 2 ชุมชน 2.อาํนวยการจดัประชุม 3.เช่ือมประสานกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
4.ใหค้าํปรึกษาหารืองานดา้นการส่ือสาร  
 
การทาํงานในพื้นท่ีดาํเนินตามกรอบของโครงการโดยใชก้ระบวนการทาํงาน  
บ้านห้วยลึก 
1.กระบวนการ การจดัประชุมและปรึกษาหารือกลุ่มยอ่ย 
 กระบวนการน้ีใชก้บักิจกรรมการจดัประชุมร่วมกบัชุมชน 4 พื้นท่ี ในกิจกรรม 1.ประชุมช้ีแจงโครงการ
ส่ือฯ 2.การประชุมกระบวนการ การออกแบบแผนการสร้างส่ือ นาํขอ้มูลจากงานวิจยัของพื้นท่ีมาออกแบบ และ 
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3.การประชุมการเติม/อบรม การสรุปประเด็นเน้ือหา (ขอ้มูลท่ีจะนาํเป็นสร้างการส่ือสาร) ท่ีเหมาะสมกบัส่ือแต่
ละชนิดและกลุ่มผูรั้บสาร เน่ืองจากกิจกรรมแบบน้ีตอ้งมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และมีมติความเห็นจาก
นกัวจิยัในพื้นท่ีดว้ยจึงใชก้ระบวนการประชุมปรึกษาหารือกลุ่ม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือและกระบวนการหลกัในการทาํ
กิจกรรม 
2.กระบวนการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นการฝึกอบรมท่ีช่วยให้ผู ้เข้าร่วมรับการอบรมเกิดการเรียนรู้ ตาม
วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการฝึกอบรมแบบน้ีเน้นดา้นวิชาการหรือทฤษฎี 
และดา้นปฏิบติัโดยคาํนึงถึงการเสริมสร้างให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดน้าํส่ิงท่ีไดไ้ปปฏิบติัในสถานการณ์ทาํงานได ้
และเกิดการเรียนรู้ 2 ดา้นพร้อมกนัได ้จึงทาํใหน้กัวจิยัไดเ้ขา้ใจมากข้ึนกวา่การฟังบรรยายสรุป ใชก้ระบวนการน้ี
ในกิจกรรมการอบรม/เติมความรู้เร่ือง กระบวนการงานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน, การบริหารงบประมาณตามหลกัของ 
สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั(สกว.)  การอบรมเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูลงานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ินและการเติม
ความรู้เร่ือง “ส่ือ” ให้กบัชุมชนพื้นท่ีวิจยั 4 ชุมชนและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้ าโขง  ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ี
เหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนั 
3.กระบวนการ การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และการประเมินความพึงพอใจในการจดักิจกรรม 

 ใชก้ระบวนการน้ีในการเก็บขอ้มูล เร่ืองการเก็บขอ้มูลบริบทและพฤติกรรมของผูรั้บสารในพื้นท่ีลุ่มนํ้ า
โขง และการเก็บขอ้มูลและวเิคราะห์จุดเด่น/จุดดอ้ย/โอกาส/ขอ้จาํกดั ของส่ือแต่ละประเภท และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
และการจดัเวทีเสวนา 

3.1 การออกแบบ แบบสอบถาม โดยใชว้ิธีการประชุมหารือคณะทาํงานและท่ีปรึกษา พิจารณาคาํถาม
และคาํตอบจากส่ือท่ีชาวบา้นมีและเคยใชใ้นชีวิตประจาํวนัในปัจจุบนัของชาวบา้น และออกแบบให้ง่ายและใช้
เวลาไม่มากกบัการเก็บขอ้มูลต่อผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ 

3.2 การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นสามกลุ่ม กลุ่มละเท่ากนั คือ เด็กเยาวชน อายุต ํ่า
กว่า 20 ปี วยัแรงงาน อายุ 21-50 ปี และกลุ่มผูสู้งอายุ อายุมากกว่า 50 ปี เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์และการ
ออกแบบส่ือของแต่ละช่วงวยั 

3.3 การกรอกแบบสอบถาม เจา้หนา้ท่ีโครงการลงพื้นท่ีทาํแบบสอบถามกบักลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีโดย
แบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ชุดตามช่วงอายุวยั กลุ่มอย่างละ 20 ชุด เลือกใช้กระบวนการน้ี เน่ืองจากจะมีการ
วเิคราะห์ท่ีตอ้งใชต้วัเลขในการอา้งอิง เพื่อใหเ้ห็นลาํดบัและจาํแนกกลุ่มเป้าหมาย การนาํผลขอ้มูลไปใชท่ี้จะตอ้ง
อา้งผลลพัธ์ในเชิงสถิติคะแนน และสร้างสถิติกบักลุ่มผลคะแนนแต่ละกลุ่ม เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ผล เช่น การ
ประเมินความพึงพอใจในการจดักิจกรรมเวทีเสวนา เพื่อประเมินความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัการเขา้ร่วมงาน
เสวนา เป็นตน้ 
4. กระบวนการ การประเมินขอ้มูลแบบสอบถามเพื่อวเิคราะห์ (ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป) 
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ใช้ในกิจกรรมวิเคราะห์จุดเด่น/จุดดอ้ย/โอกาส/ขอ้จาํกดั ของส่ือแต่ละประเภท และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
การเลือกใชก้ระบวนการน้ีเน่ืองจากมีโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีช่วยในการวิเคราะห์ผลการทาํแบบสอบถามและเป็น
ท่ีน่าเช่ือถือสามารนาํมาอา้งอิงเชิงสถิติได ้
5. กระบวนการ การทาํงานเชิงนโยบายร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ใช้กระบวนการน้ีในการเช่ือมงานวิจยัเชิงพื้นท่ีของชุมชนสู่การรับรู้และการดึงการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการปรึกษาหารือและการจดักิจกรรม เพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
ยกระดบัการทาํงานเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายจากพื้นท่ีสู่นโยบายในระยะต่อไป ท่ีผ่านมาได้ทาํงานร่วมกับ
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหว้ยลึก นายกเทศมนตรีเทศบาล และประธานสภาตาํบลม่วงยาย  
6. การนาํเสนอและแลกเปล่ียน กลุ่มศึกษาดูงาน  

ตวัแทนนักวิจยันาํเสนอขอ้มูลงานวิจยัในเวทีประชุมวิชาการระดบัชาติด้านชายแดนศึกษาและการ
พฒันาระหวา่งประเทศคร้ังท่ี 2 asean กบัความ (ไม่) เช่ือมโยง ความเส่ียง การเปล่ียนรูป และการอยูร่่วมกนั มี
ตวัแทนจากชุมชนบา้นห้วยลึก ไดน้าํเสนอขอ้มูลการศึกษางานวิจยั สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั(สกว.) 
ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมไดรั้บฟัง   
             นายทองสุข อินทะวงศ์ และคณะนกัวิจยั 3 คน เพื่อมาแลกเปล่ียนให้ขอ้มูล พบว่าการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในแม่นํ้ าโขงมีสาเหตุมาจากหลากหลายปัจจยั เช่น การสร้างเข่ือนกั้นแม่นํ้ าโขงในประเทศจีน การใช้
สารเคมีท่ีเขม้ขน้จากการปลูกกลว้ยในฝ่ังลาว ส่ิงเหล่าน้ีคือสาเหตุของการเปล่ียนแปลง ในอดีตลงหาปลาใน
แม่นํ้ าโขงได้ทุกวนั เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน และขายสร้างรายได้ แต่ปัจจุบนัสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนไปจากการสร้างเข่ือนในจีน ระดบันํ้ าข้ึนลงผนัผวนผิดปกติ  ทาํให้สันดอนทรายเกิดข้ึนใหม่ในการจุดใน
พื้นท่ีหาปลา ทาํใหจ้าํนวนปลาลดลงจบัปลาไดน้อ้ยลงเร่ือยๆ ตน้ทุนเพิ่มข้ึน เช่น ตอ้งซ้ือนํ้ามนัเติมเคร่ืองยนตเ์รือ 
วนัละ 200  บาท แต่ไม่สามารถจบัไดท้าํให้อาชีพประมงของชุมชนลดจาํนนวนลงไปเร่ือยๆ จากการแบกรับ
ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน ในอดีตหมู่บา้นมีเรือหาปลา 40 ลาํ  ปัจจุบนัเหลือไม่ถึง 10 ลาํ ชาวบา้นหนัไปประกอบอาชีพอ่ืน
เพราะไม่มีปลาใหจ้บัเหมือนเช่นเดิม   
             นอกจากนั้นปัญหาสําคญัของชาวบา้นห้วยลึกอีกประการคือ การใช้สารเคมีจากการปลูกกลว้ยหอมใน
ฝ่ังประเทศลาวท่ีอยูต่รงขา้มกบัหมู่บา้น พื้นท่ีตรงขา้มบา้นห้วยลึกไดมี้นายทุนปลูกกลว้ยหอมเป็นจาํนวนมากมี
จาํนวนพื้นท่ีปลูกหลายพนัไร่ ดว้ยวิธีการปลูกกลว้ยในแปลงใหญ่นั้นตอ้งใช้สารเคมีเป็นจาํนวนมาก จึงทาํให้
สารเคมีเหล่านั้นไหลลงพื้นดินและไหลลงสู่แม่นํ้ าโขงทาํให้นํ้ าปนเป้ือนสารเคมี ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อชนิด
พนัธ์ุปลาในแม่นํ้าโขง และส่งผลกระทบต่อชาวบา้นท่ีบริโภคดว้ย ส่ิงท่ีสังเกตไดห้ลงัมีการปลูกกลว้ยและมีการ
สูบนํ้ าจากแม่นํ้ าโขงไปใช้ในพื้นท่ีสวนกลว้ย และการใช้สารเคมีในสวนกลว้ย พื้นท่ีหาปลาริมตล่ิงบริเวณนั้น 
ชาวบา้นไม่กลา้เขา้ไปหาปลาเก็บผกัริมนํ้าเน่ืองจากกลวัเร่ืองสารเคมี 

กลุ่มศึกษาดูงาน ช่วงการศึกษาขอ้มูลงานวิจยั ไดมี้กลุ่ม ศึกษาดูงาน จาก 3 แห่ง ไดเ้ขา้มาศึกษาดูงานใน
พื้นท่ีบา้นหว้ยลึก ซ่ึงคณะนกัวจิยัไดน้าํเสนอผลการศึกษาขอ้มูลงานวิจยัแก่คณะศึกษาดูงาน อนัไดแ้ก่ 1.สถาบนั
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พระปกเกลา้ 2.กลุ่มภาคประชาสังคม มหาวทิยาลยัแห่งชาติประเทศฟิลิปปินส์ และ 3. มูลนิธิส่งเสริมวฒันธรรม
และส่ิงแวดล้อมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ นอกจากนั้ นแล้วทีมนักวิจัยบ้านห้วยลึกยงัได้มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การต่อสู้การดูแลรักษาป่าสักทองของพื้นท่ีแก่งเสือเตน้ ตาํบลสะเอียบ อาํเภอสอง จงัหวดัแพร่  
7. กระบวนการ การสังเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์  

การลงพื้นท่ีเพื่อเรียนรู้และร่วมกิจกรรมของชุมชนในพื้นท่ีวิจยั ทาํให้เกิดการยอมรับและสนิทสนมกบั
นกัวิจยัมากข้ึน ทาํให้การทาํงานเป็นไปตามธรรมชาติ และเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย และสามารถตรวจสอบขอ้มูลได้
ง่ายข้ึน และประเมินสถานการณ์การทาํงานร่วมกนัไดดี้  

การร่วมกิจกรรม งานบุญขา้วจ่ี วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์  2562 เจา้หนา้ท่ีโครงการส่ือฯ เขา้ร่วมงานบุญขา้วจ่ี
บา้นห้วยลึก โดยร่วมงานตั้งแต่เชา้มืด เร่ิมตน้ดว้ยการจ่ีขา้ว บริเวณวดับา้นห้วยลึกมีชาวบา้นในหมู่บา้นร่วมกนั
ก่อไฟ จ่ีขา้ว โดยขา้วเหนียวน่ึงชาวบา้นแต่ละคนนาํมาจากบา้นของตนเอง การจ่ีขา้วมีทั้งเด็ก วยัรุ่น ผูสู้งอายุ
ร่วมกนัจ่ีขา้ว รวบรวมใส่ลงบาตร จาํนวน 3 บาตร เพื่อใชใ้นการถวายพระในช่วงตอนเชา้  
 วตัถุดิบ คือ ขา้วเหนียวน่ึง ไข่ นํ้าปลาร้า ส่วนอุปกรณ์ท่ีใชไ้ดแ้ก่ ไมส้าํหรับเสียบจ่ีขา้ว ไมฟื้นสาํหรับก่อ
กองไฟ โดยชาวบา้นจะร่วมกนัก่อกองไฟตั้งแต่ประมาณตีสาม เพื่อใหไ้ดถ่้านท่ีแดงไม่มีเปลวไฟ หลงัจากนั้นก็
จะทยอยนาํขา้วเหนียวเสียบกบัไมแ้ลว้นาํมาจ่ี การทาํขา้วจ่ีก็จะป้ันเป็นรูปกลม ๆ แบน ๆ ชุบดว้ยไข่ทาดว้ย
นํ้าปลาร้า นาํไปยา่งไฟจากถ่าน โดยใชไ้ฟอ่อนๆ เพื่อใหข้าวจ่ีสุกทัว่กนั เม่ือขา้วจ่ีสุกไดท่ี้ก็จะมีสีเหลือง กรอบ
นอกนุ่มในไดก้ล่ินของไข่และนํ้าปลาร้า หลงัจากนั้นนาํใส่ลงในบาตรท่ีเตรียมไว ้ก่อนใส่ขา้วจ่ีลงไปทุกคนก็จะ
ยกข้ึน กล่าวคาํอธิฐานของตนเองและใส่ขา้วจ่ีลงไปในบาตร เม่ือช่วยกนัจ่ีขา้วใส่ลงไปในบาตรจนเตม็แลว้ เม่ือ
แสงอาทิตยส์วา่งไสวทุกคนก็จะกลบับา้นอาบนํ้าแต่งตวั เตรียมของใส่บาตร  
 เวลา 7.00 น เจา้อาวาสก็นาํพระสงฆล์งมาบิณฑบาตรับส่ิงของจากชาวบา้น เม่ือเสร็จการตกับาตรแลว้ก็
เขา้สู่พิธีการรับบาตรขา้วจ่ี ในโบสถ ์ชาวบา้นทั้งหมดก็จะนาํขา้วจ่ีทั้ง 3 บาตรท่ีชาวบา้นช่วยกนัจ่ีไปถวายแก่พระ
เป็นอนั เสร็จพิธี  
 ประเพณีงานบุญขา้วจ่ี เป็นการสืบทอดประเพณีของคนลาวเช้ือสายหลวงพระบาง ในจงัหวดัเชียงราย 
มี 2 ชุมชนท่ีจดักิกรรมและสืบทอดประเพณีบุญขา้วจ่ี คือ บา้นห้วยลึก อาํเภอเวียงแก่น และบา้นปากอิง อาํเภอ
เชียงของ จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงการจดังานในปัจจุบนัไดล้ดขั้นตอนลงจาํนวนมาก ต่างจากอดีตท่ีประเพณีบุญขา้วจ่ี
จะมีการเตรียมงานและเตรียมอุปกรณ์ วสัดุต่างๆ รวมถึงการละเล่นการแสดงทางวฒันธรรมการขบัทุม้ ตีกลอง 
โดยมีรายละเอียด คือ 1.ก่อนวนัจ่ีขา้วทุกคนในหมู่บา้นจะแห่ขบวน ตีกลอง เขา้ป่าเพื่อเขา้ไปช่วยกนัเอาไมฟื้น  
ใช้เวลารวบรวมฟ้ืน 1-2 วนั (ไมท่ี้ใช้ทาํฟืนตอ้งเป็นไมเ้น้ือแข็งเท่านั้น) แลว้ช่วยกนัขนกลบัมาท่ีวดั ช่วงการ
เตรียมหาฟืนก็จะมีการเฉลิมฉลองตีกลอง ขบัทุม้ 2.เม่ือขนฟืนกลบัมาท่ีวดัเสร็จ คืนท่ีจะทาํการจ่ีขา้ว ทุกคนใน
หมู่บา้นจะมานอนท่ีวดัตั้งแต่หวัคํ่า นาํขา้วสารและอุปกรณ์การแช่ขา้วมาแช่ขา้วท่ีวดั หลงัจากนั้น ตอนเท่ียงคืน
เร่ิมก่อไฟน่ิงขา้วเหนียว เม่ือขา้วน่ิงเสร็จก็จะนาํไปจ่ี ในช่วงเวลาของการรอถึงเท่ียงคืนก็จะมีการขบัทุม้ สลบักบั
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การละเล่นไปเร่ือยๆ ตลอดทั้งคืน  ดา้นคนหนุ่มสาวก็ถือเอาช่วงประเพณีน้ีท่ีจะไดมี้โอกาสนัง่พูดคุยกนั และ
ร่วมกนัจ่ีขา้วในงานบุญเพื่อพฒันาความสัมพนัธ์ต่อกนั งานจึงคึกคกัตลอดทั้งคืน 
 งานบุญขา้วจ่ีในอดีตจึงใชเ้วลาหลายวนัในการจดักิจกรรม และทุกคนในหมู่บา้นมาร่วมกนัอยา่งพร้อม
หนา้ทุกช่วงวยั ปัจจุบนัการเอาฟืนในป่า การละเล่น การขบัทุม้ และการมานอนท่ีวดัเพื่อเตรียมขา้วจ่ี ไม่มีให้เห็น 
เปล่ียนรูปแบบ และลดพิธีลงเหลือแต่เพียงเอาขา้วเหนียวน่ึงสุกจากบ้านมาจ่ีท่ีวดั ส่วนฟืนก็เป็นหน้าท่ีของ
กรรมการหมู่บา้นและพระเป็นผูจ้ดัหา การละเล่นต่างๆ จึงหายไป 
  ในช่วงของการร่วมในพิธีงานบุญขา้วจ่ี ไดมี้การแนะนาํตวัและแจง้ต่อชาวบา้น ในส่วนของโครงการส่ือ
ฯ และไดมี้การจดัทาํคลิปวดีิโอ งานบุญขา้วจ่ี ของชาวบา้นหว้ยลึกเผยแพร่บนส่ือออนไลน์ โดยมีทีมส่ือของบา้น
หว้ยลึกร่วมทาํขอ้มูลและใหค้วามเห็น ต่อการผลิตคลิปในคร้ังน้ี นอกจากนั้นทีมส่ือของบา้นห้วยลึกยงัไดท้าํการ
เผยแพร่ภาพและแชร์คลิปท่ีผลิตของทีมส่ือ เผยแพร่บนช่องทางส่ือออนไลน์ของตนเอง เช่น เฟสบุค๊ และไลน์   
 
บ้านหาดไคร้ 
1.กระบวนการ การจดัประชุมและปรึกษาหารือกลุ่มยอ่ย 

กระบวนการน้ีใชก้บักิจกรรม การจดัประชุมร่วมกบัชุมชน 4 พื้นท่ี ในกิจกรรม 1.ประชุมช้ีแจงโครงการ
ส่ือฯ 2.การประชุมกระบวนการ การออกแบบแผนการสร้างส่ือ นาํขอ้มูลจากงานวิจยัของพื้นท่ีมาออกแบบ และ 
3.การประชุมการเติม/อบรม การสรุปประเด็นเน้ือหา (ขอ้มูลท่ีจะนาํเป็นสร้างการส่ือสาร) ท่ีเหมาะสมกบัส่ือแต่
ละชนิดและกลุ่มผูรั้บสาร เน่ืองจากกิจกรรมแบบน้ีตอ้งมีการประชุม หารือ และมีมติความเห็นจากนกัวิจยัใน
พื้นท่ีดว้ยจึงใชก้ระบวนการประชุมปรึกษาหารือกลุ่ม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือและกระบวนการหลกัในการทาํกิจกรรม 
2.กระบวนการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการฝึกอบรมท่ีช่วยให้ผู ้เข้าร่วมรับการอบรมเกิดการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการฝึกอบรมแบบน้ีเน้นดา้นวิชาการหรือทฤษฎี 
และดา้นปฏิบติัโดยคาํนึงถึงการเสริมสร้างให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดน้าํส่ิงท่ีไดไ้ปปฏิบติัในสถานการณ์ทาํงานได ้
และเกิดการเรียนรู้ 2 ดา้นพร้อมกนัได ้จึงทาํใหน้กัวจิยัไดเ้ขา้ใจมากข้ึนกวา่การฟังบรรยายสรุป ใชก้ระบวนการน้ี
ในกิจกรรมการอบรม/เติมความรู้เร่ือง กระบวนการงานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน, การบริหารงบประมาณตามหลกัของ 
สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั(สกว.) การอบรมเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูลงานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ินและการเติม
ความรู้เร่ือง “ส่ือ” ให้กบัชุมชนพื้นท่ีวิจยั 4 ชุมชนและโครงการสังเคราะห์ลุ่มนํ้ าโขง  ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ี
เหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนั 
3.กระบวนการ การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และการประเมินความพึงพอใจในการจดักิจกรรม  

ใชก้ระบวนการน้ีในการเก็บขอ้มูล เร่ืองการเก็บขอ้มูลบริบทและพฤติกรรมของผูรั้บสารในพื้นท่ีลุ่มนํ้ า
โขง และการเก็บขอ้มูลและวเิคราะห์จุดเด่น/จุดดอ้ย/โอกาส/ขอ้จาํกดั ของส่ือแต่ละประเภท และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
และการจดัเวทีเสวนา 
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 3.1 การออกแบบ แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการประชุมหารือคณะทาํงานและท่ีปรึกษา พิจารณาคาํถาม
และคาํตอบจากส่ือท่ีชาวบา้นมีและเคยใชใ้นชีวิตประจาํวนัในปัจจุบนัของชาวบา้น และออกแบบให้ง่ายและใช้
เวลาไม่มากกบัการเก็บขอ้มูลต่อผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ 
 3.2 การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นสามกลุ่มอยา่งละเท่ากนั คือ เด็กเยาวชน อายุต ํ่า
กวา่ 20 ปี วยัแรงงาน อาย ุ21-50 ปีและกลุ่มผูสู้งอาย ุอายมุากกวา่ 50 ปี เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์และการออกแบบ
ส่ือของแต่ละช่วงวยั 
 3.3 การกรอกแบบสอบถาม เจา้หนา้ท่ีโครงการลงพื้นท่ีทาํแบบสอบถามกบักลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีโดย
แบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ชุดตามช่วงอายุวยั กลุ่มอย่างละ 20 ชุด เลือกใช้กระบวนการน้ี เน่ืองจากจะมีการ
วเิคราะห์ท่ีตอ้งใชต้วัเลขในการอา้งอิง เพื่อใหเ้ห็นลาํดบัและจาํแนกกลุ่มเป้าหมาย การนาํผลขอ้มูลไปใชท่ี้จะตอ้ง
อา้งผลลพัธ์ในเชิงสถิติคะแนน และสร้างสถิติกบักลุ่มผลคะแนนแต่ละกลุ่ม เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ผล เช่น การ
ประเมินความพึงพอใจในการจดักิจกรรมเวทีเสวนา เพื่อประเมินความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัการเขา้ร่วมงาน
เสวนา เป็นตน้ 
4.กระบวนการ การประเมินขอ้มูลแบบสอบถามเพื่อวเิคราะห์  

ใช้ในกิจกรรมวิเคราะห์จุดเด่น/จุดดอ้ย/โอกาส/ขอ้จาํกดั ของส่ือแต่ละประเภท และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
การเลือกใชก้ระบวนการน้ีเน่ืองจากมีโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีช่วยในการวิเคราะห์ผลการทาํแบบสอบถามและเป็น
ท่ีน่าเช่ือถือสามารนาํมาอา้งอิงเชิงสถิติได ้
5.กระบวนการ การทาํงานเชิงนโยบายร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ใช้กระบวนการน้ีในการเช่ือมงานวิจยัเชิงพื้นท่ีของชุมชนสู่การรับรู้และการดึงการมีส่วนร่วมของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการปรึกษาหารือและการจดักิจกรรม เป็นการแสวงหาความร่วมมือเพื่อยกระดบั
การทาํงานให้เป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายจากพื้นท่ีสู่นโยบายในระยะต่อไป ท่ีผา่นมาไดท้าํงานร่วมกบัอาํเภอเชียง
ของ และเทศบาลตาํบลเวียงเชียงของในความร่วมมือการปรับปรุงพิพิธภณัฑ์และการจดันิทรรศการไกและปลา
บึก ในพื้นท่ีส่วนจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ปลาบึก อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เพื่อนําเสนอนิทรรศการผล
การศึกษาของชาวบา้นหาดไคร้ 
6.การนาํเสนอและแลกเปล่ียน  

ตวัแทนนกัวิจยับา้นหาดไคร้และคณะนกัวิจยั 5 คนไดเ้ขา้ร่วมงานและนาํเสนอขอ้มูลงานวิจยัในเวที
ประชุมวิชาการระดบัชาติดา้นชายแดนศึกษาและการพฒันาระหว่างประเทศ คร้ังท่ี  2 asean กบัความ(ไม่ ) 
เช่ือมโยง ความเส่ียง การเปล่ียนรูป และการอยูร่่วมกนั มีตวัแทนจากชุมชนบา้นหาดไคร้ ไดน้าํเสนอขอ้มูลผล
การศึกษางานวจิยัของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั(สกว.) ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมงาน 
          นายพุม่ บุญหนกั ตวัแทนจากชุมชนเล่าวา่ ผมเติบโตมากบัแม่นํ้าโขงตั้งแต่เล็กจนโต วถีิชีวิตท่ีผูกพนักบั
สายนํ้ า ไดด่ื้ม ไดใ้ช้แม่นํ้ าโขง แต่ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มวิถีชีวิตเปล่ียนไปจากแต่ก่อนมาก การหาอยู่หากินก็
ลาํบากมากยิง่ข้ึน ยกตวัอยา่งการหาไกในแม่นํ้าโขง  เม่ือก่อนตอนเชา้ๆ กลุ่มผูห้ญิงก็จะลงไปจก (เก็บ ) ไก  ท่ีริม
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แม่นํ้ าโขงบริเวณท่ีมีโขดหินหรือหาดหิน ระดบันํ้ าประมาณ 80 เซนติเมตรบริเวณตามแนวฝ่ังบา้นหาดไคร้ แต่
ปัจจุบนัแทบจะไม่มีท่ีจกไกไดเ้ลย เน่ืองจากมีการทาํแนวกนัตล่ิงพงั  ซ่ึงทาํลายแหล่งจกไกของชุมชนหายไป
เกือบทั้งหมด ทาํใหแ้หล่งกาํเนิดไกลดนอ้ยลง ชาวบา้นก็หาไกไดย้ากข้ึน ประกอบระดบัแม่นํ้ าโขงท่ีผนัผวนจาก
การสร้างเข่ือนในประเทศจีนไดส่้งผลกระทบต่อการหาไกและการหาปลาของชาวบา้นหาดไคร้ ฤดูกาลของนํ้ า
โขงเปล่ียนแปลงผิดฤดู ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ มีการข้ึนลงของระดบันํ้ าในแต่ละวนัท่ีผนัผวน ซ่ึงบางสัปดาห์
ระดบันํ้ าแตกต่างกนัมากกว่า 2-3 เมตร ซ่ึงทาํให้เรือหาปลา  อุปกรณ์หาปลาไดรั้บความเสียหายอยู่เป็นประจาํ  
คนหาปลาบางคนถึงกบัเลิกอาชีพหาปลาไปทาํไร่ทาํสวนเพราะจบัปลาไม่ได ้แบกรับตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนไม่ไหว
รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัเคร่ืองมือหาปลาท่ีจมนํ้ าสูญหายหลงัการปล่อยนํ้ าจากเข่ือนตอนบน โดยไม่มี
การแจง้ล่วงหน้าทาํให้เคร่ืองมือหายปลาสูญหายไปหลายคร้ัง ซ่ึงเราไดพ้ยายามส่งเสียงเรียกร้องไปยงัหลาย
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแต่ก็ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข และขณะน้ีไดข้่าววา่จะมีการสร้างเข่ือนในแม่นํ้ าโขงตอนล่างอีก 
นั้นยิง่ทาํให้แม่นํ้ าโขงเปล่ียนไปแน่ๆ ส่ิงท่ีเป็นห่วงอีกอยา่งหน่ึงก็คือเยาวชนคนรุ่นใหม่  สมยัน้ีแทบจะไม่มีใคร
ผูกพนักบัแม่นํ้ าโขงเลย ทั้งท่ีพ่อแม่ก็อาศยัแม่นํ้ าโขงหาอยูห่ากินกบัแม่นํ้ าโขงเพื่อมาส่งเสียลูกหลานจนเติบโต    
การเปล่ียนแปลงจากการพฒันาแม่นํ้ าโขงคงตอ้งมีการปรึกษาหารือในการแกไ้ขปัญหา เน่ืองจากชาวบา้นริม
แม่นํ้าโขงไดรั้บผลกระทบมากข้ึนเร่ือยๆ ตวัอยา่งท่ีชดัเจนจากการศึกษาขอ้มูลของชาวบา้นหาดไคร้ยืนยนัไดถึ้ง
ผลท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

7. กระบวนการ การสังเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ 
การลงพื้นท่ีเพื่อเรียนรู้และร่วมกิจกรรมของชุมชนในพื้นท่ีวิจยั ทาํให้เกิดการยอมรับและสนิทสนมกบั

นกัวิจยัมากข้ึน ทาํให้การทาํงานเป็นไปตามธรรมชาติ และเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย และสามารถตรวจสอบขอ้มูลได้
ง่ายข้ึนรวมถึงสามารถประเมินสถานการณ์การทาํงานร่วมกนัไดดี้  
 งานบวงสรวงเจา้พอ่ปลาบึก วนัท่ี 18 เมษายน 2562 เจา้หนา้ท่ีโครงการส่ือฯ ไดเ้ขา้ร่วมงานบวงสรวงเจา้
พ่อปลาบึก ณ บา้นหาดไคร้ อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ในการร่วมงานในคร้ังน้ีโครงการส่ือฯ ไดมี้การจดั
นิทรรศการเร่ืองปลาและไก สาหร่ายแม่นํ้ าโขง โดยไดแ้จกโปสเตอร์ไก  พนัธ์ุปลาในแม่นํ้ าอิง และนกในแม่นํ้ า
โขง งานบวงสรวงเจา้พ่อปลาบึกเป็นกิจกรรมท่ีชาวบา้นหาดไคร้ทาํเป็นประจาํทุกปี ในวนัท่ี 18 เมษายน เพื่อ
บวงสรวงเจา้พ่อปลาบึก เน่ืองจากพื้นท่ีบา้นหาดไคร้เป็นจุดจบัปลาบึก ในอดีตชาวบา้นหาดไคร้เป็นพรานจบั
ปลาบึกท่ีชาํนาญและสืบทอดกนัมาหลายรุ่น มีความรู้และเคร่ืองมือในการจบัปลาบึกนอกจากนั้นการจบัปลาบึก
ยงัเก่ียวเน่ืองกบัความเช่ือของชาวบา้นหาดไคร้ หากใครจะลงจบัปลาบึกตอ้งเล้ียงผีเจา้ท่ีเจา้ทาง ผีลวง ผีโพง้ ผี
เรือ ตามริมป่าริมแม่นํ้ าอยา่งไม่เปิดเผย ทาํตามความเช่ือและตามความสะดวกของคนจบัปลาเพื่อขอจบัปลาบึก
ก่อนเสมอหลงัจากปลาบึกไดก้็จะทาํพิธีเล้ียงอีกรอบตามท่ีไดบ้อกกล่าวต่อเจา้ท่ีเจา้ทางเจา้ลวงเจา้โพงไว ้จึงเป็น
ท่ีมาของการบวงสรวงเจา้พ่อปลาบึก ซ่ึงไดป้ระยุกต์พิธีกรรมมาจดับริเวณหน้าวดับา้นหาดไคร้และให้เป็นไป
ตามการส่งเสริมการท่องเท่ียวของอาํเภอเชียงของ จึงจดักาํหนดวนัท่ี 18 เมษายนของทุกปี 
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 ชาวบา้นบา้นหาดไคร้ไดมี้มติหยดุจบัปลาบึก และระดมทุนชดเชยค่าใชจ่้ายให้แก่ผูมี้อุปกรณ์จบัปลาบึก 
68 ราย รายละ 20,000 บาท  
 การร่วมงานในคร้ังน้ีของทีมส่ือฯ ไดมี้การผลิตคลิปวิดีโองานพิธีบวงสรวงเจา้พ่อปลาบึก เผยแพร่บน
ส่ือออนไลน์ นอกจากนั้นยงัมีการหารือร่วมกบันายกเทศบาลเวียงเชียงของ นายอาํเภอเชียงของ ถึงแนวทางการ
ส่ือสารเร่ือง ไก (สาหร่ายแม่นํ้ าโขง) และปลาบึก เพื่อส่ือความหมายของความสําคญัของทรัพยากรท่ีชาวบา้น
หาดไคร้ใช้พึ่ งพิงจากทรัพยากรแม่นํ้ าโขง โดยเบ้ืองตน้จะมีการจดันิทรรศการเร่ืองไกและปลาบึก ในพื้นท่ี
พิพิธภณัฑป์ลาบึกเชียงของ โดยเทศบาลเวียงเชียงของจะให้พื้นท่ีจดัแสดงนิทรรศการ ชาวบา้นหาดไคร้และทีม
ส่ือจะเป็นผูอ้อกแบบนิทรรศการท่ีจะนาํเสนอเร่ืองไกและปลาบึก โดยจะเอาปลาบึกท่ีสต๊าฟไว ้จาํนวน 1 ตวัของ
ชุมชนมาจดัแสดงเพื่อให้ส่ือถึงไก (สาหร่ายแม่นํ้ าโขง) อาหารของปลาบึก อาหารของชาวบา้นและรายไดข้อง
ชุมชนหาดไคร้ ใชข้อ้มูลจากงานวิจยัของชาวบา้นบา้นหาดไคร้ นาํเสนอภาพความอุดมสมบูรณ์ของแม่นํ้ าโขง 
ไก และปลาบึก ในอดีตและเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

 
บ้านกลาง  

มีนกัวิจยั 1 คน คือ 1. นายชาญณรงค์ วงค์ลา เป็นตวัหลกัในการดาํเนินกิจกรรมร่วมกบันกัวิจยัของ
ชุมชน บทบาทหน้าท่ี 1.ประสานกบัทีมนกัวิจยัชุมชน 2.อาํนวยการจดัประชุม 3.เช่ือมประสานกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ 4.ให้คาํปรึกษาหารืองานดา้นการส่ือสาร 5.จดัทาํเอกสารขอ้มูลให้กบัชุมชน การทาํงานในพื้นท่ีดาํเนิน
ตามกรอบของโครงการโดยใชก้ระบวนการทาํงาน คือ  
1. ประชุมกลุ่มยอ่ยในชุมชน กระบวนการน้ีใชก้บักิจกรรม การจดัประชุมร่วมกบัชุมชน 4 พื้นท่ี  
ในกิจกรรม 1.ประชุมช้ีแจงโครงการส่ือฯ 2.การประชุมกระบวนการ การออกแบบแผนการสร้างส่ือ นาํขอ้มูล
จากงานวจิยัของพื้นท่ีมาออกแบบ 3.การประชุมการเติม/อบรม การสรุปประเด็นเน้ือหา (ขอ้มูลท่ีจะนาํเป็นสร้าง
การส่ือสาร) ท่ีเหมาะสมกบัส่ือแต่ละชนิดและกลุ่มผูรั้บสาร 4.การสร้างทีมการส่ือสารในพื้นท่ี  5.การช้ีแจงและ
ติดตามโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก  เน่ืองจากกิจกรรมแบบน้ีตอ้งมีการประชุม หารือ และมีมติความเห็น
จากนกัวจิยัในพื้นท่ีดว้ย จึงใชก้ระบวนการประชุมปรึกษาหารือกลุ่ม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือและกระบวนการหลกัใน
การทาํกิจกรรม 
2. กระบวนการกลไกคณะกรรมการบริหารจดัการร่วมโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก ใชก้ลไกการเขา้ร่วม
เป็นคณะกรรมการ เพื่อติดตามงานในพื้นท่ีและเป็นช่องทางการประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐ อาํเภอ จงัหวดั 
ชลประทาน ในการทาํงานร่วมกนั 
3. กระบวนการจดัตั้งกลุ่ม และสร้างกลไกการจดัการภายในกลุ่มของชุมชน (กลุ่มฮกัแม่นํ้าเลย) เป็นกลไกท่ีจะ
เสริมสร้างใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพดา้นการส่ือสารแก่นกัวจิยัและชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อการทาํงานอยา่งมีระบบ
และเกิดผลในระยะยาวเพื่อความย ัง่ยนืของกลุ่มชุมชน 
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4. กระบวนการเช่ือมเครือข่ายภายในชุมชนและภาคีภายนอก มีการเช่ือมประสานกบัภาคีภายนอกในการช่วย
เสริมสร้างกระบวนการและสร้างกาํลงัใจ และเห็นรูปแบบการทาํงานท่ีมีความสาํเร็จของภาคี เพื่อปรับใชก้บั
กลุ่มของชุมชนท่ีเหมาะสม โดยการเช่ือมกบักลุ่มประชาสังคมเลย เครือข่ายเหมือง เครือข่ายของคณะกรรมการ
ประสานงานองคก์รพฒันาเอกชน ภาคอีสาน (กป อพช. อีสาน) เพื่อยกระดบัพื้นท่ีใหเ้ป็นท่ีรับรู้ในสาธารณะมาก
ข้ึน 
5. กระบวนการ การทาํงานเชิงนโยบายร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ กรมชลประทาน ใชก้ระบวนการน้ีในการเช่ือม
งานวจิยัเชิงพื้นท่ีของชุมชนสู่การรับรู้และการดึงการมีส่วนร่วมของชลประทาน หน่วยงานรัฐ ในการ
ปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อแสวงหาความร่วมมือเพื่อยกระดบัการทาํงานเป็นขอ้เสนอเชิง
นโยบายจากพื้นท่ี ท่ีผา่นมาไดท้าํงานอาํเภอ จงัหวดั ชลประธาน ภายใตก้ลไกคณะกรรมการบริหารจดัการร่วม
โครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก 
6. กระบวนการ การจดัเวทีเสวนา ใชใ้นกิจกรรม การทดลองส่ือสารและประเมินผลการส่ือสาร เป็น
กระบวนการกลุ่มท่ีเปิดโอกาสใหบุ้คคลหรือกลุ่มต่างๆ ท่ีมีความคิด ความเช่ือ จุดยนืต่างกนั มีโอกาสพบปะ
พูดคุย เปิดโอกาสใหเ้กิดการเรียนรู้และเขา้ใจสถานการณ์ร่วมกนั เพื่อนาํไปสู่การคล่ีคลายปัญหาขอ้ขดัแยง้ได ้
โดยจดัในและนอกชุมชน พื้นท่ีท่ีเป็นกลาง  
 
ต าบลบ้านม่วง  

มีนกัวิจยั 1 คน คือ 1.  นางสาวจนัทร์นภา  คืนดี เป็นเจา้หนา้ท่ีหลกั มีนกัศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลยั
มหาสารคามเป็นผูช่้วยในการดาํเนินกิจกรรมร่วมกบันกัวิจยัของชุมชน บทบาทหนา้ท่ี 1.ประสานกบัทีมนกัวิจยั
ชุมชน 2.อาํนวยการจดัประชุม 3.เช่ือมประสานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4.ให้คาํปรึกษาหารืองานดา้น
การส่ือสาร 5.เช่ือมประสานทีมนกัศึกษาลงทาํงานช่วยพื้นท่ี 

 
การทาํงานในพื้นท่ีดาํเนินตามกรอบของโครงการโดยใชก้ระบวนการทาํงาน คือ 
1.กระบวนการประชุมทีมวจิยักลุ่มยอ่ยทีมวจิยัและนกัศึกษาฝึกงาน และท่ีปรึกษาทีมวิจยั ทาํแผน ปฏิบติัการและ
เคร่ืองมือในการทาํงาน 
2.กระบวนการสร้างเคร่ืองมือ แบบสอบถาม สํารวจขอ้มูล ออกแบบเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูล เช่น แบบสอบถาม 
แนวคาํถาม ประเด็นสัมภาษณ์ การจดัทาํส่ือ สาํรวจการส่ือสาร ในประเด็น 1.บริบทชุมชน /ประวติัศาสตร์ชุมชน 
2.ระบบนิเวศทอ้งถ่ิน 3.ความมัน่คงทางอาหาร 4.การเปล่ียนแปลงของแม่นํ้ าโขงและผลกระทบ 5.การสร้าง
เครือข่ายระหวา่งชุมชนกบัหน่วยงานหรือองคก์รภายนอก 6.สํารวจสภาพการส่ือสาร และช่องทางการส่ือสาร 7.
การศึกษาดูงาน 8.การจดัทาํแผนงาน งานเชิงรุก เพื่อการปรับตวั 
3.การอบรมเชิงปฏิบติัการ workshop ทีมวจิยัทดสอบการใชแ้บบสอบถาม แนวคาํถาม แบบสัมภาษณ์ แผนท่ีเดิน
ดิน ประวติัชีวติ ผงัเครือญาติ ปฏิทินกิจกรรม สาํรวจการส่ือสารเชิงประเดน็ 
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4.การอบรมระหวา่งการปฏิบติังานเติมความรู้เร่ืองส่ือและสาํรวจขอ้มูลเตรียมสร้างทีมส่ือสาร 3 หมู่บา้น เยาวชน
ทีมวจิยัและนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสารคาม เก็บขอ้มูล แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การทาํ
คลิปวดีิโอ ไดข้อ้มูลดิบจากชุมชนและทีมวจิยัไดฝึ้กการใชเ้คร่ืองมือ เพื่อเตรียมผลิตส่ือการสนบัสนุนนกัศึกษา
และทีมเยาวชนในการสาํรวจขอ้มูลและอบรมระหวา่งการปฏิบติังาน เพื่อเตรียมขอ้มูลจดัทาํหนงัสือประวติัชีวิต
พรานปลา และส่ือคลิปวดีิโอ 
5.กระบวนการ การทาํงานเชิงนโยบายร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และโรงเรียน มีการใช้
กระบวนการน้ีในการเช่ือมงานวจิยัเชิงพื้นท่ีของชุมชนสู่การรับรู้และการดึงการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการปรึกษาหารือและการจดักิจกรรมในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อยกระดบัการทาํงานเป็น
ขอ้เสนอเชิงนโยบายจากพื้นท่ีสู่นโยบายในระยะต่อไป ท่ีผา่นมาไดมี้การประสานความร่วมมือและร่วมงานใน
กิจกรรมต่างๆ กบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นม่วง ซ่ึงเป็นองคก์รระดบัทอ้งถ่ินท่ีให้ความสาํคญักบัชุมชนเป็น
อยา่งมาก 

กระบวนการทาํงาน ในพื้นท่ีวจิยัภายใตส้ร้างการส่ือสารสู่การรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงวถีิการดาํรงชีพ 
และระบอบอาหารของชุมชนชาติพนัธ์ุลุ่มนํ้ าโขง ไดแ้บ่งพื้นท่ีการทาํงาน เป็น 3 พื้นท่ีหลกัตามพื้นท่ีทาํงาน 3 
จงัหวดั คือ เชียงราย เลย และหนองคาย โดยมีทีมวิจยัประจาํพื้นท่ีพื้นท่ีละ 1 คน เพื่อดาํเนินงาน โดยมีหัวหน้า
โครงการคอยอาํนวยความสะดวกและติดตามการทาํงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานวิจยัท่ีวางไว ้โดยสรุป
กระบวนการทาํงานวิจยัได้ใช้กระบวนการและเคร่ืองมือท่ีมีความเหมือนและมีความต่างกนัเป็นไปตามพื้นท่ี
ปฏิบติังานและเป็นไปตามสถานการณ์ของพื้นท่ี ซ่ึงโดยภาพรวมของการทาํงาน มี 9 หวัขอ้ คือ 
         1. ประชุมกลุ่มยอ่ยในชุมชน เพื่อใหเ้กิดการกระตุน้การทาํงานภายในของชุมชนและทีมส่ือสาร 
         2. กระบวนการสร้างเคร่ืองมือ แบบสอบถาม สาํรวจขอ้มูล ออกแบบเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูล 
         3. การอบรมเชิงปฏิบติัการ workshop ทีมวจิยัทดสอบการใชง้านในเชิงภาคปฏิบติัร่วมกบัชุมชน   
         4. กระบวนการ การทาํงานเชิงนโยบายร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการเช่ือม 
 

งานวจิยัเชิงพื้นท่ีของชุมชนสู่การรับรู้และการดึงการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการ
ปรึกษาหารือและการจดักิจกรรมในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อยกระดบัการทาํงานเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย
จากพื้นท่ี          

5. กระบวนการกลไกคณะกรรมการ ใช้เป็นกลไกเพื่อติดตามงานในพื้นท่ีและเป็นช่องทางการ
ประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐ  

6. กระบวนการจดัตั้งกลุ่มและทีมส่ือสาร เพื่อสร้างกลไกการจดัการภายในกลุ่มของชุมชน เป็นกลไกท่ี
จะเสริมสร้างใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพดา้นการส่ือสารแก่นกัวิจยัและชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อการทาํงานอยา่งมีระบบ
และเกิดผลในระยะยาวเพื่อความย ัง่ยนืของกลุ่มชุมชน 
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7. กระบวนการเช่ือมเครือข่ายภายในชุมชนและภาคีภายนอก มีการเช่ือมประสานกบัภาคีภายนอกใน
การช่วยเสริมสร้างกระบวนการและสร้างกาํลงัใจ และเห็นรูปแบบการทาํงานท่ีมีความสําเร็จของภาคี เพื่อปรับ
ใชก้บักลุ่มของชุมชนท่ีเหมาะสม 

8. กระบวนการ การจดัเวทีเสวนา ใช้ในกิจกรรมการทดลองส่ือสารและประเมินผลการส่ือสารเป็น 
กระบวนการกลุ่มท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มต่างๆ ท่ีมีความคิด ความเช่ือ จุดยืนต่างกนั มีโอกาสพบปะ
พูดคุย เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ และเขา้ใจสถานการณ์ร่วมกนั เพื่อนาํไปสู่การคล่ีคลายปัญหาขอ้ขดัแยง้เชิง
พื้นท่ี 

9.กระบวนการ ทาํแผนท่ีชุมชนและระบบนิเวศ ใชใ้นกิจกรรมการสร้างส่ือนิทรรศการของชุมชน เพื่อ
เป็นหลกัฐานการตั้งชุมชนและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ดิน นํ้ า ป่า ของชุมชน ดว้ยการอธิบายตามหลกั
ความรู้ทอ้งถ่ินตามช่ือเรียกภาษาทอ้งถ่ิน  

 
2.5 เครื่องมือการท างาน 
2.5.1. การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม  
 ใช้ในการเก็บขอ้มูลบริบทและพฤติกรรมของผูรั้บสารในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าโขง 4 ชุมชน นาํผลขอ้มูลมา
วิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส ขอ้จาํกดั ของส่ือแต่ละประเภท และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการ
ออกแบบสร้างส่ือท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูรั้บสาร 3 กลุ่ม คือ เด็กเยาวชน วยัแรงงาน และกลุ่มผูสู้งอายุ  การเลือกใช้
เคร่ืองมือน้ี เน่ืองจากมีโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีช่วยในการวิเคราะห์ผลการทาํแบบสอบถามซ่ึงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ
สามารถใชอ้า้งอิงเชิงสถิติได ้ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใช้มีเป้าหมายในการประเมิน 1.ช่องทางการรับขอ้มูลข่าวสาร
ของคนในชุมชนจากส่ือชนิดใดบา้ง 2.หากมีการผลิตส่ือท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลในหมู่บา้นส่ือแบบไหนท่ีจะเหมาะสม
และสามารถส่ือสารกบัคนในชุมชนได้ 3.การผลิตส่ืองานท่ีเก่ียวกบัชุมชนควรจะนาํไปส่ือสารผ่านช่องทาง
ใดบา้ง  

นอกจากการประเมินช่องทางการส่ือสารและเผยแพร่แล้วยงัมีการประเมินการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับ
กิจกรรมหรือการจดังานของชุมชนท่ีผา่นมาเพื่อให้เห็นบริบทของชุมชน และการให้ความเห็นในการเผยแพร่
ขอ้มูลหรือผลการศึกษาในคร้ังน้ีของชุมชนต่อสาธารณะไดรั้บทราบหรือไม่   
 

2.5.2. การอบรมการผลิตส่ือ การถ่ายภาพและตดัต่อวดีีโอดว้ยมือถือ 
 ปัจจุบนัการส่ือสารไดเ้กิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงนิเวศของส่ือในปัจจุบนัการเขา้ถึงค่อยขา้งง่ายและรวดเร็ว
ต่อการรับรู้ด้วยมือถือรุ่นใหม่แบบสมาร์ทโฟน จดัเป็นส่ือท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงมากท่ีสุด ด้วยระบบ
เทคโนโลยีท่ีออกแบบมาให้เช่ือมต่อส่ือสาร เป็นไดท้ั้งเคร่ืองรับ เคร่ืองส่ง เคร่ืองผลิตภาพ เสียง ตวัอกัษร การ
เรียบเรียง ตดัต่อ และการนาํเสนอ ทาํให้การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความรู้ สามารถกระจายไปไดอ้ย่างรวดเร็ว
และส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง  
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 ผลจากการประเมินบริบทและพฤติกรรมของผูรั้บสาร ทาํให้เห็นวา่ชุมชนส่วนใหญ่รับขอ้มูลข่าวสาร
จากช่องทางจากมือถือค่อนขา้งสูง จึงไดมี้การจดัอบรมการถ่ายภาพและตดัต่อวีดีโอดว้ยมือถือให้กบัชุมชนใน
พื้นท่ีโดยมุง่เนน้  
 1.หลกัการส่ือสารเบ้ืองตน้ ขอ้ความและเน้ือหาหลกัในการส่ือสารตามหลกั 5 W: 1) ใคร 2) ทาํอะไร 3) 
ท่ีไหน 4) เม่ือไหร่ 5) อยา่งไร  
 2. หลกัการถ่ายภาพน่ิง การวางตาํแหน่งภาพ กบักฎ 9 ช่อง การจดัองคป์ระกอบภาพ  
 3. หลกัการถ่ายวดีีโอ หลกั 3 มส.: ไม่ส่าย ไม่สั่น ไม่สั้น และเทคนิคการสัมภาษณ์  
เพื่อเป็นพื้นฐานของการผลิตและนาํเสนอผลของงานวจิยัในแต่ละพื้นท่ี  
 นอกการอบรมเร่ืองหลกัการต่างๆแลว้ กิจกรรมน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะนาํไปสู่การสร้างทีมส่ือสารของ
ชุมชนตามวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไวใ้นโครงการ เพื่อใหเ้กิดทีมส่ือของชุมชนเพื่อผลิตและนาํเสนอผลงานวจิยั
ของแต่ละชุมชน 
 

2.5.3. การสร้างทีมส่ือสารของชุมชน 
 สร้างทีมการส่ือสาร ซ่ึงประกอบดว้ยคน 3 วยั ไดแ้ก่ เด็ก-เยาวชน วยัผูใ้หญ่ และวยัสูงอาย ุ 
เพื่อเรียนรู้และทดลองปฏิบติัการสร้าง “ส่ือ” ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั ไดมี้การจดัตั้งทีมส่ือสารของชุมชนใน
พื้นท่ีโดยทีมส่ือเป็นตวัแทนจากนกัวจิยัและเยาวชนในพื้นท่ีและไดมี้การทาํงานเช่ือมประสานกบัทางโรงเรียน 2 
แห่ง ท่ีมีโรงเรียนอยูใ่นชุมชน นอกจากนั้นแลว้ยงัมีการเช่ือมประสานกบับุคคลภายนอกทีมวจิยั เช่น องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาํบลบา้นม่วง และฝ่ายประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวชุมชนตาํบลบา้นม่วง เพื่อผลกัดนัให้
เกิดทีมส่ือสารของชุมชน 
จากการทาํงานท่ีผา่นมาไดเ้กิดทีมส่ือสารของชุมชนทั้ง 4 แห่ง คือ  
 1. ทีมส่ือสารบา้นหว้ยลึก ประกอบดว้ยตวัแทนนกัวจิยับา้นหว้ยลึกและเด็กนกัเรียนบา้นห้วยลึก จาํนวน 
9 คน ประกอบดว้ย ตวัแทนนักวิจยั 2 คน เด็กนกัเรียน 7 คน โดยทีมส่ือท่ีเกิดข้ึนไดท้าํความร่วมมือกบัโรงเรียน
บา้นหว้ยลึกในการสร้างทีมส่ือจาก เด็กนกัเรียนของโรงเรียนโดยมีผูอ้าํนวยการช่วยในการประสานงานในฐานะ
นกัวิจยัของชุมชน และมีขอ้เสนอเพิ่มเติมในการจดักิจกรรมร่วมกบัเด็กนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมปีท่ี 1-3 ของ
โรงเรียน เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมของนกัเรียน  
 2. ทีมส่ือสารบา้นหาดไคร้ ประกอบดว้ยตวัแทนนกัวิจยับา้นหาดไคร้ และตวัแทนเจา้หนา้ท่ีเทศบาล
เวียงเชียงของ จาํนวน 3 คน ทั้งน้ีทีมส่ือสารของบา้นหาดไคร้มีขอ้เสนอการทาํงานในระยะต่อไปในการเช่ือม
ความร่วมมือกบัคนรุ่นใหม่ เด็กเยาวชนในพื้นท่ีหรือโรงเรียนใกลเ้คียง ในการดึงเขา้ร่วมเป็นทีมส่ือของบา้นหาด
ไคร้ โดยกลไกความร่วมมือกบัเทศบาลเวยีงเชียงของ 
 ในด้านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลของชุมชนบา้นหาดไคร้ มีโอกาสและมีสถานท่ีท่ีอาํนวยเร่ืองการ
ส่ือสาร โดยชุมชนมีพื้นท่ีการจดักิจกรรมถนนคนเดิน ถนนกาดกองเก่าทุกวนัศุกร์ สามารถจดัซุ้มนิทรรศการ
แบบถาวรหรือชัว่คราวไดต้ลอดทั้งปี ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายหรือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งท่ีเป็นคนในชุมชนและบุคคล
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ทัว่ไปเขา้มาในพื้นท่ีตลอดเวลาการจดักิจกรรม ดงันั้นจึงเป็นช่องทางท่ีจะนาํเอาผลงานวิจยันาํเสนอในพื้นท่ีแห่ง
น้ี รวมถึงการจดักิจกรรมนาํเสนอและการสาธิตเร่ืองไก หรือการจดัเสวนาหรือนิทรรศการไดต้ลอด 
 3. ทีมส่ือสารบ้านกลาง ประกอบด้วย 1.ธนูศิลป์ อินดา 2.มยุรี ศรีประเสริฐ 3.นิภาพร จนัทะสี  
4.บุษราคาํ พรมด้วง และได้มีการเสนอและคดัเลือกทีมส่ือเพิ่มเติม ท่ีมีสัดส่วนจากผูน้าํชุมชน คนวยัทาํงาน 
วยัรุ่น และเยาวชน ในช่วงหลงัจึงมีทีมส่ือสารจากเยาวชนตั้งแต่ระดบัประถมถึงระดบัมธัยมเพิ่มมากข้ึนอีกไม่
นอ้ยกวา่10คน 
 4.ทีมส่ือสารบา้นม่วง  ประกอบดว้ยตวัแทนนกัวิจยับา้นม่วง และเด็กนกัเรียน จาํนวน 14 คน ตวัแทน
นกัวจิยั 2 คน เด็กนกัเรียน 12 คน และอาจารยเ์ป็นพี่เล้ียงช่วยดูแล 2 คน การสร้างทีมส่ือของชุมชนบา้นม่วงไดมี้
การประสานงานนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นม่วง และนกัเรียนในโรงเรียน เขา้ร่วมทีมส่ือเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และต่อยอดงานการประชาสัมพนัธ์เดิมท่ีเคยมีการนาํเสนอจากเน้ืองานการท่องเท่ียวชุมชน เพื่อเช่ือม
งานวิจยัสู่การเผยแพร่  โดยมีการจดัอบรมและออกแบบการผลิตส่ือ ร่วมกบันกัศึกษาและทีมเยาวชนในการ
สาํรวจขอ้มูลและอบรมระหวา่งการปฏิบติังาน เพื่อเตรียมขอ้มูลจดัทาํหนงัสือประวติัชีวติพรานปลา และส่ือคลิป
วดีิโอ 

ในดา้นช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลของชุมชนบา้นม่วง มีการเปิดเพจของชุมชนช่ือ “Mekong Voice เสียง
จากลาํนํ้ าโขง” ข้ึนในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อเป็นส่ือกลางในการให้ขอ้มูลขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสถานการณ์ใน
แม่นํ้ าโขงโดยเฉพาะในเขต บา้นม่วง บ้านห้วยคอ้ บ้านภูเขาทองและบา้นหนอง สู่สาธารณะในวงกวา้งข้ึน 
นอกจากน้ี การใชเ้ฟสบุ๊คสะทอ้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัระบบนิเวศและวิถีของคน 4 หมู่บา้นก็มีข้ึนอยา่งกวา้งขวาง 
การใหข้อ้มูลผา่นส่ือมวลชนท่ีเดินทางลงพื้นท่ีเพื่อนาํเสนอข่าว รวมถึงการใชช่้องทางการไปร่วมเวทีเสวนา เวที
วิชาการต่างๆ วิธีการเหล่าน้ีได้ทาํให้ขอ้มูลของบา้นม่วงถูกเผยแพร่ออกไปได้อย่างกวา้งขวาง รวมถึงใช้การ
ประชาสัมพนัธ์สาธารณะควบคู่ไปกบักิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวของชุมชน 
 

2.5.4. การจดัเวทีประชุมในชุมชน 
 

 พื้นท่ีบา้นกลาง เป็นพื้นท่ีท่ีมีการจดัประชุมกลุ่มย่อยหลายคร้ัง เพื่อให้เกิดการส่ือสารทั้งภายในชุมชน
และสาธารณะ เน่ืองจากพื้นท่ีน้ีมีสถานการณ์เร่ืองโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักท่ีชาวบา้นและนกัวิจยัใน
พื้นท่ีมีข้อกังวลต่อโครงการท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ดังนั้ นการใช้เคร่ืองมือการจัดประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อนาํเสนอ แลกเปล่ียนขอ้มูลโครงการและขอ้มูลชุมชน ส่ิงท่ีชุมชนไดเ้รียนรู้มากข้ึนคือจากการ
แลกเปล่ียนระหวา่งเครือข่าย ทั้งเครือข่ายชาวบา้นท่ีมีปัญหากบัโครงการทั้งจากภาครัฐและจากภาคอุตสาหกรรม 
การไดรั้บความรู้จากสถาบนัการศึกษา ท่ีทางสถาบนัไดน้าํนกัศึกษามาลงพื้นท่ีในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเอง  จึง
จาํเป็นต่อการส่ือสารเพื่อให้เกิดความชดัเจนของขอ้มูลและเป็นกลไกหลกัท่ีจะสามารถประสานหน่วยงานรัฐ 
ภาคีเครือข่าย ร่วมแชร์ขอ้มูลของโครงการเพื่อนําไปสู่การมีส่วนร่วมและลดขอ้ขดัแยง้ในเบ้ืองตน้ เกิดการ
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แสวงหาแนวทางความร่วมมือ ท่ีใช้งานวิชาการเป็นฐานในการตดัสินใจโครงการ โดยใช้ช่องทางกลไก ของ
คณะกรรมการร่วมบริหารจดัการโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก 
 จึงทาํให้เกิดการเวทีการส่ือสารท่ีมีหน่วยงาน และภาคีอ่ืนๆ เขา้ร่วม ทาํให้มีการเปิดประเด็นเป็นเร่ือง
สาธารณะซ่ึงโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักมีความเช่ือมโยงกับโครงการผนันํ้ าโขง เลย ชี มูน ท่ีเป็น
โครงการขนาดใหญ่ของภาคอีสาน ชาวบา้นในชุมชนได้รับทราบขอ้มูลและเขา้ใจขอ้มูลท่ีเพิ่มมากข้ึนและมี
ทิศทาง มีขวญักาํลงั ใจ มัน่ใจในการทาํงานวจิยั เรียบเรียงขอ้มูลเพื่อใชใ้นการต่อสู้ช้ีแจงต่อโครงการถึงขอ้มูลใน
พื้นท่ีบา้นกลาง อยา่งเป็นระบบ และท่ีสาํคญัคือนาํไปสู่การจดัตั้งกลุ่ม ฮกัแม่นํ้ าเลย เพื่อให้เกิดการจดัการภายใน 
มีรูปแบบโครงสร้างระบบการทาํงานภายในเพื่อการทาํงานในระยะยาวและเช่ือมกบัเครือข่ายภายนอก 
  
2.6 การเปล่ียนแปลงในชุมชนและทีม  

1.ช่วงแรกก่อนการจดักิจกรรมสร้างความเขา้ใจกบัชุมชน พบวา่ความร่วมมือของคนในชุมชนค่อนขา้ง
จะมีน้อย อาจเป็นเพราะยงัไม่เขา้ใจในความสําคญั วตัถุประสงค ์ และประโยชน์จากการจดัทาํโครงการวิจยั
ดงักล่าว แต่ภายหลงัการจดักิจกรรมสร้างความเขา้ใจกบัชุมชน ไดส้ร้างความเขา้ใจให้แก่ชุมชนเก่ียวกบัการ
ดาํเนินโครงการวจิยัแลว้ ทาํใหช้าวบา้นและทีมนกัวจิยัแต่ละชุมชนทราบถึงสถานการณ์ปัญหาของแม่นํ้ าโขงท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง และจะส่งผลกระทบกบัชาวบา้นอย่างไร ทาํให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึง
สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งกระบวนการดงักล่าวยงัเนน้ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ทาํให้เกิดการส่ือสาร
ภายในชุมชนในทางท่ีดี และเกิดการส่ือสารภายนอกทาํใหค้วามร่วมมือดีข้ึน 

2. หลงัจากทีมวจิยัไดล้งทาํงานในแต่ละพื้นท่ีและไดท้าํงานดา้นการส่ือสารภายในชุมชน ทาํให้เกิดช่อง
ทางการส่ือสาร สามารถส่ือสารกนัไดโ้ดยตรง โดยผูส่้งและผูรั้บอยู่ในสถานการณ์เดียวกนั เช่น การเขา้ร่วม
ประชุม สัมมนา หรือร่วมในเวทีวชิาการต่างๆ ทั้งภายในชุมชนเองและภายนอกชุมชน การจดักิจกรรมในชุมชน 
โดยจะเป็นกิจกรรมตามประเพณี หรือกิจกรรมท่ีร่วมกนักาํหนดข้ึนเอง เช่น งานเอ้ินขวญัปลาคืนมาโขง นบัได้
ว่าเป็นช่องทางในการส่ือสารถึงคนภายในและภายนอกชุมชน โดยใช้การส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์เป็นช่อง
ทางการส่ือสารท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั ดว้ยความรวดเร็ว ทนัต่อสถานการณ์ มากกว่าวิธีการอ่ืนๆ 
สามารถกระจายขอ้มูลข่าวสารได้ทั้งขอ้มูล เอกสาร รูปภาพ รวมถึงภาพเคล่ือนไหวได้ และการส่ือสารผ่าน
ส่ือมวลชน เป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีส่ือไดอ้ย่างมีศกัยภาพ สร้างความเขา้ใจและความน่าเช่ือถือให้กบัสาธารณะ 
สะทอ้นความเปล่ียนแปลง และผลท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการพึ่งพาแม่นํ้ าโขงไดอ้ย่างรอบดา้น ผูใ้ห้ขอ้มูลและให้
สัมภาษณ์ผา่นส่ือมวลชนคือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น  คนหาปลาในชุมชน นกัวจิยัแต่ละพื้นท่ีเป็นตน้ 

นอกจากนั้นยงัมีการส่ือสารกบัฝ่ายรัฐหรือฝ่ายนโยบายเพื่อให้ได้รับรู้ขอ้มูลขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนกับ
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ริมแม่นํ้ าโขง ซ่ึงใช้วิธีผ่านช่องทางการยื่นหนงัสือ รวมถึงการประชุมร่วมกบัฝ่ายรัฐเพื่อ
นาํไปสู่การหาแนวทางในการแกไ้ข เช่น การประชุมร่วมกบัตวัแทนกรมประมง ในการหาทางออกเก่ียวกบัการ
ลดลงของปลาในแม่นํ้ าโขง และทางออกท่ีเห็นร่วมกนัคือ การทาํเขตรักษาพนัธ์ุปลา และการปล่อยพนัธ์ุปลาลง
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ในแม่นํ้า หรือการประชุมร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเจา้ของโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ของชาวบา้น
บา้นกลาง ในการนาํเสนอข้อคิดเห็นแมะข้อกังวลของชุมชน เพื่อให้มีการระงับโครงการเพื่อทาํการศึกษา
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกนัใหม่ 
  ดา้นบุคคลากรการส่ือสารของชุมชนในแต่ละพื้นท่ีมีบุคคลากรดา้นการส่ือสารของชุมชนอยู่แลว้และ
นอกจากนั้นช่วงการทาํงานวิจยัได้เกิดบุคลากรด้านการส่ือสารเพิ่มข้ึนจากตวันักวิจยั เยาวชนและชาวบ้าน 
โดยเฉพาะในประเด็นผลกระทบ จากความเปล่ียนแปลงของแม่นํ้าโขง เป็นบุคคลท่ีสามารถส่ือสารขอ้มูลออกไป
ได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การพูดเพื่อให้สัมภาษณ์กับส่ือมวลชนท่ีจะนําเร่ืองราวของชุมชนออกเผยแพร่ต่อ
สาธารณะผา่นส่ือประเภทต่างๆ ทั้งโทรทศัน์ เวบ็ไซต ์หรือส่ือออนไลน์ประเภทอ่ืน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ของ 
ชุมชน คือ คนหาปลา ตวัแทนชุมชนท่ีไม่เป็นทางการ หรือนักวิจยัแต่ละหมู่บ้าน ซ่ึงมีทั้ งผูห้ญิงและผูช้าย 
สลบักนัไปตามแต่ประเด็นท่ีส่ือสัมภาษณ์  การพูดในเวทีวิชาการต่างๆ นกัวิจยัใชว้ิธีการมอบหมายให้ตวัแทนท่ี
เห็นว่าส่ือสารขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจน กระชบั และมีเวลาสําหรับการเดินทางไปร่วมเวทีท่ีจดันอกชุมชนได ้ทั้งน้ี
รวมถึงการพูดในเวทีเสวนาหรือพูดในสถานการณ์อ่ืนๆ อีกด้วย หากเป็นการส่ือสารภายในชุมชน เช่น การ
ประชุมชาวบา้น การช้ีแจงขอ้มูลจากฝ่ายราชการ อาํเภอ ทอ้งถ่ิน ผูส่ื้อสารหลกัคือตวัแทนนกัวิจยัหรือหัวหน้า
โครงการ  

 ความมัน่ใจของชุมชนต่อการทาํงานวจิยัทอ้งถ่ิน และการส่ือสาร การทาํวจิยัโดยคนในชุมชน ทาํให้
นกัวจิยัสามารถรู้ขอ้เทจ็จริงจากการลงเก็บขอ้มูลจากพื้นท่ีจริง เช่น เห็นวา่แม่นํ้าโขงมีระดบัการข้ึนลงแต่ละวนัท่ี
ไม่ปกติ วนัละก่ีเซนติเมตร คนหาปลาเห็นความเปล่ียนแปลงอยา่งไรกบัปลาท่ีหา และระบบนิเวศท่ีเป็นอยู ่เม่ือ
ไดข้อ้เท็จจริง มีขอ้มูลเพียงพอก็สามารถนาํออกมาส่ือสารไดอ้ยา่งเป็นระบบ และมีความแม่นยาํ เน่ืองจากไดผ้า่น
กระบวนการทาํวิจยัตั้งแต่เร่ิมตน้ ท่ีมีการรวบรวมขอ้เทจ็จริงไวอ้ยา่งเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน การส่ือสารท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนมีตวัอยา่งเช่น เม่ือมีกลุ่มศึกษาหรือส่ือมวลชนเดินทางเขา้มาในชุมชน นกัวจิยัสามารถนาํเสนอ
ขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น และนาํพากลุ่มไปเห็นสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนไดต้ามขอ้มูลท่ีมีการนาํเสนอ
ได ้นอกจากน้ีการเก็บขอ้มูลและทาํการวจิยั ยงัทาํใหน้กัวจิยับางคนมีความมัน่ใจในการนาํเสนอขอ้มูลผา่นเวที
สาธารณะต่างๆ ได ้รวมถึงการตอบคาํถามหรือขอ้สงสัยต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ย ซ่ึงเม่ือเทียบกบัช่วงก่อน
การทาํงานวจิยั บุคลากรหลายคนไม่มีความมัน่ใจและไม่กลา้ท่ีจะใหส้ัมภาษณ์หรือการพูดในวงเสวนาและงาน
เสวนาได ้ 

3.ทีมวจิยัเร่ิมมีความเขา้ใจในกระบวนการทาํโครงการวิจยัดา้นการส่ือสาร มอบหมายงาน แบ่งงาน โดย
แบ่งเป็น 4 พื้นท่ี พื้นท่ีละ 1 คนในการทาํงานร่วมกบัทีมนกัวจิยัในแต่ละพื้นท่ี และส่ือสารกนัภายในทีมมากข้ึน  

4.ทีมวิจยัไดป้ระสานและทาํงานร่วมกบัส่ือหรือผูผ้ลิตส่ือจากภายนอกเพื่อร่วมกนัสนบัสนุนงานดา้น
การส่ือสารของชุมชนเพื่อให้สาธารณะทัว่ไปไดรั้บทราบเร่ืองราวของชุมชน ผา่นการผลิตส่ือแผนท่ีนิเวศชุมชน 
การผลิตรายการสารคดี ข่าว และสกู๊ปข่าว  
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บทท่ี 3 
บริบทชุมชนและการสื่อสาร 

 

3.1.บริบทชุมชนของ 4 พื้นที่  

3.1.1 บริบทชุมชนบ้านหาดไคร้ 

บา้นหาดไคร้ หมู่ 7 ต.เวยีง อ.เชียงของ จ.เชียงราย (ไทยวน) 

ทิศเหนือ ติดกบับา้นสบสม 
ทิศใต ้ติดกบับา้นโจโ้ก ้
ทิศตะวนัออก ติดกบัแม่นํ้าโขง 
ทิศตะวนัตก ติดกบับา้นทุ่งดุก 
 พื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ขนานตามแนวยาวเรียบฝ่ังแม่นํ้ าโขงและมีลาํห้วยไหลลงแม่นํ้ าโขงติดกบัหมู่บา้น 
โดยพื้นท่ีตรงกนัขา้มกบัเมืองหว้ยทราย แขวงบ่อแกว้ สปป.ลาว ใชพ้ื้นท่ีดอนกลางแม่นํ้ าโขงในการเป็นพื้นท่ีหา
ปลาและเก็บไกร่วมกนั 
 ในอดีตชุมชนบา้นหาดไคร้ เป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีอาศยัทรัพยากรจากแม่นํ้ าโขง ใชท่ี้ดินริมแม่นํ้ าในการ
ปลูกพืชผกั และมีท่ีดินใชท้าํการเกษตรอยูน่อกชุมชน ซ่ึงอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีของหมู่บา้นโจโ้ก ้หมู่บา้นดอนมหา
วนั หมู่บา้นทุ่งดุกหมู่บา้นในตาํบลสถาน อาํเภอเชียงของ จะเป็นพื้นท่ีสําหรับทาํนา ทาํสวนผกั ปลูกขา้วโพด ซ่ึง
ในอดีตมีการปลูกใบยาสูบ ปัจจุบนัไม่มีการปลูกแลว้ บา้นหาดไคร้เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปคือเป็นแหล่งจบัปลา
บึกแห่งเดียวของประเทศไทยท่ีมีช่ือเสียงในอดีต 
 ประชากรส่วนใหญ่ของบา้นหาดไคร้สืบเช้ือสายมาจากจงัหวดัน่าน คนกลุ่มแรกท่ีเขา้มาคือ ตระกูลแสง
เพชร ขติัยะ และจินะราช เป็นคนเมืองหรือไทยวน มีขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง และอีก
ส่วนหน่ึงอพยพมาจากจงัหวดัใกลเ้คียง อาชีพของชาวบา้นในปัจจุบนัประกอบอาชีพเกษตรมีจาํนวนไม่ถึง 10 
ราย จากคนทาํการเกษตร ก็เปล่ียนไปเป็นผูใ้หเ้ช่าท่ีดิน ประมาณ 20-30 ราย ผลตอบแทนท่ีไดคื้อเงินค่าเช่าท่ีหรือ
การแบ่งผลผลิตตามท่ีตกลงกนั ส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านหันมาประกอบอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษทั/หา้งร้าน รับราชการ ใหเ้ช่า-ขายอาคารพาณิชย/์อพาร์ทเมน้ท/์หอ้งแถว   ชุมชนบ้านหาดไคร้ ถือ
วา่เป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท เน่ืองจากเกิดการเป็นแปลงดา้นต่างๆ ของชุมชน จนปัจจุบนัชุมชนอยูติ่ดกบัเมือง
ผสมผสานกนัระหวา่งความเป็นเมืองกบัชนบท ชุมชนเกิดเป็น 2 ลกัษณะ คือ ชุมชนดั้งเดิมท่ียงัคงวิถีชนบทไว ้
กบัชุมชนใหม่ท่ีมีวิถีแบบสังคมเมือง ซ่ึงกลุ่มท่ียงัคงวิถีชนบทไวคื้อกลุ่มวยัแรงงานและกลุ่มผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ียงัคง
ความเป็นญาติพี่นอ้ง ระบบเครือญาติตั้งบา้นเรือนอยูใ่นละแวกเดียวกนั อยูร่วมในครัวเรือนเดียวกนัโดยมีวดัเป็น
สถานท่ีสาํคญัในการประกอบกิจกรรมต่างๆทางศาสนา ดาํรงความเช่ือทางศาสนาและยึดมัน่ในประเพณีดั้งเดิม 
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พึ่งพาทรัพยากรทางธรรมชาติจากแม่นํ้ าโขง เขา้ร่วมพิธีกรรมต่างๆ อยา่งพร้อมเพรียงกนั เช่น งานบุญประเพณี
ต่างๆ ของชุมชน ส่วนกลุ่มเด็กเยาวชน วยัทาํงาน คนทาํงานรุ่นใหม่ ครอบครัวจากต่างถ่ินท่ีท่ียา้ยเขา้มาอยู่ใน
บริเวณชุมชน ไดด้าํเนินตามวถีิสังคมแบบเมือง ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติจากแม่นํ้ า
โขงโดยตรง หรือไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือนอ้ยคร้ังท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม วดัเป็นเพียงพื้นท่ีทาํบุญ
ตามช่วงจงัหวะวา่งของตนเองไม่ไดเ้ป็นพื้นท่ีสําคญัทางจิตใจเหมือนเดิม ทาํให้กลุ่มคนเหล่าน้ีไม่ไดเ้ขา้ใจและ
ซึมซับกิจกรรม หรือการใช้และห่วงแหนทรัพยากรรอบๆ ชุมชน ชุมชนบา้นหาดไคร้จึงมีความเป็นชุมชนก่ึง
เมืองก่ึงชนบท ท่ีมีแนวโน้มเป็นชุมชนเมืองมากข้ึนเร่ือย ๆ  เน่ืองด้วยชาวบ้านประกอบอาชีพหลากหลาย 
ความสัมพนัธ์ของคนในสังคมเมืองเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน มีลักษณะเป็นครอบครัวขนาดเล็ก 
(ครอบครัวเด่ียว) สมาชิกในครอบครัวมกัจะประกอบอาชีพแตกต่างกนั เร่ิมจะมีความยุ่งยากมากข้ึนในการ
ประสานงาน การทาํงานในดา้นต่างๆ ของชุมชน  เน่ืองจากมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ลกัษณะชีวิตความ
เป็นอยูท่ี่เปล่ียนไปไม่ไดย้ดึโยงกบัทรัพยากรจากแม่นํ้าโขง ปลา พืชผกั หรือไก อยา่งเช่นในอดีต 
 
สภาพปัญหา 

1.ปัญหาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของแม่นํ้าโขงจากเข่ือนตอนบนในประเทศจีน ทาํใหร้ะดบันํ้าในแม่นํ้า

โขง ข้ึน-ลงไม่เป็นปกติ  ส่งผลต่อวถีิชีวติและรายไดข้องชาวบา้นหาดไคร้ในการเก็บหาไก (สาหร่ายแม่นํ้าโขง) 

ซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของชุมชนในช่วงฤดูนํ้าลด ตั้งแต่เดือนธนัวาคมถึงเดือนเมษายน เป็นช่วงท่ีไก เจริญเติบโต

ตามสันดอนท่ีมีกอ้นหิน ในพื้นท่ีท่ีนํ้าใสกระแสนํ้าไหลเอ่ือยๆ และมีแสงอาทิตยส่์องถึง ในอดีตชาวบา้นจะลง

ไปจกไกนาํไปทาํอาหาร หรือขายเป็นไกสดและไกตากแหง้ หลงัการสร้างเข่ือนตอนบนในจีน ตั้งแต่ปี 2540 เป็น

ตน้มา จนถึงปัจจุบนัไดท้าํให้ระดบัการข้ึนลงของแม่นํ้าโขงไม่เป็นปกติ ตามธรรมชาติเหมือนเช่นในอดีต ทาํให้

ไกไม่สามารถเจริญเติบโตได ้เน่ืองจากระดบันํ้าไม่คงท่ี แม่นํ้าขุ่นขน้จากการควบคุมของเข่ือนทางตอนบน การ

ข้ึนลงของระดบันํ้าเปล่ียนแปลงทุกวนัไม่เป็นฤดูกาล ไกจึงหายไปจากแม่นํ้าโขงบริเวณท่าบา้นหาดไคร้ 

2.โครงการระเบิดแก่งเพื่อการเดินเรือพาณิชยใ์นแม่นํ้าโขง  เป็นโครงการท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ในระยะท่ี 1 บน

พรมแดนพม่า-ลาว ตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้มา และไดห้ยดุชะลอโครงการไประยะหน่ึงและมีการฟ้ืนโครงการอีก

คร้ังในปี 2558 เป็นตน้มา โครงการดงักล่าวน้ีไดส่้งผลกระทบกบัชุมชนคือ การสร้างท่าเรือและเข่ือนกนัตล่ิง ซ่ึง

พื้นท่ีตล่ิงบา้นหาดไคร้ทั้งหมดถูกสร้างเข่ือนกนัตล่ิงไปทั้งหมดแลว้ ไดท้าํลายแหล่งเก็บไก พื้นท่ีหาปลาของ

ชาวบา้นไปเป็นจาํนวนมากตลอดแนวตล่ิงท่ีติดกบัหมู่บา้น พื้นท่ีเก็บไกบางจุดริมตล่ิงหายไปอยา่งถาวรไม่

สามารถฟ้ืนฟูใหก้ลบัมาได ้หากโครงการเกิดข้ึนอีกพื้นท่ีเก็บไกของชาวบา้นในจุดท่ีเหลืออยูบ่ริเวณอ่ืนจะ

หายไป เน่ืองจากการขดุร่องนํ้าและการเดินเรือขนาดใหญ่ท่ีจะทาํลายระบบนิเวศและพื้นท่ีหาไกของชาวบา้น 

3.ขอ้กงัวลของชุมชนกบัการพฒันาในแม่นํ้าโขง 
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ชาวบา้นหาดไคร้และชุมชนใกลเ้คียงในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของไดรั้บผลกระทบและเห็นเป็นเชิงประจกัษ์

กบัตวัเองแลว้ ขอ้กงัวลเหล่าน้ีถูกส่ือสารและรับรู้นอ้ยมากในวงสาธารณะ เน่ืองจากปัญหาเหล่าน้ีถูกถ่ายทอด

และนาํเสนอนอ้ย ส่วนในชุมชนเองก็ไม่มีกลไกการพูดคุยถึงตน้ตอของปัญหาและไม่มีทางแก ้เน่ืองจากเร่ืองน้ี

เป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยักลไกระดบัทอ้งถ่ินระดบัชาติและนานาชาติในการขบัเคล่ือนปัญหาและความเดือดร้อนท่ี

เกิดข้ึน เม่ือไม่มีกลไกใดๆ มารองรับเพื่อนาํเสนอขอ้มูลของชุมชน ปัญหาจึงถูกกล่าวถึงนอ้ยลงเร่ือยๆ จนทาํให้

ชาวบา้นหลายคนไม่มีทางเลือกและไม่มีช่องทางการส่ือสารต่อคนภายในชุมชนและภายนอก จึงรับความเส่ียง

จากการเปล่ียนแปลงไวเ้องจนถึงขั้นเลิกการพึ่งพาอาชีพและรายไดจ้ากการเก็บไก เปล่ียนอาชีพและเขา้ไม่ถึง

ทรัพยากรท่ีมีตั้งแต่อดีต เพราะไม่มีช่องทางการเรียกร้องหรือสะทอ้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้

 
3.1.2 บริบทชุมชนบ้านห้วยลึก 
บา้นหว้ยลึก ตาํบลม่วงยาย อาํเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย 
 บา้นหว้ยลึก อพยพโยกยา้ยมาจากเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว เดิมช่ือบา้นกอ้นคาํ ก่อตั้งหมู่บา้นเม่ือปี 
2425 การตั้งหมู่บา้นในคร้ังแรกยงัเป็นหยอ่มบา้นขนาดเล็กมีไม่ก่ีหลงัคาเรือน ตั้งบา้นเรือนอยู่ริมนํ้ า เพื่อความ
สะดวกในการใชน้ํ้ าและหาปลา รวมถึงความสะดวกการเดินทางขา้มไปมาหาสู่กบัพี่นอ้งและญาติบา้นกอ้นคาํ 
บา้นคกหลวง ในฝ่ังประเทศลาว ซ่ึงบา้นกอ้นคาํในขณะนั้นตั้งอยูห่่างจากบา้นห้วยลึกไปทางแก่งผาไดประมาณ 
7 กิโลเมตร ต่อมาชาวบา้นไดเ้ร่ิมยา้ยบา้นเรือนเขา้มาสร้างบา้นเรือนถาวรอยูร่วมกนับริเวณริมลาํห้วยลึกและมี
ประชากรเพิ่มมากข้ึน ในปี พ.ศ.2470 ทางราชการจึงได้ประกาศจดัตั้งเป็นหมู่บา้น ในช่ือบา้นห้วยลึก โดยมี
ผูใ้หญ่บา้นคนแรกช่ือนายแสด อินทะวงศ ์ ปัจจุบนับา้นหว้ยลึกมีผูใ้หญ่บา้นมาแลว้ 12 คน 
ทิศเหนือจรดแม่นํ้าโขง และภูเขา เขตแดนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว      
ทิศใตจ้รดบา้นไทยเจริญ หมู่ท่ี 8 ตาํบลม่วงยาย อาํเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย  
ทิศตะวนัออกจรดเขตแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
ทิศตะวนัตกจรดแมน่ํ้าโขง  ระยะทางห่างจากอาํเภอเวยีงแก่น ประมาณ 6 กิโลเมตร 
 สภาพภูมิประเทศ ลกัษณะของหมู่บา้นห้วยลึก ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง และท่ีราบเชิงเขา พื้นท่ีอยู่อาศยั
และพื้นท่ีทาํการเกษตรของชาวบา้นจะอยูบ่ริเวณท่ีราบเชิงเขา ดา้นทิศตะวนัตกจะติดกบัแม่นํ้ าโขง เป็นแนวยาว
ตลอดหมูบ่า้น 
 มีจาํนวนครัวเรือน 159 ครัวเรือน จาํนวนประชากรรวมทั้งส้ิน  613  คน ชาย  302 คน หญิง  311  คน  

อาชีพของชาวบา้น ทาํการเกษตร เช่น ทาํนา สวนส้มโอ สวนส้มเขียงหวาน ยางพารา ปาล์มนํ้ ามนั  และ
มนัสาํปะหลงั บางส่วนรับจา้งทัว่ไป คา้ขาย และประมงพื้นบา้น (หาปลาในแม่นํ้าโขง)  
 สถานท่ีสาํคญัและจุดเด่นของหมู่บา้น สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชาวบา้นบา้นห้วยลึกเป็นหมู่บา้น
คนลาว (เช้ือสายหลวงพระบาง สปป.ลาว) ท่ียงัคงรักษาวฒันธรรมดั้งเดิมของตวัเองเอาไวอ้ยา่งเหนียวแน่นทั้งใน
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ดา้นภาษาพูดและจารีตประเพณีดั้งเดิมแบบชาวลาวหลวงพระบาง โดยมีประเพณีท่ีสาํคญัไดแ้ก่ บุญขา้วจ่ี สรงนํ้ า
พระ ประเพณีไหลเรือไฟ ในดา้นศิลปวฒันธรรมดนตรีและการขบัร้องท่ีเป็นเอกลกัษณ์ คือ ขบัทุม้หลวงพระบาง 
 ชุมชนบา้นหว้ยลึกยงัถือวา่เป็นชุมชนดั้งเดิมท่ียงัคงวิถีชนบทไวค้งความเป็นญาติพี่นอ้ง ระบบเครือญาติ
ท่ีเหน่ียวแน่น แต่ละครอบครัวมีการแบ่งปัน ทาํไร่ทาํนาดว้ยการเอาม้ือเอาแรงเหมือนดั้งเดิมท่ีเคยทาํสืบต่อกนัมา 
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ตั้งบา้นเรือนตามการจดัการท่ีดินแบบเครือญาติอยู่รวมในครัวเรือนเดียวกนัหรือ
บริเวณใกลเ้คียงกนั โดยมีวดัหว้ยลึกเป็นสถานท่ีสาํคญัในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา ดาํรงความเช่ือ
ทางศาสนาและยึดมัน่ในประเพณีดั้งเดิม พึ่งพาทรัพยากรทางธรรมชาติในการดาํรงชีวิต ผูกพนักบัความเช่ือส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิและเขา้ร่วมพิธีกรรมต่างๆ อยา่งพร้อมเพรียงกนั เช่น งานบวช งานศพและงานบุญต่างๆ ของชุมชน        
 
สภาพปัญหา 
1.ปัญหาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของแม่นํ้ าโขงจากเข่ือนตอนบนในประเทศจีน ทาํให้ระดบันํ้ าในแม่นํ้ า
โขง ข้ึน-ลงไม่เป็นปกติ ส่งผลต่อวถีิชีวติและรายไดข้องชาวบา้นห้วยลึก ในดา้นอาชีพประมง ชาวบา้นห้วยลึกมี
อาชีพทางเกษตรและอาชีพหาปลาในแม่นํ้ าโขง ทั้งท่ีเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม ของทุกครอบครัว ปลาจึง
สาํคญัทั้งในดา้นอาหารและแหล่งรายไดข้องชุมชน ทั้งชาวบา้นท่ีเป็นคนหาปลาและชาวบา้นท่ีมีอาชีพรับช้ือขาย
ปลาจากชาวบา้นหว้ยลึกและจากประเทศเพื่อนบา้น ปลาจากบา้นหว้ยลึกถูกส่งไปขายนอกชุมชนเป็นจาํนวนมาก
ในแม่ละปี ทาํให้เป็นท่ีรู้กนัโดยทัว่ไปวา่ปลาจากแม่นํ้ าโขงบริเวณผาได บา้นห้วยลึก มีขายตลอดทั้งปี ชาวบา้น
ใช้เคร่ืองมือจบัปลาแบบเคร่ืองมือทอ้งถ่ิน จบัปลาตลอดทั้งปีโดยอาศยัฤดูกาลและการปรับเปล่ียนเคร่ืองมือหา
ปลาตามชนิด ขนาด และช่วงการอพยพของปลาในแต่ละช่วงเวลาตามการข้ึนลงของแม่นํ้ าโขงท่ีเป็นธรรมชาติ 
ชาวบา้นมีองคค์วามรู้เร่ืองการจบัปลาและคาดคะเนตามช่วงฤดูกาลของปลาแต่ละชนิดได ้โดยอาศยัความรู้ดา้น
ระบบนิเวศทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นส่วนประกอบสาํคญัในการจบัปลาแต่ละชนิด ซ่ึงปลาแต่ละชนิดอยูอ่าศยัและหากิน
ตามระบบนิเวศ ชนิดและขนาดของแต่ละชนิดไม่เหมือนกนั ดงันั้นการจบัปลาจบัตอ้งใชร้ะบบนิเวศ เคร่ืองมือ 
และฤดูกาลของธรรมชาติเป็นตวักาํหนด จึงจะสามารถจบัปลานาํมากินและมาขายไดต้ามชนิดท่ีหลากหลายได ้
พื้นท่ีหาปลาของชาวบา้นห้วยลึกกระจายอยู่ในแม่นํ้ าโขงตั้งแต่ ผาบาทเดียว คกสละ ยาวตามลาํนํ้ าในเขตของ
หมู่บา้นไปจนถึงแก่งผาได จุดส้ินสุดพรมแดนไทยลาว 
 ตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มาถึงปัจจุบนั การข้ึนลงของระดบันํ้าในแม่นํ้าโขงเป็นไปอยา่งไม่เป็นปกติจากการ
ควบคุมของเข่ือนทางตอนบนในประเทศจีน จึงทาํให้ระบบนิเวศและฤดูกาล องค์ความรู้ใน การจบัปลาของ
ชาวบา้น เร่ิมสูญหายและไม่สามารถทาํไดเ้หมือนเดิมอีกต่อไป และนบัวนัท่ีมีแนวโนม้ลดลงเร่ือยๆ จนอาชีพการ
หาปลาในแม่นํ้าโขงจะไม่มีอีกต่อไป 
2.โครงการระเบิดแก่ง เพื่อการเดินเรือพาณิชย ์ในแม่นํ้าโขง เป็นโครงการท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ในระยะท่ี 1 บน
พรมแดนพม่า-ลาว ตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้มา และไดห้ยุดชะลอโครงการไประยะหน่ึงและมีการฟ้ืนโครงการอีก
คร้ังในปี 2558 เป็นตน้มา โครงการดงักล่าวน้ีไดส่้งผลกระทบกบัชุมชนคือ การระเบิดเกาะแก่ง ในพื้นท่ีบา้นห้วย
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ลึก บริเวณแก่งผาได ซ่ึงเป็นบา้นของปลาและแหล่งทาํมาหากินของชาวบา้น ทั้งการหาปลา เก็บพืชผกัริมนํ้ า 
หรือเกาะแก่ง ในการดาํรงชีวติ โครงการน้ีจะทาํลายระบบนิเวศและแหล่งอาหารของชาวบา้นจนไม่สามารถฟ้ืน
คืนกลบัมาได ้การสูญเสียน้ีจะทาํให้ชาวบา้นไม่สามารถเพิ่งพาทรัพยากรจากแม่นํ้ าและสูญเสียการพึ่งตนเองใน
ท่ีสุด เพราะขาดทั้งอาหารและรายไดจ้ากทรัพยากรท่ีมีอยู ่ 
3.โครงการเข่ือนปากแบง เป็นโครงการสร้างเข่ือนกั้นแม่นํ้ าโขงตอนล่างในดินแดนประเทศลาว บริเวณเหนือ
เมืองปากแบง ทา้ยนํ้ าของเข่ือนแห่งน้ีจะส่งผลกระทบขา้มพรมแดนเขา้มายงัฝ่ังประเทศไทย โดยมีบา้นห้วยลึก
เป็นหมู่บา้นแรกท่ีจะเผชิญกบันํ้าท่วมจากเข่ือนและจะสูญเสียท่ีดินและบา้นเรือน จากการสร้างเข่ือนในประเทศ
ลาว ซ่ึงยงัไม่มีการรับประกันใดๆ จากผูด้าํเนินโครงการว่าระดับนํ้ าท่วมและความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ชาวบา้นหว้ยลึกใครจะเป็นผูรั้บผดิชอบ  
 ชาวบา้นหว้ยลึกจะถูกซํ้ าเติมเป็นสามเท่าจากปัญหา 1.การข้ึนลงไม่ปกติของระดบันํ้ าจากเข่ือนตอนบน
ในประเทศจีน 2.โครงการระเบิดแก่งเพื่อการเดินพาณิชย ์3.โครงการเข่ือนปากแบง ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้
และใกล้จะเกิดข้ึนในระยะเวลาอันใกล้น้ี ชาวบ้านห้วยลึกจะรับปัญหามากกว่าท่ีอ่ืนๆ แน่นอนโดยไม่มี
หลกัประกนัใดๆ ในการเยียวยาดูแล เพราะโครงการทั้ง 3 เป็นโครงการระหว่างประเทศท่ีตน้ตอปัญหาอยู่ใน
ประเทศลาวและจีน 
4.การสูญเสียท่ีดินและพื้นท่ีเกษตรริมฝ่ัง สถานการณ์การข้ึนลงไม่ปกติของแม่นํ้าโขงในช่วงท่ีผา่นมารุนแรงมาก
ข้ึนเร่ือยๆ ถึงขั้นบา้นเรือนริมตล่ิง 4 หลงัชาวบา้นพงัทลายไปกบัตล่ิงท่ีเกิดการทรุดตวัจากระดบันํ้ าท่ีข้ึนสูง
ผิดปกติ เกิดนํ้ าท่วมฉบัพลนั เสียหายทั้งหมด จึงเป็นท่ีมาของการสร้างเข่ือนกนัตล่ิงตล่ิงตลอดแนวของหมู่บา้น
ตั้งแต่ผาบาทเดียวไปจนถึงแก่งกอ้นคาํ ระบบนิเวศบา้นของปลา ป่าไคร้พืชริมนํ้า แก่งหิน และท่ีดินทาํการเกษตร
ริมแม่นํ้าของหมู่บา้นหายไปทั้งหมด พืชอาหารรมตล่ิงตามธรรมชาติและพืชทางการเกษตรท่ีชาวบา้นใชท่ี้ดินริม
ตล่ิงตลอดแนวของหมู่บ้านปลูกเพื่อกินและขายในช่วงฤดูแล้ง ไม่มีอีกต่อไป ชาวบ้านไม่มีพืชอาหารจาก
ธรรมชาติริมตล่ิง ผกักูด ผกัหนาม ผกัส้มเส้ียน รวมถึงและพืชทางการเกษตรระยะสั้ นท่ีปลูกไวกิ้นเองไม่มี
ค่าใชจ่้าย กลบัตอ้งใชเ้งินซ้ือจากภายนอกชุมชน 
 
ขอ้กงัวลของชุมชนกบัการพฒันาในแม่นํ้าโขง 
ชาวบา้นหว้ยลึกและชุมชนใกลเ้คียงในพื้นท่ีอาํเภอเวยีงแก่น ไดรั้บผลกระทบและเห็นเป็นเชิงประจกัษก์บัตวัเอง 
ขอ้กงัวลเหล่าน้ีถูกส่ือสารและรับรู้นอ้ยมากในระดบัสาธารณะ  ส่วนในชุมชนเองก็ไม่มีกลไกการพูดคุยถึงตน้ตอ
ของปัญหาและไม่มีทางแก ้เน่ืองจากเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยักลไกระดบัชาติและนานาชาติในการขบัเคล่ือน
ปัญหาและความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนแล้วและท่ีจะเกิดอีกในระยะอนัใกล้น้ี เม่ือไม่มีกลไกใดๆ มารองรับเพื่อ
นาํเสนอขอ้มูลของชุมชน ปัญหาจึงไม่เป็นท่ีรับรู้ทาํให้ชาวบา้นหลายคนไม่มีทางเลือกและไม่มีช่องทางการ
ส่ือสารต่อคนภายในชุมชนและภายนอก จึงรับความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงไวเ้องจนถึงขั้นเลิกการพึ่งพา
อาชีพและรายไดจ้ากการหาปลา เปล่ียนอาชีพไปทาํงานนอกชุมชนและเขา้ไม่ถึงทรัพยากรท่ีมีตั้งแต่อดีต เพราะ
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ไม่มีช่องทางการเรียกร้องหรือสะทอ้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีขอ้มูลให้กบัชุมชนใน
การท่ีจะรับรู้สถานการณ์ปัจจุบนัของโครงการ ทั้ง 3 โครงการ ท่ีกล่าวมาชาวบา้นห้วยลึกทั้งหมดรู้สึกกงัวลและ
เครียดกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกบัชุมชนตนเองและยงัไม่มีแผนการปรับตวัและรับมือจากโครงการเหล่าน้ี 
 
3.1.3 บริบทชุมชนบ้านกลาง 
บา้นกลาง หมู่ท่ี3 และ หมู่ท่ี 8  ตาํบลปากตม อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
 ประวติัความเป็นมาของหมู่บา้นกลางชุมชนดั้งเดิมเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุไทพวน ท่ีอพยพมาจากบา้นเตาไห 
ตอนใตข้องเมืองหลวงพระบาง ท่ีตั้งชุมชนอยูบ่นท่ีราบลุ่มแม่นํ้าเลยตอนปลาย โดยแม่นํ้ าเลยผา่นพื้นท่ีบา้นกลาง
มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นแม่นํ้าสายสาํคญัท่ีชาวบา้นกลางใชห้าอยูห่ากินตลอดทั้งปี  
 อาชีพหลักของชาวบ้านในอดีตส่วนอาชีพปัจจุบัน อาชีพการเกษตรปลูกถั่วเหลือง ข้าวโพด มัน
สําปะหลงั มะขามหวาน และกลว้ย  ปลูกยางพารา ผูป้ระกอบการคา้บรรจุการผลิตปุ๋ยยางพารา และตวัแทน
ผลิตภณัฑเ์กษตรคือ ปุ๋ย ยาฆ่าหญา้ และพนัธ์ุกลา้ยาง 
ทิศเหนือติดกบั บา้นคกมาด ตาํบลเชียงคาน 
ทิศใตติ้ดกบั บา้นนํ้าพร ตาํบลปากตม 
ทิศตะวนัออกติดกบั บา้นนาซ่าว ตาํบลเชียงคาน 
ทิศตะวนัตกติดกบั บา้นท่าดีหมี ตาํบลเชียงคาน 
 ชุมชนบา้นกลางยงัถือวา่เป็นชุมชนดั้งเดิมท่ียงัคงวิถีชนบทแบบไทยพวน โดยคงเอกลกัษณ์การแต่งกาย
และภาษาดั้งเดิมของตนเอง รวมถึงความเป็นญาติพี่นอ้ง ใชร้ะบบความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ มีการแบ่งปัน ตั้ง
บา้นเรือนตามการจดัการท่ีดินแบบเครือญาติอยูร่วมในครัวเรือนเดียวกนัหรือบริเวณใกลเ้คียงกนั โดยมีวดัเป็น
สถานท่ีสาํคญัในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา ดาํรงความเช่ือทางศาสนาและยึดมัน่ในประเพณีดั้งเดิม 
ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยมีการปรับวิถีการใช้แรงงานเป็นแบบลงแรงทาํเองเป็นเจา้ของสวนหรือการ
ผลิตท่ีพึ่งพาแรงงานในครอบครัวเป็นหลกั รูปแบบการใชแ้รงงานแบบอดีต เช่นการลงแรงเอาแรงกนัเหมือนเช่น
ในอดีตไดล้ดลงและมีให้เห็นนอ้ยลง แต่ทุกครอบครับยงัคงพึ่งพาทรัพยากรทางธรรมชาติจากแม่นํ้ าเลยและป่า
ชุมชนของหมู่บา้นในการดาํรงชีวิต ผูกพนักบัความเช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิผีบา้น ผีบรรพบุรุษของตนเอง และเขา้ร่วม
พิธีกรรมต่างๆ อยา่งพร้อมเพรียงกนัในงานบุญต่างๆ ของชุมชน       
 
สภาพปัญหา 
สถานการณ์ปัญหาท่ีชาวบา้นเผชิญอยูซ่ึ่งเป็นท่ีกงัวลของชาวบา้น คือ โครงการสร้างประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก 
ซ่ึงโครงการน้ีจะสร้างผลกระบทต่อชุมชน คือ นํ้ าท่วมพื้นท่ีทาํกินและทาํลายระบบนิเวศท่ีชาวบา้นเคยใชท้าํมา
หากิน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 กรมชลประทาน เร่ิมดาํเนินการพฒันาลุ่มนํ้ าเลย กรมชลประทานเร่ิมพฒันา
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วางโครงการบนแม่นํ้ าเลย 3 แห่ง คือ เข่ือนเก็บนํ้ าเลย (บา้นหวักะโปะ) เข่ือนเก็บกกันํ้ าทบ (บา้นโพนงาม) และ
เข่ือนเก็บกกันํ้าลาย (บา้นภูบ่บิด) เพื่อสนบัสนุนการเกษตร การอุปโภคและบริโภคของเกษตรกร  
ปี 2556 ชาวบา้นกลาง เร่ิมรับรู้การผลกัดนัโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก บนแม่นํ้าเลย 
 
ขอ้กงัวลของชุมชนกบัโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก 
การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการและการศึกษาผลกระทบจากโครงการมีการศึกษาครบถ้วนทุกมิติทั้ง
ทางดา้น สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม หรือไม่ชาวบา้นไม่มีรายละเอียดของโครงการ และไม่
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดเ้พียงพอต่อการตดัสินใจ พื้นท่ีรับประโยชน์จากโครงการไม่เป็นจริง ไม่มีความชดัเจน
เร่ืองการบริหารจดัการระบบสถานีสูบนํ้ า ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึน ใครเป็นผูรั้บภาระ ระบบชลประทานเดิมท่ีมีอยู่
จะมีการบริหารจดัการปรับปรุงแกไ้ขใชป้ระโยชน์อยา่งไร กระบวนการจดัเวทีรับฟังความเห็นไม่โปร่งใสและมี
การคุกคาม ข่มขู่ ปิดบงัขอ้มูล กบัชาวบา้นผูท่ี้จะไดรั้บผลกระทบ ความหลากหลายทางชีวภาพพนัธ์ุพืช สัตวน์ํ้ า 
สัตวป่์า ไม่มีขอ้มูลและไม่มีการศึกษา โครงการผนันํ้ าโขง เลย ชี มูล และโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักมี
ผลกระทบและผลเสีย อยา่งไร เป็นโครงการท่ีมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ อยา่งไร 
 
3.1.4 บริบทชุมชนบ้านม่วง บ้านหนอง และบ้านภูเขาทอง ต าบลบ้านม่วง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  ตั้งอยู่
เขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษป่์าพานพร้าวแกง้ไก่ มีพื้นท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของอาํเภอสังคม ห่างจาก
ตวัเมืองจงัหวดัหนองคายระยะทาง 112 กิโลเมตร ห่างจากท่ีวา่การอาํเภอสังคมระยะทาง 18 กิโลเมตร เป็นตาํบล
เหนือสุดของจงัหวดัหนองคาย มีพื้นท่ีติดแม่นํ้าโขงและภูเขา 
ทิศเหนือ ติดกบัแม่นํ้าโขง 
ทิศใต ้ติดกบัเขตพื้นท่ีตาํบลนางง้ิว อาํเภอสังคม จงัหวดัหนองคาย 
ทิศตะวนัออก ติดกบัเขตพื้นท่ีตาํบลสังคม อาํเภอสังคม จงัหวดัหนองคาย 
ทิศตะวนัตก ติดกบัเขตพื้นท่ีตาํบลหาดคมัภีร์ อาํเภอปากชม จงัหวดัเลย 

พื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ขนานตามแนวยาวฝ่ังซา้ยเรียบฝ่ังแม่นํ้าโขง ฝ่ังขวาจะเป็นภูเขาท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
มีพื้นท่ีตรงกนัขา้มกบัสปป.ลาว คือ บา้นนาสา บา้นสนอด และบา้นโคกแห้ เมืองสังขท์อง นครหลวงเวียงจนัทร์ 
ซ่ึงหมู่บา้นเหล่าน้ียงัมีเช้ือสายเครือญาติกนั  
 ตาํบลบา้นม่วงมีจุดผอ่นปรนและเป็นด่านประเพณี เป็นจุดแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งประเทศ และเป็น
เส้นทางสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งญาติพี่นอ้งฝ่ังไทย-ลาว ประชากรส่วนใหญ่สืบเช้ือสายมาจากลาวดั้งเดิม มี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนสาํเนียงภาษาถ่ิน ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ใชส้าํเนียงลาวเท่ิงหรือไทพวน 
และอีกส่วนหน่ึงอพยพมาจากจงัหวดัใกลเ้คียง อาชีพของชาวบา้นในปัจจุบนั การเกษตร ปลูกขา้วโพดหวาน 
ปลูกกลว้ย ยางพารา กลุ่มการท่องเท่ียวบนดอยและกลุ่มบริการเรือโดยสารเรือหางยาวเพื่อรับนกัท่องเท่ียว  
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 ชุมชนบา้นม่วง บา้นหนอง และบา้นภูเขาทอง ยงัถือวา่เป็นชุมชนดัง่เดิมท่ียงัคงวิถีชนบทไวค้งความเป็น
ญาติพี่นอ้ง ระบบเครือญาติท่ีเหน่ียวแน่นแต่ละครอบครัวมีการแบ่งปัน ทาํไร่ทาํนาดว้ยการเอาม้ือเอาแรงเหมือน
ดั้งเดิมท่ีเคยทาํสืบต่อกนัมา ประกอบอาชีพทางการเกษตร ตั้งบา้นเรือนตามการจดัการท่ีดินแบบเครือญาติอยู่
รวมในครัวเรือนเดียวกนัหรือบริเวณใกลเ้คียงกนั โดยมีวดัเป็นสถานท่ีสําคญัในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ทาง
ศาสนา ดาํรงความเช่ือทางศาสนาและยดึมัน่ในประเพณีดั้งเดิม พึ่งพาทรัพยากรทางธรรมชาติจากแม่นํ้ าโขงและ
ป่าบนดอยในการดาํรงชีวติ ผกูพนักบัความเช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและเขา้ร่วมพิธีกรรมต่างๆ อยา่งพร้อมเพรียงกนั เช่น 
งานบวช งานศพและงานบุญต่างๆ ของชุมชน       
 แต่ปัจจุบนัเร่ิมมีแนวโนม้ท่ีจะนาํไปสู่ชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบทมากข้ึน จากการเร่ิมปรับตวัสู่กิจกรรมดา้น
การท่องเท่ียวและเร่ิมมีการพฒันาดา้นต่างๆ มากข้ึน มีการขยายตวัของเศรษฐกิจจุดด่านผอ่นปรนการคา้ชายแดน
และการขยายตวัของขนาดท่ีตั้งของอาํเภอสังคมท่ีอยูไ่ม่ไกลจากตวัชุมชน 
 
สภาพปัญหา 

สถานการณ์ท่ีชาวบา้นเผชิญอยู ่คือ ระดบันํ้าท่ีข้ึนลงอยา่งไม่เป็นธรรมชาติ และฤดูกาล โดยเฉพาะ 5 ปีท่ี
ผ่านมา หาปลายากข้ึน ชนิดและปริมาณท่ีไดน้้อยลง เคยได้ชนิดปลาท่ีอพยพตามฤดูกาล เม่ือนํ้ าข้ึน นํ้ าหลาก 
และฤดูนํ้ าลด ธรรมชาติของปลาแต่ละชนิดอาศยัอยูใ่นระบบนิเวศท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงคนหาปลาจะมีความรู้วา่จะ
หาอยา่งไรในช่วงเวลาใด แต่เม่ือนํ้ าข้ึนลงไม่เป็นตามระบบธรรมชาติก็ไดส่้งผลถึงการอพยพ และการอยูอ่าศยั
ของปลาในระบบนิเวศท่ีแตกต่างกนั 

ความเปล่ียนแปลงของแระแสนํ้ าทาํให้เคร่ืองมือหาปลาและเรือกาบ เรือหางยาว เคร่ืองยนตเ์รือของคน
หาปลาเสียหายไปเป็นจาํนวนมาก บางคนไม่มีทุนพอท่ีจะซ้ืออุปกรณ์เหล่าน้ีใหม่ ผลกระทบยงัทาํให้ระบบนิเวศ
แม่นํ้าโขงมีการเปล่ียนแปลงไป เช่น ร่องนํ้าเปล่ียนไป กระแสการไหลของนํ้ าเปล่ียนทิศทาง คก คอน หาดทราย 
เกาะแก่ง บุ่ง ซ่ึงเป็นระบบนิเวศของแม่นํ้าโขงเปล่ียนสภาพไปจากเดิม ส่งผลใหล้วง(พื้นท่ีหาปลา) ไม่สามารถใช้
เคร่ืองมือไดด้งัเดิม เช่น ลวงมอง (ตาข่าย) เหตุการณ์ดงักล่าวทาํให้คนหาปลาตอ้งขาดรายไดน้บัแสนบาทในแต่
ละปี ครอบครัวขาดอาหารธรรมชาติจากแม่นํ้ าโขง ความไม่ปกติของแม่นํ้ าโขงท่ีเกิดข้ึน คนหาปลาเช่ือมัน่ว่า
สาเหตุหลักมาจากการระบายนํ้ าของเข่ือนในประเทศจีนท่ีสร้างกั้ นแม่นํ้ าโขงตอนบน และล่าสุดความ
เปล่ียนแปลงและผลกระทบรุนแรงมากข้ึนเม่ือเข่ือนไซยะบุรี ในเขต สปป.ลาว เร่ิมตน้เปิดดาํเนินการป่ันไฟ 

จากความไม่ปกติของระดบันํ้ า คนหาปลาบอกวา่ทาํให ้“ปลาหลงนํ้า” เพราะนํ้าข้ึนลงไม่ตรงกบัฤดูกาล 
โดยปลาไดล้ดลงทั้งชนิดและปริมาณอยา่งเห็นไดช้ดั เป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํใหช้าวประมงตอ้งเลิกทาํการประมงใน
แม่นํ้าโขง คนหาปลาดว้ยวธีิการทาํประมงพื้นบา้นลดจาํนวนลงจากเดิมมีจาํนวนกวา่ 130 คน เหลือเพียง 50 คน 
เน่ืองจากเห็นวา่ไม่คุม้ค่ากบัเวลาและทุนท่ีลงไป การเดินทางลงหาปลาในระยะทางท่ีไกลข้ึนเน่ืองจากพื้นท่ีเดิม
ระบบนิเวศเปล่ียน ไม่สามารถใชเ้คร่ืองมือหาปลาได ้ผกัท่ีข้ึนตามธรรมชาติหายไป พื้นท่ีหากินในแม่นํ้าโขง
นอ้ยลง ปรากฏการณ์ความยากลาํบากในการหาปลาน้ีไดส่้งผลใหค้นเร่ิมมีทาํการหาปลาดว้ยวธีิทาํลายปลามาก
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ข้ึน และใชว้ธีิท่ีผดิกฎหมาย เช่น การใชร้ะเบิด ใชไ้ฟฟ้าช็อต รวมถึงเกิดการลกัขโมยปลาท่ีคนหาปลาขงัไวริ้มฝ่ัง
นํ้า และปลาท่ีถูกตาข่ายก็ถูกขโมยไปดว้ย  
  ปัจจุบนัมีโครงการสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงทรุดตามลาํนํ้าโขง โดยวธีิการถมดินและหินเป็นแนวยาว 
โครงการน้ีไดส่้งผลถึงพื้นท่ีท่ีชาวบา้นเคยใชป้ลูกผกัริมโขงในฤดูนํ้าลด รวมถึงพืชผกัธรรมชาติหลาย ตน้ไม้
ริมนํ้า ถูกทบัถมไปเป็นจาํนวนมาก ผลท่ีตามมาคือครอบครัวขาดพืชผกัธรรมชาติท่ีเป็นอาหาร เช่น ผกักาด ผกัชี 
ผกับุง้ หอม กะหลํ่าปลี ขา้วโพด บางคนนาํไปขายสร้างรายไดอี้กทางหน่ึง 

คนหาปลาบา้นม่วง บา้นภูเขาทอง และบา้นหนอง หลายคนเร่ิมหันไปเล้ียงปลาในบ่อดินเพื่อไวเ้ป็น
อาหารในครอบครัวแทนปลานํ้ าโขง เปล่ียนวิถีการดาํรงชีวิตจากการหาปลาเป็นการทาํมาหากินในรูปแบบอ่ืน 
แมจ้ะเห็นว่าอาหารท่ีไดไ้ม่มีคุณค่าเหมือนกบัอาหารจากแม่นํ้ า แต่ก็สามารถทดแทนปริมาณอาหารท่ีหาไม่ได้
จากธรรมชาติ ในดา้นการหารายไดค้นหาปลาหลายคนเปล่ียนวิถีไปรับจา้งขนสินคา้ผ่านจุดผอ่นปรน รวมทั้ง
การขบัรับจ้างให้นักท่องเท่ียว บางคนขายเรือหาปลาเพื่อนําเงินมาทาํเรือขนาดใหญ่กว่าเดิมไวบ้ริการการ
ท่องเท่ียว บา้งก็ปล่อยใหเ้รือผพุงัไปกบัเคร่ืองมือหาปลา จากการท่ีไม่มีความหวงัในปลาอีกต่อไป 

คนหาปลาทั้งสามชุมชนเห็นตรงกนัว่า การข้ึนลงของระดบันํ้ าในแม่นํ้ าโขงเป็นไปแบบไม่สามารถ
คาดการณ์ใดๆ ได ้ชาวบา้นจะไม่สามารถรู้ล่วงหนา้ โดยรู้ไดเ้ม่ือเคร่ืองมือถูกพดัไปกบันํ้ า หรือเห็นวา่ระดบันํ้ าท่ี
ข้ึนหรือลงแล้ว และต่อปรากฏการณ์ดงักล่าวยงัไม่มีหน่วยงานใดๆ เขา้มารับผิดชอบ แมว้่าความเสียหายจะ
เกิดข้ึนแลว้อยา่งมหาศาลทั้งต่อวถีิคนหาปลาและระบบนิเวศแม่นํ้าโขง 

นอกจากความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัการพึ่งพาแม่นํ้ าโขงแลว้ ในชุมชนยงัตอ้งเฝ้าระวงันโยบายการ
จดัการท่ีดินของรัฐ ไดแ้ก่ นโยบายการทวงคืนผืนป่า โดยคาํสั่ง คสช. ท่ี 64 และ 66/2557 เร่ืองการปราบปราม
การบุกรุกทาํลายทรัพยากรป่าไม ้พร้อมกบัประกาศใชแ้ผนแม่บทแกไ้ขปัญหาการทาํลายทรัพยากรป่าไม ้การบุก
รุกท่ีดินของรัฐ และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีย ัง่ยืน หรือนโยบาย “แผนการทวงคืนผืนป่า”  รวมไปถึง
แนวเขตอุทยานท่ีประกาศทบัท่ีดินของชาวบา้น ทาํให้การกาํหนดแนวเขตอุทยานมีความเขม้งวดมากข้ึน ซ่ึง
วธีิการดาํเนินงานขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชน จนนาํไปสู่การยดึท่ีดินทาํกินของชาวบา้นในพื้นท่ีไปหลายแปลง 
ทาํให้ชาวบา้นสูญเสียท่ีดินท่ีเคยสืบทอดมา ซ่ึงหากรัฐดาํเนินนโยบายน้ีกบัชุมชน จะเกิดความเสียหายอย่าง
รุนแรง เน่ืองจากใชว้ธีิการเขา้ตดัฟันทาํลายผลอาสินของชาวบา้น เช่น ยางพารา เป็นตน้ มีการข่มขู่คุกคาม จาํกดั
สิทธ์ิในการทาํประโยชน์ท่ีดิน รวมทั้งการฟ้องดาํเนินคดี เน่ืองจากท่ีดินไม่มีเอกสารสิทธิรับรอง ซ่ึงในเบ้ืองตน้
ชาวบ้านขอจดัการท่ีดินแบบโฉนดชุมชนแปลงใหญ่ เพื่อคุ้มครองท่ีดินและบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง
ชาวบา้นและหน่วยงานภาครัฐ 

 
ขอ้กงัวลของชุมชนกบัการพฒันาในแม่นํ้าโขง 

จากสถานการณ์การข้ึนลงท่ีไม่ปกติของระดบันํ้าโขงนบัตั้งแต่เข่ือนในจีนก่อสร้างแลว้เสร็จ ไดส่้งผลต่อ
การดาํรงชีวติของริมนํ้าโขง จนมีคาํพูดติดปาก “นํ้าท่วมหนา้แลง้ นํ้าแหง้หนา้ฝน” ผลกระทบท่ีเห็นไดช้ดัคือ วถีิ
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การหาปลาท่ีตอ้งปรับตวัของคนในชุมชน ปรากฏการณ์ “ปลาหลงนํ้า” เกิดข้ึน เพราะนํ้ าไม่เป็นไปตามฤดูกาล  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัจากท่ีเข่ือนไซยะบุรีเปิดใชง้าน ชุมชนบา้นม่วง บา้นหนอง และบา้นภูเขาทอง ตอ้งเผชิญ
กบัภาวะ “นํ้าโขงแหง้” ก่อนฤดูกาล  เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีทา้ยนํ้า ส่งผลต่อระบบนิเวศท่ีปลาอยูอ่าศยั วางไข่ และ
อนุบาลลูกอ่อน หากแม่นํ้าโขงข้ึนลงไม่ปกติเช่นน้ีต่อเน่ืองยาวนาน ส่ิงท่ีเป็นขอ้กงัวลของชุมชนบริเวณน้ีคือวถีิ
ของคนหาปลาอาจจะตอ้งเปล่ียนไปโดยส้ินเชิง ความรู้ ภูมิปัญญาท่ีเคยสั่งสมจากบรรพบุรุษเก่ียวกบัการหาปลา
อาจจะไม่ถูกถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นลูกหลานอีกต่อไป เน่ืองจากปลาและสัตวน์ํ้าอ่ืนในแม่นํ้าโขงลดลง และบาง
ชนิดอาจจะสูญพนัธ์ุไปในท่ีสุด 
  การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีจะตอ้งแกไ้ขจากตน้เหตุ มีขอ้จาํกดัอยา่งมากเน่ืองจากตวัเข่ือนอยูใ่นเขตแดน
ของประเทศระเทศเพื่อนบา้น ทั้งจีนและลาว การยืน่ขอ้เสนอเพื่อใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาใหย้ ัง่ยนื ท่ีเป็นทางออก
ท่ีเหมาะสมคงไม่ใช่เร่ืองท่ีทาํไดง่้ายนกั ซ่ึงหากชาวบา้นเคล่ือนไหวเรียกร้องใหแ้กไ้ขปัญหา ก็จะเป็นเร่ือง
ระหวา่งรัฐบาลในแต่ละประเทศท่ีจะตอ้งประสานงานกนั ประชาชนไม่สามารถไปกดดนัโดยตรงกบัประเทศ
นั้นๆ ได ้

ในขอ้กงักลอีกด้านหน่ึงของคนในชุมชนคือนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยพื้นท่ีตาํบลบา้นม่วงถูก
กาํหนดให้อยู่ในแผนเพื่อตอบสนองต่อนโยบายดงักล่าว การปรับปรุงผงัเมืองใหม่ตามแผนของนโยบายจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งมากโดยเฉพาะเก่ียวกบัการทาํกินในท่ีดินปัจจุบนั  ชาวบา้นจึงกงัวลต่อการ
สูญเสียท่ีดินและการพฒันาในลกัษณะน้ี เน่ืองจากการดาํเนินการของฝ่ายรัฐขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผน
และการตดัสินใจของชุมชน ความกังวลน้ียงัรวมไปถึงผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตท่ีจะเกิดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีชุมชนไดพ้ึ่งพา  การบุกรุกพื้นท่ีป่าไม ้ปัญหาขยะ และของเสียต่างๆ จาก
อุตสาหกรรม มลพิษท่ีจะเกิดข้ึนทั้งทางอากาศและทางนํ้ า รวมถึงฝุ่ นละออง ซ่ึงยงัไม่รวมถึงผลกระทบต่อเน่ือง
ดา้นอ่ืนท่ีจะตามมา 
 
3.2. การสื่อสาร 
3.2.1 บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  
กระบวนการท่ีชาวบา้นใชส่ื้อสารภายในและภายนอก 
การส่ือสารภายใน  
 ชุมชนใช้วดัเป็นศูนย์กลางในการส่ือสารและทาํกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนยงั
เก่ียวเน่ืองกบัวดัทั้งงานบุญ งานประเพณี ต่างๆ และยงัใช้เป็นสถานท่ีจดัประชุมประจาํเดือนของชุมชนอีกดว้ย 
วดัจึงนบัเป็นศูนยก์ลางทางจิตใจและศูนยก์ลางการจดักิจกรรมของชุมชนมาตั้งแต่อดีต นอกจากนั้นแลว้กิจกรรม
ความเช่ือประเพณีดั้งเดิมของชุมชนยงัเป็นพื้นท่ีการส่ือสารท่ีชาวบา้นใช้ในการสร้างความเขา้ใจ เช่น พิธีเล้ียง
ศาลเจา้พ่อทา้วเพชร เป็นพิธีเล้ียงผีประจาํหมู่บา้น พิธีเล้ียงศาลเจา้พ่อหงษ์คาํเป็นพิธีเล้ียงผีประจาํตระกูลของ
ตระกูลแสงเพชร ปินใจ จินะราช แสนอุดม รัตนไตร และบุญหนกั  เป็นตน้  
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นอกจากนั้นแลว้การส่ือสารภายในยงัมีการส่ือสารผา่นกลไกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เช่น โฮงเฮียนผูสู้งอาย ุ
กลุ่มช่างฟ้อน กลุ่มแปรรูปไก กลุ่มท่องเท่ียวกาดกองเก่า และกลุ่มคนหาปลา กลุ่มเหล่าน้ีเป็นการรวมตวักนัของ
ชาวบา้นตามความชอบและความถนดัของตนเอง และมีโครงสร้างการบริหารแบบหลวมๆเป็นของแต่ละกลุ่ม 
ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเกิดข้ึนเองตามวถีิหรือเกิดข้ึนจากอาชีพหรือกลุ่มอาชีพของคนในชุมชน และอีกกลุ่มท่ีมีการส่ือสาร
งานทางราชการผา่นกลการส่ือสารของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นและสมาชิกเทศมนตรีของพื้นท่ี เป็นกลไกการส่ือสารท่ี
มีระเบียบตามขอ้กาํหนดของราชการและการบริหารของทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่เป็นข่าวสารทางราชการและกิจกรรม
จากหน่วยงานราชการท่ีใช้ประชาสัมพนัธ์และทาํกิจกรรมของหน่วยงาน โดยมีกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น สมาชิก
เทศบาล เป็นตวัแทนในการส่ือสาร      
 
การส่ือสารภายนอก 
 ตวัแทนของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเป็นผูมี้บทบาทส่ือสารกบัภายนอก เช่น กลุ่มชมรมปลาบึก กลุ่มแปรรูป
ไก ซ่ึงทั้งสองกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแม่นํ้ าโขง จึงเป็นกลุ่มหลกัของ
ชุมชนท่ีมีความรู้และรับรู้ถึงสถานการณ์ของแม่นํ้ าโขง โดยส่ือสารผา่นเวทีและกิจกรรมการจดัประชุมร่วมกบั
กลุ่มรักษเ์ชียงของและเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กบักลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมีการเชิญเขา้ร่วม นอกจากนั้นแลว้ชาวบา้นหาดไคร้
ท่ีใชพ้ื้นท่ีเกาะดอนกลางแม่นํ้ าโขงในการหาปลา เก็บไก ใชค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวัและคนรู้จกัส่ือสารกบัพี่นอ้ง
ในฝ่ังลาวผา่นญาติมิตร คนรู้จกั และกลไกรัฐระหวา่งประเทศระดบัอาํเภอ เพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์และกิจกรรม
ร่วมกนั เช่น งานก่อเจดียท์ราย งานวนัสงกรานตก์ลางแม่นํ้าโขง ไทย-ลาว พื้นท่ีดอนโป่ง เป็นตน้ 
 การส่ือสารปัญหาท่ีเกิดข้ึนของชาวบา้นท่ีเผชิญอยูก่บัปัญหาในแม่นํ้ าโขง ชาวบา้นในพื้นท่ีท่ีรับรู้ถึงการ
เปล่ียนแปลงของแม่นํ้าโขง เกิดข้ึนเฉพาะกลุ่มและรายบุคคล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนท่ีไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์และ
มีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ทรัพยากรในเร่ืองนั้น ๆ เช่น กลุ่มเก็บไก กลุ่มหาปลา ซ่ึงจะเป็นกลุ่มหลกัท่ีรับรู้
และเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง โดยสังเกตดว้ยตวัเองและรับรู้ขอ้มูลจากส่ือภายนอกท่ีรายงานข่าวเร่ืองเข่ือนและ
ผลกระทบจากเข่ือน รวมถึงการแจง้เตือนจากอาํเภอเชียงของผา่นกลไกผูใ้หญ่บา้นแจง้เตือนการควบคุมระดบันํ้ า
จากเข่ือนตอนบนบา้งเป็นคร้ังคราว ตามการประกาศเตือนทางหอกระจายข่าวหรือส่ือสารระบบอ่ืนๆ ในชุมชน 
ไม่ไดมี้การประชุมแลกเปล่ียนสถานการณ์ปัญหา หรือการมองปัญหาร่วมกนัภายในชุมชน ส่วนการนาํเสนอสู่
ภายนอกแทบไม่มีการส่ือสารหรือการรายงานปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 ปัจจุบนัการส่ือสารมีให้เห็นบา้งผา่นการทาํส่ือหรือการเขา้ร่วมเวทีกบักลุ่มรักษเ์ชียงของหรือโฮงเฮียน
แม่นํ้ าของ ตามการจดัเวทีหรือการเขา้ร่วมเวทีท่ีหน่วยงานจดั เช่น เวทีรับฟังความเห็นโครงการระเบิดแก่งเพื่อ
การเดินเรือพาณิชย ์หรือการทาํข่าวรายงานสถานการณ์ของส่ือช่องหลกัต่างๆ ท่ีเขา้มาทาํรายการนาํเสนอ โดยมี
กลุ่มรักษเ์ชียงของพาเขา้มาในพื้นท่ีบา้นหาดไคร้ ส่วนการยืน่เอกสารทกัทว้งคดัคา้น ขอ้เสนอต่างๆ ยงัไม่มี   
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บทบาทขององคก์รในชุมชน 
 ชุมชนบา้นหาดไคร้มีการรวมกลุ่มตามโครงสร้างของชุมชนและเป็นกลุ่มท่ีเกิดข้ึนจากพฒันาดา้นอาชีพ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพึ่งพาทรัพยากรจากแม่นํ้ าโขง เช่น ชมรมปลาบึก กลุ่มแปรรูปไก เป็นตน้ ซ่ึงบทบาทของกลุ่ม
จะมุ่งเนน้เร่ืองของการส่งเสริมอาชีพและการรวมกลุ่ม ซ่ึงเป็นเง่ือนไขเร่ืองของการรับประกนัรายได ้ป้องกนัการ
เอาเปรียบจากพ่อคา้คนกลางและรับประกนัราคาการขาย ทั้งการขายปลาบึกและการขายผลิตภณัฑ์ไกแปรรูป
ต่างๆ ซ่ึงบาทบทของทั้ง 2 ชมรมท่ีกล่าวมา ในอดีตมีส่วนสําคญัมากในการส่ือสารความเป็นบา้นหาดไคร้และ
เป็นองคก์รหลกัท่ีคอยประสานการจดักิจกรรมต่างๆ จากภายนอกท่ีจะเขา้มาในชุมชน รวมถึงการทาํงานร่วมกบั
องค์กรต่างๆ ทั้งภายในชุมชนและภายนอก เช่น การจดักิจกรรมบวงสรวงปลาบึก เทศกาลกินไก จะเห็นไดว้่า
บทบาทขององคก์รท่ีชาวบา้นตั้งข้ึนจะเป็นการจดัการภายในของชุมชนเองแลว้ยงัเป็นส่วนสําคญัดา้นการส่ือสาร
ของชุมชนทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการจนทาํใหเ้ป็นท่ีรับรู้ของผูค้นในวงกวา้ง และไดส้ร้างบุคลากรดา้น
การส่ือสารของชุมชนในกลุ่ม เช่น พอ่ซอ้ จินะราช  พอ่เรียน จินะราช นายพุม่ บุญหนกั นางฉวีวรรณ พวงสมบติั 
ซ่ึงเป็นตวัแทนการส่ือสารเร่ืองราวของบา้นหาดไคร้ไดใ้นช่วงนั้น 
 หลงัจากการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ จนนาํไปสู่ความการเปล่ียนอาชีพและการลดบทบาทของกลุ่ม
ชมรมและองคก์รชาวบา้น ในช่วง ปี 2550 -2560 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงของแม่นํ้ าโขงอยา่งหนกัต่อ
ชุมชนบา้นหาดไคร้ การเปล่ียนแปลงของแม่นํ้ าโขงทาํให้ไม่สามารถเก็บไกไดจ้ากปัญหาท่ีชุมชนบา้นหาดไคร้
ไดป้ระสบคือ ไกมีจาํนวนลดน้อยลง ส่งผลให้วนัท่ีเก็บไกไดล้ดลงเช่นกนั จากเม่ือปี 2559 สามารถเก็บไกได้
ประมาณ 1 เดือน ปี 2560 คงเหลือจาํนวนวนัเก็บไกไดเ้พียง 3 วนั เพราะหลงัจากนั้นระดบันํ้ าก็สูงข้ึนและไกก็
หลุดไปไม่สามารถเก็บไดอี้กเลย และปี 2561 จนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ก็ยงัไม่สามารถเก็บไกได ้เพราะไม่มี
ไกออกเลย บทบาทสาํคญัของกลุ่มแปรรูปไกก็ลดบทบาทลงตามลาํดบัจนนาํไปสู่เร่ืองราวของไกท่ีเคยเป็นท่ีรับรู้
เร่ิมหายไป นอกจากนั้นแลว้ชมรมปลาบึก ยุติบทบาทดว้ยการประกาศเลิกจบัปลาบึก จึงทาํให้เร่ืองราวของปลา
บึกและบุคคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีส่ือสารเร่ืองราวของปลาบึกและแม่นํ้าโขงบา้นหาดไคร้ก็ลดลงตามลาํดบัเช่นกนั 
 หลงัการยุติบทบาทของชมรมปลาบึก ปี 2549  กิจกรรมการจบัปลาบึกและพิธีกรรมท่ีพรานจบัปลาบึก
เคยทาํในช่วงการจบัปลาบึก เช่น การเล้ียงผีเจา้ท่ี การเล้ียงผีโพง้ ลั้ ง ลวง การบวงสรวงเล้ียงแม่ย่านางเรือ ก็
หายไปดว้ย แต่เน่ืองจากกิจกรรมเหล่าน้ีไดใ้ชใ้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของอาํเภอเชียงของจึงมีการประยุกต์
และคงกิจกรรมบวงสรวงเจา้พ่อปลาบึกไว ้โดยให้มอบหมายให้เทศบาลเวียงเชียงของเป็นเจา้ภาพจดังาน ทุก
วนัท่ี 18 เมษายนของทุกปี การเขา้มารับช่วงต่อการจดักิจกรรมของเทศบาลจากพรานปลาและชมรมปลาบึกได้
ทาํใหก้ารเกิดการเปล่ียนแปลงตวับุคคลากรดา้นการส่ือสาร และความร่วมมือของชาวบา้นลดลง กิจกรรมการจดั
งานเปล่ียนรูปแบบสู่งานบวงสรวงท่ีมุ่งเนน้การจดักิจกรรมโดยมีรูปแบบการจา้งเหมาจดังานไดท้าํให้ ขาดการมี
ส่วนร่วมจากชุมชน จึงนาํไปสู่รูปแบบการจดังานขาดเน้ือหาการนาํเสนอสาระสําคญัของพิธีกรรมท่ีชาวบา้นเคย
จดัมาเม่ือก่อนหน้านั้น ชาวบา้นบางกลุ่มจึงไม่มีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมและไม่เขา้ร่วม จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีการ
ส่ือสารเร่ืองราวของชุมชนและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจึงไม่ถูกนาํเสนอในช่วงงานบวงสรวงเจา้
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พ่อปลาบึกในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการออกแบบกิจกรรมไม่ได้ใส่เน้ือหาและการพูดถึงการ
เปล่ียนแปลงของแม่นํ้าโขง  
 
ช่องทางการส่ือสาร 
 ในอดีตเร่ืองราวการจบัปลาบึกและผลิตภณัฑ์แปรรูปไก บา้นหาดไคร้เป็นท่ีรับรู้ของคนภายในชุมชน
และคนทัว่ไปอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงการส่ือสารเร่ืองราวของชาวบา้นหาดไคร้มีช่องทางจากส่ือหลายหลายทาง เช่น 
สถานีโทรทศัน์ สารคดี หนงัสือพิมพ ์วารสารการท่องเท่ียว วารสารทางวิชาการ จาํนวนมากท่ีกล่าวถึงและนาํ
เร่ืองเสนออย่างต่อเน่ือง โดยชาวบา้นในพื้นท่ีไม่ตอ้งด้ินรนหาช่องทางส่ือสารเอง แต่เป็นผูด้าํเนินเร่ืองของการ
ส่ือสารผา่นส่ือท่ีเขา้มาหาในพื้นท่ี ในช่วงหลงัการยุติบทบาทของชมรมปลาบึก และการลดลงของไก จากการ
เปล่ียนแปลงของแม่นํ้าโขง ซ่ึงเป็นช่วงสาํคญัท่ีชาวบา้นหาดไคร้ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี ส่ือ
กระแสหลกัท่ีเคยลงพื้นท่ีนาํเสนอติดตามเร่ืองราวของบา้นหาดไคร้ก็ค่อยๆหายไป รวมถึงปัจจยัเร่ืองของการ
ส่ือสารท่ีเปล่ียนไปตามช่วงสมยัของส่ือกระแสหลกัท่ีหายไปดว้ย และประเด็นเน้ือหาท่ีไม่ดึงดูดส่ือกระแสหลกั 
เช่น เร่ืองปลาบึก เหมือนเช่นในอดีต  และอาหารจากการแปรรูปไก ท่ีเป็นประเด็นเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองปลาบึก
เพราะไกเป็นอาหารหลกัของปลาบึก 

หลงัความสนใจของส่ือต่างๆ ในพื้นท่ีหาดไคร้ลดลง ทาํให้บุคลากรดา้นการส่ือสารของชุมชน ก็ห่าง
หายจากการนาํเสนอสถานการณ์ของพื้นท่ี รวมถึงกิจกรรมหลายอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองแม่นํ้ าโขงไม่มีเหมือน
ในอดีต บุคลากรหลายคนจึงไม่มีโอกาสส่ือสารกบัคนภายในชุมชนหรือภายนอกชุมชนผา่นกิจกรรมท่ีชุมชนเคย
พึ่งพาแม่นํ้ าและอีกหลายๆ กิจกรรมในชุมชน เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้ความร่วมมือของชุมชนอย่างเช่นอดีตก็
หายไปดว้ย จนนาํไปสู่การตั้งกลุ่มต่างๆ ท่ีหลากหลายในชุมชนมากข้ึน นอกจากนั้นแลว้ชุมชนบา้นหาดไคร้เร่ิม
เขา้สู่ชุมชนเมืองอย่างเต็มรูปแบบ ดว้ยการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินและการพึ่งพาทรัพยากรจากแม่นํ้ าท่ีเปล่ียนไป
ตามวิถีของชุมชนเมือง การเปล่ียนอาชีพ จนนาํไปสู่ความสนใจต่อสถานการณ์ปัญหาเร่ืองแม่นํ้ าโขงจึงเปล่ียน
ตามไปดว้ย จากชุมชนท่ีพึ่งพาทรัพยากรเป็นหลกัในการเล้ียงชีพของคนรุ่นเก่าสู่ธุรกิจแบบใหม่ของคนรุ่นใหม่ 
การมุ่งเน้นชุมชนสู่การท่องเท่ียว ทาํให้ช่องทางการส่ือสารเร่ืองราวตาํนานและการพึ่งพาทรัพยากรจากแม่นํ้ า
และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเกิดช่องว่างของคนในชุมชน ทั้งท่ีเป็นรูปแบบความร่วมมือของชุมชน การจดั
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากร การถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ท่ีขาดหายไป และช่องทางการส่ือสารท่ีเปล่ียนไป คน
รุ่นใหม่ใชช่้องทางการส่ือสารผา่นเทคโนโลย ีท่ีคนรุ่นเก่ายงัไม่มีช่องการส่ือสารท่ีเขา้ถึงคนรุ่นใหม่ 
 ปัจจุบนัแรงจูงใจและการถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ผ่านการลงมือทาํกบัประสบการณ์ตรงในการ
พึ่งพาทรัพยากรจากแม่นํ้ ามีน้อยมากท่ีเยาวชนคนรุ่นใหม่จะลงมือทาํและผลิตความรู้ทอ้งถ่ินส่ือสารผ่านช่อง
ทางการส่ือสารของยคุปัจจุบนัท่ีมีอยา่งหลากหลายช่องทางมากกวา่ในอดีต 
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บุคลากรดา้นการส่ือสารของชุมชน 
 การส่ือสารองคค์วามรู้ วธีิการเก็บหรือการแปรรูป และการขาย เป็นความรู้ท่ีผูห้ญิง จะเป็นผูรู้้และเป็นผู ้
ส่ือสาร ดังนั้นการส่ือสารเร่ืองไก จึงเป็นบทบาทของผูห้ญิงเป็นหลัก ชีวิตผูห้ญิงบ้านหาดไคร้และชุมชน
ใกล้เคียงจะมีความสัมพนัธ์กบัแม่นํ้ าโขงและการจกไก ตั้งแต่ขั้นตอนแรกสู่การปรุงอาหารและแปรรูปขาย 
ขั้นตอนทั้งหมดเกิดข้ึนจากผูห้ญิง นอกจากนั้นแลว้ความรู้เร่ืองระบบนิเวศ จุดหรือพื้นท่ีเก็บไก ในระบบนิเวศ
ของแม่นํ้าโขงผูห้ญิงจะมีความเช่ียวชาญ พื้นท่ีเก็บไกเป็นพื้นท่ีท่ีมีความปลอดภยัท่ีผูห้ญิงสามารถลงไปในแม่นํ้ า
โขงและเก็บไกจากพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัความเป็นผูห้ญิง ดงันั้นเร่ืองราวของไก จึงสําคญัและเป็นวิถีของผูห้ญิง 
ซ่ึงเป็นคนสาํคญัท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆของแม่นํ้าตามบทบาทของผูห้ญิงไดเ้ป็นอยา่งดี 
 การส่ือสารองค์ความรู้ วิธีการจับปลา เป็นความรู้ท่ีผู ้ชาย จะเป็นผู ้รู้และเป็นผู ้ส่ือสารเร่ืองราว
ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจบัปลาในแม่นํ้ าขนาดใหญ่อย่างแม่นํ้ าโขง ในช่วงฤดูกาลต่างๆ ได้ดีกว่า
ผูห้ญิง เน่ืองจากตอ้งมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจบัปลาและมีองค์ความรู้เร่ืองระบบนิเวศกลางลาํนํ้ า
ใหญ่ท่ีอนัตรายมากกวา่ ซ่ึงผูห้ญิงจะใชค้วามรู้และทกัษะในระบบนิเวศท่ีปลอดภยัตามริมฝ่ังแม่นํ้ าและเก่ียวเน่ือง
กบัทรัพยากรท่ีมุ่งเนน้เป็นอาหารในชีวิตประจาํวนั เช่น พืชผกั สัตวน์ํ้ าขนาดเล็ก และการใชเ้คร่ืองมือขนาดเล็ก
ในการเก็บหาพืชผกัและสัตวน์ํ้ าในระบบนิเวศท่ีปลอดภยัมากกวา่ ส่วนผูช้ายจะมีทกัษะการหาปลาขนาดใหญ่ท่ี
ตอ้งใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ช่วยอีกหลายอยา่งในการจบัปลาขนาดใหญ่ในแม่นํ้ า ดงันั้นผูช้ายจึงมีองคค์วามรู้ใน
การส่ือสารเร่ืองราวการจบัปลาได ้ 
 
ความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นส่วนสําคญัและใกลชิ้ดกบัชุมชน เทศบาลเวียงเชียงของไดรั้บหน้าท่ี
ความรับผิดชอบกับอาคารสถานท่ีพิพิธภัณฑ์ปลาบึก ซ่ึงตั้ งอยู่ในพื้นท่ีของชุมชนบ้านหาดไคร้ ท่ีผ่านมา
พิพิธภณัฑ์ปลาบึกยงัไม่มีการออกแบบและสร้างความร่วมมือกบัชุมชน เป็นเพียงการร่วมจดักิจกรรมบวงสรวง
เจา้พ่อปลาบึกเท่านั้น การจดัแสดงเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองปลาบึกและสถานการณ์เร่ืองแม่นํ้ าโขง ผ่านองค์
ความรู้ทอ้งถ่ินของชาวบา้นยงัไม่มีการนาํเสนอในพื้นท่ีส่วนจดัแสดงของพิพิธภณัฑป์ลาบึก 
 
รูปแบบการส่ือสารทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นชุมชน   
ส่ือทอ้งถ่ิน นิทานพื้นบา้น 
 ชุมชนบา้นหาดไคร้เป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีมีวิถีชีวิตผูกพนักบัแม่นํ้ าโขง และเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่โลกใน
เร่ืองราวการจบัปลาบึกและการแปรรูปไก (สาหร่ายแม่นํ้ าโขง) จึงมีนิทานเร่ืองเล่าและความเช่ือเร่ืองปลาบึก
แม่นํ้ าโขง เช่น เร่ืองเล่าตาํนานปลาบึก นกนางนวล และดอกซอมพอ พิธีกรรมการเล้ียงผีและการจบัปลาบึก 
ประเพณีตานเรือ เพลงพื้นบา้น การละเล่นจอ้ย ซอ ส่วนใหญ่เน้ือหาเร่ืองงราวท่ีถ่ายทอดเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบั
วิถีชีวิต ตาํนานความเช่ือท่ีชาวบา้นใช้ในเป็นกลอุบายในการสร้างขวญักาํลงัใจและบนัทึกเร่ืองเล่าผา่นส่ือของ



 

 

102 
 

ชาวบา้น โดยใชภ้าษาทอ้งถ่ิน นิทาน ประเพณี เขา้มาใชสื้บทอดการรักษาเร่ืองราวของชุมชน ปัจจุบนักลุ่มท่ียงั
ใชส่ื้อเหล่าน้ี ไดแ้ก่กลุ่มช่างฟ้อนของชุมชน กลุ่มนกัเรียน ผูสู้งอาย ุและกลุ่มพรานปลา เป็นตน้  
  
ตาํนานเร่ืองเล่าการจบัปลาบึก 
ปลาบึกกบันกนางนวล 

คนหาปลาบึกท่ีบา้นหาดไคร้ นอกจากจะทาํห้างเสือตาไฟ เพื่อคอยดูการอพยพข้ึนมาของปลาบึกแลว้ 
หลายคนยงัเฝ้าสังเกตการอพยพของปลาบึกโดยการเฝ้าดูนกนางนวล หากว่าในช่วงปลายเดือนเมษายน นก
นางนวลโผบินจากทิศใตสู่้ทิศเหนือหรือบินโฉบเฉ่ียวไปมาเหนือดอนแวง นัน่แหละคือนิมิตหมายท่ีบอกวา่ อีก
ไม่เกิน 1-2 วนัปลาบึกก็จะข้ึนมา คนจบัปลาบึกก็จะเตรียมเรือเตรียมเคร่ืองมือเพื่อออกจบัปลาบึก 
ปลากบัดอกไมแ้ละตน้ไม ้

คนหาปลาในแม่นํ้าโขงมีดอกไมแ้ละตน้ไมอ้ยา่งนอ้ย 2 ชนิดท่ีบ่งบอกใหค้นหาปลาไดรู้้วา่ฤดูกาลอพยพ
ของปลาบางชนิดได้เ ร่ิมต้นข้ึนแล้ว ดอกไม้ 2 ชนิดท่ีว่าคือ ดอกซอมพอ (ดอกหางนกยูง ) และดอกง้ิว 
หากวนัใดท่ีตน้ซอมพอออกดอกบานสะพร่ังเตม็ริมฝ่ังนํ้า นั้นคือฤดูกาลจบัปลาบึก 
 

ค่าว คือ บทกลอนแบบหน่ึง มกัใช้แต่งรําพนัความรัก หรือแต่งเป็นเร่ืองราว เช่น ค่าวเร่ืองจาํปาส่ีตน้  
เป็นตน้ บา้นหาดไคร้ในอดีตมีเร่ืองราวท่ีเป็นเร่ืองเล่าผา่นการแต่งค่าว จอ๊ย ซอ มีค่อนขา้งเยอะ ในช่วงวยัเด็กและ
ช่วงวยัรุ่นของคนท่ีมีอายุ 60-70 ปี ตอนน้ีเกือบทุกคนเคยไดย้ิน ค่าว จอ้ย ซอ ท่ีเป็นนิทานเร่ืองเล่า หนุ่มจีบสาว 
ช่างซอขบัซอในงานบวช งานวดั ซ่ึงค่าว จอ๊ย ซอ มีความแตกต่างกนัคือ ค่าว คือ เร่ืองเล่า เชิงนิยายอิงประวติั คาํ
สอน คติสอนใจ แต่เพื่อเตือนสติสอนใจ เป็นเร่ืองยาวบางทีแบ่งออกเป็นตอนๆ มีการบนัทึกไวใ้นใบลาน แต่
สาํหรับจอ๊ย จะเป็นบทสั้นๆ แต่งข้ึนสดตามสถานการณ์นั้นๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อโตต้อบกบัอีกฝ่ายแบบใชค้าํกลอนสั้น 
ซ่ึงส่วนใหญ่ใชจี้บสาวของชายหนุ่ม  ไม่ไดเ้ขียนบนัทึกไวใ้ชใ้นการพูดคุยกนัเอง  และซอ โดยส่วนใหญ่ช่างซอ 
จะเป็นผูท่ี้ขบัซอ เป็นเร่ืองราวต่างๆ มีเน้ือหาตามงานท่ีไดรั้บการวา่จา้งไปซอ เช่น งานบวช ก็จะเป็นเร่ืองราวของ
การบวช เน้ือเร่ืองก็จะเล่าเร่ืองนาคผูข้อบวชหรือพระคุณของบิดามารดาเป็นตน้      
         เน้ือหาของค่าวจะเป็นเร่ืองยาว ลาํต่อกนัเป็นเร่ืองเดียวจบ ทางภาคเหนือในอดีตมกัจะใชก้ารแต่งค่าวเล่า
ถึงประวติัหมู่บา้น หรือตาํนานต่างๆ บา้นหาดไคร้ ก็จะเป็นเร่ืองเล่าตาํนานปลาบึก  แต่ไม่มีคนเขียนไว ้ส่วนคาํ
จอ๊ย คาํซอ  มนัเร่ิมหาคนท่ีแต่งและขบัร้องยากมากและคนบา้นหาดไคร้ก็ไม่มีใครเป็น ช่างซอ ตั้งแต่อดีตเวลามี
งานก็จะจา้ง ช่างซอเมืองน่าน  เมืองพาน  มาแสดงส่วนเร่ืองเน้ือหาการซอก็เล่าเร่ืองของบา้นหาดไคร้ตามงานท่ี
จดัข้ึน  
         เดิมพอ่เป็ง เคยแต่งและอ่านค่าวเร่ืองปลาบึก ซ่ึงเสียชีวิตไปแลว้ ทีมงานวงสะลอ้ ซอ ซึง ชุดของพ่อเป็ง
ส่วนใหญ่เสียชีวติไปหมดแลว้เหลือแต่ลุงอว้นคนเดียว  ซ่ึงในงานศพของคนในหมู่บา้นส่วนใหญ่ในตอนนั้น ลุง
อว้นวงดนตรีพื้นบา้นของแก ก็จะเล่นดนตรีพื้นเมืองบรรเลง แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะเล่าค่าวตาํนานการจบัปลาบึกอยู่
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เสมอ นอกจากนั้นในอดีตหนุ่มๆ จะเอาไวใ้ช้ยามจีบสาว จ๊อย จะมีลักษณะคาํสั้ นๆ สามส่ีบรรทดัเอาไวต่้อ
สาํนวนจีบสาว   
         การแต่งค่าวในช่วงการจบัปลาบึก การจบัปลาบึกในสมยัก่อนใชก้วกั และนามในการจบัปลา มีหอคอย
ดูปลา พรานปลานัง่รอเพื่อลงจบัปลาเม่ือ หมอดูปลาแจง้ตาํแหน่งของปลาบึกในแม่นํ้ า ซ่ึงพรานจบัปลาตอ้งนัง่
รอเตรียมความพร้อมอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงใชเ้วลาเกือบทั้งวนัเพื่อรอจบัปลา ในช่วงระหวา่งรอการจบัปลา พรานปลา
บางคนก็เขียนแต่งค่าว เล่นเสือกินแสง เล่นหมากฮอท ทุกคนในทีมจึงตอ้งหากิจกรรมทาํในช่วงรอ 1  ทีม จะ
ประกอบไปดว้ย 1.หมอปลา หรือเสือตาไฟ (เปล่ียนกนัข้ึนไปเป็นหมอปลา ) ไม่มีระยะเวลาท่ีชดัเจนในการข้ึน
หอคอยดูปลา คนไหนเหน่ือยหรือเม่ือยก็เปล่ียน คนดูปลาบนหอคอย ท่ีชาํนาญ ปลาเพี้ย ปลาบึก ปลาเลิม  หมอ
ปลาจะจาํแนกไดจ้ากวา่คล่ืนนํ้าท่ีโผล่ข้ึนมา ตามการวา่ยของปลาชนิดนั้นๆ วา่เป็นปลาชนิดใด  เพราะฝึกฝนบ่อย
จนชาํนาญ คนท่ีเป็นหมอปลาตอ้งน่ิง ใจจดจ่ออยู่กบัผิวนํ้ าเพื่อสังเกตปลา 2. บริวารหรือวาร (สายเครือญาติ )  
บา้นหาดไคร้มีอยูป่ระมาณ 10 กลุ่ม 5 กลุ่มอยูด่อนแวง อีก  5 กลุ่ม อยูริ่มฝ่ัง เวลาไดป้ลาก็แบ่งปันกนั 
         วนัทั้งวนันั่งรอท่ีใตร่้มไม ้ไม่รู้จะทาํอะไร รอคาํสั่งจากหมอปลา จึงเป็นช่วงท่ีพรานปลา หมอปลาใช้
เวลาแต่งค่าวและขบัร้อง โดยถือว่าเป็นการแต่งกนัสดๆ ขณะนั้นไม่มีการบนัทึก เขียน เก็บไว ้จึงไม่มีหลกัฐาน
ใดๆ 
         ดา้นการซอ ในงาบุญของวดั ช่างซอส่วนใหญ่จะเป็นคนจากท่ีอ่ืน ในหมู่บา้นหาดไคร้ไม่มีช่างซอ  ใน
เม่ือก่อนมีการบวชเณร บวชพระ เป็นจาํนวนมาก พระ เณรอยู่ดว้ยกนัเป็นรุ่นๆ  พระหนุ่ม  พระแก่  เรียนสูตร  
เรียนธรรม เหมือนกนั อ่านธรรมแบบตวัเมืองลา้นนา  
         ธรรมใบลาน และค่าว มีความเหมือนกนั เพราะส่วนใหญ่เน้ือหาของค่าวท่ีแต่งข้ึน มีเน้ือหามาจากธรรม
ในใบลานของพระ เช่น  เร่ืองหมาขนคาํ แตงอ่อน ใบลานก็จะเขียนเร่ืองราวธรรมเหล่าน้ีไว ้ ใบลานก็จะมี 2 
ชนิด ลานหาบ ลานกลอน ลานหาบมี 2 รู เจาะหวัทา้ย ลานกลอนมี 1 รู คนท่ีอ่านจะชอบอ่านลานหาบ เพราะวา่
มนัสั้น ลานกลอนนั้นจะยาว การอ่านธรรมนั้นมีหลายทาํนอง มหาวติั  คือ มหาชาติ ห่ิงแกว้หลวง ห่ิงแกว้วิงวอน  
การอ่านธรรมแบบ มหาวติัก็จะอ่านสํานวนธรรมดา ไปเร่ือย ๆ ไม่มีลูกเอ้ือน ลูกคอ เป็นธรรมท่ีอ่านยากเพราะ
เป็นการอ่านท่ีไม่ติดต่อกนั ทีละวรรค บา้นหาดไคร้ก็ประยุกตอ่์านธรรมทาํนองเมืองแพร่ การอ่านธรรมแต่ละ
คร้ังก็ตอ้งคดัเลือกวา่แต่ละหวัวดัจะให้อ่านธรรมเร่ืองอะไร เพื่อเทศน์สอนชาวบา้นของบา้นนั้นๆ การอ่านธรรม
มีทาํนอง แบบค่าว ช่วงเขา้พรรษาจะเป็นธรรมเร่ืองตาํนานชาดก  แบบน้ีจะไม่ค่อยหายไปไหนเพราะไดจ้ารึกไว้
ในลาน แต่ค่าว จอ๊ย รุ่นเก่า ๆ จะหายไปตามกาลเวลาเพราะไม่ไดบ้นัทึกไว ้  
         ปัจจุบนัคนรุ่นเก่าๆ ไม่ค่อยจะมีแลว้ท่ีจะใหศึ้กษาคาํค่าว ในอดีตนอกเหนือไปจากผูช้ายและพระ เณร ท่ี
อ่านธรรมและแต่งค่าวไดแ้ลว้ ผูห้ญิงส่วนใหญ่ก็แต่งค่าวได ้โดยเอาเร่ืองราว คาํค่าวเก่ียวกบัการหาอยูห่ากินของ
วถีิผูห้ญิง โดยเฉพาะเร่ืองการจกไก นาํมาขบัร้องเป็นค่าว แต่ตอนน้ีก็ไม่มีใครแต่งและขบัร้องไดแ้ลว้เช่นกนั ก็จะ
เหลือแต่คนเฒ่าคนแก่ท่ีไปวดัฟังธรรมในช่วงเขา้พรรษา มีการอ่านธรรมของพระท่ียงัพอมีเคลา้โครงของเน้ือหา
ค่าวแบบดั้งเดิมไว ้เช่นเร่ืองเจา้สุวฒันพรมมา สุภานุวงค ์ นาง 12  หมาขนคาํ หอยไห ้ เป็นตน้ 
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         ธรรม ตาํนานเร่ืองเหล่าน้ีมีการบนัทึกมาตั้งแต่อดีต แต่ค่าว จ๊อย ซอ ไม่มีการบนัทึกไว ้ซ่ึงการบนัทึก
เขียน ธรรมลงบนใบลานมีขั้นตอน คือ การตม้ใบลานเพื่อเตรียมนาํมาจานหรือเขียน ตวัเมือง(ลา้นนา)  ตอ้งใช้
เวลาตม้นานจนกว่ามะเขือแจแ้ก่ท่ีใส่ลงไปทั้งลูกพร้อมกบัใบลาน สุกจนเละเป็นเน้ือเดียวกันกบันํ้ าท่ีใช้ต้ม
ใบลาน หลงัจากนั้นนาํมาตากแดดในช่วงกลางวนัและช่วงกลางคืนเอาตากเหมย (นํ้ าคา้ง) รวมระยะเวลา 3 วนั 3 
คืน จึงจะนาํมาเขา้กลบัได ้โดยตดัเป็นท่อนๆ แลว้นาํมาเขา้เคร่ืองอดัตามแบบลา้นนา ซ่ึงประกอบดว้ยเป็นไมส้อง
ช้ินประกบกนั ใบลานในลา้นนามี 2 แบบ คือ  แบบลาน 5 และ แบบลาน 4  เม่ือเขา้ลานใบลานเสร็จก็เอามาเขียน 
และตกแต่งใบลานธรรม 
         การอ่านธรรมในอดีต แบ่งตามธรรมใบลานคือ ธรรมนคร เป็นธรรมท่ีพระผูน้าํหรือเจา้อาวาสเป็นผูอ่้าน
เท่านั้ นเณร อ่านและเทศน์ไม่ได้บารมีไม่ถึงปรมะ ทุติยะ ตัตตะพร หิมพาน ตานนะขัน วรรณะ พระเวศ  
ชูชก สุรพล มหาพน กุมาร มทัธี สัตบนั  มหาชาติ สักติ นคร อนัน้ีคือธรรมมหาวติั มหาวติัเสียงจะสั้ น แต่ถ้า
มหาชาติจะมีสาํเนียงเอ้ือนยาว ในพรรษาหน่ึงก็แลว้แต่เจา้อาวาสจะจดัธรรมชาดกเป็นเร่ืองไว ้ชา้งเจ็ดหวั เจ็ดหาง 
จาํปาส่ีตน้ ละอองต๋อมหยวก บางเร่ืองยาวบางเร่ืองสั้น บางปีก็ 25 ผกู เทศน์ใหจ้บใน 3 เดือน ไม่ไดบ้งัคบัแลว้แต่
ดุลยพินิจของเจา้อาวาส แจกให้เณร อ่าน ถา้พรรษายงัไม่หมดก็ตอ้งหาเร่ืองใหม่มาเพิ่ม ในกรณีท่ีเร่ืองแรกสั้ น
หรือจบก่อน เอาเร่ืองใหม่มาอีก 1 กลบั เร่ืองราวท่ีเทศน์ก็จะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัพระพุทธเจา้ ส่วนดา้นคาํ ค่าว 
จอ้ย  เป็นเร่ืองของฆราวาส  แต่ก็ยงัพอมีค่าวท่ีพิมพอ์อกมาเป็นหนงัสืออยูบ่า้ง 
         ในอดีตไม่มีทีว ีวทิย ุหวัคํ่ากินขา้วเสร็จพ่อ แม่ก็จะนาํเร่ืองเล่า ค่าว คอยมาเล่าให้ลูกหลานฟัง ก่อนนอน
อยูเ่สมอ เด็กๆ ในสมยัก่อนง่วงนอนยามคํ่าคืน พอไดย้นิไดฟั้งพอ่เล่าค่าว ก็ตาสวา่งข้ึนมาทนัที  การนาํเอาค่าวมา
เล่าใหเ้ด็กๆ และคนในครอบครัวฟังถือเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ลอบใจและคติสอนคนในครอบครัว เพราะเร่ืองท่ีเล่า
ก็จะเป็นเร่ืองสนุก ตลกขบขนั มีทั้งโศกทั้งเศร้า ท่ีแฝงคติธรรมคาํสอนไว ้ค่าวกบัจ๊อย เป็นเร่ืองราวท่ีจงัหวะและ
ทาํนองท่ีต่างกนั ค่าวคลา้ยๆ กบัอ่านธรรม เล่าเป็นเร่ือง จอ๊ย ส่วนใหญ่ ร้องในช่วงเวลาเดินทาง กลางป่า กลางดง 
ท่ีมนัเงียบสงบก็จอ้ยสร้างบรรยากาศ   

เด็กๆ มกัจะตั้งใจรอคอยเร่ืองราวเน้ือหา  ค่าวท่ีพอ่จะมาเล่าใหฟั้ง เตรียมเทียน  เตรียมตะเกียง  เพื่อจะได้
ฟังค่าว เม่ือก่อนก็คนเขียนไวบ้า้ง คนสมยัก่อนมีพรสวรรคเ์ล่าปากเปล่า  ได ้ 4-5 วนั เพราะจาํได ้ มนัเป็นนิยาย
แบบธรรมชาดก  บางอยา่งก็เอามาจากธรรมในใบลาน ก็เอาไปแปลเป็นเร่ืองเล่า ดงันั้นส่วนใหญ่ค่าวเอาเน้ือหา
มาจากธรรมในใบลาน ธรรมจึงเป็นตน้ตอของค่าว คือคติสอนใจ 
 ส่ือทอ้งถ่ิน นิทานพื้นบา้น  เป็นนิทานเร่ืองเล่าท่ีเก่ียวโยงกบัภูมินิเวศท่ีชาวบา้นไดใ้ชป้ระโยชน์ การ
นาํเอาเร่ืองราวแต่ละอยา่งมาเล่าเป็นเร่ืองผา่น นิทาน บทค่าว ซอ ของชาวบา้นในอดีตทาํให้เห็นถึงความสัมพนัธ์
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งการใช้ประโยชน์จากแม่นํ้ าและฝังลึกอยู่ในความทรงจาํของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์อนัลึกซ้ึงของ
ทรัพยากรและวิถีชีวิตของชาวบา้น ตวัอย่างท่ีสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนคือการแต่งและการขบัร้องบทค่าว ท่ี
เก่ียวกบัการจบัปลาบึกของพรานปลาบา้นหาดไคร้ ไดพ้รรณาถึงวิธีการจบัปลาบึกหรือวิถีของชาวบา้นกบัปลา 
ใชข้บัร้องช่วงท่ีนัง่รอจบัปลาบึกบนห้าง หรือนัง่รอการสั่งการของคนดูปลาบึกบนห้างหอดูปลาบึก การจบัปลา
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บึกดว้ยเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่นาม ตอ้งใชเ้วลายาวนานทั้งวนั หรือบางทีเป็นเวลาหลายวนักวา่จะสามารถจบัปลาบึก
ได ้ดงันั้นพรานปลารุ่นนั้นจึงตอ้งมีกิจกรรมการละเล่นท่ีจะมาช่วยให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายระหว่าง
การนัง่รอจบัปลาบึก  
 นอกจากนั้นแลว้นิทานพื้นบา้น ตาํนานการจบัปลาและเร่ืองราวอนัเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นหาดไคร้คือ 
ไก สาหร่ายแม่นํ้ าโขง ท่ีเก่ียวโยงทั้งเร่ืองปลาบึก หรือปลาชนิดอ่ืนๆ เพราะไก เป็นอาหารของปลา  และเป็น
อาหารหลกั แหล่งรายไดข้องคนบา้นหาดไคร้ รวมถึงหมู่บา้นใกลเ้คียงดว้ย  คนบา้นหาดไคร้และชาวบา้นใน
อาํเภอเชียงของมกัจะพูดกนัติดปากอยู่เสมอว่า หาดไคร้ ไกยี  (วดัไจยลาบจ้ิน สบสมลาบปลา หาดไคร้ไกย ี
นํ้าพริกมะเขือส้ม) สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ท่านํ้ าบา้นหาดไคร้เป็นแหล่งเก็บไกท่ีดีท่ีสุดของคนแถบน้ีท่ีมีระบบนิเวศท่ี
เอ้ือต่อการเกิดของไกมากท่ีสุด ดว้ยระบบนิเวศแบบหาด ดอน กอ้นดินขนาดเล็กและระดบันํ้ าท่ีพอดีในช่วงเดือน
มกราคมถึงเมษายนของทุกปี พื้นท่ีเหล่าน้ีเม่ือกวา่ 20 ปีก่อน ภาพของคนลงจกไก หรือเก็บไกบริเวณท่านํ้ าบา้น
หาดไคร้ ตลอดทั้งวนัจะเต็มไปดว้ยผูค้นมากมายท่ีเป็นกลุ่มแม่บา้นผูห้ญิง เด็ก และคนแก่ เต็มพื้นท่ีหาด ดอน 
หนา้ท่าบา้นหาดไคร้ เพื่อเก็บไกไปบริโภคและส่งขายกบักลุ่มผูแ้ปรรูปไกบา้นหาดไคร้ นอกจากกลุ่มคนเก็บไก
ท่ีเป็นผูห้ญิงในวยัต่างๆแลว้ ท่าบา้นหาดไคร้จะคึกคกัไปดว้ยกลุ่มไหลมองจบัปลา เรือหาปลาจาํนวนมากของคน
ไทยและคนลาวต่อแถวเรียงคิวไหลมองจบัปลา ภาพของผูค้นท่ีลงไปใชป้ระโยชน์จากแม่นํ้ าในบริเวณบา้นหาด
ไคร้มีชีวิตชีวาเป็นอยา่งมาก คนท่ีลงไปหาปลา เก็บไก คือผูไ้ดป้ระโยชน์จากทรัพยากรของแม่นํ้ าโดยตรง กลุ่ม
คนเหล่าน้ีเป็นคนกลุ่มแรกท่ีไดป้ระโยชน์ และยงัประโยชน์ต่อไปเป็นลาํดบัให้กบักลุ่มคนกลุ่มท่ีสองและท่ีสาม 
คือ กลุ่มพอ่คา้ปลา พอ่คา้ไก กลุ่มแปรรูปไก ร้านอาหาร ชาวบา้นในหมู่บา้นอ่ืนท่ีห่างไกลออกไปไดบ้ริโภคปลา
และไก จากชาวบา้นบา้นหาดไคร้  ความสําคญัของคุณค่าแม่นํ้ าโขง ชาวบา้นได้เห็นและได้ประโยชน์ในเชิง
ประจกัษช์ดัเจนจากรายไดแ้ละอาหารท่ีไดรั้บ จึงตระหนกัต่อความสําคญัของแม่นํ้ าท่ีให้ประโยชน์ต่อชาวบา้น
ทั้งทางตรงและทางออ้มมาโดยตลอด  
 หลังปี  2540 เป็นต้นมา ตาํนานเร่ืองเล่าและการใช้ประโยชน์จากแม่นํ้ าโขงบ้านหาดไคร้ เร่ิม
เปล่ียนแปลงหลงัมีการพฒันาแม่นํ้าโขงหลายโครงการทางตอนบนในประเทศจีนและประเทศลุ่มนํ้ าโขง ตาํนาน
การจบัปลาบึกของคนบา้นหาดไคร้จบส้ินลงจากการท่ีตอ้งเลิกจบัปลา เพราะดว้ยหลายสาเหตุแต่สาเหตุสําคญั
อนัหน่ึงท่ีชาวบา้นเห็นคือการข้ึนลงของระดบันํ้ าท่ีไม่เป็นปกติ ส่งผลให้ปลาบึกหายไป นอกจากนั้นแลว้อาชีพ
ประมงจบัปลาและการเก็บไกของชาวบา้นก็เร่ิมไดรั้บผลกระทบตามมาและทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ส่งผล
ต่ออาชีพ และรายไดข้องชาวบา้นนอกจากนั้นแลว้ยงัส่งผลดา้นพิธีกรรมความเช่ือดั้งเดิมของชาวบา้นดว้ย เช่น 
พิธีกรรมการจบัปลาบึก การจบัปลาบึกของชาวบา้นเก่ียวขอ้งและถือเป็นพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นพราน
ปลาบา้นหาดไคร้ตอ้งทาํก่อนลงเคร่ืองมือจบัปลาบึก คือ พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับปลาและการจับปลา 
คนหาปลาหาดไคร้เช่ือว่าปลาบึกเป็นปลาท่ีมีเจา้ของมีภูตผีคุม้ครอง ดงันั้นจึงตอ้งทาํพิธีเล้ียงขอก่อนท่ีจะมีการ
จบัปลา รวมถึงตอ้งบวงสรวงเรือ เคร่ืองมือ และบอกกล่าวเจา้ท่ีเจา้ทางช่วยดูแลความปลอดภยัของคนท่ีลงเรือจบั
ปลาบึกทุกคน ให้จบัปลาไดแ้ละปลอดภยัไม่มีอนัตรายจากการจบัปลาบึก ก่อนท่ีจะออกเรือจบัปลาบึกก็จะตอ้ง
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หาฤกษย์ามก่อนวา่เวลาใดจะเหมาะสม หากไดว้นัเวลาตามฤกษย์ามก็จะออกไปหาปลาบึก หลงัจากมีการจบัปลา
บึกไดแ้ลว้คนหาปลาก็จะมีการเล้ียงผีทั้งหมด ๔ ท่ีคือ เล้ียงผีลวง เล้ียงแม่ย่านางเรือ เล้ียงผีโพง้ และเล้ียงผีเจา้ท่ี 
พิธีกรรมเหล่าน้ีไดสู้ญหายไปพร้อมกบัการยกเลิกการจบัปลาบึกของคนบา้นหาดไคร้ ซ่ึงพิธีกรรมน้ีชาวบา้นใช้
แสดงถึงความเคารพต่อธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากแม่นํ้ าโขงมาอย่างยาวนาน ปัจจุบนัคงเหลือเพียง
พิธีกรรมบวงสรวงเจา้พอ่ปลาบึก ท่ีไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ต่อความเช่ือพื้นบา้นตามวิถีดั้งเดิม เป็นเพียงการจดัเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเท่านั้น 

 เม่ือเปรียบเทียบก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันาแม่นํ้ าโขง ตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา นิทานเร่ืองเล่า
สะทอ้นใหเ้ห็นการใชป้ระโยชน์และการเคารพต่อการใชป้ระโยชน์จากแม่นํ้ า ผา่นพิธีกรรมท่ีชาวบา้นไดเ้ล็งเห็น
ความสําคญัของแม่นํ้ า สะทอ้นความผูกพนัอนัลึกซ้ึงของชาวบา้นกบัแม่นํ้ า หลงัจากเกิดการพฒันาท่ีส่งผล
กระทบต่อชาวบา้นกวา่ 20 ปี ตาํนานเร่ืองเล่าเหล่าน้ีเร่ิมขาดหายและจางหาย อนัเน่ืองจากคนรุ่นหลงัไม่ไดมี้วิถีท่ี
เช่ือมโยงกบัแม่นํ้า เพราะทรัพยากรท่ีหลากหลายลดลงและหายไป จึงทาํให้ภาพและวิถีการพึ่งพาแม่นํ้ าโขงของ
ชาวบา้นหาดไคร้แบบอดีตจึงค่อยหายตามไปดว้ย 

 นิทานเร่ืองเล่าเหล่าน้ี เป็นขอ้มูลเชิงหลกัฐานสําคญัช้ินหน่ึงท่ีชาวบา้นบนัทึกไว ้และไดน้าํมาใช้หนุน
เสริมการเคล่ือนไหวของชาวบา้นทั้งเร่ืองการคดัคา้นโครงการระเบิดแก่ง โครงการเข่ือนบนแม่นํ้าโขง  

ดงัตวัอยา่งการจดังานฮอมบุญ ฮอมปอย คดัคา้นระเบิดแก่งแม่นํ้าโขง ณ ท่าผาถ่าน บา้นวดัหลวง อาํเภอเชียงของ 
ไดมี้การซอของแม่ครูทองสร้อย ครูซอไดพ้รรณนาถึงระบบนิเวศ ปลา ไก แหล่งอาหารจากแม่นํ้ าโขง ทาํให้การ
ส่ือสารน้ีชาวบา้นเขา้ใจสถานการณ์และหวนถึงความสาํคญัของทรัพยากรและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนผา่นเน้ือหา
การซอท่ีเป็นการละเล่นพื้นเมืองของคนในภาคเหนือ ซอ จึงเป็นการส่ือสารพื้นบา้นท่ียงัสําคญัต่อการส่ือสาร
สําหรับชาวบา้น เพราะสามารถเขา้ถึงคนในทอ้งถ่ินไดดี้และเขา้ใจเน้ือหาสถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนจากแม่นํ้าโขง 

 
3.2.2 บ้านห้วยลึก ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
กระบวนการท่ีชาวบา้นใชส่ื้อสารภายในและภายนอก 
การส่ือสารภายใน  
 ชุมชนใช้วดัเป็นศูนย์กลางในการส่ือสารและทาํกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนยงั
เก่ียวเน่ืองกบัวดัทั้งกิจกรรมงานบุญ งานประเพณีต่างๆ เช่น งานบุญขา้วจ่ี งานไหลเรือไฟบก งานไหลเรือไฟนํ้ า 
เป็นตน้ นอกจากนั้นแลว้ยงัมีการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัแม่นํ้าและการฟ้ืนฟูทรัพยากร เช่น งานสืบชะตาแม่นํ้ าและ
เขตอนุรักษพ์นัธ์ุปลา เป็นประจาํทุกปีของหมู่บา้นเพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มปริมาณปลาในธรรมชาติให้กบัชุมชน
และสร้างขวญักําลังใจและเป็นกิจกรรมร่วมกันของชุมชน ซ่ึงภายในการจัดงานจะมีการสอดแทรกเร่ือง
สถานการณ์แมน่ํ้าโขง โดยการเชิญวทิยากรและผูรู้้จากภายนอกเขา้ไปใหข้อ้มูลเร่ืองแม่นํ้าโขง  
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การส่ือสารภายนอก 
 ตวัแทนของชุมชนยืน่เร่ืองต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ในเร่ืองโครงการ
เข่ือนปากแบง และการเขา้ร่วมให้ขอ้มูลในเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการระเบิดแก่ง ในระดบัเวทีอาํเภอ และ
ร่วมยืน่ฟ้องศาลปกครองกรณีเข่ือนไชยะบุรีและเข่ือนปากแบง เขา้ร่วมกิจกรรมรณรงคเ์ร่ืองเข่ือนและระเบิดแก่ง
กบักลุ่มรักษเ์ชียงของ การจดัทริปร่วมกบัองคภ์าคประชาสังคมพาผูส่ื้อข่าวและนกัศึกษาแลกเปล่ียนลงพื้นท่ี เช่น 
กลุ่มนกัศึกษาแม่โขงสคูล 6 ประเทศลุ่มนํ้าโขง เพื่อแลกเปล่ียนสถานการณ์และการเผยแพร่ขอ้มูลใหก้บัภายนอก  
 การจดบนัทึกร่วมกบัหน่วยงานประมงและคณะกรรมการแม่นํ้ าโขง ในการจดบนัทึกปลาท่ีชาวบา้น
ห้วยลึกจับได้ในแต่ละวนั โดยบนัทึกชนิด ขนาด นํ้ าหนัก  จาํนวน และชนิดพนัธ์ุ เพื่อเป็นฐานข้อมูลการ
เปล่ียนแปลงเร่ืองปลาในแม่นํ้าโขง บริเวณบา้นหว้ยลึก  
 การส่ือสารปัญหาท่ีเกิดข้ึนของชาวบา้นท่ีเผชิญอยูก่บัปัญหาในแม่นํ้ าโขง ชาวบา้นในพื้นท่ีท่ีรับรู้ถึงการ
เปล่ียนแปลงของแม่นํ้ าโขงไม่มีโอกาสส่ือสารกบัภายนอกและการส่ือสารภายในก็ไม่มีการพูดคุยแลกเปล่ียน
หรือสร้างกลไกและปรึกษาปัญหาร่วมกนั ปัจจุบนัการส่ือสารมีให้เห็นบา้ง ไม่สมํ่าเสมอ เป็นไปตามช่วงท่ีมี
กระแสโครงการพฒันาแม่นํ้ าโขง และเงียบหายไปหากชาวบ้านไม่ติดตามเอง ซ่ึงก็มีข้อจาํกัดหลายด้าน 
นอกจากนั้นแลว้หน่วยงานราชการในพื้นท่ีมีขอ้มูลของโครงการใหก้บัชาวบา้น 
 
บทบาทขององคก์รในชุมชน 
 บา้นห้วยลึกเป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีอพยพมาจากประเทศลาว มีภาษาทอ้งถ่ินเป็นของตนเอง สําเนียงลาว
หลวงพระบาง และยงัคงสืบทอดภาษา วฒันธรรม การละเล่น ความเช่ือ มาถึงปัจจุบนั โดยใชค้วามผูกพนัตาม
สายเลือด เครือญาติและญาติมิตรเป็นตวัยึดเหน่ียว ยึดถือเอาบทบาทความเช่ือดั้งเดิม โดยมีวดัเป็นศูนยก์ลางรวม
ใจ มีผูน้าํทางจิตวญิญาณ และผูน้าํทางราชการในระยะเวลาต่อมา    
 การเป็นชุมชนอพยพยา้ยเขา้มาตั้งถ่ินฐานใหม่ บทบาทของผูน้าํชุมชนและองคก์รภายในชุมชนจึงสําคญั
ในระยะเร่ิมตน้และเป็นฐานในการสร้างชุมชน บา้นห้วยลึกมีพื้นเพมาจากความเป็นชาติพนัธ์ุลาว ท่ีอพยพเขา้มา
ตั้งถ่ินฐานดว้ยการขา้มแม่นํ้ าโขงเขา้มาในดินแดนฝ่ังประเทศไทย ทาํให้มีวฒันธรรม ประเพณี และพิธีกรรมท่ี
ละมา้ยคลา้ยคลึงกบัวฒันธรรมลาวและภาคอีสานของไทย เช่น การประกอบประเพณี พิธีกรรม 12 เดือน และ
การสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มชาวลาวท่ีอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย เช่น 
ชุมชนบ้านปากอิง และปากอิงใต ้ตาํบลศรีดอนชัย อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ท่ีบา้นห้วยลึกกบั ทั้ง 2 
หมู่บ้านดังกล่าวจะมีการไปร่วมการจดังานบุญระหว่างกันและกันเป็นประจาํทุกปี โดยมีกลุ่มผูน้ําทางจิต
วญิญาณ กลุ่มดนตรีพื้นบา้น (ขบัทุม้) กลุ่มคณะกรรมการเขตอนุรักษพ์นัธ์ุปลา และกลุ่มแม่บา้น เป็นตวัหลกัใน
การเช่ือมประสานและเขา้ร่วมกิจกรรมร่วมกนั 
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ช่องทางการส่ือสาร 
 พื้นท่ีบา้นห้วยลึก เป็นหมู่บา้นสุดทา้ยท่ีมีชายแดนอาณาเขตติดกบัแม่นํ้ าโขงก่อนไหลเขา้สู่ประเทศลาว 
โดยทัว่ไปคนภายนอกจะรู้จกัหมู่บา้นผา่นการท่องเท่ียวแก่งผาได ซ่ึงเป็นจุดการท่องเท่ียวท่ีสําคญัของอาํเภอเวียง
แก่น นอกจากนั้นแลว้การส่ือสารเร่ืองราวของชุมชนในเร่ืองขอ้กงัวลเร่ืองผลกระทบขา้มพรมแดน ไดส่ื้อสาร
และเขา้ร่วมกบักลุ่มรักษเ์ชียงของ มีการลงพื้นท่ีของคณะกรรมการดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและการศึกษาดูงานของ
คณะต่างๆ เข้าไปเรียนรู้เร่ืองปัญหาของชมชนอย่างต่อเน่ืองจึงทาํให้ข่าวสารและเร่ืองราวของชาวบ้านถูก
นาํเสนออยา่งต่อเน่ืองและเป็นท่ีรับรู้ของคนภายในและคนภายนอก กิจกรรมท่ีชาวบา้นทาํทุกปีคือการสืบชะตา
แม่นํ้ าและเขตอนุรักษ์พนัธ์ุปลาถือเป็นกิจกรรมสําคัญท่ีช่วยในการส่ือสารและเป็นเวทีแลกเปล่ียน จึงมี
ส่ือมวลชนและสาํนกัข่าวต่างๆ ลงไปทาํข่าวนาํเสนออยา่งต่อเน่ือง 
 
บุคลากรดา้นการส่ือสารของชุมชน 
 บุคลากรดา้นการส่ือสารของชุมชน ท่ีผา่นมามีตวัแทนของชุมชนท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการหรือ
ผูน้าํทางธรรมชาติของชุมชน เป็นตวัแทนการส่ือสาร ซ่ึงคนเหล่าน้ีเป็นผูมี้ประสบการณ์และเป็นท่ียอมรับของ
ชุมชน เช่น ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล คนหาปลา กลุ่มแม่บา้น กลุ่มดนตรีพื้นบา้น(ขบัทุม้) 
และจํ้าวดั คอยเป็นตวัแทนนาํเสนอเร่ืองราวของชุมชนให้คนภายนอกท่ีเขา้มาร่วมประชุมในเวทีต่างๆ การศึกษา
ดูงาน การถ่ายทาํสารคดี และการใหส้ัมภาษณ์กบันกัข่าว    
 
ความร่วมมือกบัโรงเรียน 
 โรงเรียนบา้นหว้ยลึกเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีการเปิดการสอนถึงมธัยมปีท่ี 3 ท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนท่ีผา่น
มาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียน ในการ่วมกบักิจกรรมของชุมชนทั้งกิจกรรมในโรงเรียนและ
กิจกรรมนอกห้องเรียน โดยมีผูอ้าํนวยการสนบัสนุนให้เด็กนกัเรียนท่ีเป็นลูกหลานของชาวบา้นห้วยลึกได้มี
โอกาสเรียนรู้และช่วยงานดา้นการศึกษาของมูลของชุมชนและนาํขอ้มูลนั้นไปเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการ
สอนภายในโรงเรียน นอกจากนั้นแลว้การจดังานดา้นต่าง ทางโรงเรียนยงัเป็นเจา้ภาพเร่ืองอาคารสถานท่ีจดังาน
เป็นอยา่งดี จึงทาํใหค้วามร่วมมือระหวา่งบา้นและโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีร่วมกนั   
 

รูปแบบการส่ือสารทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นชุมชน   
นิทานพื้นบา้น และการละเล่น 

 ชุมชนบา้นห้วยลึกมีเอกลกัษณ์ดา้นดนตรีพื้นบา้น คือ ขบัทุม้หลวงพระบาง เป็นการละเล่นพื้นบา้นท่ี
ถ่ายทอดวถีิการชีวติผา่นการขบัทุม้ การขบัทุม้ประกอบไปดว้ยเคร่ืองดนตรี คือ กลอง ซอ (สะลอ้) โดยมีทาํนอง 
จงัหวะท่ีครึกคร้ืน สนุกสนาน โดยมีผูข้บัทุม้ ทั้งชายและหญิง ขบัทุม้สลบัสับเปล่ียนกนั ต่อเร่ือง หรือตอบโตก้นั 
นิยมขบัทุม้ในงานร่ืนเริงสนุกสนานต่างของชุมชน  
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  การแสดงขบัทุม้ลาวหลวงพระบาง เป็นการแสดงดนตรีแบบดั้งเดิมของชาวบา้นบา้นหว้ยลึก ม.4 ต.ม่วง
ยาย อ.เวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงคงเหลืออยูท่ี่เดียวในประเทศไทย มกัจะเล่นในช่วงเทศกาลงานบุญ งานข้ึน
บา้นใหม่ งานแต่งงาน งานมงคลต่างๆ จงัหวะเป็นแบบสนุกสนาน คาํร้องเป็นลกัษณะการหยอกลอ้ เก้ียวพาราสี
ของหนุ่มสาว กระเซา้เยา้แหยก่นั เป็นท่ีสนุกสนามของคนฟัง ผูแ้สดงจะมีทั้งหมด 6 คน ชุดใหญ่มี 8 คน มีนางรํา
ประมาณ 20 คน ฟ้อนประกอบการบรรเลงดนตรี ปัจจุบนัหาฟังไดย้าก การร้องจะสลบัชายหญิง คนละ 1 ท่อน 
ร้องคนละ 3 คร้ัง หยดุ แลว้บรรเลงต่อ 3 รอบ เป็นอนัจบ 1 เพลง เหมือนการร้องซอในภาคเหนือ ไม่มีบทตายตวั 
ทาํนองเหมือนเดิม แต่เน้ือร้องดดัแปลงตามผูร้้อง 
 ขบัทุม้ เป็นทาํนองขบัท่ีนิยมและแพร่หลายท่ีสุด กล่าวไดว้า่เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเมืองหลวงพระ
บาง บางทีก็เรียกวา่ “ขบัทุม้หลวงพระบาง ” รูปแบบการเล่นแตกต่างจากขบัสาํเนียงอ่ืน คือแทนท่ีจะใชแ้คนหรือ
ป่ีประกอบก็ใชเ้คร่ืองพิณพาทย ์มโหรีบรรเลงแทน ในช่วงเปล่ียนตวัผูข้บัดนตรีมีการตั้งทาํนองใหม่และเปล่ียน
เสียงใหเ้หมาะกบัผูข้บั ขบัทุม้มีจงัหวะและทาํนองสนุกสนาน โดยเฉพาะการลงทา้ยดว้ยคาํวา่ “ดอก ”  เช่น “เจา้
ดอกเอ๋ย เจา้ดอกสบนังา นบัแต่อา้ยน้ีเห็นคนมา ก็บ่งามคือเจา้ ” และคาํท่ีลูกคู่ร้องรับวา่   “ตาตีโยนเป็ง” ถือเป็น
ลกัษณะเฉพาะท่ีมีผูน้าํไปประยกุตเ์ป็นทาํนองเพลงต่างๆ ส่วนเน้ือหาเป็นการขบัแบบดน้สด  
 
นิทานพื้นบา้นและเร่ืองเล่า 

 มีเร่ืองเล่าและนิทานหลายเร่ืองท่ีชาวบา้นห้วยลึกเล่าต่อกนัมา เช่น เร่ืองพญานาค เร่ืองตาํนานผาได ผา
ด่าง ผากอ้นคาํ  ซ่ึงตาํนานเร่ืองเหล่าน้ีผกูโยงกบัระบบนิเวศในแม่นํ้ าโขงและระบบนิเวศบริเวณบา้นห้วยลึก บาง
เร่ืองเล่าถึงความสัมพนัธ์ของพี่นอ้งในฝ่ังลาวท่ีเป็นเครือญาติกนั 
 ตาํนานเร่ืองเล่า ผาได พื้นท่ีแห่งน้ีเป็นจุดจอดเรือของเจา้นาย เจา้พญา ทั้งหลายท่ีเดินทางดว้ยเรือเม่ือคร้ัง
โบราณ  หินผาจุดน้ีมีลกัษณะคลา้ยบนัไดท่ีลดหลัน่เป็นขั้นบนัได มีทั้งหมด 4  ขั้น จึงเป็นจุดจอดเรือท่ีเจา้พระ
พญาใช้จอดเรือและเดินข้ึนริมฝ่ังผา่นขั้นบนัไดทั้ง 4 ขั้น เพื่อข้ึนไปบนฝ่ังเพื่อบวงสรวงพญานาค หรือเดินทาง
ทางบก เพื่อหลีกเล่ียงความเช่ียวกรากของแม่นํ้ าในช่วงฤดูฝน จึงเป็นท่ีมาของช่ือผาได  บริเวณผาไดมีตาํนาน
เร่ืองเล่าท่ีเก่ียวขอ้งกนัคือ ผาด่าง ( ถํ้ าพญานาค ) หินคอกมา้ (ท่ีพกัของพาหนะของเจา้พญา  และแก่งกอ้นคาํ 
(หลกัแดนแบ่งเขตเมืองลา้นนากบัลา้นชา้ง)   

การแสดงขบัทุม้ลาวหลวงพระบาง เป็นการแสดงดนตรีแบบดั้งเดิมของชาวบา้นบ้านห้วยลึก หมู่ 4 
ตาํบลม่วงยาย อาํเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย มกัจะเล่นในช่วงเทศกาลงานบุญมหาชาติ(บุญพระเวส) งาน
สงกรานต์ งานข้ึนบา้นใหม่ งานมงคลต่างๆ จงัหวะเป็นแบบสนุกสนาน คาํร้องเป็นลกัษณะการหยอกลอ้ เก้ียว
พาราสีของหนุ่มสาว กระเซา้เยา้แหยก่นั เป็นท่ีสนุกสนามของคนฟัง ผูแ้สดงจะมีทั้งหมด  6 คน ชุดใหญ่มี 10-12 
คน  การร้องจะสลบัชายหญิง คนละ 1 ท่อน ร้องคนละ 3 คร้ัง หยุด แลว้บรรเลงต่อ 3 รอบ เป็นอนัจบ 1 เพลง 
เหมือนการร้องซอในภาคเหนือ ไม่มีบทตายตวั ทาํนองเหมือนเดิม แต่เน้ือร้องดดัแปลงตามผูร้้อง 
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             ขบัทุม้มีรูปแบบคลา้ยๆ กบัการร้องเพลง ถา้ผูช้ายร้องผูห้ญิงก็จะร้องแก ้สลบักนัไปมา คนท่ีขบัทุม้จะ
เป็นคนท่ีมีพรสวรรค ์ ส่วนเคร่ืองดนตรีในการขบัทุม้ แบบเต็มวง ประกอบดว้ย นางนาด (ระนาด ) ขิม มองโด
รีน กลองสองหนา้ ซออู ้ ซออ้ี  ซอเหล่ว ฉ่ิง และเฉ่ง การข้ึนตน้การขบัทุม้มกัจะข้ึนดว้ยคาํวา่ ปาวา.....แกม้ปาวา
.....เจา้ว่าจัง่แด.้.....หรือแก้มเป้ินเวิ่น แก้มใสไหม การข้ึนต้นขบัมีหลากหลายรูปแบบอยู่ท่ีผูข้บัจะใช้คาํไหน
เพื่อใหค้ลอ้งจอง  ปัจจุบนัหมู่บา้นหว้ยลึกยงัคงมีผูท่ี้สามารถขบัทุม้ไดอ้ยู ่2-3 คน คือ พ่อพนั กญัญาเดช  พ่อพิชยั
ยทุธ อินทะวงศ ์ พอ่เพง็  ศรีสวสัด์ิ  ส่วนผูห้ญิงมีอยู ่2 คน คือ นางดาหวนั และนางปู ซ่ึงการแสดงขบัทุม้ในงาน
สมโภช เช่น งานบุญพระเวสจะเล่นตลอดทั้งคืน โดยการสับเปล่ียนผูข้บัทุม้และขั้นเวลาดว้ยการอ่านหนงัสือ   
การอ่านหนงัสือเป็นคาํกล่าวอวยพรชยั ซ่ึงการอ่านหนงัสือและขบัทุม้จะมีลกัษณะคลา้ยๆ กบัการจอ้ย ซอ  ของ
คนเมือง(ยวน ) มีลกัษณะร้องโตต้อบกนัไปมา  เน้ือหาส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองทัว่ไป เร่ืองการหาอยู่หากิน เร่ือง
ดอกไม ้และการเก่ียวพาราสี เช่น การร่อนทอง ก็ถูกนาํมาใชข้บัร้องเก้ียวหญิงสาว     
             ช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเร่ิมขบัทุม้โดยเวียนไปตามบา้นต่างๆ ภายในหมู่บา้น ตั้งแต่ช่วงวนัท่ี 16-20 
เมษายนหรือนานไปกว่าน้ี แล้วแต่สถานการณ์ของนักดนตรีและชาวบา้นท่ีอยากให้ไปขบัทุม้ตามบา้นต่างๆ 
ในหมู่บา้น เพื่อให้การขบัทุม้และการอ่านหนงัสือไดค้ ํ้าคูณอวยพรปีใหม่ อ่านหนงัสืออวยชยัให้พร ขบัทุม้และ
อ่านหนงัสือแตกต่างตรงท่ีการอ่านหนงัสืออ่านแค่คนเดียว อ่านอยา่งเดียวไม่มีการตีกลองและสีซอ พออ่านไป
สักพกัก็จะหยุด เพื่อให้จงัหวะรับกบัการตีกลอง หลงัจากนั้นเจา้ของบา้นหรือผูร่้วมงานก็จะร่วมกนัโห่รับ การ
ออกงานแต่ละคร้ังตอ้งไปกนัหลายคนถึงจะทาํให้เกิดความสนุกสนานถา้ไปกนัคนสองคนก็จะไม่สนุก  ซ่ึงการ
จะไปออกงานในแต่ละคร้ังตอ้งตั้งขนัครูขนั5  ก่อนทุกคร้ัง เพื่อให้การออกงานราบร่ืน ส่วนสินนํ้ าใจของ
ชาวบา้น ชาวบา้นจะตั้งขนัหน้าเวทีการแสดงเพื่อให้คนดูได้ร่วมกนัวางเงินเพื่อเป็นสินนํ้ าใจแก่ผูข้บัและนัก
ดนตรี   
             เน้ือหาของการขบัทุม้ช่วงสงกรานต์ก็จะเป็นการอวยพรปีใหม่  การอวยชัย หนุนส่ง ให้อยู่ดีมีแฮง มี
ความสุข ความเจริญ แต่ถา้เป็นงานบุญพระเวสก็จะเป็นเน้ือหาการเก้ียวพาราสีของหนุ่มสาว หยอกลอ้ ตามแบบ
หนุ่มจีบสาว เพื่อหาเร่ืองคุยกนัก่อนในเบ้ืองตน้ ส่วนใหญ่จะข้ึนดว้ยบทท่ีมีเน้ือหาแซวอีกฝ่ายหน่ึง เช่น เจา้ก็มี
แฟนแลว้ คงไม่เหลียวมองพีห่รือเจา้มีแฟนแลว้หรือยงั ประมาณน้ี พอขบัไปสักระยะ เน้ือหาก็จะเปล่ียนเป็นการ
เก้ียวหญิง ผูข้บัทุม้ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงทุกคนจะสมมุติตวัเองเป็นวยัหนุ่มสาว ถึงแมผู้ข้บัทุ่มจะอายุมากหรือ
มีครอบครัวแลว้ ในการขบัทุม้ทุกคนคือผูส้วมบทบาทเป็นหนุ่มสาวแรกรุ่นอยูเ่สมอ ในอดีตรุ่นพ่อรุ่นแม่การขบั
ทุม้ถือไดว้่าเป็นพื้นท่ีเปิดโอกาสพบเจอของหนุ่มสาว หลายคนมีครอบครัวอยูค่รองชีวิตร่วมกนัเพราะการอ่าน
หนงัสือและการขบัทุม้  
             การขบัทุม้เน้ือหาโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล่าวถึงเน้ือเร่ืองท่ีเก่ียวของกบัประวติัศาสตร์ของชุมชนมากนกั 
แต่เน้นการเก่ียวพาราสีเพื่อให้เกิดความสนุกสนานมากกวา่ การเล่าเร่ืองเน้ือหาอิงประวติัศาสตร์ของชุมชน จึง
เป็นการแสดงท่ีอยู่ในวงของงานบุญและงานเทศกาลร่ืนเริงเป็นหลกั เพื่อให้เป็นสีสันของงาน ซ่ึงการขบัทุม้จะ
ไม่มีการขบัในงานอวมงคลต่างๆ เช่น งานศพ เป็นตน้ 
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             การแสดงในแต่ละคร้ัง นกัดนตรี คนสีซอและคนตีกลองแทบจะไม่ไดห้ยุดพกั เน่ืองจากตอ้งบรรเลง
ต่อเน่ืองตลอดเวลา ซออู ้ซออ้ี ซอเหล่ว เป็นส่วนสําคญัต่อการขบัของผูช้ายและผูห้ญิง คนขบัร้องก็จะสลับ
สับเปล่ียนกนัไป 1 คน ต่อ 3 บท  ผูข้บัทุม้ท่ีเป็นผูช้ายจะใชเ้สียงของซออู ้และซออ้ี ข้ึนเป็นหลกั เพื่อรับกบัเสียง
ร้องท่ีสูงและทุม้ เม่ือสับเปล่ียนผูร้้องเป็นผูห้ญิง ซอเหล่ว จะข้ึนบรรเลงเป็นหลกั ลดเสียงซออูแ้ละซออ้ีลง 
เพื่อใหรั้บกบัเสียงของผูห้ญิง เพราะนํ้ าเสียงจะเล็กและแหลม การขบัทุม้ในอดีตไม่มีช่างฟ้อน พึ่งมีการประยุกต์
เอาช่างฟ้อนเขา้มาเม่ือ 5-6 ปีท่ีผา่นมาเพื่อใหส้อดรับกบัยคุสมยัใหม่   
             ทางฝ่ังประเทศลาว ยงัคงสืบทอดการขบัทุม้ไดเ้กือบทุกหมู่บา้น มีอุปกรณ์ดนตรีก็ครบทุกชนิด ชาวบา้น
บา้นหว้ยลึกมีญาติพี่นอ้งในฝ่ังลาว จึงไดรั้บเชิญไปขบัทุม้ในงานท่ีพี่นอ้งฝ่ังลาวจดัข้ึนอยูเ่สมอ ซ่ึงในฝ่ังประเทศ
ลาวมีผูท่ี้ขบัทุม้อยูห่ลายคนและส่วนหน่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดและเรียนรู้จากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีถ่ายทอด
ให ้รวมไปถึงผูข้บัทุม้ท่ีเป็นผูห้ญิง แตกต่างกบับา้นห้วยลึกปัจจุบนัการขบัทุม้ของบา้นห้วยลึก ขาดเคร่ืองดนตรี 
คือ นางนาด (ระนาด ) ขิม มองโดรีน เคร่ืองดนตรีทั้ง 3 ชนิดน้ีไม่มีผูใ้ดเล่นบรรเลงไดอี้กแลว้ในปัจจุบนั ได้
หายไปเป็นเวลานานเน่ืองจากไม่มีผูสื้บทอดหลงัจากนักดนตรีท่านเดิมเสียชีวิตไป ซ่ึงการขบัทุม้ท่ีเห็นอยู่ใน
ปัจจุบนั ไดป้รับเคร่ืองดนตรีตามชนิดท่ียงัมีคนเล่นบรรเลงได ้และการสืบทอดต่อจากคนรุ่นน้ีท่ียงัขบัทุม้ไดใ้น
หมู่บา้นตอนน้ีเร่ิมขาดหายไปเร่ือยๆ มีความเป็นห่วงอยา่งมาก กลวัจะสูญหายไปกบัคนรุ่นน้ี   
 

ตวัอยา่งเน้ือร้อง ขบัทุม้หลวงพระบาง 
ท่อนท่ี 1 ชาย 
โอยแกม้เป่ินเวิน่ ละซูข้องเพิ่น ล่ะอยา่เวิน่มาเนอ้ (เยกิเขา้ไป) 
บ่แม่นซูข้องไผใหเ้จา้เวนิมาทางพี้  (ตาตีโยนเป็ง) 
อา้ยน้ีหนาตาดาํเอยบ่มีคู่ซอ้น (เยกิเขา้ไป) 
ซูฮ้กัเพิ่นเอย สินอนแลง้อยูผู่เ้ดียว (เยกิเขา้ไป) 
มายาก ลาํบากหวัใจอา้ยเด (ผูบ้่าวข้ีไห)้ 
โอนอ มายาก ลาํบากจนใจอา้ยเด (ยากแทย้ากวา) 
โอยากแทเ้ด หวัอกสิเพไปนาํนอ้ง (ตาตีโยนเป็ง) 
*เจา้ดอกดอกเอย (ผูส้าวข้ีไห)้ 
เจา้ดอกดอกเอย เออ้เอย เฮอะเออ เออเอย 
โอเ้จา้ดอกลงังา นบัแต่อา้ยไดเ้ห็นคนมาบ่ผูง้ามก็คือเจา้ 
เฮอ้เออ เฮอ้เฮยเจา้แกม้ เจา้แกม้ แกม้อ่อนๆ 
เจา้ผูอ่้อนสีไพ ก็อยา่ไดไ้ลก็ลืมอา้ย (ตาตีโยนเป็ง) 

  

ท่อนท่ี 2 หญิง 
โอยมกัอา้ยเด เสียดายโอยมกัอา้ยเด (เยกิเขา้ไป) 
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คือมาเสียดายเด โอยบ่ไดโ้ลมมาเป็นซู ้(ตาตีโยนเป็ง) 
โอย้แพงน่ีหนา ตาดาํเอย อา้ยมีเครือซอ้น (เยกิเขา้ไป) 
คนัวา่มีเครือซอ้น นอ้งขอเขา้ผา่หวา่งกลาง (เยกิเขา้ไป) 
มายาก ลาํบากอีนอ้งแทเ้ด (ยากแทย้ากวา) 
โอย ซงัมายาก มาลาํบากอีนอ้งแทเ้ด (ยากแทย้ากวา) 
โอยมาซํ้ าแท่นเท โอยอกสิเพบ่ไดน้าํอา้ย (ตาตีโยนเป็ง) 
*เจา้ดอกดอกเอย (โอ๋ยบ่าวข้ีให)้ 
เจา้ดอก ดอกเอย เฮอ้เอย เฮอะเอย เออ้เอย 
โอเ้จา้ดอกปากไว เหลียวเห็นอา้ยมาแต่ไกลๆ 
มาเจบ็มาไขห้วัใจเฮอ้นอ้ง 
เออ้เอย เฮอ้เอย เจา้แกม้ เจา้แกม้อ่อนๆ 
เจา้ผูอ่้อนสีไพ อยา่ไดไ้ลก็ลืมนานอ้ง (ตาตีโยนเป็ง) 

 
 หลงัการเปล่ียนแปลงของแม่นํ้ าโขงจากการพฒันาทางตอนบนในประเทศจีน ปี 2540 เป็นต้นมา
ชาวบา้นบา้นห้วยลึกไดรั้บผลกระทบจากการข้ึนลงของระดบันํ้ าท่ีไม่ปกติ ได้ทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ
จนถึงปัจจุบนัทาํให้วิถีชีวิตท่ีเคยพึ่งพาแม่นํ้ าโขงเร่ิมลดลงตามลาํดบัเช่นกนั  ระบบนิเวศท่ีถูกทาํลายไดส่้งผล
โดยตรงต่อชาวบา้นทุกสาขาอาชีพ ซ่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบเป้นกลุ่มแรกๆ คือคนหาปลา กลุ่มปลูกพืชผกัริมนํ้ า 
และกลุ่มบา้นเรือนแพคา้ขายสินคา้ เน่ืองจากตอ้งใช้แม่นํ้ าในการประกอบอาชีพหลกัในการดาํรงชีวิต ความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนสามารถสืบยอ้นจาก ตาํนาน นิทานเร่ืองเล่าท่ีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เล่าสืบต่อกนัมา เน่ืองจากตาํนาน
เร่ืองเล่าเหล่านั้นอิงกบัประวติัศาสตร์และระบบนิเวศแม่นํ้ าโขง เช่น แผนท่ีชุมชนและแผนท่ีระบบนิเวศท่ีแสดง
ถึงเร่ืองเล่าระบบนิเวศเดิมและเทียบกบัปัจจุบนัทาํให้เห็นถึงจุดระบบนิเวศท่ีหายไปไดร้วมถึงการเกิดเกาะดอน
ใหม่และการสูญเสียเกาะดอนดั้งเดิมท่ีเป็นแหล่งหาปลาของชาวบา้นท่ีหายไปจากการเปล่ียนแปลงของระดบันํ้ า
ท่ีไม่ปกติและผนัผวนจนทาํใหเ้กิดร่องนํ้าใหม่เกิดข้ึน ชาวบา้นไดใ้ชเ้ร่ืองเล่าตาํนาน ในการทาํเอกสาร ขอ้มูลวิจยั
ทาํใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน คือ การพฒันาเข่ือนกนัตล่ิงบา้นห้วยลึกอนัเน่ืองมาจากการพงัทลายของตล่ิง
อนัเกิดจากการผนัผวนของระดบันํ้าไดท้าํใหร้ะบบนิเวศริมฝ่ังแม่นํ้าบา้นห้วยลึกเปล่ียนไปอยา่งส้ินเชิง จากเดิมท่ี
พื้นท่ีเหล่าน้ีเป็นพื้นท่ีหาปลา ปลูกผกั และเล้ียงสัตวข์องชาวบา้น ระบบนิเวศท่ีหายไปคือ 1. พื้นท่ีป่าตน้ไคร้ริม
ตล่ิงปากหว้ยสละและคกสละ ลวงโต่งพอ่เฒ่าโร กอ้นปลาหวา่ ผาหมอ้แกงต๋อง ผาบาทเดียว และคกกาด ซ่ึงพื้นท่ี
ทั้งหมดน้ีเป็นพื้นท่ีท่ีหาปลาของชาวบา้น บริเวณเหล่าน้ีเป็นพื้นท่ีท่ีปลาซุกชุมมากสามารถจบัลาไดต้ลอดทั้งปี 
โดยพื้นท่ีแต่ละจุดจะถูกตั้งช่ือตามชนิดปลาท่ีจบัไดใ้นพื้นท่ีนั้น หรือเป็นระบบนิเวศท่ีมีเร่ืองราวหรือตาํนานของ
คนในชุมชน ซ่ึงพื้นท่ีเหล่าน้ีสาํคญัต่อคนหาปลาและไม่สามารถสร้างข้ึนมาทดแทนไดอี้กต่อไป 
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จากการเปล่ียนแปลงของแม่นํ้าและการสูญเสียพื้นท่ีหาปลา พื้นท่ีทาํมาหากินของชาวบา้น ชาวบา้นจึงมี
แนวคิดท่ีจะปรับตวัและสร้างพื้นท่ีรูปธรรมในการสร้างบา้นของปลาเพื่อให้มีปลาจากธรรมชาติให้จบัไดใ้นระ
ยาว จึงได้ใช้ความเช่ือทางศาสนาเขา้มาประยุกต์กบังานดา้นการอนุรักษ์ จึงมีการจดัทาํเขตอนุรักษ์พนัธ์ุปลา
บริเวณทางนํ้าของหมู่บา้นเป็นเขตปลอดภยัใหป้ลาไดข้ยายพนัธ์ุ หา้มจบัปลาในเขตอนุรักษโ์ดยเด็ดขาด หากปลา
ชนิดใดออกนอกเขตชาวบา้นสามารถจบัได ้ ซ่ึงการจดัทาํเขตอนุรักษพ์นัธ์ุปลาไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้น
ทุกคน เน่ืองจากเห็นวา่อาชีพการหาปลาและจาํนวนปลาลดจาํนวนลงเร่ือยๆ นอกจากนั้นแลว้ยงัเป็นจุดรวมใจ
ของคนในชุมชนเพื่อการรวมกลุ่มการเรียกร้องเสนอทางเลือกและการปรับตวัจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยเร่ิมตน้
จากชุมชนเอง 
 การใชต้าํนาน นิทาน เร่ืองเล่าท่ีเก่ียวกบัความเช่ือและวฒันธรรม เป็นตวัเช่ือมความสัมพนัธ์พี่นอ้งไทย 
ลาว เช่น การขบัทุม้ การขบัทุม้เป็นการละเล่นท่ีมีอยู่ในฝ่ังประเทศลาวแถบเมืองหลวงพระบาง ซ่ึงชุมชนบา้น
ห้วยลึกก็สืบเช้ือสายมาจากเมืองหลวงพระบาง และปัจจุบนัยงัมีความเช่ือมโยงไปมาหาสู่กบัญาติพี่น้องในฝ่ัง
ประเทศลาว ในช่วงเทศการงานบุญต่างๆ ท่ีจดัในฝ่ังประเทศลาว ญาติพี่น้องบา้นห้วยลึกก็จะได้รับเชิญไป
ร่วมงานโดยตลอด รวมถึงการจดังานท่ีบา้นหว้ยลึกก็จะเชิญพี่นอ้งจากประเทศลาวมาร่วมงาน ซ่ึงภายในงานบุญ
แต่ละคร้ังของทั้งสองฝ่ัง การขบัทุม้ถือเป็นการละเล่นท่ีจะมีการขบัร้องทุกคร้ังในงานบุญจึงทาํให้พี่นอ้งฝ่ังไทย
ฝ่ังลาวไดใ้ช ้กิจกรรมขบัทุม้ ขบัร้องแลกเปล่ียนกนัตลอด ผูท่ี้มีความสามารถในการขบัทุม้หรือเล่นดนตรีจากทั้ง
สองฝ่ังจะร่วมกนัขบัร้องตลอดคืนของการจดังาน โดยสลบัสับเปล่ียนช่วยกนัขบัร้องอยา่งสนุกสนาน การขบัทุม้
ของพี่นอ้งสองฝ่ังโขงจึงเป็นไปอย่างธรรมชาติไม่มีพรมแดนรัฐชาติขวางกั้น เช่ือมความสัมพนัธ์ฉนัญาติพี่นอ้ง
ดัง่เม่ือคร้ังในอดีต ซ่ึงนอกจากการขบัทุม้แลว้ยงัเป็นช่วงท่ีชาวบา้นไดแ้ลกเปล่ียนถามไถ่ความเป็นอยูข่องกนัและ
กนั การใช้การส่ือสารท่ีเช่ือมกบัวิถีวฒันธรรม ไดท้าํให้เห็นว่า ความสัมพนัธ์พี่น้องทาํให้เกิดความเขา้เห็นอก
เห็นใจซ่ึงกนัและกนั หลายคร้ังท่ีพี่นอ้งในฝ่ังลาวไดฝ้ากความกงัวลต่อโครงการพฒันาในแม่นํ้ าโขง ให้พี่นอ้งใน
ฝ่ังไทยไดช่้วยเสนอความคิดเห็นให้ระยบัหยุดโครงการต่างๆ เน่ืองจากพี่นอ้งในฝ่ังน้ีไม่สามารถทาํการส่งเสียง
หรือทาํการคดัคา้น อยา่งเช่นในประเทศไทยได ้จึงขอใหพ้ี่นอ้งในฝ่ังไทยช่วยเป็นหลกัในการต่อสู้   
 นอกจากส่ือพื้นบา้นจะเป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมความสัมพนัธ์พี่นอ้งไทยลาวแลว้ ในพื้นท่ีชายแดนยงัมี
เร่ืองความมัน่คงและเส้นพรมแดนระหวา่งรัฐชาติเขา้มาเก่ียวขอ้ง ชุมชนบา้นห้วยลึกมีพรมแดนท่ีติดกบัประเทศ
ลาวทั้งทางบกและทางนํ้ า เป็นหมู่บา้นสุดทา้ยในภาคเหนือของประเทศไทยท่ีมีพรมแดนทางนํ้ ากบัประเทศลาว 
ก่อนท่ีแม่นํ้ าโขงจะไหลเขา้ประเทศลาว ใชเ้ป็นเส้นกั้นเขตแดนทางนํ้ า และเป็นจุดเร่ิมตน้ของเส้นพรมแดนทาง
บก โดยนบัเอาสันปันนํ้ าเทือเขาผาไดเป็นจุดเร่ิมตน้ของเขตแดนท่ีทอดยาวจากจงัหวดัเชียงรายต่อไปจงัหวดั
พะเยา ตาํนานเร่ืองของผาไดได้มีการเล่าขานสืบต่อกันมาของชาวบ้านห้วยลึกว่าเป็นจุดเส้นแบ่งระหว่าง
อาณาจกัรลา้นและลา้นชา้งมาตั้งแต่โบราณ ใหย้ดึถือเอาแก่งกอ้นคาํเป็นจุดแบ่งทั้งสองอาณาจกัร แก่งกอ้นคาํเป็น
กลุ่มหินท่ีอยูใ่นเขตแก่งผาได ซ่ึงเดิมบา้นห้วยลึกท่ีอพยพมาคร้ังแรกไดต้ั้งบา้นเรือนอยูท่ี่น้ีก่อน จึงค่อยยา้ยมาตั้ง
บา้นเรือนท่ีบา้นหว้ยลึกในปัจจุบนั  
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 การปักปันเขตแดนทางบกจึงไดใ้ชเ้ร่ืองเล่าตาํนานเร่ืองน้ีเป็นหลกัฐานยนืยนั ซ่ึงผูใ้หญ่บา้นของบา้นห้วย
ลึกทุกยุคทุกสมยัท่ีเขา้ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายไทยในการปักปันเขตแดนไดอ้า้งอิงเร่ืองเล่าน้ีมาโดยตลอดและ
ยนืยนัการใชเ้ทือกเขาผาไดเป็นตวัแบ่ง ส่วนทางนํ้าใหเ้อาแก่งผาใดเป็นจุดปักปันเขตแดน   

 
3.2.3 บ้านกลาง หมู่ท่ี3 และ หมู่ท่ี 8 ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
กระบวนการท่ีชาวบา้นใชส่ื้อสารภายในและภายนอก 
การส่ือสารภายใน  
 ชุมชนใชว้ดัเป็นศูนยก์ลางในการส่ือสารและทาํกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมต่างๆ วดัจึงเป็นศูนยก์ลาง
การกระจายข่าวเร่ืองปัญหาของชุมชนในเร่ืองโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ซ่ึงการส่ือสารในช่วงน้ีค่อย
ขา้งสับสนและมีขอ้มูลของโครงการค่อนขา้งนอ้ยมากและมีขอ้มูลไม่ครบถว้น โดยอาศยัการส่ือสารภายในผา่น
กลไก ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 และหมู่ 8 เป็นตวัหลกัท่ีทาํการส่ือสารขอ้มูลของโครงการสู่ชาวบา้นในช่วงการประชุม
ประจาํเดือนและการประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย รวมถึงการพูดคุยกนัเองของชาวบา้นในหมู่บา้น นอกจาก
ผูใ้หญ่บา้นแลว้ ยงัมีผูส้นใจและคน้หาขอ้มูลดว้ยตนเองแลว้มานาํเสนอต่อชาวบา้น คือ ช่างแขก เป็นช่างท่ีทาํงาน
ในหมู่บา้นคอยหาขอ้มูลโครงการมานาํเสนอภายในชุมชนผา่นการประชุมหมู่บา้น และส่ือสารภายนอกผา่นส่ือ
ออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการบอกเล่าต่อๆ กนั 
 

การส่ือสารภายนอก 
 ตวัแทนของชุมชนยื่นเร่ืองต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ศูนยด์าํรงธรรม
จงัหวดัเลย และการเขา้ร่วมใหข้อ้มูลในเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ ในระดบัเวทีอาํเภอเพื่อยื่นยนัไม่เห็นดว้ย
กบัโครงการ นอกจากนั้นไดพ้านกัข่าวลงมาทาํข่าวในพื้นท่ี เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ   
 การใชช่้องทางกลไกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการร่วมโครงการประตู
ระบายนํ้ าศรีสองรัก จงัหวดัเลย ได้ทาํให้มีการจดัเวทีให้ขอ้มูลและเปิดโอกาสให้มีการนําเสนอข้อมูลของ
หน่วยงานเจา้ของโครงการและรับฟังขอ้กงัวลของชาวบา้นต่อโครงการ  
 นอกจากนั้นยงัใชว้ธีิการการส่ือสารดว้ยช่องทางส่ือสารมวลชน ของสํานกัข่าวทีวี และหนงัสือพิมพ ์ลง
ทาํข่าวในพื้นท่ีบ้านกลางนําเสนอข้อกังวลต่างๆท่ีชาวบ้านเป็นกังวล เช่น นักข่าวพลเมือง ชมรมนักข่าว
ส่ิงแวดลอ้ม (Green News) และการนาํเสนอขอ้มูล เร่ืองราว ผ่านทางออนไลน์ เช่น กลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ค อย่าง
เฟสบุ๊คของ “กลุ่มฮกัแม่นํ้ าเลย” ซ่ึงชุมชนพยายามส่ือสารโดยการอธิบายความเช่ือมโยงของโครงการประตู
ระบายนํ้ าศรสองรักและโครงการผนันํ้ าโขง เลย ชี มูล เป็นเร่ืองเดียวกนั เพื่อให้ประเด็นการต่อสู้เป็นระดับ
สาธารณะมากข้ึน 
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บทบาทขององคก์รในชุมชน 
 บา้นกลางเป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีอพยพมาจากประเทศลาว มีภาษาทอ้งถ่ินเป็นของตนเอง สําเนียงชาติพนัธ์ุ
ไทยพวนและยงัคงสืบทอดภาษา วฒันธรรม การละเล่น ความเช่ือ มาถึงปัจจุบนั โดยใช้ความผูกพนัตาม
สายเลือด เครือญาติและญาติมิตรเป็นตวัยึดเหน่ียว ยึดถือเอาบทบาทความเช่ือดั้งเดิม โดยมีวดัเป็นศูนยก์ลางรวม
ใจ มีผูน้าํทางจิตวญิญาณ และผูน้าํทางราชการ  
 การเป็นชุมชนดั้ งเดิม ทาํให้บทบาทของผูน้าํชุมชนและองค์กรภายในชุมชนเป็นส่วนสําคญัในการ
หลอมรวมจิตใจและรวมกลุ่มกนัได้เหนียวแน่น ทุกภาคส่วนของชุมชนมีทิศทางเดียวกนั คือไม่เห็นด้วยกบั
โครงการและพร้อมร่วมกนัต่อสู้ ดงันั้นภาคองคก์รในชุมชน เช่น ผูใ้หญ่บา้น กลุ่มแม่บา้น กลุ่มเยาวชน และกลุ่ม
ผูสู้งอาย ุจึงใหค้วามสาํคญัต่อเร่ืองน้ีและใชก้ลไกของกลุ่มในการหนุนเสริมกิจกรรมร่วมกนั   
 
ช่องทางการส่ือสาร 
 ท่ีผ่านมามีการใช่ช่องทางการส่ือสารของกลุ่มองค์กรภายในชุมชนเพื่อการกระจายข่าวสารข้อมูล
โครงการ และมีการจดัประชุมภายในชุมชน ทั้งท่ีชาวบา้นจดักนัเองและมีองค์กรภาคประชาสังคมเขา้ไปจดั
ร่วมกบัชุมชน โดยมีตวัแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเขา้ร่วม เกิดการส่ือสารภายในผา่นการจดัประชุมและเร่ิมมีการ
จดัทาํขอ้เสนอจากชุมชนเพื่อยืน่ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและยนืยนัไม่เห็นดว้ยกบัโครงการท่ีจะเกิดข้ึน  เฟสบุ๊คท่ี
ใชช่ื้อวา่ “กลุ่มฮกัแม่นํ้าเลย” สร้างข้ึนเม่ือ 8 มีนาคม 2562 จนถึงปัจจุบนั 
 
 บทบาทขององคก์รในชุมชน 
 บา้นกลางเป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีอพยพมาจากประเทศลาว มีภาษาทอ้งถ่ินเป็นของตนเอง สําเนียงชาติพนัธ์ุ
ไทยพวนและยงัคงสืบทอดภาษา วฒันธรรม การละเล่น ความเช่ือ มาถึงปัจจุบนั โดยใช้ความผูกพนัตาม
สายเลือด เครือญาติและญาติมิตรเป็นตวัยึดเหน่ียว ยึดถือเอาบทบาทความเช่ือดั้งเดิม โดยมีวดัเป็นศูนยก์ลางรวม
ใจ มีผูน้าํทางจิตวญิญาณ และผูน้าํทางราชการ  
 การเป็นชุมชนดั้งเดิม จึงทาํให้บทบาทของผูน้าํชุมชนและองคก์รภายในชุมชนเป็นส่วนสําคญัในการ
หลอมรวมจิตใจและรวมกลุ่มกนัได้เหนียวแน่น ทุกภาคส่วนของชุมชนมีทิศทางเดียวกนั คือไม่เห็นด้วยกบั
โครงการ และพร้อมร่วมกนัต่อสู้ ดงันั้นภาคองคก์รในชุมชน เช่น ผูใ้หญ่บา้น กลุ่มแม่บา้น กลุ่มเยาวชน และกลุ่ม
ผูสู้งอาย ุจึงใหค้วามสาํคญัต่อเร่ืองน้ีและใชก้ลไกของกลุ่มในการหนุนเสริมกิจกรรมร่วมกนั   บุคลากรดา้นการ
ส่ือสารของชุมชน ท่ีผ่านมามีตวัแทนของชุมชนท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการหรือผูน้าํทางธรรมชาติของ
ชุมชน คอยเป็นตวัแทนนาํเสนอเร่ืองราวของชุมชนให้คนภายนอกท่ีเขา้มาร่วมประชุมในเวทีต่างๆ การศึกษาดู
งาน การถ่ายทาํสารคดี และการให้สัมภาษณ์กบันกัข่าว  โดยมีผูใ้หญ่บา้นทั้ง 2 หมู่บา้นและประธานกลุ่มฮกันํ้ า
เลย เป็นตวัหลกั  
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ความมัน่ใจของชุมชนต่อการทาํงานวจิยัทอ้งถ่ิน และการส่ือสาร 
 ในช่วงแรกชาวบ้านเกิดความกังวลใจ เน่ืองจากโครงการได้มีการประกาศอนุมัติในหลักการเพื่อ
ดาํเนินการสร้างโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักแลว้ นอกจากนั้นชาวบา้นและนกัวิจยัยงัไม่มีความเขา้ใจต่อ
กระบวนการต่อสู้ผา่นการศึกษาขอ้มูลทอ้งถ่ินของชุมชน ดว้ยความกงัวลและไม่มีประสบการณ์การทาํงานวิจยั
แบบชาวบา้น จึงทาํให้ชาวบา้นหลายคนมีคาํถามต่อการทาํวิจยั ซ่ึงงานวิจยัจะมาช่วยอะไรไดก้บัการระงบัยบัย ั้ง
โครงการจนนาํไปสู่ความเช่ือมัน่และไม่ค่อยเช่ือวา่ ชาวบา้นจะทาํงานวิจยัไดด้ว้ยตนเอง เพราะงานวิจยัตอ้งเป็น
นกัวิชาการเท่านั้นท่ีจะทาํได้ ช่วงแรกก่อนการดาํเนินโครงการวิจยัในคร้ังน้ี ชาวบา้นจึงยงัไม่ค่อยเช่ือมัน่ว่า
งานวจิยัท่ีชาวบา้นจะดาํเนินการ จะสามารถใชใ้นการต่อสู้กบัโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรักได ้  
 หลงัการดาํเนินโครงการวิจยัในระยะท่ีสอง ชุมชนบา้นกลางไดมี้การจดักิจกรรมและการส่ือสารอย่าง
ต่อเน่ืองและไดจ้ดัตั้งกลุ่มฮกัแม่นํ้าเลย และเพจกลุ่มฮกัแม่นํ้าเลย มีการระดมกองทุนภายในชุมชนและใชเ้พจ ส่ือ
สังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ขอ้มูล เกิดการจดัอบรมส่ือสารภายในชุมชนและระหว่างชุมชนกับภาคี จน
นาํไปสู่การเคล่ือนไหวกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกไปให้ขอ้มูลชุมชนรอบขา้ง 2 คร้ัง คือ บา้นหาดทรายขาว 
บา้นผามุง การจดัเวทีในชุมชนเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงโครงการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้พื้นท่ีโครงการ
เข่ือนแก่งเสือเตน้จงัหวดัแพร่ กลุ่มฮกับา้นเกิดจงัหวดัเลย กลุ่มนกัศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทาํให้ชุมชนเกิด
ความมัน่ใจและมีขอ้มูลเชิงวิชาการผ่านงานวิจยั ชาวบา้นกลางจึงมีความเช่ือมัน่และมัน่ใจในกระบวนการวิจยั 
ใชข้อ้มูลท่ีไดช้ี้แจงและนาํเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและยนืยนัจะใชใ้นการต่อสู้กบัโครงการประตูระบายนํ้ า
ศรีสองรัก 
 งานวจิยัไดส้ร้างความมัน่ใจให้กบัชาวบา้นและนกัวิจยัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เม่ืองานวิจยัผา่นมาไดร้ะยะท่ีสอง
ชาวบา้นเกิดความมัน่ใจและมีความหวงัในการใช้กระบวนการทาํงานและขอ้มูลทอ้งถ่ินของชุมชนใช้ในการ
ต่อสู้กบัโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก เกิดความเช่ือมัน่และมีความเขา้ใจร่วมกนัทั้งชุมชน โดยกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนในช่วงการทาํงานวจิยั เช่น  
1.เวทีศาลาประชาคม จงัหวดัเลย  
2.การประชุมกลุ่มภายในชุมชนเพื่อตั้งกลุ่มฮกันํ้าเลย  
3.การตั้งกองทุนในชุมชน  
4.การแลกเปล่ียนเรียนรู้นอกพื้นท่ี ไดแ้ก่ พื้นท่ีแก่งเสือเตน้  
5.ร่วมเวทีภาคประชาสังคม กป.อพช.ภาคอีสาน  
6.จดัเวทีในชุมชน เชิญผูว้า่ราชการลงพื้นท่ีบา้นกลาง และการถ่ายทอดสดผา่นเฟสบุค๊  
7.ตวัแทนชุมชนเขา้พบผูว้า่ราชการจงัหวดัเลย 3 คร้ัง เพื่อใหข้อ้มูลและยืน่ขอ้เสนอของชาวบา้นเพื่อยืนยนัไม่เห็น
ดว้ยกบัโครงการ  
8.ทาํแผนท่ีชุมชน แผนท่ีระบบนิเวศ และแผนท่ีการใชท้รัพยากรของชุมชน  
9.การติดตั้งป้ายประกาศเจตนารมณ์ ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก 
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10.ยื่นหนงัสือผา่นผูว้า่ราชการถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ยุติโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสอง
รัก  
11.จดักิจกรรมพาชมรมนกัข่าวส่ิงแวดลอ้มลงพื้นท่ีบา้นกลาง  
12.จดัทาํรายงานข่าวนกัข่าวพลเมืองร่วมกบันกัศึกษา 
13.การตั้งเพจกลุ่มฮกันํ้าเลย 
 
รูปแบบการส่ือสารทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นชุมชน   
1.ผญา คาํสอย  
 ผญา หรือ ผะหยา เป็นคาํกลอนหรือคาํปรัชญาของลาวในและคนไทยภาคอีสาน ปัจจุบนัการเล่นผญายงั
หลงเหลือในหมอลาํกลอนแบบอีสาน ซ่ึงผญาเป็นคาํร้อยกรองท่ีคลอ้งจอง มีสัมผสัระหวา่งขอ้ความไม่เขม้งวด
และไม่มีฉันทลกัษณ์กาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน แต่เวลาพูดจะมีการเน้นคาํหนกัเบาเพื่อให้ผูฟั้งมีความเพลิดเพลิน
และสามารถจดจาํไดง่้าย เร่ืองท่ีถูกแต่งเป็นผญามีหลายเร่ืองเช่น คาํสอนทางศาสนา เร่ืองราวในชีวิตประจาํวนั 
การเก้ียวพาราสีของหนุ่มสาว และการละเล่นของเด็ก เป็นตน้ 

คาํผญาเป็นประโยคท่ีพูดอยา่งคลอ้งจองกนัคลา้ยคาํกลอน แต่เป็นประโยคสั้ นๆ เป็นภาษาอีสาน ส่วน
ใหญ่จะเป็นคติคาํสอน เตือนสติ มีส่วนคล้ายคลึงกบัคาํพงัเพย สุภาษิต เป็นประโยคบอกเล่าส่ือสาร เช่น ใช้
คาํผญาจีบสาว ส่วนใหญ่ผูใ้ช้ผญาจะเป็นผูใ้หญ่หรือคนท่ีมีหน้าท่ีสั่งสอนคนรุ่นหลงั ผญาบางคาํพูดในกลอน
กาพย ์ใหค้ลอ้งจองกนัและไดค้วามหมายในทางสอนใจ 

คาํสอย เป็นภาษาอีสาน ประโยคบอกเล่า หรือคาํถามสั้นๆ คลอ้งจองกนัหรือไม่ก็ได ้สร้างให้เกิดความ
สนุกสนาน วรรณกรรมคาํสอยมีความเป็นมาพร้อมๆ กบัหมอลาํกลอน ในปัจจุบนัมีคนนาํมาใช้กับหมอลาํ
กลอนและหมอลาํเพลิน บางคาํเป็นคาํเตือนสติ บางคาํเป็นคาํแซวหยอกลอ้กนัให้สนุกสนานซ่ึงจะออกไปทาง
ลามกบา้งก็มี 

คาํสอย มกัใช้คัน่กบักลอนลาํของหมอลาํ เพื่อสร้างสีสัน ความสนุกสนานมากข้ึน คนท่ีสอยไดส่้วน
ใหญ่จะเป็นคนท่ีมีบุคลิกร่าเริง ข้ีเล่น หากคาํสอยไปแซวใครก็จะไม่โกรธหรือต่อว่ากนั เพราะถือว่าเป็นการ
หยอกเยา้กนั ในพื้นท่ีบา้นกลางมีผูท่ี้สามารถร้องหรือลาํได ้คือ ป้าหนิง ป้าออ้ย และแม่มัน่ เป็นตน้ 
 
2.เพลงแปลง  
 เพลงแปลง คือเพลงท่ีแต่งข้ึนเอง ในยามมีเทศกาล งานบุญหรืองานร่ืนเริงของหมู่บา้น เช่น แห่กนัหลอน
(ในประเพณีบุญมหาชาติของอีสาน) ท่ีตอ้งหาเงินเขา้วดั การแต่งเพลงแปลงร้อง เป็นวิธีการให้คนมาร่วมบริจาค
มากข้ึน เพราะมีทาํนองสนุกสนาน หากมีคนพอใจชอบใจในเพลงท่ีแต่งแปลงมาก็จะเพิ่มเงินบริจาคมากข้ึน  คน
ฟังบางคนนอกจากจะบริจาคเงินเขา้วดัแลว้ยงัให้เงินรางวลักบัผูร้้องดว้ยและบอกว่าเงินน้ีให้ส่วนตวัไม่ตอ้งเขา้
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วดั เพลงแปลงเป็นเพลงท่ีแต่งไวก่้อน และแต่งกลอนสด ซ่ึงผูร้้องจะใช้ไหวพริบ และประสบการณ์ ดึงเอา
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ นาํมาเป็นเน้ือร้อง 
 เพลงแปลงใชใ้นช่วงเวลา เทศกาล สงกรานต ์งานแห่กนัหลอน เทศกาลท่ีมีความสนุกสนานของชุมชน 
ใช้ในงานสนุกสนาน ร้องกนัหลายคน หากคนหน่ึงหยุด อีกคนหน่ึงก็จะร้องต่อกนัไป ไม่ให้เพลงหยุด มีคนตี
กลองประกอบจะยิ่งสนุก แต่ตอ้งมีคนตน้เพลงก่อน สร้างบรรยากาศความสนุกร่วมกนั คนท่ีจะร้องเพลงแปลง
ไดมี้ลกัษณะเป็นคนมีนิสัยชอบสนุกสนาน มีเพื่อนฝูงมาก เขา้กลุ่มไดดี้ เพลงแปลงไม่นิยมร้องในงานมงคลท่ี
เป็นงานส่วนบุคคลเช่น งานบวช งานแต่ง  เพราะบางคาํเป็นภาษาท่ีไม่ค่อยสุภาพมากนกั 
 เพลงแปลงมีเน้ือหาส่วนใหญ่ ในการส่ือสาร เร่ืองประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต วฒันธรรม ซ่ึงเพลงแปลง 
เน้ือหาจะเนน้ไปท่ีความสนุกสนาน คิดออกมาไดย้ามนั้นก็ร้องเล่นทนัที บางทีก็เป็นเพลงออกไปทางลามก บาง
ตอนก็เป็นเร่ืองวิถีความเป็นอยู่ เช่น “พริก มะเขือ ข่า ตะไคร้ นบัวนัจะไปซ้ือท่ีตลาด ผกักาดอยูใ่นสวนครัว เรา
เก็บเอาตามชอบใจ จะแกงอะไรก็ไม่ตอ้งกลวั” เร่ืองอาหารการกิน มนัอยูใ่นใจของเราอยูแ่ลว้ จากตวัอยา่งทาํให้
เห็นว่าเน้ือเพลงท่ีแต่ง แต่งตามส่ิงท่ีเห็นและเป็นวิถีของชาวบา้น  (บางคนท่ีร้องเพลงแปลงได้สามารถอ่าน
หนงัสือออก แต่ร้องและแต่งเน้ือเพลงร้องเองได)้  เพลงแปลง มีทั้งผูห้ญิงและผูช้ายท่ีร้องได ้แต่ส่วนใหญ่คนท่ี
ร้องเพลงแปลงไดดี้จะเป็นผูห้ญิง 
 คุณค่าของส่ือ เพลงแปลงเนน้ความเพลิดเพลิน สนุกสนานไม่เจาะจงเร่ืองท่ีนาํมาแต่ง ขอให้ภาษาคลอ้ง
จองเป็นจงัหวะ ปัจจุบนัชาวบา้นท่ีสามารถร้องเพลงได ้คือ ป้าหนิง ยายสวยเด่น และนายแมน 
 
3.หมอลาํ/กลอนกาพย ์
 เป็นหมอลาํกลอน ท่ีเนน้เร่ืองการใชภ้าษาท่ีสวยงาม คลอ้งจอง จงัหวะการออกเสียงท่ีไพเราะ ดว้ยเน้ือ
เร่ืองตอ้งมีการเอ้ือนเสียงสั้นยาว ลาํกลอนอาจจะมีเคร่ืองดนตรีหรือไม่มีก็ได ้ซ่ึงหากมีดนตรี เช่น แคน พิณ จะ
สร้างความสนุกสนานเพิ่มมากข้ึน หมอลาํนิยมเล่นในช่วงงาน เทศกาล  แห่ขา้วพนักอ้นเขา้วดั ซ่ึงจะเป็นการลาํ
แบบไม่มีเคร่ืองดนตรี โดยมีเน้ือหาเร่ืองประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต วฒันธรรม และเร่ืองรางทัว่ๆไป เช่น วิถีชีวิต 
ความรัก เป็นตน้ ในดา้นจงัหวะของกลอนกาพย ์เป็นไปตามแต่ละกิจกรรมหรือเทศกาล เช่น ถา้แห่ขา้วพนักอ้นก็
จะเป็นจงัหวะเร็ว สนุก คึกคกั 

ดา้นคุณค่าของส่ือ หมอลาํจะเนน้ความเพลิดเพลินและคติสอนใจ บางกลอนมีคติเตือนใจ ในพื้นท่ีบา้น
กลางชาวบา้นท่ีร้องหมอลาํได ้คือ นางมัน่ ป้าหนิง เถา้จ ํ้า นายพรหม นายคาํ เป็นตน้ 
 
4.นิทาน 
 นิทาน เป็นเร่ืองราวท่ีใชเ้ล่าเร่ืองราวต่างๆ ของชุมชน โดยสืบทอดมาจากพ่อแม่ในอดีต และปัจจุบนัยงัมี
การเล่านิทานเหล่าน้ีให้ลูกหลานไดฟั้ง เพื่อใช้ส่ือสารในการสั่งสอนและเตือนสติให้คนรุ่นใหม่ นิทานเร่ืองเล่า
จะมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ ประวติัศาสตร์  นิเวศ และวฒันธรรมของชุมชน นิทานส่วนใหญ่ถูกแต่งข้ึน
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ตามความเช่ือของชุมชน ไดแ้ก่ เร่ืองผีเส้ือนํ้ า นางผมหอม ถํ้าแข ้เงือกอีจิตอีไค นิทานอีอํ่าอีไอ่ จ่ึงข่ึงตาแดง พระ
เจา้คอขดุ พระกบัเณร เป็นตน้  
 นิทานแต่ละเร่ืองมีเน้ือหาไปในดา้นคติ คาํสอน และเตือนสติ โดยแฝงขอ้ห้ามเพื่อใช้กบัเด็กๆ  เช่น ผี
เงือกอีจิตอ่ีไค  ผีเงือกอ่ีจิตอยูว่งัไฮ ผีเงือกอ่ีไคอยู่วงัเหล่า วงัไฮและวงัเหล่า เป็นช่ือวงันํ้ าในแม่นํ้ าเลยตั้งอยูใ่กล้
บา้นกลางท่ีชาวบา้นเขา้ไปหาปลา เป็นวงันํ้ าขนาดใหญ่และมีความลึก ชาวบา้นเช่ือว่ามีผีเงือกอาศยัอยู่ จึงแต่ง
เร่ืองเล่า เล่าให้เด็กๆ ในหมู่บา้นฟัง เน่ืองจากเด็กๆ มกัชอบแอบไปเล่นนํ้ าในบริเวณดงักล่าว ซ่ึงเป็นวงันํ้ าลึก
ชาวบา้นจึงเกรงว่าเด็กๆ จะได้รับอนัตราย จึงแต่งเร่ืองน้ีเพื่อไม่ให้เด็กลงไปเล่นยงัจุดน้ี เด็กๆ ส่วนใหญ่ใน
หมู่บา้นไดย้นิเร่ืองน้ีก็ไม่กลา้เขา้ไปเล่นนํ้ายงับริเวณดงักล่าว  

ส่วนนิทานเร่ืองพระเจา้คอกุดและพระกบัเณร เป็นเร่ืองเล่าเชิงประวติัการตั้งบา้นเรือนของชาวบา้น
กลาง เม่ือคร้ังอดีตมีการยา้ยถ่ินท่ีตั้งบา้นเรือนมาแลว้ 3 คร้ัง  ดงันั้นเน้ือหาของส่ือแบบนิทานของชาวบา้นจึง
เช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์ วถีิชีวิต วฒันธรรมซ่ึงคุณค่าของนิทานเร่ืองเล่าของชุมชน เป็นหลกัฐานหน่ึงท่ีส่ือถึง
การมีตวัตนของชาวบา้นกลางในการตั้งถ่ินฐานในลุ่มนํ้ าเลย ปัจจุบนัชาวบา้นท่ีสามารถเล่านิทานได ้คือ ยายปิม 
นายเสมียน เป็นตน้ 
 บา้นกลาง มีการสืบสานเพลงแปลง คือ เพลงท่ีแต่งข้ึนเองในยามมีเทศกาล งานบุญหรืองานร่ืนเริงของ
หมู่บา้น เช่น แห่กนัหลอน(ในประเพณีบุญมหาชาติของอีสาน) เพลงแปลงเป็นเพลงท่ีแต่งไวก่้อน และแต่ง
กลอนสด ซ่ึงผูร้้องจะใช้ไหวพริบและประสบการณ์ ดึงเอาสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ 
นาํมาเป็นเน้ือร้อง 
 เพลงแปลงมีเน้ือหาส่วนใหญ่ในการส่ือสาร เร่ืองประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต วฒันธรรม ซ่ึงเพลงแปลง 
เน้ือหาจะเนน้ไปท่ีความสนุกสนาน คิดออกมาไดย้ามนั้นก็ร้องเล่นทนัที บางตอนก็เป็นเร่ืองวิถีความเป็นอยู ่เช่น 
“พริก มะเขือ ข่า ตะไคร้ นบัวนัจะไปซ้ือท่ีตลาด ผกักาดอยูใ่นสวนครัว เราเก็บเอาตามชอบใจ จะแกงอะไรก็ไม่
ตอ้งกลวั”  
  ดงันั้นเพลงแปลงจึงเป็นส่ือพื้นบา้นท่ีแสดงให้เห็นทรัพยากรท่ีชาวบา้นใชป้ระโยชน์จากแม่นํ้ าเลย ผา่น
วิถี วฒันธรรมของชาวไทพวนการขบัร้องเพลงแปลงมุ่งเนน้การเล่าเร่ืองให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรออกมาใน
แนวสนุกสนานในงานบุญประเพณีของชาวไทพวน เม่ือวิถีสัมพนัธ์กบัทรัพยากรจึงเป็นเน้ือหาสําคญัท่ีออกมา
ในเพลงแปง ส่ือเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในชุมชนท่ีมีอยู่และเป็นทรัพยากรท่ี
ชาวบ้านรักและหวงแหนเน่ืองจากทรัพยากรเหล่านั้นเอ้ือประโยชน์ในการดาํรงชีวิตของชาวบ้านมาอย่าง
ยาวนาน  
 หากมีโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรักจะส่งผลกระทบต่อชาวบา้นกลาง ชาวบา้นจะตอ้งสูญเสียท่ีดิน
ทาํกินจากนํ้าท่วมและการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติท่ีชาวบา้นใชป้ระโยชน์ ส่ือทอ้งถ่ินอยา่งเพลงแปลงจึงเป็น
หลกัฐานอนัหน่ึงท่ีจะถอดถ้อยคาํมาเป็นเอกสารหลกัฐาน แสดงถึงความสมบูรณ์และการใช้ประโย ชน์จาก
ทรัพยากรของชาวบ้าน การละเล่นเพลงแปลงจะเป็นข้อมูลช้ินสําคญัอนัหน่ึงแสดงหลักฐานการมีอยู่ของ
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ทรัพยากร และการตั้งถ่ินฐานของชุมชน  เน้ือหาเพลงแปลงไดบ้นัทึกเร่ืองราวต่างๆ ของชุมชน นอกจากเพลง
แปงแลว้ นิทาน เร่ืองเล่าระบบนิเวศในแม่นํ้ าเลยบริเวณบา้นกลางยงัเป็นขอ้มูลสําคญัต่อการทาํประวติัชุมชน
ระบบนิเวศท่ีชาวบา้นเล่าสืบต่อกนัมา ช่ือระบบนิเวศ หรือท่านํ้ าต่างๆ บริเวณบา้นกลางเล่าถึงพฒันาการและการ
ตั้งถ่ินฐานของชุมชนท่ียาวนานได ้บางจุดท่ีมีเร่ืองเล่าผเีส้ือนํ้า ผีเงือก ตามความเช่ือของชาวบา้น ยงัใชเ้ป็นนิทาน
ท่ีคอยเล่าเพื่อห้ามปราบเด็กน้อยลูกหลานไม่ให้ไปละเมิดหรือเขา้ไปในพื้นท่ี ท่ีชาวบา้นเห็นวา่เป็นจุดอนัตราย
ของพื้นท่ีในชุมชน  
 ช่ือระบบนิเวศ และเร่ืองราวท่ีชาวบา้นตั้งใชต้ั้งช่ือระบบนิเวศพื้นท่ีทั้งแม่นํ้ าและป่าเขารอบชุมชน เป็น
ภาษาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชนและชุมชนใกลเ้คียง มีบางพื้นท่ีและบางจุดมีความเก่ียวขอ้งทาง
ความเช่ือและเป็นพื้นท่ีทางจิตวิญญาณท่ีชาวบา้นนบัถือ โดยเล่าเร่ืองราวตาํนานต่างๆ ผา่นนิทานตาํนานเพื่อให้
คนรุ่นหลงัไดรู้้และปฏิบติัตามจนกลายมาเป็นประเพณี ความเช่ือ สืบทอดมาถึงปัจจุบนั 
 ในช่วงระหว่างการดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ชาวบา้นไดมี้ขอ้กงัวลต่อโครงการเป็น
อยา่งมาก การส่ือสารภายในชุมชนจึงมีการส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบเพื่อติดตามสถานการณ์และขอ้มูลของ
โครงการ  อีกด้านหน่ึงชุมชนก็พยายามท่ีจะจดัองค์กร รูปแบบการต่อสู้และการนาํเสนอขอ้มูล ขอ้กงัวลของ
ชุมชนดว้ยการทาํการวิจยั ซ่ึงการไดม้าของขอ้มูลประวติัชุมชน และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร ดิน นํ้ า ป่า
ของชาวบ้าน ได้ใช้การสืบคน้จากการบนัทึกหรือการขบัร้อง ตาํนาน เร่ืองเล่าต่างๆ ท่ีบนัทึกผ่านเพลงแปง  
คาํผญา นิทานท่ีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ไดบ้นัทึกไวแ้ละขบัร้อง ถอดความมาเป็นเอกสารเพื่อให้เป็นเอกสารประวติัการตั้ง
ชุมชน ท่ีมีความผกูพนัต่อทรัพยากรของชาวบา้นกลาง 
 ส่ือพื้นบา้นและตาํนานดั้งเดิมของชุมชนไดช่้วยหนุนเสริมงานดา้นขอ้มูลของชุมชนในการต่อสู้คดัคา้น
โครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ผา่นการทาํวิจยัและบนัทึกขอ้มูลโดยมีชาวบา้นเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล ซ่ึงจะ
เป็นขอ้มูลท่ีมาจากชาวบา้นเอง และตระหนกัถึงความสําคญัของชุมชนและทรัพยากรของตนเอง ใชข้อ้มูลท่ีได้
จากนิทานเร่ืองเล่าเหล่าน้ี ในฐานงานวิชาการดา้นขอ้มูลชุมชนเป็นขอ้เสนอต่อการตดัสินใจยกเลิกโครงการท่ีจะ
ทาํลายวถีิชีวติ วฒันธรรมของชาวไทพวนบา้นกลาง 
 
3.2.4 ชุมชนบ้านม่วง บ้านหนอง และบ้านภูเขาทอง ต าบลบ้านม่วง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
กระบวนการท่ีชาวบา้นใชส่ื้อสารภายในและภายนอก 
การส่ือสารภายใน  

ชาวบา้นในชุมชนบา้นม่วง บา้นภูเขาทอง และบา้นหนอง มีกระบวนการส่ือสารภายในหลายวิธีการ 
ไดแ้ก่ การใชห้อกระจายข่าวประจาํหมู่บา้น ในการส่ือสารขอ้มูล ข่าวสาร ต่างๆ ทั้งเร่ืองภายในชุมชนและนอก
ชุมชน ซ่ึงผูส่ื้อสารหลกัดว้ยวิธีการน้ีคือผูใ้หญ่บา้น หรือกาํนนัท่ีเป็นฝ่ายปกครองของชุมชน หรือบางคร้ังจะมี
กลุ่มบุคคลอ่ืนเขา้มาขอใช ้เช่น กลุ่ม อสม.ประจาํหมู่บา้น เพื่อส่งข่าวสารถึงคนในชุมชน เร่ืองท่ีส่ือส่วนใหญ่เป็น
กิจกรรมท่ีส่งผ่านมาจากส่วนราชการต้นสังกัด เช่น โรงพยาบาล เป็นตน้ การตั้งวงพูดคุยกันท่ีเรียกว่า “วง
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ธรรมชาติ” ในชุมชน โดยวิธีการน้ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัของชาวบา้นซ่ึงจะสามารถส่ือสารทางตรงเก่ียวกบั
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที และไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัอยา่งตรงไปตรงมา เช่น คนท่ีลงหาปลาใน
แม่นํ้ าโขงบอกเล่าสถานการณ์ท่ีตนพบเห็นในวนัท่ีลงหาปลา เม่ือพูดเร่ืองนํ้ าข้ึนลงผิดปกติ คนอ่ืนๆ ท่ีร่วมวง
พูดคุยจะใหค้วามเห็นเพิ่มเติมและร่วมกนัวเิคราะห์ต่อได ้

การเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนทั้งตามประเพณีท่ีเรียกวา่ “งานบุญ” ก็เป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีคนในชุมชนท่ีจะไดส่้ง
ข่าวสาร พูดคุย แลกเปล่ียนกนัโดยตรง เพราะเป็นการรวมตวักนัของคนในชุมชน หรือบางกิจกรรมมีคนจาก
ชุมชนอ่ืนเขา้ร่วมดว้ย เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานศพ หรืออ่ืนๆ การส่ือสารลกัษณะน้ีอาจจะเป็นการส่ือสาร
อยา่งไม่เป็นทางการแต่จะไดมิ้ติทางความสัมพนัธ์กนัดว้ยอีกทางและมีการแลกเปล่ียนกนัอยา่งกวา้งขวาง และ
ได้ส่ือสารในเร่ืองท่ีกลุ่มสนทนาสนใจร่วมกัน เช่น เม่ือกลุ่มคนหาปลามาพบกันในงานบวช กลุ่มน้ีก็จะ
แลกเปล่ียนเร่ืองการหาปลา ชนิดปลาท่ีได ้ราคาปลาท่ีแม่คา้รับซ้ือ รวมทั้งความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท่ีแต่ละคน
สังเกตเห็น กลุ่มคนหาของป่าหรือทาํการเกษตรก็จะพูดคุย ส่ือสารกนัเร่ืองการทาํการเกษตร ผลผลิตท่ีได้หรือ
ราคาผลผลิต ปัญหาอุปสรรคและอ่ืนๆ 

การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการเกิดข้ึนอย่างเป็นปกติของคนในชุมชน โดยมีเน้ือหาท่ีแตกต่างกนัไป 
อาจจะมีเน้ือหาสาระหรือการส่ือสารเพื่อความสนุกสนาน ผอ่นคลาย เช่น เม่ือรวมกลุ่มกนัในชุมชน อาจจะมีการ
ร้องลาํ หรือการพูด “ผญา” ใส่กนั เพื่อให้มีการตอบโตไ้ปมา สร้างความผอ่นคลายจากทาํงาน ความเคร่งเครียด
ได ้

โทรศพัทมื์อถือและสมาร์ทโฟน ในชุมชนนบัเป็นอุปกรณ์การส่ือสารท่ีมีทุกครอบครัว บางครอบครัวมี
หลายเคร่ืองตามจาํนวนสมาชิก เคร่ืองมือประเภทน้ีไดก้ลายเป็นส่ิงจาํเป็นหลายคนขาดไม่ได ้ตอ้งมีไวป้ระจาํตวั
ตลอดเวลา บางคนมีหลายเคร่ือง หลายเบอร์ติดต่อ ชาวบา้นหลายคนให้ความเห็นวา่โทรศพัทมื์อถือหรือสมาร์ท
โฟนไม่ใช่มีไวเ้พียงเพื่อการโทรพูดคุยให้ไดย้ินเสียงเท่านั้น แต่เม่ือใชต่้อเขา้กบัอินเตอร์เน็ต จะทาํให้สามารถใช้
ส่ือสารไดใ้นรูปแบบอ่ืนมากข้ึน เช่น ทาํให้เห็นหนา้กนัไดใ้นขณะพูดคุย ส่งรูปต่างๆ ท่ีอยากให้อีกฝ่ายหน่ึงได้
เห็นอยา่งทนัท่วงที เขียนขอ้ความส่งข่าวคราวใหก้บับุคคลอ่ืน หรือกลุ่มบุคคลให้ไดรั้บรู้เร่ืองราวแบบเร่งด่วนได ้
นบัเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการส่ือสารในชุมชน ดงันั้น เม่ือพบเจอกนัในชุมชน หรือในกิจกรรม ประเพณี ต่างๆ 
ของหมู่บา้น หลายคนไม่ลืมท่ีจะขอ “เบอร์โทร” คนท่ีคิดวา่อยากติดต่อพูดคุย หรือประสานงานเอาไว ้เพื่อจะได้
ใชติ้ดต่อส่ือสารกนัไดใ้นโอกาสอ่ืนๆ ต่อไป 

การใช้โทรศพัท์มือถือแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค์ของการส่ือสาร ชาวบ้านให้
ความเห็นว่าโดยหลกัๆ จะใชส้ําหรับการ “โทรเร่ืองส่วนตวั” คือการโทรไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบของลูกหลาน 
ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง นอกจากน้ีก็ใช้การ “โทรเพื่อประสานงาน” ให้มีร่วมกิจกรรมของชุมชน งานประชุม 
สัมมนา ร่วมเวที หรืออ่ืนๆ เช่น เชิญร่วมงานบุญ งานบวช ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีจดัของครอบครัว รวมถึง “โทรเพื่อ
การส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร” การใชโ้ทรศพัทท์าํให้ประหยดัเวลา และทุน ในท่ีน้ีหมายถึงหากตอ้งเดินทางไปพบ
กนัเพื่อพูดคุย อาจจะตอ้งใชเ้วลาและตอ้งมีค่าใชจ่้ายอ่ืนเพิ่มข้ึนเช่น ค่ารถโดยสาร หรือค่านํ้ามนัรถ เป็นตน้ 
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ในกลุ่มคนท่ีใช้โทรศพัท์รุ่นสมาร์ทโฟน หากไม่จาํเป็นเร่งด่วนมาก อาจจะไม่ใช้วิธีการโทร แต่จะส่ง
ขอ้ความทาง “ไลน์” หรือ “ขอ้ความผ่านเฟสบุ๊ค” ซ่ึงผูรั้บสารอาจจะไม่ตอบทนัทีทนัใด เพราะอยู่ท่ีการเปิด
สัญญาณอินเตอร์เน็ตของผูรั้บ 

 ในชุมชนยุคปัจจุบนัชาวบา้นเห็นวา่โทรศพัทมี์ส่วนสําคญัอยา่งยิ่งในการส่ือสาร นกัวิจยัก็ใช้เคร่ืองมือ
ส่ือสารประเภทน้ีในการส่ือสารถึงกนัและกนั โดยตั้งกลุ่มข้ึนมาไดแ้ก่ “กลุ่มไลน์” เม่ือมีสมาชิกคนใดในกลุ่ม
ตอ้งการส่ือสารเร่ืองใดก็สามารถส่งขอ้ความเขา้ไวใ้นกลุ่มเพื่อให้สมาชิกคนอ่ืนไดรั้บรู้ หรือบางคร้ังอาจจะมีการ
ส่งรูป เอกสารขอ้มูลอ่ืนๆ ใหก้นั รวมถึงการประสานงานในเร่ืองต่างๆ ก็สามารถส่งผา่นทางกลุ่มไลน์น้ีดว้ย 

นกัวิจยัทั้ง 3 ชุมชน ยงัไดร่้วมกนัตั้งศูนยป์ระสานงานท่ีบา้นม่วง เพื่อให้เป็นศูนยก์ลางสําหรับการ
ประสานงาน เป็นศูนยก์ลางในการพบปะ ส่ือสารของคนในชุมชน และพื้นท่ีสําหรับการจดักิจกรรม รวมถึงการ
ตอ้นรับบุคคลจากภายนอกท่ีเขา้มาในชุมชน ซ่ึงศูนยแ์ห่งน้ีชาวบา้นจะรับรู้ร่วมกนัว่าเป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการ
ประสานงานเก่ียวกบัความเคล่ือนไหวโดยเฉพาะประเด็นแม่นํ้าโขง 

 
การส่ือสารภายนอก 

ชุมชนบา้นม่วง บา้นภูเขาทอง และบา้นหนองไดมี้การส่ือสารอย่างต่อเน่ืองและกวา้งขวาง โดยเฉพาะ
ในช่วงท่ีเกิดผลกระทบจากการข้ึนลงของแม่นํ้าโขงท่ีไม่เป็นธรรมชาติ และส่งผลโดยตรงกบัคนหาปลาและคนท่ี
พึ่งพาทรัพยากรแม่นํ้ าโขง เช่น กลุ่มแม่บา้นท่ีทาํการเกษตรริมโขงในช่วงนํ้ าลด การส่ือสารกับสาธารณะมี
วตัถุประสงคเ์พื่อกระจายขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน สร้างความเขา้ใจกบับุคคลภายนอกเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลง 

 กลุ่มคนหลักท่ีทาํการส่ือสารภายนอกคือกลุ่มนักวิจัย โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย การส่ือสารต่อ
ภายนอกไดเ้น้นการนาํเสนอผลกระทบดา้นลบท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนอยา่งชดัเจนและต่อเน่ืองจากการควบคุมการ
ไหลของนํ้ าของเข่ือน ทั้งระบบนิเวศแม่นํ้ าโขงท่ีเปล่ียนไปท่ีส่งผลต่อการอพยพของปลาธรรมชาติ การใช้
เคร่ืองมือหาปลาและปลาท่ีได ้

วธีิการท่ีใชใ้นการส่ือสารภายนอก ท่ีใชใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่ การใชส่ื้อออนไลน์ เพจของชุมชน  
เฟสบุค๊ส่วนตวัของนกัวจิยั และการใชไ้ลน์ รวมถึงการผา่นส่ือกระแสหลกัโดยเฉพาะสถานีโทรทศัน์ท่ีเดินทาง
ลงพื้นท่ีถ่ายทาํขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน การสัมภาษณ์ตวัแทนนกัวจิยั และนาํเสนอสู่สาธารณะอยา่งต่อเน่ือง เช่น 
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส เป็นตน้ นอกจากน้ีการออกไปส่ือสารภายนอกผา่นเวทีวชิาการ เวทีเสวนา ต่างๆ ก็
สามารถส่ือสารขอ้มูลออกไปไดอ้ยา่งมีศกัยภาพเช่นเดียวกนั 

 
บทบาทขององคก์รในชุมชน 
 ในชุมชนไดมี้การแบ่งบทบาทกนัอย่างชดัเจน ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหาร ซ่ึงมีองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ฝ่าย
ปกครอง ไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น วดั โรงเรียน แต่ละส่วนมีบทบาทท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยนกัวิจยัจะเป็นฝ่าย
ท่ีเช่ือมประสาน เม่ือมีสถานการณ์หรือกิจกรรมชุมชน ภาคส่วนต่างๆ ของชุมชนก็จะให้ความร่วมมือ เช่น 
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กิจกรรมเอ้ินขวญัปลาคืนมาลาํนํ้ าโขงหรือการประชุมเพื่อหาแนวทางในการทาํเขตรักษาพันธ์ุปลา เป็นตน้ ซ่ึง
ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี 
 
ช่องทางการส่ือสาร 
 การส่ือสารมีแบบส่ือสารกันโดยตรงโดยผูส่้งและผูรั้บอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน เช่น การเขา้ร่วม
ประชุม สัมมนา หรือร่วมในเวทีวชิาการต่างๆ ทั้งภายในชุมชนเองและภายนอกชุมชน การจดักิจกรรมในชุมชน 
โดยจะเป็นกิจกรรมตามประเพณี หรือกิจกรรมท่ีร่วมกนักาํหนดข้ึนเอง เช่น งานเอ้ินขวญัปลาคืนมาโขง ก็นบัได้
วา่เป็นช่องทางในการส่ือสารถึงคนภายในและภายนอกชุมชนได ้
  การส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ นบัเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั เน่ืองจาก
รวดเร็ว ทนัต่อสถานการณ์ มากกว่าวิธีการอ่ืนๆ สามารถกระจายขอ้มูลข่าวสารไดท้ั้งขอ้มูล เอกสาร รูปภาพ 
รวมถึงภาพเคล่ือนไหวได ้

การส่ือสารผา่นส่ือมวลชน นบัเป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีส่ือไดอ้ย่างมีศกัยภาพ สร้างความเขา้ใจและความ
น่าเช่ือถือให้กบัสาธารณะได ้ส่ือมวลชนอาจจะเสนอเร่ืองราวในเชิงสารคดี หรือการรายงานสถานการณ์ แต่
สามารถสะทอ้นความเปล่ียนแปลง และผลท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการพึ่งพาแม่นํ้าโขงไดอ้ยา่งรอบดา้น ผูใ้ห้ขอ้มูลและ
ให้สัมภาษณ์ผา่นส่ือมวลชนคือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น  คนหาปลาในชุมชน นกัวิชาการท่ีมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือรับผดิชอบ เป็นตน้ 

นอกจากนั้นยงัมีการส่ือสารกบัฝ่ายรัฐหรือฝ่ายนโยบายเพื่อให้ได้รับรู้ขอ้มูลขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนกับ
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ริมแม่นํ้ าโขง ซ่ึงใช้วิธีผ่านช่องทางการยื่นหนงัสือ รวมถึงการประชุมร่วมกบัฝ่ายรัฐเพื่อ
นาํไปสู่การหาแนวทางในการแกไ้ข เช่น การประชุมร่วมกบัตวัแทนกรมประมง ในการหาทางออกเก่ียวกบัการ
ลดลงของปลาในแม่นํ้าโขงและทางออกท่ีเห็นร่วมกนัคือการทาํเขตรักษาพนัธ์ุปลา และการปล่อยพนัธ์ุปลาลงใน
แม่นํ้า 
  
บุคคลากรดา้นการส่ือสารของชุมชน 
        บุคคลากรดา้นการส่ือสารของชุมชน โดยเฉพาะในประเด็นผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงของแม่นํ้ า
โขง เป็นบุคคลท่ีสามารถส่ือขอ้มูลออกไปได้ด้วยวิธีการต่างๆ โดยผูพู้ดในแต่ละเหตุการณ์ก็จะแตกต่างกัน
ออกไป เช่น การพูดเพื่อให้สัมภาษณ์กบัส่ือมวลชนท่ีจะนาํเร่ืองราวของชุมชนออกเผยแพร่ต่อสาธารณะผา่นส่ือ
ประเภทต่างๆ ทั้งโทรทศัน์ เวบ็ไซต ์หรือส่ือออนไลน์ประเภทอ่ืน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ของ 3 ชุมชน คือ คน
หาปลา ตวัแทนชุมชนท่ีไม่เป็นทางการหรือนกัวิจยัแต่ละหมู่บา้น ซ่ึงมีทั้งผูห้ญิงและผูช้าย สลบักนัไปตามแต่
ประเด็นท่ีส่ือสัมภาษณ์  การพูดในเวทีวิชาการต่าง ๆ นกัวิจยัจะใชว้ิธีการมอบหมายให้ตวัแทนท่ีเห็นวา่ส่ือสาร
ขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจน กระชบั และมีเวลาสาํหรับการเดินทางไปร่วมเวทีท่ีจดันอกชุมชนได ้ทั้งน้ีรวมถึงการพูดใน
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เวทีเสวนาหรือพูดในสถานการณ์อ่ืนๆ อีกดว้ย หากเป็นการส่ือสารภายในชุมชน เช่น การประชุมชาวบา้น การ
ช้ีแจงขอ้มูลจากฝ่ายราชการ อาํเภอ ทอ้งถ่ิน ผูส่ื้อสารหลกัคือกาํนนั หรือผูใ้หญ่บา้น หรือตวัแทนองคก์รทอ้งถ่ิน 
 

ความมัน่ใจของชุมชนต่อการทาํงานวจิยัทอ้งถ่ิน และการส่ือสาร 
 การทาํวจิยัโดยคนในชุมชน ทาํใหน้กัวจิยัสามารถรู้ขอ้เท็จจริงจากการลงเก็บขอ้มูลจากพื้นท่ีจริง เช่น 
เห็นวา่แม่นํ้าโขงมีระดบัการข้ึนลงแต่ละวนัท่ีไม่ปกติ วนัละก่ีเซนติเมตร คนหาปลาเห็นความเปล่ียนแปลง
อยา่งไรเก่ียวกบัปลาท่ีหาทั้งชนิดพนัธ์ุและปริมาณ และระบบนิเวศท่ีเป็นอยู ่เม่ือไดข้อ้เทจ็จริง มีขอ้มูลเพียงพอก็
สามารถนาํออกมาส่ือสารไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีความแม่นยาํ เน่ืองจากไดผ้า่นกระบวนการทาํวจิยัตั้งแต่เร่ิมตน้
ท่ีมีการรวบรวมขอ้เทจ็จริงไวอ้ยา่งเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมีตวัอยา่งเช่น เม่ือมี
กลุ่มศึกษาหรือส่ือมวลชนเดินทางเขา้มาในชุมชน นกัวจิยัสามารถนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น และ
นาํพากลุ่มไปเห็นสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนไดต้ามขอ้มูลท่ีมีการนาํเสนอได ้นอกจากน้ีการเก็บขอ้มูล และทาํ
การวจิยั ยงัทาํใหน้กัวจิยับางคนมีความมัน่ใจในการนาํเสนอขอ้มูลผา่นเวทีสาธารณะต่างๆ ได ้รวมถึงการตอบ
คาํถามหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ย ในดา้นความร่วมมือกบัโรงเรียนซ่ึงนบัเป็นองคก์รสาํคญัหน่ึง
ในชุมชน ไดมี้การประสานความร่วมมือผา่นฝ่ายบริหารของโรงเรียนเพื่อใหมี้ความเขา้ใจ และร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีมีข้ึนในชุมชน 
 
รูปแบบการส่ือสารทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นชุมชน   
1.ผญา คาํสอย  
 ผญา หรือ ผะหยา เป็นคาํกลอนหรือคาํปรัชญาของลาวในและคนไทยภาคอีสาน ปัจจุบนัการเล่นผญายงั
หลงเหลือในกลุ่มคนท่ีเป็นหมอลาํ โดยเฉพาะหมอลาํกลอนแบบอีสาน ผญาเป็นประโยคท่ีมีคาํท่ีคลอ้งจอง มี
สัมผสัระหว่างขอ้ความ แต่ไม่เขม้งวดและไม่มีฉันทลกัษณ์กาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน แต่เวลาพูดจะมีการเน้นคาํ
หนกัเบาเพื่อใหผู้ฟั้งมีความเพลิดเพลินและสามารถจดจาํไดง่้าย การแต่งผญามีความมุ่งเนน้เร่ืองราวท่ีแตกต่างกนั
ไป เช่น ผญาท่ีเป็นคาํสอนผูห้ญิง สอนเด็ก ผญาท่ีเป็นคาํสอนคนทัว่ไป เก่ียวกับเร่ืองศาสนา หรืออาจเป็น
เร่ืองราวในชีวติประจาํวนั ผญาสาํหรับการเก้ียวพาราสีของหนุ่มสาว และการละเล่นของเด็ก เป็นตน้ 

คาํผญาเป็นประโยคท่ีคลา้ยคาํกลอน แต่เป็นประโยคสั้นๆ เป็นภาษาอีสาน ส่วนใหญ่จะเป็นคติคาํสอน 
เตือนสติ มีส่วนคลา้ยคลึงกบัคาํพงัเพย สุภาษิต เป็นประโยคบอกเล่าส่ือสาร เช่น ใช้คาํผญาจีบสาว ส่วนใหญ่
ผูใ้ชผ้ญาจะเป็นผูใ้หญ่หรือคนท่ีมีหนา้ท่ีสั่งสอนคนรุ่นหลงั  ผญาบางคาํพูดในกลอนกาพย ์ให้คลอ้งจองกนัและ
ไดค้วามหมายในทางสอนใจ 

การพูด “ผญา” ในชุมชนกลายเป็นเร่ืองท่ีทาํกนัในอดีตหรือเก่ียวขอ้งกบัคนรุ่นปู่ยา่ ตายาย โดยใชพู้ดคุย
กนัในสถานการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นปกติ เช่น การไถ่ถามความเป็นอยูข่องกนัและกนัในชีวิตประจาํวนั การละเล่น
เพื่อความสนุกสนานของหนุ่มสาว การเก้ียวพาราสี หรือการพูดเพื่อเป็นคติสอนใจใหก้บัลูกหลาน 
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ยายบุญตา คนเฒ่าคนแก่บา้นม่วงให้ความเห็นเก่ียวกบัการใช้คาํ “ผญา” ว่า เม่ือก่อนการพูดคุยกนัใช้
คาํผญาถือวา่เป็นเร่ืองปกติ คนส่วนใหญ่ในหมู่บา้นจะพูดได ้เพราะแต่ละคนจะไดฟั้งจากพ่อแม่ ปู่ยา่ตายายท่ีใช้
คาํผญาอยู่เป็นประจาํ จึงทาํให้รุ่นลูกหลานจดจาํไดง่้าย แต่ในปัจจุบนัลูกหลานไม่มีใครพูดไดแ้ลว้ และบางคน
เห็นว่าเป็นเร่ืองล้าสมยั คนรุ่นใหม่ไม่พูดและพูดไม่ได้  ยายบุญตาเล่าว่า ชายหนุ่มในยุคก่อนตอนเย็นจะตอ้ง
ออกไป “เล่นสาว” คือการไปนัง่พูดคุยกบัหญิงสาวและจะมีแคน เป่าแคน ร้องหมอลาํ เก้ียวสาวและหญิงสาว
สมยัก่อนก็จะนัง่เขน็ฝ้ายเพื่อเตรียมทอผา้และจะทาํในช่วงกลางคืนท่ีหมดงานอ่ืนแลว้   มีคาํผญาท่ีชายหนุ่มใชใ้น
ยามท่ีมาหาหญิงแล้วไม่เห็นก็จะพูดอย่างน้อยใจ “ผูส้าวบ่เข็นฝ้ายนอนตายแต่ยามคํ่า ผูบ้่าวบ่มาฮบัตอ้นตาย
แลว้แต่ดน”  หรือในกรณีท่ีมีการเอาเปรียบ ข่มเหงจนอีกฝ่ายทนไม่ไหวก็จะใชผ้ญาวา่ “น้องผูน้้อยบ่ให้ข่มหัว
หยิก บ่แหม่นแนวปลาซิวบ่ให้หยิกหวัได”้  แปลวา่น้องไม่ให้ข่มเหงกดข่ี เอาเปรียบ นอกจากน้ียงัมีคาํผญาใน
กลอนหมอลาํเพื่อบอกเล่าและสอนใจ หรือ “อนัว่าความตายน้ีแขวนคอทุกเช้าคํ่า ต่ืนม่ือเช้า เห็นหน้าจงัว่ายงั” 
เป็นผญาท่ีเป็นคติสอนใจไม่ให้ประมาท ความตายอยูก่บัเราตลอดเวลา เป็นตน้ “ไกลขอให้ไกลแต่บา้นฮัว่ไฮนา
สวน ไกลขอใหไ้กลแต่มวลหมู่เฮือนกบัเลา้  ส่วนวา่วาจาเวา่สองเฮาอยา่ไดห่้าง ต่างคนแหม่นสิอยูต่่างบา้น ความ
เวา่อยา่ห่างกนั” แปลวา่ อยา่งอ่ืนให้ไกลได ้แต่ขอเพียงใจไม่ห่างกนั ถึงจะอยูห่่างไกลกนั อยูค่นละบา้น “คนัสิ
เป็นขุนให้ถามดูพวกไพร่ คนัแหม่นไพร่บ่พร้อมแปงบา้นกะบ่เฮือง” แปลวา่ ถา้ไดดี้ มีอาํนาจ มีตาํแหน่ง ให้ฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน หากประชาชนไม่พร้อมจะเปล่ียนแปลงพฒันาอะไรก็ไม่รุ่งเรือง เป็นตน้ 
         คาํสอย เป็นภาษาพูดท่ีแฝงไปดว้ยอารมณ์ขนัของคนอีสาน พูดเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน คาํสอยมี
ความเป็นมาพร้อมๆ กบัหมอลาํกลอน ปกติจะนาํมาใชก้บัหมอลาํคู่และหมอลาํเพลินดว้ย หรือการละเล่นอ่ืนใน
หมู่ชาวบา้นดว้ยกนั เพื่อสร้างสีสันและความสนุกสนานมากข้ึน แมค้าํสอยส่วนมากจะเนน้หนกัในเร่ืองทางเพศ 
แต่ชาวบ้านก็จะไม่ถือสากัน กลับเห็นเป็นเร่ืองขาํขนัและสนุกสนานมากกว่า แต่คาํสอยบางคาํก็จะเป็นคาํ
เตือนสติ เช่น สอย... สอย... หวัสิงไคเป็นกอพะยะ ผูส้าวมกัพระ ตกนรกอเวจี เป็นคาํสอยท่ีใชเ้ตือนสติให้หญิง
สาวเกรงกลวัต่อบาป 

บางคาํเป็นคาํแซว ใหส้นุกสนาน เช่น สอยยยย..สอย พี่นอ้งฟังสอย...นกแตดแตบิ้นข่วมปลายตาล ผูส้าว
ข้ีคา้น นอนเพลกะบ่ต่ืน บดัยามกลางคืนคุยบ่าวบอกบ่ง่วง..อนัน่ีกะแหม่นสอย  (เป็นคาํสอยท่ีใช้หยอกลอ้ หรือ
แซวหญิงสาว) 

สอย...สอย นกแตดแตบิ้นข่วมปลายตาล งูทาํทาน ตอดหาํผูใ้หญ่บา้น ...อนัน้ีกะสอย(สอยเพื่อหยอกลอ้
ผูใ้หญ่บา้นโดยเฉพาะ ในโอกาสท่ีมีบรรยากาศของความสนุกสนาน เช่น สอยขณะหมอลาํกาํลงัทาํการแสดง) 
หากผูช้ายสอย ผูห้ญิงก็จะมาสอยแก ้ซ่ึงไม่เฉพาะหมอลาํเป็นคนสอย คนฟัง ก็สามารถเขา้ไปร่วมสอยได ้ถือเป็น
การร่วมกนัสร้างบรรยากาศใหเ้กิดความสนุกสนานมากข้ึน 

ปัจจุบนัจะสอยตามหมอลาํซ่ิง และคนท่ีสอยไดก้็จะเป็นผูช้มท่ีมีอายุ คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่สอยไม่เป็น
หรือไม่มีคาํสอยเพราะไม่ไดส้นใจจดจาํ หรือสืบทอดจากคนรุ่นก่อน 
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ทั้งน้ีคนท่ีสอยใชค้าํสอย หรือจาํไดส่้วนใหญ่จะเป็นคนท่ีมีบุคลิกร่าเริง สนุกสนาน ข้ีเล่น หากคาํสอยไป
แซวใครก็จะไม่โกรธหรือต่อวา่กนั เพราะถือวา่เป็นการหยอกเยา้ ไม่ไดถื้อเป็นเร่ืองจริงจงั 

 
2.เพลงแปลง  
 เพลงแปลง คือเพลงท่ีแต่งข้ึนเอง ในยามมีเทศกาล งานบุญหรืองานร่ืนเริงของหมู่บา้น เช่น แห่กนัหลอน 
เทศกาล สงกรานต ์หรือเทศกาลท่ีมีความสนุกสนานของชุมชน ใชใ้นงานสนุกสนาน ร้องกนัหลายคน มีทาํนอง
สนุกสนาน หากมีคนพอใจชอบใจในเพลงท่ีแต่งแปลงมาก็จะเพิ่มเงินบริจาคมากข้ึน  คนฟังบางคนนอกจากจะ
บริจาคเงินเขา้วดัแลว้ยงัให้เงินรางวลักบัผูร้้องดว้ยและบอกวา่เงินน้ีให้ส่วนตวัไม่ตอ้งเขา้วดั ปัจจุบนัเพลงแปลง
ของพื้นท่ีบา้นม่วง บา้นหนองและบา้นภูเขาทอง ไม่มีใหเ้ห็นแลว้เน่ืองจากคนท่ีร้องไดเ้สียชีวิตไปทั้งหมดและไม่
มีผูสื้บทอด ปัจจุบนังานบุญหรืองานร่ืนเริงของชุมชนก็จะว่าจา้งหมอลาํกลอน หมอลาํหมู่  หมอลาํซ่ิง และเปิด
เคร่ืองเสียงท่ีมีนกัร้อง หมอลาํ ท่ีอดัแผน่เสียงไวม้าเปิดเป็นหลกั  
 
3.หมอลาํ/กลอนกาพย ์
 เป็นหมอลํากลอน เป็นหมอลาํท่ีไม่ใช่ลักษณะหมู่คณะ ไม่มีหางเคร่ือง บางแห่งเรียกว่าหมอลําคู่ 
ประกอบดว้ยหมอลาํฝ่ายหญิงและหมอลาํฝ่ายชาย มีหมอแคนหรือคนเป่าแคนเป็นผูใ้ห้จงัหวะ ภาษาท่ีใช้เป็น
ภาษาท่ีสวยงาม คล้องจอง จงัหวะการออกเสียงท่ีไพเราะ ดว้ยเน้ือเร่ืองตอ้งมีการเอ้ือนเสียงสั้ นยาว ลาํกลอน
อาจจะมีเคร่ืองดนตรีหรือไม่มีก็ได ้ซ่ึงหากมีดนตรี เช่น แคน พิณ จะสร้างความสนุกสนานเพิ่มมากข้ึน หมอลาํ
นิยมเล่นในช่วงงานเทศกาล แห่ขา้วพนักอ้นเขา้วดั โดยมีเน้ือหาเร่ืองประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต วฒันธรรม กลอนชม
ธรรมชาติ และเร่ืองราวทัว่ๆ ไป เช่น ความรัก นิทาน เร่ืองเล่าดั้งเดิม เป็นตน้ ในดา้นจงัหวะของกลอนกาพย ์
เป็นไปตามแต่ละกิจกรรมหรือเทศกาล เช่น ถา้แห่ขา้วพนักอ้นก็จะเป็นจงัหวะเร็ว สนุก คึกคกั เป็นตน้ 
 ในพื้นท่ีบา้นม่วง บา้นหนอง บา้นภูเขาทอง ปัจจุบนัไม่มีหมอลาํประจาํหมู่บา้นแต่จะมีผูท่ี้เคยเป็นหมอ
ลาํในคณะหมอลาํ ท่ีเปล่ียนอาชีพและกลบัมาใชชี้วิตอยูท่ี่บา้นและไม่ไดอ้อกทาํการแสดงหมอลาํอีกเลย เช่น แม่
ไร ท่ีเคยเป็นหมอลาํในคณะหมอลาํศิริพร อาํไพพงษ์ มีกลอนท่ีสะทอ้นเร่ืองราวโดยเฉพาะชีวิตข องคนอีสาน 
เช่น การกล่าวถึงสภาพภูมิอากาศ และวถีิชีวติของคนอีสาน ดงัน้ี 
 “เมืองอีสานแลง้ ลงแดง เพราะอดอยาก ถากคนันาถ่านํ้า พิรุณนั้นบ่หลัง่พรม…. 
พฤกษาชาติเห่ียวแห้ง ถืกไฟแดดเผาผลาญ  ดินกนัดาร งวัควายสิบ่มีหนองนํ้ า  ปูปลาข่อน เขินตายตามหาด กบ
เขียดบ่ไดฮ่้อง   คองฟ้าบ่อิดู พวกพอ่ตูแ้ม่ตู ้กะอุกอัง่ โสกา นาทท่ีเคยทาํกิน กะเปล่ียนไปเป็นแลง้ เดือนเจ็ดมานา
แห้ง  ใบกล้าแดดเผาลนจ่ี   อีสานหนีจากบ้าน รถไฟแน่นอัง่ออ ฮอดเมืองกรุงแล้วกะทอ้ งานกะบ่มีทาํ เชิง
สะพานได้นอนพกั มาคกัหลายแท้นอท่าน เชิงสะพานมีหลายล้น ฮิมถนนนอนฟุตบาท  บ่อาจนับอ่านถ้วน  
อีสานลว้นไดทุ้กข์จน เดือนสิบมาผดัว่าพายุลน้ท่วมเอ่อจนเผลอใจ  กลา้คือไฟกะเลยตาย  เน่าเหม็นบ่มีฟ้ืน สุด
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กลํ้ากลืนบ่มีกลา้ บดัมีนํ้ าในนา บ่มีกลา้สิมาใส่ อีสานทุกขห์วัใจ มีทั้งแลง้และท่วม ขอเชิญร่วมส่อยพยุง อือ ฮือ 
ฮือ….พี่นอ้งเอย้…. 
 แต่พื้นท่ีแม่นํ้ าโขงแถบนั้นชาวบา้นจะช่ืนชอบศิลปิน กลอนลาํของหมอลาํบุญช่วง ซ่ึงจะลาํเร่ืองต่อ
กลอนวิถีแม่นํ้ าโขง ซ่ึงอธิบายเร่ืองแม่นํ้ าโขงไวใ้นกลอนลาํ  เช่น กลอนลาํล่องโขงมหานทีส่ีพนัดอน ลาํกลอน 
กลอนสะพานทองสองฝ่ังโขง กลอนประวติัเวียงจนัทร์ ลาํชุดล่องโขง เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกลอนท่ีเป็นท่ีนิยมของคน
อีสานทัว่ไปไม่เฉพาะในพื้นท่ีน้ี 
 ในดา้นคุณค่าของส่ือ หมอลาํจะเนน้ความเพลิดเพลินและคติสอนใจ บางกลอนมีคติเตือนใจ  ในพื้นท่ี
ตาํบลบา้นม่วงการวา่จา้งหมอลาํมาทาํการแสดง จะมีขอ้ห้ามและขอร้องไม่ให้หมอลาํ ลาํเร่ืองตาํนานแม่นํ้ าสังข ์
ชาวบา้นเช่ือว่าหากลาํเร่ืองน้ีแล้วจะเกิดเหตุการณ์ ฟ้าฝนตกหนกัหรือเกิดลมพายุพดัแรงจนไม่สามารถทาํการ
แสดงหมอลาํได ้จึงตอ้งหลีกเล่ียงไม่ให้หมอลาํ ลาํกลอนเร่ืองน้ีเป็นอนัขาด ซ่ึงตาํนานเร่ืองน้ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เช่ือของชาวบา้นท่ีบริเวณดงักล่าวมีแม่นํ้าสังขใ์นฝ่ังลาวไหลลงแม่นํ้าโขง  
 นอกจากน้ียงัมีกลอนลําท่ีเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับศาสนา เช่น พระเวสสันดร เป็นเร่ืองราวของพระ
เวสสันดรท่ีออกไปอยูป่่า และไดก้ลบัมาครองนคร  
กลอนเชิญพระเวส-นางมทัรี กลบันคร 
…..ขอเชิญพญาเวส  กลบัเขา้เขตเมืองสีพีเชิญพร้อมนางมทัรี ทา้วชาลีและกณัหา 
เชิญกลบัสู่นคร เชิญไปนอนเมืองพารา เชิญไปเป็นพญา ประชาชนเขาตอ้งการ 
พระเวสจากเมืองไป เขา้ป่าไมไ้ปตั้งนาน บดัน้ีเชิญกลบับา้น ศรีสถานปราสาททอง 
ชาวเมืองเขารอคอย อยา่ใจนอ้ยความหม่นหมอง เชิญเป็นผูป้กครอง 
อยูเ่มืองทองศรีวไิล เชิญไปเป็นจอมพล ปกครองคนให้เกรียงไกร 
ชาวเมืองเขาดีใจ ยกมือไหวก้นัสอนลอน พระเวสพร้อมมทัรี เชิญเด๋ียวน้ีกลบันคร 
กณัหาชาลีนอน กบัหมอนมุง้ยงุไม่มี ไปนอนบนเตียงคาํ ทุกคํ่าคืนแสนสุขี อยูดี่และกินดี 
มีดนตรีมาบนัเลง เสนานางสนม เขาร่ืนรมยก์นัคร้ืนเครง ฟังเสียงเขาร้องเพลง กล่อมบรรเลงสุขใจเอย…... 

ในพื้นท่ีบา้นม่วง บา้นหนองและบา้นภูเขาทองมีผูท่ี้สามารถร้องหรือลาํได ้คือยายพวง ยายคลา้ย ยาย
เพชร พอ่ตูต้นั พอ่ตูแ้สน พอ่ตูบุ๊ญตา นายสุดตา เป็นตน้ 

 
4.นิทาน 
 นิทาน เป็นเร่ืองราวท่ีใชเ้ล่าเร่ืองราวต่างๆ ของชุมชน โดยสืบทอดมาจากพ่อแม่ในอดีต และปัจจุบนัยงัมี
การเล่านิทานเหล่าน้ีให้ลูกหลานไดฟั้ง เพื่อใช้ส่ือสารในการสั่งสอนและเตือนสติให้คนรุ่นใหม่ และให้ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน นิทานเร่ืองเล่าจะมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ ประวติัศาสตร์  นิเวศ และวฒันธรรม
ของชุมชน นิทานส่วนใหญ่ถูกแต่งข้ึนตามความเช่ือของชุมชน ได้แก่เร่ืองนํ้ าโขงและแม่นํ้ าสังข์ พ่อเฒ่ากับ
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ลูกเขย พญากบัเซียงเม่ียง นอกจากนั้นแลว้ยงัมีตาํนานเร่ืองเล่า เช่น ดอนจา้ว คกอีทิพย ์บา้นเก่าหาดคาํ(บา้นคอ้ 
บา้นเกิน บา้นม่วง) ท่ีเป็นเร่ืองราวของการยา้ยหมู่จากบา้นเดิมไปตั้งบา้นใหม่ เป็นตน้  
 นิทานท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนแต่ละเร่ืองมีเน้ือหาไปในดา้นคติ คาํสอน และเตือนสติ โดยแฝงขอ้หา้มเพื่อ
ใชใ้นการเคารพต่อสถานท่ีนั้นๆ เช่น เร่ืองเล่าตาํนานดอนจา้ว เป็นเร่ืองเล่าเชิงประวติัศาสตร์ การสร้างเมือง ท่ีเจา้
เมืองมาแวะพกัแรมยงัจุดดงักล่าวจึงไดต้ั้งช่ือดอนจา้ว โดยชาวบา้นเช่ือวา่มีเจา้ท่ีคอยคุม้ครองอยูใ่นพื้นท่ีกลาง
ดอนแม่นํ้าโขง ชาวบา้นลงไปหาปลาก็จะกล่าวคาํขอต่อจา้วท่ีเป็นเจา้ของดอนและขอใหช่้วยคุม้ครองดูแลช่วงท่ี
ลงเรือหาปลา 
 พื้นท่ีพนัโขดแสนไคร้ เป็นระบบนิเวศท่ีสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของชาวบา้นตาํบลบา้นม่งและชุมชน
ใกลเ้คียง ดว้ยระบบนิเวศทอ้งถ่ินท่ีมีความหลากหลายและเป็นเอกลกัษณ์ของพื้นท่ีไดท้าํให้แม่นํ้ าโขงพื้นท่ีน้ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อชาวบา้นทั้งเป็นแหล่งอาหาร รายได ้และท่ีสําคญั ระบบนิเวศเหล่าน้ีมีช่ือ ตาํนาน เร่ืองเล่าแบบ
พื้นบ้านท่ีอธิบายเอกลักษณ์เฉพาะตามจุดต่างๆ และมีความเช่ือ วฒันธรรมของคนสองฝ่ังไทย ลาวเข้าไป
เก่ียวข้องด้วย มิติทางสังคมวฒันธรรมของคนสองฝ่ังเช่ือมร้อยเป็นญาติพี่น้อง มิตรสหาย เส่ียว ท่ีได้ใช้วิถี
วฒันธรรมร่วมกนั 

 ตาํนานเร่ืองเล่าในพื้นท่ีพนัโขดแสนไคร้ท่ีเป็นช่ือเรียกของชาวบา้นลว้นเป็นเร่ืองเล่าในอดีตท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ตาํนานพี่น้องไทยลาวเป็นส่วนใหญ่ อนัเห็นไดจ้ากตาํนานหรือช่ือเรียก หิน ผา เกาะ ดอน  ระบบ
นิเวศพื้นบ้านท่ีตั้ งช่ือช่ือบุคคล เจา้เมือง ผีเจ้าปู่ เป็นต้น ซ่ึงเร่ืองราวตาํนานบางเร่ืองเป็นเร่ืองเล่าท่ีมีเน้ือหา
ต่อเน่ืองกนั และถูกนาํมาแต่งเป็นกลอนลาํ กลอนกาพย ์นิทาน ใชข้บัร้องเล่าขานสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั  
 ความเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และพญานาคของคนแถบน้ียงัมีความสาํคญัท่ีชาวบา้นนบัถือ การจดักิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแม่นํ้ าโขงชาวบา้นก็จะใช้ความเช่ือมาเป็นตวักาํหนดกิจกรรม และเป็นขอ้กาํหนดกฎระเบียบท่ีใช้
บงัคบัทางดา้นจิตใจความเช่ือเพื่อควบคุมการกระทาํบางอยา่งของผูค้นในแถบน้ี  
 งานวิจยัของชาวบา้นตาํบลบา้นม่วงไดใ้ชข้อ้มูลจากตาํนานเร่ืองเล่าในการจดัทาํแผนท่ีระบบนิเวศและ
แผนท่ีชุมชนกบัการใชท้รัพยากร ในการจดัทาํแผนท่ีระบบนิเวศพนัโขดแสนไคร้ บา้นม่วง บา้นหนอง และบา้น
ภูเขาทอง จะสังเกตไดว้่าช่ือระบบนิเวศ เกาะ แก่ง หิน ผา ดอน ลวงหาปลา ของชาวบา้นแถบน้ีเป็นช่ือระบบ
นิเวศท่ีมีเร่ืองเล่าตาํนานควบคู่ไปดว้ย แผนท่ีระบบนิเวศท่ีได้อธิบายถึงความสําคญัต่อการหาปลาและสัตวน์ํ้ า 
เคร่ืองมือ ฤดูกาลการหาปลา และสิทธิของคนหาปลาแลว้ ยงัไดอ้ธิบายตาํนานความเช่ือของชาวบา้นดว้ย เช่น 
ตาํนานเร่ืองหนองปลาบึก เป็นตน้ 
 การใชเ้ร่ืองราวของส่ือพื้นบา้น ตาํนานเร่ืองเล่าต่างๆ ในการทาํขอ้มูลพื้นฐานของงานวิจยั ไดท้าํให้เห็น
ความสําคญัของพื้นท่ีหาปลา เช่น ขอ้มูลจากแผนท่ีระบบนิเวศทาํให้ทราบถึงจาํนวนลวง และสิทธิ การหาปลา
ของเจา้ของลวงแต่จุดในบริเวณตาํบลบา้นม่วง ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลสําคญัท่ีทาํให้สามารถนาํมาเปรียบเป็นขอ้มูล
ความเสียหายต่อลวงหาปลาของชาวบา้นได ้ซ่ึงหลงัจากมีโครงการพฒันาบนแม่นํ้ าโขงในจีนและลาวแลว้ ไดท้าํ
ใหล้วงหาปลาท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของคนหาปลาไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนของระดบันํ้ าท่ีไม่เป็นปกติ ในช่วง 
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ปี 2562 เป็นปีท่ีชาวบา้นตาํบลบา้นม่วงไดเ้ห็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างเข่ือนในประเทศลาวอยา่งชดัเจน ทาํให้
ลวงปลาของคนหาปลาหลายจุด ไม่สามารถใช้เคร่ืองมือจบัปลาได้ดงัเดิม เน่ืองจากไม่สามารถคาดการณ์การ
อพยพของปลาและการข้ึนลงของระดับนํ้ าได้ เกิดความเสียหายต่อเคร่ืองมือหาปลาท่ีจมนํ้ าเสียหายไปกับ
กระแสนํ้ าท่ีข้ึนลงผิดปกติ ตอ้งเสียเงินจากการลงทุนซ้ือเคร่ืองมือหาปลาหลายหม่ืนบาท นอกจากนั้นยงัสูญเสีย
ลวงหาปลาของตนเอง เน่ืองจากมีทรายจาํนวนมากทบัถมพื้นท่ีลวงหาปลาทั้งหมดจนไม่สามารถวางเคร่ืองมือจบั
ปลาในลวงของตนเองได ้เพราะทรายท่ีเกิดข้ึนมาจากทิศทางนํ้ าท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัจากการควบคุมและ
ปล่อยนํ้าจากเข่ือนทางตอนบน  
  การหนุนเสริมท่ีใช้ส่ือพื้นบา้น ความเช่ือและวฒันธรรมในการขบัเคล่ือนงานรณรงค์ส่ือสารกบัคน
ภายในชุมชนและสาธารณะ นกัวจิยัพื้นท่ีตาํบลบา้นม่วงไดจ้ดักิจกรรมบวงสรวงพญานาค และเอ้ินขวญัปลา ซ่ึง
เป็นการปรับเอาความเช่ือและวฒันธรรมของชาวบา้นมาหนุนเสริมในกิจกรรมการส่ือสาร เพื่อให้ชาวบา้นและ
บุคคลภายนอกได้รับทราบถึงสถานการณ์วิกฤตของแม่นํ้ าโขงท่ีชาวบา้นกาํลงัเผชิญอยู่และตอ้งสร้างความ
ตระหนกัร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาแม่นํ้ าโขง ซ่ึงการจดังานเป็นกิจกรรมท่ีทาํให้นกัวิจยั ชาวบา้น หน่วยงานรัฐ 
เช่น ประมงจงัหวดัหนองคาย ไดเ้ขา้มาร่วมงานและรับรู้ปัญหาร่วมกนัและมีแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนัโดยจะ
มีการจดัอบรมการเพาะพนัธ์ุปลาแบบชุดเพาะพนัธ์ุปลาเคล่ือนท่ี(Mobile Hatchery) โดยจะมีชาวบา้นและประมง
จงัหวดัร่วมมือกนัทาํในพื้นท่ีตาํบลบา้นม่วง ซ่ึงก่อนหนา้ท่ีจะจดังานน้ี ชาวบา้นไดร่้วมกบัวดัสองคอน บา้นม่วง
จดัทาํเขตอนุรักษพ์นัธ์ุปลาบริเวณหนา้วดั เพื่อเป็นแหล่งขยายพนัธ์ุปลาในแม่นํ้ าโขงบริเวณน้ีต่อไป จากนั้นไดมี้
การขยายพื้นท่ีไปทาํเพิ่มเติมท่ีบา้นตาดเสริมโดยมีชาวบา้นกลุ่มคนหาปลาเป็นแกนหลกัในการจดัทาํร่วมกบั
ชาวบา้น ซ่ึงไดรั้บการแนะนาํจากนกัวจิยัและชาวบา้นจากบา้นม่วง   
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บทท่ี 4 
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือ 

 
4.1. ผลส ารวจบริบทและพฤติกรรมของผู้รับสาร 
 จากกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม  87 คน แบ่งเป็น ชาย  43 คน หญิง 44 คน พบวา่ชาวบา้นรับขอ้มูล
ข่าวสารจากช่องทางหลกัตามลาํดบั ดงัน้ี 1.ทีว ี2.เฟสบุค๊ ยทููป ไลน์ 3.หนงัสือพิมพ/์หนงัสือ/ใบปลิวโฆษณา และ
4.วิทยุ เอเอ็ม/เอฟเอ็ม ด้านการผลิตส่ือท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลในหมู่บา้น ส่ือท่ีจะเหมาะสมและสามารถส่ือสารกบั
ชาวบา้นไดม้ากท่ีสุด คือ 1.คลิปวีดีโอ 2.เสียงตามสายของหมู่บา้น 3.แผน่พบัรูปภาพ/แผน่นิทรรศการ/โปสเตอร์
และ 4.สารคดี/หนงัสั้น  
 ดา้นช่องทางการเผยแพร่เพื่อส่ือสารผลงานท่ีเก่ียวกบัชุมชน คือ 1.เฟสบุ๊ค ยูทูป ไลน์ 2.หอกระจายเสียง
ตามสายหมู่บา้น/ข่าววทิย ุเอเอม็/เอฟเอม็ 3.ผลิตส่ือส่ิงพิมพ/์หนงัสือ/ใบปลิวโฆษณา และ 4.จดัซุ้มนิทรรศการ
ในชุมชน 
 ดา้นการรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมและการจดังานของชุมชน ส่วนใหญ่รู้และเคยร่วมกิจกรรม ซ่ึง
เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีจะมีการเผยแพร่ขอ้มูลผลการศึกษาในคร้ังน้ีของชุมชนให้คนในชุมชนและ
สาธารณะไดรั้บทราบ 
 

4.2. การอบรมการผลิตสื่อการถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือ 
 ทีมส่ือสารได้เรียนรู้และทดลองการผลิตและตดัต่อสารคดีสั้ นของชุมชนและมีขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการ
ผลิตส่ือ นาํไปสู่การออกแบบแผนการสร้างส่ือ ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  
 พื้นที่บ้านหาดไคร้ จากการประชุมไดมี้การหารือและมีมติ การออกแบบแผนการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย ด้วยพื้นท่ีบา้นหาดไคร้มีประวติัศาสตร์และเป็นท่ีรับรู้โดยทัว่ไปเร่ืองปลาบึกบา้นหาดไคร้ จะ
สามารถนาํเอาเร่ืองปลาบึกเช่ือมโยงกบัเร่ืองไกไดอ้ย่างไร เพื่อให้มีความน่าสนใจเพิ่มข้ึนและอธิบายให้เห็น
ความเก่ียวโยงของไก ซ่ึงเป็นอาหารหลกัของปลาบึก และเกิดการเปล่ียนอะไรบา้งต่อไกและปลาบึก ในดา้น
อาคารสถานท่ีบา้นหาดไคร้มีความพร้อมทั้งอาคารพิพิธภณัฑป์ลาบึก ปลาบึกสต๊าฟ ส่วนจดันิทรรศการท่ีเปิดทุก
วนัเสาร์ อาทิตยใ์ห้คนเขา้เยี่ยมชมฟรี แต่ยงัขาดการจดันิทรรศการและขอ้มูลทาํให้ไม่ไดรั้บความสนใจมากนกั 
รวมถึงป้ายประชาสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมบริเวณจุดท่ีมีป้ายปลาบึก งานวิจยัเร่ืองไกของงานวิจยัทอ้งถ่ินในคร้ังน้ีจะ
เป็นโอกาสสาํคญัท่ีจะร้ือฟ้ืนการทาํงานทั้งเร่ืองไกและปลาบึก ซ่ึงจะใชข้อ้มูลจากงานวิจยัน้ีสู่การต่อยอดผา่นการ
ส่ือสาร ในช่วงการจดักิจกรรมบวงสรวงปลาบึก และการจดันิทรรศการถาวรในพิพิธภณัฑป์ลาบึก จึงมีแผนดงัน้ี  
 1. เขา้พบนายกเทศบาลเชียงของเพื่อหารือความร่วมมือและขอใช้พื้นท่ีในการจดันิทรรศการในวนั
บวงสรวงปลาบึกและการจดันิทรรศการแบบถาวรเร่ืองไกในพิพิธภณัฑ์ปลาบึก จากการหารือร่วมกบันายก
เทศบาลและเจา้หนา้ท่ีดูแลพิพิธภณัฑ์ไดมี้มติเห็นดว้ย และให้ดาํเนินการภายใตโ้ครงการของสํานกังานกองทุน
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สนบัสนุนการวจิยั(สกว.) ในคร้ังน้ีมอบหมายใหที้มส่ือฯ ประสานกบันายเรียน จินะราช เพื่อวางแผนรายละเอียด 
เน้ือหาขอ้มูลต่างๆนาํเสนอต่อนายกเทศบาลอีกคร้ังในระยะต่อไป 
 2. ทาํความสะอาดและยา้ยปลาบึกสต๊าฟจากห้องกระจกริมทางเดินหน้าวดัเขา้จดันิทรรศการร่วมกบั
เร่ืองไกในโซนเดียวกนัของพิพิธภณัฑ ์
 3. ส่ือนิทรรศการเพื่อการจดัในงานบวงสรวงปลาบึก 
 4. แผนท่ีชุมชน 
 5. แผนท่ีระบบนิเวศ 
 

 พื้นท่ีบ้านห้วยลึก จากการประชุมไดมี้การหารือและมีมติ การออกแบบแผนการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจากผลการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามทาํให้เห็นวา่ 3 กลุ่มเป้าหมายผูรั้บสารภายในชุมชนมีความ
ต่างกนัซ่ึงจะมีส่ือ เช่น การจดัซุม้นิทรรศการภายในชุมชนจะสามารถเขา้ถึงกบัทุกกลุ่มได ้ดั้งนั้นจึงมีขอ้เสนอคือ 
1.แผนท่ีระบบนิเวศ แผนท่ีชุมชน เพื่อติดตั้งในหอประชุมแบบถาวร หรือการจดันิทรรศการเคล่ือนท่ีตามงานพิธี
งานบุญของชุมชน  
2.ผลิตแผน่พบั  
3.เสียงประชาสัมพนัธ์ตามสาย  
4. การทดลองทาํคลิปของเด็กเยาวชนท่ีผา่นการฝึกอบรม ส่งผา่นกลุ่มไลน์ และส่ือออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ทั้งคน
ในชุมชนและภายนอก โดยเนน้งานกิจกรรมของชุมชนและขอ้มูลจากงานวจิยั 
 พื้นท่ีบ้านกลาง มีการจดัตั้งกลุ่มฮกันํ้ าเลย รูปแบบเป็นองคก์รชุมชนท่ีมีรูปแบบ โครงสร้างชดัเจน การ
ใชส่ื้อออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุค เป็นตน้ และมีแผนการผลิตส่ือ  
1.แผนท่ีระบบนิเวศ 
2.แผนท่ีภาพหมู่บา้น   
3.ใชเ้สียงตามสายประชาสัมพนัธ์ในชุมชน  
4.แผน่พบัขอ้มูลงานวจิยั 
4.แผนท่ีผลกระทบจากโครงการและโมเดล  
5.การอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ และคลิปวดิีโอ  
6.การอบรมจาํลองรูปแบบเทคนิคการเจรจา 
7.การส่ือและใหข้อ้มูลชุมชนรอบขา้ง 
 

 พื้นที่บ้านม่วง  มีการผลิตส่ือของชุมชน ดงัน้ี  
1.การผลิตส่ือแผนท่ีระบบแม่นํ้าโขงบริเวณนิเวศพนัโขดแสนไคร้  
2.การผลิตส่ือแผนท่ีชุมบา้นม่วง บา้นหนอง บา้นภูเขาทอง  
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3.การนาํเสนอขอ้มูล สถานการณ์ชุมชน ผา่นส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ เพจ “Mekong Voice เสียงจากลาํนํ้ าโขง” และ
เพจสมาคมแม่นํ้ าเพื่อชีวิต เพื่อเป็นส่ือกลางในการนาํเสนอขอ้มูล สถานการณ์สู่สาธารณะ เป็นตน้ นอกจากน้ี
นกัวิจยัยงัไดติ้ดตามสถานการณ์แม่นํ้ าโขงอยา่งใกลชิ้ด เพื่อนาํขอ้มูลเสนอสู่สาธารณะผา่นส่ือออนไลน์ รวมถึง
การเขา้ไปสัมภาษณ์ของส่ือ  และเตรียมขอ้มูลเพื่อออกนาํเสนอผา่นเวทีวชิาการต่างๆ 
 นอกจากน้ียงัมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชน และกิจกรรมการรณรงค ์เพื่อให้บุคคลอ่ืนไดเ้ขา้ใจปัญหา
และสถานการณ์ เช่น การจดักิจกรรมเอ้ินขวญัปลาคืนมาสู่โขง เป็นตน้ มีการขยายแนวร่วมของชุมชนออกไปให้
กวา้งขวางข้ึน ทั้งกลุ่มงานวิจยั และกลุ่มชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบในลกัษณะเดียวกนั ในนามเครือข่ายประชา
ชาชนลุ่มนํ้ าโขง เพื่อร่วมกนัรณรงค์ เผยแพร่ขอ้มูล สถานการณ์ของแม่นํ้ าโขง และร่วมกนัผลกัดนัเพื่อหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา 
 

4.3 การวิเคราะห์ จุดเด่น/จุดด้อย/โอกาส/ข้อจ ากัด ของสื่อรูปแบบต่างๆ จากแบบสอบถาม 
 สื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุค ยูทูป ไลน์ 
 จุดเด่น: เป็นส่ือท่ีรวดเร็วและกระจายข่าวสารไดดี้ในปัจจุบนัซ่ึงเด็กเยาวชน วยัแรงงานท่ีมีมือถือแบบ
สมาร์ทโฟนสามารถใชแ้ละเขา้ถึงไดแ้ละชาวบา้นในชุมชนมีมือถือแบบน้ีจาํนวนมาก 
 จุดดอ้ย: สัญญาณอินเตอร์เน็ตเขา้ถึงไดย้าก ราคาแพง 
 โอกาส: โทรศพัทมื์อถือหรือสมาร์ทโฟน จดัเป็นส่ือท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงมากท่ีสุด ดว้ยระบบ 
เทคโนโลยท่ีีออกแบบมาใหเ้ช่ือมต่อส่ือสาร เป็นไดท้ั้งเคร่ืองรับเคร่ืองส่ง เคร่ืองผลิตภาพ เสียง ตวัอกัษร การ 
เรียบเรียง ตดัต่อ และการนาํเสนอ ทาํให้การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความรู้ สามารถกระจายไปไดอ้ย่างรวดเร็ว
และส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสังคมโลกเกือบทุกด้าน หากมีการนาํมาใช้ผลิตและเผยแพร่โดยชาวบ้านใน
งานวจิยัก็จะเป็นประโยชน์และเขา้ถึงทั้งคนในชุมชนและสาธารณะ  
 ขอ้จาํกดั: ชาวบา้นกลุ่มผูสู้งอาย ุเขา้ถึงไดน้อ้ยเพราะไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนหรือใชไ้ม่เป็น 
 

 สื่อสิ่งพิมพ์ 
 จุดเด่น: สามารถเขา้ถึงถึงกบักลุ่มเป้าหมาย 3 วยัไดดี้ เน่ืองจากมีตวัหนงัสือให้สามารถอ่านไดมี้รูปภาพ
ประกอบ มีรูปแบบและสีสัน สะดุดตา  
 จุดดอ้ย: จุดการรับส่ือส่ิงพิมพมี์นอ้ยหรือเขา้ถึงยากสาํหรับชุมชนในพื้นท่ีชนบท 
แนวโนม้ของส่ือส่ิงพิมพน์อ้ยลง (เช่นหนงัสือพิมพป์ระจาํหมู่บา้นลดลงไม่มีใหอ่้านฟรี)  
 โอกาส: การผลิตส่ือแบบส่ิงส่ิงพิมพ์ยงัเป็นสามารถใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมายคนในชุมชน ซ่ึงต้อง
ออกแบบใหส้ามารถเขา้ถึงกบักลุ่ม 3 วยัดว้ยการคาํนึงถึงรูปแบบท่ีอ่านง่าย กระชบั มีสีสัน ตวัอกัษรอ่านง่าย ภาพ
สวยน่าสนใจ พื้นหลงัเป็นสีเดียวกนั  
 ขอ้จาํกดั: ผูสู้งวยัท่ีอ่านไม่ได ้หรือมีปัญหาดา้นสายตา 
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 สื่อวิทยุ AM FM 
 จุดเด่น: เป็นส่ือท่ีชาวบา้นในชนบทใชใ้นการรับสารค่อยขา้งสูงมากในช่วงระหวา่งการทาํงานในแต่ละ
วนั เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงง่าย รวดเร็ว ราคาไม่แพง  
 จุดดอ้ย: เขา้ถึงเฉพาะกลุ่มวยัแรงงานและผูสู้งอาย ุกลุ่มเด็กเยาวชนวยัรุ่นเขา้ถึงนอ้ยมาก  
 โอกาส: เป็นส่ือท่ีชาวบา้นยงัใช้รับสารเป็นจาํนวนมากและสําคญักบักลุ่มเป้าหมายวยัแรงงานและ
ผูสู้งอายุจึงเป็นโอกาสท่ีจะเผยแพร่งานวิจยัผ่านช่องทางน้ีด้วย สถานีวิทยุชุมชนท่ีมีสถานีอยู่ใกล้กับชุมชน
 ขอ้จาํกดั: สถานีตวัส่งอยูไ่กล ชาวบา้นเขา้ไม่ถึงจึงไม่สามารถนาํเสนอผา่นช่องทางน้ีได ้และมีค่าใชจ่้าย
ต่อการนาํเสนอผลงาน สถานีวิทยุชุมชนท่ีอยู่ใกลชุ้มชนหลายแห่งถูกยุบจึงไม่สามารถนาํเสนอผลงานได ้เม่ือ
เทียบกบัช่วงก่อนท่ีมีสถานีวทิยชุุมชนละนกัจดัรายการชุมชน 
 

 สื่อนิทรรศการ 
 จุดเด่น: เป็นส่ือท่ีชาวบา้นสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและเขา้ใจเน้ือหาไดดี้  
 จุดดอ้ย: การจดัส่ือนิทรรศการมีช่วงเวลาสั้นๆ จดัไดเ้ฉพาะท่ีและจะมีการจดัเฉพาะช่วงการจดักิจกรรม
บางกิจกรรมเท่านั้น 

โอกาส: เป็นส่ือท่ีชาวบา้นอยากให้มีการจดัอยา่งถาวรไวใ้นชุมชน เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล และสถานการณ์
ของชุมชน เพื่อใหค้นในชุมชนและคนภายนอกไดรั้บขอ้มูลจากส่ือประเภทน้ี  
 ขอ้จาํกดั: เร่ืองอาคารและสถานท่ีท่ีไม่เอ้ืออาํนวยและมีพื้นท่ีจดัน้อยในชุมชน รวมถึงขอ้จาํกดัของ
วทิยากรชุมชนท่ีจะคอยดูแลและเป็นหลกัในการนาํเสนอหากมีผูม้าเยีย่มชม 
 

 เสียงประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
 จุดเด่น: เป็นส่ือท่ีชาวบา้นเขา้ถึงง่ายและมีประจาํอยูใ่นหมู่บา้นสามารถเผยแพร่ไดทุ้กวนั  

จุดดอ้ย: ไม่มีฝ่ายประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นหลกัในการนาํเสนอเผยแพร่อย่างต่อเน่ือง และไม่มีการส่ือท่ี
สามารถใช้ไดแ้บบง่ายในการประชาสัมพนัธ์เสียง (เช่น สปอร์ตเสียงแบบแผ่นท่ีสามารถเปิดไดแ้บบง่าย หรือ
คลิปเสียงประชาสัมพนัธ์)  
 โอกาส: เป็นช่องทางการเผยแพร่ท่ีง่าย เขา้ถึงชุมชน ตน้ทุนตํ่า หากมีการจดัระบบและมีการผลิตคลิป
เสียงประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง สามารถเผยแพร่ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ขอ้จาํกดั: มีค่อนขา้งนอ้ยหากไดรั้บการวางแผนการประชาสัมพนัธ์อยา่งเป็นระบบ 
 

 สื่ออื่นๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ในช่วงงานบุญหรืองานกิจกรรมของชุมชน 
 จุดเด่น: สามารถเขา้ถึงไดก้บัทุกกลุ่ม และทุกช่วงวยัได ้เพราะมีคนมาร่วมงานท่ีหลากหลายและจาํนวน
มาก 
 จุดดอ้ย: ผูรั้บสารให้ความสนใจน้อยเน่ืองจากมีกิจกรรมท่ีหลากหลายภายในงานท่ีดึงความสนใจไป
หลายเร่ือง จนไม่สามารถจดจาํสาระเน้ือหาของเร่ืองนั้นๆไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
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 โอกาส: การส่ือสารผ่านการละเล่นหรือวิถีวฒันธรรมของชุมชนยงัเป็นโอกาสท่ีดีต่อการนาํผลงานมา
นาํเสนอในรูปแบบเชิงศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น 
 ขอ้จาํกดั: การประยุกต์ศิลปวฒันธรรมให้มีเน้ือหาผลงานดา้นวิชาการยงัมีนอ้ยและยงัขาดการกระตุน้
หรือทาํงานอยา่งเป็นระบบท่ีจะนาํเสนองานวชิาการผา่นศิลปวฒันธรรมของกิจกรรมท่ีผา่นมา 
 

ข้อเสนอ 
 หลงัจากไดรั้บคาํแนะนาํจากผูท้รงคุณวุฒิ ในระยะท่ีสองของการดาํเนินงานจะมีการปรับวิธีการและ
กระบวนการเพื่อเนน้การให้ความหมายของส่ือพื้นบา้นเพื่อเช่ือมโยงถึงการให้ความสัมพนัธ์ เห็นพลงัของการ
แลกเปล่ียน เห็นปัญหาร่วมกนั สร้างการพูดคุย ทาํความเขา้ใจ นาํไปสู่การวางยุทธศาสตร์ของการส่ือสาร สู่
สาธารณะใหเ้กิดการรับรู้ถึงผลกระทบ โดยจะมุ่งเนน้  
 1. สร้างทกัษะการส่ือสารให้กบัชาวบา้น ให้มีทกัษะการนาํเสนอเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบับริบทชุมชน 
สร้างส่ือท่ีสามารถสร้างจิตสาํนึก สร้างการปกป้องชุมชน ดาํรงไวซ่ึ้งวฒันธรรมและดาํรงไวเ้ชิงลึกในดา้นมิติจิต
วญิญาณ เกิดการต่ืนตวัและเกิดความต่อเน่ืองทั้งการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม และดา้นจิตใจ 
 2. ตอ้งสร้างทีมท่ีเห็นคุณค่า เห็นมิติการเปล่ียนแปลงของชุมชนท่ีสร้างพลงัของชุมชน  
 3. ประยุกต์ใช้ส่ือพื้นบ้านและส่ือสมัยใหม่ นําเสนอความรู้ส่ือพื้นบ้าน ความรู้ส่ือสมัยใหม่  
(ส่ือออนไลน์, ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้) และความรู้ส่ือผสม คือ ส่ือพื้นบา้นและส่ือสมยัใหม่ 
 4. ใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัการสะทอ้นความเป็นจริงของวิถีชาวบา้นในแต่ละกลุ่ม เช่น ส่ือท่ีเหมาะสมกบั
คนสูงวยั / วยักลางคน /วยัเด็ก และวถีิชีวติของแต่ละกลุ่มวยั 
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4.4 การท าแผนท่ีชุมชน แผนท่ีระบบนิเวศ และแผนท่ีการใช้ทรัพยากรของชุมชน 
4.4.1 บ้านห้วยลึก 
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4.4.2 แผนท่ีบ้านหาดไคร้ 
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4.4.3 แผนท่ีบ้านกลาง 
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4.4.4 แผนท่ีบ้านม่วง 
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4.5 การด าเนินการระยะที่ 1 
 ทีมวิจยัเร่ิมมีความเข้าใจในกระบวนการทาํโครงการวิจยัมากข้ึน เน่ืองจากพื้นท่ีดาํเนินโครงการมี
ประเด็นและการขบัเคล่ือนกิจกรรมท่ีต่างกนั จึงมีวธีิการทาํงานท่ีต่างกนัดว้ยสถานการณ์ของปัญหาในพื้นท่ี 
 พื้นท่ีบ้านหาดไคร้ ไดก้าํหนดเป้าหมาย ทาํงานร่วมกบัเทศบาลเชียงของซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัอาคาร สถานท่ี และนโยบายระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชน 
และเทศบาลในการสร้างการส่ือสารเพื่อเป็นกลไกและเคร่ืองมือในการทาํความเขา้ใจ ลดความขดัแยง้ภายใน
ชุมชน และสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน ดว้ยเง่ือนไขของชุมชนท่ีมีความเป็นชุมชนเมือง จึงตอ้งใชว้ิธีการ
ทาํงานท่ีเป็นทางการร่วมกบัหน่วยงานทอ้งถ่ิน โดยมีผูน้าํชุมชน 3 คนในการเป็นตวัแทนและทีมส่ือสารของ
ชุมชนในการส่ือสารทั้งคนในชุมชนและติดต่อกบัหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงทั้ง 3 คนท่ีเป็นตวัหลกัของทีมส่ือสาร 
เป็นผูน้าํของชุมชนอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเป็นท่ียอมรับและมีความอาวุโสในชุมชน ไดมี้การแบ่ง
หน้าท่ีในการทาํงาน คือ นายพุ่ม บุญหนกั เป็นตวัหลกัในการประชาสัมพนัธ์และให้ขอ้มูล ต่อคนภายในและ
ภายนอก นายบุญเรียน จินะราช ทาํหนา้ท่ีประสานหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆตามบทบาทของผูน้าํ
อยา่งเป็นทางการ และนางฉวีวรรณ พวงสมบติั ทาํหนา้ท่ีประสานและฝ่ายส่ือสารงานในดา้นกลุ่มสตรีและพิธี
การดา้นการจดังาน  จึงทาํให้ทีมส่ือสารของบา้นหาดไคร้เร่ิมชดัเจนมากข้ึน และนาํเสนอขอ้มูลในเวทีต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น การเขา้ร่วมเวทีการนาํเสนอขอ้มูลเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการระระเบิด
แก่งแม่นํ้าโขง ช่วงตน้ปีท่ีผา่นมา และการใหส้ัมภาษณ์กบันกัข่าว รายงานผลการวจิยัสู่สาธารณะ 
 
 พื้นที่บ้านห้วยลึก การสร้างทีมส่ือสารของชุมชนบา้นหว้ยลึก เป็นทีมคนรุ่นวยัแรงงานและวยัรุ่นมีความ
พร้อมและมีความถนดังานด้านการส่ือสารรูปแบบส่ือออนไลน์มากข้ึน ไดก้าํหนดเป้าหมายการทาํงานร่วมกบั
โรงเรียนบา้นห้วยลึกเพื่อให้เกิดความร่วมมือชุมชนและโรงเรียน เพื่อนาํเอาขอ้มูลงานวิจยัท่ีไดเ้ขา้ไปเป็นส่วน
หน่ึงในการเรียนการสอนของเด็กนกัเรียน และมีความพยายามให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กนกัเรียน
ด้วยข้อมูลงานวิจยั จึงมีการมุ่งเน้นการส่ือสารกบันักเรียน ผ่านส่ือแบบออนไลน์ โดยการพฒันาทกัษะการ
ส่ือสารส่ือสังคมออนไลน์ให้ทีมส่ือและขยายผลสู่นกัเรียนในโรงเรียน ดว้ยการฝึกอบรมการผลิตส่ือดว้ยมือถือ 
เพื่อผลิตช้ินงานผลของงานวจิยัเผยแพร่  
 เป้าหมายสําคญัของการส่ือสารของพื้นท่ีบา้นห้วยลึก คือการนาํขอ้มูลจากงานวิจยัไปใช้ในการเป็น
กระบอกเสียงของชุมชนถึงขอ้กงัวลต่อการพฒันาโครงการเข่ือนปากแบง  และโครงการระเบิดแก่งในแม่นํ้ าโขง 
ซ่ึงทั้งสองโครงการ พื้นท่ีบา้นห้วยลึกจะไดรั้บผลกระทบ 1.การส่ือสารในคร้ังน้ีตอ้งมีการออกแบบการส่ือสาร
ขอ้มูลโครงการต่อชุมชนภายในหมู่บา้น 2. การส่ือสารต่อสาธารณะโดยนาํเอาขอ้มูลจากงานวิจยัเป็นฐานการ
อธิบายถึงความสมบูรณ์ของพื้นท่ีและขอ้กงัวลหากโครงการดงักล่าวเกิดข้ึนจริง เน่ืองจากโครงการเข่ือนปาก
แบงเป็นโครงการในประเทศลาว ท่ีจะส่งผลกระทบขา้มพรมแดนสู่ประเทศไทย การส่ือสารจึงตอ้งการกลไกใน
ระดบัชาติและนานาชาติในการช่วยกระจายข่าวของชุมชน 
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 ท่ีผา่นมาตวัแทนทีมส่ือของชุมชน นายชยัวฒัน์ ดวงธิดา  ไดใ้ห้ขอ้มูลผา่นการถ่ายทาํสารคดี รายการ นํ้ า
เปล่ียน ปลาเปล่ียน คนเปล่ียน  ทางช่องไทยพีบีเอส เผยแพร่สู่สาธารณะ 
  
 พื้นท่ีบ้านกลาง  ถือเป็นพื้นท่ีหลกัท่ีมีการจดัเวทีการส่ือสารภายในชุมชนมากท่ีสุด เน่ืองจากพื้นท่ีบา้น
กลางมีเร่ืองสถานการณ์ของโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก โดยโครงการจะมีผลกระทบต่อชุมชนและพื้นท่ี
การเกษตร จึงมีความต่ืนตวัของชาวบา้นสูง ซ่ึงการจดัการส่ือสารผา่นเวทีการใหข้อ้มูลของโครงการประตูระบาย
นํ้าศรีสองรัก ผา่นงานของโครงการวจิยัจึงเป็นพลงัท่ีนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงในพื้นท่ี สู่การรวมตวัของชุมชนใน
การเรียนรู้ขอ้มูลโครงการและการนาํเสนอขอ้มูลงานวิจยัของชุมชนสู่ชุมชนของตนเองและภายนอก การรับรู้
ขอ้มูลและการผลิตขอ้มูลของตนเองจึงมีส่วนสําคญัต่อการสร้างพื้นท่ีความรู้และมีพื้นท่ีนาํเสนอชุดความรู้ของ
ตนเอง นาํไปสู่กลไกและอาํนาจการต่อรองและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนไดใ้นระยะยาว 
 เดิมพื้นท่ีบา้นกลางช่วงก่อนและเร่ิมโครงการ ชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่รู้และไม่เห็นดว้ยต่อกระบวนการ
ทาํงานวจิยั เน่ืองจากมีขอ้กงัวลต่อโครงการท่ีประกาศจะเดินหนา้ก่อสร้าง และส่วนหน่ึงยงัไม่เคยมีประสบการณ์ 
กระบวนการการทาํงานวิจยั และคิดว่างานวิจยัทาํยาก และเป็นบทบาทของนกัวิชาการในมหาวิทยาลยัเท่านั้น 
หลงัจากไดมี้การเร่ิมทดลองทาํงานวิจยั และมีการจดัเวทีส่ือสารขอ้มูลทั้งขอ้มูลโครงการ ขอ้มูลท่ีชาวบา้นเร่ิม
เก็บขอ้มูล การส่ือสารไดเ้ร่ิมทาํใหเ้กิดการรวมตวัของชุมชนท่ีมากไปกวา่กลุ่มทีมนกัวิจยั กระจายสู่ชาวบา้นกลุ่ม
อ่ืนๆ ในชุมชน เกิดการรับรู้ เขา้ใจ ตระหนกัมากข้ึนเร่ือยๆ   
 การจดัเวทีทดลองการส่ือสาร ณ หอ้งประชุมศาลาประชาคมจงัหวดัเลย ถือเป็นการทดลองการส่ือสารท่ี
นาํเอาสถานการณ์และโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักมาเป็นประเด็น ส่ือสารทอลองเพื่อให้เห็นความ
เช่ือมโยงของโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักและโครงการผนันํ้ าโขง เลย ชี มูล ซ่ึงเป็นโครงการเดียวกนั 
นอกจากการให้ขอ้มูลจากนกัวิชาการและผูติ้ดตามขอ้มูลโครงการแลว้ ยงัไดริ้เร่ิมการเช่ือมร้อยเครือข่ายจงัหวดั
เลย โดยมีกลุ่มคดัคา้นเหมืองทอง จงัหวดัเลย แลกเปล่ียนประสบการณ์การต่อสู้และให้กาํลงัใจชาวบา้นบา้น
กลางและยนืยนัร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยการทาํงานในระยะต่อไป นอกจากกลุ่มชาวบา้นจากกรณีเหมืองทองยงั
มีชาวบา้นลุ่มนํ้ าโขงท่ียืนยนัตอ้งยกระดบัการส่ือสาร โครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักเป็นประเด็นใหญ่ของ
ภาคอีสานและลุ่มนํ้ าโขง เน่ืองจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับหลายภาคส่วนและ จะมีผูไ้ด้รับ
ผลกระทบทั้งในภาคอีสานและลุ่มนํ้ าโขงเป็นจาํนวนมากท่ีพร้อมจะร่วมต่อสู้ในนานมเครือข่ายร่วมกนั การจดั
เวทีในคร้ังน้ีไดท้าํใหช้าวบา้นในพื้นท่ีบา้นกลางมีกาํลงัใจในแนวทางจากทาํงานวิจยัและการส่ือสารภายใน เพื่อ
สร้างการรับรู้และสร้างองคก์รภายในชุมชนใหมี้ตวัตนเพื่อจดัรูปแบบและแนวทางการต่อสู้ในระยะยาว 
 หลงัจากการจดัเวทีท่ีศาลาประชาคมจงัหวดัเลย ได้มีการจัดการประชุมให้ขอ้มูลและการหารือแนว
ทางการทาํงานจดัตั้งกลุ่มภายในของชุมชนบา้นกลาง จนนาํไปสู่การจดัตั้ง “กลุ่มฮกัแม่นํ้ าเลย” เพื่อเป็นองคก์ร
ของชุมชนท่ีจะใช้เป็นฐานแสดงตวัตนของชาวบา้น ในการทาํขอ้มูลและส่ือสารภายในชุมชนและภายนอก
สาธารณะ  
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 ผ่านการทาํงานวิจยัมาคร่ึงทางชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนเห็นด้วยกบังานวิจยัและมัน่ใจว่าจะเป็น
แนวทางหลกัของการทาํขอ้มูลเผยแพร่ในนามกลุ่มฮกันํ้าเลย  
 การส่ือสารท่ีผา่นมามีเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก เป้าหมายภายในใชก้ลไกผูน้าํทั้งท่ีเป็นทางการ
และผูน้าํอยา่งไม่เป็นทางการท่ีเป็นท่ียอมรับของชุมชนดาํเนินงาน โดยมีผูใ้หญ่บา้นทั้ง 2 หมู่เป็นหลกัในการเป็น
ตวัแทนการส่ือสารและประสานงาน ซ่ึงหลงัการจดัตั้งกลุ่มฮกันํ้าเลย จะมีการวางแผนการขบัเคล่ือนและกระจาย
บทบาทสู่กลุ่มคนอ่ืนๆ มากข้ึน กระจายบทบาทและกระจายหน้าท่ีการทาํงานให้มีความหลากหลายมากข้ึนใน
ระยะต่อไป ส่วนการสร้างกลไกการส่ือสารภายนอกกบัหน่วยงานไดใ้ชก้ลไกคณะกรรมการร่วมโครงการประตู
ระบายนํ้าศรีสองรักเป็นตวัขบัเคล่ือนงานและการประสานงานฝ่ายภาคส่วนหน่วยงาน ตามคาํสั่งการแต่งตั้งของ
จงัหวดัเลย 
  
 พื้นท่ีในต าบลบ้านม่วง การสร้างทีมส่ือสารไดมุ้่งเนน้ทาํงานร่วมกบัเยาวชน คนรุ่นใหม่ โดยการสร้าง
การถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากโรงเรียนบา้นม่วง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้น
ม่วง ประเด็นการส่ือสารคือความเปล่ียนแปลงของแม่นํ้าโขงและการปรับตวัของชาวบา้นจากการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน นาํเสนอผ่านชีวิตคนหาปลา ในแต่ละชุมชน ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีได้รับผลกระทบกลุ่มแรกๆ ในการใช้
ทรัพยากรแม่นํ้าโขง โดยการเปล่ียนแปลงน้ีไดส่้งผลใหก้ารหาปลาซ่ึงเป็นอาชีพของชาวบา้นเร่ิมค่อยๆ ลดลง 

ในพื้นท่ีตาํบลบา้นม่วงมีระบบนิเวศเฉพาะคือ พนัโขดแสนไคร้ ท่ีเป็นระบบนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
เกาะแก่ง หินผาเหมาะสาํหรับเป็นท่ีวางไข่และท่ีอยูอ่าศยัของปลานานาชนิด พื้นท่ีเช่ือมต่อกนั 3 หมู่บา้น คือบา้น
หนอง บา้นภูเขาทอง และบา้นม่วง โดยพื้นท่ีบา้นหนองเป็นพื้นท่ีท่ีพบปลาบึกซ่ึงเป็นปลานํ้ าจืดขนาดใหญ่ใน
แม่นํ้ าโขง จนมีช่ือเรียกในระบบนิเวศแม่นํ้ าโขงบริเวณนํ้ าวา่ "หนองปลาบึก" ปัจจุบนัเร่ิมไดรั้บผลกระทบจาก
การพฒันาในแม่นํ้าโขงมากข้ึน หลายครอบครัวเร่ิมปรับตวัสู่ภาคการเกษตรและการท่องเท่ียวมากข้ึน 

เป้าหมายหลกัของการส่ือสารใน 3 ชุมชนของตาํบลบา้นม่วง จะนาํเสนอความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
บริเวณพนัโขดแสนไคร้ และการปรับตวัของชุมชนหลงัการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ จากสถานการณ์การข้ึน
ลงของระดบันํ้ าในแม่นํ้ าโขงท่ีไม่เป็นธรรมชาติ โดยมีการประสานความร่วมมือกบัส่วนต่างๆ ในชุมชน เช่น 
โรงเรียนและองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน รวมถึงองค์กรภายนอกชุมชนทั้งหน่วยงานราชการและองค์กร
ชาวบา้น องคก์รพฒันาเอกชน เช่น เครือข่ายสภาประชาชนลุ่มนํ้าโขง 8 จงัหวดั รวมทั้งกรมประมง 
 ในการดําเนินงานการสร้างทีมส่ือและการใช้วิธีการส่ือสารในพื้นท่ียงัมีจุดอ่อนทั้งเร่ืองการสร้าง
กระบวนการส่ือสารและกระบวนการทาํงานใน 3 ชุมชน การใหค้วามหมายของการส่ือสารยงัไม่ชดัเจน จึงนาํมา
สู่การไม่ได้มุ่งเน้นท่ีการส่ือสารภายในชุมชน แต่ท่ีผ่านมาการทาํงานมุ่งเน้นในพื้นท่ีบ้านม่วงเป็นหลัก ไม่
สามารถนาํกระบวนการส่ือสารไปสร้างความเขา้ใจและขยายการทาํงานไปบา้นหนองและบา้นภูเขาทองได ้จึง
ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการรับรู้ ขอ้มูลและกิจกรรมภายใตโ้ครงการ ทาํให้การส่ือสารทั้งภายในและภายนอกเกิดข้ึน
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นอ้ย จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงแผนการทาํงานเพื่อให้เกิดการกระจายขอ้มูลและมีการส่ือสารภายในพื้นท่ี
ทาํงานวจิยั 3 ชุมชน ดงักล่าว          
 
4.6 การด าเนินการระยะที่ 2 

พื้นท่ีบ้านหาดไคร้ การทาํแผนท่ีชุมชนและแผนท่ีการใช้ทรัพยากร นกัวิจยัชุมชนไดร่้วมกนัทาํแผนท่ี
ชุมชน ซ่ึงแผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งบา้นเรือน วดั สถานท่ีสําคญั ทรัพยากรท่ีชุมชนใชป้ระโยชน์ ดา้นแผนท่ีระบบ
นิเวศแสดงใหเ้ห็นระบบนิเวศแม่นํ้าโขงบริเวณบา้นหาดไคร้ท่ีชาวบา้นใชป้ระโยชน์ในอดีตและปัจจุบนั ซ่ึงแผน
ท่ีระบบนิเวศ แสดงการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนก่อนและหลงัการพฒันาในแม่นํ้ าโขง
ตอนบนและโครงการพฒันาเข่ือนกนัตล่ิงบริเวณบา้นหาดไคร้ ท่ีส่งผลให้ระบบนิเวศและพื้นท่ีท่ีชาวบา้นใช้
ประโยชน์จบัปลา เก็บไก ปลูกผกั เปล่ียนแปลงอยา่งส้ินเชิง ทาํให้ชาวบา้นไม่สามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ไดอี้ก
เลย การพึ่งพาทรัพยากรจากแม่นํ้ าโขงของชาวบา้นจึงลดลง แผนท่ีการใชท้รัพยากรของชุมชนแสดงให้เห็นถึง
การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลโดยตรงต่อชาวบา้น ผา่นการอธิบายตามหลกัความรู้ทอ้งถ่ิน ซ่ึงการสูญเสียทรัพยากรท่ี
เกิดข้ึนยงัไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือหรือรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึน ท่ีสําคัญการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนชาวบา้นยงัไม่มีทางออกท่ีแน่ชดัเน่ืองจากเป็นผลกระทบขา้มพรมแดนท่ีตอ้งอาศยักลไก
ระดบัรัฐในการดาํเนินการ 
การปรับปรุงจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ปลาบึก 
 พิพิธภณัฑป์ลาบึกภายใตก้ารดูแลของเทศบาลตาํบลเวยีงเชียงของ เป็นอาคารท่ีจดัแสดงความรู้เร่ืองปลา
นํ้ าจืดและปลาบึก ท่ีผ่านมาชุมชนไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการดูแลเน่ืองดว้ยเป็นความรับผิดชอบของ
เทศบาล แต่มีการจดักิจกรรมบวงสรวงเจา้พ่อปลาบึกร่วมกบัชุมชนบา้นหาดไคร้ ในระหว่างการทาํงานวิจยั 
นกัวิจยัและตวัแทนสมาชิกเทศบาลไดเ้ขา้พบหารือกบันายกเทศมนตรีในการหารือความร่วมมือ เพื่อนาํขอ้มูล
จากงานวิจยัเขา้ไปจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ปลาบึก ขอ้มูลท่ีจะนาํไปจดัแสดงจะเป็นเร่ืองปลาบึกและไก(สาหร่าย
แม่นํ้าโขง) ท่ีเป็นเอกลกัษณ์สาํคญัของชาวบา้นหาดไคร้ ชมรมปลาบึกบา้นหาดไคร้มีปลาบึกสต๊าฟ จาํนวน 1 ตวั 
ท่ีเป็นของชุมชน ตั้งแสดงอยูใ่นอาศยัแสดงสินคา้ชุมชนท่ี ขาดการดูแลรักษาไม่มีขอ้มูลบ่งบอกถึงเร่ืองราวของ
ปลาบึกตวัดงักล่าว จึงไดมี้ความเห็นร่วมกนัในนามนกัวจิยับา้นหาดไคร้และนายกเทศบาล ท่ีจะนาํปลาบึกสต๊าฟ
ตวัดังกล่าวเขา้ไปจดัแสดงในอาคารพิพิธภณัฑ์ปลาบึก โดยจะมีการซ่อมแซมทาํความสะอาด หลงัจากการ
ประชุมหารือจึงไดมี้การดาํเนินการตามท่ีไดห้ารือกบัเทศบาล จึงเป็นความร่วมมือของนักวิจยั ชาวบา้น และ
เทศบาลท่ีไดเ้ห็นความสาํคญัต่องานวจิยัทอ้งถ่ิน 
 

 พื้นที่บ้านห้วยลึก 
 การทาํแผนท่ีชุมชน และระบบนิเวศ นกัวิจยัและชาวบา้นไดร่้วมกนัทาํแผนท่ีชุมชนและแผนท่ีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรจากแม่นํ้าโขงบริเวณบา้นหว้ยลึก แผนท่ีชุมชนแสดงจุดท่ีตั้งบา้นเรือน วดั โรงเรียน และ
สถานท่ีสําคญัท่ีชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั ส่วนแผนท่ีระบบนิเวศแสดงรายช่ือระบบนิเวศทอ้งถ่ิน โดยระบบ
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นิเวศต่างๆ ใชช่ื้อตามความรู้ทอ้งถ่ิน รวมถึงจุดท่ีชาวบา้นใชใ้นการหาปลา และใช้ประโยชน์จากแม่นํ้ าโขงใน
การหาอยู่หากินเพื่อให้เห็นความเช่ือมโยงของวิถีชาวบา้นกบัระบบนิเวศของแม่นํ้ าโขง ต่อการพึ่งพาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร 
 การผลิตส่ือและการตอ้นรับคณะศึกษาดูงาน ช่วงระหวา่งการทาํงานวจิยัไดมี้ทีมสารคดีช่องไทยพีบีเอส 
ลงพื้นท่ีถ่ายทาํสารคดีเพื่อเล่าเร่ืองราวการเปล่ียนแปลงของแม่นํ้ าโขงท่ีผา่นมา ผา่นมุมมองนกัวิจยัชาวบา้นห้วย
ลึก เพื่อใหเ้ห็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัคนหาปลา โดยมีนายชยัวฒัน์ ดวงธิดา นกัวิจยัเป็นผูเ้ล่าเร่ืองในสารคดีเร่ือง 
นํ้ าเปล่ียน ปลาเปล่ียน คนเปล่ียน : ภูมิภาค 3.0 ออกอากาศเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2562  ช่อง TPBS สารคดีมี
ความยาว กวา่ 55 นาที ไดใ้ชข้อ้มูลจากงานวจิยัของชาวบา้นบา้นหว้ยลึกในการประกอบการนาํเสนอเร่ืองราวใน
สารคดีดงักล่าว  
 นอกจากการนาํเสนอผ่านส่ือต่างๆแลว้ พื้นท่ีบา้นห้วยลึกเป็นพื้นท่ีท่ีไดต้อ้นรับคณะศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาทาํงานวิจยั มีกลุ่มศึกษาดูงานลงมาในพื้นท่ี เช่น กลุ่มศึกษาดูงานของคณะภาคประชา
สังคมประเทศฟิลิปปินส์ กลุ่มสถาบนัพระปกเกลา้ กลุ่มนกัเรียนแม่โขงสคูล และชมรมนกัข่าวส่ิงแวดลอ้ม  
ซ่ึงกลุ่มศึกษาดูงานท่ีเลือกมาลงพื้นท่ีห้วยลึก เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและขอ้กงัวลของชุมชนต่อโครงการ
พฒันาในแม่นํ้ าโขงจากตอนบนและเร่ืองเข่ือนปากแบง  ซ่ึงทีมนกัวิจยับา้นห้วยลึกเขา้ไปเป็นวิทยากรนาํเสนอ
ข้อมูล โดยนําข้อมูลจากงานวิจัยไปนําเสนอเกิดการส่ือสารกับคณะศึกษาดูงานอย่างต่อเน่ืองและเกิดการ
เปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย เช่น การชะลอโครงการเข่ือนปากแบง และการยกเลิกโครงการระเบิดแก่ง ท่ีชาวบา้น
และนกัวิจยับา้นห้วยลึกเช่ือวา่มาจากการต่อสู้ของชาวบา้นและการหนุนเสริมขอ้มูลภายใตก้ารทาํงานวิจยัแบบ
ทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบในการนาํเสนอขอ้มูลต่อกลุ่มต่างๆรวมไปถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
พื้นที่บ้านกลาง 
เพื่อค้นหาวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับชุมชนชาติพันธุ์ลุ่มน้ าโขง 

จากการศึกษาโครงการทุนเดิมและศกัยภาพของชุมชนเพื่อการจดัการการท่องเท่ียววิถีไทพวน บา้น
กลาง  ตาํบลปากตม  อาํเภอเชียงคาน  จงัหวดัเลย (ธนูศิลป์ อินดาและคณะ สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั  
(สกว.) มีนาคม  2562) จากการศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้นกลาง  ตาํบลปากตม  อาํเภอเชียงคาน ซ่ึงตั้งอยูริ่มนํ้ าเลย
เป็นชุมชนชาวไทยพวนท่ีมีวฒันธรรมและประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย 
ประเพณี  วถีิการดาํรงชีพ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วถีิการปลูกพืช การหาอยูห่ากินในแม่นํ้ าเลย และภาษาพูด ท่ีเรียกวา่
ภาษาพวน  เป็นภาษาหน่ึงในเจด็กลุ่มใหญ่ของภาษาไทยดั้งเดิม   

ไทพวนเขา้มาตั้งถ่ินฐานในบา้นกลาง ไดส้ร้างบา้นเรือนท่ีบริเวณริมแม่นํ้ าเลยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ยุค 
คือ   ยคุท่ี 1 การตั้งถ่ินฐาน ประมาณปี พ.ศ. 2300 – 2400 ลกัษณะบา้นเรือนเป็นแบบง่าย ๆ คือ เสาไม ้หลงัคามุง
ดว้ยหญา้ ฝาและพื้นทาํด้วยไมไ้ผ่สับออกเป็นแผ่นๆ แต่จะไม่ให้ขาดออกจากกนัแล้ว นาํมากางออก เรียกว่า 
“ฟาก” มดัดว้ยไมต้อกหรือหวาย  
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ยุคท่ี 2 สร้างบา้นแปลงเมือง ประมาณปี พ.ศ. 2400–2500 ไดส้ร้างบา้นแบบถาวรคือ สร้างบา้นแบบยก
สูง มีใตถุ้นเรือน นิยมปลูกเรือนท่ีมีตั้งแต่ 4 หอ้งข้ึนไป มีหลงัคาทรงมะลิลา หนัหนา้ไป ทางทิศตะวนัตก และใช้
หวายผูกมดัแทนตะปู แต่ถา้เป็นบา้นเจา้นายหรือผูมี้ฐานะดีก็มุงดว้ยกระเบ้ือง ไม ้เรียกว่า “ไมแ้ป้นเกล็ด หรือ 
กระเบ้ืองดินเผา” ส่วนพื้นหรือฝาใชไ้มก้ระดาน หรือใชไ้มไ้ผส่ับ ออกเป็นแผน่แลว้มีเส่ือสานดว้ยหวายทบัอีก
คร้ังหน่ึง มีหอ้งครัวอยูบ่นเรือน มีชายยืน่ออกจากตวัเรือน และมีบนัไดข้ึนลงพาดลงท่ีนอกชานดา้นทางทิศเหนือ 
ส่วนเสาเรือนนั้นจะใชไ้มท้ั้งตน้หรืออิฐก่อเป็นเสาขนาดใหญ่  

ยุคท่ี 3 ยุคการเปล่ียนแปลง ประมาณปี พ.ศ. 2500– ปัจจุบนั การสร้างบา้นเรือนของชาวไท พวนได้
เปล่ียนแปลงเป็นแบบของชาวอีสานทัว่ไป คือบา้นไมส้องชั้นมุงดว้ยสังกะสี หรือบา้นปูนมุงดว้ย กระเบ้ือง แต่ก็
ยงัมีบา้นแบบไทพวนเดิมเหลืออยูใ่นหมูบา้นประมาณ 10 หลงัคาเรือน ชาวบา้นกลาง (ไทพวน) มีเอกลกัษณ์เด่น
ท่ีสุดก็คือเร่ืองของภาษาการพูดการออกเสียงท่ีไม่เหมือนใคร เสียงท่ีพูด ออกมามกัจะเสียงดงั นํ้ าเสียงท่ีเปล่ง
ออกมาจะทุม้ สาํเนียงจะออกแบบใกลเ้คียงกบัทางภาคใตม้าก แต่การเรียกหรือใชค้าํจะเป็นทางอีสาน เช่น นํ้ า จะ
ออกเสียงเป็น น่าม  ขา้ว จะออกเสียงเป็น เขา้ เป็นตน้ แต่ชาวบา้นกลางจะมีคาํท่ีเรียกเฉพาะคาํ  เช่น  มุง้ จะ
เรียกวา่ สุด หนา้ต่าง จะเรียกวา่ ป่องเอ้ียม  คนแก่คนชราก็เรียกวา่ พ่อต้ีแม่ต้ี  ผิดผีหรือผิดประเพณี เรียกวา่ คะลาํ 
เหลือเช่ือ ก็เรียกวา่ งึด เป็นตน้ 

วฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือ ชาวไทพวนบ้านกลางมีประเพณีและวฒันธรรมท่ีปฏิบติักันมา
ยาวนานคือ บุญตน้มะขามใหญ่ ชาวไทพวนบา้นกลางมีความเช่ือกนัวา่ตน้มะขามใหญ่มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอาศยัอยู ่คือ 
ทา้วคาํแสน สูงส่ง เป็นท่ีสักการะและเคารพนับถือของชาวบา้น ถึงเดือนหกของทุกปีจะมีการทาํบุญอยู่ท่ีใต้
ตน้มะขามใหญ่ มีการสวดมนตส์ามคืนทุกปี   

ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ชุมชนบา้นกลางมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสําคญั ไดแ้ก่  หมอมนต์/ หมอ เป่า หมอ
พราหมณ์ หรือจํ้ าในหมู่บา้น ถือได้ว่า เป็นผูน้าํทางจิตวิญญาณทางความเช่ือ และผูน้าํอย่างไม่เป็นทางการท่ี
ชาวบ้านให้ความนับถือ  ด้านการจกัสาน ด้านการตี เหล็ก และด้านการทอผา้ซ่ึงถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท่ี
เอกลกัษณ์ของชาวไทพวนบา้นกลาง  

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่ แม่นํ้าเลย ชุมชนบา้นกลางมีทรัพยากรแหล่งนํ้ า
ท่ีสําคญั ไดแ้ก่  แม่นํ้ าเลย  ซ่ึงมีแม่นํ้ าเลยไหลผา่นชุมชนมีความประมาณ  5  กิโลเมตร  โดยมีท่านํ้ าและระบบ
นิเวศยอ่ยต่างๆ ในแม่นํ้ าเลย พื้นท่ีบา้นกลางดงัน้ี  วงัเซิม  แก่งคนั นา  วงัฮาง หาดกางเหลืองหรือหาดตาเหลือง 
วงัแค ้  หาดสมท่อ   วงัออ้  หาดคด  วงัม่วงหรือ ท่าป่าเห่ว (ป่าชา้)   ท่าสวน  ท่าบา้นหรือท่าใตส้ะพาน ท่าหัว
คอนหรือท่าสองคอน ท่าป้าเวยีง  ท่าโรงเรียน หรือท่าชา้ง ท่าวงัยิงเสือ หาดลอก วงัมน วงัแคน้ ท่าประตูฮอ้ และ
แก่งใหม่ ภูเขาท่ีมีลกัษณะเด่น สาํคญั  ไดแ้ก่ ภูหลกัแดนดิน  ภูชา้ง และภูโคก1  

                                                           
1 โครงการทุนเดิมและศกัยภาพของชุมชนเพ่ือการจดัการการท่องเท่ียววิถีไทพวน บา้นกลาง  ตาํบลปากตม  อาํเภอเชียงคาน  จงัหวดัเลย (ธนูศิลป์   อิน
ดาและคณะ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั  (สกว.) มีนาคม  2562) 
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ดา้นประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือของชาวไทพวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติและแม่นํ้ าเลยนั้น เช่น ลอย
กระทง รดนํ้าดาํหวัพอ่ต้ีแม่ต้ีในวนัสงกรานต ์ ตน้มะขาม, อุปคุต เป็นตน้  

บา้นกลางเป็นชุมชนชาติพนัธ์ุไทพวนเกือบทั้งหมดของชุมชน ท่ีมีปะปนจะเป็นเขยหรือสะใภ ้ท่ีเขา้มา
แต่งงานกบัไทพวน ถือไดว้า่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุเกือบ 100% การประกอบอาชีพของชุมชนชาติพนัธ์ุไทพวน บา้น
กลาง ใช้วิถีการทาํเกษตรกรรมมาแต่อดีตเม่ือคร้ังท่ีมีการยา้ยและตั้งชุมชนจวบจนปัจจุบนัประมาณ 400 กวา่ปี 
เพราะสภาพแวดลอ้มของชุมชนจะลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและมีแม่นํ้ าเลยไหลผา่น การถือครองท่ีดินจะมีเอกสาร
ท่ีเป็นโฉนดไม่มาก เพราะเป็นพื้นท่ีลาดชนัภูเขา การตั้งชุมชนจะตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเป็นแอ่งกระทะตํ่า การทาํมาหา
กินอาศยัของท่ีมีในธรรมชาติ เช่น จากภูเขา และท่ีลุ่มริมนํ้ าและในแม่นํ้ าเลย ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาก การ
สัญจรในอดีตจะใช้สายนํ้ าจากแม่นํ้ าเลย และการเดินเทา้ ในปัจจุบนัการคมนาคมสะดวกมากข้ึนจะมีรถยนต์
เกือบทุกครัวเรือน เพราะถือไดชุ้มชนไทพวนมีความเป็นอยูค่่อนขา้งท่ีดี ความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนไทพวนกบั
ชุมชนภายนอกจึงมีค่อนขา้งนอ้ย เพราะในอดีตชุมชนไทพวนมกัจะมีการแต่งงานกนัภายในเฉพาะกลุ่มไทพวน 
แต่ปัจจุบนัเร่ิมมีการแต่งงานกบัคนภายนอกมากข้ึน เห็นไดจ้ากการเขย สะใภเ้ขา้มาอยูใ่นชุมชนมากข้ึน อีกทั้งไท
พวนยงัมีการยา้ยตามคู่สามี ภรรยาท่ีอยู่นอกชุมชน หรือไปประกอบอาชีพภายนอกมากข้ึน ตามพลวตัรในโลก
ปัจจุบนั สังคมไทพวนในปัจจุบนัจึงมีการรับเอาวฒันธรรม เรียนรู้สังคม วฒันธรรมภายนอกมากข้ึน ดงันั้น
สังคมไทพวนจะปิดตวัเองในอดีตและถูกเปิดสู่สังคมภายนอกจากการไดรู้้ ไดเ้ห็น ดงันั้นชุมชนจึงมีการพึ่งพิง
ทรัพยากรภายในชุมชน และมีความสังคมท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของตวัเองสูง 

 

สภาพปัญหาต่อวิถีการด ารงชีพ และระบบอาหารของชุมชน (โครงการ นโยบายรัฐ) 
การทาํมาหากินกบัแม่นํ้ าเลย ตั้งแต่ชายฝ่ังริมตล่ิงลงไป พืช ผกั กุง้ หอย ปู ปลา สัตวน์ํ้ าอ่ืนๆ ท่ีมีความ

อุดมสมบูรณ์มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัท่ียงัมีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างไม่หมดส้ิน ถา้คิดจากมูลค่าจะเห็นไดว้่า  
จากการศึกษาของชุมชนไทพวนบา้นกลางท่ีผา่นมา (อา้งอิงแลว้) มูลค่าทางเศรษฐกิจ การทาํมาหากินดา้นการ
ประมงในแม่นํ้ าเลย (กุง้ ปลา และหอยตาก) คิดเป็นมูลค่า 7,350,000 บาท/ ½ ปี โดยคิดตามอตัราซ้ือขายภายใน
ชุมชนเอง (กุง้ 250 บาท/กิโลกรัม, ปลา 100 บาท/กิโลกรัม และหอยตาก 20 บาท/กิโลกรัม) และการเพาะปลูก
พืชผกัริมตล่ิงแม่นํ้าเลย คิดเป็นมูลค่า 636,000 บาท/ ½ ปี (จาํนวนตวัอยา่ง 29 ครอบครัว)  

อน่ึงสมเด็จพระนางเจา้บรมราชินีนาถ ไดเ้สด็จทรงเยี่ยมและเป็นขวญักาํลงัใจแก่ชุมชนเม่ือคร้ันนํ้ าท่วม
หมู่บา้นเม่ือ พ.ศ. 2545 ทรงมีพระราชดาํริให้ชาวไทพวนหมู่บา้นกลางเป็นหมู่บา้นในโครงการพระราชดาํริดา้น
การพฒันาส่งเสริมอาชีพการท่องเท่ียว (สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํริ สาํนกังาน กปร. http://www.rdpb.go.th/th) 

ความสัมพนัธ์ท่ีชุมชนมีกบัแม่นํ้ าเลยนั้นมีมาช้านาน จึงทาํให้ชุมชนมีความผูกพนัมาก การดาํรงชีพ
ของชุมชนทัว่ไปจะตอ้งมีนํ้ าจากธรรมชาติเป็นท่ีพึ่งพิงเสมอ ดังนั้นเม่ือภาครัฐหรือเอกชนท่ีมีโครงการหรือ
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของพวกเขา “การมีส่วนร่วม” จึงจาํเป็นและให้ความสําคญัเป็นลาํดบัแรก ดงัเช่น
โครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้าศรีสองรักท่ีจะมีการก่อสร้างบริเวณปากแม่นํ้าเลย ระหวา่งบา้นเชียงคาน 
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บา้นคกมาด บา้นห้วยหินสอ (เป็นชุมชนหน่ึงของบา้นคกมาด) ตาํบลเชียงคาน บา้นกกโพธ์ิ บา้นนาบอน ตาํบล
นาซ่าว อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย เป็นพื้นท่ีปากแม่นํ้ าเลยท่ีไหลลงสู่แม่นํ้ าโขง ท่ีมีความสําคญัทางระบบนิเวศ
ในการเป็นแหล่งเพาะขยายแพร่พนัธ์ุปลาและสัตวน์ํ้ าอ่ืนๆ ถา้มีการก่อสร้างประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ทาํให้
ชุมชนชาวบา้นกลางมีความกงัวลหลายๆ ดา้น ซ่ึงจะไดอ้ธิบายต่อไป 
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ในลุ่มน้ าโขง ท่ีเป็นแม่นํ้านานาชาติท่ีมีตน้กาํเนิดมาจากท่ีราบสูงธิเบต ไหลผา่นตอนใตข้องประเทศ

จีนผา่น ตะวนัออกของสหภาพพม่า ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยผ่านประเทศ
ลาวและประเทศกมัพูชา ก่อนท่ีจะไหลลงสู่ทะเลจีนใตใ้นภาคใตข้องเวียดนาม แม่นํ้ าโขงจดัเป็นแม่นํ้ าสายท่ี
ยาวท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และเป็นแม่นํ้ าท่ีมีขนาดใหญ่สายหน่ึงของโลก แม่นํ้ าโขงมีความยาว
ทั้งส้ิน 4,173 กิโลเมตร แบ่งเป็นแม่นํ้ าโขงตอนบน มีความยาวประมาณ 1,800 กิโลเมตร และแม่นํ้ าโขง
ตอนล่าง ซ่ึงมีความยาวประมาณ 2,373 กิโลเมตร มีพื้นท่ีลุ่มนํ้ าแม่นํ้ าโขงตอนล่าง 591,000 ตร.กม. โดยเป็น
พื้นท่ีลุ่มนํ้าในประเทศไทย 178,080 ตร.กม. ประกอบดว้ยลุ่มนํ้ ากก ลุ่มนํ้ าโตนเลสาป ลุ่มนํ้ าโขง (เหนือ) ลุ่ม
นํ้ าโขง (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) ลุ่ม นํ้ ามูลและลุ่มนํ้ าชี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
195,060 ตร.กม. ประเทศกมัพูชา 152,440 ตร.กม.และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 65,420 ตร.
กม. 

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแม่นํ้าโขงไหลจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขา้
สู่พรมแดนไทยลาวท่ีอาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย เร่ือยไปจนไปถึงอาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี ลุ่ม
นํ้ าโขง (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) มีพื้นท่ีลุ่มนํ้ าทั้งหมดรวมประมาณ 46,991 ตร.กม. พื้นท่ีลุ่มนํ้ าส่วนใหญ่
ครอบคลุมพื้นท่ีจงัหวดัเลย หนองคาย อุดรธานี หนองบวัลาํภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อาํนาจเจริญ 
และจังหวดัอุบลราชธานี สภาพภูมิประเทศของลุ่มนํ้ าโดยทั่วไปจัดเป็นพื้นท่ีราบสูง มีระดับอยู่เหนือ 
ระดบันํ้ าทะเลปานกลางระหวา่ง 100 - 200 ม.รทก. มีเทือกเขาทางดา้นทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกของลุ่มนํ้ า 
เทือกเขา ท่ีสําคญั คือ เทือกเขาเพชรบูรณ์ ดงพญาเยน็ ภูพาน และพนมดงรัก ทาํให้พื้นท่ีของลุ่มนํ้ าดา้นทิศ
ตะวนัตก และ ทิศใตมี้แนวเขาเป็นตวัแบ่งเขตมีลาดเทจากทิศใตไ้ปทิศเหนือ เป็นแหล่งกาํเนิดของแม่นํ้ าท่ี
สาํคญั คือ แม่นํ้ าเลย นํ้ าโมง นํ้ าสวย ห้วยหลวง แม่นํ้ าสงคราม ห้วยนํ้ ากํ่า เป็นตน้ มีอาณาเขตติดกบัประเทศ
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สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวทางทิศเหนือ ทิศใต้ติดกับลุ่มนํ้ าป่าสัก ลุ่มนํ้ าชี ลุ่มนํ้ ามูล ทิศ
ตะวนัออกติดกบัประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และทิศตะวนัตกติดกบัลุ่มนํ้าน่าน 
อา้งอิง : http://rainmaking.royalrain.go.th/Data/Basin  
 

แม่น้ าเลย 
ลุ่มนํ้าเลย พื้นท่ี 3,891 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,431,875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34 ของพื้นท่ีบนเทือกเขาภู

หลวง ไหลผา่น อาํเภอภูหลวง วงัสะพุง เมืองเลยและไหลลงสู่แม่นํ้ าโขง ท่ีอาํเภอเชียงคาน มีห้วยสาขารวม 
147 สาย อยู่ในเขตอาํเภอภูหลวง วงัสะพุง เมืองเลย อาํเภอเอราวณัและพื้นท่ีบางส่วนของอาํเภอนาดว้ง 
อาํเภอเชียงคาน และอาํเภอหนองหิน แม่นํ้าเลยมีความยาว 231 กิโลเมตร อยูใ่นเขตจงัหวดัเลย 120 กิโลเมตร 
ปริมาณนํ้าท่าเฉล่ีย 1,168 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี  

ลุ่มนํ้ าโขง พื้นท่ี 2,354 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,471,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของพื้นท่ีจงัหวดั 
เป็นช่วงท่ีแม่นํ้ าโขง ไหลผ่านจงัหวดัเลยไปจงัหวดัหนองคาย มีลาํห้วยสาขา 67 สาย อยูใ่นเขตอาํเภอเชียง
คานและปากชม2 (เมืองเลย ท่ีเรารัก, อดุลยเ์ดช ติยะบุตร: เมษายน 2553) 

ดงันั้นการดาํเนินโครงการในแม่นํ้าสายใดสายหน่ึงยอ่มส่งผลกระทบต่อแม่นํ้าอีกสายอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได ้แม่นํ้ าเลยและแม่นํ้ าโขงจึงมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัยะสําคญัหลายประการ เช่น การข้ึนลงของ
ระดบันํ้า การอพยพขยายแพร่พนัธ์ุสัตวน์ํ้า วิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือต่างๆ เป็นตน้ เช่นเดียวกนั
การสร้างเข่ือนในแม่นํ้ าโขง เช่น เข่ือนไซยะบุรี ก่อนวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 ท่ีจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่าย
ใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีการกกัเก็บนํ้ าทาํให้ทา้ยเข่ือนระดบันํ้ าลดลงจนสร้างผลกระทบ
เสียหายต่อระบบนิเวศ วถีิชีวติคมริมแม่นํ้าโขงไปจนถึงประเทศเวียดนาม ซ่ึงส่ือต่างๆ ไดมี้การนาํเสนอ และ
หลงัจากวนัท่ี 29 ตุคาคม 2562 เม่ือเข่ือนไซยะบุรีเร่ิมผลิตกระแสไฟฟ้า ทาํให้ทา้ยเข่ือนเกิดความผนัผวนของ
ระดบันํ้ า ข้ึนลงเป็นรายวนั (ผูว้ิจยัได้สังเกตและสอบถามกบัชุมชนท่ีทาํประมงตาํบลเชียงคาน อาํเภอเชียง
คาน จงัหวดัเลย) เช่น  วนัท่ี 30 ตุคาคม ระดบันํ้ าข้ึนจากวนัก่อนน้ี  70 – 120 ซม. วนัท่ี 1 พฤศจิกายน ระดบั
นํ้าลดลงจากวนัท่ี 30 ตุลาคม 50-70 ซม. เป็นตน้  การอพยพของปลาท่ีอพยพผิดฤดูกาล เช่น ปลาจอก ท่ีเป็น
ปลาเกล็ด โดยปกติปลาชนิดน้ีจะอพยพในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเมษายน (ฤดูนํ้ าแห้ง) แต่ชาวประมงจบัได้
เป็นจาํนวนมากในเดือนพฤศจิกายน และไข่ในทอ้งปลาจอกพึ่งเร่ิมเป็นไข่อ่อนๆ ซ่ึงชาวประมงคาดการณ์
และแสดงความคิดเห็นวา่ในปีต่อไปปริมาณปลาโดยเฉพาะปลาอพยพผดิฤดูกาลอาจมีโอกาสเส่ียง ทั้งในการ
ลดปริมาณและเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุได ้ผลกระทบท่ีเห็นชดัอีกประการหน่ึงคือ ตน้ไคร้นํ้ าท่ีข้ึนตามโขดหิน 
แก่งหินในแม่นํ้าโขงยนืตน้แหง้ตาย ซ่ึงสาเหตุจากการข้ึนลงของระดบันํ้ าในแม่นํ้ าโขงอยา่งกระทนัหนั  เม่ือ
จะมีการสร้างส่ิงก่อสร้างกั้นแม่นํ้ าเลยอย่างโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก (ดงัรายละเอียดท่ีกล่าวไว้
แลว้) ท่ีจะสร้างบริเวณปากแม่นํ้ าเลยก่อนไหลลงสู่แม่นํ้ าโขงประมาณ 900 เมตร ย่อมส่งผลต่อการอพยพ

                                                           
2 (เมืองเลย ท่ีเรารัก, อดุลยเ์ดช ติยะบุตร: เมษายน 2553) 

http://rainmaking.royalrain.go.th/Data/Basin
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ขยายพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า จากการสังเกตุของผูว้ิจยัตามตลาดตั้งแต่บา้นธาตุ ตาํบลธาตุ ตลาดบา้นนาบอน ตาํบลนา
ซ่าว มีปลาชนิดเดียวกนัจากการสอบถามเป็นปลาท่ีจบัไดใ้นแม่นํ้ าเลย เช่น ปลาไน (อีตุ) ปลาเลิม ปลาสะงั้ว 
เป็นตน้  

      
รูปแสดง ปลาจอกและไข่อ่อนปลาจอกท่ีจบัไดใ้นเขตตาํบลเชียงคานบริเวณใตป้ากแม่นํ้าเลย 
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ความสัมพันธ์โครงการผันน้ าโขง เลย ชี มูนกับโครงการประตูระบายน้ าศรีสองรัก 

 

 
ท่ีมา : เอกสารรายงานแผนหลักการพฒันาลุ่มนํ้ า จงัหวดัเลย สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
ธนัวาคม 2561  

 ชุมชนท่ีคดัคา้นโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักมีการร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งตั้งแต่รองอธิบดีกรมชลประทาน เม่ือคร้ังไปยืน่เอกสารคดัคา้นโครงการดงักล่าวท่ีกรุงเทพมหานคร 
ในแต่ละเวทีฝ่ายคัดค้าน ได้สอบถามถึงความสัมพนัธ์ระหว่างโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักกับ
โครงการผนันํ้าโขง เลย ชี มูน คาํตอบท่ีไดรั้บจากเจา้ของโครงการคือเป็นคนละโครงการ แต่จากการสืบคน้
ขอ้มูลทางออนไลน์ (ตามรูปท่ีปรากฏ) ทาํให้เห็นวา่ ทั้งสองโครงการอาจมีส่วนเช่ือมโยงกนั เช่น พื้นท่ีทบั
ซอ้นกนั แผนท่ีปรากฏช่ือทั้งสองโครงการ การเช่ือมโครงการทั้งสองจากประตูระบายนํ้า  

 การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ของโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรักฝ่ายผูค้ดัคา้นไดใ้หข้อ้มูล และจาก
การร่วมเวทีหลายคร้ัง ดงัจะได้กล่าวลาํดบัต่อไปว่าเจา้ของโครงการพยายามปิดเบือน ปิดกั้นขอ้มูล เช่น 
ขอ้มูลการศึกษาความเหมาะสม ฝ่ายคา้นไดแ้สดงขอ้กงัวลของชุมชนกบัโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก
ดงัน้ี 

 

รูปภาพความเช่ือมโครงการประตูระบายนํ้าศรี

สองรักกบัคลองส่งนํ้าของโครงการผนันํ้าโขง 
เลย ชี มูน 
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1. การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการและการศึกษาผลกระทบจากโครงการมีการศึกษาครบถว้น
ทุกมิติทั้งทางดา้น สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม หรือไม่ 

2. ชาวบา้นไม่มีรายละเอียดของโครงการ และไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดเ้พียงพอต่อการตดัสินใจ 
3. พื้นท่ีรับประโยชน์จากโครงการไม่เป็นจริง 
4. ไม่มีความชดัเจนเร่ืองการบริหารจดัการระบบสถานีสูบนํ้า ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนใครเป็นผูรั้บภาระ 
5.  ระบบชลประทานเดิมท่ีมีอยูจ่ะมีการบริหารจดัการปรับปรุงแกไ้ขใชป้ระโยชน์อยา่งไร 
6. กระบวนการจดัเวทีรับฟังความเห็นไม่โปร่งใสและมีการคุกคาม ข่มขู่ ปิดบงัขอ้มูล กบัชาวบา้นผูท่ี้

จะไดรั้บผลกระทบ 
7. ความหลากหลายทางชีวภาพพนัธ์ุพืช สัตวน์ํ้า สัตวป่์า ไม่มีขอ้มูลและไม่มีการศึกษา 
8. โครงการผนันํ้ าโขง เลย ชี มูน และประตูระบายนํ้ าศรีสองรักมีผลกระทบและผลเสีย อย่างไร เป็น

โครงการเดียวกนัหรือไม่ 
จากสถานการณ์ปัญหาท่ีชาวบา้นเผชิญอยู่ซ่ึงเป็นท่ีกงัวลของชาวบา้น คือ โครงการสร้างประตู

ระบายนํ้ าศรีสองรัก ซ่ึงโครงการน้ีจะสร้างผลกระทบต่อชุมชน คือ นํ้ าท่วมพื้นท่ีทาํกินและทาํลายระบบ
นิเวศท่ีชาวบา้นเคยใชท้าํมาหากิน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 กรมชลประทาน เร่ิมดาํเนินการพฒันาลุ่มนํ้ า
เลย กรมชลประทานเร่ิมพฒันาวางโครงการบนแม่นํ้ าเลย 3 แห่ง คือ เข่ือนเก็บนํ้ าเลย (บา้นหวักะโปะ) เข่ือน
เก็บกกันํ้ าทบ (บา้นโพนงาม) และเข่ือนเก็บกกันํ้ าลาย (บา้นภูบ่บิด) เพื่อสนบัสนุนการเกษตร การอุปโภค
และบริโภคของเกษตรกร โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรักดงัต่อไปน้ี 

2520-2521 กรมชลประทาน ศึกษาเบ้ืองต้นโครงการอ่างเก็บนํ้ าเลย ตามพระราชดาํริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2520 ท่ีมีพระราชดาํรัสกบัอธิบดีกรมชลประทานวา่ ควร
พิจารณาวางแผนโครงการชลประทานลุ่มนํ้ าเลย เพื่อจดัหานํ้ าให้ราษฎรในลุ่มนํ้ าเลยทาํการเพาะปลูก ไดท้ั้ง
ฤดูฝน และฤดูแลง้ และมีนํ้าใชใ้นการอุปโภคไดต้ลอดทั้งปี 

2527 สํานักงานการพลังงานแห่งชาติ ได้ทบทวนการศึกษา โครงการนํ้ าเลย โดยเปล่ียน
วตัถุประสงคโ์ครงการ จากโครงการผนันํ้าและผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นโครงการเพื่อการชลประทาน  

2528 มีการทบทวน โครงการนํ้าเลย เพื่อการชลประทาน โดย Mekong Secretariat 
2532 สํานกังานการพลงังานแห่งชาติ ปรับลกัษณะโครงการแม่นํ้ าเลยเป็นโครงการอเนกประสงค ์

โดยติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าพลงันํ้าดว้ย 
2533 คณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ กรมชลประทาน ดาํเนินการพฒันาโครงการนํ้ าเลย ซ่ึง กรมชลฯ 

ได้ว่าจา้งให้ บริษทั ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร์ จาํกดั ทาํการศึกษาความเหมาะสมโครงการนํ้ าเลยเป็น
ระยะเวลา 1 ปี แลว้เสร็จในปี 2535 โดยกองวางโครงการ กรมชลประทาน (ปัจจุบนัอยูภ่ายใต ้สํานกับริหาร
โครงการ กรมชลประทาน) ทาํการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ ควบคู่ไปดว้ย 
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2534-2535 กรมชลประทาน เร่ิมดาํเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการอ่างเก็บนํ้ านํ้ าเลย ซ่ึง
ศึกษาแลว้เสร็จในเดือนกนัยายน 2535 

สิงหาคม 2540 กรมชลประทาน ดาํเนินการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) แลว้เสร็จ 
ธันวาคม 2545 คณะกรรมการผูช้าํนายการพิเศษ (คชก.) พิจารณาเห็นชอบรายงานผลกระบท

ส่ิงแวดลอ้มโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้านํ้าเลย  
พฤษภาคม 2556 กรมชลประทาน เร่ิมดาํเนินการพฒันาลุ่มนํ้าเลย ดว้ยการนาํแนวพระราชดาํรัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวราชกาลท่ี 9 ให้พฒันาระบบชลประทานในแม่นํ้ าเลยกรมชลจึงเร่ิมพฒันา
วางโครงการบนแม่นํ้ าเลย 3 แห่ง คือ เข่ือนเก็บนํ้ าเลย (บา้นหวักะโปะ) เข่ือนเก็บกกันํ้ าทบ (บา้นโพนงาม) 
และเข่ือนเก็บกกันํ้ าลาย (บา้นภูบ่บิด) เพื่อสนบัสนุนการเกษตร การอุปโภคและบริโภคของเกษตรกร ทั้งน้ี 
เข่ือนเก็บกกันํ้ าเลยขนาดความจุ 35 ลา้นลูกบาศก์เมตร (ปี 2558 กรมชลประทาน เร่ิมก่อสร้างทาํนบดิน หวั
งาน และอาคารประกอบอ่างเก็บนํ้ าเลย และสร้างแลว้เสร็จ สามารถเร่ิมกกัเก็บนํ้ า ในปี 2558 ดงักล่าว ) 
โครงการดงักล่าวน้ีอยู่ในพื้นท่ีลุ่มแม่นํ้ าเลยตอนบน และตอนกลาง อีกทั้งยงัเป็นลาํนํ้ าสาขาท่ีสําคญัของ
แม่นํ้ าเลยอีกดว้ย ทั้งน้ี พระราชดาํรัสดงักล่าว ไดถู้กนาํอา้งถึงความชอบธรรม เพื่อผลกัดนัโครงการประตู
ระบายนํ้าศรีสองรักอีกดว้ย โดยการกล่าวอา้งพระราชดาํรัส เพื่อมาพฒันาโครงการบนแม่นํ้ าเลยตอนล่าง ซ่ึง
ชาวบ้านในพื้นท่ีตั้ งข้อสังเกตว่า เดิมที โครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ยงัไม่มีคาํต่อทา้ย คาํว่า อนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํริ เพิ่งจะมาถูกเพิ่มเขา้ไปในภายหลงั ในปี 2556 ชาวบา้นกลาง เร่ิมรับรู้การผลกัดนั
โครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักบนแม่นํ้ าเลยจากผูใ้หญ่บ้านได้รับจดหมายให้เขา้ร่วมประชุมรับฟัง
โครงการผนันํ้ าโขง เลย ชี มูล ผูว้ิจยัไดติ้ดตามในคร้ังแรกท่ี อบต.เชียงคาน เป็นการใชข้อ้มูลเพียงตาํแหน่ง
ของโครงการ ผูไ้ด้ประโยชน์จากโครงการ สิงหาคม 2556 กรมชลประทาน จดัประชุมช้ีแจงเก่ียวกับ
โครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก คร้ังท่ี 1 ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเชียงคาน อาํเภอเชียงคาน จงัหวดั
เลย โดยท่ีชาวบา้นกลางไม่ไดเ้ขา้ร่วมและรับรู้มาก่อนวา่มีการจดัเวทีดงักล่าว ทั้งน้ีมีเพียงระดบัผูน้าํชุมใน
พื้นท่ีตาํบลเชียงคานท่ีเขา้ร่วม  
 กนัยายน 2556 กรมชลประทานจดัประชุมช้ีแจงเก่ียวกบัโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก คร้ังท่ี 2 
ณ องค์การบริหารส่วนตาํบลนาซ่าว อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย โดยมีการเชิญชาวบา้นในพื้นท่ีดาํเนิน
โครงการฯ เขา้ร่วม ในส่วนของชาวบา้นบา้นกลางนั้น ผูน้าํชุมชนไดพ้าชาวบา้นกลางจาํนวนมากกว่า 100 
คนไปร่วมรับฟังขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการประตูระบายนํ้ าฯ ว่าไม่เห็นด้วยกบัการ
ดาํเนินโครงการฯ กรมชลประทานดาํเนินการ การศึกษาวางโครงการ (Pre-Feasibility Study) โครงการ
ประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย แลว้เสร็จ ซ่ึงรายงานช้ินน้ีชาวบา้นกลางเพิ่งจะไดรั้บ
ไฟล์เอกสารมาจากกรมชลประทานเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 หลงัจากเคล่ือนไหวให้ กรมชลประทาน
เปิดเผยขอ้มูลโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2556 
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 ตุลาคม 2558 ชาวบา้นกลางเขา้ร่วมรับฟัง การเขา้มาช้ีแจงการดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรี
สองรัก ณ บา้นกลาง โดยชาวบา้นมีความต่ืนตวัเพิ่มมากข้ึน เพราะมีความกงัวลต่อผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
ชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกบัการดาํเนินโครงการฯ เพราะกงัวลกบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ต่อมาชาวบา้น
กลาง จาํนวนมากกวา่ 100 คน เดินทางไปยื่นหนงัสือคดัคา้นการดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก 
ให้กบันายอาํเภอ ณ ท่ีว่าการอาํเภอเชียงคาน กบัศูนยด์าํรงธรรม ณ ศาลากลางจงัหวดัเลย เพื่อคดัคา้นการ
ดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก โดยท่ีศูนยด์าํรงธรรมรับเร่ืองร้องเรียนจากชาวบา้น ส่วนผูว้่า
ราชการจงัหวดัเลย ไม่ไดม้ารับหนงัสือดว้ยตนเอง ทั้งน้ีการยื่นหนงัสือในคร้ังน้ีของชาวบา้น ไม่ไดรั้บการ
ตอบรับจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแต่อยา่งไร เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาและขอ้กงัวล
ใจ ชาวบา้นกลาง จึงตดัสินใจร่วมกนัส่งตวัแทนไปยื่นหนังสือให้กบัอธิบดีกรมชลประทาน ท่ีกรุงเทพฯ 
ในช่วงต่อจากน้ี 
 มกราคม 2559 รายการนกัข่าวพลเมือง ช่อง ThaiPBS ออกอากาศรายการช่ือตอน ประตูนํ้ าศรีสอง
รัก เพื่อนาํเสนอถึงความกงัวลใจของชาวบา้นกลางท่ีมีต่อสถานการณ์การผลกัดนัโครงการประตูระบายนํ้ า
ศรีสองรัก ในเดือนเดียวกนัชาวบา้นกลาง จาํนวน 10 คนเดินทางไปยงักรุงเทพฯ เพื่อยื่นหนงัสือต่ออธิบดี
กรมชลประทาน เพื่อคดัคา้นโครงการการก่อสร้างโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ท่ีจะสร้างข้ึนมากั้น
แม่นํ้ าเลย และเป็นส่วนหน่ึงของโครงการผนันํ้ าโขง-เลย-ชี-มูล โดยชาวบ้านให้เห็นผลว่าไม่รับรู้ขอ้มูล
โครงการมาก่อน และกงัวลต่อผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนคือนํ้ าท่วมท่ีอยูอ่าศยัและพื้นท่ีทาํกินมากกวา่ 1,000 ไร่ 
รวมทั้งผลกระทบต่อวิถีกลุ่มชาติพนัธ์ุไทพวน ซ่ึงบา้นกลางเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุไทพวนเพียงกลุ่มเดียวท่ียงัคง
เอกลกัษณ์เด่นชดัในจงัหวดัเลย โดยมีขอ้คดัคา้นโครงการฯ 3 ประการคือ 1) ชาวบา้นไม่เคยรับรู้รายละเอียด
โครงการฯ มาก่อน 2) กรมชลประทาน ไม่มีการเปิดผลผลกระทบของโครงการฯ ท่ีจะเกิดข้ึน ตลอดลาํนํ้ า
เลย 3) ชุมชนบา้นกลางมีบทเรียนท่ีสาํคญัในการประสบกบัปัญหานํ้าท่วมอยา่งรุ่นแรงในปี 2521 กบั ปี 2545 
 กุมภาพนัธ์ 2559 ส่ือมวลชนจาก ThaiPBS ลงพื้นท่ีบา้นกลาง ผูน้าํชุมชนและชาวบา้นกลางร่วมกนั
แสดงจุดยืนคดัคา้นประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ณ สะพานแม่นํ้ าเลย บริเวณปากทางเขา้หมู่บา้นกลาง โดยท่ี
ชาวบา้นบา้นกลาง ไปร่วมกนัชูป้ายคดัคา้นโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก เพื่อส่ือสารไปยงัพื้นท่ีส่ือสาร
ธารณะ หลงัจากน้ีจึงเร่ิมมีส่ือมวลชนในประเทศและต่างประเทศ ลงพื้นท่ีติดตามสถานการณ์โครงการโขง-
เลย-ชี-มูล กบัโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก เพิ่มมากข้ึน ถดัมาชาวบา้นกลางตดัสินใจร่วมกนัเพื่อส่ง
ตวัแทนชาวบา้นจาํนวน 10 คนไปยืน่หนงัสือร้องเรียนใหก้บัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ท่ี
กรุงเทพฯ ใหต้รวจสอบการดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก และแสดงจุดยืนวา่ไม่เห็นดว้ยกบัการ
ดาํเนินโครงการฯ พร้อมกนักบัการเดินทางไปยื่นหนงัสือให้กบัสํานกันายกรัฐมนตรี เพื่อคดัคา้นโครงการฯ 
อีกดว้ย 

เมษายน 2559 ชาวบา้นบา้นกลางยื่นหนงัสือไปยงัสํานกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ เพื่อร้องเรียนเร่ืองโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ในเดือนเดียวกนั 
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นกัข่าวจากชมรมนกัข่าวส่ิงแวดล้อม หรือ Green News ลงพื้นท่ีเพื่อติดตามสถานการณ์โครงการประตู
ระบายนํ้าศรีสองรัก และโครงการโขง เลย ชี มูล โดยเชิญตวัแทนจากกรมชลประทานและกรมทรัพยากรนํ้ า
มาให้ขอ้มูลดว้ย พร้อมทั้งมีการลงพื้นท่ีรับฟังขอ้กงัวลของชาวบา้นในพื้นท่ีดาํเนินโครงการฯ ดงักล่าว จาก
การลงพื้นท่ีของนกัข่าวและส่ือมวลชนในคร้ังน้ี ทาํให้มีการเผยแพร่ข่าวเก่ียวกบัสถานการณ์โครงการผนันํ้ า
โขง-เลย-ชี-มูล กบัโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรักเพิ่มข้ึน 

กนัยายน 2559 ตวัแทนชาวบา้นกลาง จาํนวน 10 คน เดินทางเขา้กรุงเทพฯ เพื่อยืนหนงัสือให้กบั 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) อีกคร้ัง พร้อมกบั ยื่นหนังสือให้กับ สํานักนายกรัฐมนตรีในวนั
เดียวกนัน้ี เพื่อคดัคา้นโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก หลงัจากนั้นมีเจา้หน้าท่ีจาก กรมชลประทาน
เดินทางมาบา้นกลาง เพื่อขอเขา้รังวดัพื้นท่ีดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ในเขตบา้นกลาง แต่
ชาวบา้นกลางรวมตวักนัขดัขวางไม่ใหเ้ขา้พื้นท่ี 

ตุลาคม 2559 คณะตวัแทนกรมชลประทาน นาํโดยนายณรงค ์ลีนานนท ์รองอธิบดีกรมชลประทาน 
ลงพื้นท่ีตาํบลเชียงคาน ช้ีแจงการดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรักใหก้บัชาวบา้นในพื้นท่ี โดยกล่าว
วา่ ประตูระบายนํ้ าท่ีกาํลงัจะสร้างเป็นหลกัการเดียวกนักบัฝายทดนํ้ า พร้อมทั้งนาํเสนอถึงรายละเอียดของ
โครงการอีกดว้ย ท่ีสําคญัจะกกัเก็บนํ้ าเลยไวใ้ช้สําหรับการทาํเกษตร แกไ้ขปัญหาภยัแลง้และอุทกภยั โดย
ช้ีแจงขั้นตอนดาํเนินการวา่ จะเสนอใหก้บัคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมติัโครงการฯ ในปี 2560 

พฤศจิกายน 2559 ชาวบา้นกลาง ยื่นหนังสือคดัคา้นการดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก 
ไปยงัสํานกันายกรัฐมนตรี ผา่นช่องทางไปรษณียแ์ละคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) นาํ
โดย นางเตือนใจ ดีเทศน์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร พร้อมด้วย
คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นท่ีดาํเนินการตรวจสอบโครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก หลงัจากท่ี
ชาวบา้นยื่นหนงัสือร้องเรียนไปคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559 กบัคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 
2559 ชาวบา้นกลางเดินทางไปยื่นหนงัสือคดัคา้นการดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักให้กบัศูนย์
ดาํรงธรรม จงัหวดัเลย (ยื่นคร้ังท่ี2) และผูว้า่ราชการจงัหวดัเลย แต่ทวา่ผูว้า่ฯ ไม่ยอมออกมารับหนงัสือจาก
ชาวบา้น คณะอนุกรรมการสิทธิฯ นาํโดย เตือนใจ ดีเทศน์ และคณะอนุกรรมการมีการจดัเวทีประชุมท่ีศาลา
กลางจงัหวดัเลย โดยเชิญหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักมา
ช้ีแจงและใหข้อ้มูล ประกอบดว้ย ตวัแทนกรมชลประทาน ทหาร ส่วนราชการในจงัหวดัเลยและชาวบา้นใน
พื้นท่ี ในคร้ังน้ี กรมชลประทานไดรั้บปากชาวบา้นวา่จะสร้างรูปแบบหรือโมเดลการไหล ระดบันํ้ าเพื่อให้
เห็นต่อความกังวลของผูค้ดัค้านว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมอย่างไรของนํ้ าแม่นํ้ าเลยและนําไปสู่การแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจดัการร่วมโครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
 โดยผูว้่าราชการจงัหวดัเลยได้ลงนามเม่ือเดือนกรกฎาคม 2560 แต่หนังสือแต่งตั้งฯ ส่งถึง คณะ
กรรมการฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2560  
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ตุลาคม 2560 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมติัในหลกัการให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ) ดาํเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ระยะเวลา
ดาํเนินโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2566) รวมวงเงินโครงการฯ รวมทั้งส้ิน จาํนวน 5,000 ลา้นบาท 
และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสํานกังบประมาณ ทั้งน้ีไดมี้การออกอากาศมติการ
อนุมติัโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ออกอากาศในรายการเดินหนา้ประเทศไทย เม่ือช่วงเยน็วนัท่ี 10 
ตุลาคม 2560 

พฤศจิกายน 2560 ตวัแทนกรมชลประทานลงพื้นท่ีประชุมช้ีแจงการดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ า
ศรีสองรัก ณ บา้นคกมาด ม.3 ตาํบลเชียงคาน อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 

พฤศจิกายน 2560 ตวัแทนกรมชลประทาน ลงพื้นท่ีประชุมช้ีแจงการดาํเนินโครงการประตูระบาย
นํ้าศรีสองรัก ณ บา้นกกโพธ์ิ (นาบอน) ม.2 ตาํบลนาซ่าว อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 

พฤศจิกายน 2560 ตวัแทนกรมชลประทาน ประชุมช้ีแจงให้ขอ้มูล การดาํเนินโครงการประตูระบาย
นํ้าศรีสองรัก ใหก้บัผูน้าํทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีก่อสร้างโครงการฯ 

พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดย นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการ
สิทธิฯ และประธานอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร พร้อมคณะ จดัประชุม ณ สํานกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเรียกให้ตวัแทน หน่วยงาน องคก์ร และประชาชน เขา้ช้ีแจง เพื่อ
ตรวจสอบขอ้ร้องเรียนท่ีมีต่อการดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก จงัหวดัเลย ท่ีมีการยื่นเร่ือง
ร้องเรียนวา่ โครงการฯ ดงักล่าว จะส่งผลกระทบต่อชุมชนและขอ้ร้องเรียนท่ีกล่าวอา้งวา่ โครงการบริหาร
จดัการนํ้ า โขง เลย ชี มูล กระทบต่อสิทธิชุมชนและขาดกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน ทั้งน้ี กรณี
โครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก ตวัแทนชาวบา้นกลาง ท่ีร้องเรียนระบุวา่ การผลกัดนัโครงการฯ ขาดการ
มีส่วนร่วมจากประชาชนและไม่ฟังเสียงคดัคา้นของชาวบา้นในพื้นท่ี ในส่วนตวัแทนกรมชลประทาน ช้ีแจง
ถึงขอ้มูลโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก และกล่าววา่โครงการฯ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการโขง เลย 
ชี มูล 

พฤศจิกายน 2560 ผูส่ื้อข่าวจาก ThaiPBS ลงพื้นท่ีดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก และ
ออกอากาศในรายการ เปิดปม: ประตูนํ้าหา้พนัลา้นเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2561 

ธนัวาคม 2560 ตวัแทนกรมชลประทาน เขา้ร่วมประชุมช้ีแจงให้ขอ้มูล การดาํเนินโครงการประตู
ระบายนํ้าศรีสองรัก ในท่ีประชุมประจาํเดือนหวัหนา้ส่วนราชการอาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 

ธนัวาคม 2560 ตวัแทนกรมชลประทานลงพื้นท่ีหัวงานก่อสร้างโครงการ เพื่อช้ีแจงให้ขอ้มูล การ
ดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรักใหก้บัชาวบา้นในพื้นท่ีและส่ือมวลชนจาก ThaiPBS 

มกราคม 2561 จากการดาํเนินการตรวจสอบโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  เม่ือปลายปี 2560 จนกระทัง่วนัท่ี 22 มกราคม 2561 คณะกรรมการสิทธิฯ นาํ
โดย เตือนใจ ดีเทศน์ ประชุมร่วมกบัปลดัจงัหวดัเลย นายอาํเภอเชียงคาน นายทหารจากมลทลทหารบทท่ี 28 
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ผูอ้าํนวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 12 สํานักพฒันาแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่ กรม
ชลประทาน และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของกรมชลประทาน รวมทั้งหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
โครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริไดจ้ดัประชุมเพื่อช้ีแจงกบัชาวบา้นกลาง ณ 
วดัโพธ์ิศรีหายโศก บา้นกลาง เพราะชาวบา้นมีขอ้กงัวลจากโครงการฯ ทั้งน้ี มติท่ีประชุมดงักล่าว มีมติให้ตั้ง
คณะกรรมการร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก อันเน่ืองมาจาก
พระราชดาํริ คณะทาํงานชุดดังกล่าวน้ี ได้รับการลงนามแต่งตั้งจากผูว้่าราชการจงัหวดัเลย เม่ือวนัท่ี 16 
กรกฎาคม 2561 มีช่ืออย่างเป็นทางการวา่ “คณะทาํงานบริหารจดัการนํ้ าแบบมีส่วนร่วมในพื้นท่ีโครงการ
ประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ จงัหวดัเลย” คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ย รองผูว้่า
ราชการจงัหวดัเลย ปลดัจงัหวดัเลย  ผูบ้ญัชาการมลทลทหารบกท่ี 28 นายอาํเภอเชียงคาน อธิการบดี
มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย หวัหนา้สํานักงานจงัหวดัเลย นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัเลย เกษตรและสหกรณ์
จงัหวดัเลย ประมงจงัหวดัเลย ปศุสัตวจ์งัหวดัเลย ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเลย พฒันาการจงัหวดัเลย ส.อบจ.
จงัหวดัเลย พื้นท่ีอาํเภอเชียงคาน ทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย นายก อบต.นาซ่าว นายก อบต. เชียงคาน นาย อบต. 
ปากตม กาํนนัตาํบลนาซ่าว กาํนนัตาํบลเชียงคาน กาํนนัตาํบลปากตม ผูอ้าํนวยการโครงการชลประทานเลย 
ประมานหอการคา้จงัหวดัเลย อุตสาหกรรมจงัหวดัเลย ผูอ้าํนวยการส่วนประธานและบริหารจดัการลุ่มนํ้ า
โขง ส่วนท่ี 2 สาํนกังานทรัพยากรนํ้าภาค 3 อุดรธานี ผูใ้หญ่บา้นจาก บา้นกลาง หมู่ 3 และหมู่ 8 บา้นคกมาด 
บา้นนาบอน บา้นแก่งม้ี ตวัแทนชาวบา้นในพื้นท่ี ตวัแทนภาคประชาสังคมจงัหวดัเลย ผูน้วยการสํานกังาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 12 ผูแ้ทนสาํนกับริหารโครงการ กรมชลประทาน และหวัหนา้ฝ่ายก่อสร้าง
ท่ี 1 สาํนกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 12      

กุมภาพนัธ์ 2561 สํานกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 12 สํานกัพฒันาแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่ 
กรมชลประทาน ร่วมกบั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเชียงคาน องค์การบริหารส่วนตาํบลนาซ่าว อาํเภอเชียง
คาน จงัหวดัเลย จัดเวทีประชาคมราษฎรพื้นท่ีหัวงานก่อสร้างโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักอัน
เน่ืองมาจากพระราชดาํริ อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ในประเด็นเก่ียวกบัการขออนุญาตใชท่ี้ดิน สปก. เพื่อ
การก่อสร้างโครงการฯ เวทีประชาคมน้ีจดัข้ึน ณ วดัหนองสระพงัทอง บา้นนาบอน ตาํบลนาซ่าว โดยมี นาย
ผดุง นอ้ยจนัทร์ นายก อบต. เชียงคาน นายบุญเล้ียง สีหาเลา รองนายก อบต. นาซ่าว  เป็นประธานการจดัเวที
ประชาคม ในส่วนโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก มีนายจิตะพล รอดพลอย หวัหนา้ฝ่ายวิศวกรรม จ.ส.อ. 
ประกอบ พูนผล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างท่ี 1 และเจา้หน้าท่ีสํานกังานก่อสร้างชลประทานใหญ่ท่ี 12 สํานกั
พฒันาแห่งนํ้าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน เขา้ร่วมประชุม มีชาวบา้นท่ีอยูอ่าศยัและมีท่ีดินทาํกินในพื้นท่ีหวั
งาน เขา้ร่วม จาํนวน 85 คน แบ่งเป็นชาวบา้นจากตาํบลนาซ่าว จาํนวน 66 คน และชาวบา้นจากตาํบลเชียง
คาน จาํนวน 19 คน ผลการลงมติการดาํเนินการจดัเวทีประชาคมคือ 1) ชาวบา้นจากตาํบลนาซ่าว อนุญาตให้
ใช้ท่ีดิน เพื่อก่อสร้างโครงการฯ จาํนวน 65 คน 2) ชาวบา้นจากตาํบลเชียงคาน อนุญาตให้ใช้ท่ีดิน เพื่อ
ก่อสร้างโครงการฯ จาํนวน 19 คน 
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มีนาคม 2561 นายยทุธนา มหานุกุล ผูอ้าํนวยการสํานกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 12 เขา้
พบ นายชัยวฒัน์ ช่ืนโกสุม ผูว้่าราชการจงัหวดัเลย ณ ศาลากลางจงัหวดัเลย เพื่อรายงานความก้าวหน้า
เก่ียวกับการดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ให้กับผูว้่าราชการ 
หลงัจากนั้นไดเ้ดินทางเขา้พื้นท่ี เพื่อติดตามการดาํเนินงานในพื้นท่ีหวังานโครงการฯ ณ บา้นคกมาด ตาํบล
เชียงคาน อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย  

เมษายน 2561 จ.ส.อ. ประกอบ พูนผล หวัหนา้ฝ่ายก่อสร้างท่ี 1 สํานกังานก่อสร้างชลประทานใหญ่
ท่ี 12 สาํนกัพฒันาแห่งนํ้าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน เขา้ร่วมประชุมกบัสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเชียง
คาน อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย สมยัวิสามญัท่ี 1ประจาํปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาํบลเชียงคาน เพื่อพิจารณาของใชท่ี้ดิน สปก. ของชาวบา้นในพื้นท่ีดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสอง
รักอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย โดยมี นายสุวฒัน์ แก้วพรรณนา ประธานสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเชียงคาน เป็นประธานการประชุม นายผดุง นอ้ยจนัทร์ นายก อบต. เชียงคาน และ 
ส.อบต. เชียงคาน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมพิจารณา 

เมษายน 2561 นายยุทธนา มหานุกุล ผูอ้าํนวยการสํานกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 12 
นายจิตะพล รอดพลอย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  จ .ส.อ. ประกอบ พูนผล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างท่ี 1 และ
เจา้หนา้ท่ีสํานกังานก่อสร้างชลประทานใหญ่ท่ี 12 สํานกัพฒันาแห่งนํ้ าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ไดเ้ขา้
พบ นายณัฐวสัส์ วิริยาณภาภรณ์ ปลดัจงัหวดัเลย ณ ศาลากลางจงัหวดัเลย เพื่อรายงานความกา้วหนา้ผลการ
ดําเนินโครงการประตูนํ้ าศรีสองรักอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พร้อมกับขอคําแนะนําการแต่งตั้ ง
คณะทาํงานเขา้ไปมีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการฯ 

สิงหาคม 2561 นายชยัวฒัน์ ช่ืนโกสุม ผูว้่าราชการจงัหวดัเลย และคณะ ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมพื้นท่ี
ดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก และพบปะกับตวัแทนกรมชลประทานกับผูน้ําชุมชน โดย 
ตวัแทนกรมชลประทาน อา้งว่า ชาวบา้นในพื้นท่ีไม่มีการคดัคา้นโครงการฯ แลว้ ในส่วนนายกองค์การ
บริหารตาํบลปากตม กล่าววา่ ชาวบา้นในพื้นท่ีมีการคดัคา้นมาแลว้หลายคร้ัง แต่ไม่เป็นผล ซ่ึงผูว้า่ราชการ มี
ความเห็นชอบกบัโครงการฯ และเห็นชอบว่า ควรมีการศึกษาวิจยัร่วมกนัต่อไป ในระหว่างการดาํเนิน
โครงการฯ 

สิงหาคม 2561 จ.ส.อ.ประกอบ พูลผล หวัหนา้ฝ่ายก่อสร้างท่ี 1 สาํนกังานก่อสร้างชลประทานขนาด
ใหญ่ท่ี 12 สาํนกัพฒันาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน และนายณฐัวฒิุ บุญประชุม ช่างรังวดั กรมท่ีดิน 
ประชุมช้ีแจงราษฎรพื้นท่ีหวังานโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ อ.เชียงคาน 
จ.เลย เก่ียวกบัการจดัทาํเอกสารรังวดัท่ีดินถูกเขตหัวงานโครงการและลงนามรับรองการรังวดั ณ วดัหนอง
สะพงัทอง บ.นาบอน ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน โดยมีราษฎรตามรายช่ือท่ีไดน้ดัหมายจาํนวน 46 คน เขา้ร่วม
ประชุม 
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กนัยายน 2561 (ภาคเช้า) นายชวลิต สุราราช วิศวกรโยธาชาํนาญการพิเศษ สํานกังานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 12 สํานกัพฒันาแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน และ จ่าสิบเอกประกอบ พูล
ผล หัวหนา้ฝ่ายก่อสร้างท่ี 1 สํานกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 12 จดักิจกรรม “โครงการประตู
ระบายนํ้ าศรีสองรักอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ พบปะประชาชน” ณ ท่ีทาํการกาํนนัตาํบลหาดทรายขาว 
อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย โดยมีผูน้าํทอ้งท่ี ผูน้าํทอ้งถ่ิน ของตาํบลหาดทรายขาว และชาวบา้นเขา้ร่วม
กิจกรรม (ภาคบ่าย) นายชวลิต สุราราช วศิวกรชาํนาญการพิเศษ สํานกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 
12 สาํนกัพฒันาแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน และ จ่าสิบเอกประกอบ พูลผล หวัหนา้ฝ่ายก่อสร้างท่ี 
1 สํานกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 12 จดักิจกรรม “โครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํริ พบปะประชาชน” ท่ีห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากตม อาํเภอเชียงคาน 
จงัหวดัเลย โดยมีนายโสภาพ เข็มทอง ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากตม และประชาชนตาํบลปากตม
เขา้ร่วมกิจกรรม 

7 กนัยายน 2561 (ภาคเชา้) นายชวลิต สุราราช วิศวกรโยธาชาํนาญการพิเศษ สํานกังานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 12 สํานกัพฒันาแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน และ จ่าสิบเอกประกอบ พูล
ผล หัวหนา้ฝ่ายก่อสร้างท่ี 1 สํานกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 12 จดักิจกรรม “โครงการประตู
ระบายนํ้ าศรีสองรักอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ พบปะประชาชน” ณ ห้องประชุมสํานกังานเทศบาลตาํบล
เขาแกว้ อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย โดยมีผูน้าํทอ้งท่ี ผูน้าํทอ้งถ่ิน ของตาํบลเขาแกว้ และประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรม (ภาคบ่าย) โครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ อาํเภอเชียงคาน จงัหวดั
เลย โดยฝ่ายก่อสร้างท่ี 1 สํานกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 12 สํานกัพฒันาแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่ 
กรมชลประทาน จดักิจกรรม “โครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ พบปะ
ประชาชน” เพื่อประชาสัมพนัธ์การดาํเนินโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็น /ขอ้เสนอแนะต่างๆ จาก
ประชาชน ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจอมศรี อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย มีผูน้าํทอ้งท่ี ผูน้าํทอ้งถ่ิน และ
ประชาชนพื้นท่ีตาํบลจอมศรีเขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 84 คน 

17 กนัยายน 2561 คณะรัฐมนตรีนาํโดย พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นท่ีจงัหวดั
เลย (ครม.สัญจร) โดยเดินทางพบปะประชาชนท่ีมหาวิทยาลยัราชภฎัเลย และเปิดถนนส่ีเลนเลย -เชียงคาน 
พร้อมทั้งเยี่ยมชม การดาํเนินงานโครงการการท่องเท่ียวโดยชุมชนตามแนวประชารัฐ ท่ีอาํเภอเชียงคาน แต่
เจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครอง ได้มีการกกัตวัผูน้าํชุมชนจากบ้านกลาง ซ่ึงเป็นชุมชนเป้าหมายดาํเนินโครงการ
ท่องเท่ียวนวตัวถีิ แต่คดัคา้นการก่อสร้างประตูนํ้ าศรีสองรักเพราะเกรงวา่ จะไปยื่นหนงัสือร้องเรียนเก่ียวกบั
โครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก อย่างไรก็ตาม คณะ ครม.สัญจร ในคร้ังน้ี ไดมี้การเขา้ไปเยี่ยมชมพื้นท่ี
การก่อสร้างดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรักอีกดว้ย 

23 พฤศจิกายน 2561 คณะทาํงานบริหารจดัการนํ้าแบบมีส่วนร่วมในพื้นท่ีโครงการประตูระบายนํ้ า
ศรีสองรัก ท่ีแต่งตั้งมาตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 เร่ิมประชุมคร้ังแรก โดยชาวบา้นมีขอ้เสนอท่ีสําคญัคือ 
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ให้ กรมชลประทาน จดัทาํแบบจาํลองพื้นท่ีนํ้ าท่วม หากมีการสร้างโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก มา
นาํเสนอใหก้บัชาวบา้น ซ่ึง กรมชลประทาน รับปากวา่จะดาํเนินการตามขอ้เรียกร้องของชาวบา้น 

28 พฤศจิกายน 2561 พลเอกฉตัรชยั สาริกลัยะ รองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นท่ีเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก อัน
เน่ืองมาจากพระราชดาํริ โดยมีมีกิจกรรมมอบเงินให้กบัชาวบา้นท่ีถูกเวนคืน 8 รายแรก ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมี
เอกสารสิทธิเป็น โฉนด โดยเป็นชาวบา้นกกโพธ์ิ-ห้วยหินสอ แต่สําหรับกลุ่มท่ีมีเอกสารสิทธิเป็น สปก. จะ
ดาํเนินการจ่ายค่าชดเชยในลาํดบัถดัไป และอธิบดีกรมชลประทานไดช้ี้แจงวา่จะดาํเนินการจ่ายค่าชดเชยให้
แลว้เสร็จภายใน ธ.ค. 61 และจะเร่ิมดาํเนินการก่อสร้างในช่วงเดือน ม.ค. 62 ขณะน้ีได ้บริษทัผูรั้บเหมาเพื่อ
มาดาํเนินโครงการเรียบร้อยแลว้ หลงัจากพบปะประชาชนท่ีวดัหนองข่า บา้นนาบอน ตาํบลปากตม รอง
นายกฯ พร้อมคณะ ขา้ราชการในพื้นท่ี ตวัแทนกรมชลฯ และส่ือมวลชน ได้เดินทางไปถ่ายทาํรายการ
เดินหนา้ประเทศไทย ณ พื้นท่ีดาํเนินโครงการก่อสร้างประตูนํ้ า โดย “ห้าม” มิให้ชาวบา้นเขา้ใกลพ้ื้นท่ีจดัทาํ
รายการ แมแ้ต่เจา้ของท่ีดินและชาวบา้นท่ีถูกผลกระทบ ก็หา้มเขา้ 

5 ธันวาคม 2561 การออกอากาศ “รายการเดินหน้าประเทศไทย ประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก อนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํริ” ความยาว 18.35 นาที นาํเสนอถึงรายละเอียดโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักฯ 
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ พร้อมกนักบัสภาพพื้นท่ีและสถานการณ์การจดัการนํ้ าในพื้นท่ีภาคอีสาน 
โดยเฉพาะจงัหวดัเลยกบัพื้นท่ีลุ่มนํ้ าเลย ซ่ึงนาํเสนอโดยพลเอกฉัตรชยั สาริกลัยะ รองนายกรัฐมนตรี นาย
สําเริง แสงภู่วงศ์ รองเลขาธิการสํานักทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ และนายทองเปลว กองจนัทร์ อธิบดีกรม
ชลประทาน จุดท่ีน่าสังเกตคือ การนาํเสนอเสียงชาวบา้นในพื้นท่ีดาํเนินโครงการฯ นั้นเป็นความเห็นของ
ชาวบา้นในพื้นท่ี ซ่ึงเป็นความเห็นดา้นบวกเพียงอยา่งเดียว เช่น ความตอ้งการและความจาํเป็นในการใชน้ํ้ า 
ความคาดหวงัถึงผลประโยชน์จากโครงการฯ แต่กลบัไม่มีการสะทอ้นขอ้กงัวลของชาวบา้นในพื้นท่ี ดงัท่ี
ชาวบา้นกลางมีความกงัวลใจต่อโครงการฯ   

8 มกราคม 2562 กรมชลประทาน นดัประชุมกบัชาวบา้นท่ีถือครองท่ีดินเอกสารสิทธิ สปก. เพื่อ
ช้ีแจงเก่ียวกบัการดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก และการเวนคืน 
 9 พฤษภาคม 2562  บริษทั ไรททนัเน็ลล่ิง จาํกดั เร่ิมดาํเนินการก่อสร้างประตูระบายนํ้ า ขนาดบาน
ประตู 15X13.20 เมตร จาํนวน 5 ช่องประตู และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน มีระยะเวลาก่อสร้าง 
1,200 วนั เร่ิมสัญญาเม่ือวนัท่ี  9 พฤษภาคม 2562- 20 สิงหาคม 2565 งบประมาณ 1,510,917,027.23 (หน่ึง
พนัห้าร้อยสิบลา้นเกา้แสนหน่ึงหม่ืนเจ็ดพนัยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์) โดยไดรั้บการว่าจา้งจาก กรม
ชลประทาน ใหด้าํเนินการก่อสร้าง 

28 มิถุนายน 2562 พฒันาชุมชนอาํเภอเชียงคาน ไดรั้บคาํสั่งจากกรมพฒันาชุมชนผา่นพฒันาการ
จงัหวดัเลย ใหจ้ดัทาํแผนพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ ส่ิงแวดลอ้มโครงการประตู
ระบายนํ้าศรีสองรัก งบประมาณหมู่บา้นละ 80,000 บาท โดยมีบา้นกลาง หมู่ 3 หมู่ 8 บา้นคกมาดหมู่ 3 และ
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บา้นนาบอนหมู่ 9 เป็นพื้นท่ีเป้าหมาย ระยะเวลาดาํเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2561 ถึง กนัยายน 2562 โดยชุมชน
บา้นกลางมีมติไม่รับโครงการดงักล่าว เน่ืองจากโครงการมีความเก่ียวขอ้งกบัโครงการการก่อสร้างประตู
ระบายนํ้าศรีสองรัก 

8 กรกฎาคม 2562  กรมชลประทานจดัประชุม เตรียมความพร้อมการจดัทาํงบประมาณค่า
ดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ปีงบประมาณ 2563 ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้กรมชลประทาน
เตรียมความพร้อมจัดทาํงบประมาณค่าดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาจัดสรรให้แต่ละ
หน่วยงานอย่างรวดเร็ว โดยขอให้หน่วยงานส่งงบประมาณให้กับกรมชล ทั้งน้ี กองส่งเสริมโครงการ
พระราชดาํริการจดัการพื้นท่ีและวิศวกรรมการเกษตร ขอความร่วมมือมายงัเกษตรจงัหวดัเลย ให้จดัทาํ
รายละเอียดคาํของบประมาณ โดยใหน้าํแนวทางการจดัทาํโครงการส่งเสริมและพฒันาในเขตชลประทานมา
ประกอบการพิจารณาดว้ย 

กรกฎาคม 2562  เกษตรจงัหวดัเลยประชุมร่วมกบัชุมชนบา้นกลาง ณ วดัโพธ์ิศรีหายโศก โดย
เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเกษตรจงัหวดัเลยกล่าวโนม้นา้วใหช้าวบา้นกลางรับโครงการพฒันา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
กบัชาวบา้น อย่างไรก็ตามชาวบา้นกงัวลว่าโครงการดงักล่าวอาจเก่ียวขอ้งกบัโครงการประตูระบายนํ้ าศรี
สองรัก ชุมชนบา้นกลางจึงมีมติไม่รับโครงการดงักล่าว 

30 กรกฎาคม 2562 ชมรมนกัข่าวส่ิงแวดลอ้มลงพื้นท่ีทาํข่าวบา้นกลาง โดยกลุ่มฮกัแม่นํ้ าเลยไดใ้ห้
สัมภาษณ์และแสดงจุดยืนคดัคา้นการก่อสร้างประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ภายหลงัจากกิจกรรมดงักล่าว ได้
ปรากฏข่าวการยืน่หนงัสือและสกู๊ปข่าวผลกระทบจากการก่อสร้างประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ต่อส่ือมวลชน
หลายสาํนกัไดแ้ก่ สาํนกัข่าวเนชัน่, ThaiPBS, ศูนยข์่าวภาคอีสาน ThaiPBS, สํานกัข่าวประชาไท, สํานกัข่าว
ส่ิงแวดลอ้ม GreenNews เป็นตน้ 

29 กรกฎาคม 2562 กลุ่มฮกัแม่นํ้ าเลยรวมตวักนักวา่ 40 คน ยื่นหนงัสือต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัเลย 
นายชยัวฒัน์ ช่ืนโกสุม ณ ด่านศุลกากร อาํเภอเชียงคาน ท่ามกลางส่ือมวลชนจากชมรมนกัข่าวส่ิงแวดลอ้ม 
โดยขอให้ผูว้่ามีคาํสั่งระงบัการก่อสร้างโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก เน่ืองจากกงัวลว่าโครงการ
ดงักล่าว จะส่งผลกระทบต่อชุมชน ทั้งน้ี ท่ีผา่นมากรมชลประทานใหข้อ้มูลเฉพาะดา้นดี และไม่เคยให้ขอ้มูล
ดา้นเสีย ซ่ึงเม่ือปีท่ีแลว้กรมชลประทานไดรั้บปากวา่จะสร้างโมเดลพื้นท่ีนํ้ าท่วมให้สําเร็จ แต่ชาวบา้นยงัไม่
รับรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ผูว้า่ราชการจึงรับปากจะจดัให้มีการนาํเสนอขอ้เท็จจริงระหวา่งกรมชลประทาน
และชาวบา้นภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือ  

สิงหาคม 2562 การประชุมการช้ีแจงราษฎรในการก่อสร้างโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก ณ วดั
โพธ์ิศรีหายโศก บา้นกลาง อ.เชียงคาน จ.เลย มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี ผูว้า่ราชการจงัหวดัเลย, ผอ.สํานกังาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 12, มณฑลทหารบกท่ี 28, สํานกังานจงัหวดัเลย, ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัเลย, 
ศูนยด์าํรงธรรม, สายตรวจตาํบลปากตม, ปลดั อบต.ปากตม, ผูแ้ทนนายก อบต.ปากตม, นายก อบต.เชียง
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คาน, รองนายก อบต.นาซ่าว, ผูใ้หญ่บา้นคกมาด, ผูใ้หญ่บา้นคกง้ิว, กลุ่มฮกัแม่นํ้ าเลย, กลุ่มคดัคา้นการสร้าง
ประตูระบายนํ้าศรีสองรัก และชาวบา้นกลาง รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุมประมาณจาํนวน 300 คน  

สืบเน่ืองจากชาวบา้นมีการยื่นหนงัสือคดัคา้นโครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ณ ด่าน
ศุลกากร อ.เชียงคาน จ.เลย เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2562 จึงนาํมาสู่เวทีการพูดคุยระหวา่งกรมชลกบัชาวบา้น
กลางในวนัน้ี 

ผอ.สํานกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 12  “ในฤดูแล้งระดบันํ้ าท่ีสะพานบา้นกลางจะสูง
ประมาณ 3 เมตร ระดบันํ้ าจะไม่พน้ตล่ิงแม่นํ้ าเลยข้ึนมา และนํ้ าจะเอ่อไปถึงบา้นแก่งม้ีสูงประมาณ 1 เมตร 
ในช่วงฤดูฝน ถา้นํ้ามากจะยกประตูระบายนํ้ าเพื่อให้ไหลลงแม่นํ้ าโขง แต่ถา้ฝนทิ้งช่วงเราก็จะหร่ีบานประตู
ลงเพื่อกกัเก็บนํ้าไว ้เราจะบริหารจดัการนํ้าใหอ้ยูใ่นลาํนํ้ าเลยโดยไม่ส่งผลกระทบ ถา้มีนํ้ าโขงหนุนมา จะปิด
ประตูนํ้าและใชเ้คร่ืองสูบนํ้ าออก เบ้ืองตน้ใชเ้คร่ืองสูบนํ้ าแบบโมบาย เพื่อเล้ียงระดบันํ้ าไวไ้ม่ให้ลน้ โดยได้
ออกแบบเป็นสถานีสูบนํ้าถาวรไว ้สูบนํ้ าไปและนํ้ ากลบั ในกรณีท่ีนํ้ าเลยมาเยอะ จะเปิดประตูระบายลงโขง 
เพื่อใหร้ะบายนํ้ าไดเ้ร็วข้ึน เป็นการแกไ้ขปัญหาและเป็นการลดผลกระทบในช่วงฤดูฝนดว้ย” เจา้หนา้ท่ีกรม
ชลประทานกล่าว และยงัเสนอให้ชาวบา้นท่ีคดัคา้นได้ไปศึกษาดูงานยงัพื้นท่ีโครงการทาํสําเร็จ  “ทั้งน้ี
โครงการ ปตร.ศรีสองรัก ไม่เขา้ข่ายการจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม แต่มีการศึกษาวางโครงการ 
(Pre-Feasibility ประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก และกรมชลประทานยงัมีแผนอนุรักษพ์ฒันาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมี
งบประมาณ 250 ลา้นบาท โดยมีแผนทาํงานบูรณาการกบัพฒันาชุมชน กรมประมง กรมทางหลวง เป็นตน้ 
การใช้นํ้ าของเกษตรกร อยู่ระหว่างการออกแบบท่อส่งนํ้ า เพื่อให้ไปถึงพื้นท่ีเพาะปลูก โดยกรมชลฯ มี
ระเบียบการใชน้ํ้าอยูแ่ลว้ โดยจะตอ้งมีกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า มีแปลงเพาะปลูกจึงจะต่อท่อส่งนํ้ า ส่วนค่าใชจ่้ายการสูบ
นํ้ ากรมชลฯ จะออกค่าไฟฟ้าให้ในหน่ึงรอบการเพาะปลูกคร้ังแรกฟรี ส่วนค่าซ่อมบาํรุง ค่าไฟ กลุ่มผูใ้ช้
นํ้าตกลงกนัเอง โดยเฉล่ียท่ีผา่นมามีค่าใชจ่้ายการสูบนํ้ าประมาณ 120 บาท /ไร่ พอชาวบา้นมีนํ้ าก็จะมีรายได้
เพิ่มข้ึน” เจา้หนา้ท่ีกรมชลฯ คนเดิมกล่าว 

ทางกลุ่มผูค้ดัคา้น ไดต้ั้งขอ้สังเกตถึงเอกสารการวางโครงการ เช่น ปรากฏว่ามีขอ้มูลบา้นห้วยขิก
ไดรั้บผลประโยชน์ แทจ้ริงแลว้บา้นห้วยขิกไม่มีอยูจ่ริงในตาํบลปากตม อาํเภอเชียงคาน เป็นเพียงช่ือลาํนํ้ า
ห้วยขิกเท่านั้น การสร้างบนัไดปลาผ่านท่ีไดศึ้กษามายงัไม่เคยเห็นบนัไดปลาผ่านท่ีไหนในประเทศไทยท่ี
ประสบผลสาํเร็จ ถา้กรณีเกินกวา่ท่ีกรมชลฯ คาดการณ์ไวอ้าจส่งผลต่อการอพยพและกลุ่มชาติพนัธ์ุไทพวน
อาจล่มสลายได ้การดาํเนินโครงการยอ่มมีผลกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่นเดียวกบัโครงการน้ี 
อยากให้มีการศึกษาผลกระทบโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูค้ดัคา้น แมก้ระทัง่การแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจดัการนํ้าอยา่งมีส่วนร่วมโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก มีแค่รายช่ือท่ีแต่งตั้งท่ีผา่นมามีการเรียก
ประชุมเพียงคร้ังเดียว ซ่ึงตอนนั้นกรมชลฯ บอกวา่จะเรียกประชุมอยา่งนอ้ย 2 เดือน/ คร้ัง มีเสียงตามสายท่ี
ส่งจากพื้นท่ีโครงการฯ บา้นกกโพธ์ิ ห้วยหินสอ เป็นลกัษณะให้ขอ้มูลบิดเบียนบอกแต่ส่ิงดีงาม สร้างความ
ขดัแยง้ให้คน สังคม แมก้ระทัง่การเยียวยา งบประมาณเกินกว่าท่ีตั้งกาํหนดไว ้ดงักรณีของเข่ือนปากมูล
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จงัหวดัอุบลราชธานี เข่ือนราษีไศล เข่ือนหวันา โครงการสูบนํ้ าดว้ยพลงังานไฟฟ้าในเขตตาํบลเชียงคาน ใน
ปัจจุบนัไม่มีการใชง้าน เน่ืองจากไม่คุม้ค่าในการลงทุนของเกษตรกร สร้างเสร็จไม่ก่ีปีทรุดโทรม ดงัรายการ
เปิดปม ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ได้นําเสนอ “ประตูนํ้ าห้าพนัล้าน” ออกอากาศวนัจนัทร์ท่ี  8   
  มกราคม 61 เวลา 20.30 น. https://www.youtube.com/watch?v=wmDSlE-Dykc 
เป็นตน้ ทั้งสองโครงการมีความเก่ียวขอ้งกนัอย่างไร กลุ่มผูค้ดัคา้นยงัเสนอให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบกบั
โครงการฯ ทาํหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผูมี้อาํนาจว่านํ้ าจะไม่ท่วม ไม่สร้างความ
เดือดร้อนเสียหายต่อขอ้กงัวลทั้งหมด เช่น การทาํมาหากินในลาํนํ้ าเลย ระบบนิเวศ ความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ เป็นตน้ ตั้งแต่ทราบว่าจะมีโครงการฯ ทาํให้กลุ่มผูค้ดัคา้นสุขภาพจิตเสีย เกิดความเครียด ใน
เอกสารการวางโครงการท่ีกรมชลประทานใหก้บัชุมชน ไม่มีขอ้มูลดา้นเกษตร เช่น ชนิดของพืชท่ีปลูกในแต่
ฤดูกาล หนงัสือท่ีใหก้บัผูน้าํชุมชนเพื่อใหช้าวบา้นลงช่ือเห็นดว้ย ก่อนดาํเนินโครงการ เป็นเพียงกระดาษปะ
หนา้เพียงแผน่เดียว ไม่มีรายละเอียดของโครงการเพื่อใชใ้นการตดัสินใจไดเ้ลย ความกงัวลจากการสูบเอานํ้ า
ในแม่นํ้าเลยเพื่อนาํไปใชเ้พื่อการเกษตร คือ ตะกอน วชัพืช สารปนเป้ือน สารเคมีจากภาคเกษตร จากชุมชน 
ท่ีไม่มีขอ้มูล ไม่มาตรการดา้นปลอดภยั แม่นํ้ าเลยเป็นแหล่งขยายเพาะพนัธ์ุปลาท่ีอพยพจากแม่นํ้ าโขง และ
จะกลบัไปยงัแม่นํ้าโขงเม่ือตวัโต 

นายชยัวฒัน์ ช่ืนโกสุม ผูว้า่ราชการจงัหวดัเลย เสนอวา่ “หากกรมชลประทานมัน่ใจวา่นํ้ าจะไม่ท่วม
ขอใหท้าํหนงัสือรับรองมา” 
 นายพิชยั ปราบไพรี ครูชาํนาญการพิเศษ “ถา้ชุมชนล่มสลายท่านจะไดอ้ะไร ผมศึกษาวิจยัเร่ืองเข่ือน
มาแลว้ 3 เข่ือนท่ีมีปัญหา เข่ือนอุบลรัตน์ เข่ือนลาํปาว เข่ือนท่ีจงัหวัดอุบล วนัน้ีพวกท่านมาราชการตาม
หนา้ท่ีของท่าน ผมก็ขอขอบคุณ จริงๆ แลว้ท่านไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจ ชาวบา้นตอ้งเขา้ใจพวกท่านดว้ย 
ถา้ขา้ราชการไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีมนัก็ผดิกฎ ดงันั้น พวกเราชาวบา้นก็ทาํหนา้ท่ีของพวกเราเหมือนกนั ถา้เรา
ไม่เอาโครงการก็แปลวา่เรามีเหตุผลของเรา ท่านตอ้งเคารพพวกเรา ผมยกตวัอยา่งความล่มสลายของชุมชนท่ี
เคยสาบานจากการสร้างเข่ือนลาํปาว คนท่ีสาบานตอนน้ีก็ตายไปแลว้ ทา้ยท่ีสุดชุมชนไดอ้ะไรจาการสาบาน 
การสาบานมนัไม่มีเหตุผล ถา้เราไม่เอาโครงการก็คือไม่เอา ท่ีชาวบา้นไม่เอาก็เพราะวา่กรมชลฯ ไม่มีความ
จริงใจ ผมเขา้ใจดีว่าถ้ากรมชลฯพูดความจริงท่านจะไม่ได้สร้าง กรมชลฯโกหกชาวบา้นไวท้ัว่ประเทศ 
ยกตวัอยา่งพื้นท่ีลุ่มตํ่าแม่นํ้ ามูล กรมชลฯ เคยไปช้ีแจงชาวบา้นแลว้สาบานตนวา่นํ้ าจะไม่ท่วมพื้นท่ีบา้นเขา 
พื้นท่ีตรงนั้นนํ้ าไม่ท่วมขงัจริง แต่เป็นพื้นท่ีนํ้ าท่วมซํ้ าซาก ถา้เกิดแบบนั้นจริงๆ บา้นกลางรับไดไ้หม ถา้ทาํ 
EIA ยงัไงมนัก็ไม่ไดส้ร้าง กรมชลฯทาํแบบลบัๆล่อๆ ลบัลวงพรางชาวบา้น สรุปแลว้ชาวบา้นกลางไม่เอา
โครงการฯ ประเทศไทยของเราอุดมสมบูรณ์มาก ถา้ทรัพยากรอยู่กบัประชาชนจริงๆ พวกเราจะไม่จนอยู่
อยา่งน้ี พวกเราก็จะสู้ไปเร่ือยๆ สู้ไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนคณะรัฐบาล”     
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wmDSlE-Dykc
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 มติท่ีประชุม  
1. ผูว้า่ราชการรับหนงัสือคดัคา้นโครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้ า จากกลุ่มฮกัแม่นํ้ าเลยและจะนาํ

เร่ืองส่งถึง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.ผูอ้าํนวยการสํานกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 12 จะนาํเร่ืองท่ีชาวบา้นคดัคา้นโครงการ 

ก่อสร้างประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาและผูมี้อาํนาจตดัสินใจ และภายใน 30 วนันบั
จากวนัท่ี 16 ส.ค. 2562 จะตอ้งไดค้าํตอบ โดยกรมชลฯจะตอ้งแจง้ต่อผูใ้หญ่บา้นกลางเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

3. ในระหวา่งท่ีรอการดาํเนิน 30 วนั ห้ามกรมชลฯ ใชเ้สียงประชาสัมพนัธ์โครงการก่อสร้างประตู
ระบายนํ้าศรีสองรัก 

4. ผูว้า่ราชการขอพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีกลุ่มฮกัแม่นํ้าเลยนาํเสนอในวนัน้ีอีกคร้ัง 
ณ จวนผูว้า่ราชการจงัหวดัเลย โดยวนัท่ีและเวลาจะนดัหมายกนัภายหลงั 

การส่ือสารสู่สาธารณะดว้ยการถ่ายทอดสดผา่นเฟสบุค๊ท่ีใชช่ื้อวา่ “กลุ่มฮกัแม่นํ้าเลย” 
จบการประชุมเวลา 14.30 น. 
 

ส่งหนงัสือเร่ืองร้องทุกข์จากบา้นกลางไปยงั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านผูว้่า
ราชการจงัหวดัเลย ผูว้่าราชกาจงัหวดัเลยส่งหนงัสือเร่ืองร้องทุกข์ของกลุ่มฮกัแม่นํ้ าเลยไปยงัผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานโรงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 12 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการจาํนวน 10 จุด รอบพื้นท่ี
โครงการฯ 

กลุ่มฮกัแม่นํ้ าเลยติดป้ายคดัคา้นโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก 1 จุดบริเวณบา้นกกโพธ์ิ ต.ปาก

ตม อ.เชียงคาน จ.เลย หลงัจากนั้นเพียงวนัเดียวป้ายคดัคา้นโครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ถูก

กรีดทาํลาย ชาวบา้นติดป้ายคกัคา้นโครงการใหม่อีกคร้ัง 

30 สิงหาคม 2562 กองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) เขา้พบ

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 3 สอบถามขอ้มูลและความคืบหน้าของกลุ่มฮกัแม่นํ้ าเลย กลางดึกในวนัเดียวกนัน้ีป้าย

ประชาสัมพนัธ์โครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้าศรีสองรัก ถูกเผาและทาํลาย 

ถดัมาอีก 1 วนั กลุ่มฮกัแม่นํ้ าเลยประกาศแถลงการณ์ประณามผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการสร้างปมความ

ขดัแยง้ และแสดงเจตนาบริสุทธ์ิไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์เผาทาํลายป้ายดงักล่าว ผา่นเฟสบุค๊ 

30 กนัยายน 2562 กลุ่มฮกัแม่นํ้ าเลยยื่นหนงัสือผ่านจดหมายไปรษณียร้์องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

15 ตุลาคม 2562 กลุ่มฮกัแม่นํ้ าเลยส่งจดหมายไปรษณีย ์ต่อคณะกรรมาธิการแม่นํ้ าโขง Mekong 

River Commission (MRC) ให้ตรวจสอบโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักท่ีอาจจะเช่ือมโยงกบัการผนันํ้ า

โขง และในเอกสารการวางโครงการท่ีจะมีการสูบนํ้ าจากแม่นํ้ าโขงเขา้มาใช้กบัโครงการฯ ในช่วงเยน็วนั
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เดียวกนัก็ไดเ้ดินทางไปยงัจวนผูว้า่ราชการจงัหวดัเลย ร่วมรับประทานอาหารเยน็และนาํเสนอขอ้มูลผลการ

ศึกษาวจิยัและอภิปรายเหตุผลความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการคดัคา้นโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก 

17 ตุลาคม 2562 กลุ่มฮกัแม่นํ้ าเลยยื่นหนงัสือผา่นทางไปรษณียถึ์ง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เร่ือง ทวงถามคาํตอบต่อขอ้เสนอขอใหย้กเลิกโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก จงัหวดัเลย 

14 พฤศจิกายน 2562 หลงัจากไดมี้การร่วมพูดคุยยงัจวนผูว้า่ราชการจงัหวดัท่ีผา่นมา เม่ือวนัท่ี 15 
ตุลาคม ผูว้่าราชการจงัหวดัและกลุ่มฮกัแม่นํ้ าเลย มีการตกลงท่ีจะเชิญกรมชลประทานมาร่วมเจรจากนัอีก
คร้ังยงัศาลากลางจงัหวดั หลงัจากไดว้นัเวลาตามท่ีไดน้ดัหมายกนั คือ เวลา 11.30 น. สรุปผลจากการเจรจา
ดงัต่อไปน้ีน้ี  

ผลจากการเจรจา 3 ฝ่าย เม่ือวนัท่ี 14 พ.ย. 2562 เวลา 11.30 น. ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 3 ศาลากลาง
จงัหวดัเลยโดยผูว้่าราชการจงัหวดัเลย นายชยัวฒัน์ ช่ืนโกสุม พร้อมดว้ยคณะ, ศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัเลย 
พร้อมคณะ, สํานกังานจงัหวดัเลย, กรมชลประทาน นาํโดย นายยุทธนา มหานุกุล ผูอ้าํนวยการสํานกังาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 12 , กลุ่มฮกัแม่นํ้ าเลยและกลุ่มผูค้ดัคา้นโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก 
รวมประมาณ 30 คน จากท่ีกลุ่มฮกัแม่นํ้ าเลย นาํโดยกลุ่มชาติพนัธ์ุไทพวน บา้นกลาง ไดพ้บปะกบัผูว้่า
ราชการจงัหวดัยงัจวนผูว้า่ฯ และไดมี้การนดัหมายเพื่อจะร่วมพูดคุย 3 ฝ่าย การเจรจาเร่ิมจากกลุ่มฮกัแม่นํ้ า
เลย เรียกร้องให้ชะลอการดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักออกไปก่อน จนกว่าจะมีการสรุปหลงั
การจดัเวทีสาธารณะ ท่ีแต่ละฝ่ายจะตอ้งนาํเสนอขอ้มูลท่ีมี ขอ้ดี ผลกระทบ อ่ืนๆ ตามท่ีจะมีการออกแบบ
ร่วมกนัก่อน ดงัคาํแถลงการณ์ 

 1.ให้มีการจดัเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็น แสดงข้อมูล ข้อกังวล ข้อดี ข้อเสีย ให้
ครบถว้น รอบดา้น ตลอดจนความคุม้ค่าของโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก โดยตอ้งมีนกัวิชาการทั้ง
สองฝ่าย และตอ้งให้ผูท่ี้มีอาํนาจในการตดัสินใจต่อโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักเขา้ร่วม เพื่อเสนอ
แนวปฏิบติัต่อไปไดด้ว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 
 2.หลงัจากวนัน้ีตอ้งมีการเสนอให้ชะลอโครงการฯ ไวก่้อนจนกวา่จะมีการสรุปหลงัจากการจดั
เวทีสาธารณะ โดยผูมี้อาํนาจอยา่งเร่งด่วน 
 3.ตอ้งมีการศึกษา ความคุม้ค่า ผลกระทบให้รอบดา้น ในลกัษณะเดียวกบัการศึกษาผลกระทบ
ทางส่ิงแวดลอ้มของโครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้าศรีสองรัก  
 4.กรมชลประทาน ตอ้งทาํเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร กรณีชาวบา้นร้องเรียนมีบุคคลในการ
ก่อสร้างประตูระบายนํ้าศรีสองรัก ไดเ้รียกร้องผลประโยชน์กบัชาวบา้นในพื้นท่ีก่อสร้าง 
 5.กรมชลประทานต้องทาํความเข้าใจให้ชัดเจน กับเจ้าของพื้นท่ี ท่ีกรมชลประทานเข้าไป
ดาํเนินการใด ๆ เช่น การปักธง ฝังหมุด เป็นตน้ 
 6.ทุกเวที ทุกการประชุม กรมชลประทานตอ้งเชิญคณะกรรมการบริหารจดัการร่วมโครงการ
ประตูระบายนํ้าศรีสองรัก ท่ีมีการแต่งตั้งไวเ้ขา้ร่วมทุกคร้ัง 
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 7.มีการตั้งผูป้ระสาน 3 ฝ่าย  
หลงัจากส้ินสุดการเจรจา ทั้ง 3 ฝ่ายตอ้งร่างเอกสารเพื่อลงนามรับทราบร่วมกนั และจะนาํเสนอ

ใหก้บัผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจของโครงการฯ ต่อไป 
 

พื้นที่ต าบลบ้านม่วง (บ้านม่วง บ้านภูเขาทอง และบ้านหนอง) 
ไดมี้การดาํเนินการใหป้ระชุมกลุ่มยอ่ยในชุมชน เพื่อใหเ้กิดการกระตุน้การทาํงานภายในของชุมชน

และทีมส่ือสาร โดยการทาํงานหรือจดักิจกรรมชุมชนแต่ละคร้ังนกัวิจยัและตวัแทนชุมชนจะร่วมประชุม
ปรึกษาหารือกนัอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างความเขา้ใจให้ไปในทิศทางเดียวกนั ได้ร่วมกนัแผนงาน การแบ่ง
บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อให้เกิดกิจกรรมอย่างมีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการทําความเข้าใจให้กับ
บุคคลภายนอกชุมชนผ่านกิจกรรมท่ีจัดข้ึน หรือหากไม่ได้กําหนดเป็นกิจกรรม บางคร้ังก็จะร่วมกัน
ออกแบบการส่ือสาร เช่น การประชุมของทีมวิจยัในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 ระดบันํ้ าโขงไดล้ดลงประมาณ  
1 เมตร ตวัแทนจาก 3 ชุมชน ไดมี้เวทีแลกเปล่ียนขอ้มูล ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงของแม่นํ้ าโขง
ในขณะนั้น  โดยไดว้ิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัระบบนิเวศแม่นํ้ าโขง ร่วมกนัคิดหาของปัญหาท่ี
เกิดข้ึน พร้อมทั้งหาแนวทางร่วมกนัวา่ในสถานการณ์เช่นน้ี ตวัแทนชุมชนจะทาํอะไรไดบ้า้ง เพื่อให้ขอ้มูล
กบัสาธารณะ รวมถึงคนในชุมชน 

ซ่ึงการพูดคุยได้ขอ้สรุปคือ การลงสํารวจความเสียท่ีเกิดข้ึนในช่วงนํ้ าลด บนัทึกเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ถ่ายภาพเพื่อเก็บขอ้เทจ็จริงและนาํขอ้มูลและภาพออกเผยแพร่ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ดว้ยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การถ่ายทอดขอ้เท็จจริงลงในเฟสบุ๊คส่วนบุคคล การเขียนรวบรวมขอ้มูลอย่างละเอียด การส่ง
ขอ้มูลใหน้กัวชิาการและองคก์รพฒันาเอกชน รวมทั้งส่ือมวลชนท่ีเป็นส่ือหลกับางสํานกั เพื่อนาํไปเผยแพร่
ต่อใหก้วา้งขวางมากยิง่ข้ึน เป็นตน้ 

ในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 นกัวิจยัทอ้งถ่ิน ตวัแทนจากองคก์รภาคประชาชนในลุ่มนํ้ าโขงจากภาค
อีสาน ไดป้ระชุมกลุ่มเพื่อเตรียมขอ้มูลนาํเสนอให้แก่อธิบดีกรมประมง ในโอกาสท่ีมีตวัแทนเดินทางมาลง
พื้นท่ีแม่นํ้ าโขง ตาํบลบา้นม่วง ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม  2562 โดยเม่ือถึงวนัท่ีกาํหนด ตวัแทนนกัวิจยัได้
นาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงของแม่นํ้ าโขง และการหาปลาในสถานการณ์ปัจจุบนัอนัเป็นผล
จากความผิดปกติการข้ึนลงของระดบันํ้ าโขง การนาํเสนอดงักล่าวนาํไปสู่แผนปฏิบติัการร่วมกนัระหว่าง
ชุมชนกบักรมประมง โดยมีแนวทางการจดัทาํเขตรักษาพนัธ์ุปลาในแม่นํ้ าโขง รวมถึงการสนบัสนุนพนัธ์ุ
ปลาเพื่อปล่อยทดแทนปลาธรรมชาติท่ีลดปริมาณลง 

การจดักิจกรรมในพื้นท่ีท่ีนอกเหนือจากงานประเพณีชุมชน จะมีการส่ือสารกนัดว้ยวิธีการประชุม
ร่วมกนัเพื่อหารายละเอียดของกิจกรรมนั้นๆ เช่น วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2562 ไดมี้การประชุมเพื่อเตรียมงาน 
“เอ้ินขวญัปลาคืนมาแม่นํ้ าโขง” ท่ีจะจดัข้ึนท่ีแม่นํ้ าโขงบริเวณชุมชนบา้นม่วง และเม่ือมีกิจกรรม หรือการ
ดาํเนินการของกลุ่มเสร็จส้ินลง ก็จะมีการประชุมเพื่อสรุปการทาํงานของแต่ละกิจกรรม เช่น ในวนัท่ี 11 
สิงหาคม 2562 ไดร่้วมกนัประชุมสรุปงาน เป็นตน้ 
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ในดา้นการสร้างเคร่ืองมือของชุมชนเพื่อเป็นส่ือกลางสาํหรับการทาํความเขา้ใจและให้ขอ้มูลกบัคน
ภายในชุมชนและกลุ่มคนภายนอก กลุ่มนักวิจัยได้ร่วมกันคิดเพื่อผลิตเคร่ืองมือสําหรับการส่ือสาร  
โดยเบ้ืองตน้ตอ้งการส่ือสารเก่ียวกบัชุมชนท่ีสัมพนัธ์กบัระบบนิเวศแม่นํ้ าโขง ซ่ึงขอ้สรุปคือ การผลิตแผนท่ี
ท่ีเป็นรายละเอียดของทั้ง 3 ชุมชนอธิบายสถานท่ีต่างๆ เช่น วดั โรงเรียน ศาลากลางบา้น ท่ีสาธารณะ พื้นท่ี
ทาํกิจรวมถึงครัวเรือนในเขตชุมชน และการทาํแผนท่ีระบบนิเวศในแม่นํ้าโขงท่ีอยูบ่ริเวณชุมชนนั้นๆ ท่ีไดมี้
การพึ่งพาอาศยั เขา้ใชป้ระโยชน์ในระบบนิเวศนั้น เช่น ระบบนิเวศหนอง กอ้น แก่ง แผนท่ีจะเป็นเคร่ืองมือ
สําหรับการทาํความเขา้ใจพื้นฐานของชุมชนท่ีอยูริ่มแม่นํ้ าโขง การผลิตแผนท่ีระบบนิเวศแม่นํ้ าโขงโดยได้
ร่วมกนัจดัทาํในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 

ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ตวัแทนจากชุมชนบา้นม่วง บา้นหนอง บา้นภูเขาทอง และหมู่บา้น
ใกลเ้คียง รวมถึงตวัแทนเครือข่ายประชาชนลุ่มนํ้าโขงในภาคอีสานไดมี้เวทีเพื่อการแลกเปล่ียนและประสาน
ความร่วมมือกบัตวัแทนกรมประมง โดยไดร่้วมกนัหาวธีิการฟ้ืนฟูและเพิ่มปริมาณพนัธ์ุปลาในแม่นํ้ าโขง ใน
สถานการณ์ท่ีแม่นํ้าโขงเปล่ียนแปลงไป ทาํใหป้ลาลดจาํนวนลง ส่งผลกระทบโดยตรงกบัคนหาปลา 

วิธีการท่ีเป็นความเห็นร่วมกนัคือการทาํเขตรักษาพนัธ์ุสัตวน์ํ้ าในแม่นํ้ าโขง โดยชาวบา้นในชุมชน
เป็นผูด้าํเนินการหลกั และกรมประมงเป็นผูส้นบัสนุนพนัธ์ุปลาและพนัธ์ุสัตวน์ํ้ าปล่อยลงในแม่นํ้ าโขง ดว้ย
จุดประสงคเ์พื่อเพิ่มปริมาณพนัธ์ุสัตวน์ํ้ าในแม่นํ้ าโขง ให้ชาวบา้นไดพ้ึ่งพาดงัเดิม ทั้งน้ีกิจกรรมจะเป็นความ
ร่วมมือกนัของทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน วดั โรงเรียน และประชาชนในชุมชน 
ในการน้ีท่ีปรึกษาอธิบดีกรมประมง ลงสํารวจพื้นท่ีและรับรู้ปัญหาพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข โดยได้ลง
สํารวจพื้นท่ีในบ้านห้วยค้อ ซ่ึงเป็นหมู่บ้านริมแม่นํ้ าโขงซ่ึงมีสถานการณ์นํ้ าลดลงอย่างผิดธรรมชาติ 
เช่นเดียวกบับา้นม่วง บา้นภูเขาทอง และบา้นหนอง 

การส่ือสารของชุมชนเพื่อขบัเคล่ือนปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้มีผลในเชิงนโยบาย ได้มีการส่ือสารจาก
ตวัแทนนกัวจิยัใจชุมชนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัของผูมี้อาํนาจตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหา 
เช่น ในเดือนตุลาคม 2562 ไดมี้การส่ือสารของนางสาวกา้นก่อง จนัลอง ประธานกลุ่มคนรักษ์แม่นํ้ าโขง 
ชาวบา้นห้วยคอ้ ต.บา้นม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย และเป็นหน่ึงในทีมวิจยัไดเ้ขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนาย
ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู ้แทนราษฎร เ น้ือหาในจดหมายเ รียกร้องให้หน่วยงานของรัฐและ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร รวมถึงนายชวน หลีกภยั ในฐานะประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ลงพื้นท่ี 7 จงัหวดั
ริมนํ้าโขงภาคอีสาน เพื่อดูขอ้เทจ็จริงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัแม่นํ้ าโขง รับฟังความทุกขย์ากหลงัประสบ
ปัญหาแม่นํ้าโขงเหือดแหง้หลงัจากท่ีเข่ือนไซยะบุรี ในเขตประเทศลาวเปิดใชง้าน ซ่ึงนบัเป็นการยื่นขอ้เสนอ
ถึงฝ่ายนโยบายในการหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

ผลจากการเขียนจดหมายไดท้าํให้ส่ือกระแสหลกั รวมถึงเครือข่ายประชาชน นักวิชาการ องค์กร
เอกชน และกลุ่มบุคคลไดน้าํขอ้ความในจดหมายออกเผยแพร่ต่อสาธารณะในวงกวา้ง ดว้ยความคาดหวงัวา่
ฝ่ายนโยบายจะตอบรับการส่ือสารดงักล่าว จดหมายดงักล่าวมีดงัน้ี 
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นอกจากน้ีชุมชนได้พยายามให้ฝ่ายรัฐได้เข้ามารับรู้ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันใน
สถานการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัแม่นํ้าโขง ซ่ึงท่ีผา่นมา ในวนัท่ี  22 กรกฎาคม 2562 รองผูว้า่
ราชการจงัหวดัหนองคาย ได้เดินทางมาร่วมประชุมร่วมกบัตวัแทนชาวบา้น และองค์กรทอ้งถ่ิน ท่ี 
อบต. บา้นม่วง ประเด็นนํ้ าท่วม และองคก์รพฒันาเอกชนไดห้ารือเร่ืองการเปล่ียนแปลงของแม่นํ้ าโขง 
ซ่ึงในขณะนั้นระดบันํ้าโขงเพิ่มสูงข้ึนเล็กนอ้ย 

 ดา้นการจดัระบบการให้ขอ้มูลต่อบุคคลภายนอก ท่ีอยู่นอกพื้นท่ี หรือการส่ือสารกบัภายนอก เช่น 
การออกนอกชุมชนเพื่อนาํเสนอต่อเวทีวชิาการต่างๆ ซ่ึงจะมีบุคคลหลกัของกลุ่มท่ีสามารถเดินทางออกนอก
พื้นท่ีได ้เช่นในวนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 ตวัแทนนกัวิจยัไดเ้ขา้ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาเปิดพื้นท่ีการ
เรียนรู้ส่ือสาธารณะ การจดัการนํ้าภาคอีสาน ลุ่มนํ้าโขง: ภยัแลง้ การพฒันา สิทธิมนุษยชน และทางออก เพื่อ
นาํไปสู่ขอ้เสนอ หรือ แนวคิดท่ีจะร่วมกนัผลกัดนัไปสู่การแกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยืน ท่ีมีการร่วมเวทีเสวนาโดย  
สภาเกษตรกรแห่งชาติ กลุ่มรักษบ์า้นม่วง จ.หนองคาย สมาคมประมงนํ้าจืดภาคอีสาน / สมาคมคนทาม จ.ศรี
สะเกษ ศูนยว์ิจยัสังคมอนุภูมิภาคแม่นํ้ าโขง มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  การพฒันาชุมชน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  มูลนิธินํ้าและคุณภาพชีวติ ชลประทาน สาํนกังานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ โดย ทีมวิจยัไดส่้ง คุณ
ชัยวฒัน์ พาระคุณ  ตวัแทนเครือข่ายรักษ์นํ้ าโขงบ้านม่วง จ.หนองคาย เขา้ร่วมนอกจากน้ียงัมีเวทีท่ีออก
ส่ือสารถึงสาธารณะผา่นในเวทีเสวนา เข่ือนไซยะบุรี: การเปล่ียนแปลงของนํ้ าโขงท่ีไม่หวนคืน ในวนัจนัทร์
ท่ี 28 ตุลาคม 2562 ท่ี ตาํบลปากชม อาํเภอปากชม จงัหวดัเลย ซ่ึงเป็นการนาํเสนอขอ้มูลสถานการณ์แม่นํ้ า
โขง บริเวณตาํบลบา้นม่วงในเวที  โดยมีตวัอยา่งของเน้ือหาท่ีนาํเสนอ ดงัน้ี 

“ เม่ือ 4-5 ปีหลงัน้ี ระดบันํ้ าเร่ิมเปล่ียนแปลงไปมาก ฤดูกาลเปล่ียนไปไม่เป็นธรรมชาติ เราเร่ิมการ
ทาํขอ้มูลจากการทาํงานวจิยั เราเก็บขอ้มูลขอ้เทจ็จริงไม่ไดพู้ดจากความรู้สึก มีเร่ืองเข่ือนเขา้มาทาํให้มีคาํถาม
วา่เช่ือมโยงกบัวิถีอยา่งไร เช่ือมโยงระดบันํ้ า และเข่ือน ซ่ึงทาํให้เราไดรั้บผลกระทบท่ีชดัเจน  วิถีเปล่ียนไป
ทาํให้มีการเก็บข้อมูลระดับนํ้ าอย่างละเอียดมากข้ึน ซ่ึงเป็นปรากฏการณท่ีไม่เคยเกิดข้ึนกับแม่นํ้ าโขง 
กรกฎาคม อยู่ๆ นํ้ าก็ลดฮวบ 2-3 เมตร ในความเป็นจริงคือเป็นเดือนท่ีนํ้ าหลากเต็มตล่ิง แต่ระดบันํ้ าหายไป
กวา่ 10 เมตร วิถีท่ีหายไปท่ีเห็นไดช้ดัคือ การหาปลา รายไดข้องครอบครัว วิถีท่ีผูกพนักบัแม่นํ้ าท่ีมีมาตั้งแต่
ปู่ยา่ตายาย ซ่ึงไม่เพียงเร่ืองรายไดข้องครอบครัวอยา่งเดียวยงัสูญเสียวฒันธรรม เช่น หมู่บา้นท่ีมีการแข่งเรือ 
เช่น บา้นนํ้ าไพรเป็นเจา้แห่งการแข่งเรือพื้นท่ีกลายเป็นหาดทราย ทาํให้ไม่สามารถซ้อมพายเรือเพื่อไปแข่ง
ได ้ร่องนํ้าลึก และเส้นทางนํ้าเปล่ียนไป ปัญหาปีน้ีคือ นิเวศมีระบบนิเวศท่ีแตกต่างมีพนัโขดแสนไคร้ ไดรั้บ
ผลกระทบแหง้ทาํใหไ้หลเรือไฟไม่ไดเ้น่ืองจากร่องนํ้ าลึกอยูฝ่ั่งลาวไม่สามารถทาํได ้การหาปลาไม่ไดเ้พราะ
แห้งมีทรายตอ้งเดินลงหาปลา ตน้ไคร้มีพระเอกของลาํนํ้ าโขง มีสองชนิด เป็นไคร้นํ้ าออกลูกเป็นพวงและ
ต้นไคร้นุ่น ดอกขาวเหมือนต้นนุ่นบ้านม่วงท่ี ช่ือแสนไคร้เพราะต้นไคร้มีจํานวนมาก ต้นไค้จึงมี
ความสัมพนัธ์ต่อระบบนิเวศมีหนา้ท่ีคลา้ยตรงโกงกาง ยึดเกาะหนา้ดิน เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของปลาปลาจะ
วางไข่ท่ีรากไคร้จะอนุบาลปลาอยู่นั้นเป็นท่ีอยูอ่าศยัปลาเล็ก แหล่งหากินของปลาใหญ่  บา้นม่วงน่าจะเป็น
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แหล่งใหญ่ท่ีสุดของบริเวณน้ี ถา้ตน้ไคต้าย ปลาก็ลดลง เพราะวางไข่ไม่ได ้ไม่มีแหล่งอนุบาล นํ้ าท่ีผิดปกติ
ทาํให้ปลาตาย จากนํ้ าแห้งขอดอย่างรวดเร็ว ทาํให้ปลาตายจาํนวนมาก” ซ่ึงนบัไดว้่าการให้ขอ้มูลผา่นเวที
เสวนาอภิปราย เป็นการส่ือสารเพื่อการสร้างความเขา้ใจต่อสาธารณะเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนและ
แม่นํ้าในปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

นอกจากน้ียงัรวมไปถึงการจดัระบบผูใ้ห้ข้อมูล หรือให้สัมภาษณ์ กรณีการลงพื้นท่ีชุมชนของ
ส่ือมวลชน หรือกลุ่มศึกษาต่างๆ เช่น หากนกัข่าวจะตอ้งสัมภาษณ์ตวัแทนชุมชน นกัวิจยัสามารถให้ขอ้มูล
ได ้เช่น กรณีนกัข่าวพลเมือง สถานีโทรทศัน์ ไทย PBS สัมภาษณ์ในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 ผูใ้ห้สัมภาษณ์
คือ กา้นก่อง จาํลอง และนายสมาน แกว้พวง หรือในการให้สัมภาษณ์กบันกัข่าวพลเมืองสถานี TPBS ท่ี
ออกอากาศในวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 นายสุบรรณ ก็เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์หลกั เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการให้
สัมภาษณ์ของ นายแดง เนาวไ์นย ์ตวัแทนนกัวจิยั บา้นภูเขาทอง ต.บา้นม่วง กบันกัข่าวพลเมือง ท่ีออกอากาศ
เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 กรณีผลกระทบจากการข้ึนลงของระดบันํ้าท่ีผดิปกติเสวนา 
 การเดินทางไปแลกเปล่ียนความรู้ของนกัวจิยัต่อสถานการณ์ของแต่ละชุมชนกบัชาวบา้น ต.สะเอียบ 
อ.สอง จ.แพร่ ในวนัท่ี 22-23 มิถุนายน 2562 ทั้งน้ีเพื่อเป็นการให้กาํลงัใจกบัชาวบา้นท่ีกาํลงัอยู่ในสถาน
การณการต่อสู้เพื่อไม่ให้มีการสร้างเข่ือนแก่งเสือเตน้ ตวัแทนนกัวิจยัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ และ
ให้กาํลงัใจเครือข่ายท่ีถูกนํ้ าท่วมท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี ช่ือกิจกรรม เครือข่ายคนฮกันํ้ าโขงร่วมใจห่วงใยไท
อุบลฯ เป็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัและร่วมระดมทุนสมทบ
เครือข่ายเกษตรอินทรียเ์พื่อความย ัง่ยืนอุบลราชธานี เสริมกิจกรรมเพาะกลา้พืชผกัฟ้ืนฟูชุมชนหลงันํ้ าลด 
นอกจากน้ีนกัวจิยัท่ีไม่ไดเ้ดินทางไปร่วมก็ใชว้ธีิการใชเ้ฟสบุค๊ส่วนตวัโพสเพื่อระดมทุน หรือการบริจาคเพื่อ
เข้าช่วยเหลือผู ้ประสบภัย รวมถึงการลงพื้นท่ีของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จาํนวน 5 คน ท่ีเดินทางไปลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาข้อมูลขอ้เท็จจริง ในวนัท่ี 16 
กนัยายน 2562 เพื่อนาํเร่ืองราวไปผลิตส่ือและเผยแพร่ออกสู่สาธารณะต่อไป 
 นิสิตจากมหาวิทยาลยัสารคาม ลงศึกษาเรียนรู้และทาํส่ือวิดีโอ กรณีนํ้ าโขงบริเวณพรมแดนไทย-
ลาว ผนัผวนไมห่ยดุ เช่นการลดลงอยา่งรวดเร็วของนํ้าเกือบ 1 เมตร เป็นตน้ 
 การนาํพาส่ือมวลชนท่ีเดินทางลงพื้นท่ีเพื่อนาํเร่ืองราวเผยแพร่ เช่น ทีมนกัวิจยัทอ้งถ่ินไดพ้านกัข่าว
ช่อง PPTV ลงพื้นท่ีบา้นภูเขาทอง ในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2562  และในช่วงเดียวกนัไดมี้นกัข่าวอิสระลงพื้นท่ี 
เพื่อจดัทาํสารคดีเขา้ประกวด  ในวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 นอกจากน้ี ทีมยงัไดรั้บกลุ่มนักข่าวจากชมรม
นกัข่าวส่ิงแวดลอ้ม พร้อมแลกเปล่ียน ให้ขอ้มูล และตวัแทนไดใ้ห้สัมภาษณ์กบัส่ือประเด็นสถานการณ์นํ้ า
ลด ในวนัท่ี 8 สิงหาคม ทีมวจิยัไดพ้านกัข่าวช่องไทยพีบีเอส มาทาํสกู๊ปสถานการณ์นํ้ าลด ซ่ึงในวนัดงักล่าว
นํ้าโขงบริเวณบา้นม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย ไดล้ดระดบัลงอีก 10 เมตร หลงัจากท่ีเม่ือสองวนัก่อนระดบันํ้ า
เพิ่มข้ึนกวา่ 2 เมตร 
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มีการจดักิจกรรม “เอ้ินขวญัปลาคืนมาโขง” (เอ้ินขวญัคือการเรียกขวญั) ในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 ท่ีบา้นม่วง 
อ.สังคม จ.หนองคาย เพื่อสร้างขวญักาํลงัใจให้กบัชุมชนริมฝ่ังโขง มีคนในชุมชน เครือข่ายจากภายนอก 
ส่วนราชการ องค์กรทอ้งถ่ิน ได้เขา้ร่วมในกิจกรรมน้ี โดยได้มีการทาํบุญร่วมกนั เวทีเสวนาแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ความคิดเห็น การบายศรีสู่ขวญั การเอ้ินขวญัเป็นพิธีกรรมท่ีคนอีสานมีความเช่ือวา่หากเกิดส่ิง
ไม่ดีข้ึนกบัใครและเหตุการณ์นั้นทาํให้ผูน้ั้นมีอาการตกใจ ขวญัหนีดีฝ่อ หรือเกิดเร่ืองร้ายแรงข้ึน หากไดท้าํ
พิธี “เอ้ินขวญั” หรือ “เรียกขวญั” จะทาํให้ผูน้ั้นมีกาํลัง แรงใจ หรือมีพละกาํลงัมีความเจริญมากข้ึน 
เสริมสร้างสภาพจิตใจให้เขม้แข็งข้ึน ในกรณีการจดักิจกรรม “เอ้ินขวญัปลาคือมานํ้ าโขง” มีความหมายท่ี
คลา้ยคลึงกนั อาจจะเป็นการเปล่ียนจากคนเป็นปลาในแม่นํ้ าโขงท่ีเกิดความไม่ปกติ เกิดความต่ืนตระหนก 
หรือสับสันกบักระแส และระดบันํ้ าโขงท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงจะส่งผลต่อวิถีการหาปลาของคนในชุมชน การเอ้ิน
ขวญัจึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ เป็นพิธีกรรมท่ีใหป้ลาในแม่นํ้าโขงอยูไ่ดป้กติดงัเดิม  
ในพิธีเอ้ินขวญัปลา ท่ีจดัข้ึนท่ีบา้นม่วง ไดมี้กลอน “เอ้ินขวญัปลา” ดงัน้ี 
 
 

“เอ้ินขวญัปลาคืนมาโขง” 
มวลหมู่มจัฉาหมู่ปลานํ้าโขง แหวกวา่ยไหลโยงอยูแ่ห่งหนใด 
กลบัคืนถ่ินถํ้าวงัโขดหินไคร้ แม่โขงร้องไหห้ากไร้หมู่ปลา 

มาเดอ้ขวญัเอย๊ ใหก้ลบัมาสา ใหก้ลบัคืนมาวงัปลาถ่าอยู ่
กลบัมาโตเดียวหรือมาเป็นหมู่ ใหก้ลบัมาอยูห่มู่เฮาฮกัษา 

มาเดอ้ขวญัเอย๊มาเยออยูถ่ิ่น มาอยูม่ากินคืนถ่ินอาศยั 
มาแผม่าผายมาผดุมาดาํมาเป็นปลางามใหล้าํแม่โขง 

มาเดอ้ขวญัเอย๊ อยา่ต่ืนหนีหาย ขวญัปลาอยูใ่สใหไ้ลคืนสา 
มาสืบพงษพ์นัธ์ุมาหมั้นววิา มาเป็นมจัฉาหมู่ปลาแม่โขง 

มาเดอ้ขวญัเอย๊ ปลาอยูห่ม่องได๋ใหฟ่้าวมาไว 
มาอยูห่ม่องท่ีเคยอยู ่มาเป็นเพื่อนเป็นหมู่ ของปูกุง้หอย 
ปลาสิฮูบ้่นอ้วา่เพิ่นถ่าคอย อยา่สุมิดจอ้ยกุง้ฝอยถามหา 

มาเม่ือคืนบา้นสาํราญลน้ค่า ญาติสนิทมิตรสหายคองถ่า ขวญัปลาคืนโขงเดอ้ 
มาเดอ้ขวญัเอย๊ ขวญัปลายอนปลาแข่ ปลาเพียปลาโจก 

อยา่ไดเ้ศร้าโศก ซึมเศร้าเหงาหงอย ปลาบึกยงับ่นวา่คนรอคอย 
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ปลาเล็กปลานอ้ยอยา่ไดต่ื้นกลวั อยา่ไดติ้ดตมดอมดมดินใหม่ 

วา่ยทวนนํ้าใสมาใหฮ้อดบา้น อยา่สุไดย้า่นการใชค้รีบหาง 
อยา่ไดล้ะไดว้างหมางเมินเมือบา้น เดอ้” 

มาเดอ้ขวญัเอย๊ อยา่หลบหลีกไกล คนโขงปวดใจหากบ่มีปลา 
คุม้เหนือคุม้ใตต่้างหลัง่นํ้าตา อยากใหป้ลากลบัมาคือม้ือเก่าเก่า 

ไหวว้อนพ่อสุทโธนาคาบดี อีกทั้งนาคาแม่ศรีปทุมมา 
ไดโ้ปรดเมตตาปล่อยปลาให้ลูก ใหม้าเป็นศกัด์ิเป็นศรีให้มาพนัผกู 

ให่มาเป็นมูลเป็นมงัใหลู้กแน่เดอ้ 
เฮาจดเฮาจาํไผทาํนํ้าโขง เฮาสิเปิดโปงป่าวประกาศฮอ้ง 

เฮาสิร่วมกนัสู่เฮาสิร่วมฟ้อง ชาวโลกทั้งผองตอ้งฮูค้วามจริง 
โดย “เมฆหมอก ดอกหญา้ ภูผาสูง ณ ภูกระดึง” 

 
เอิ้นขวัญปลามาสู่โขง 

โอย นอ... 
มา_สา_เยอ้ ขวญัเอย้__ขวญัเอย้ 

มา - เดอ้ - ขวญั - เอย๊... 
เซินเอาขวญัเซ้ือนํ้า นาคใหญ่สีสุดโท เจา้เอย 

เซินเอาขวญัพญาปลา ใหญ่ขวาง โขงเญ้ิน 
เซินขวญัปลาบึกเจา้ ให่ฮีบมา-มา - ทอ้น 

มาสิงวงับวกถํ้า เคยเนา ย ั้งอยู ่ฮั้นนา 
เซินขวญัปลาทั้งหลาย ให่ต่าวคืน เมือห่อง เจา้เอย้ 

ขวญัเอย้ ขวญัเอย้___ มา เยอ้ __ ขวญั เอย๊ 
ยามเมือฟ้าฮอ้งต้ึง กํ้าฝ่าย ภูหอภูโฮง พุน้ นอ้ 

ลมก็ผายพาฝน หยาดโฮย สุทธากวา้ง 
แถนเทิงฟ้า บ่ป๋าไล พลโลก เพิ่นเดอ้ 

แถนหากหลิงหลํ่าเยี้ยม เห็นถว้น สู่แนว ฮัน่นา 
แถนเห็นถว้น ฮอยฮีต วฏัฏะ __ สงสาร 

มนุสสามวัเมา กระทาํการณ์ บ่ธรรม บ่ดี ฮา้ย 
ก็จึงเปิดป่องนํ้า แถนนที ฟ้าหยาด ลงมา นัน่แหลว 

ใหน้ํ้าไหลหลัง่เล้ียง โขงเญ้ิน แม่ นที น้ีแหล่ว 
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โอย นอ้ ขวญัเอย้ 
เซิญขวญัปลาใหญ่นอ้ย อยา่ไลรีบหนีป๋า ไปเยอ้ 

ใหเ้จา้ทวนธารา เล้ียงคน ทั้งค่าย 
ใหเ้จา้พาไข่ทอ้ง หาโผง้ _ปลงไข่ เจา้เดอ้ 

ใหเ้จา้ใหญ่ ดีดบอ้น เคยดา้ม ดัง่เคย นัน่เดอ้ 
มา – เญอ – ขวญั –เอย 

ใหเ้จา้มา-มาทอ้น เลิงวงั ย ั้งอยู ่นัน่เยอ้ 
ใหเ้จา้ผายแผเ่ล้ียง บ่มีม้ือ หล่ายไล ไปเดอ้ เจา้เอย เจา้เอย๊ 

มาเดอ้ ขวญั เอย๊ 
ขวญัปลา ขวญัโขด ขวญัไคร้ 

ขวญัออ้ ขวญัเลา ขวญัเขา ขวญัไม ้
ขวญัคนไฮฮิ้มโขง ขวญัภูหอภูโฮง ขวญัปลาบึก ขวญันาคนาโคนาคีผเีซ้ือเจา้โขง ขอจงคืนกลบัมา สาธุ สาธุ 

นัน่ทอ้น มาเยอ้ขวญัเอย๊ 
:แต่งโดย อาจารย ์ไผท ภูธา 

 
การส่ือสารงานวจิยั อีกหน่ึงช่องทางหน่ึงซ่ึงเป็นช่องทางท่ีสําคญัท่ีสามารถเขา้ถึงบุคคลภายนอกได้

เป็นอยา่งดี คือ การนาํขอ้มูลเผยแพร่ในเพจของชุมชนคือเพจ “Mekong Voice เสียงจากลาํนํ้ าโขง” เพื่อให้
ขอ้มูลสถานการณ์ ความเสียหาย ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัแม่นํ้ าโขง ขอ้มูลทั้งหลายถูกเผยแพร่ออกไปในวง
กวา้งข้ึน 
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บทท่ี 5 
ทดลองการสื่อสาร 

 
5.1 เวทีสาธารณะ 
บ้านกลาง  
1.การส่ือสารเวทีในชุมชน 2 คร้ัง  
-เวทีอบรมความรู้ทางกฎหมาย  
-เวทีช้ีแจงโครงการ โดยมีผูว้า่ราชการจงัหวดัเลยเป็นประธาน 
-การข้ึนป้ายประกาศ เจตนารมณ์ ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการริมถนน และเขียนติดหนา้บา้นของตนเอง 
 
2.การส่ือสารเชิงนโยบาย 
-การประชุมงานวิจยัทอ้งถ่ินกบัพลงัการส่ือสารเพื่อการพฒันาแม่นํ้ าโขง-เลยอยา่งย ัง่ยืน ณ ศาลาประชาชม 
จงัหวดัเลย 
-นาํเสนอขอ้มูลต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัเลย 3 คร้ัง 
วนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มฮกันํ้ าเลย เจรจายกเลิกเข่ือนศรีสองรักในแม่นํ้ าเลย ณ วดัโพธ์ิศรีหายโศก บา้น
กลาง อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
วนัท่ี 15 ตุลาคม 2562 กลุ่มฮกัแม่นํ้าเลย ไดเ้ขา้พบผูว้า่ราชการจงัหวดัเลย 
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 ตวัแทนกลุ่มรักษน์ํ้ าเลย ไดเ้ขา้พบกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัเลยเพื่อยื่นขอ้เสนอให้
ผูว้่าราชการจงัหวดั จดัเวทีสาธารณะเพื่อให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล ขอ้ห่วงใยเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดจาก
การสร้างประตูระบายนํ้าศรีสองรัก 
 
3.การส่ือสารและการขยายเครือข่าย 
-เวทีขยายเครือข่ายชุมชนรอบขา้ง 2 คร้ัง บา้นแก่งม้ีและบา้นนาซ่าว 
-เวทีแลกเปล่ียนกลุ่มฮกับา้นเกิด 
-การฝึกอบรมเทคนิคการเจรจากบัหน่วยงาน 
เม่ือวนัท่ี 14 - 15 กนัยายน 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ร่วมกบั สมาคมส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนและส่ิงแวดล้อมและมูลนิธินิติธรรมส่ิงแวดล้อม จดัอบรมเชิงปฏิบติัการความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในเร่ืองของสิทธิชุมชน สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางราชการ และ
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมถึงพระราชบัญญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งเสริมสร้างทกัษะการเจรจาต่อรอง โดยมีแกนนาํกลุ่มฮกัแม่นํ้ าเลย เขา้ร่วม
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชน “กลุ่มฮกัแม่นํ้าเลย” 
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-วันท่ี  29 กันยายน  2562 ก ลุ่มฮักนํ้ า เลย ร่วมแถลงการณ์กับเครือข่ายแม่นํ้ าประเทศไทย ณ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 
-การร่วมผลิตส่ือนกัข่าวพลเมือง TPBS 
 
 กิจกรรมการทดลองการส่ือสาร การประชุมงานวิจยัทอ้งถ่ินกบัพลงัการส่ือสารเพื่อการพฒันาแม่นํ้ า
โขง-เลยอยา่งย ัง่ยืน ณ ศาลาประชาคม จงัหวดัเลย วนัท่ี 21 มกราคม 2562  มีวตัถุประสงคเ์พื่อช้ีแจงขอ้มูล
โครงการประตูนํ้าศรีสองรักกบัโครงการผนันํ้าโขง เลย ชี มูล การจดัเวทีไดเ้ชิญวทิยากรนกัวิชาการ องคก์รท่ี
ทาํงานติดตามโครงการ ไดม้านาํเสนอขอ้มูลโครงการและแลกเปล่ียนมุมมองดา้น สิทธิชุมชน 
 สิทธิในท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติกบัโครงการพฒันาขนาดใหญ่ ขอ้ห่วงกงัวลและทางออกของ
ชุมชนกรณีประตูนํ้ าศรีสองรัก โดยมีตวัแทนชาวบา้นกลาง และเครือข่ายภาคประชาสังคมจงัหวดัเลยและ
ภาคอีสาน เขา้ร่วมเวทีแลกเปล่ียนเพื่อติดตามสถานการณ์และหารือเพื่อกาํหนดทิศทางการทาํงานเพื่อหนุน
เสริมกระบวนชาวบา้นกลางในการทาํขอ้มูลเอกสารและเช่ือมร้อยเครือข่ายในลุ่มนํ้าเลย และแม่นํ้าโขง 
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัเวที คือ  
 1. ทาํให้เกิดความเขา้ใจในขอ้มูลโครงการและขั้นตอนของกระบวนการมากข้ึน จากการประเมิน
แบบความพึงพอใจก่อนและหลงัการจดัเวที ทาํให้เห็นวา่ชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมเวที มีความรู้ ความเขา้ใจเน้ือหา
การนาํเสนอแต่ละหวัขอ้เพิ่มข้ึน ก่อนการประชุม 38.71 % เพิ่มเป็น 48.39 % และจะนาํความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้จาก
เวทีไปใช ้77.42 % 
 2. ทาํให้เห็นความเช่ือมโยงของโครงการประตูระบายนํ้ าสีสองรักกบัโครงการโขง ชี มูล เลยเป็น
โครงการเดียวกนั เพื่อเป็นแนวทางเช่ือมเครือข่ายกบักลุ่มชาวบา้นท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากโครงการ เพื่อ
ไม่ใหช้าวบา้น บา้นกลางต่อสู้เพียงลาํพงั 
 3. วางแผนการทาํงานระดบัลุ่มนํ้ าเลย เพื่อให้พี่น้องหมู่บา้นอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมหนุนเสริม
ชาวบา้นกลาง เพื่อนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายลุ่มนํ้ าเลย เพื่อให้เกิดการส่ือสารเป็นท่ีรับรู้ ทาํให้เครือข่ายได้
เกิดข้ึนจริง 
 4. สร้างความมัน่ใจให้กบัชุมชนในการใชง้านวิจยั และใชก้ลไกของสกว.ทอ้งถ่ินในการศึกษาและ
ทาํส่ือกระจายสู่การรับรู้สาธารณะ สร้างความรู้ สร้างเครือข่าย เอาความรู้ทอ้งถ่ินออกมาใช้ขบัเคล่ือนงาน
ของพื้นท่ี 
 5. เกิดการจดัตั้งกลุ่มฮกัแม่นํ้าเลย เพื่อเป็นองคข์องชาวบา้นในการทาํงานภายในชุมชนและการขยาย
เครือข่าย 
 6. เกิดการสร้างเครือข่าย ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจงัหวดัเลย กลุ่มคดัคา้นเหมืองทอง กลุ่ม
ภาคีลุ่มนํ้ าโขง กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบจากโครงการภาครัฐและอุตสาหกรรม สถาบนัการศึกษา นกัวิชาการ 
องคก์รพฒันาเอกชน (NGO) พร้อมหนุนเสริมและร่วมการต่อสู่กบัชาวบา้น 
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 7. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากชุมชนกบัทีมคณะทาํงานส่ือสาร
ภายใตง้านวจิยัของสกว. ใหเ้ป็นตวัหลกัในการติดต่อประสานงานกบัราชการ และเปิดเวทีในพื้นท่ีบา้นกลาง
อีกคร้ังและเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและนกัวิชาการ สกว. หรือนกัวิชาการท่ีจะสนบัสนุนชุมชนในการ
แกไ้ขปัญหา จะไดท้าํใหช้าวบา้นเกิดความเขา้ใจขอ้มูลและรับรู้สถานการณ์ท่ีเท่ากนั จะนาํไปสู่การทาํงานท่ี
ดีข้ึนของชุมชน 

 
ความเป็นมาของโครงการประตูระบายน้ าศรีสองรัก 
 

 
ความเป็นมาของโครงการ 

ปัจจุบนัภยัธรรมชาติท่ีเก่ียวกบันํ้ านับวนัจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน แม้แต่พื้นท่ีลุ่มนํ้ าเลยก็
ประสบปัญหาทั้งภยัแลง้และอุทกภยัเช่นเดียวกนั โดยเม่ือพิจารณาในจงัหวดัเลยซ่ึงเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ดา้นทรัพยากรนํ้ า มีฝนเฉล่ียรายปีประมาณ 1,200 มม. แต่ยงัประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้ า
เป็นประจาํ เน่ืองจากการกระจายของฝนท่ีไม่สมํ่าเสมอทั้งในเชิงพื้นท่ีและเชิงช่วงเวลา โดยเฉพาะในเชิง
ช่วงเวลาของฝนท่ีตกพบวา่ ปริมาณฝนเฉล่ียในช่วงฤดูฝน คือ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีมาก
เป็นสัดส่วนประมาณ 86% ของฝนทั้งปี และมีปริมาณฝนตกชุกหนาแน่นในทุกอาํเภอ เน่ืองจากอิทธิพลของ
ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ร่องความกดอากาศตํ่าพาดผา่น ทาํให้เกิดอุทกภยัในบริเวณต่าง ๆ ประกอบกบัใน
ปัจจุบนัการใชท่ี้ดินมีการเปล่ียนแปลง เช่น สภาพป่าตน้นํ้ าลาํธารถูกทาํลาย สภาพลาํนํ้ าท่ีต้ืนเขิน การสร้าง
อาคารกีดขวางทางนํ้ า การเจริญเติบโตของชุมชน ทาํให้อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนเป็นไปอย่างฉับพลนัและมีความ
รุนแรงมากกว่าในอดีต โดยเฉพาะพื้นท่ีบริเวณใกลภู้เขาจะเกิดแผ่นดินถล่มจากนํ้ าป่าไหลหลาก และพื้นท่ี
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บริเวณท่ีราบลุ่มริมแม่นํ้ า ทาํให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นเป็นจาํนวนมากในแต่ละปี แต่ใน
ขณะเดียวกนัในช่วงเดือนท่ีเหลือของปีมีปริมาณฝนเป็นสัดส่วนเพียง 14% จะประสบปัญหาภยัแลง้ข้ึน
ซํ้ าซากเป็นประจาํทุกปี 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2520 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
อธิบดีกรมชลประทานพร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ีชลประทานเขา้เฝ้าท่ีพระตาํหนกัภูพานราชนิเวศน์ และไดท้รงมี
พระราชดาํรัสกบัอธิบดีกรมชลประทานในขณะนั้นวา่ ควรพิจารณาวางโครงการชลประทานลุ่มนํ้ าเลย โดย
พิจารณาวางโครงการเข่ือนเก็บกกัแม่นํ้าเลยท่ีพิกดั 47Q QU 825-860 (บา้นหวักะโปะ) เข่ือนเก็บกกันํ้ านํ้ าทบ
ท่ีพิกดั 47 Q QV 830-080 (บา้นโพนงาม) ตามแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5343III และเข่ือนเก็บกกั
นํ้ านํ้ าลายท่ีพิกดั 47Q QV 951-352 (บา้นภูบ่อบิด) ตามแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5343I เพื่อจดัหา
นํ้ าให้ราษฎรในลุ่มนํ้ าเลยใชท้าํการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง้ และมีนํ้ าใชเ้พื่อการอุปโภคบริโภคได้
ตลอด ทั้งปี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งควรพิจารณาสร้างฝายทดนํ้ าหรือเข่ือนทดนํ้ าตามความเหมาะสมในลาํนํ้ าเลย
ตอนล่าง เพื่อส่งนํ้ าให้กบัพื้นท่ีเพาะปลูกผืนใหญ่สองฝ่ังแม่นํ้ าเลย ในเขตอาํเภอเชียงคาน โดยระบายนํ้ าจาก
เข่ือนเก็บกกันํ้าในลุ่มนํ้าเลยตอนบนลงมาเสริมปริมาณนํ้ าธรรมชาติท่ีฝายทดนํ้ าหรือเข่ือนทดนํ้ าเลยตอนล่าง
ดงักล่าว 

พ.ศ.2534 กรมชลประทานไดเ้ร่ิมดาํเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการอ่างเก็บนํ้ านํ้ าเลย 
โดยศึกษาแลว้เสร็จในเดือนกนัยายน 2535 และไดจ้ดัทาํรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) แลว้
เสร็จในเดือนสิงหาคม 2540 ซ่ึงคณะกรรมการผูช้ ํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (คชก.) ไดพ้ิจารณาเห็นชอบแลว้เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2545 (กรมชลประทานไดด้าํเนินการ
ก่อสร้างทาํนบดิน หวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ้านํ้าเลยแลว้เสร็จเม่ือกนัยายน 2558) 

พ.ศ. 2545 เกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ในจงัหวดัเลย เน่ืองจากหย่อมความกดอากาศตํ่าปกคลุมพื้นท่ี
จงัหวดัเลย ทาํให้มีฝนตกหนกัถึงหนกัมาก กระจายทัว่ไปทั้งพื้นท่ีติดต่อกนัหลายวนั บริเวณพื้นท่ีลุ่มนํ้ าเลย
ในเขตอาํเภอวงัสะพุง อาํเภอเมือง อาํเภอเชียงคาน อาํเภอท่าล่ี อาํเภอด่านซ้าย และมีปริมาณฝนตกหนกัท่ี
อาํเภอภูหลวง ทาํให้ระดบันํ้ าในแม่นํ้ าเลยเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว จนนํ้ าลน้ตล่ิงเขา้ท่วมพื้นท่ีเกษตรกรรม
และบา้นเรือนราษฎร ทั้งสองฝ่ังของลาํนํ้ า โดยสาเหตุหลกัของอุทกภยัเน่ืองมาจากปริมาณฝนท่ีตกหนกัใน
พื้นท่ีตน้นํ้าเลย ซ่ึงมีสภาพป่าไม ้

ตน้นํ้าลาํธารถูกบุกรุกทาํลาย สภาพภูมิประเทศค่อนขา้งลาดชนั และลกัษณะลุ่มนํ้ ายาวรี ทาํให้นํ้ า
ไหลหลากอย่างรวดเร็ว ระบบเก็บกกันํ้ าและชะลอนํ้ าหลากในพื้นท่ีตอนตน้ของลุ่มนํ้ ามีไม่เพียงพอ และ
ความสามารถในการระบายนํ้ าจากพื้นท่ีดา้นเหนือนํ้ าไปสู่ทา้ยนํ้ าผ่านตวัเมือง และชุมชนค่อนขา้งตํ่าอนั
เน่ืองมาจากการพฒันาของเมืองและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้มีส่ิงกีดขวางและลดขนาดทางระบายนํ้ า โดย
พื้นท่ีเส่ียงอุทกภยัในเขตจงัหวดัเลยส่วนใหญ่จะเป็นท่ีราบลุ่มตามริมแม่นํ้ าซ่ึงจะเป็นเขตท่ีมีประชากรอาศยั
ค่อนขา้งหนาแน่น 
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พ.ศ.2548 ไดเ้กิดภยัแลง้ท่ีค่อนขา้งรุนแรงเกือบทั้งประเทศ โดยจงัหวดัเลยไดรั้บผลกระทบอยา่ง
กวา้งขวาง ลกัษณะการเกิดภยัแลง้ของจงัหวดัเลย จะเกิดในช่วงฤดูแลง้และช่วงฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน เน่ืองจาก
ปริมาณฝนท่ีตกในฤดูแลง้มีนอ้ย สภาพป่าไมถู้กทาํลาย ลกัษณะภูมิประเทศมีความลาดชนัสูงเม่ือหมดหน้า
นํ้า นํ้าในแม่นํ้าจะแหง้ขอด ประกอบกบัแหล่งเก็บกกันํ้ ามีนอ้ย โดยพื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้ในเขตจงัหวดัเลย ส่วน
ใหญ่จะกระจายทัว่ทั้งจงัหวดั โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีห่างไกลแหล่งนํ้า 

พ.ศ.2556 กรมชลประทานจึงไดด้าํเนินการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบโครงการ
ประตูระบายนํ้าศรีสองรัก จงัหวดัเลย เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้และบรรเทาอุทกภยัในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าเลย
ตอนล่าง ซ่ึงดาํเนินการจดัทาํรายงานการศึกษาวางโครงการ (Pre-Feasibility) แลว้เสร็จในเดือนกนัยายน 
2556 

 
สภาพปัญหาและเหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องมีโครงการ 
ลุ่มนํ้ าเลยมีพื้นท่ีลุ่มนํ้ าประมาณ 3,560 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณนํ้ าท่ารายปีเฉล่ียประมาณ 1,132 

ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี จนถึงปัจจุบนักรมชลประทานดาํเนินโครงการพฒันาแหล่งนํ้ าแลว้เสร็จจาํนวน 151 
โครงการ เป็นพื้นท่ีรับประโยชน์ 140,948 ไร่ เป็นพื้นท่ีชลประทาน 57,171 ไร่ รวมปริมาณนํ้ าเก็บกกัได ้
85.43 ลา้นลูกบาศกเ์มตร (คิดเป็นร้อยละ 7.55 ของปริมาณนํ้ าท่ารายปีเฉล่ีย) สําหรับปริมาณนํ้ าท่าท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 92.45 ไหลหลากลงสู่แม่นํ้าโขงโดยเปล่าประโยชน์ ทาํให้เกิดปัญหาการขาดแคลนนํ้ าตน้ทุนเพื่อการ
เกษตรกรรม ปัญหาภยัแลง้และปัญหาอุทกภยั อาทิเช่น ปี พ.ศ. 2545 ไดเ้กิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ในทอ้งท่ีจงัหวดั
เลยมีมูลค่าความเสียหาย สูงมาก เน่ืองจากลุ่มนํ้ าเลยช่วงตน้นํ้ าลกัษณะเป็นภูเขา ลาํนํ้ ามีความลาดชนัสูง เม่ือ
มีปริมาณนํ้าหลากในฤดูฝนจะมาเร็วและแรง ช่วงตอนกลางของแม่นํ้าเลยบริเวณอาํเภอเมืองเลยความลาดชดั
ของลาํนํ้านอ้ย และตอนล่างของแม่นํ้าเลยก่อนถึงบริเวณปากแม่นํ้ าโขงลาํนํ้ า มีลกัษณะคดเค้ียว ประกอบกบั
ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปีระดบันํ้ าของแม่นํ้ าโขงบริเวณปากแม่นํ้ าเลยเพิ่มสูงข้ึนและไหล
ยอ้นเขา้มาในแม่นํ้ าเลยเป็นระยะทาง 20-30 กม. ทาํให้จงัหวดัเลยและพื้นท่ีริมฝ่ังแม่นํ้ าเลยถูกนํ้ าท่วมไดรั้บ
ความเสียหาย รวมถึงปัจจุบนัยงัไม่มีการพิจารณาก่อสร้างอาคารชลประทานท่ีใชค้วบคุมการระบายนํ้ าและ
ส่งนํ้าใหก้บัพื้นท่ีเพาะปลูกผืนใหญ่สองฝ่ังแม่นํ้ าเลยซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีลุ่มนํ้ าเลยตอนล่าง ดงันั้น ในปี 2556 กรม
ชลประทานจึงไดด้าํเนินการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้และบรรเทาอุทกภยั
ในพื้นท่ีลุ่มนํ้าเลยตอนล่าง ซ่ึงดาํเนินการจดัทาํรายงานการศึกษาวางโครงการ (Pre-Feasibility) แลว้เสร็จใน
เดือนกนัยายน 2556 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อเป็นแหล่งนํ้าตน้ทุนสนบัสนุนพื้นท่ีเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค 
2.เพื่อบรรเทาอุทกภยัในฤดูนํ้าหลาก 
3.เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จงัหวดัเลยในด้านพฒันาการท่องเท่ียว และพฒันาคน 
สังคมคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติส่ิง  แวดล้อม ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้าน
การเกษตรเพื่อสนบัสนุนการคา้ การลงทุน 

ท่ีตั้งโครงการ 

บริเวณก่อสร้างหวังานตั้งอยูใ่นทอ้งท่ี ตาํบลเชียงคาน อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ตั้งอยูท่ี่ Latitude 
17°-51′-08″ เหนือ Longitude 101°-37′-06″ ตะวนัออก ตรงกบัพิกดั UTM ท่ี 48 QUD 775 – 758 ตามแผน
ท่ีมาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร ลาํดบัชุด L7018 ระวาง 5344 IV สรุปขอ้มูลโครงการไดด้งัน้ี 

พื้นท่ีรับนํ้าฝนเหนือจุดท่ีตั้งหวังาน          3,961.4   ตารางกิโลเมตร  
อตัราการระเหยเฉล่ียรายปี                       1,376    มิลลิเมตร  
ปริมาณฝนเฉล่ียรายปี                                1,258.8  มิลลิเมตร  
ปริมาณนํ้าท่าเฉล่ียรายปี                           1,132      ลา้น ลบ.ม.  
นํ้าหลากสูงสุดรอบปีการเกิดซํ้ า 200 ปี    2,569.3   ลบ.ม./วนิาท 

สภาพภูมิประเทศ  

พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มและท่ีราบเชิงเขาร้อยละ 60 เป็นพื้นท่ีภูเขาร้อยละ 40 โดยท่ีเขตท่ีราบ
ลุ่ม อยู่บริเวณแม่นํ้ าเลย และลุ่มแม่นํ้ าโขง ไดแ้ก่ บริเวณอาํเภอเมืองเลย อาํเภอเชียงคาน อาํเภอวงัสะพุง 
เป็นเขตท่ีทาํการเพาะปลูกไดดี้ มีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นกวา่เขตอ่ืนๆ ระดบัความสูง +200 ถึง +300 ม. 
(รทก.) 

สภาพภูมิอากาศ 

ลกัษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู  ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน 
ซ่ึงเป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม หลงัจากส้ินสุดฤดูหนาวแลว้อากาศจะเร่ิมร้อน และอากาศจะร้อนจดัท่ีสุดใน
เดือนมีนาคมและเมษายน และเน่ืองจากสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงทาํให้อุณหภูมิเปล่ียนแปลงง่าย  
ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม เป็นฝนเน่ืองมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียง
ใต ้และมีพายจุรดีเปรสชัน่จากทะเลจีนใตเ้ขา้มาสมทบในช่วงหลงัเร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงปลายเดือน 
ตุลาคมฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ซ่ึงเป็นฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ในระยะ
ท่ีมีลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนพดัปกคลุมประเทศไทย ทาํให้อุณหภูมิลดลงทัว่ไปและมี
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อากาศเยน็ และเน่ืองจากสภาพพื้นท่ีจงัหวดัเลยเป็นภูเขาสูง ในฤดูหนาวจึงหนาวจดัซ่ึงบางปีถึงกบันํ้ าคา้งเป็น
เกล็ดนํ้าแขง็ท่ีเรียกกนัวา่ แม่คะน้ิง กล่าวไดว้า่จงัหวดัเลยเป็นจงัหวดัท่ีหนาวเยน็ท่ีสุดในประเทศไทย 

ลักษณะโครงการ 

- ประตูระบายนํ้าศรีสองรัก (ช่องลดั) พิกดั UTM โซน 47 N 777,541E 1,975,800N ระวาง 
5344 IV ลาํดบัชุด L7018 ประเภท บานตรง ขนาดบานระบาย กวา้ง 15.00 เมตร สูง 13.20 
เมตร จาํนวน 5 ช่อง  
ระดบัหลงัตอม่อ                                 +215.50 เมตร (รทก.)  
ระดบัธรณีบานระบาย                                    +200.00 เมตร (รทก.)  
ระดบันํ้าเก็บกกั                                          +210.00 เมตร (รทก.)  
ระดบันํ้าเก็บกกัสูงสุด                                    +212.00 เมตร (รทก.)  
ระดบัป้องกนันํ้าท่วมสูงสุด จากลาํนํ้าโขง           +213.00 เมตร (รทก.)  
ระดบัพื้นผวิจราจรสะพานขา้มทางระบายนํ้า      +215.50 เมตร (รทก.)  
ความสามารถระบายนํ้า                                  2,500     ลบ.ม./วนิาที  
ระบบการยกบาน                                         ไฮดรอลิก 

   

ภาพประตูระบายน้ าในล าน้ าเดิม 
 

- ประตูระบายนํ้าในลาํนํ้าเดิม (แม่นํ้าเลย) พิกดั UTM โซน 47 N 777,192E 1,796,143N ระวาง 
5344 IV ลาํดบัชุด L7018 ประเภท บานตรง ขนาดบานระบาย กวา้ง 10.00 เมตร สูง 12.50 
เมตร จาํนวน 2 ช่อง  
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ระดบัธรณีบานระบาย                                        +202.50 เมตร (รทก.)  
ระดบันํ้าเก็บกกั                                             +210.00 เมตร (รทก.)  
ระดบันํ้าเก็บกกัสูงสุด                                         +212.00 เมตร (รทก.)  
ระดบัป้องกนันํ้าท่วมสูงสุด จากลาํนํ้าโขง           +213.00 เมตร (รทก.)  
ความสามารถระบายนํ้า                                      400 ลบ.ม./วนิาที  
ประตูเรือสัญจร (NAVIGATION LOCK)            กวา้ง 10.00 ม.ยาว 77.00 ม.  
บนัไดปลา (FISH LADDER)                              กวา้ง 3.00 ม. จาํนวน 1 ช่อง  
ระบบการยกบาน                                          เคร่ืองกวา้น 

- อาคารควบคุมบานระบาย (Control House) พื้นท่ีใชส้อย 2,500 ตารางเมตร  
ชั้นท่ี 1 ประกอบดว้ยพื้นท่ีสาํหรับการจดันิทรรศการและห้องเคร่ือง  
ชั้นท่ี 2 ประกอบดว้ยพื้นท่ีสาํหรับห้องประชุมและสาํนกังาน  
ชั้นท่ี 3 ประกอบดว้ยพื้นท่ีสาํหรับห้องควบคุม 

 
ภาพอาคารควบคุมบานระบาย (Control House) 

- งานระบบส่งนํ้ า เป็นระบบท่อส่งนํ้ าแยกเป็นฝ่ังขวาและฝ่ังซ้ายของแม่นํ้ าเลย ยาวรวม
ประมาณ 99 กิโลเมตร พื้นท่ีรับประโยชน์ทั้งโครงการประมาณ 72,500 ไร่ (พื้นท่ีสีเหลือง) ครอบคลุมพื้นท่ี 
7 ตาํบล คือ ตาํบลเชียงคาน นาซ่าว ปากตม หาดทรายขาว เขาแกว้ จอมศรี และตาํบลธาตุ อาํเภอเชียงคาน 
จงัหวดัเลย 
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ภาพแสดงระบบท่อส่งน้ าและพื้นที่รับประโยชน์โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2566) 
 

ผลประโยชน์โครงการ 
1. เพิ่มพื้นท่ีชลประทานฤดูฝน 72,500 ไร่ และฤดูแลง้ 18,100 ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ี 7 ตาํบลของ

อาํเภอเชียงคาน ไดแ้ก่ ตาํบลเชียงคาน ตาํบลนาซ่าว ตาํบลปากตม ตาํบลหาดทรายขาว ตาํบลเขาแกว้ ตาํบล
จอมศรี และตาํบลธาตุ รวม ๔๔ หมู่บา้น ๙,๒๘๗ ครอบครัวและเป็นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

2.บรรเทาอุทกภยัในฤดูนํ้ าหลากและสามารถบริหารจดัการนํ้ าในลุ่มนํ้ าเลยตอนล่างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตดา้นการเกษตรเพื่อสนบัสนุนการคา้ การลงทุน โดยเกษตรกรมี
รายไดสุ้ทธิเพิ่มข้ึน 4,600 บาทต่อไร่ 

4. ส่งเสริมการท่องเท่ียวของอาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย โดยมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวเขา้มาในพื้นท่ี
โครงการ 806,200 คนต่อปี ส่งผลใหมี้รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเฉล่ียปีละ 207 ลา้นบาท 

 
อ้างอิงและที่มา : ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 12 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ กรม

ชลประทาน3 (เข้าถึงเมื่อ 10 พ.ย. 2562) 
 
 โครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก เป็นโครงการชลประทาน ท่ีมีพื้นท่ีการชลประทานไม่ถึง 80,000 
ไร่ และเป็นประตูระบายนํ้ าในแม่นํ้ าสายหลกั (ประตูระบายนํ้ าในแม่นํ้ าสายหลกั หมายถึง อาคารท่ีสร้างข้ึน
ในทางนํ้าเพื่อ ทด กกั กั้น หรือระบายนํ้า โดยมีช่องปิดเปิดไดใ้นแม่นํ้าสายหลกั 
ท่ีมา : http://www.onep.go.th/eia/wp-content/uploads/2018/11/Eia_house2017.pdf 
 

 โครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก ไม่เขา้กรอบโครงการหรือกิจการท่ีตอ้งทาํรายงานการวเิคราะห์ 
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) โครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ งทางด้านคณะภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
(Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

                                                           
3 http://kromchol.rid.go.th/lproject/lsp12/2014/index.php/example-pages/37-srisongrak 

http://www.onep.go.th/eia/wp-content/uploads/2018/11/Eia_house2017.pdf
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 ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการท่ีออกตามมาตรา 46 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการตามประกาศพื้นท่ี
คุม้ครองส่ิงแวดล้อมตามมาตรา 44(3) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัป่าอนุรักษเ์พิ่มเติม 
 วนัท่ี 22 สิงหาคม 2556กรมชลประทาน จดัประชุมช้ีแจงเก่ียวกบัโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก 
คร้ังท่ี 1 ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเชียงคาน อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย โดยท่ีชาวบา้นกลาง ไม่ไดเ้ขา้ร่วม
และรับรู้มาก่อนว่า มีการจดัเวทีดงักล่าว ทั้งน้ีมีเพียงภาคประชาสังคมจงัหวดัเลยท่ีทราบเร่ืองการจดัเวที
ดงักล่าว ทั้งท่ี บา้นกลาง เป็นพื้นท่ีเป้าหมายในการดาํเนินโครงการ เพราะในแผนงานโครงการ จะมีการ
ติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าเพื่อส่งนํ้าจากแม่นํ้าเลย บริเวณพื้นท่ีบา้นกลางดว้ย 
 กนัยายน 2556 กรมชลประทาน จดัประชุมช้ีแจงเก่ียวกบัโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก คร้ังท่ี 
2 ณ องค์การบริหารส่วนตาํบลนาซ่าว อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย โดยมีการเชิญชาวบา้นในพื้นท่ีดาํเนิน
โครงการฯ เขา้ร่วม ในส่วนของชาวบา้นบา้นกลางนั้น ผูน้าํชุมชนไดพ้าชาวบา้นกลางจาํนวนมากกว่า 100 
คน ไปร่วมรับฟังขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการประตูระบายนํ้ าฯ ว่า ไม่เห็นด้วยกบัการ
ดาํเนินโครงการฯ 
 กนัยายน 2556 กรมชลประทานดาํเนินการ การศึกษาวางโครงการ (Pre-Feasibility Study) โครงการ
ประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย แลว้เสร็จ ซ่ึงรายงานช้ินน้ีชาวบา้นกลางเพิ่งจะไดรั้บ
ไฟล์เอกสารมาจากกรมชลประทานเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 หลงัจากเคล่ือนไหวให้ กรมชลประทาน
เปิดเผยขอ้มูลโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2556 
 21 ตุลาคม 2558 ชาวบา้นกลางเขา้ร่วมรับฟัง การเขา้มาช้ีแจงการดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรี
สองรัก ณ บา้นกลาง โดยชาวบา้นมีความต่ืนตวัเพิ่มมากข้ึน เพราะมีความกงัวลต่อผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
ชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกบัการดาํเนินโครงการฯ เพราะกงัวลกบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
 26 ตุลาคม 2558 ชาวบา้นกลาง จาํนวนมากกวา่ 100 คน เดินทางไปยื่นหนงัสือคดัคา้นการดาํเนิน
โครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก ใหก้บันายอาํเภอ ณ ท่ีวา่การอาํเภอเชียงคาน กบัศูนยด์าํรงธรรม ณ ศาลา
กลางจงัหวดัเลย เพื่อคดัคา้นการดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก โดยท่ี ศูนยด์าํรงธรรมรับเร่ือง
ร้องเรียนจากชาวบา้น ส่วนผูว้า่ราชการจงัหวดัเลย ไม่ไดม้ารับหนงัสือดว้ยตนเอง ทั้งน้ีการยื่นหนงัสือในคร้ัง
น้ีของชาวบา้น ไม่ไดรั้บการตอบรับจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแต่อย่างไร เม่ือไม่ได้รับการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ปัญหาและขอ้กงัวลใจ ชาวบา้นกลาง จึงตดัสินใจร่วมกนั ส่งตวัแทนไปยื่นหนงัสือให้กบั อธิบดี
กรมชลประทาน ท่ีกรุงเทพฯ ในช่วงต่อจากน้ี 
 20 มกราคม 2559 รายการนกัข่าวพลเมือง ช่อง ThaiPBS ออกอากาศรายการช่ือตอน ประตูนํ้ าศรี
สองรัก เพื่อนาํเสนอถึงความกงัวลใจของชาวบา้นกลางท่ีมีต่อสถานการณ์การผลกัดนัโครงการประตูระบาย
นํ้าศรีสองรัก 
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 21 มกราคม 2559ชาวบา้นกลาง จาํนวน 10 คน เดินทางไปยงั กรุงเทพฯ เพื่อยื่นหนงัสือต่อ อธิบดี
กรมชลประทาน เพื่อคดัคา้นโครงการการก่อสร้างโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ท่ีจะสร้างข้ึนมากั้น
แม่นํ้ าเลย และเป็นส่วนหน่ึงของโครงการผนันํ้ าโขง-เลย-ชี-มูล โดยชาวบา้นให้เห็นผลว่า ไม่รับรู้ขอ้มูล
โครงการมาก่อน และกงัวลต่อผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนคือ นํ้ าท่วมท่ีอยูอ่าศยัและพื้นท่ีทาํกินมากกวา่ 1,000 ไร่ 
รวมทั้งผลกระทบต่อวิถีไทพวน ซ่ึงบา้นกลางเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุไทพวนเพียงกลุ่มเดียวในจงัหวดัเลย โดยมี
ขอ้คดัค้านโครงการฯ 3 ประการคือ 1) ชาวบา้นไม่เคยรับรู้รายละเอียดโครงการฯ มาก่อน 2) กรม
ชลประทาน ไม่มีการเปิดเผลผลกระทบของโครงการฯ ท่ีจะเกิดข้ึน ตลอดลาํนํ้ าเลย 3) ชุมชนบา้นกลางมี
บทเรียนท่ีสาํคญัในการประสบกบัปัญหานํ้าท่วมอยา่งรุ่นแรงในปี 2521 กบั ปี 2545 
 23 กุมภาพนัธ์ 2559 ส่ือมวลชนจาก ThaiPBS ลงพื้นท่ีบา้นกลาง ผูน้าํชุมชนและชาวบา้นกลาง
ร่วมกนัแสดงจุดยืนคดัคา้นประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ณ สะพานแม่นํ้ าเลย บริเวณปากทางเขา้หมู่บา้นกลาง 
โดยท่ีชาวบา้นบา้นกลาง ไปร่วมกนัชูป้ายคดัคา้นโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก เพื่อส่ือสารไปยงัพื้นท่ี
ส่ือสารธารณะ หลังจากน้ีจึงเร่ิมมีส่ือมวลชนในประเทศและต่างประเทศ ลงพื้นท่ีติดตามสถานการณ์
โครงการโขง-เลย-ชี-มูล กบัโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก เพิ่มมากข้ึน 
 29 กุมภาพนัธ์ 2559 ชาวบา้นกลางตดัสินใจร่วมกนั เพื่อส่งตวัแทนชาวบา้น จาํนวน 10 คน ไปยื่น
หนงัสือร้องเรียนให้กบัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ท่ีกรุงเทพฯ ให้ตรวจสอบการดาํเนิน
โครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก และแสดงจุดยนืวา่ไม่เห็นดว้ยกบัการดาํเนินโครงการฯ พร้อมกนักบัการ
เดินทางไปยืน่หนงัสือใหก้บัสาํนกันายกรัฐมนตรีเพือ่คดัคา้นโครงการฯ อีกดว้ย 

20 เมษายน 2559 ชาวบ้านบ้านกลางยื่นหนังสือไปยัง  สํานักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ เพื่อร้องเรียนเร่ืองโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก 

21-23 เมษายน 2559 นกัข่าวจากชมรมนกัข่าวส่ิงแวดลอ้ม หรือ Green News ลงพื้นท่ีเพื่อติดตาม
สถานการณ์โครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก และโครงการโขง เลย ชี มูล โดยเชิญตวัแทนจากกรม
ชลประทาน และกรมทรัพยากรนํ้ ามาให้ขอ้มูลดว้ย พร้อมทั้งมีการลงพื้นท่ีรับฟังขอ้กงัวลของชาวบา้นใน
พื้นท่ีดาํเนินโครงการฯ ดงักล่าว 

จากการลงพื้นท่ีของนกัข่าวและส่ือมวลชนในคร้ังน้ี ทาํให้มีการเผยแพร่ข่าวเก่ียวกบัสถานการณ์
โครงการผนันํ้าโขง-เลย-ชี-มูล กบัโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก เพิ่มข้ึน 

26 กนัยายน 2559 ตวัแทนชาวบา้นกลาง จาํนวน 10 คน เดินทางเขา้กรุงเทพฯ เพื่อยืนหนงัสือให้กบั 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) อีกคร้ัง พร้อมกบั ยืน่หนงัสือให้กบัสํานกันายกรัฐมนตรีในวนัเดียวกนั
น้ี เพื่อคดัคา้นโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก 

กนัยายน 2559 เจา้หน้าท่ีจาก กรมชลประทานเดินทางมาบา้นกลาง เพื่อขอเขา้รังวดัพื้นท่ีดาํเนิน
โครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรักในเขตบา้นกลาง แต่ชาวบา้นกลางรวมตวักนัขดัขวางไม่ใหเ้ขา้พื้นท่ี 
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11 ตุลาคม 2559 คณะตัวแทนกรมชลประทาน นําโดยนายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีกรม
ชลประทาน ลงพื้นท่ีตาํบลเชียงคาน ช้ีแจงการดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ให้กบัชาวบา้นใน
พื้นท่ี โดยกล่าวว่า ประตูระบายนํ้ าท่ีกาํลงัจะสร้างเป็นหลกัการเดียวกนักบัฝายทดนํ้ า พร้อมทั้งนาํเสนอถึง
รายละเอียดของโครงการอีกด้วย ท่ีสําคญัจะกกัเก็บนํ้ าเลยไวใ้ช้สําหรับการทาํเกษตร แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง 
และอุทกภยั โดยช้ีแจงขั้นตอนดาํเนินการว่า จะเสนอให้กบัคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมติัโครงการฯ ในปี 
2560 

8 พฤศจิกายน 2559 ชาวบา้นกลาง ยืน่หนงัสือคดัคา้นการดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก 
ไปยงัสาํนกันายกรัฐมนตรีผา่นช่องทางไปรษณีย ์
 11 พฤศจิกายน 2559 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) นาํโดย เตือนใจ ดีเทศน์ ประธาน
คณะอนุกรรมการดา้นสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร พร้อมดว้ยคณะอนุกรรมการฯ เร่ิมลงพื้นท่ีดาํเนินการ
ตรวจสอบโครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก หลงัจากท่ีชาวบา้นยื่นหนงัสือร้องเรียนไป คร้ังแรก 
เม่ือ วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559 กบัคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 ชาวบา้นกลางเดินทางไปยื่นหนงัสือ
คดัคา้นการดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก ใหก้บัศูนยด์าํรงธรรม จงัหวดัเลย (ยื่นคร้ังท่ี2) และผูว้า่
ราชการจงัหวดัเลย แต่ทวา่ผูว้า่ฯ ไม่ยอมออกมารับหนงัสือจากชาวบา้น 
 29 พฤศจิกายน 2559 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) นาํโดย เตือนใจ ดีเทศน์ ประธาน
คณะอนุกรรมการดา้นสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร พร้อมดว้ยคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นท่ีตรวจสอบการ
ดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก และโครงการโขง-เลย-ชี-มูล หลงัจากมีตวัแทนชาวบา้นและภาค
ประชาชนยืน่เร่ืองร้องเรียนไปยงัคณะกรรมการสิทธิใหด้าํเนินการตรวจสอบโครงการดงักล่าว 
 30 พฤศจิกายน 2559 กรรมการสิทธิฯ นาํโดย เตือนใจ ดีเทศน์ และคณะอนุกรรมการ จดัประชุมใน
จงัหวดัเลย โดยเชิญหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักมาช้ีแจง
และใหข้อ้มูล ประกอบดว้ย ตวัแทนกรมชลประทาน ทหาร ส่วนราชการในจงัหวดัเลย และชาวบา้นในพื้นท่ี  

10 ตุลาคม 2560 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมติัในหลกัการ ให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ) ดาํเนินการก่อสร้าง โครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ อาํเภอ
เชียงคาน จงัหวดัเลย ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2566) รวมวงเงินโครงการฯ รวม
ทั้งส้ิน จาํนวน 5,000 ลา้นบาท และการใชจ่้ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามความเห็นของ สาํนกังบประมาณ  
ทั้งน้ีได้มีการออกอากาศมติการอนุมติัโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก ออกอากาศในรายการเดินหน้า
ประเทศไทย เม่ือช่วงเยน็วนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 
 5 ธนัวาคม 2561 การออกอากาศ “รายการเดินหน้าประเทศไทย ประตูระบายนํ้ าศรีสองรัก อัน
เน่ืองมาจากพระราชดาํริ” ความยาว 18.35 นาที นาํเสนอถึงรายละเอียดโครงการประตูระบายนํ้ าศรีสองรักฯ 
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ พร้อมกนักบัสภาพพื้นท่ีและสถานการณ์การจดัการนํ้ าในพื้นท่ีภาคอีสาน 
โดยเฉพาะจงัหวดัเลยกบัพื้นท่ีลุ่มนํ้ าเลย ซ่ึงนาํเสนอโดยพลเอกฉัตรชยั สาริกลัยะ รองนายกรัฐมนตรี นาย
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สําเริง แสงภู่วงศ์ รองเลขาธิการสํานักทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ และนายทองเปลว กองจนัทร์ อธิบดีกรม
ชลประทาน จุดท่ีน่าสังเกตคือ การนาํเสนอเสียงชาวบา้นในพื้นท่ีดาํเนินโครงการฯ นั้น เป็นความเห็นของ
ชาวบา้นในพื้นท่ี ซ่ึงเป็นความเห็นดา้นบวกเพียงอยา่งเดียว เช่น ความตอ้งการและความจาํเป็นในการใชน้ํ้ า 
ความคาดหวงัถึงผลประโยชน์จากโครงการฯ แต่กลบัไม่มีการสะทอ้นขอ้กงัวลของชาวบา้นในพื้นท่ี ดงัท่ี
ชาวบา้นกลางมีความกงัวลใจต่อโครงการฯ   
 
บ้านม่วง 

1.การส่ือสารเวทีในชุมชน มีการจดักิจกรรมในชุมชน เช่น กิจกรรม “เอ้ินขวญัปลาคืนมาโขง” เป็นเวทีเพื่อ
เป็นส่ือกลางสําหรับส่ือสารถึงคนในชุมชนและคนภายนอกชุมชน ให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของแม่นํ้ า
โขง โดยเฉพาะการข้ึนลงของระดบันํ้ าท่ีไม่เป็นธรรมชาติ ส่งผลต่อระบบนิเวศ วิถีการพึ่งพาแม่นํ้ า และชีวิต
ของสัตวน์ํ้ าประเภทต่างๆ วิธีการปล่อยปลาโดยการสนับสนุนพนัธ์ุปลาจากกรมประมงเป็นการส่ือสาร
ให้กบัคนในชุมชนไดรั้บรู้ว่า ปลาธรรมชาติลดจาํนวนลง จาํเป็นตอ้งมีการทดแทนจากภายนอก ปลาลดลง
เป็นผลจากการก่อสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ปิดกั้นแม่นํ้าโขงตอนบน 

นอกจากนั้นแลว้ชุมชนได้ร่วมกบัวดัในการจดัทาํเขตอนุรักษ์พนัธ์ุปลาเพื่อเป็นพื้นท่ีปลอดภยัให้
ปลาในธรรมชาติของแม่นํ้ าโขง เพื่อส่ือสารการสร้างทางเลือกต่ออาชีพการหาปลาและมีแหล่งขยายพนัธ์ุ
ปลา เพื่อใหชุ้มชนมีปลาในระยะยาวจากธรรมชาติท่ีผนัผวนจากการพฒันาในแม่นํ้าโขงท่ีทาํให้อาชีพหาปลา
ของชาวบา้น เร่ิมหดหาย ดว้ยปริมาณปลาท่ีลดลง ซ่ึงกิจกรรมน้ีไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนเป็นอยา่งดี และ
ไดข้ยายแนวคิดและการเพิ่มจุดเขตอนุรักษพ์นัธ์ุปลาไปยงัหมู่บา้นขา้งเคียง จนทาํใหเ้กิดเขตอนุรักษพ์นัธ์ุปลา
เพิ่มข้ึนอีก 1 แห่ง ของบา้นตาดเสริม ซ่ึงเป็นการรวมตวักนัของคนหาปลาในหมู่บา้นและชาวบา้นร่วมกนั
จดัทาํข้ึน 

 
2.การส่ือสารเชิงนโยบาย เป็นการส่ือสารเพื่อให้ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจไดรั้บรู้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
ความเปล่ียนแปลงของแม่นํ้ าโขง ท่ีส่งผลต่อการดาํรงชีวิตของคนในชุมชน นักวิจยัได้นําเสนอข้อมูล 
ขอ้คิดเห็นผา่นเวทีวชิาการ เวทีเสวนาต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน และเน้ือหาครอบคลุม เช่น การเขา้ร่วมเวทีเสวนา 
เข่ือนไซยะบุรี: การเปล่ียนแปลงของนํ้ าโขงท่ีไม่หวนคืน ในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 ท่ี อ.ปากชม จ.เลย โดย
เสวนาในหัวขอ้ “เข่ือนไซยะบุรี กบัการเปล่ียนแปลงทางนิเวศและวิถีชุมชนลุ่มนํ้ าโขงท่ีไม่หวนคืน” โดย
ตวัแทนนกัวิจยัไดก้ล่าวตอนหน่ึงวา่ “เราเก็บขอ้มูลขอ้เท็จจริงไม่ไดพู้ดจากความรู้สึก มีเร่ืองเข่ือนเขา้มาทาํ
ใหมี้คาํถามวา่เช่ือมโยงกบัวถีิอยา่งไร เช่ือมโยงระดบันํ้ า และเข่ือน ซ่ึงทาํให้เราไดรั้บผลกระทบท่ีชดัเจน วิถี
เปล่ียนไปทาํให้มีการเก็บขอ้มูลระดบันํ้ าอย่างละเอียดมากข้ึน ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนกบัแม่นํ้ า
โขง” 
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นอกจากการร่วมเวทีเสวนานาํเสนอขอ้เสนอของชาวบา้นผา่นเวทีแลว้ ยงัมีกิจกรรมร่วมกบัประมง
จงัหวดัหนองคาย โดยมีการจดักิจกรรมนาํเสนอขอ้กงัวลและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากแม่นํ้ าโขงดา้นอาชีพหา
ปลา และการลดลงของปลาในแม่นํ้ าโขง ทางกรมประมงและประมงจงัหวดัหนองคายจึงมีแผนร่วมกบั
ชาวบา้นในการปล่อยพนัธ์ุปลา ลูกปลาลงในเขตอนุรักษพ์นัธ์ุปลาท่ีชาวบา้นจดัทาํข้ึน นอกจากการปล่อยลูก
ปลาแลว้ยงัมีการจดัอบรมและสร้างความร่วมมือกบัชุมชนในการเพาะพนัธ์ปลาแบบ (Mobile Hatchery 
หรือชุดเพาะฟักเคล่ือนท่ี) เพื่อให้ชุมชนสามารถเรียนรู้วิธีการและการมีส่วนร่วมในการเพาะขยายพนัธ์ุลูก
ปลาไดด้ว้ยชุมชนเอง โดยมีเจา้หน้าท่ีประมงจงัหวดัหนองคายเป็นพี่เล้ียง ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
ทางเลือกและการปรับตวัของชาวบา้น และสามารถนาํไปสู่นโยบายหากไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง
ดา้นเทคโนโลยีและงบประมาณในการเพาะขยายพนัธ์ุลูกปลาลงในพื้นท่ีเขตอนุรักษพ์นัธ์ุปลาของชาวบา้น 
ในระยะยาวสามารถสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดเขตอนุรักษพ์นัธ์ุปลามากข้ึนในแม่นํ้าโขงและแม่นํ้าสาขาต่อไป 

 
3.การส่ือสารและการขยายเครือข่าย  การเดินทางไปแลกเปล่ียนกบัชาวบา้นในพื้นท่ีอ่ืน เช่น การเดินทางไป

แลกเปล่ียนประสบการณ์กบัชาวบา้นท่ี ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ นอกจากเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัแลว้ 

ยงัเป็นวธีิการสร้างเครือข่ายกนัระหวา่งชุมชนแม่นํ้าโขงกบัชุมชนภายนอก รวมถึงการไดใ้หข้อ้มูลจากพื้นท่ี

ใหอ้อกไปอยา่งกวา้งขวาง จากการเก็บขอ้มูลขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ีการเดินทางเขา้ศึกษาพื้นท่ีของ

กลุ่มศึกษากลุ่มต่างๆ และการใหข้อ้มูลผา่นส่ือมวลชนก็สามารถสร้างเครือข่ายไดอี้กทางหน่ึง เป็นวธีิการ

สร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มและขยายพื้นท่ีกลุ่มคนในการส่ือสารเร่ืองราวจากพื้นท่ีไดอ้ยา่งกวา้งขวางข้ึน 

 
4.การถ่ายรูปและการนาํเสนอขอ้มูลผา่นเฟสบุ๊ค เพจ โดยมีนกัวิชาการจากมหาวิทยาลยัเป็นท่ีปรึกษา ไดท้าํ
ให้ขอ้มูลจากพื้นท่ีถูกเผยแพร่สู่สาธารณะอยา่งต่อเน่ือง เช่น การจดัทาํเพจ “Mekong Voice เสียงจากลาํนํ้ า
โขง” นบัเป็นส่ือกลางให้คนภายนอกท่ีติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัชุมชนและแม่นํ้ า ซ่ึงนบัได้
วา่เป็นการส่ือสารจากคนในชุมขนอยา่งแทจ้ริง 

 บ้านห้วยลึก 

1.การส่ือสารเวทีในชุมชน การจดักิจกรรมสืบชะตาแม่นํ้าและเขตอนุรักษพ์นัธ์ุปลา 

2.การส่ือสารเชิงนโยบาย 

-สถาบนัพระปกเกลา้ลงพื้นท่ีแลกเปล่ียนประสบการณ์ของชุมชน 

-เขา้ร่วมเวทีการประชุม “Technical Consultation Meeting”ระหวา่งเครือข่ายประชาชนไทย 8 จงัหวดัลุ่มนํ้า

โขงและผูแ้ทนบริษทัตา้ถงัเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ท่ีคณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
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-การนาํเสนอขอ้มูลงานวิจยัเวทีวิชาการ การประชุมวิชาการระดบัชาติด้านชายแดนศึกษาและการพฒันา
ระหวา่งประเทศ คร้ังท่ี 2 "อาเซียนกบัความ (ไม่) เช่ือมโยง: ความเส่ียง การเปล่ียนรูป และการอยูร่่วมกนั" 
วนัท่ี 5 - 6 กนัยายน 2562 
3.การส่ือสารและการขยายเครือข่าย 
 -แม่โขงสคูลลงพื้นท่ีศึกษาผลกระทบและขอ้กงัวลของชุมชนต่อโครงการเข่ือนปากแบง 
 -สารคดี ไทยพีบีเอส นํ้าเปล่ียน ปลาเปล่ียน คนเปล่ียน : ภูมิภาค 3.0 วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2562 

https://www.youtube.com/watch?v=Px1x3-AVE2c มีผูเ้ขา้ชมทางยทููป 5,622 คร้ัง  
ใชข้อ้มูลจากงานวิจยัของชาวบา้นบา้นห้วยลึก และบา้นม่วง ซ่ึงมีการนาํเสนอผา่นช่อง TPBS สาร
คดีมีความยาว กวา่ 55 นาที 

 
บ้านหาดไคร้ 
1.การส่ือสารเวทีในชุมชน  
-กิจกรรมพิธีบวงสรวงเจา้พอ่ปลาบึก 
2.การส่ือสารเชิงนโยบายระดบัทอ้งถ่ิน 
-ความร่วมมือกบัเทศบาล ในการจดันิทรรศการ และนาํเสนอผลงานวจิยัในพื้นท่ีพิพิธภณัฑป์ลาบึก 
3.การส่ือสารและการขยายเครือข่าย 
-การนาํเสนอขอ้มูลงานวิจยัเวทีวิชาการ การประชุมวิชาการระดบัชาติด้านชายแดนศึกษาและการพฒันา
ระหวา่ง ประเทศ คร้ังท่ี 2 “อาเซียนกบัความ (ไม่) เช่ือมโยง: ความเส่ียง การเปล่ียนรูป และการอยูร่่วมกนั” 
วนัท่ี 5 - 6 กนัยายน 2562 
 
5.2 การเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ 

เพจสมาคมแม่นํ้าเพื่อชีวติ 
เพจกลุ่มฮกัแม่นํ้าเลย 
เพจ Mekong Voice เสียงจากลาํนํ้าโขง 

 

ตารางผงัรายการเผยแพร่ส่ือสังคมออนไลน์ 
 เนื้อหา หาดไคร้ ห้วยลึก บ้านกลาง บ้านม่วง 
1 ประวติัหมู่บา้น 7 ต.ค. 62 8 ต.ค. 62 9 ต.ค. 62 10 ต.ค. 62 
2 วถีิและทรัพยากร 11 ต.ค. 62 12 ต.ค. 62 13 ต.ค. 62 14 ต.ค. 62 
3 ชุมชนกบัการพึ่งพาแม่นํ้า 15 ต.ค. 62 16 ต.ค. 62 17 ต.ค. 62 18 ต.ค. 62 
4 ชุมชนกบัการพึ่งพา ดิน นํ้า ป่า 19 ต.ค. 62 20 ต.ค. 62 21 ต.ค. 62 22 ต.ค. 62 
5 การเปล่ียนแปลงของแม่นํ้า 23 ต.ค. 62 24 ต.ค. 62 25 ต.ค. 62 26 ต.ค. 62 

https://www.youtube.com/watch?v=Px1x3-AVE2c
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6 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชน 27 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 29 ต.ค. 62 30 ต.ค. 62 
7 การเคล่ือนไหวรณรงคข์องชุมชน 1 พ.ย. 62 2พ.ย. 62 3พ.ย. 62 4พ.ย. 62 
8 ผลการศึกษา 5พ.ย. 62 6พ.ย. 62 7พ.ย. 62 8พ.ย. 62 
9 ผลการศึกษา 9พ.ย. 62 10พ.ย. 62 11พ.ย. 62 12พ.ย. 62 
10 ผลการศึกษา 13พ.ย. 62 14พ.ย. 62 15พ.ย. 62 16พ.ย. 62 
11 ขอ้เสนอ ทางออก 17พ.ย. 62 18พ.ย. 62 19พ.ย. 62 20พ.ย. 62 
12 ขอ้เสนอ ทางออก 21พ.ย. 62 22พ.ย. 62 23พ.ย. 62 24พ.ย.62 

 
ตารางสรุปตัวอย่างผู้เข้าเยี่ยมชม การเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ ในช่วงการด าเนินโครงการระยะที่2  

 

บ้านหาดไคร้ 

ครัง้ท่ี จ านวนไลค์ จ านวนคนที่เข้ามาดู จ านวนการมีส่วนร่วม แชร ์
1 23 457 86 5 
2 38 4,785 847 44 
3 45 1,526 256 11 
4 33 1,424 322 10 
รวม        4 139 8,192 1,511 70 
 
บ้านม่วง 
คร้ังท่ี จาํนวนไลค ์ จาํนวนคนท่ีเขา้มาดู จาํนวนการมีส่วนร่วม แชร์ 
1 15 904 120 4 
2 14 724 99 6 
3 4 150 13 1 
4 8 171 14 1 
5 7 167 11 1 
6 14 173 24 1 
7 26 490 98 5 
รวม         7 88 2,779 379 19 
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บ้านห้วยลึก 
คร้ังท่ี จาํนวนไลค ์ จาํนวนคนท่ีเขา้มาดู จาํนวนการมีส่วนร่วม แชร์ 
1 7 172 18 0 
2 14 261 55 2 
3 27 301 70 2 
4 37 14,760 1,282 24 
5 28 683 124 6 
รวม        5 113 16,177 1549 34 
 
บ้านกลาง 
คร้ังท่ี จาํนวนไลค ์ จาํนวนคนท่ีเขา้มาดู จาํนวนการมีส่วนร่วม แชร์ 
1 11 184 29 0 
2 17 428 53 3 
3 29 823 186 2 
รวม        3 57 1,435 268 5 
 
การสื่อสารท่ีชาวบ้านท าได้เองในแต่ละพื้นที ่
1.บ้านกลาง การสื่อสารท่ีชาวบ้านท าได้เอง ยกตัวอย่าง คือ 
1.การข้ึนป้ายประกาศ เจตนารมณ์ ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการริมถนนทางเขา้หมู่บา้น และเขียนติดหน้าบา้น
ของตนเอง 
2.การนาํเสนองานวจิยัต่อชุมชน 
3.การจดัประชุมภายในชุมชนเพื่อสรุปและช้ีแจงความคืบหนา้ของโครงการ 
4.นาํเสนอขอ้มูลต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัเลย 3 คร้ัง 
5.เวทีขยายเครือข่ายชุมชนรอบขา้ง 2 คร้ัง บา้นแก่งม้ีและบา้นนาซ่าว เพื่อช้ีแจงเหตุผลคดัคา้นโครงการและ
หาแนวร่วมชุมชนรอบขา้ง 
6.การส่ือสาร ผา่นเพจกลุ่มฮกันํ้าเลย 
 การส่ือสารท่ีชาวบา้นกลางทาํไดเ้องในช่วงการทาํวิจยัถือเป็นพฒันาการท่ีเป็นรูปแบบท่ีชดัเจนมาก
ข้ึนเม่ือเทียบกบัการเคล่ือนไหวของชาวบา้นก่อนการทาํงานวิจยัร่วมกบัสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั
(สกว.) ซ่ึงระหว่างการทาํงานวิจยัไดมี้การกาํหนดวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นรูปแบบโดยใช้กระบวนการ
งานวจิยัเขา้มาช่วยวางแผนและวเิคราะห์สถานการณ์  เรียงลาํดบัความสาํคญัของงานและทาํงานตามช่วงเวลา
เพื่อให้เหมาะสมกบัการส่ือสารท่ีมุ่งเน้นการส่ือสารภายในและการเช่ือมโยงการเคล่ือนไหวภายในชุมชน
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ของตนเองกบัชุมชนรอบขา้งและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีชาวบา้นทาํและเกิดการส่ือสาร 
เกิดประโยชน์โดยตรงต่อชาวบ้าน 1.ทาํให้ชุมชนเกิดความเข้าใจร่วมกันซ่ึงเป็นการสร้างศกัยภาพการ
รวมกลุ่มของชุมชนโดยท่ีชุมชนให้ความร่วมมือและมีแนวทางไปในทิศทางเดียวกนั 2.เกิดการวางบทบาท
ของกลุ่มและบุคคลใหมี้หนา้ท่ีอยา่งชดัเจนต่อการรวมกลุ่มเคล่ือนไหวคดัคา้นโครงการ อนัเห็นไดจ้ากการตั้ง
กลุ่มฮกัแม่นํ้ าเลย ซ่ึงมีการแบ่งหน้าท่ีประธาน รองประธานและฝ่ายต่างๆ ดว้ยคนในชุมชนเอง รวมถึงการ
ระดมทุนเพื่อตั้งกองทุน 3.การเคล่ือนไหวทั้งในระดบัชุมชน หรือจงัหวดัมีการส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองทั้งการ
ส่ือสารภายในชุมชนและส่ือสารธารณะ โดยชาวบ้านใช้ช่องทางการส่ือสารภายในชุมชนด้วยกลไก
คณะกรรมการท่ีถูกตั้งข้ึน และการประกาศผา่นระบบเสียงตามสายของชุมชน ส่วนการส่ือสารภายนอกใช้
ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค๊ส่วนบุคคล กลุ่มไลน์ และเพจฮกัแม่นํ้าเลย 

การส่ือสารท่ีชาวบา้นทาํไดเ้องเป็นการส่ือสารท่ีต่อเน่ืองและพฒันารูปแบบกนัเองผา่นการประชุม
ปรึกษาหารือ ถือเอามติของชุมชนเป็นหลัก การดาํเนินการเคล่ือนไหวและการส่ือสารแบบน้ีส่งผลดีต่อ
ชุมชนและการเคล่ือนของชาวบา้น การดาํเนินกิจกรรมและการส่ือสารอย่างต่อเน่ืองทาํให้ชาวบา้นเรียนรู้
วธีิการและมีทกัษะในการนาํเสนอขอ้มูลอยา่งตรงประเด็นและมีเน้ือหาสาระท่ีชดัเจน ท่ีสําคญัส่ือท่ีชาวบา้น
ทาํไดเ้องเป็นการยืนยนัวา่ชาวบา้นทาํเองไม่มีการยุยงปลุกปัน ทาํดว้ยเจตนาท่ีจะแสดงจุดยืนต่อการไม่เห็น
ดว้ยกบัโครงการและมีขอ้เสนอในการทบทวนหรือการศึกษาเพิ่มเติมขอ้กงัวลท่ีชาวบา้นสงสัยและเป็นกงัวล
ซ่ึงท่ีผา่นมาหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ไดช้ี้แจงรายละเอียดท่ีครบถว้น  
 การส่ือสารท่ีชาวบ้านดาํเนินการได้ส่งผลให้1.เกิดความเข้มแข็งมากข้ึนในชุมชนและมีทิศทาง
เดียวกนัทั้งชุมชน 2.ขอ้มูลท่ีนาํเสนอมีขั้นตอนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรสามารถตรวจสอบไดต้ามขั้นตอนของ
ทางราชการ 3.เกิดเครือข่ายชุมชนรอบขา้งและพนัธมิตรทั้งในระดบัจงัหวดัและเครือข่ายระดบัประเทศ 
 
ส่ือท่ีทีมส่ือดาํเนินการหนุนเสริมชุมชน 
1.การประชุมงานวจิยัทอ้งถ่ินกบัพลงัการส่ือสารเพื่อการพฒันาแม่นํ้ าโขง-เลย อยา่งย ัง่ยืน ณ ศาลาประชาคม 
จงัหวดัเลย 
2.เวทีแลกเปล่ียนกลุ่มฮกับา้นเกิด 
3.การฝึกอบรมเทคนิคการเจรจากบัหน่วยงาน อบรมเชิงปฏิบติัการความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2560 ในเร่ืองของสิทธิชุมชน สิทธิในการได้รับขอ้มูลข่าวสารทางราชการ และพระราชบญัญติัการ
ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมถึงพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 พร้อม
ทั้งเสริมสร้างทกัษะการเจรจาต่อรอง โดยมีแกนนํากลุ่มฮกัแม่นํ้ าเลย เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพฒันาความ
เขม้แขง็ขององคก์รชุมชน “กลุ่มฮกัแม่นํ้าเลย” 
4.วนัท่ี 29 กนัยายน 2562 กลุ่มฮกันํ้าเลยร่วมแถลงการณ์กบัเครือข่ายแม่นํ้าประเทศไทย ณ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
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5.ผลิตส่ือแผนท่ีชุมชน แผนท่ีระบบนิเวศ  
6.การประสานส่ือมวลชน  
7.การประสานเครือข่ายและภาคีภายนอก 
8.การเผยแพร่ ส่ือสังคมออนไลน์ 
 กิจกรรมท่ีทีมส่ือได้เข้าไปหนุนเสริมชาวบ้านมีการหนุนเสริมชุมชนทั้งการส่ือสารภายในและ
สาธารณะส่วนใหญ่เป็นการจดัเวทีเสวนา การจดัอบรม การเขา้ร่วมเวทีกบัเครือข่าย  การผลิตส่ือ และการ
เผยแพร่ส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการจัดกระบวนการให้กับชุมชนโดยอํานวย
กระบวนการรวมกลุ่มของชุมชนและหนุนเสริมการส่ือสารภายนอกผา่นส่ือสังคมออนไลน์ โดยนาํเอาขอ้มูล
และกิจกรรมของชุมชนออกมาเผยแพร่  
 การส่ือสารภายใน เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยมีวิทยากรจากองคเ์ครือข่ายจากภายนอกและ
ตวัแทนชุมชนท่ีเป็นเครือข่าย เขา้ไปใช้ความรู้กบัชุมชนและแกนนาํ เพื่อให้แกนนาํและชาวบา้นได้เห็น
มุมมองและขอ้มูล อนัเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในดา้นต่างๆ ท่ีชุมชนสามารถทาํไดภ้ายใตก้ฎหมาย เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของแกนนาํและชุมชนให้เกิดความเขม้แข็งขององค์กร
ชุมชน กลุ่มฮกันํ้ าเลยซ่ึงได้มีการผลกัดนัและร่วมกนัระหว่างชาวบา้นและเครือข่าย จดัตั้งข้ึนในการเป็น
ศูนย์กลางของการประสานงานและรวมใจกันของชุมชน นอกจากการจดัอบรมความรู้ด้านต่างๆ ของ
วทิยากรจากภายนอกแลว้ การประสานงานและอาํนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรกบัชุมชน
รอบขา้งและเครือข่ายอ่ืนๆ ทีมส่ือก็ไดท้าํหน้าท่ีในการเช่ือมประสาน เช่น การพาชาวบา้นไม่ร่วมงานของ
เครือข่ายอ่ืนๆ นอกพื้นท่ีใหเ้กิดการเรียนรู้และมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และเห็นพื้นท่ีจริงและพูดคุยกบั
กลุ่มท่ีทาํงานมาก่อนผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้กับชาวบ้านกลาง ในการนํากลับมาปรับ
ประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานของกลุ่มตนเอง 
 
2. บ้านห้วยลึก การสื่อสารท่ีชาวบ้านท าได้เอง ยกตัวอย่าง คือ 
1.การจดักิจกรรมสืบชะตาแม่นํ้าและเขตอนุรักษพ์นัธ์ุปลา การจดักิจกรรมเป็นการจดังานท่ีเนน้การส่ือสาร

ใหค้นภายในชุมชน  ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนชาวบา้นในชุมชนไดรั้บทราบขอ้มูลและมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมซ่ึง

เขตอนุรักษพ์นัธ์ุปลาเป็นส่วนหน่ึงท่ีชุมชนไดพ้ยายามปรับตวัใหมี้ทางออกต่อการขยายพนัธ์ุปลาใน

ธรรมชาติ เพื่อใหช้าวบา้นมีปลาในระยะยาว เป็นการปรับตวัหลงัจากคนในชุมชนไดรั้บผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของแม่นํ้าโขงมากวา่ 20 ปี ในช่วงการจดังานท่ีชาวบา้นร่วมกนัจดังานไดมี้การจดัเวทีใหข้อ้มูล

เร่ืองสถานการณ์และขอ้มูลเข่ือนทางตอนบนโครงการระเบิดแก่งและโครงการเข่ือนปากแบง โดยมีตวัแทน

ชาวบา้นทีมนกัวจิยั และวทิยากรจากโฮงเฮียนแม่นํ้าของเขา้ร่วมใหข้อ้มูลในเวทีเสวนา   
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ส่ือท่ีทีมส่ือดาํเนินการหนุนเสริมชุมชน 
1.ประสานกลุ่มและองคก์รลงพื้นท่ีชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลและศึกษาดูงาน ซ่ึงระหวา่งการทาํงานวิจยัได้

มีกลุ่มต่างๆเขา้ไปแลกเปล่ียนและศึกษาดูงาน 3 กลุ่ม ซ่ึงกลุ่มดงักล่าวเป็นองคก์รทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เช่น สถาบนัพระปกเกลา้ กลุ่มแม่โขงสคูล และกลุ่มภาคประชาสังคมประเทศพิลิปปินส์ หวัขอ้

การศึกษาดูงานเป็นเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาในแม่นํ้าโขงต่อชาวบา้นหว้ยลึก ชาวบา้นได้

นาํเสนอผลจากงานวจิยัต่อกลุ่มองคก์รท่ีมาศึกษาดูงานโดยทีมส่ือช่วยในการเตรียมขอ้มูลและส่ือนาํเสนอ  

2.การนาํเสนองานวิจยัในงานวิชาการและเวทีเสวนา ทีมส่ือได้ช่วยการประสานงานและเตรียมขอ้มูลให้
ชาวบา้นเขา้ร่วมนาํเสนอในงาน เวทีการประชุม “Technical Consultation Meeting”ระหว่างเครือข่าย
ประชาชนไทย 8 จงัหวดัลุ่มนํ้าโขงและผูแ้ทนบริษทัตา้ถงั คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และการ
นาํเสนอเวทีวชิาการ การประชุมวิชาการระดบัชาติดา้นชายแดนศึกษาและการพฒันาระหวา่งประเทศ คร้ังท่ี 
2 "อาเซียนกบัความ (ไม่) เช่ือมโยง: ความเส่ียง การเปล่ียนรูป และการอยูร่่วมกนั" มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
จงัหวดัเชียงราย 
3.การประสานงานส่ือมวลชน ในการผลิตส่ือ สารคดีของช่องไทยพีบีเอส ผลิตสารคดี นํ้ าเปล่ียน ปลาเปล่ียน 
คนเปล่ียน : ภูมิภาค 3.0 ไดน้าํเสนอขอ้มูลงานวิจยัและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัชาวบา้นห้วยลึกผา่นการ
เล่าเร่ืองการหาปลาของนกัวจิยั ออกอากาศในช่องไทยพีบีเอส และยทููปมีผูเ้ขา้ชมแลว้กวา่ 5,622 คร้ัง  
 นอกจากนั้ นย ังได้มีการผลิตส่ือแผนท่ีชุมชน แผนท่ีระบบนิเวศ  บ้านห้วยลึก ใช้ในการจัด
นิทรรศการในชุมชนและ เผยแพร่ ส่ือสังคมออนไลน์  
 
3.บ้านหาดไคร้ การสื่อสารท่ีชาวบ้านท าได้เอง ยกตัวอย่าง คือ 
1.เวทีนาํเสนอผลงานวจิยัต่อชุมชน  
2.กิจกรรมพิธีบวงสรวงเจา้พอ่ปลาบึก 
3.ความร่วมมือกบัเทศบาลเวียงเชียงของในการจดันิทรรศการและนาํเสนอผลงานวิจยัในพื้นท่ีพิพิธภณัฑ์
ปลาบึก 
4.ประสานและร่วมผลิตส่ือ เร่ืองไก สาหร่ายแม่นํ้าโขงกบัส่ือมวลชน 
 
ส่ือท่ีทีมส่ือดาํเนินการหนุนเสริมชุมชน 
1. การนาํเสนองานวิจยัในงานวชิาการและเวทีเสวนา ทีมส่ือไดช่้วยการประสานงานและเตรียมขอ้มูลให้

ชาวบา้นเขา้ร่วมนาํเสนอ ในงานการประชุมวชิาการระดบัชาติดา้นชายแดนศึกษาและการพฒันาระหวา่ง

ประเทศ คร้ังท่ี 2 "อาเซียนกบัความ (ไม่) เช่ือมโยง: ความเส่ียง การเปล่ียนรูป และการอยูร่่วมกนั" 

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย 
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2.ผลิตส่ือแผนท่ีชุมชน แผนท่ีระบบนิเวศ แผนท่ีระบบนิเวศบริเวณบา้นหาดไคร้ทาํให้เห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงของพื้นท่ีหลงัเกิดการพฒันา ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศดงักล่าวเป็นผลมาจากการ

พฒันาโครงการในระดบัทอ้งถ่ิน และผลจากการเปล่ียนแปลงของแม่นํ้าโขงทางตอนบน เม่ือเทียบแผนท่ี

ระบบนิเวศดั้งเดิมและปัจจุบนัจะทาํใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลโดยตรงต่อชาวบา้นหาดไคร้และบา้น

ใกลเ้คียงทั้งในประเทศไทยและประเทศลาว เพราะระบบนิเวศท่ีชาวบา้นเขา้ไปใชป้ระโยชน์ถูกทาํลายอยา่ง

ไม่สามารถฟ้ืนฟูกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กต่อไป  

 การผลิตส่ือคลิปวดีีโอพิธีบวงสรวงเจา้พ่อปลาบึก เป็นงานประจาํปีของบา้นหาดไคร้และอาํเภอเชียง

ของท่ีจะจดัพิธีเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและรําลึกถึงพิธีกรรมดั้งเดิมของชาวบา้นหาดไคร้กบัการจบัปลาบึก 

จึงไดมี้การจดัทาํคลิปวดีีโอพิธีบวงสรวงเจา้พอ่ปลาบึกเพื่อเผยแพร่ในส่ือสังคมออนไลน์ใหส้าธารณะทัว่ไป

ไดรั้บรู้เร่ืองราวอนัเป็นตาํนานแหล่งจบัปลาบึกแห่งเดียวในโลกของบา้นหาดไคร้  

4.บ้านม่วง บ้านภูเขาทอง และบ้านหนอง การสื่อสารท่ีชาวบ้านท าได้เอง ยกตัวอย่าง คือ 
1. กิจกรรม “เอ้ินขวญัปลาคืนมาโขง” เป็นเวทีเพื่อเป็นส่ือกลางสําหรับส่ือสารถึงคนในชุมชนและคน
ภายนอกชุมชน ให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของแม่นํ้ าโขง โดยเฉพาะการข้ึนลงของระดับนํ้ าท่ีไม่เป็น
ธรรมชาติ ส่งผลต่อระบบนิเวศ วถีิการพึ่งพาแม่นํ้ า และชีวิตของสัตวน์ํ้ าประเภทต่างๆ วิธีการปล่อยปลาโดย
การสนับสนุนพนัธ์ุปลาจากกรมประมงเป็นการส่ือสารให้กับคนในชุมชนได้รับรู้ว่า ปลาธรรมชาติลด
จาํนวนลง จาํเป็นตอ้งมีการทดแทนจากภายนอก ปลาลดลงเป็นผลจากการก่อสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ปิดกั้น
แม่นํ้าโขงตอนบน 

 
2.การจดัทาํเขตอนุรักษ์พนัธ์ุปลาเพื่อเป็นพื้นท่ีปลอดภยัให้ปลาในธรรมชาติของแม่นํ้ าโขง เพื่อส่ือสารการ
สร้างทางเลือกต่ออาชีพการหาปลาและมีแหล่งขยายพนัธ์ุปลา เพื่อให้ชุมชนมีปลาในระยะยาวจากธรรมชาติ
ท่ีผนัผวนจากการพฒันาในแม่นํ้ าโขงท่ีทาํให้อาชีพหาปลาของชาวบา้น เร่ิมหดหาย ดว้ยปริมาณปลาท่ีลดลง 
ซ่ึงกิจกรรมน้ีไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนเป็นอยา่งดี  

และไดข้ยายแนวคิดและการเพิ่มจุดเขตอนุรักษ์พนัธ์ุปลาไปยงัหมู่บา้นขา้งเคียง จนทาํให้เกิดเขต
อนุรักษพ์นัธ์ุปลาเพิ่มข้ึนอีก 1 แห่ง ของบา้นตาดเสริม ซ่ึงเป็นการรวมตวักนัของคนหาปลาในหมู่บา้นและ
ชาวบา้นร่วมกนัจดัทาํข้ึน 

 
3.นาํเสนอขอ้มูล ขอ้คิดเห็นผา่นเวทีวชิาการ เวทีเสวนาต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน และเน้ือหาครอบคลุม เช่น การ
เขา้ร่วมเวทีเสวนา เข่ือนไซยะบุรี: การเปล่ียนแปลงของนํ้ าโขงท่ีไม่หวนคืน ในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 ท่ี อ.
ปากชม จ.เลย โดยเสวนาในหัวขอ้ “เข่ือนไซยะบุรี กบัการเปล่ียนแปลงทางนิเวศและวิถีชุมชนลุ่มนํ้ าโขงท่ี
ไม่หวนคืน” โดยตวัแทนนกัวจิยัไดก้ล่าวตอนหน่ึงวา่ “เราเก็บขอ้มูลขอ้เทจ็จริงไม่ไดพู้ดจากความรู้สึก มีเร่ือง
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เข่ือนเข้ามาทาํให้มีคาํถามว่าเช่ือมโยงกับวิถีอย่างไร เช่ือมโยงระดับนํ้ า และเข่ือน ซ่ึงทาํให้เราได้รับ
ผลกระทบท่ีชดัเจน วิถีเปล่ียนไปทาํให้มีการเก็บขอ้มูลระดบันํ้ าอยา่งละเอียดมากข้ึน ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ี
ไม่เคยเกิดข้ึนกบัแม่นํ้าโขง” 
 
4.ใหส้ัมภาษณ์ ส่ือมวลชน ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ผูส่ื้อข่าวจากสํานกัข่าวต่างๆ ไดล้งพื้นท่ีตาํบลบา้นม่วง 
เพื่อติดตามการทาํข่าวเร่ืองการเปล่ียนแปลงของแม่นํ้ าโขงหลงัการควบคุมระดับนํ้ าของเข่ือนไซยะบุรี 
นกัวจิยัตาํบลบา้นม่วงจึงเป็นทีมหลกัท่ีใหส้ัมภาษณ์ พานกัข่าวลงพื้นท่ี เพื่อนาํเสนอผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 
5.การถ่ายรูปและการนาํเสนอขอ้มูลผา่นเฟสบุ๊ค เพจ โดยมีนกัวิชาการจากมหาวิทยาลยัเป็นท่ีปรึกษา ไดท้าํ
ให้ขอ้มูลจากพื้นท่ีถูกเผยแพร่สู่สาธารณะอยา่งต่อเน่ือง เช่น การจดัทาํเพจ “Mekong Voice เสียงจากลาํนํ้ า
โขง” นบัเป็นส่ือกลางให้คนภายนอกท่ีติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัชุมชนและแม่นํ้ า ซ่ึงนบัได้
วา่เป็นการส่ือสารจากคนในชุมขนอยา่งแทจ้ริง 
 
ส่ือท่ีทีมส่ือดาํเนินการหนุนเสริมชุมชน 
5.ผลิตส่ือแผนท่ีชุมชน แผนท่ีระบบนิเวศ  ระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายของพื้นแม่นํ้ าโขงบริเวณท่ี
ชาวบา้นเรียกวา่พนัโขดแสนไคร้ ของตาํบลบา้นม่วง ถูกอธิบายผ่านแผนท่ีระบบนิเวศท่ีอธิบายตามความรู้
ทอ้งถ่ินของชาวบา้นในการใชป้ระโยชน์ และทาํมาหากินในพื้นท่ี ชาวบา้นนกัวิจยัไดแ้บ่งระบบนิเวศ ไดแ้ก่  
กอ้น ดอน คก หนอง บุ่ง โซ คอน แซน เวนิ แก่ง และหาด เป็นตน้  
  

รูปแบบการส่ือสารท่ีหลากหลายในทอ้งถ่ินกบัการนาํมาใช้ประโยชน์ในดา้นการส่ือสาร ของพื้นท่ี
ทั้ง 4 แห่ง เห็นไดว้า่เป็นการส่ือสารท่ีใช้การส่ือสารภายในชุมชนท่ีอิงกบัการละเล่น ประเพณี วฒันธรรม
และความเช่ือ การใช้กลอุบายการสั่งสอนและเตือนสติของคนในชุมชน จึงเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงคนใน
ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นภายใตก้ารส่ือสารของโครงการจึงทาํการเก็บขอ้มูลรายละเอียดท่ีลงลึกชดัเจนใน
แต่ละเร่ืองเพื่อใช้การส่ือสารท่ีหลากหลายของชุมชุนแต่ละชุมชน ให้เป็นแนวทางการสร้างการส่ือสาร
ปัญหาของชุมชน โดยจะออกแบบกิจกรรมการใช้ส่ือพื้นบา้น เช่น นิทานพื้นบา้น สุภาษิต  เพลงพื้นบา้น 
ประเพณีพื้นบา้น งานมหกรรมพื้นบา้น การละเล่นของแต่ละชุมชน นาํมาผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ชุดนิทรรศการ ไว
นิลประวติัชุมชน แผนท่ีชุมชน แผนท่ีระบบนิเวศกบัการใช้ทรัพยากร เผยแพร่ในส่ือสังคมออนไลน์ และ
เผยแพร่ภายในชุมชน และการจดัเวทีสาธารณะนาํเสนอการใชส่ื้อพื้นบา้น ในการส่ือสารขอ้มูลชุมชนและ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีชาวบ้านเผชิญอยู่ให้สามารถส่ือสารได้กับทุกคนในชุมชนทาํให้เกิดความเข้าใจและ
ตระหนกัต่อปัญหาท่ีชาวบา้นเผชิญอยูแ่ละร่วมกนัแกไ้ขปัญหาดว้ยชุมชนเอง  
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 การจดัเวทีสาธารณะโดยใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีหลากหลายในทอ้งถ่ินจะให้ความสําคญัต่อการ
ส่ือสารภายในชุมชนเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นส่วนสําคญัต่อการรับรู้ปัญหาและความทา้ทายท่ีชาวบา้นเผชิญ
อยูใ่หเ้กิดการรับรู้ท่ีเท่าทนัและเท่าเทียมกนัของคนภายในชุมชนก่อน โดยจะใชพ้ื้นท่ีวดั โรงเรียน  เป็นพื้นท่ี
ส่ือสารภายใน เน่ืองจากวดัเป็นพื้นท่ีส่ือสารทางวฒันธรรมของชุมชนท่ีชุมชนทุกคนใชร่้วมกนั 
 การส่ือสารภายในเป็นส่ือและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากชุมชนทาํได้เอง ผลท่ีเกิดข้ึน คือ 1.เกิดความ

เขม้แข็งมากข้ึนในชุมชนและมีทิศทางเดียวกนัทั้งชุมชน  2.ชาวบา้นไดค้น้หาปัญหา วิเคราะห์สถานการณ์

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแม่นํ้ าโขงรวมถึงตระหนกัถึงผลกระทบท่ีชุมชนไดรั้บและช่วยกนัหาทางออก

ดว้ยตวัของชุมชนเอง นอกจากนั้นกระบวนการวิจยัยงัช่วยทาํให้ชุมชนอ่ืนทั้งในภาคเหนือและภาคอีสานท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในแม่นํ้าโขงไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัปัญหาของแต่ละพื้นท่ีผา่นการส่ือสารใน

รูปแบบต่างๆ ท่ีชุมชนไดคิ้ดคน้ส่ือสารร่วมกนั 3.สร้างกระบวนการเรียนรู้ดา้นการส่ือสารไดเ้พิ่มศกัยภาพ

และสร้างความมัน่ใจในการใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินจากงานวิจยัในการส่ือสารภายในชุมชนและสาธารณะช่วยให้

กระบวนการทาํงานและวธีิการส่ือสารไดเ้ป็นระบบ สอดคลอ้งและตอบสนองกบัปัญหา 4.ทาํให้นกัวิจยัใน 4 

พื้นท่ีได้คิดคน้วิธีการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการยอมรับและมีพื้นท่ีในการส่ือสารปัญหาท่ี

เกิดข้ึนไดด้ว้ยตวัเอง  

 การหนุนเสริมการส่ือสารของทีมส่ือ คือ การผลิตส่ือนิทรรศการแผนท่ีชุมชน แผนท่ีทรัพยากร  

การส่ือสารเร่ืองราวของชุมชนทั้ง 4 แห่ง เกิดการรวบรวมขอ้มูลของชุมชนไวอ้ย่างเป็นระบบ เกิด

เคร่ืองมือส่ือสารภายในชุมชน เช่น ชุดนิทรรศการแผนท่ีชุมชน แผนท่ีทรัพยากรชุมชน ท่ีสามารถอธิบาย

โดยชุมชนด้วยความรู้ทอ้งถ่ิน และเกิดสารคดีนํ้ าเปล่ียน ปลาเปล่ียน คนเปล่ียน นาํเสนอปัญหาของพื้นท่ี

ส่ือสารต่อสาธารณะ รวมถึงการจดัเวทีเสวนาและการเขา้ร่วมเวทีต่างๆ ในช่วงการทาํวิจยั มีทั้งชาวบา้น 

นกัวิชาการ กลุ่มองค์กรเครือข่าย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วม ทาํให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใช้

ขอ้มูลน้ีได ้ขอ้มูลบางส่วนทาํให้เกิดความภาคภูมิใจของชุมชนต่อการเสนอทบทวนโครงการพฒันา ทาํให้

โครงการเหล่านั้นหยดุชะงกั ชะลอโครงการ หรือมีกลไกทาํใหเ้กิดหน่วยงานเขา้มาแกไ้ขปัญหาช่วยชาวบา้น

เพิ่มข้ึน 
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บทท่ี 6 
 

สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ 
 

 ผลการดาํเนินโครงการโครงการสร้างการส่ือสารสู่การรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงวิถีการดาํรงชีพ
และระบอบอาหารของชุมชนชาติพนัธ์ุลุ่มนํ้ าโขง จากวตัถุประสงค์ของโครงการประการท่ีหน่ึงเพื่อคน้หา
วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัชุมชนชาติพนัธ์ุลุ่มนํ้ าโขง ประการท่ีสองเพื่อสร้างกระบวนการส่ือสารท่ี
เหมาะสมกบัชุมชนลุ่มนํ้ าโขงสู่การรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงวิถีการดาํรงชีพและระบอบอาหารของชุมชน
ชาติพนัธ์ุลุ่มนํ้ าโขง ประการท่ีสาม เพื่อได้ “ส่ือ” ท่ีเหมาะสมกับการส่ือสารข้อมูล ความรู้ และความ
เคล่ือนไหวภายในชุมชนและสาธารณะต่อการรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงวิถีการดาํรงชีพและระบอบอาหาร
ของชุมชนชาติพนัธ์ุลุ่มนํ้าโขง 

ด้านกลุ่มนักวิจยั สามารถเกิดกลุ่มงานวิจยัท่ีช่วยเหลือเก้ือกูลกนัเองทั้งรูปแบบการแบ่งบทบาท
หนา้ท่ีการเก็บขอ้มูล การจดัทาํเอกสาร และดา้นบญัชี ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบของการทาํงานวิจยั
แบบชาวบา้นสู่งานวิชาการ ตลอดระยะเวลาดาํเนินโครงการ ท่ามกลางท่ีนกัวิจยัและชุมชนมีกิจกรรมของ
ชุมชนท่ีหลากหลายและมีอยูต่ลอดเวลา ทั้งงานภายในและจากนอกชุมชนท่ีมาอยา่งต่อเน่ือง 

ด้านชุมชน ประกอบไปด้วย ผูน้ําชุมชน วดั โรงเรียน ตวัแทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็น
กลไกท่ีดี เช่น กลุ่มผูน้าํทางการ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีทาํงาน
วิจยัทั้ง 4 แห่ง เขา้ใจ ให้โอกาส ร่วมสนับสนุน อาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรม การส่งเสริมช่วย
ประชาสัมพนัธ์งาน ช่วยให้กาํลังใจ ช่วยแนะนําผูรู้้ในชุมชนร่วมกับนักวิจยั ด้านหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ประกอบไปดว้ยหน่วยงานองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน โรงเรียน วดั เขา้ใจหลกัในการทาํงานวิจยัแบบทอ้งถ่ิน 
การรวบรวบขอ้มูลชุมชนดา้นต่างๆ ไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งโดดเด่ียวตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ของชุมชน ส่ิงสําคญัท่ีเกิดข้ึนได้เห็นความใส่ใจและความสนใจในการให้ความสําคญักับงานวิจยัจาก 
หน่วยงานท่ีกล่าวมาขา้งตน้มาโดยตลอด การทาํงานวิจยัทอ้งถ่ิน ตอ้งให้ชุมชนและทอ้งถ่ินเป็นศูนยก์ลางใน
การจดักระบวนการเรียนรู้และส่ือสารของชุมชน 

 

สิ่งดีๆ ที่ค้นพบจากการศึกษางานวิจัยท้ัง 4 แห่ง คือ 
1.นักวิจัยแต่ละพื้นท่ีมีแรงจูงใจท่ีอยากส่ือสารเร่ืองของตนเอง และอยากนําเสนอปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  
2 .วิธีการเรียนรู้ในการส่ือสารและการทาํงานวิจยั นกัวิจยัทุกท่านใชค้วามพยายามสูงมากในการ

เรียนรู้กระบวนการวจิยั และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองให้สําเร็จตามความมุ่งหวงัของตนเองภายใตก้าร
สนบัสนุนจากครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.การยกระดบัการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นการส่ือสารของนกัวิจยัพื้นทั้ง 4 แห่ง การส่ือสารในโลก
ออนไลน์ ทุกคนเป็นผูผ้ลิตส่ือและผูรั้บสาร อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ สามารถอาํนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว 
โครงการส่ือสารฯในคร้ังน้ีทาํให้เกิดบุคลากรด้านการส่ือสารเพิ่มข้ึน สร้างความมัน่ใจในการใช้ขอ้มูล
ส่ือสาร ผา่นเวทีฝึกฝนทกัษะสามารถจดัการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือเทียบกบัก่อนช่วงทาํ
วจิยั กรณีท่ีศึกษาสามารถสร้างพลงัคนท่ีมีความเช่ือมัน่พฒันาต่อยอดต่อไปได ้

 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้น สามารอธิบายได้ดังนี ้
นกัวจิยั ชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บรู้ เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเองและช่วยกนัหาทางออก

ดว้ยกนั เช่น ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน หรือขอ้กงัวลต่อโครงการพฒันาท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ ตอ้งมีกระบวนการการมี
ส่วนร่วม ท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง ผ่านกลไกท่ีมีตวัแทนทุกภาคส่วนร่วมกนัทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ 
และนานาชาติ 
 1.ผลจากการพฒันาท่ีเกิดข้ึนแลว้และเป็นผลเชิงประจกัษ ์ส่งผลต่อคนในลุ่มนํ้ าโขง 8 จงัหวดัประ
ทศไทย สามารถนาํเอาขอ้มูลจากงานวิจยัคร้ังน้ีใช้เป็นขอ้มูลในการแก้ไขปัญหาหรือวางแผนการปรับตวั 
รวมถึงเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลการวางแผนการพฒันา แกไ้ขเยียวยา ตามขอ้เสนอท่ีคน้พบจากงานวิจยัท่ี
ย ัง่ยนืต่อทรัพยากรลุ่มนํ้าโขง 
 2.โครงการพฒันาท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ ต้องคาํนึงถึงสิทธิ และการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น กรณี
โครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก  
 3.การส่ือสารเร่ืองราวของชุมชนทั้ง 4 แห่ง เกิดการรวบรวมขอ้มูลของชุมชนไวอ้ยา่งเป็นระบบ เกิด
เคร่ืองมือส่ือสารภายในชุมชน เช่น ชุดนิทรรศการแผนท่ีชุมชน แผนท่ีทรัพยากรชุมชน ท่ีสามารถอธิบาย
โดยชุมชนดว้ยความรู้ทอ้งถ่ิน และเกิดสารคดีนาํเสนอปัญหาของพื้นท่ีส่ือสารต่อสาธารณะ ทาํให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใช้ขอ้มูลน้ีได ้ขอ้มูลบางส่วนทาํให้เกิดความภาคภูมิใจของชุมชนต่อการเสนอทบทวน
โครงการพฒันา ทาํให้โครงการเหล่านั้นหยุดชะงกั ชะลอโครงการ หรือมีกลไกทาํให้เกิดหน่วยงานเขา้มา
แกไ้ขปัญหาช่วยชาวบา้นเพิ่มข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 
การแกไ้ขปัญหาและการส่ือสารเร่ืองผลกระทบจากแม่นํ้ าโขง จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการติดตาม

อย่างยาวนาน เพื่อให้เกิดขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบเห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมี
กระบวนการวจิยัแบบทอ้งถ่ินท่ีชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัเก็บขอ้มูลเชิงงานวิจยั และมีหน่วยงานท่ี
ติดตามอย่างต่อเน่ืองในระยาว การแก้ไขปัญหาแม่นํ้ าโขงเป็นเร่ืองความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศ
สมาชิกกว่า 6 ประเทศจึงต้องมีกลไกระดับรัฐในการประสานข้อมูลงานวิจยัและให้เกิดเครือข่ายภาค
ประชาชนในการสร้างเครือข่ายงานวิจยัท่ีมีขอ้มูลเชิงวิชาการเป็นท่ียอมรับเพื่อวางแผนการฟ้ืนฟูและแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนั รวมไปถึงนาํขอ้มูลไปวางแผนการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อทรัพยากรและประชาชนในลุ่มนํ้าโขง 
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ข้อเสนอแนะด้านวิจัย 
เสนอใหน้าํแนวคิดและกระบวนการงานวิจยัไทบา้นเขา้มาปรับใชใ้นกระบวนงานวิจยัของชาวบา้น

เน่ืองดว้ยกระบวนการเรียบเรียงเอกสารและการบนัทึกขอ้มูลยงัมีขอ้จาํกดัของชาวบา้น หากมีการออกแบบ
ใหช้าวบา้นเป็นนกัวจิยั ควรมีผูช่้วยนกัวจิยัท่ีช่วยในกระบวนการอาํนวยความสะดวกการจดัเวทีประชุม เก็บ
ขอ้มูลรวมถึงการเรียบเรียงเอกสาร 
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ภาคผนวก 
 

1.ภาพการอบรมและการสร้างความเขา้ใจของชุดโครงการ และการนาํเสนอรายงานความกา้วหนา้

    
 

2.ลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล 

     
    
3.การฝึกอบรมในชุมชน และการฝึกอบรมผลิตส่ือ 

    
 
4.เวทีวชิาการ 
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5.กิจกรรมในชุมชน 

    
 
6.หารือร่วมกบัตวัแทนหน่วยงาน 

    
 
7.การผลิตส่ือ และการใหส้ัมภาษณ์ส่ือมวลชน 

    
 
 


